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Defamiliarization is one of the novel techniques for the presentation of new forms in 
an attempt to achieve a stronger effect in some fields, including visual arts. This concept is 
usually formed by presenting or creating new artwork and depends on such components as 
time and space, imitation and habits, rules, and traditions. The current study which was con-
ducted with the aim of recognizing the components of time and space in the works of some 
prominent graphic designers and its application in graphic design. It was attempted to answer 
the following question: How can we defamiliarize graphic design works? Information and 
library databases constituted the source of the present descriptive-analytical study. In this 
regard, “Shafiei Kadkani” elaborates on the position of this approach in literature in an article 
entitled “Defamiliarization” in  2012. He is of the belief that all innovations in the field of lit-
erature and art are related to the concept of defamiliarization, except in very exceptional and 
rare cases. Moreover, in 2019, “Mohammad Khazaei” and “Erafaneh Ismaili” in an article 
entitled “Understanding the concept of defamiliarization in Michal Batory’s posters” pro-
vided a detailed study of defamiliarization in works of this artist and also defamiliarization 
techniques in graphic design including visual arrays.

Methodology
The current research was carried out using a descriptive-analytical method and infor-

mation and library databases constituted the source of this study. The artworks were selected 
purposefully and it was attempted to select works with different aspects of defamiliarization 
of time and space allowing us to separate these aspects and teach them.

Results
After a specialized study of the artworks in the current study, in Figure (1), the artist uses 

table games as a symbol of space and time to de-familiarize time and space. Using the table, 
which is one of the games of this era, and the arrangement of the names of Greek myths at 
the beginning and end of the table, Rambow uses a modern puzzle to reconstruct an ancient 
concept. Time and space in a special and physical sense refer to two components of the con-
structs of the universe.
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Figure 1
Theater Poster, Gunter Ramboww, 1999
Source: www.a-g-i.org
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The first one, time, represents and symbolizes all the transient phenomena of nature. 
In other words, it is the agent of nature and always encloses other phenomena and includes 
transverse and motor changes of phenomena. The other one, space, indicates the content and 
presence of phenomena with time acting as an agent. The definition of space in the philoso-
phy of art includes any sign, symbol, or icon that reflects the characteristics, effects, or nature 
of the component. In Figure (2), the artist defamiliarizes the space by changing the natural 
coordinates of the image (apple) relative to the location of the image.

Time is a concept that symbolizes both death and life, and the nature of the image is noth-
ing except nature and vitality (birth) opposed to decay, decomposition, and ultimately death. 
The image defamiliarizes the concept of death and the destruction that ultimately leads to 
death. The occurrence of a series of events has always been common and possible for human 
beings in their usual place. Therefore, the defamiliarization of space can also be an unusual 
place to present a work of art.

As one of the leading artists of “Dadaist”, “Marcel Duchamp” presented works, such as 
“Fountain” Figure (3) under the name of his manufacturer’s factory but with the signature of 
Duchamp. It was transferred from the catchment area to the gallery and was put on public 
display. In doing so, he challenged all theoretical discussions about the nature of art and the 
common perspectives on classical art and even many approaches to modern art. The concept 
of space defamiliarization is not limited to moving in space; In Figure (3), by removing the 
single vanishing point and adding multiple vanishing points, the designer gives each of the 
characters a different perspective. Moreover, by breaking the logical continuity of the lines, 
he considered a new base and point for each side and angle. 

The symbol of this kind of defamiliarization of space and time can be observed in the 
lithographic works of Maurice Asher. In one image, we can see a series of events in different 
places at the same time but in the same frame all of which are examples of de-familiarization 
of time and space.

Conclusion
After analyzing the components of time and space in the selected works, it was concluded  

that through defamiliarization, the graphic designers actually remove an object from its usual 
place and make it subject to new conditions by transferring it to another place. In addition, 
by adding multiple vanishing points and examining the artwork from different aspects, they 
show the audience new and unconventional characteristics of the place and free them from 
visual habits and provide the audience and the visual subject with a two-way opportunity.

 In fact, the graphic designer gives his subjects a different opportunity to be observed 
(as they are observed now and not as they were already known) and offers a new application 
of the subject that is now unfamiliar to the audience. Furthermore, he gives the audience a 
golden opportunity to understand the meaning of the work by contemplating and deciphering 
the work and enjoy solving the artist’s visual project. Defamiliarization of time enables the 
graphic designer to use a modern puzzle to reconstruct an ancient concept and create awe-
some, phenomenal, and remarkable puzzles to achieve his goals. 

