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Introduction
Defamiliarization is one of the most prominent ways to create creativity in
graphics. This method is an attempt to disrupt the repetitive visual habits. Defamiliarization in the visual arts leads to the creation of completely new concepts
that may draw more attention to the visual work. Defamiliarization is among the
most efficient, effective, and creative ways to create communication in graphic design, especially posters. The graphic designer can use defamiliarization
techniques to benefit from visual combinations and transformations deliberately
and subtly to achieve a new meaning. These techniques which are called Visual
figures of speech include fusion, alignment, substitution, change of function,
deletion, personification, humor, and exaggeration. This study aimed to investigate the present works of “Michel Battori” to answer the following question:
What visual figures of speech Michel Battori has employed most to create his
posters? “Ahmadi” (1996) addresses the similarities between modernism and
defamiliarization in his book titled “The Truth and Beauty “and considers defamiliarization as one of the most important aspects of modern art. Moreover,
“Shafiei Kadkani” (2012), in an essay entitled “Defamiliarization,” elaborates
on the position of this approach in the literature and believes that all innovations in the field of literature and art, except in some rare cases, results from
defamiliarization. “Sedghi” (2010), in his doctoral thesis entitled “Analysis of
Factors and Elements Influencing the Message in Illustration” deals with the
effective role of visual figures of speech in graphic design. In the same line, the
book “Blue Elephant’s Guidelines for Seeking Idea” by “Niroomand”(2011) is
among the rare books which help students seek ideas in creative ways. In addition, he briefly addresses visual figures of speech in this book.

Methodology

This study was conducted based on a descriptive-analytical approach. The
data were collected using library and internet resources. The posters were selected non-randomly and purposefully in this study.
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Findings

The visual figure of speech is a branch of Visual Culture Studies that investigates the deliberate and subtle combinations and transformations to reach a new
meaning. These measures include some kinds of mental impacts and a sense
of satisfaction when facing a creative subject that resulted from combinations,
replacements, and deviations from standards. The visual figures of speech in
Michel Battori’s posters were described and investigated. Moreover, 213 existing posters by Michel Battori were collected, analyzed, and separated based on
the expression form of each poster. Subsequently, the frequency of using three
main visual figures of speech by Michel Battori is illustrated in Figure 1. The
use of fusion is strikingly preferable to the two other figures, namely alignment
and substitution(table1). Since Michel Battori benefited most from fusion, the
posters were re-analyzed to obtain a more accurate evaluation of fusion subcategories used by him. According to Figure 2, the combination method outperforms the other two techniques in the fusion mode accounting for 42.9% of the
total.
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Figure 1
Frequency of using three visual figures
of speech by Michel Battori
Source: Author

Figure 2
Frequency of using fusion
subcategories by Michel Battori
Source: Author

Differences

Similarities

Relationship

Visual figures of speech

Fusion

Unusual combinations
Extend the meanings of
two parts with each other
Reality mismatch

Complexities and delays
in understanding
Metaphorical expression
Bilateral expression

Strange
Asymmetrical
Internal conflict

Alignment

Routine topics
Visual misleading
Quick understanding

Visual analogy
Polysemy

Conflict
Disagreement
Tension
Contrast

Substitution

Reality mismatch
Indirect expression
Evocative

Metaphorical expression
Complex understanding of
the subject
lack of clarity

Implicit opposition

Spontaneous combination of
the visual figures of speech

Complex expression, Innovation, Formation of memory, Pleasure of
discovery, Subtle presentation of the subject

Table 1. Summary of Visual Arrays, 2016. Source: Master›s thesis
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Conclusion

