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چکیده

گرافیک  دیزاین فرایند حل مسئله است و گرافیک دیزاینر مسئله حل کنی خالق. در واقع خالقیت حلقه ی گم شده ی فرایند جلب 
توجه مخاطبی است که در معرض انبوهی از آثاری با ایده های کلیشه ای قرار دارد و طراح گرافیک اگر هدفش جلب توجه 
مخاطب باشد چاره ای جز بهره گیری از راه کارهای خالقانه در فرایند دیزاین ندارد و لوگو نیز به عنوان محصولی از گرافیک دیزاین 
از این قاعده مستثنا نیست. آشنایی زدایی رویکردی است در مسیر خالقیت اما این رویکرد صرفًاً یک هدف است و فاقد ابزار 
اجرایی، لذا طراح گرافیک به منظور دستیابی به آن باید از ابزارهایی هم سو با هدف آشنایی زدایی مانند نظریه ی تفکر جانبی 
استفاده کند. تفکر جانبی مدعی هدفی است تحت عنوان تغییر در نگرش و بهره گیری از تکنیک هایش مسیر خالقیت را هموار و 
شرایط یافتن راه حل و ایده ی خالقانه را فراهم می کند. در این پژوهش پس از آشنایی با مفهوم آشنایی زدایی و نظریه ی تفکر جانبی، 
تکنیک های این نظریه در فرایند دیزاین نشانه نوشته به منظور دستیابی به رویکرد آشنایی زدایی مورد بررسی قرار می گیرند و به 
همین منظور نمونه های مطالعاتی این پژوهش شامل نشانه نوشته های مسعود نجابتی است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کیفی و به 
روش توصیفی-تحلیلی است و به لحاظ هدف جنبه ی کاربردی دارد و از یافته هایش این گونه استنتاج می شود که طراح گرافیک 
به مدد بهره گیری از تکنیک های نظریه ی تفکر جانبی در فرایند دیزاین نشانه نوشته چه در نگرش به مسئله، چه در ایده یابی و 

چه در اجرا، موفق به ارائه ی اثری بدیع و نوآورانه با رویکرد آشنایی زدایی می شود.
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مقدمه
گرافیک دیزاین فرایند حل مسئله است و ارتباط تصویری تالشی 
که  مخاطبی  به  پیام  انتقال  و  ارتباط  برقراری  به منظور  بصری  است 
زندگی  مشغله های  تکرار،  روزمرگی،  با وجود  پیرامون  به  توجه اش 
شهری و عوامل متعدد دیگر شکلی بی تفاوت به خود گرفته است و با 
نگاهی بی اهمیت و گذرا عبور می کند. بدین ترتیب طراح گرافیک در 
تالش برای برقراری ارتباط با مخاطب راه ساده ای پیش رو ندارد و لوگو1 
به عنوان محصولی از گرافیک دیزاین از این قاعده مستثنا نیست. در واقع 
شکل گیری ارتباط با مخاطب، گشودن دروازه ای است در جهت انتقال 
پیامی که تمام تالش های فرایند دیزاین یک اثر از آگاهی به هدف تا 
جمع آوری و تحلیل و اولویت بندی اطالعات و یافتن ایده و راه حل و نهایتًا 
اجرا و ارائه، معطوف به آن می شود. حال اگر تمام مراحل این فرایند 
مسیری تکراری و کلیشه ای و نه بدیع و تازه را طی کند، آنچه به عنوان 
نتیجه ی نهایی به مخاطب می رسد جز تکرار و ارائه ای عادی و بی اهمیت 
نخواهد بود. »کاری تازه، ذهن مخاطبی را که از صبح تا شام مورد هجوم 
اطالعات انواع و اقسام وسایل ارتباط جمعی است، از خواب آلودگی، 

عادت و یکنواختی درمی آورد« )مثقالی، 1398: 52(.
و  است  توجه مخاطب  فرایند جلب  خالقیت، حلقه ی گم شده ی 
روانشناسان،  نظریه پردازان،  از سوی  نظریات گوناگونی  و  تکنیک ها 
هنرمندان و غیره به منظور ایده یابی و حل خالقانه ی مسائل ارائه شده. 
آشنایی زدایی2 رویکردی است در مسیر خالقیت اما، این رویکرد صرفًاً 
یک هدف است و فاقد ابزار اجرایی و کاربردی، لذا به منظور دستیابی به 
این هدف باید از ابزارهایی بهره گرفت که هم سو و هم راستا با مقصود 
آشنایی زدایی باشند و نظریه ی تفکر جانبی3 به واسطه ی تکنیک هایش یکی 
از این ابزارها است. بهره گیری از تکنیک های تفکر جانبی تالشی است 
در راستای حل خالقانه ی مسئله و یافتن ایده ای جدید به منظور جلب 
توجه مخاطب و نهایتًا انتقال پیام به او. لذا در این پژوهش تکنیک های 
تفکر جانبی به عنوان روشی خالقانه در طراحی نشانه نوشته در جهت 
دستیابی به رویکرد آشنایی زدایی مورد بررسی قرار می گیرد و به این 
منظور نشانه نوشته هایی مشتمل بر لوگوتایپ4 و مونوگرام5 از میان آثار 
مسعود نجابتی به عنوان نمونه های مطالعاتی جهت بررسی، تجزیه وتحلیل 

انتخاب شده اند.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی است و 
تحقیقی کاربردی محسوب می شود چراکه از نتایج آن می توان به صورت 
عملی در طراحی نشانه نوشته استفاده کرد. گردآوری مطالب با استفاده از 
روش مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده، مشاهده ی آثار 
به صورت میدانی و شیوه ی انتخاب آثار غیرتصادفی است و هدفمند از 

میان نشانه نوشته های مسعود نجابتی جهت بررسی انتخاب شده اند.