Figure 2
Theater Poster, Holger Mathis
Source: www.pinterest.com

Figure 3
Fountain, Marcel Duchamp, 1917.
Source: www.amazon.com

Figure 4
Stone Printing, Maurice Asher, 1953
Source: www.rangmagazine.com
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تحلیل  مؤلفه های زمان و مکان در آشنایی زدایی  از  آثار طراحی گرافیک

  چکیده
که به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با هدف شناخت مؤلفه های زمان و مکان در آثار طراحان برجستۀ  در این پژوهش 
گفته شده، به این پرسش  گرافیک انجام پذیرفته، تالش شده تا با مطالعه و بررسی آثار  کاربرد آن در طراحی  گرافیک و 
گرافیک چگونه  امکان پذیر است؟  در این پژوهش پس  که؛ آشنایی زدایی، زمانی و مکانی در طراحی  پاسخ داده شود 
کرده اند  کسب  که در مسابقات مقام  گرافیک و همچنین آثاری  از بررسی مؤلفه های زمان و مکان در آثار طراحان به نام 
کردن  که آشنایی زدایی از مکان تنها محدود به نامتعارف بودن مکان ارائۀ اثر نیست و با اضافه  این نتیجه حاصل شد 
گریز متعدد و بررسی اثر از وجوه مختلف، همچنین ایجاد تغییر در مختصات مکان نیز امکان پذیر است. هنرمند  نقاط 
خود،  نظر  مورد  هدف  به  غیرمستقیم  اشارۀ  با  و  می کند  تولید  هدف مند  معماهای  زمان  مؤلفۀ  از  آشنایی زدایی  با 
گرافیک باشد. کننده می آفریند این شیوه می تواند شیوه ای اصیل، مؤثر و موفق در طراحی  تصاویری شگفت و متحیر 
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  مقدمه
انســـان معمـــواًل طالـــب نوجویـــی اســـت و ایـــن نوجویـــی را در هـــر دوره ای از زمـــان متفـــاوت 
کـــه پیش تـــر جـــذاب مـــی دانســـت را بـــر نمی تابـــد  می بینـــد. بنابرایـــن تجربیـــات مـــا قبـــل و آن چـــه 
ــر  ــه ظاهـ ــه بـ ــر چـ گـ ــنایی زدایی ا ــوم آشـ ــت. مفهـ ــر اسـ ــازه و بکـ ــای تـ ــتجوی چیزهـ ــواره در جسـ و همـ
مفهومـــی تـــازه و خاصـــۀ هنـــر مـــدرن اســـت امـــا در واقـــع همـــواره در ذات هنـــر و از ابتـــدا وجـــود داشـــته 
گاهـــی مـــا  اســـت و ایـــن واژه تنهـــا پـــس از تئوریـــزه شـــدن توســـط فرمالیســـت ها جزئـــی از دانـــش و آ
کـــه  ـــداری را  شـــده اســـت. آشـــنایی زدایی از بارزتریـــن روش هـــای ایجـــاد خالقیـــت اســـت و عـــادات دی
گرفتـــه اســـت زیـــر ســـؤال بـــرده و مخاطـــب را متحیـــر و شـــگفت زده می ســـازد.  در طـــول زمـــان شـــکل 
ــاًل  کامـ ــه آفرینـــش مفاهیمـــی  ــر بـ ــای تجســـمی و بصـــری منجـ ــنایی زدایی در هنرهـ ــری از آشـ بهره گیـ
آشـــنا  نـــا  بـــه یک بـــاره  آشـــنایی زدایی دنیـــای هنرمنـــد  از  بهره گیـــری  نـــو می شـــود. در  و  جدیـــد 
بـــه کار می گیـــرد، ســـخن معمـــول را غریبـــه  می شـــود، او غریبگـــی را در جهـــت زدودن عادت هـــا 
کامل تـــر و نزدیک تـــری از تجربـــه  گاهـــی  کســـب آ یـــا نـــا آشـــنا می کنـــد امـــا شـــگفت آن کـــه مـــا را بـــه 
گان بصـــری آشـــنا، از شـــیوۀ بیـــان  ســـوق می دهـــد. هنرمنـــد بـــه جـــای تکـــرار مفاهیـــم، تصاویـــر و واژ
گویـــی از  کـــه  گونـــه ای جلـــوه می دهـــد  یـــا نشـــانه های ناشـــناخته بهـــره می گیـــرد و موضـــوع را بـــه 
پیش تـــر وجـــود نداشـــته اســـت. نکتـــۀ دیگـــر در بحـــث آشـــنایی زدایی از دیـــدگاه فرمالیســـت ها، 
کـــردن هنرســـازه های  ازکار افتـــاده اســـت. بـــر طبـــق نظریـــۀ عـــام ایشـــان، هنرســـازه ها، بـــر اثـــر  فعـــال 
کـــه آن هنرســـازه های  کار   ایـــن اســـت  کثـــرت اســـتعمال، توانایـــی القـــای خـــود را از دســـت می دهنـــد و 
کنـــد. آشـــنایی زدایی از ابزارهـــای تولیـــد هنـــر در  ـــا نظـــام بخشـــی جدیـــد خـــود زنـــده و فعـــال  مـــرده را ب
گرافیـــک بـــا اســـتفاده از آشـــنایی زدایی، ترکیب هـــا و دگرگونی هـــای  گرافیـــک اســـت. طـــراح  طراحـــی 
ــرار  ــتفاده قـ ــورد اسـ ــد مـ ــه یـــک معنـــی جدیـ ــیدن بـ ــرای رسـ ــه بـ ــور عمـــدی و ماهرانـ ــه طـ ــری را بـ بصـ
گرافیـــک از  می دهـــد. بـــه منظـــور تأثیرگـــذاری و جلـــب توجـــه مخاطـــب از طریـــق تصویـــر، طـــراح 
ــارکت در ارتبـــاط می نمایـــد.  ــتاق بـــه دیـــدن و مشـ ــرد و مخاطـــب را مشـ ــره می گیـ ــنایی زدایی بهـ آشـ
گرافیـــک را  پژوهـــش حاضـــر مؤلفه هـــای زمـــان و  مـــکان و نمـــود آن هـــا در آثـــار طراحـــان برجســـتۀ 
ـــه هـــم وابســـته  ـــواع نمـــود بصـــری ایـــن دو مولفـــۀ ب ـــا تشـــریح ان ـــا ب نشـــان می دهـــد و در تـــالش اســـت ت
کامـــل از ایـــن مؤلفه هـــا  گرافیـــک، عالقمنـــدان در ایـــن زمینـــه را بـــه شـــناختی  در آثـــار مرتبـــط بـــا حـــوزۀ 
ــًا  گرافیـــک، مخصوصـ ــی  کاربســـت آن در طراحـ ــه  ــنایی زدایی و در نتیجـ ــری از آشـ در جهـــت بهره گیـ
کـــه؛ آشـــنایی زدایی، زمانـــی و مکانـــی در طراحـــی  طراحـــی پوســـتر ســـوق دهـــد و بـــه ایـــن ســـؤال 
گرافیـــک چگونـــه  امـــکان پذیـــر اســـت؟ هـــدف  ایـــن پژوهـــش، شـــناخت نقـــش مؤلفه هـــای زمـــان و 