By elaboration on the visual figures of speech in posters by Michel Battori,
it can be concluded that each figure can differently create a purposeful and effective change in the expression of the subject and induce a convincing effect
on the audience. Moreover, fusion is the most widely used figure in Michel
Battori’s posters. He is one of the designers whose works are clearly based on
the defamiliarization of objects and often uses visual figures of speech in this
regard. Visual figures of speech or defamiliarization techniques are among the
most commonly used methods of defamiliarization in Michel Battori’s posters.
His works based on the defamiliarization approach and the use of visual figures of speech individually and sometimes simultaneously have a sophisticated
expression with innovation, formation of memory, subtle presentation of the
subject which benefits from defamiliarization to create the figures.
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شناخت مفهوم آشناییزدایی در پوسترهای میشل باتوری
 چکیده
آشناییزدایی از بارزترین روشهای خالقیت در گرافیک است .این رویکرد عادتهای بصری ما را که در طول زمان
شکل گرفته ،دگرگون میکند و موجب ایجاد شگفتی در مخاطب میشود .بهرهگیری از آشناییزدایی در هنرهای ّ
تجسمی
ً
و بصری منجر به آفرینش مفاهیمی کامال نو میشود .آشناییزدایی از کارآمدترین ،مؤثرترین و خالقانهترین روشهای
ایجاد ارتباط در طراحی گرافیک و بهویژه طراحی پوستر است .طراح گرافیک با استفاده از شگردهای آشناییزدایی تحت
عنوان آرایههای بصری از جمله :همجوشی ،همجواری ،جانشینی ،تغییر عملکرد ،حذف ،جانبخشی ،طنز ،اغراق و
غیره ،از ترکیبها و دگرگونیهای بصری بهطور عمدی و ماهرانه برای رسیدن به یک معنی جدید استفاده میکند .این
تحقیق به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و با هدف شناخت هر چه بیشتر و بهتر آرایههای بصری در طراحی گرافیک و نمود
استفاده از آنها در پوسترهای «میشل باتوری  »1انجام پذیرفته است و تالش کردیم تا با مطالعه و بررسی آثار موجود
این هنرمند به این پرسشها پاسخ دهیم :آیا آشناییزدایی از جمله روشهای خالقانه در طراحی پوستر است و میشل
باتوری از کدام آرایههای بصری برای خلق پوسترهایش استفاده میکند؟ نتایج حاصل از این پژوهش گویای این حقیقت
است که آشناییزدایی از مؤثرترین و خالقانهترین شیوههای القای پیام در طراحی گرافیک است ،همچنین همجوشی
پرکاربردترین آرایۀ بصری در آثار میشل باتوری است .میشل باتوری از شاخصترین افرادی است که پوسترهایش را بر
مبنای آشناییزدایی میسازد و با بهرهگیری از آرایههای بصری ،یکی از موفقترین و محبوبترین طراحان گرافیک جهان
با بیانی پیچیده همراه با نوآوری و خاطرهانگیزی است.
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 مقدمه
پوســتر از مهمتریــن ابــزار اطالعرســانی و ارائــۀ پیــام بــه مخاطــب بــر روی کاغــذ اســت .بــا توجــه
بــه قدمتــی کــه پوســتر از دیــروز تــا بــه امــروز در انجــام ایــن مهــم داشــته اســت ،نیــاز بــه آن همچنــان
ادامــه دارد .هــدف پوســتر مثــل هــر اثــر گرافیکــی دیگــر دیــده شــدن اســت؛ ایــن هــدف بــه معنــای
ً
صرفــا تزئینــی بــودن پوســتر نیســت چــرا کــه بالفاصلــه بایــد بــه درونمایــۀ اصلــی پوســتر بــه عنــوان
ً
قالبــی بصــری بــرای اطالعرســانی و انتقــال پیــام اشــاره کــرد .طبعــا نــوع برخــورد و نــگاه آفریننــدۀ
اثــر بــه مفاهیــم کــه گاه بــه صــورت مســتقیم و گاه غیرمســتقیم و بــا ایهــام و اشــارات بصــری همــراه
اســت ،پوســتر را بــدل بــه اثــری هنــری میکنــد کــه از پیچیدگیهــای ارتباطــی خــاص خــود برخــوردار
اســت و مخاطــب را بــه ســوی خــود میخوانــد .تعریــف هنــر طراحــی گرافیــک در طــول زمــان بنــا بــه
انتظــاری کــه از بازخوردهــای بصــری کارآمــد در هــر زمــان داریــم تغییــر میکنــد و نــو میشــود .بــه
طراحــان گرافیــک بایــد ّ
همیــن منظــورّ ،
مرتــب در اندوختههــای خــود جایگزینیهــای درس ـتتری
انجــام دهنــد و همیشــه در پــی کشــف لحنــی جدیــد و تــازه و دارای خالقیــت بــرای ارائــۀ آثــار هنــری
خــود باشــند .بــا توجــه بــه اهمیــت پوســتر بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابــزار اطــاع رســانی از دیــروز تــا
ّ
بــه امــروز و همچنیــن عــدم توجــه طراحــان کمتجربــه و غیرحرفـهای بــه تأثیــر لحــن مناســب و خــاق
بصــری در ّ
طراحــی آن ،ممکــن اســت بهرهگیــری از آشــناییزدایی راهکاری مناســب بــرای طراحــی
پوســتر باشــد .طــراح گرافیــک بــا اســتفاده از آشــناییزدایی ،از ترکیبهــا و دگرگونیهــای بصــری
بــه طــور عمــدی و ماهرانــه بــرای رســیدن بــه یــک معنــی جدیــد اســتفاده میکنــد ،او همچنیــن بــه
منظــور تأثیرگــذاری و جلــب توجــه مخاطــب از طریــق تصویــر ،از آشــناییزدایی بهــره میگیــرد و
مخاطــب را بــه دیــدن و مشــارکت در ارتبــاط مشــتاق میکنــد .میشــل باتــوری از جملــه افرادیســت که
از آشــناییزدایی در طراحــی پوســترهایش بهــره میگیــرد .اغلــب کارهــای باتــوری بــا آشــناییزدایی
از واقعیــت دو شــئ و یــا دو ایــده ،بــا هــدف شــگفتزده کــردن مخاطــب صــورت میگیــرد .پژوهــش
حاضــر راهکارهــای ایجــاد آشــناییزدایی در پوســترهای میشــل باتــوری را میجویــد و بــه دنبــال
ً
شــناختی کامــل از ایــن مفهــوم و در نتیجــه کاربســت آن در طراحــی گرافیــک ،مخصوصــا طراحــی
پوســتر اســت .اینکــه بهرهگیــری از آشــناییزدایی چــه نقشــی در پوســترهای میشــل باتــوری دارد
از اهــداف اصلــی ایــن پژوهــش بــه حســاب میآیــد .در فراینــد آشــناییزدایی از اشــیاء ،او بیشــتر از
آرایههــای بصــری بهــره میگیــرد .روش تحلیــل ایــن پژوهــش ،توصیفی-تحلیلــی و گــردآوری مطالــب
بــا اســتفاده از شــیوۀ کتابخانـهای و منابــع اینترنتــی انجــام شــده اســت .شــیوۀ انتخــاب پوســترها در
ایــن پژوهــش غیــر تصادفــی و هدفمنــد اســت.
پیشینۀ پژوهش
تــا کنــون کمتــر تحقیقــی مبنــی بــر مفهــوم آشــناییزدایی در پوســتر بــا تمرکــز بــر پوســترهای
میشــل باتــوری انجــام شــده اســت .بیشــتر تحقیقهــای صــورت گرفتــه در زمینــۀ آشــناییزدایی،
ً
مرتبــط بــا حــوزۀ ادبیــات اســت .در حــوزۀ گرافیــک و ارتباطــات بصــری و مخصوصــا پوســتر ،علیرغــم
اهمیــت و کاربــرد فــراوان آن ،ایــن موضــوع چنــدان مــورد ّ
ّ
توجــه قــرار نگرفتــه اســت؛ بــا وجــود ایــن،
مطالــب مرتبــط بــا آشــناییزدایی و آرایههــای بصــری در ایــن منابــع وجــود دارد :احمــدی ( )1375در
کتــاب حقیقــت و زیبایــی ،بــه شــباهتهای موجــود بیــن مدرنیســم و آشــناییزدایی اشــاره میکنــد
و آشــناییزدایی را از مهمتریــن جنبههــای کار هنــر مــدرن میدانــد .شــفیعیکدکنی ( )1391در
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مقالـهای بــا نــام آشــناییزدایی ،جایــگاه ایــن رویکــرد را در ادبیــات بــه تفصیــل توضیــح میدهــد و بــر
ایــن بــاور اســت کــه تمــام نوآوریهــا در حــوزۀ ادبیــات و هنــر ،جــز در مــوارد بســیار اســتثنایی و نــادر،
از مقولــۀ آشــناییزدایی اســت .صدقــی ( )1389در رســالۀ دکتــری بــا عنــوان تحلیــل عوامــل و عناصــر
مؤثــر در تأثیرگــذاری پیــام در تصویرســازی ،بــه نقــش مؤثــر آرایههــای بصــری در طراحــی گرافیــک
میپــردازد .دســتورالعملهای فیــل آبــی بــرای ایدۀابــی ،از محــدود کتابهایــی اســت کــه نیرومنــد
ّ
( )1390در آن بــه روشهــای خــاق جهــت ایــدهی ابــی هنرجویــان پرداختــه اســت و بــه آرایههــای
بصــری نیــز بـه اختصــار اشــاره کــرده اســت.
آشنایی زدایی و تعاریف آن
نخستی ـ ــن بــار « ویکتــور شکلوفســکی» (متولـ ـ ـــد 1893م) فرمالیسـ ـ ــت روسـ ـ ـــی ،مفهـ ـ ـــوم
آشــناییزدایی را مطــرح و تئوریــزه کــرد .او ایــن اصطــاح را بــرای اولیــن بــار در مقال ـهاش بــه نــام
تکنیــک هنــر بـهکار بــرد و در مــورد احســاس نیــاز بــه تغییــر شــکل چیزهایــی کــه بیــش از حــد بــرای مــا
عــادی و روزمــره شــدهاند ،ماننــد کلیشــه در قانــون ادبــی ،ســخن گفــت و معتقــد بــود کــه میتــوان
آنهــا را دوبــاره ســاخت و قــدرت تــازه بــه آنهــا بخشــید ( .)Lawrence,shklovski,1984:209او
همچنیــن در ایــن مقالــه بــه تفــاوت زبــان شــعر و زبــان معمولــی اشــاره کــرد و بــر ایــن بــاور بــود کــه
ادرا ک زبــان شــعر بــرای مــا بســیار ســختتر از ادرا ک زبــان روزمــره اســت؛ ســخن شــاعرانه ،پــر معنــی
و دارای ســاختمانبندی اســت و ســخن معمولــی ،یکنواخــت ،عــادی و آســان اســت .او تفــاوت
فاحــش میــان زبــان روزمــره و زبــان شــعر را همچــون کلیــدی بــرای خلــق هنــری میدانــد کــه از
عادتهــا و خوگرفتنهــای غیــرارادی جلوگیــری میکنــد ( .)shklovski,1998:16ایــن تفــاوت میــان
زبــان هنــری و زبــان روزمــره و عــادی ،از نظــر شکلوفســکی در همــۀ فرمهــا و قاعدههــای هنــری جــای
دارد و تعمیمپذیــر اســت.
2