پیشینه پژوهش
رویکرد آشنایی زدایی و نظریه ی تفکر جانبی هر دو در مکتوبات 

شده اند،  واقع  مهجور  گرافیک،  حوزه ی  مخصوصًا  تجسمی  هنرهای 
آشنایی زدایی  با  مرتبط  پژوهش های  اتفاق  به  قریب  اکثر  به طوری که 
محدود به حوزه ی ادبیات و تقریبًاً تمام پژوهش های مربوط به تفکر 
جانبی معطوف به روانشناسی و آموزش است. بااین وجود دو بونو )1970( 
در کتاب آشنایی زدایی، کتاب درسی خالقیت که پایه و بنیان نظریه ی 
تفکر جانبی است به توصیف و تشریح این نظریه پرداخته و تکنیک هایی 
در جهت به کارگیری عملی آن در نگرش به مسائل و فرایند خالقانه ی 
ایده یابی ارائه نموده است. اسماعیلی )1398( در مقاله ای با عنوان »تحلیل 
مؤلفه های زمان و مکان در آشنایی زدایی از آثار طراحی گرافیک« با 
هدف شناخت این مؤلفه ها، آثار طراحان گرافیک برجسته را مورد 
آشنایی زدایی  می کند که  را مطرح  پرسش  این  و  می دهد  قرار  بررسی 
زمانی و مکانی چگونه در طراحی گرافیک امکان پذیر است و نهایتًا 
چنین نتیجه می گیرد که اگر در مختصات مکان تغییر ایجاد شود و با 
افزودن نقاط گریز مختلف، اثر از وجوه گوناگون مورد بررسی قرار 
گیرد، آشنایی زدایی از مکان امکان پذیر است، همچنین با آشنایی زدایی از 
زمان می توان معما ساخت و بدون اشاره ی مستقیم به هدف، تصاویری 
حیرت انگیز خلق کرد. شفیعی کدکنی )1395( در مقاله ی »آشنایی زدایی« 
جایگاه آشنایی زدایی در ادبیات را تشریح می کند و اعتقاد دارد که همه ی 
نوآوری ها در حوزه های مختلف هنر و ادبیات جز در مواردی نادر، از 
پایان نامه  در   )1395( اسماعیلی  می گیرند.  بهره  آشنایی زدایی  رویکرد 
کارشناسی ارشد با عنوان »مفهوم آشنایی زدایی در گرافیک با تمرکز روی 
پوسترهای میشل باتوری« آشنایی زدایی را به عنوان روشی خالقانه به منظور 
جلب توجه مخاطب و انتقال پیام معرفی می کند و به بررسی پوسترهای 
پوسترهایش  خالقانه ی  اجرای  و  ایده  به واسطه ی  که  باتوری6  میشل 
از آرایه های بصری7  با بهره گیری  شهرت جهانی دارد و آثار خود را 
مانند هم جوشی8، هم جواری9، جانشینی10 و غیره در جهت آشنایی زدایی 
خلق کرده است می پردازد. نویسنده چنین نتیجه گیری می کند که استفاده 
از آرایه های بصری در جهت آشنایی زدایی، مخاطب را مشتاق به دیدن 
اثر می کند و باتوری در این کار موفق بوده است. عنبر دباغیان )1391( 
در پایان نامه  کارشناسی ارشد با عنوان »بررسی رویکرد آشنایی زدایی در 
تصویرسازی تبلیغاتی معاصر جهان« معتقد است که با وجود رسانه های 
تصویری متعدد، جلب توجه مخاطب امری است دشوار و زمانی می توان 
او را مشتاق به دیدن کرد که اثر به واسطه ی خالقیت خالق اش در ایده 
و اجرا و ارائه، جذاب باشد و او را مجذوب خود کند و ترغیب به 
خالقانه  رویکردی  را  آشنایی زدایی  دباغیان  عنبر  نماید.  مشارکت اش 
معرفی می کند که به واسطه ی تکنیک هایی نظیر آرایه های بصری می توان 

به آن دست یافت و نظر مخاطب را جلب نمود.

مبانی نظری پژوهش
آشنایی زدایی

آشنایی زدایی رویکردی است که از ادبیات و به واسطه ی فرمالیسم11 
و  نویسنده  شکلوفسکی12  بوریسویچ  ویکتور  نخستین بار  و  شد  آغاز 
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فرمالیست روس در مقاله ای با عنوان هنر به مثابه تکنیک آن را مطرح 
و  چیزها  ناآشناکردن  هنر،  وظیفه ی  و  رسالت  بود  معتقد  وی  کرد. 
دورکردن شان از حوزه ی روزمرگی و عادت است، چراکه بخش اعظم 
زندگی انسان بر پایه ی عادت ها بنا شده و این عادت به اطراف و چیزهایی 
که در آن است موجب نادیده گرفتن آنها می شود. در واقع ما در برخورد 
اول مان با هر چیزی از موجودات گرفته تا اشیاء، با آن ناآشناییم اما 
پس از مدتی و به واسطه ی تکرارِ مشاهده، به آن خو می گیریم و کم کم 
نمی بینیم اش و درک مان از مفهوم پدیده ها و حس مان نسبت به آن ها به 
مرور شکل عادت به خود می گیرد. این همان چیزی است که شکلوفسکی 
در مقاله اش نسبت به تغییر آن احساس نیاز می کند، یعنی تغییر چیزهایی 
که بیش ازحد برای مان روزمره و عادی شده اند، مثل کلیشه ها در قانون 
ادبی که معتقد بود می شود دوباره آن ها را ساخت و قدرتی نو به آن ها 
بخشید. او در مقاله اش به تفاوت میان زبان رومزه و زبان شعر می پردازد، 
اینکه درک زبان شاعرانه برای ما دشوار و درک زبان روزمره آسان 
است، سخن شاعرانه پرمعنی و متفاوت است و سخن روزمره عادی و 
یکنواخت. از دیدگاه فرمالیست ها هنر از آنجایی شروع می شود که انسان 
جهان معمولی و آشنایی که به آن عادت کرده است را رها کند و قدم به 
جهان ناشناخته ها و شگفتی ها بگذارد. »این پدیده به عنوان ایجاد ناآشنای 

آشنا و آشنای ناآشنا توصیف شده است« )نیرومند، 1390: 12(.
از دیدگاه شکلوفسکی، کارکرد هنر شناساندن مفاهیمی ناآشنا به 
مخاطب نیست بلکه ناآشنا ساختن همان آشناهایی است که اطراف مان 
را فرا گرفته اند، چیزهایی متعارف که به واسطه ی تکرار، تازگی شان را 
از دست داده اند و به آن ها عادت کرده ایم. »هنر عادت هایمان را تغییر 
می دهد و هر چیز آشنا را به چشم ما بیگانه می کند« )احمدی، 1382: 
47(. تالش آشنایی زدایی دقیقًا در همین راستا است و می کوشد چیزهای 
معمولی و روزمره را با روش هایی ناآشنا و گاهی عجیب در جهت باال 
بردن سطح ادراک مخاطب ارائه کند. در واقع آشنایی زدایی وجه تمایزی 
است میان چیزی روزمره و یکنواخت و چیزی جدید و ناآشنا، تالشی 
است در جهت برهم زدن قواعد و هنجارهایی آشنا به منظور ایجاد نگاه 
و زاویه ی دید جدید در فرایند خلق اثر هنری. هنرمند با بهره گیری از 
آشنایی زدایی به اشیاء و پدیده ها به گونه ای نامعمول می نگرد و از این 
طریق نگاهی نو به دنیای پیرامون اش می اندازد، جهانی تازه و ناآشنا را 

کشف می کند و به آن می پردازد.