گرافیـــک در راســـتای آشـــنایی زدایـــی اســـت. مـــکان در آثـــار طراحـــان 

 روش تحقیق 
بـــا  گـــردآوری مطالـــب  گرفتـــه و شـــیوۀ  بـــه روش توصیفی-تحلیلـــی صـــورت  ایـــن پژوهـــش   
کتابخانـــه ای و اینترنتـــی انجـــام اســـت. شـــیوۀ انتخـــاب آثـــار نیـــز تصادفـــی نبـــوده  اســـتفاده از منابـــع 
ـــار منتخـــب در ایـــن پژوهـــش، دارای جوانـــب  کـــه ســـعی شـــده آث ـــه  گون ـــه ایـــن  و هدفمنـــد می باشـــد ب
کـــرد و  مختلـــف آشـــنایی زدایی از زمـــان و مـــکان باشـــند تـــا بتـــوان ایـــن جنبه هـــا را از هـــم تفکیـــک 

ــوزش داد. آمـ
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پیشینۀ پژوهش
کمتر تحقیقی مبنی بر معرفی مؤلفه های آشنایی زدایی )زمان و مکان( و نمود آن ها  کنون  تا 
گرفته در زمینۀ آشنایی زدایی،  گرافیک انجام شده است. بیشتر تحقیق های صورت  در طراحی 
گرافیک و ارتباطات بصری علی رغم اهمیت و  مرتبط با حوزۀ ادبیات و تبلیغات است. در حوزۀ 
کاربرد فراوان آن، این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با این وجود مطالب مرتبط با 

کرد: آشنایی زدایی و آرایه های بصری را می توان در منابع ذیل جستجو 
کدکنی« سال 1391در مقاله ای با نام »آشنایی زدایی«، جایگاه این رویکرد در ادبیات  » شفیعی 
که تمام نوآوری ها در حوزۀ ادبیات و هنر، جز در  ح و بسط می دهد و بر این باور است  را مفصاًل شر
سال  در  دکتری  رسالۀ  در  »صدقی«  است.  آشنایی زدایی  مقولۀ  از  نادر،  و  استثنایی  بسیار  موارد 
به نقش  پیام در تصویرسازی«،  تأثیرگذاری  و عناصر مؤثر در  1389 تحت عنوان »تحلیل عوامل 
کتاب »حقیقت  پرداخته است. »احمدی«)1375( در  گرافیک  آرایه های بصری در طراحی  مؤثر 
و زیبایی«، به شباهت های موجود بین مدرنیسم و آشنایی زدایی اشاره می کند و آشنایی زدایی 
کار هنر مدرن می داند. »دستورالعمل های فیل آبی برای ایده یابی«، از  را از مهم ترین جنبه های 
که »نیرومند« در سال 1390 در آن به روش های خالق جهت ایده یابی  کتاب هایی است  محدود 
هنرجویان پرداخته است و به آرایه های بصری نیز، به طور مختصر اشاره می کند. »معنوی راد« و 
»عنبر دباغیان«، در مقاله ای تحت عنوان »رویکرد آشنایی زدایی در فرآیند ارتباط تصویری« حوزۀ 
تصویرسازی تبلیغاتی آشنایی زدایی در تصویرسازی تبلیغات را مورد بررسی قرار می دهند. »محمد 
خزایی« و »عرفانه اسماعیلی« در مقاله ای با عنوان »شناخت مفهوم آشنایی زدایی در پوسترهای 
میشل باتوری« مفصاًل آشنایی زدایی در آثار این هنرمند و همچنین تکنیک های آشنایی زدایی در 