میشل باتوری
میشــل باتــوری از طراحــان گرافیــک کنونــی و از پوســتر ســازان مکتــب لهســتان اســت .او در واقع
نقطــۀ برخــورد دو دنیــای متفــاوت پوســتر لهســتان و سوررئالیســم را نشــان میدهــد .او در بیشــتر
مــوارد یــک شــیء قابــل پذیــرش میســازد (چیــزی نمــی ســازد کــه فقــط حاصــل از اضافــه شــدن دو
شــیء و تلفیقشــان باشــد) بلکــه بــا عناصــر آشــنا یــک عنصــر ناآشــنا و تــازه میســازد.
شگردهای آشناییزدایی در پوسترهای میشل باتوری
در بهرهگیــری از آشــناییزدایی ســعی هنرمنــد بــر آن اســت کــه درک جدیــدی از اشــیاء بــه
مخاطبــان بدهــد ،آنهــا را بــه یــک بــازی دعــوت کنــد و از آنهــا بخواهــد بــا اندیشــیدن ،کدهــای
او را رمزگشــایی کننــد .از ای ـنرو دس ـتیابی بــه ایــن آرمانهــا در طراحــی گرافیــک ،بــا شــگردها و
شــیوههای مختلفــی از جملــه آرایههــای بصــری امکانپذیــر اســت.
آرایههای بصری
آرایههــای بصــری بــه آن شــاخه از مطالعــات فرهنــگ تصویــری گفتــه میشــود کــه ترکیبهــا و
دگرگونیهــای عمــدی و ماهرانــه را بــرای رســیدن بــه معنــای جدیــد مطالعــه میکنــد .ایــن تمهیــدات
3
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ّ
ّ
در ذات خــود نوعــی تأثیــر ذهنــی و احســاس لــذت مواجهــه بــا یــک موضــوع خلقانــه را دارنــد کــه
ناشــی از ترکیبهــا ،جایگزینیهــا و انحــراف از معیارهــا اســت (صدقــی .)31:1389،در ادامــۀ مبحــث
بــا شــرح و تفصیــل آرایههــای بصــری مــورد اســتفاده در پوســترهای میشــل باتــوری روبـهرو هســتیم.
 .1هم جوشی
همجوشــی دو عامــل و یــا عنصــر الــف و ب بــهگون ـهای اســت کــه هــر دو عامــل در تصویــر دیــده
شــوند امــا بهگون ـهای در هــم ادغــام شــده باشــند (صدقــی .)22:1389،تصاویــری کــه در انــواع
محصــوالت ارتباطــی ماننــد آرمهــا ،پوســترها ،تصاویــر کتــب و نشــریات ،شــخصیتهای انیمیشــن
ّ
و کمیکهــا اســتفاده میشــوند ،گاهــی متشــکل از دو یــا چنــد عنصــر تصویریانــد کــه بــه شــیوهای
هنرمندانــه در هــم ادغــام میشــوند تــا تمــام اجــزاء در یــک کلیــت یکپارچــه نشــان داده شــوند.
آمیختگــی در ایــن آثــار بــه گون ـهای اســت کــه دو موضــوع بــه نحــوی در یکدیگــر ادغــام شــدهاند کــه
هــر دو قابــل تشــخیص هســتند .همجوشــی موجــب میشــود بخشــی از مجموعــه صفــات شــبکۀ
مفهومــی کــه بهطــور ضمنــی مربــوط بــه موضــوع اول اســت را بــرای موضــوع دوم لحــاظ کنــد و
بعضــی از ویژگیهــای موضــوع دوم را برجســتهتر نشــان دهــد و یــا اینکــه آن را تعدیــل و یــا تضعیــف
کنــد .بدینگونــه جریــان ارتبــاط بیــن دو جــزء راحتتــر برقــرار میشــود و موضــوع دوم بــا ویژگیهــای
ً
مربــوط بــه موضــوع اول هماننــد و همشــکل اســت و ایــن امــر متقابــا ســبب میشــود کــه تغییــرات
ً
مشــابهی در موضــوع اول بهوجــود آیــد .بــه ایــن ترتیــب دو موضــوع بــر یکدیگــر متقابــا تأثیــر
میگذارنــد .همجوشــی در ســه حالــت :ترکیــب ،ترکیــب و جایگزینــی و انطبــاق صــورت میگیــرد.
4