تفکر جانبی
بونو13،  دو  ادوارد  دکتر  توسط  که  است  نظریه ای  جانبی  تفکر 
نظریه پرداز فرانسوی که در زمینه ی آموزش تفکر خالق به عنوان مهارت 
فعالیت داشت ابداع شده است. مقصود از تفکر، جمع آوری اطالعات 
و بهترین شکل بهره برداری از آنها است و ایده ها، عامل بهره برداری از 
ایده  نیز مستلزم کارآمدترین  اطالعات هستند و بهره برداری مطلوب 
است. فرایند دستیابی به چنین ایده ای عبارت است از بهسازی و روزآمد 
مربوط  جدید  ایده های  ایجاد  و  یافتن  به  جانبی  تفکر  ایده ها.  کردن 
می شود، گریز از زندان های مفهومی ایده های کهنه و تغییر در نگرش و 

رویکرد، نگریستن از زاویه ای متفاوت به چیزهایی که پیش ازاین همواره 
با دیدگاهی واحد و تکراری به آنها نگریسته شده است. در واقع رهایی 
از بند ایده های کهنه و انگیزش ایده های نو، وجوه دوگانه ی تفکر جانبی 
هستند و این دو وجه هدف اصلی این تفکر را تشکیل می دهند که عبارت 
است از فراهم کردن وسیله ای به منظور بازسازی الگوها. البته باید توجه 
داشت که تفکر جانبی منکر سودمندی نظم و الگو نیست اما، بر نیاز به 
تغییر آنها در جهت روزآمدکردن و سودمندترساختن شان تأکید می کند 
و خطر الگوهای سخت و متعصبانه را هشدار می دهد، الگوهایی که ذهن 

ریسک گریز انسان شدیداً مستعدساختن شان است.
پذیرش  از  امتناع  مستلزم  اول  مرحله ی  در  جانبی  تفکر  نگرش 
الگوهای انعطاف ناپذیر است و در مرحله ی دوم مستلزم تالشی است 
به منظور کنار هم قرار دادن چیزها به شیوه هایی دیگر. در تفکر جانبی 
انسان همواره در تالش برای ایجاد بدیل ها در جهت بازسازی الگوهاست. 
تا جایی که به این تفکر مربوط می شود، در مورد یک الگو فقط یک 
چیز ممکن است نادرست باشد و آن انعطاف ناپذیری و باور متکبرانه 
نسبت به آن الگو است. »تفکر جانبی باید باشد تا موجبات الگوسازی 
مجدد را فراهم کند« )دوبونو، 1970: 65(. تفکر جانبی عالوه بر نگرش، 
شیوه ای است خاص در استفاده از اطالعات به جهت فراهم نمودن شرایط 
بازسازی الگوها. در تفکر جانبی اطالعات نه به  خاطر اطالعات بلکه 
بخاطر نتایج شان مورد استفاده قرار می گیرند، در نتیجه ممکن است از 
اطالعات بی ربط استفاده شود و به  جای آنکه ایده ای نادرست تلقی و کنار 
نهاده شود، امکان رشدش فراهم می گردد. تفکر جانبی اطالعات را به 
نحوی برانگیزنده استفاده می کند، الگوهای کهنه را از هم می گسلد تا 
اطالعات آزاد شوند و با کنار هم قرار دادن اطالعات حتی بعید، الگوی 

جدید شکل می گیرد.

آشنایی زدایی، تفکر جانبی و خالقیت
اگر خالقیت را به عنوان اساسی ترین توانایی مغز بشر که به او قدرت 
تجسم، پیش بینی و دستیابی به ایده های نو می بخشد و از حیوان متمایزش 
می کند بپذیریم، قاعدتًا این نکته را هم می پذیریم که این توانایی کم وبیش 
در تمام انسان ها وجود دارد و صرفًاً مختص به افراد باهوش و بااستعداد 
نیست. »تفاوت افراد خالق با غیرخالق ها در آن است که خالق ها بر 
اساس فکرها و ایده های نوی خود عمل می کنند و غیرخالق ها به ایده های 

خود اهمیت نداده و از آن استفاده نمی کنند« )ورامینی، 1392: 10(.
خالقیت عبارت است از توانایی یافتن راه حل های جدید و بدیع برای 
مسائل و موقعیت های مختلف. توانایی برگرفته از قابلیت های ذهن که 
انسان را در گسترش و توسعه ی امکانات، حل کردن مشکالت و تغییر 
در دیدگاه هایش یاری می کند. خالق بودن یعنی توانایی ساختن چیزهای 
جدید با ارزش های جدید و هماهنگ  کردن شان در قالب یا ساختاری نو. 
»به عمل پدیدآوردن چیزی که پیش از آن وجود نداشته، عمل خالقانه 
گفته می شود« )مثقالی، 1398: 40(. مثاًل به منظور خلق خالقانه ی یک اثر 
هنری، دو و یا حتی چند چیز شناخته شده و آشنا را به نحوی منحصربه فرد 
کنار یکدیگر قرار می دهیم و بدین ترتیب موفق به خلق چیزهای جدیدی 
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به آن برگردد اما ایجاد بدیل ها را متوقف نمی کند چراکه هیچ حدومرزی 
وجود ندارد. »تفاوت اصلی در هدفی است که با جست وجوی بدیل ها 
با بهره گیری از  دنبال می شود« )دو بونو، 1970: 74(. طراح گرافیک 
تکنیک ایجاد بدیل ها می کوشد برای موضوع مورد نظر بدیل های مختلفی 
بیابد حتی اگر گاهی بدیل هایی نامربوط، نامعقول و مضحک حاصل شود. 
باید توجه داشت که جست وجوی بدیل های جانبی به هیچ عنوان بدیل یا 
بدیل های اولیه، مسلم و منطقی را رد نمی کند بلکه تالشی است به منظور 
گسترش هر چه بیشتر محدوده ی ایده ها و پشت سر گذاشتن مرزهای 
از پیش تعیین شده چراکه تعدد بدیل ها، دست طراح را برای انتخاب باز 
می گذارد و می تواند ایده های مختلفی را بررسی و امتحان کند، ضمن اینکه 
ممکن است پس از یافتن بدیل ها، نهایتًا به همان بدیل های اولیه رجوع و 
از آنها استفاده نماید اما این بار رجوع و استفاده ای نه به دلیل جبر و نبودن 