که شامل آرایه های بصری هستند را مورد مطالعه قرار می دهند. گرافیک  طراحی 

آشنایی زدایی؛ تعاریف متعدد واژه
از  پس  کرد.  تئوریزه  را  آن  و  ح  مطر را  آشنایی زدایی  مفهوم  بار  نخستین  شکلوفسکی  ویکتور 
کردند.  یاد  سازی«  عنوان»بیگانه  با  مفهوم  این  از  مواردی  در  »تیتانوف«3  و  کوبسن«2  »یا او 
کار برد و در مورد  شکلوفسکی این اصطالح را برای اولین بار در مقاله ای به نام »تکنیک هنر« به 
کلیشه  که بیش از حد برای ما عادی و روزمره شده اند، مانند  احساس نیاز به تغییر شکل چیزهایی 
که می توان آن ها را دوباره ساخت و قدرت تازه به آن ها  گفت و معتقد بود  در قانون ادبی سخن 
بخشید)Lawrence,shklovski,1984:209(. او همچنین در این مقاله به تفاوت زبان شعر و زبان 
ک زبان روزمره  ک زبان شعر برای ما بسیار سخت تر از ادرا که ادرا کرد و بر این باور بود  معمول اشاره 
و  معمولی  عادی،  یکنواخت،  سخن  و  ساختمان بندی  دارای  و  معنی  پر  شاعرانه،  سخن  است؛ 
هنری  خلق  برای  کلید  همچون  را  شعر  زبان  و  روزمره  زبان  میان  فاحش  تفاوت  او  است.  آسان 
این   .)1998:16,shklovski(می کند جلوگیری  غیرارادی  خوگرفتن های  و  عادت ها  از  که  می داند 
از نظر شکلوفسکی در همۀ فرم ها و قاعده های  تفاوت میان زبان هنری و زبان روزمره و عادی، 
کردن چیز ها و به  هنری جای دارد و تعمیم پذیر است. شکلوفسکی وظیفۀ هنر را اساسًا نا آشنا 
کردن و دور ساختن آن ها از حوزۀ عادت و روزمرگی می داند. او معتقد است  عبارت دیگر پیچیده 
کردن همان  کردن مخاطب با مفاهیم نا آشنا نیست بلکه درست برعکس، نا آشنا  کارکرد هنر، آشنا 
گشتالت«  گرفته اند)عابدینی فرد،83:1388(.  »روانشناسی  گردمان را فرا  گردا که  اشیایی است 
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گذاشتن عادت ها  کنار  کارکرد اصلی هنر را در  که از دیگر ریشه های مفهوم در آشنایی زدایی است، 
که هدف هنر احساس جدیدی از چیزهاست، چنان که دیده می شوند  می داند، بر این باور است 
و نه چنان که شناخته می شوند و یا به تحلیل در می آیند. شگرد هنر همه چیز را نا آشنا و مبهم 
ک حسی در هنر هدفی در  کنش ادرا ک حسی را دشوار و دیریاب می سازد.  می کند بنابراین ادرا

خود می شود، و ازین رو باید به درازا انجامد)احمدی،49:1372).
در  مهم  سویه های  از  یکی  است.  شگرد ها  همان  است  آشنایی زدایی  اصلی  عامل  آن چه 
آشنایی زدایی غرابت زبانی اثر و نامتعارف بودن روش بیان است)احمدی،49:1372(. »این پدیده 

به عنوان ایجاد نا آشنای آشنا و آشنای نا آشنا توصیف شده است« )نیرومند،12:1390).
آشنایی زدایی، در نظر صورت گرایان روس، هر نوع نوآوری در قلمرو ساخت و صورت ها است 
کردن و به  کردن و فعال  کهنه ای را در صورتی نو درآوردن؛ یعنی هنرسازه را از نو زنده  و هر پدیدۀ 
کارایی و حیات نداشته است، با نوآوری خود، زنده و فعال  که دیگر  تعبیر دیگر آن ها؛ هنرسازه ای را 