 .2ترکیب
وقتی دو موضوع که هیچ شباهت فرمی و سابقۀ ارتباطی با یکدیگر ندارند را با یکدیگر پیوند
دهیم ،آنها را ترکیب کردهایم .برای مثال توپی را در نظر بگیرید که دست دارد .در این حالت،
چون توپ روی هیچ عضوی سوار نیست که هنرمند بر اساس جایگزین کردن آن عضو با دست
به این ترکیب دست یافته باشد ،پس ترکیب صورت گرفته است .انواع ترکیب در پوسترها و
طرح جلدها دیده میشود؛ مانند برخی پوسترهای لهستانی که به کمک دستکاری و تغییر
سایهروشن ترکیبهای نامتعارفی ایجاد میکنند ،طوری که ّ
خط مرز دو فرم ناهمگون برای
بیننده قابلتشخیص نیست (صدقی .)48:1389،میشل باتوری در بسیاری از پوسترهایش از این
روش بهره گرفتهاست .وی با ترکیب دو موضوعی که نه از لحاظ فرم و نه از لحاظ محتوا با هم در
ً
ارتباط و هماهنگی نیستند ،یک تصویر جدید با مفهومی کامال متفاوت خلق کرده است .تصاویر1
و  ،2نمونههایی از پوسترهای میشل باتوری را نشان میدهد که با استفاده از روش همجوشی و
حالت ترکیب به انجام رسیده است .همانطور که مشاهده میشود در هیچ یک از این پوسترها،
دو موضوع دارای شباهت فرمی و ّ
حتی مفهومی ،با یکدیگر ترکیب نشده است.
5

 .3ترکیب و جایگزینی
همچون مبحث ترکیب که در باال گفته شد ،در ترکیب و جایگزینی ،دو چیز با هم ترکیب و
تلفیق میشوند و هر دو قابل تشخیص هستند اما یکی از موضوعات به خاطر شباهتهای
دیداری یا مفهومی ،جایگزین بخشی از موضوع دوم میشود .یعنی موضوع دومی که قرار است

تصویر 1
ترکیب گوشی تلفن همراه با سنگ
منبعwww.michal batory.com :

6

تصویر 2
ترکیب صورت انسان با اسکناس2008 ،
منبعwww.michal batory.com :
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با موضوع اول تلفیق شود ،باید حداقل از نظر فرمی به
موضوع اول شباهت داشته باشد ،طوری که بیننده آن
را جایگزینی برای بخشی از موضوع اول ببیند .جایگزینی
ممکن است اقسام گونا گونی داشته باشد اما مهمترین
نکته در بهرهگیری از این روش این است که هر بخش از
یک موضوع ،قابلیت جایگزین شدن با عنصر ناهمگون
را به شرط داشتن حداقل شباهت فرمی داشته باشد.
درتصویر  3که با استفاده از روش همجوشی و ترکیب
به انجام رسیده است ،میشل باتوری با ترکیب کردن و
رویهم انداختن کا کتوس و انگشتان دست ،که دارای
شباهت دیداری و فرمی با انگشتان دست است ،در واقع
کا کتوسها را جایگزین انگشتان دست کرده و به یک
ً
مفهوم جدید و کامال متفاوت رسیده است .باتوری با
جایگزینی کا کتوسهای تیز به جای انگشتان ،به مفهوم
برندۀ انتقام 7اشاره میکند .مفهومی که مخاطب را به
ّ
تفکر وا میدارد و در نگاه اول او را شگفتزده و شوکه
میکند .تحت تأثیر قرار دادن مخاطب و درگیر کردن
چشم و ذهن او در طراحی گرافیک تا آن جا اهمیت
دارد که در بخش طراحی گرافیک تبلیغاتی ،وارد کردن
«شوک بصری» به مخاطب به عنوان هدف نهایی در
ً
نظر گرفته میشود .شباهت این شوک بصری با مثال
مجموعۀ حاضر آمادههای دوشان گاه وجوه مشترکی را
تداعی میکند که بازخوردهای مختلفی را سبب میگردد
(داوودی؛ آبکن ــار .)22:1391،تصاوی ـ ــر زیـ ــر ،گزیـ ـ ــدهای از
پوسترهای میشل باتوری با استفاده از روش همجوشی
و حالت ترکیب و جایگزینی را نشان میدهند.
 .4انطباق
قویترین نوع پیوند بصری را انطباق مینامیم
(نیرومنـ ــد .)60:1390،جلوههـ ـ ـ ــای شوخـ ـ ـیآمی ـ ـ ــز روش
ً
کاریکاتورسازی عمدتا به غافلگیر شدن ما به هنگام
ً
مشاهدۀ هر نوع از شباهت در اشیای مطلقا بیربط
و ناهمگون بستگی دارد .هر قدر فاصلۀ مشاهدۀ این
اشیاء در طبیعت با ما بیشتر شود ،بر زیبایی و شکوه این
آثار نیز افزوده میشود (گامبریچ .)261:1388،انطباق
انواع گونا گونی دارد:
8