راه چاره، بلکه با انتخاب و استداللی آگاهانه.
مسعود نجابتی در فرایند ایده یابی برای طراحی لوگوتایپ شرکت 
سازنده ی دستگاه تصفیه ی آب ابریشم )تصویر 1(، بدیل هایی را هم برای 
آب و هم برای ابریشم یافته است. مسلمًا وقتی طراح گرافیک با موضوع 
قطره ی آب  بدیل،  و  ایده  اولین  می شود  مواجه  لوگو  در طراحی  آب 
است و در مواجهه با ابریشم، بدیل هایی مثل پیله ی کرم ابریشم، توپ 
پارچه، جاده ی ابریشم و امثالهم به ذهن می رسند، از سوی دیگر عملکرد 
دستگاه که تصفیه است نیز می تواند مد نظر طراح قرار گیرد و بدیل هایی 
مانند صافی و فیلتر و غیره را به ذهن متبادر سازد. لذا نجابتی در فرایند 
ایده یابی، بدیل موج را که نشانگر جاری و روان بودن آب و یادآور پاکی 
و تداعی کننده ی مفهوم تصفیه است همراه با بدیل نرمی که شاخصه ی 
پارچه ی ابریشم است انتخاب کرده و با توجه به ویژگی بارز آثارش 
که استفاده از خوشنویسی است، در اجرای این لوگوتایپ با بهره گیری از 
خطوط نرم و منحنی در نگارش نام ابریشم و آشنایی زدایی از فرم حروف 
و اتصاالت خط شکسته نستعلیق، به فرمی دست یافته که موج آِب روان 
به نشانه ی پاکی و همچنین لطافت و نرمی که خصلت و کیفیت پارچه ی 
ابریشم است را القاء می کند. در جدول )1( خالصه ای از تجزیه وتحلیل 

نمونه ی مطالعاتی این تکنیک ارائه شده است.

2. به چالش کشیدن مفروضات

می شویم، مثل کاری که در سوررئالیسم14 و آثار سوررئالیست هایی مانند 
سالوادور دالی15 می بینیم که با جابجایی ها و ادغام ها و ایده های عجیب و 
گاهی مسخره موفق به شکستن الگوهای ذهن و خلق قلمرویی جدید و 
شگفت انگیز می شوند. یک ایده ی خالق، اندیشه ای است که به واسطه ی 
پیوند مفاهیمی نامربوط، برانگیخته می شود و الگوهایی جدید، روابطی 
جدید، روشی نو به منظور مشاهده ی اشیاء و به طورکلی یک تغییر ذهنی 
شکل می گیرد. »بجای بدیهی دیدن، ایده ی خالق به گونه ای متفاوت از 

زاویه ی دیگری نگاه می کند« )ولز، برنت و موریارتی، 1384: 459(.
رویکرد  هدف  و  خالقیت  از  ارائه شده  تعاریف  به  توجه  با 
آشنایی زدایی، می توان این گونه نتیجه گرفت که خالقیت ویژگی الینفک 
این رویکرد است و اثری که با بهره گیری از تکنیک ها و راهکارهای 
آشنایی زدایی خلق می شود اثری بدیع و نوآورانه است و موجب جلب 
توجه مخاطب می گردد. به  عبارتی دیگر، آشنایی زدایی رویکردی است 
خالقانه که به واسطه ی آن اثری از ذهن خالق هنرمند آغاز می شود و 
تا تحریک نیروی خالقه ی ذهن مخاطب به منظور دریافت پیام اثر پیش 
می رود. از سوی دیگر، تفکر جانبی نیز ارتباطی تنگاتنگ با خالقیت 
دارد و می کوشد با در پیش گرفتن مسیری متفاوت، الگوهای تثبیت شده 
را که نتیجه ای جز تکرار مکررات نخواهند داشت بازسازی و الگوی 
جدیدی خلق کند. البته خالقیت معمواًل توصیفی از یک نتیجه و تفکر 
جانبی توصیفی از یک فرایند است. در واقع یک نتیجه را صرفًاً می شود 
تشویق و تحسین کرد ولی یک فرایند را به واسطه ی کاربردی  بودن اش 

می توان مورد استفاده قرار داد.
در رابطه ی میان تفکر جانبی و آشنایی زدایی باید توجه داشت که 
عبارتی  به   ابزار.  یک  جانبی  تفکر  و  است  هدف  یک  آشنایی زدایی 
آشنایی زدایی هدفی است که ابزار اجرایی ندارد و برای رسیدن به این 
هدف نیازمند ابزاری هستیم که نتیجه ی استفاده از آن هم سو و هم راستا با 
تعریف آشنایی زدایی باشد و تفکر جانبی به واسطه ی تکنیک هایش ابزاری 

است که می تواند به منظور آشنایی زدایی مورد استفاده قرار گیرد.

تکنیک های تفکر جانبی
هدف از این تکنیک ها، فراهم کردن شرایطی است برای استفاده ی 
عملی از تفکر جانبی و مبنای هر کدام شان، اصول پایه ای استفاده ی جانبی 
از اطالعات است. برخی از آنها شاید جانبی تر از بقیه به نظر آیند و 
ممکن است در مورد بعضی نیز به نظر برسد که در هر صورت انجام شان 
می دهیم و یا دست کم همواره تصور انجام  دادن شان را در سر داریم. در 
ادامه، نمونه های مطالعاتی این پژوهش که شامل نشانه نوشته های مسعود 
نجابتی است بر مبنای تکنیک های تفکر جانبی در جهت دستیابی به 

رویکرد آشنایی زدایی مورد بررسی، تجزیه وتحلیل قرار می گیرند.

1. ایجاد بدیل ها
در جست وجوی طبیعی بدیل ها، انسان تالش می کند بهترین رویکرد 
ممکن را بیابد و به محض یافتن رویکردی امیدبخش متوقف می شود اما در 
جست وجوی جانبی بدیل ها، تالش اش معطوف به تولید بدیل های بیشتر 
تصویر 1. لوگوتایپ شرکت سازنده ی دستگاه تصفیه یاست و رویکرد معقول را تأیید و تصدیق می کند و حتی ممکن است بعداً 

)URL1( :آب ابریشم، طراح: مسعود نجابتی. منبع
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آشنایی زدایی در نشانه نوشته های مسعود نجابتی
مبتنی بر نظریه ی تفکر جانبی ادوارد دو بونو

حروف و کلمات در خط نستعلیق، نام هم صدا را از طریق تکرار منظم 
و در دل هم قراردادن کلمه ی هم و جایگذاری کلمه ی صدا بر روی آنها 
که بخش اعظم اش فضای منفی را شامل می شود، هدف گروه سرود یعنی 
کنار هم قرار گرفتن عده ای در جهت آوایی واحد را تداعی کرده است. 
در جدول )2( خالصه ای از تجزیه وتحلیل نمونه ی مطالعاتی این تکنیک 

ارائه شده است.