کدکنی،15:1391). کردن)شفیعی 
مؤلفه های آشنایی زدایی )زمان- مکان(

هر نوع نوآوری در هنر، آشنایی زدایی است زیرا در عالم هنر هیچ حرف تازه ای وجود ندارد و در 
کدکنی،16:1391(. از  گر چیزی واقعًا هنر باشد، حتمًا تازه است و غریب و نا آشنا)شفیعی  عین حال ا
کشف لحنی  که بشر هر لحظه در پی  که در دنیای امروز  کرد  گونه استنباط  این جمله می توان این 
که تازه و نا آشنا باشد. بنابراین  کند  جدید و در عین حال پرمحتواست، چیزی را می تواند هنر تلقی 
که بر اساس تعاریف هنر در زمان تعریف می شود. یعنی در هر  تعریف، آشنایی زدایی ابزاری است 
دوره یک سری چیزها هنر)تازه و ناآشنا( به حساب می آیند. هنرمند از این هنر برای همه آشنا، 
که به مرور در هر دوره ای معمول و بی جان می-شود آشنایی زدایی می کند. بنابراین چیز آشنا در 
هر دوره ای برای مردمش متفاوت است و بعد زمان برای به نتیجه رسیدن این حرکت هنری مؤثر 
که برای ما معمولی و مکرر به نظر می رسد، برای  است. آشنایی زدایی امری است نسبی و چیزی 
که سوابق امر را در اختیار ندارد و از آن بی خبر است ممکن است مصداق غریب و نا آشنا  کسی 
کند و آن چه در یک دوره عنصری ادبی دانسته می شود، در دوره ای دیگر تنها  و بدیع و نو جلوه 
پدیدۀ سادۀ زبان شناسی است و بس. تاریخ هنر مملو از آثار ادبی، قطعه های موسیقی، نقاشی ها، 
که حتی شکم  که در زمان خود آن قدر ارزش نداشتند  اثر هنری دیگر است  تندیس ها و هزاران 
کنند؛ ولی در زمان و مکانی دیگر و حتی بر حسب تصادف به آثار ارزشمندی مبدل  خالق اثر را سیر 
امروز در اطراف شهر رم ده ها مجسمه ساز  ارزش های هنری اند. همین  کنندۀ  تعیین  که  شدند 
می تراشند،  را  مریم«  »سوگ  مجسمۀ  آنژ«4   »میکل  از  زیباتر  مراتب  به  شاید  که  می یابیم  را  زبده 
کنار  در  تمامشان  یابد،  راه  پیتر«  »سنت  کلیسای  به  آن ها  از  یکی  حتی  آن که  جای  به  ولی 
حوض های خانه های ییالقی افراد متمول اروپایی نصب می شوند تا دکوراسیون باغچه را تکمیل 
کنند)صفوی،112:1385(. ما عادت داریم همیشه مؤلفه هایی چون زمان و مکان را با هم تعریف 
که زمان و مکان برای ما باهم معنی  کجا بودی؟ به این دلیل  کنیم، مثاًل اغلب می پرسیم:کی، 
ج می کند، در حال آشنایی زدایی  پیدا می کنند. وقتی هنرمند چیزی را از زمان واقعی خودش خار
از زمان است؛ مثاًل بردن یک ماشین مدرن و امروزی به دوران انسان های نخستین. تعریف زمان 
و مکان اساسًا در داخل قاب معنی پیدا می کند. یعنی هنرمند نسبت به دورۀ موجود خودش دورۀ 
که از نظر زمانی با هم فاصله  دیگری را داخل قاب نشان می دهد. وقتی داخل یک قاب دو چیز را 
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تاریخی قرن  گر به یک شخصیت  ا کرده ایم. مثاًل  از زمان آشنایی زدایی  کنیم  ترکیب  با هم  دارد، 
زمان است. مستقیم ترین  از  آشنایی زدایی  ما  برخورد تصویری  بپوشانیم  نایکی  کتانی  پانزدهم، 
که اساسًا  ابداع آن است، »کوبیسم« است  از اهداف  از زمان و مکان  که آشنایی زدایی  مفهومی 
که می توانست پشت موضوع  وجه را مورد بررسی قرار می دهد. این شیوه تمهیدی به وجود آورد 
کوبیسم تبدیل شد)گریگوری؛  کلید اصلی  که پنهان بود به بیننده نشان دهد و این تمهید به  را 
ک«6،  کوبیسم بعد-های محدود دیدن را زیر سؤال می برد. »پیکاسو«5 و »برا لنگتن،375:1389(. 
که ما  که واقعیت ورای آن چیزی است  کشیدند و معتقد بودند  دیدن را با این مفهوم به چالش 
و  زمان  )اسماعیلی،144:1395(.  است  زمان  بعد،  آن  و  دارد  هم  دیگری  بعد  واقعیت  می بینیم، 
که یکی )زمان(  مکان در معنای خاص و فیزیکی به دو مؤلفه از عناصر ساخت جهان اشاره می کنند 
همواره  و  طبیعت  فاعل  گونه ای  به  و  طبیعت  گذرای  پدیده های  تمام  عالمت  و  دهنده  نشان 
محاط بر پدیده های دیگر است و شامل تغییرات عرضی و حرکتی پدیده هاست و دیگری )مکان( 
گونه ای نقش فاعلی دارد. .  که زمان بر آن محیط است و به  نشان گر محتوا و حضور پدیده هاست 
که خصوصیات، اثرات  گونه نشانه، نماد، آیکن و شمایلی  تعریف مکان در فلسفه ی هنر شامل هر 

یا ذات این رو مولفه را نشان می دهد است.

که  گانتر رمبو«7 هنرمند آلمانی متولد 1938 نوسترلیتز، را نشان می دهد  تصویر 1 پوستری از » 
معرف داستانی اساطیری از دو اسطورۀ یونانی است.» ارفئوس«8 شاعر و خواننده ای افسانه ای 
و  شعر  الهه های  از  دیگر  یکی  )شاید  »کالیوپه«10  و  گروس«9  »اویا پسر  هومر،  از  پیش  کیای  ترا اهل 
گرفت و می گویند الهه های  موسیقی( است. او از »آپولون«   که برخی او را پدرش می دانند چنگی 
جانوران،  می تواند  موسیقی اش  اصوات  رو،  این  از  و  آموختند  بدو  را  نواختنش  موسیقی  و  شعر 
کندی،116:1385(. او پس از  که به دنبال صدایش بیایند)دیکسون  درختان، سنگ ها را وا دارد 
که »آریستائوس« وی را  کرد، اما ماری او را هنگامی  بازگشت از یک سفر با »اورودیکۀ« 11 زیبا ازدواج 
کنون، دست به سفر مشهورش به جهان فرودین  کشت. ارفئوس غصه دار ا گزید و  دنبال می کرد، 
که اجازه دهد تا اورودیکه به  زد. آن جا، چنگش را برای »هادس«12  نواخت و این ایزد را برانگیخت 
سرزمین زندگان بازگردد. »هادس« پذیرفت اما به یک شرط : »ارفئوس«  نباید برگردد و همسرش 
کند، تا آن که هر دو به سالمت از جهان فرودین بیرون بروند. نزدیک راه خروجی، ارفئوس  را نگاه 
که آیا واقعًا، همسرش در پی او می آید، دیگر نتوانست خودش را نگه دارد و به عقب نگاه  نگران شد 