تصویر 4
تصویر 3
ترکیب و جایگزینی انگشتان دست با کا کتوس 2005 ،ترکیب صفحات ساعت با گلبرگ2007 ،
منبعwww.michalbatory.com :
منبعwww.michalbatory.com :

تصویر 5
ترکیب و جایگزینی دست با سا کسیفون2008 ،
منبعwww.michalbatory.com :
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 .1 .4انطباق طبیعی
ذهن انسان الگوهایی را پشت ظاهر موضوعات
مریی درک میکند .این الگوها گاهی به صورت اتفاقی در
چیزهای دیگری به غیر از آنچه که ذهن انتظار دیدن آن
را دارد وجود دارد و به کمک برخی شباهتهای دیگر،
همسانی ،تشدید و قابل تشخیص میشود .درتصویر 6
باتوری با دید تیز بینانهاش به یک شاخه و در نهایت با
عکاسی از آن در زاویهای مناسب ،آن را در هیبت انسانی
بیسر به ما نشان میدهد.
9

 .2 .4انطباق مصنوعی
یکی دیگر از راههای خلق تصاویر غیر منتظره ،انطباق
تصویر 6
الگوهای پرکاربرد و ملکۀ ذهن مخاطب ،با اجزای نامتعارف انطباق بدن انسان با شاخۀ درخت2000،
و ناهمخوان است که طراح در میان انباشتگی اجزای منبعwww.michalbatory.com :
ناهمخوان ،از عوامل کمکی مثل نور ،سایه و رنگ برای
تقویت و قابل تشخیص شدن این الگوی پنهانی استفاده
نماید (صدقی .)58:1389،در این نوع انطباق هم نشانۀ
تکرار شده و یا ّ
متعدد و هم ،متن ساختهشده قابلرؤیت
است؛ مثل نقاشیهای معروف «جوزه آرچیمبولدو»
از کتابدارهایی که به کمک کتابها و یا کشاورزهایی
که به کمک میوه و سبزی توصیف شدهاند (والکر؛
چاپلین .)200:1385،در تصویر  7میشل باتوری با تکرار
یک نشانه در رنگهای مختلف و کنار هم قرار دادن عناصر
همخوان (گلبرگها) و انطباق آنها با الگوی چهرۀ یک
زن ،از انطباق مصنوعی بهره جسته است .در تصویر  8او
نشانههای مختلف و ناهمخوان بسیاری را طوری کنار
هم قرار میدهد که آن را در هیبت یک صلیب مشاهده تصویر 8
انطباق صلیب با اشیای گونا گون2005 ،
میکنیم .طراح با استفاده از نشانههای رنگارنگ و انطباق منبعwww.michalbatory.com :
آنها با الگوی صلیب که نشانۀ ّ
مقدس مسیحیت است،
مخاطب را درگیر تفکر میکند و اطالعات زیادی را در ذهن مخاطب به یکدیگر پیوند میزند.
10

 .3 .4انطباق دو وجهی
در تصویر  9طراح با توجه به شباهت فرمی لب و برگ ،دست به نوعی از انطباق میزند ،آنگونه که
ما آن را بهصورت یک کلیت ببینیم .این انطباق ،انطباق دو وجهی نامیده میشود .دیگر نمیتوان
گفت که این تصویر برگ است یا لب ،بلکه آن را برگی میبینیم که لب هم هست و یا لبی که ممکن
است برگ هم باشد .اشترا کات فرمی دو تصویر طوری بر هم منطبق شده است که قطع یا بریدگی
واضحی در آن دیده نمیشود.
11

تصویر 7
انطباق صورت انسان با گلبرگ2003 ،
منبعwww.michalbatory.com :

تصویر 9
انطباق برگ و لب و یا لب و برگ2001 ،
منبعwww.michalbatory.com :
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 .4. 5انطباق بازتعریف شده
در این روش ،یک نشانۀ آشنا را به اجزای مختلف
تقسیم کرده ،سپس از ترکیب این اجزا ،نشانۀ جدیدی
را باز تعریف میکنیم .بنابراین نشانۀ جدیدی را میبینیم
که اجزای آن یادآور نشانۀ تقسیم شده است ،این ترکیب
جدید را انطباق بازتعریف مینامیم (نیرومند.)60:1390،
همانگونه که مشاهده میشود در تصویر  10طراح با
استفاده از قطعات شکسته شدۀ آینه و انطباق آن با حرف
 pانگلیسی ،یک شکل جدید ساخته است.
در تصویر 11طراح با کنار هم قرار دادن قطعات یک
قوری شکسته شده ،یک صورت مردانه پدید آورده است.
در واقع او با کنار هم قرار دادن اجزای یک شی ،صورت
جدیدی را به وجود آورده و یک تصویر جدید را دوباره
تعریف کرده است.
12

تصویر 10
روی جلد کتاب ،میشل باتوری
منبعwww.michalbatory.com :