3. ایده های مسلط و عوامل تعیین کننده
در تعریف و تعیین یک موضوع یا وضعیت، انسان ایده ی مسلط را 
شناسایی می کند تا به وسیله ی آن ایده متوقف نشود و قادر به یافتن و 
پدیدآوردن ایده های بدیل باشد. در صورت عدم توانایی در شناسایی ایده ی 
مسلط، زیر سلطه ی آن خواهیم بود و با هر شیوه ای که به وضعیت بنگریم 
همچنان این احتمال وجود دارد که سایه ی ایده ی مسلِط همیشه حاضر 
که شناسایی و تعریف نشده، سنگینی کند. توجه به این نکته ضروری 
است که مسئله صرفًاً یافتن ایده ی مسلط و تحلیل وضعیت نیست، بلکه 
کسب مهارت در تشخیص ایده ی مسلط و به وضوح دیدن وضعیت است 

تا بتوانیم دیدگاه های مختلفی به وجود آوریم.
در این تکنیک، طراح گرافیک تالش می کند در فرایند ایده یابی 
به منظور خلق یک اثر، ایده یا ایده های مسلط را شناسایی کرده و عامل یا 
عواملی که منجر به تسلط این ایده ها می شوند تشخیص دهد. این شناسایی، 
موجب پرهیز از آنها و گرفتارنشدن در تله ی تکرار مکررات می شود 
چراکه رهایی از چیزی مشخص و معلوم، بسیار آسان تر است تا خالصی 
از چیزی گنگ و نامعلوم. طراح گرافیک با بهره گیری از این تکنیک، 
قادر به نگرشی متفاوت به موضوع و یافتن ایده هایی جدید است. »ایده ی 
مسلط نه در خود وضعیت بلکه در شیوه ای که به آن نگریسته می شود 

مستقر است« )همان، 1970: 136(.
همواره  بازاریابی  و  تبلیغاتی  شرکت های  برای  لوگو  طراحی  در 
ایده هایی متداول و مسلط مانند المپ یا مغز انسان در جهت القای مفهوم 
خالقیت، شیپور به منظور تداعی رسالت تبلیغ و اطالع رسانی و غیره مورد 
استفاده قرار می گیرند که عامل تسلط چنین ایده هایی، ماهیت و نوع 
عملکرد این شرکت ها است. مسعود نجابتی در فرایند طراحی لوگوتایپ 
شرکت تبلیغاتی همگام )تصویر 3( با شناسایی این ایده ها و پرهیز از آنها، 

یا توصیف و  کلیشه شیوه ای است متداول در نگریستن به چیزی 
تعبیری مرسوم از آن چیز. مفروضات، الگوهایی کلیشه ای هستند که 
به منظور بهره برداری بهتر از اطالعات ممکن است بازسازی شوند و هر 
قدر الگو پیچیده تر باشد بازسازی اش شاید دشوارتر و حتی غیرممکن 
به نظر برسد مگر آنکه انسان از برخی مرزهای مفروض تخطی کند. 
مقصود از این تخطی، ثابت کردن این نکته است که به چالش کشیدن هر 
فرضی، هر چه که باشد، ناممکن و دور از ذهن نیست. طراح گرافیک 
در این تکنیک می کوشد مفروضات و ایده های مسلم را به چالش بکشد 
و الگوهای کلیشه ای را در راستای بهره برداری مطلوب تر از اطالعات 
و دستیابی به ایده های نو بازسازی کند. در این چالش، شیوه های قالبی 
نگریستن به چیزها پشت سر گذاشته می شود و از ایده یابی گرفته تا 
راه حل و اجرا، از فرم حروف تا فرم اشیاء همگی مستعد بازسازی و 
دگرگونی خواهند بود. در این تکنیک، طراح گرافیک اعتنایی به حدود، 
مرزها و حتی گاهی اعتبار مفاهیم نمی کند و این اطمینان از عدم اسارت 
در بند کلیشه ها و مفروضات، موجب آزادی عمل او در استفاده از آنها 
می گردد. »در واقع وقتی آدمی می داند که قرار نیست اسیر کلیشه ها و 
مفروضات شود در استفاده از مفروضات و کلیشه ها بسیار آزادتر است« 

)همان، 1970: 116(.
مفروضات و ایده های کلیشه ای در طراحی لوگو برای موضوعاتی 
مانند موسیقی و سرود و کلیپ و غیره اکثراً بهره گیری از آالت و ادوات 
موسیقی و فرم نت ها است که در طراحی نشانه نوشته، گرافیک دیزاینر 
می کوشد آنها را در فرم حروف به کار ببرد. مسعود نجابتی در طراحی 
لوگوتایپ باشگاه سرود و کلیپ هم صدا )تصویر 2(، مفروضات مذکور 
را کنار می گذارد و بدون بهره گیری از آنها به سراغ ماهیت و رسالت 
موضوع یعنی گروه سرود و نام آن یعنی هم صدا می رود. سرود، عملی است 
جمعی که فرِض عده ای هم خوان در قالب یک گروه را به ذهن متبادر 
می کند و در ابتدا ایده هایی کلیشه ای مانند استفاده از سمبل چند نت و یا 
چند آلت موسیقی در کنار یکدیگر به منظور القای مفهوم گروه تسلط 
می یابد. نجابتی ایده ی گروه را انتخاب کرده اما بجای اجرای آن در قالب 
نت و آلت موسیقی، با آشنایی زدایی از خط کرسی، نظم و فواصل رایج 

بدیل نهاییبدیل های رایجتکنیکطراحاثر

لوگوتایپ 
شرکت سازنده ی 
دستگاه تصفیه ی 

آب ابریشم

مسعود 
نجابتی

ایجاد 
بدیل ها

استفاده از 
قطره ی آب، 
پیله ی کرم 
ابریشم و ...