کرد و اورودیکه را برای همیشه از دست داد)همان،116:1385). 
که یکی در باالترین و دیگری در پایین ترین قسمت  نحوۀ چینش اسماء ارفئوس و اوریدیکه 
روایتی درونی، همان گونه  به  را نشان می دهد. داستان  تصویر است، فاصله و دورافتادگی آن ها 
که »یونگ« می گوید به دو بعد زنانگی و مردانگی)آنیما و آنیموس( 13 در انسان اشاره دارد. سخت 
گیرد.  که انسان بتواند هر دوی این ابعاد را در وجود خود داشته باشد و در نقطۀ تعادل قرار  است 
موسیقی اش  با  را  موجودات  می تواند  و  است  زنانگی  و  لطافت  نماد  نوعی  به  که  ارفئوس  حتی 
تصویر  اصلی  ایدۀ  کند.  همراه  خود  با  را  نامزدش  نمی تواند  کند،  رام  و  آورد  در  خود  تسلط  به 
که مکان ذهنی، مکانی است درون ذهن انسان ها  آشنایی زدایی از مکان و زمان است. می دانیم 
ایده ها و احساسات مانند عشق، نفرت و ... در آن غوطه ور  هستند، در میان این احساسات  و 
که هم چنان در این مکان ذهنی  و جریان ها، مردانگی و زنانگی دو سرجریان به حساب می آیند 

تصویر  1
گانتر رمبو،  1999 پوستر تئاتر، 

 www.a-g-i.org:منبع
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کردن این دو در مکان ذهنی خود نیست و  که انسان قادر به متحد  غوطه ورند و به نظر می رسد 
گویی یک شاتی از زمان خطی  این در نهایت به عدم تعادل، انحراف و مرگ منجر می شود. تصویر 
در  دگر  نیروی  دنبال  به  نیرویی  عاشقانه،  داستان های  همۀ  در  دانیم  می  که  همان طور  است. 
گاه به هم نمی رسند و باعث  حرکت است و چون زمان نیز در حال حرکت است، این دو نیرو هیچ 
به وجود آمدن تراژدی می شوند. دلیل این به هم نرسیدن همان زمان خطی است اما در دنیای 
که ارفئوس بتواند نامزدش را بازیابد  مردگان زمان خطی نیست و در آن جا این احتمال وجود دارد 
اما به محض خروج از دنیای مردگان از بعد زنانگی و احساس خود فاصله می گیرد و اوریدیکه را از 
دست می دهد. استفاده از بازی میز به عنوان یک سمبل مکانی و زمانی برخورد تصویری جالبی از 
که انسان باید در مسیر  رمبو است. میز می تواند نمادی از پیچیدگی راه های به هم رسیدن، راهی 
که همۀ این زحمات و تالش ها برای وصال با یک  کند تا به تعادل برسد هر چند  زندگی اش طی 
که از بازی های  سر به عقب راندن هیچ و پوچ می شود و بی نتیجه می ماند. رمبو با استفاده از میز، 
این دوران است و بردن آن به زمان یونان باستان، یک معمای مدرن را برای بازسازی یک مفهوم 

کهن پیش رو قرار می دهد. 

که برای نمایش نامۀ انقالبی »ویلهلم  تصویر 2 پوستری از »هولگر ماتیس«14 را نشان می دهد 
قهرمان اسطوره ای سوییس نوشتۀ »شیلر« طراحی شده است. ویلهلم تل، قهرمان ملی  تل«15  
خویش  زمان  فئودالی  نظام  مقابل  در  روستاییان  از  دفاع  برای  که  است  سوییس  حماسه های 
احتمال  با  اما،  را  شجاعت  این  تاوان  برمی خیزد.  سوییس  پادشاه  استبداد  علیه  بر  و  می ایستد 
که او را مجبور می کنند تا سیبی را روی سر فرزندش  کشتن فرزندش پس می دهد. بدین ترتیب 
دارد.  خود  در  را  مکان  و  زمان  از   زدایی  آشنایی  وضوح  به  پوستر  کند.  شلیک  آن  به  و  بگذارد 
که وجود اشیا، اشخاص و ... درون آن معنی پیدا می کند، بر این  می دانیم مکان بستری است 
اساس ایجاد تغییر در مختصات طبیعی تصویر )سیب( از دیگر جنبه های آشنایی زدایی از مکان 
که با بزرگ نمایی در اندازۀ سیب، به قدرت و اهمیت آن در مکان  گونه  توسط هنرمند است بدین 
کی از برتری آن نسبت به سایر اجزا در تصویر است. زمان مفهومی است  تصویر اشاره می کند و حا
که هر دو نماد مرگ و زندگی را در خود دارد و آن چه ماهیت تصویر در پس پرده دارد چیزی غیر از 
این نیست؛ طبیعت و سرزندگی در مقابل فساد، تجزیه و در نهایت مرگ است. تصویر از مفهوم 
تصویر  قالب  آشنایی زدایی می کند. عنصر  به مرگ منجر می شود،  نهایت  در  که  تخریبی  و  مرگ 
کمال و سالمت است. سیب هم به عنوان نمادی سالمت  طبیعت است، طبیعت نماد زیبایی، 
بخش، اینک خورده شده و فاسد است، حتی حشره ای روی آن رژه می رود. اندازۀ سیب نسبت به 
دیگر اجزای تشکیل دهندۀ  تصویر، به طرز اغراق آمیزی بزرگ تر است و نشان از قدرتمندتر بودن 
کوه  های  آن در مقایسه با طبیعت پشتش)که احتمااًل تصویری از طبیعت سوییس، شاید رشته 
ضرب  از  تصویری  می تواند  پوستر  می کند.  اشاره  بی عدالتی  مفهوم  به  هم چنین  و  دارد  آلپ( 