 .5همجواری
همجواری یک شیوۀ بیان ساده است ،از اینرو
مردم عادی با این شیوه راحتتر ارتباط برقرار میکنند و
این شیوه برای درک و فهم مخاطبان عام سادهتر است.
در همجواری دو چیز و یا بیشتر ،با هم در یک کادر قرار
میگیرند ،بر یکدیگر تأثیر میگذارند و کیفیتهایی را به
یکدیگر انتقال میدهند و با نزدیک شدنشان به یکدیگر،
بیشتر بهصورت یک گروه دیده میشوند .در همجواری،
عناصر هویت مستقل خود را حفظ میکنند و میان آنها
رابطهای ایجاد میشود که یک نوع تأثیرگذاری را مشخص
میکند .همجواری در سه حالت :ارتباط ،شباهت ،تقابل
تصویر 12
و ضدیت صورت میگیرد.
همجواری قاشقها و بشقاب خالی ،به منظور به
14
چالش کشیدن فقر جهانی
 .1 .5ارتباط
منبعwww.michalbatory.com :
ً
در این حالت ،معموال یکی از تصاویر به گونهای
انتخاب میشود که با توجه به ذخیرههای ذهنی مخاطب،
تداعیکنندۀ حالتهای عاطفی دلپذیری باشد و دیگری ،موضوع جدیدی است که باید در ذهن تثبیت
شود (صدقی .)37:1389 ،این باعث میشود کیفیاتی مثبت از موضوع اول به موضوع دوم که کمتر
احساس برانگیز است سرایت کند و سپس آن را تثبیت کند .در بیشتر همجواریها از این ترکیب استفاده
میشود تا یک موضوع تازه را به یکی از مفاهیم طبقهبندی شده در ذهن پیوند بزند .درتصویر  12با
همجواری از نوع ایجاد ارتباط مواجه میشویم .همجواری قاشقهای تکثیر یافته و بشقاب خالی ،باعث
ایجاد یک رابطه و تأثیرگذاری متقابل آنها بر یکدیگر میشود .هجوم عظیم قاشقها به بشقاب خالی،
همگی ذهن را به سوی مفهوم مورد نظر طراح یعنی نمایش فقر و گرسنگی جهانی سوق میدهد.
13

تصویر 11
انطباق صورت انسان با قوری شکسته2005 ،
منبعwww.michalbatory.com :
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 .2 .5شباهت
همجواری از نوع رابطۀ شباهت تا حدود زیادی کیفیت تشبیه را در آرایههای کالمی دارد .در یک
تشبیه کالمی ،چیزی با چیز دیگر مقایسه میشود و ویژگیهایی از یکی به دیگری منتقل میشود.
ً
«اتوموبیل من همانند رخش است» ،چنین تشبیهاتی در عکاسی تبلیغاتی رایج است و معموال به
واسطۀ کنار هم قرار دادن دو چیز در یک قاب تصویر صورت میگیرد ،به گونهای که شباهت آنها
بهطور تلویحی به بیننده القا شود (صدقی.)44:1389 ،
15

 .3 .5تقابل و ضدیت
تصویر  13مربوط به رخدادی در کتابخانۀ ملی فرانسه است .در آن ،میشل باتوری یک صفحۀ
کاغذ را در کنار یک سنگ قرار داده است؛ نرمی و انعطافپذیری کاغذ در کنار زبری و سختی سنگ.
این پوستر ممکن است تصویری از جملۀ «بنگر که از کجا تا به کجا» باشد .میشل باتوری در اینجا
با برداشتن آن چه که از مرحلۀ سنگنگاری تا مرحلۀ کاغذنگاری وجود داشته ،مراحل دگردیسی
صفحات نوشتاری را حذف کرده و آغاز و پایان این دگردیسی را کنار هم گذاشته است و پیشرفت و
تکنولوژی را به چالش میکشد.
16

 .6جانشینی
در جانشینی پرسشهایی از این دست مطرح میشود :چه چیزی را میتوان جانشین کرد؟
بهجای این چه چیز دیگر را میتوان قرار داد؟ (اسبورن )137:1368 ،از آنجا که در جانشینی ،شباهت
بین دو موضوع زیاد نیست ،طراح باید از عواملی کمک بگیرد تا ذهن مخاطب راحتتر بتواند این
شباهتها را پیدا کند .در جانشینی ،عوامل کمکی و جانبی به باورپذیر شدن و درک درست این
مفهوم کمک میکنند .در تصویر  14میشل باتوری برای نشان دادن داستان هملت از یک جمجمه
استفاده میکند.
جمجمه در فضا است و از سایهاش فاصله دارد ،این گونه فضاسازی دالی بر معلق بودن فضا است.
تاجی که روی سر جمجمه قرار دارد محو و شبحگونه است و حتی پرسپکتیو هم ندارد .ا گر باتوری به
جای این تاج ،یک تاج واقعی روی سر جمجمه میگذاشت ،تصویر مسخره و مضحک میشد و ما را
از دریافتن صحیح تراژدی هملت دور میکرد .رنگ ،در واقع حاوی اخبار و اطالعات زیادی است و از
این جهت برای کسانی که در کار ارتباط بصری هستند ،اهمیت دارد (داندیس .)82:1384 ،رنگها،
سردی و بیشتر سردی گور و مرگ را یادآوری میکنند .او برای رساندن این مفهوم از نوعی از رنگ آبی
استفاده کرده که به تیرگی و خاموشی میرود .ا گر چشم را تار کرده و به تصویر نگاه کنیم ،متوجه
ً
میشویم که نوشتۀ هملت دقیقا جای دندانهای شکستۀ جمجمه است .تصویر جمجمه یک
عکس است در حالی که تاج روی سرش شبحگونه و غیر واقعی است .تصویر عکاسی ،کیفیتی دارد که
هیچ یک از دیگر هنرهای بصری از این لحاظ به پای آن نمیرسد؛ منظور ،کیفیت بسیار واقعنمایانه
و باورکردنی آن است که میتواند تأثیر عمیقی بر ذهن مخاطب بگذارد (افشارمهاجر.)539:1388 ،
نقش نوشته در اعالن ،در نهایت ،دقیقتر کردن هدف تصویر و پیام آن است (ممیز ،بی تا.)159 :
در این پوستر ،تایپ به بهتر ساخته شدن تصویر کمک میکند .حروف از طریق نوع شکل و چگونگی
قرار گرفتن در درون کادر میتوانند در انتقال هر چه بهتر محتوای مورد نظر به مخاطب تأثیر بسزایی را
داشته باشند (لوکرنه.)85:1384 ،