تداعی موج 
آب و لطافت 

ابریشم

ایده ی نوکلیشهتکنیکطراحاثر

لوگوتایپ 
باشگاه سرود و 

کلیپ هم صدا

مسعود 
نجابتی

به چالش 
کشیدن 
مفروضات

استفاده 
از آالت 

موسیقی، فرم 
نت و ...

استفاده از رسالت 
گروه سرود و 

تکرار در بخشی از 
نام موضوع

جدول 1. تکنیک ایجاد بدیل ها.

جدول 2. تکنیک به چالش کشیدن مفروضات.

تصویر 2. لوگوتایپ باشگاه سرود و کلیپ
)URL2( :هم صدا، طراح: مسعود نجابتی. منبع
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الگو و دستیابی به الگوهای کوچک تر، راه را برای بازسازی اش هموارتر 
می کند. ضرورتی ندارد که اجزاء به دست آمده کل موضوع را در بر 
بگیرند یا بین شان هم پوشانی وجود داشته باشد یا خیر، فقط کافی است 
طراح گرافیک چیزی داشته باشد که روی آن کار کند، آرایه ای نو از 
اطالعات که منجر به بازسازی الگوی اصلی شود. »انجام یک تقسیم هر 
قدر هم که با ناخالصی همراه باشد بسیار بهتر از این است که بنشینیم و 
بپرسیم چطور یک تقسیم خالص می توان انجام داد« )همان، 1970: 150(.

برای  پیشنهادی  لوگوتایپ  طراحی  به منظور  ایده یابی  فرایند  در 
اجزاء  به  موضوع  تقسیم  با  نجابتی  مسعود   ،)4 )تصویر  شیعه  کتاب 
تشکیل دهنده اش شامل کتاب و ایده هایش مانند فرم کتاب و کاغذ، قلم 
و نمادهای چاپ و نشر و از سوی دیگر مذهب شیعه و ایده هایی مانند 
شخصیت های بارز این مذهب مثل امام علی )ع( و امام جعفر صادق )ع( 
و نمادهایی مانند شمشیر ذوالفقار و دست پنج تن، نقوش و خطوط اسالمی 
از جمله خط کوفی که به دلیل وجود نسخه ای خطی از قرآن منسوب 
به امام علی )ع( با این خط جایگاه ویژه ای در مذهب شیعه دارد و غیره 
نهایتًا ایده ی فرم کتاب و نام امام علی )ع( را انتخاب نموده و در اجرا با 
آشنایی زدایی از فرم کتاب و اصول و قواعد حروف خط کوفی در نام علی 
و تلفیق این دو، موفق به دیزاین لوگوتایپی شده است که هم فرم کتاب در 
آن قابل رؤیت است هم فرم نام علی و تشخیص این مسئله که فرم کتاب 
از نام علی و یا نام علی از فرم کتاب استخراج شده بسیار دشوار و حتی 
ناممکن است و می توان هر دو حالت را متصور بود و این مسئله، نوعی دال 
و مدلول و الزم وملزوم بودن را تداعی می کند و نشانگر وابستگی مذهب 
شیعه به امام علی )ع( و الینفک بودن این شخصیت برجسته از این مذهب 
است. در جدول )4( خالصه ای از تجزیه وتحلیل نمونه ی مطالعاتی این 

تکنیک ارائه شده است.

روی نام موضوع یعنی همگام و معنای آن متمرکز شده و در اجرا به دو 
بخش هم و گام تفکیک اش می کند و با آشنایی زدایی از فرم حرف م در 
انتهای این دو بخش، آنها را با فرمی فیگوراتیو16 که تداعی کننده ی پای 
انسان است طراحی نموده و گام برداشتن و همگام  بودن را نمایش می دهد. 
در جدول )3( خالصه ای از تجزیه وتحلیل نمونه ی مطالعاتی این تکنیک 

ارائه شده است.

4. تقسیم به اجزاء
الگوهای  بزرگ ترکردن  و  بزرگ  به  انسان گرایشی  سیستم ذهن 
تثبیت شده دارد و این بزرگ شدن ممکن است به واسطه ی گسترش یک 
الگو یا به هم پیوستن دو یا چند الگوی مجزا و تشکیل یک الگوی واحِد 
بزرگ باشد. هر قدر یک الگو یکپارچه تر باشد قاعدتًا فرایند بازسازی  
از  مجموعه ای  جدید  الگویی  وقتی  چراکه  داشت  خواهد  دشوارتری 
الگوهای کوچک را در بر بگیرد و جانشین شان شود، نگریستن به آن 
وضعیت به شیوه ای نو، بسیار سخت است. لذا انسان به منظور آسان کردن 
چنین بازسازی هایی می کوشد به همان مجموعه الگوهای کوچک تر 
کوچک تِر  الگوهای  به  بزرگ  الگوی  تقسیم کردن  یعنی  بازگردد، 
تشکیل دهنده اش، در واقع دست یافتن به اجزایی که ترکیب و در کنار هم 

قرار دادن شان الگوی بزرگ را شکل می دهد.
اگر انسان وضعیتی را در نظر بگیرد و آن وضعیت را به اجزای 
کوچک تر تقسیم کند، می تواند پس از تقسیم با کنار هم قراردادن اجزاء 
به شیوه ای جدید، وضعیت را بازسازی نماید، لذا در تکنیک تقسیم به 
اجزاء طراح گرافیک در فرایند ایده یابی برای خلق اثر، موضوع را به 
بخش ها و اجزای تشکیل دهنده اش تقسیم می کند و با شکستن انسجام 

ایده های تکنیکطراحاثر
مسلط

عوامل 
ایده ی نوتعیین کننده

لوگوتایپ 
شرکت 
تبلیغاتی 
همگام

مسعود 
نجابتی

ایده های 
مسلط و 
عوامل 

تعیین کننده

استفاده از 
المپ، مغز 

انسان و 
غیره

ماهیت و 
عملکرد 

خالقانه ی 
شرکت های 
بازاریابی و 

تبلیغات

فرم فیگوراتیو 
دو حرف م 

آخر دو بخش 
نام موضوع 

و القای معنی 
همگام

جدول 3. تکنیک ایده های مسلط و عوامل تعیین کننده.

تصویر 3. لوگوتایپ شرکت تبلیغاتی همگام،
)URL3( :طراح: مسعود نجابتی. منبع

تصویر 4. لوگوتایپ پیشنهادی کتاب شیعه،
)URL4( :طراح: مسعود نجابتی. منبع

اجزاء منتخباجزاءتکنیکطراحاثر

لوگوتایپ 
پیشنهادی 
کتاب شیعه

مسعود 
نجابتی

تقسیم 
به 

اجزاء

فرم کاغذ و کتاب، 
قلم و نمادهای 
چاپ و نشر، 

شخصیت های مذهب 
شیعه و ...