که بگندد نمک« باشد. المثل»هرچه بگندد نمکش می زنند، وای از آن روز 
که خود آن ها  انسان محدود به درک واقعیت های جهان اطراف خود بر حسب حقایقی است 
کودکی بر اثر تکرار برای انسان  که به مرور از زمان  کرده است)صفوی،107:1385(. حقایقی  را تعریف 
که آن ها را  تبدیل به عادات تصویری می شوند، بشر آن ها را می پذیرد، باور می کند و انتظار دارد 
که همیشه دیده است ببیند. به وقوع پیوستن یک سری از اتفاقات برای انسان همیشه در  آن گونه 
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جای خودشان معمول و ممکن بوده است، آن چه به عنوان آشنایی زدایی از مکان مد نظر است، 
می تواند همچنین غیر معمول بودن مکان برای ارائۀ اثر هنری باشد. »مارسل دوشان«16 به عنوان 
کارخانۀ سازنده اش اما  یکی از هنرمندان پیشرو »دادائیست« با ارائۀ آثاری مانند »فواره«17 با نام 
گرفت  گالری انتقال یافت و در معرض نمایش عمومی قرار  که از محل آبریزگاه به  با امضای دوشان 
کالسیک  عماًل هم طومار بحث های نظری دربارۀ ماهیت هنر و هم دیدگاه های رایج دربارۀ هنر 
و حتی بسیاری از رویکردهای هنر مدرن را در هم پیچید)تصویر3(. فواره یا سنگ توالت دوشان 
کشفی هنری  گالری به نمایش در می آید واجد ارزش های هنری می شود و به عنوان  چون در محل 

هرچند نامتعارف مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد)داوودی آبکنار،17:1391).

یـک اثـر هنـری می توانـد بیـن آشـنایی زدایی و از »آن خودسـازی« قـرار بگیـرد. از آن خودسـازی 
کـه از قبـل توسـط دیگـران بـه وجـود آمده انـد و مـا بـا ایجـاد تغییـر  شـیوه ای بـرای تولیـد آثـاری اسـت 
گـر از یـک اثـر مهـم هنـری عکـس بگیریـم یـا بـا تغییـر  در آن، اثـر را از آن خـود می سـازیم. بـرای مثـال ا
کنیـم،  آن اثـر  کاربـردش بـه شـیوۀ خودمـان از آن اسـتفاده  گوشـه ای از آن و  در آن مثـاًل بـا بـرش زدن 
کننـدۀ اثـر فـواره نبـود و بـا آشـنایی زدایی از مـکان  را از آن خـود سـاخته ایم. مارسـل دوشـان تولیـد 
اثـر معـروف  لیـزا« )  گالـری آن را از آن خودسـاخت، او همچنیـن بـرای »مونـا  اثـر بـه  و تغییـر مـکان 
بـا  را،  زنانگـی  از  بـه عنـوان سـمبلی  اثـر  ایـن  گذاشـت و اصـل مفهـوم  سـبیل   18 لئونـاردو داوینچـی( 
گفـت  هـر اثـر هنـری شـناخته شـده ای  افـزودن نمـادی مردانـه دگرگـون سـاخت)تصویر4(. می تـوان 

کپـی محـض نباشـد، دارای آشـنایی زدایی اسـت. کـه از آن  خودسـازی شـده باشـد، یعنـی 