تصویر 13
همجواری دو عنصر متضاد ،نرمی و سختی1999 ،
منبعwww.michalbatory.com :

17

تصویر 14
جانشینی مفهوم هملت با کنار هم قرار دادن عناصر
حاضر در پوستر2006 ،
منبعwww.michalbatory.com :
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کسی که تراژدی هملت را دیده و یا خوانده است ،در
اولین نگاه و حتی بدون خواندن نوشته متوجه موضوع
هملت میشود .بنابراین عوامل کمکی نقش بسیار ّ
مهمی
در باورپذیری و فهمیدن درست مفهوم جانشینی ایفا
میکنند.
 .7وارونهسازی
وارونهسازی از ریشهای یونانی و به معنی جهالت
ساختگی و ناداننمایی است .در این شیوه ،هنرمند سعی
میکند با وارونه جلوه دادن موقعیت یا مفهومی ،بر مفهوم
اصلی تأ کید کند و مخاطب را وادار کند تا در مورد درستی
یا نادرستی دو مفه ـ ــوم بیندیش ــد (سمــاوی.)94:1393 ،
تصویر 15
درتصویر  15طراح ،لولۀ تفنگ را وارونه کرده و نگاه ضد وارونهسازی لولۀ تفنگ به منظور نمایش نگاه ضد
خشونتش را به تصویر کشیده است .میشل باتوری در خشونت
منبعwww.michalbatory.com :
واقع با وارونهسازی لولۀ تفنگ ،بر مفهوم اصلی خشونت
تأ کید میکند و مخاطب را وادار مینماید تا در مورد درستی یا نادرستی مفهوم فکر کند.
18

تصویر 16
حذف سایر اعضای بدن و اضافه کردن پا2007 ،
منبعwww.michalbatory.com :

 .8حذف
در تکنیک حذف ،در صورتی به سادگی موفقیتآمیز و شگفتآور دست پیدا میکنیم که
ویژگیهای بارز نشانه را درست تشخیص دهیم .تصویر  16پوستر یک نمایش است .طراح با توجه به
مفهوم داستان ،از تکنیک مختصرگیری استفاده کرده است و باال تنه ،سر و دستها را حذف کرده
است.
19

 .9جانبخشی
در تصویر 17هنرمند از آرایۀجانبخشیدن به اشیاء بهره بردهاست .او به قلم نویسنده شخصیتی
ً
انسانی بخشیده و به آن پاهایی برای راه رفتن داده است .پاهای قلم احتماال اشاره به مفهوم
داستان زهیر ،نوشتۀ پائلو کوئلو دارد که در آن ،راوی داستان همه جا را برای پیدا کردن همسرش
جستوجو میکند.
20

 .10استعاره
استعاره از ریشۀ عاریت گرفتن به معنای استفاده از واژهای به جای واژۀ دیگر
به واسطۀ مشابهت میان آن دو و ابزاری بیانی است که چارچوبهای تازهای
برای نگاه به دنیای پیرامون در اختیار ذهن قرار میدهد و به سبب وظیفهای که
هنرمند در این راستا بر عهده دارد ،ابزاری بسیار کارآمد برای خلق آثار بدیع است.
استعاره ،جانشینی یک لفظ به جای لفظ دیگر است (فتوحی .)184:1389 ،در
تصویر  18میشل باتوری با استفاده از استعارۀ تصویری ،مفهوم برابری نژاد سفید

تصویر 17
جانبخشیدن به قلم بیجان
منبعwww.michalbatory.com :

21

تصویر 18
استفاده از استعارۀ تصویری و بهرهگیری از شباهت انگشتان و کالویهای
پیانو2006 ،منبعwww.michalbatory.com :
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و سیاه را در غالب پیانو به تصویر میکشد ،همان گونه که
نواختن یک قطعۀ کامل و زیبا با پیانو ،تنها در صورت
استفاده از تمام کالویهای پیانو امکانپذیر است.
طنز

22

طنــز واژهای عربــی اســت و در لغــت بــه معنــی
افســوس کــردن ،ریشــخند کــردن ،طعن ـهزدن و ســرزنش
اســت (عمیــد .)1405:1386 ،در اصطــاح ادبــی ،طنــز
بــه نــوع خاصــی از آثــار منظــوم یــا منثــور گفتــه میشــود
کــه اشــتباهات یــا جنبههــای نامطلــوب رفتــار بشــری،
ّ
فســادهای سیاســی یــا حتــی تفکــرات فلســفی را بــه
شــیوهای خنــدهدار بــه چالــش میکشــد (اصالن ـی،
 .)140:1389در تصویــر  19میشــل باتــوری بــا بهرهگیــری از
شــیوۀ طنــز ،یــک ســکه را بــا چندیــن ریشــه ترکیــب کــرده
اســت .او بــا ترکیــب ایــن دو عنصــر نامتجانــس ســلطنت
موروثــی را بــه چالــش میکشــد.