فرم کتاب و 
نام امام علی )ع( 

به عنوان شخصیت 
بارز مذهب شیعه

جدول 4. تکنیک تقسیم به اجزاء.
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آشنایی زدایی در نشانه نوشته های مسعود نجابتی
مبتنی بر نظریه ی تفکر جانبی ادوارد دو بونو

صرفًاً به سراغ نام آن یعنی کویر کوثر می رود و از واژه ی کویر و عوارض 
جغرافیایی اش ایده گرفته و در اجرا، با ترجیح دادن رسانه ی مونوگرام و 
انتخاب نام اختصاری موضوع که دو حرف ک را شامل می شود از فرم 
این حروف آشنایی زدایی کرده و آنها را با فرم موِج شن های کویر تلفیق 
می کند، به طوری که مخاطب هنگام مواجهه با این اثر در ابتدا فرم موِج 
شن و پس ازآن حروف ک را تشخیص می دهد. در جدول )5( خالصه ای 

از تجزیه وتحلیل نمونه ی مطالعاتی این تکنیک ارائه شده است.

6. انتخاب نقطه ی ورود و گستره ی توجه
مهم ترین ویژگی ذهن انسان به عنوان سیستم پردازش اطالعات، توانایی 
در انتخاب است. تثبیت الگوها با ترتیِب ورود اطالعات به ذهن صورت 
می گیرد و از آنجایی که هدف تفکر جانبی ایجاد الگوهای جدید است، 
یا باید الگوهای قبلی را بازسازی کنیم یا به شیوه ای متفاوت از قبل ترتیب 
ورود اطالعات به ذهن را مدیریت و تنظیم نماییم و این همان کاری است 
که تکنیک انتخاب نقطه ی ورود و گستره ی توجه انجام می دهد. در این 
تکنیک منظور از گستره ی توجه، بخشی از موضوع یا وضعیت است که 
به آن توجه می شود و منظور از نقطه ی ورود، بخشی است که در وهله ی 
مناسب  ورود  نقطه ی  گزینش  لذا  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  نخست 
دنبال  به  ایده ها  ترتیب ورود اطالعات و  دارد چراکه  اهمیت زیادی 
یکدیگر، تعیین کننده ی نتیجه ی نهایی است. طراح گرافیک در استفاده از 
این تکنیک باید متوجه این مسئله باشد که نقطه ی ورود اولین گستره ی 
توجه است و معمواًل توجه از این نقطه آغاز می شود اما در نهایت ممکن 
است تمام یا فقط بخش هایی از موضوع را در برگیرد، بنابراین یافتن 
نقطه ی ورود به تنهایی کارساز نیست و گزینش بخش هایی که باید مورد 
توجه قرار بگیرند نیز حائز اهمیت است. »گزینش گستره ی توجه تفاوتی 
عظیم در نحوه ای که به یک وضعیت نگریسته می شود ایجاد می کند. برای 
بازسازی یک وضعیت آدمی شاید به چیزی غیر از اندک تغییر جهتی در 

توجه نیازی نداشته باشد« )همان، 1970: 205(.
در مسیر ایده یابی به منظور دیزاین لوگوتایپ کتاب عهد )تصویر 6(، 
مسعود نجابتی بدون توجه به ماهیت کسب وکار و پرهیز از ایده های 
رایج، با تمرکز روی نام موضوع و بهره گیری از معنی واژه ی عهد، در 
فرایند اجرا حرف ه را به شکل گره ای که القاء کننده ی پیمانی ناگسستنی 
و برگرفته از معنای واژه ی عهد است طراحی و با فرمی از قلب که سمبل 

5. 4. واژگونه سازی
و  وضعیت  با  مواجهه  در  هم  که  است  تکنیکی  واژگونه سازی 
موقعیِت موضوع و هم در ایده یابی و اجرا مورد استفاده قرار می گیرد و 
کاربردی است. در این تکنیک، طراح گرافیک با واژگونه کردن موقعیت 
یا واژگونه عمل کردن یا واژگونه طی کردن مسیر رایج ایده یابی تالش 
می کند به نتیجه ی مطلوب برسد. در واقع برای هر عمل، عملی معکوس و 
برای هر جهت، جهتی مخالف وجود دارد، گویی کاری می کنیم که آب 
به جای سرازیر  شدن، رو به باال برود، یا به جای آنکه ما اتومبیل را هدایت 
کنیم، اتومبیل هدایت مان کند. کمِک این تکنیک به طراح گرافیک مانند 
لگدی است که شناگران به هنگام رسیدن به انتهای استخر به دیواره اش 
می زنند تا سرعت شان را در بازگشت افزایش دهند؛ گرافیک دیزاینر نیز 
به مدد این تکنیک به آن چیزی که وجود دارد و قطعی است لگد می زند 
تا در جهت مخالف آن به حرکت درآید. ضرورتی ندارد که اجرای 
حاصل از این تکنیک معقول و موجه باشد، چراکه به محض رهایی 
طراح گرافیک از شیوه های متعارف اجرا، حرکت به سوی دیگر جهات 
آسان خواهد بود و با اختالل در شیوه ی اولیه، موفق به آزادسازی فرم هایی 
می شود که می تواند به صورتی جدید کنار هم قرارشان دهد. »در تفکر 
جانبی آدمی در جست وجوی پاسخ درست نیست بلکه جویای آرایه ای 
متفاوت از اطالعات است که شیوه ای متفاوت در نگریستن به وضعیت را 

برانگیزد« )همان، 1970: 159(.
مسعود نجابتی با واژگونه عمل کردن در مواجهه با موضوع، مسیر 
فرایند ایده یابی به منظور طراحی مونوگرام انتشارات کویر کوثر )تصویر 
5( را متفاوت طی کرده است. اکثر طراحان گرافیک با ایده هایی مثل 
فرم کتاب و قلم و غیره دست به کار دیزاین لوگو برای موضوعاتی مثل 
را  راه  این  به طور   کامل  نجابتی  اما  می شوند  کتاب فروشی  و  انتشارات 
واژگونه طی می کند و به جای پرداختن به ماهیت و عملکرد موضوع، 

نوع واژگونه سازیتکنیکطراحاثر

مونوگرام 
انتشارات کویر 

کوثر

مسعود 
واژگونه سازینجابتی

واژگونه سازی در نگاه 
به موضوع: تمرکز بر نام 

موضوع به جای عملکرد برند

جدول 5. تکنیک واژگونه سازی.