گرافیــک ایــران صاحــب جایــزه شــد؛ »امــره ســنان«19 )از اعضــای  تصویــر 5 در دوســاالنۀ نهــم 
بــرای  کشــور ســوییس  از  بــه »مارتیــن ووتلــی«20  را  ایــن دو ســاالنه( جایــزۀ خــود  هیئــت داوران 
کــدام از  کــرد. زبــان تصویــر پیچیــده، ســخت و حتــی برعکــس شــده و هیــچ  اثــر »تریکــراوم« اهــدا 
کــه نمــادی  کارکــرد زبــان  گی هــای ذاتــی زبــان را نــدارد. تصویــر عــالوه بــر آشــنایی زدایی از ذات و  ویژ
بــرای ارتبــاط ســاده و ســریع اســت، به طــور مشــخصی از مــکان نیــز آشــنایی زدایی می کنــد. همــان 
کــه مشــاهده می شــود، مفهــوم آشــنایی زدایی از مــکان فقــط بــه جابه جایــی در مــکان محــدود  گونــه 
کــرده و هــر یــک از حــروف دارای پرســپکتیوی  گریــز را حــذف  کــه طــراح نقطــۀ  گونــه  نمی شــود بدیــن 
کــه  گریــز اســت(. همان طــور  متفــاوت اســت)حتی یــک حــرف نیــز هم زمــان دارای چنــد نقطــه 
کــه  می تــوان تــداوم منطقــی خطــوط را شکســت و بــرای هــر  پیکاســو بــرای نخســتین بــار نشــان داد 
گرفت)گریگــوری؛ لنگتــن،375:1389(. ســمبل  کانــون تــازه ای در نظــر  وجــه و زاویــه پایــگاه و نقطــه یــا 
ایــن نــوع آشــنایی زدایــی از مــکان در آثــار چــاپ ســنگی »موریــس اشــر«20 مشــاهده می شــود؛ بــه طــور 
گونــه  مثــال تصویــر 6  نمونــه ای از هنــر موریــس اشــر اســت، وی در رابطــه بــا شــکل گیری آثــارش ایــن 
کــه بتــوان  می گویــد: مفاهیــم قابلیــت تبدیــل بــه لغت هــا را نداشــتند، زیــرا اندیشــه هایی نبودنــد 
کــه تنهــا از طریــق تصاویــر  گنجانــد، بلکــه نوعــی تصاویــر ذهنــی بودنــد  آن هــا را در قالــب ادبیــات 

ــر،5:1389). کنم)اش ــل درک  ــران قاب ــرای دیگ ــا را ب ــتم آن ه ــری می توانس بص
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نتیجه 
گفــت  کنیــم، می تــوان  گرافیــک تعریــف  گــر بخواهیــم مفهــوم آشــنایی زدایی را در هنــر و طراحــی  ا
کــه ممکــن اســت در لفافــه داشــته باشــد همــواره زادۀ  گونــه تعریفــی  غ از هــر  کــه آشــنایی زدایی فــار
ــرای خلــق هنــری  ــزاری ب بهره گیــری بجــای هنرمنــد از دانــش، زیرکــی، هــوش و خالقیــت اســت و اب
جــذاب، نــو و در عیــن حــال پرمعنــی می باشــد. یقینــًا نیــاز بــه شــگفتی و تغییــر از زمــان تئوریــزه شــدن 
مفهــوم آشــنایی زدایی توســط شکلوفســکی و دیگــر متخصصیــن بــه وجــود نیامــده اســت و او تنهــا 
کــه مثــاًل  گاهــی مــا شــود و بتوانیــم  بگوییــم  کــرد تــا از آن پــس ایــن واژه جزئــی از آ ایــن واژه را نام گــذاری 
کــه قبــل از تئوریــزه  ــه ایــن معنــی نیســت  ــر فــالن هنرمنــد دارای آشــنایی زدایی اســت. امــا ایــن ب اث
ــت.  ــته اس ــود نداش ــی وج کل ــور  ــوم به ط ــن مفه ــا ای ــده و ی ــتفاده ای نمی ش ــن واژه از آن اس ــدن ای ش
کــه   پــس از تحلیــل و بررســی مؤلفه هــای زمــان و مــکان در آثــار منتخــب ایــن نتایــج حاصــل شــد 
ج می کنــد و  گرافیــک بــا آشــنایی زدایی از مــکان در واقــع یــک شــی را از مــکان معمولــش خــار طــراح 
بــا انتقــال آن بــه مکانــی دیگــر آن را واجــد شــرایطی جدیــد و متفــاوت از قبــل می کنــد. او همچنیــن بــا 
گریــز متعــدد و بررســی اثــر از وجــوه مختلــف، مختصــات جدیــد و غیرمتعارفــی از  کــردن نقــاط  اضافــه 
مــکان را بــه مخاطــب نشــان می دهــد و آن هــا را از شــر عــادات تصویــری می رهانــد و یــک فرصــت دو 
ســویه را در اختیــار مخاطــب و ســوژۀ تصویــری اش قــرار می دهــد. او بــه ســوژه اش فرصــت متفــاوت 
کــه از قبــل شــناخته می شــد( و  گونــه  کــه االن دیــده می شــود و نــه آن  دیــده شــدن می دهــد )آن گونــه 
کــه اینــک بــرای مخاطبیــن نــا آشناســت؛ او  همچنیــن به  کاربــری جدیــدی از ســوژۀ آشــنایی می دهــد 
گشــایی اثــر بــه معنــای آن پــی ببــرد و از مشــارکت  کــد  کــه بــا تعمــق و  مخاطــب ایــن فرصــت را می دهــد 
گرافیــک تنهــا بــا آشــنایی زدایی از  کنــد. طــراح  در حــل پــروژۀ تصویــری هنرمنــد احســاس لــذت 
کهــن، یــک معمــای مــدرن را پیــش رو قــرار دهــد و  مؤلفــۀ زمــان می توانــد بــرای بازســازی یــک مفهــوم 

کننــده و شــیرین بیافرینــد بــرای رســیدن بــه مقاصــدش معماهــای شــگفت، متحیــر 
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