تصویر 19
تصویر 20
طنز تصویری با بهره¬گیری از ترکیب دو عنصر چشم پوشیدن از واقعیات و عوامل طبیعی
نامتجانس
منبعwww.michalbatory.com :
منبعwww.michalbatory.com :
آرایه های بصری

رابطه

شباهت

تضاد

هم جوشی

ترکیبهای غیرعادی
تسری معانی دو بخش به
یکدیگر
عدم همخوانی با واقعیت

پیچیدگی و تاخیر در فهم
بیان استعاری
بیان دو پهلو
نوسان معانی بین دو
طنزآمیز و کتابی

عجیب و غریب
بی تناسب
کشمکش
درونی

نادیده گرفتن قوانین طبیعی
در تصویــر  20مشــاهده میکنیــم کــه هنرمنــد چگونــه
واقعیــت را بــرای هرچــه باورپذیرتــر شــدن مفهــوم مــورد
کشمکش
تشبیههای بصری
موضوعات ساده و روزمره
هم جواری
نظــرش کنــار گذاشــته و قوانیــن طبیعــی را نادیــده گرفتــه
مقابله
چند معنایی
مطالعۀ تصویری
درگیری
درک سریع
اســت .تصویــر در واقعیــت و بــدون نادیــده گرفتــن قوانیــن
تضاد
طبیعــی ،بایــد بــه گون ـهای بــود کــه همــۀ تخممر غهــا ،و
تقابل ضمنی
بیان استعاری
نا همخوانی با واقعیت
جانشینی
ً
مخصوصــا تخممر غهــای جلویــی لــه میشــدند امــا از
درک بغرنج و پیچده موضوع
بیان غیر مستقیم
عدم صراحت
تداعی کننده
آنجایــی کــه محدودیتــی بــرای ذهــن هنرمنــد نیســت،
بیان پیچیده ،نوآوری ،خاطره انگیزی ،لذت ناشی از کشف
ترکیب همزمان
او نــه تنهــا ایــن قوانیــن را نادیــده میگیــرد بلکــه ذهــن
زیرکی در ارائۀ موضوع
آرایههای بصری
مخاطــب را هــم پذیــرای یــک واقعیــت جدیــد و تــازه
جدول  . 1جمعبندی آرایههای بصری  .1395 ،منبع :پایاننامهی کارشناسی ارشد نگارنده
تعریــف شــده میکنــد.
در پایــان قابــل ذ کــر اســت ،ا کنــون آرایههــای ادبــی،
همانطــور کــه در زبــان مــا مطــرح اســت ،در هنــر طراحــی
٪۲۰٫۵
گرافیــک در قالــب تصویــر بــه مبحــث تــازۀ پژوهشــی تبدیــل
٪۳۳٫۳
٪۴۲٫۹
٪۵۲٫۵
شــده اســت .در اینجــا پــس از جم ـعآوری و بررســی 213
٪۲۷
پوســتر موجــود از میشــل باتــوری و تفکیــک تکنیــک فــرم
٪۲۳٫۸
بیــان هــر کــدام از آنهــا درصــد بهرهگیــری میشــل باتــوری
از ســه آرایــۀ اصلــی بــه شــرح نمــودار  1اســت .همانگونــه
����� و ج ا����ق
�����
�������
������ ����اری
کــه مشــخص اســت ،اســتفاده از همجوشــی بــه طــرز
نمودار 1
نمودار 2
درصدبهرهگیریمیشلباتوریاز زیرمجموعههایهمجوشی
خیرهکننــدهای بــر دو آرایــۀ دیگــر یعنــی همجــواری و درصد بهرهگیری میشل باتوری از سه آرایۀ اصلی
23

منبع :نگارنده

منبع :نگارنده
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جانشــینی برتــری دارد.
از آنجــا کــه اغلــب کارهــای باتــوری بــا اســتفاده از تکنیــک همجوشــی صــورت گرفتــه اســت،
پوســترهای انجــام شــده بــا ایــن روش دوبــاره بررســی شــد تــا آمــاری دقیقتــر از زیرمجموعههــای
همجوشــی مــورد اســتفاده میشــل باتــوری در اختیــار خواننــدگان ایــن پژوهــش قــرار گیــرد .بــر اســاس
دادههــای موجــود در نمــودار ،2اســتفاده از شــیوۀ ترکیــب نیــز از دو حالــت دیگــر در شــیوۀ همجوشــی
پیشــی گرفتــه و  42.9درصــد از کل را بــه خــود اختصــاص میدهــد.
نتیجه
بــا تشــریح آرایههــای بصــری در پوســترهای میشــل باتــوری ایــن نتایــج بــه دســت میآیــد کــه هــر
کــدام از آرایههــا بــه گونـهای متفــاوت از هــم باعــث ایجــاد دگرگونیهایــی هدفمنــد و مؤثــر در فــرم بیان
موضــوع و تأثیرگــذاری قانعکننــدهای در مخاطــب میشــود .همچنیــن ،همجوشــی پرکاربردتریــن
آرایــۀ بصــری اســتفاده شــده در پوســترهای میشــل باتــوری اســت .او از جملــه افــرادی اســت کــه
کارهایــش آشــکارا بــر اســاس آشــناییزدایی از اشــیاء صــورت میگیــرد .در فرآینــد آشــناییزدایی
از اشــیاء ،او اغلــب از آرایههــای بصــری بهــره میگیــرد .آنچــه کــه بــا عنــوان آرایههــای بصــری و
شــگردهای آشــناییزدایی گفتــه شــد ،از جملــه پرکاربردتریــن روشهــای ایجــاد آشــناییزدایی در
پوســترهای میشــل باتــوری اســت .او بــا تکیــه بــر رویکــرد آشــناییزدایی و اســتفاده از آرایههــای
بصــری گاه بــه صــورت تکــی و گاه بــه صــورت همزمــان ،دارای بیانــی پیچیــده همــراه بــا نــوآوری در
ارائــۀ موضــوع اســت و از آشــناییزدایی بــه معنــای واقعــی ایجــاد خالقیــت بهــره میگیــرد.
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