تصویر 5. مونوگرام انتشارات کویر کوثر،
)URL5( :طراح: مسعود نجابتی. منبع)URL6( :تصویر 6. لوگوتایپ کتاب عهد، طراح: مسعود نجابتی. منبع
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طراحی نشانه نوشته، برخالف پوستر یا جلد کتاب، محدودیت بیشتری 
در ایجاد دگرگونی دارد، چراکه به جز مسئله ی خوانایی حروف که به 
آن اشاره شد، مسئله ی ماهیت موضوع نیز مطرح است که نباید دستخوش 
تغییر شود، یعنی اگر به عنوان مثال رسالت برند صعود است نباید در اجرا 
به بهانه ی متفاوت بودن، نزول تداعی گردد، اما در پوستر یا جلد کتاب 
جای کار بیشتری برای بازی با موقعیت، ماهیت موضوع و عناصر وجود 
دارد. لذا در فرایند دیزاین نشانه نوشته از این تکنیک ها می توان گاهی در 
نگاه به موضوع و فرایند ایده یابی و گاهی در روش اجرا استفاده نمود 
چراکه یافتن راه حل خالقانه در مواقعی با دگرگونه نگریستن به موضوع 
میسر می شود و در مواقعی با اجرای نامعمول و برخی اوقات نیز با هر 
دوی آنها. به عبارتی اگر استفاده از این تکنیک ها در نگاه به موضوع 
موجب لطمه به ماهیت آن می شود، تکنیک ها را باید در شیوه  و روش 

اجرا به کار گرفت.
نشانه نوشته های  شامل  پژوهش  این  مطالعاتی  نمونه های  بررسی  با 
مسعود نجابتی بر مبنای تکنیک های نظریه ی تفکر جانبی، شاهد مطابقت 
آثار با ویژگی تکنیک ها و بهره گیری از این ویژگی ها در ایده یابی یا اجرا 
و در نتیجه دستیابی به هدف یعنی رویکرد آشنایی زدایی هستیم. در برخی 
از آثار، آشنایی زدایی با دگرگونه نگریستن به موضوع محقق شده و در 
برخی با ارائه ای نامعمول و متفاوت از فرم حروف. نجابتی چه آگاهانه و 
به هدف آشنایی زدایی از این تکنیک ها استفاده کرده باشد چه ناخودآگاه، 
چه حتی واقف به بهره گیری از ویژگی های این تکنیک ها و تطابق مسیر 
ایده یابی و اجرایشان با این ویژگی ها بوده یا خیر، هدف مورد نظر یعنی 
آشنایی زدایی میسر شده است. در نتیجه، نظریه ی تفکر جانبی به مدد 
تکنیک هایش ابزاری است کاربردی به منظور تحقق رویکرد خالقانه ی 

آشنایی زدایی.
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جدول 6. تفکیک نمونه های مطالعاتی
تکنیک انتخاب نقطه ی ورود و گستره ی توجه.

جدول 7. تفکیک نمونه های مطالعاتی.

عشق و مهر و قطره ای در حال چکیدن از آن که کامل کننده ی معنای 
مذکور و تعهد تا پای جان و وفای به عهد است تلفیق نموده و بدین 
ترتیب با آشنایی زدایی از فرم حرف ه، آن را به عنوان نقطه ی ورود و 
کلیت کلمه ی عهد را نیز به عنوان گستره ی توجه در نظر گرفته است که 
موجب توجه مخاطب ابتدا به حرف ه و سپس به کلمه ی عهد می شود. 
در جدول )6( خالصه ای از تجزیه وتحلیل نمونه ی مطالعاتی این تکنیک 

ارائه شده است.

تفکیک نمونه های مطالعاتی
در جدول )7( نمونه های مطالعاتی این پژوهش که مورد بررسی، 

تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند به تفکیِک اثر و تکنیک ارائه می شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیریـ 
و  بگذاریم  لوگو  بر  نام دیگری که  نشانه و هر  مارک17، آرم18، 
خطابش کنیم، یکی از عناصر اصلی هویت بصری19 یک برند20 است 
و رسالتی مهم بر دوش دارد. طراح گرافیک در فرایند دیزاین یک لوگو 
از آگاهی به هدف تا جمع آوری اطالعات و تحلیل و اولویت بندی شان 
و نهایتًا یافتن راه حل و اجرا و ارائه، ضروری است مسلح به خالقیت 
و مسلط به تکنیک هایش باشد، چراکه خالقیت منجر به خروجی 
جذاب و درخور توجه مخاطب می گردد و این توجه، عامل ماندگاری 
لوگو و برندش در ذهن مخاطب و ایجاد تمایل و رغبت در وی به منظور 

بهره مندی از محصول یا خدمت آن برند می شود.
که  است  خالقانه ای  رویکرد  هدف،  یک  به عنوان  آشنایی زدایی 
می کوشد دگرگونه ببیند، بیاندیشد و نمایش دهد و هر آنچه غیرمعمول 
و دگرگون باشد، مسلمًا جلب توجه می کند و موجب توقف و تأمل 
مخاطب می گردد. حال آنکه دستیابی به این رویکرد که صرفًاً هدف است، 
نیازمند بهره گیری از ابزارهایی است که استفاده از آنها نیل به مقصود را 
میسر می سازند. نظریه ی تفکر جانبی ادوارد دو بونو که تعریف اش با 
ماهیت و مقصد آشنایی زدایی هم پوشانی دارد، مشتمل بر تکنیک هایی 
است که طراح گرافیک با به کارگیری آنها می تواند موضوع را متفاوت 

ببیند، متفاوت ایده یابی کند و متفاوت اجرا نماید.
طراحی  در  جانبی  تفکر  نظریه ی  تکنیک های  از  بهره گیری  با 
نشانه نوشته به منظور دستیابی به رویکرد آشنایی زدایی، هم می شود موضوع 
را غیرمعمول دید هم حروف را دگرگون نمود اما، آگاهی طراح گرافیک 
از رسالت نشانه نوشته یعنی قابلیت خوانده شدن الزامی است؛ اینکه به 
امید متفاوت بودن، حروف را آن چنان دگرگونه کنیم که حتی خودمان 
آشنایی زدایی  نه  نباشیم  خواندن شان  و  تشخیص  به  قادر  به درستی  نیز 
کرده ایم نه تفکر جانبی را آگاهانه به کار گرفته ایم. گرافیک دیزاینر در 
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مبتنی بر نظریه ی تفکر جانبی ادوارد دو بونو
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