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چکیده
زبان، درك ما را از واقعیت شــکل مى دهد و اســتعاره، ابزارى است براى توســعه ى زبان. پس استعاره ابزارى است براى 
توسعه ى ادراك ما از واقعیت. درگذار از دوره ى مدرن به پست مدرن، هنرمندان از استعاره و تمثیل به عنوان ابزارى براى شکل 
دادن به این تصویر متفاوت از واقعیت استفاده کردند. هدف از این مقاله، تشریح جزئیات این امر از منظر ساختارگرایى است. 
از این منظر، استعاره، جانشینى اجزایى از بافت معنایى ناهمسان در نمودار همنشینى است. این مقاله، محصول را به مثابه متن 
بررسى مى کند و با در نظر گرفتن سال هاى شکل  گیرى و به اوج رسیدن رویکرد پست مدرن و به شیوه ى تحلیل ساختارى 
متن، به مطالعه ى محصوالتى مى پردازد که با هدف پشت سرگذاشــتن پارادایم هاى غالب مدرنیته، طراحى شدند. نمونه هایى 
که براى این تحلیل انتخاب شــدند، آثار ســه دسته از طراحان بودند که در غالب سه سبک طراحى شده اند؛ رادیکال دیزاین و 
ممفیس در ایتالیا، دروخ در هلند و سبک پانک در آثار طراح انگلیسى، رون آراد. یکى از نکات مشترك میان این محصوالت 
استفاده از استعاره براى غلبه بر وضعیت تک صدایى هنر مدرن است. نتیجه ى این پژوهش دست یافتن به دیدگاهى است که 

در نهایت امکانات بسیارى در جهت خلق محصوالت جدید و  خالقانه در اختیار طراحان قرار مى  دهد.
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یکى از وجوه تمایز هنر پست مدرن و مدرن، استفاده از آرایه هاى 
 Adamson &)زبانى چون استعاره و مجاز در هنر پست مدرن است
Pavitt, 2011,7). زمزمه هاى پست مدرن از اواخر قرن 19 آغاز شد و 
این لغت براى اولین بار در 1917 توسط رودلف پانویتز1 در کنفرانسى 
براى اشاره به فردریش نیچه به کار رفت اما در عرصه ى معمارى، چارلز 
 Erlhoff& Marshal,  2008,) جنکز2 در 1975 آن را مطرح کــرد
301). طراحان و معماران برجســته اى چون روبرت ونتورى3، اتوره 
سوتساس4، الساندرو مندینى5، میشل دلوچى6 و ماتئو تان7 (طراحان 
رادیکال) معتقد بودند که وعده هاى مدرنیسم محقق نشده و وضعیت 
محیط زندگى بشر نسبت به دوران قبل از مدرن چندان بهتر نشده 
است. واکنش طرافداران پست مدرنیسم در برابر وضعیت تک صدایى، 
سرد و غیرشخصى مدرن، نگاهى دوباره به مسئله ى حقیقت و ارزش 
و استفاده از کنایه8 بود(Ibid, 302). در حقیقت استفاده از استعاره در 
کنار آرایه هاى دیگرى چون کنایه و طنز، با درهم ریختن نظم حاکم 
بر اشــیا، به بیانى در آثار هنرى انجامید که به تدریج به شکل گیرى 
 .(Adamson & Pavitt, 2011, 7)تفکر پســت مدرن منجر شــد
اوئنز9، پست مدرن را بازگشت تمثیل و استعاره مى داند و بر آن است 
که تمثیل، یک روایت یا ایماژ بصرى مســتتر اســت. به بیان دیگر، 

یک اســتعاره مى تواند به ساختار روایى گسترش یابد؛ او با وام  گیرى 
از اندیشه هاى والتر بنیامین، نظریه پرداز مارکسیست آلمانى، بر آن 
است که بازگشــت تمثیل در هنر امروز یکى از نشانه هاى آشکار و 
بى چون و چراى پســت مدرنیسم اســت و هنرى پدید مى آورد که 
دیگر تعالى را تبلیغ نمى کند، بلکه روایت گر احتمال نابسندگى ها و 
عدم تعالى خویش اســت(Owenz,1980, 72). این مقاله با در نظر 
گرفتن محصول به مثابه متن، با رویکردى تاریخى و به شیوه ى تحلیل 
ساختارى متن به جســتجوى استعاره در محصوالتى مى پردازد که 
در سال هاى 1970 به بعد شــکل گرفتند. در این دوران، پارادایمى 
که فرم را تابع عملکرد مى دانســت به تدریج جاى خود را به خیال 
پردازى هاى بدیع ترى در زمینــه ى طراحى محصول مى دهد. این 
تغییرات در ایتالیا تحت عنوان طراحــى رادیکال10 به رهبرى اتوره 
سوتســاس ، در آلمان با نام آنتى مدرن11 و نیودیزاین12، در انگلیس 
بــا آثار طراح پانک13 رون آراد14 و در هلند با رویکرد مولف محور در 
گروه دروخ15 ایجاد شــده و به تدریج در ســال هاى بعد، به فرهنگى 
بیانى در طراحى تبدیل شــدند. با دنبال کــردن این روند مى توان 
به دیدگاهى در زمینه ى طراحى محصول دســت یافت که امکانات 
بى نهایتى را براى خلق ایده هاى جدید در اختیار طراحان قرار مى دهد. 

استعاره و اهمیت آن

واژه ى اســتعاره16 از واژه ى یونانى متافورا17  گرفته شده که خود 
مشــتق اســت از متا18 به معناى "فرا" و فرین19 به معناى "بردن". 
مقصود از این واژه، دسته خاصى از فرایندهاى زبانى است که در آنها 
جنبه هایى از یک شــئ به شئ دیگر "فرابرده" یا منتقل مى شوند، 
به نحوى که از شئ دوم به گونه اى سخن مى رود که گویى شئ اول 
اســت. استعاره انواع گوناگون دارد و تعداد "اشیاء" دخیل در آن نیز 

مى تواند تغییر کند، اما روال کلى "انتقال" بالتغییر مى ماند.
برخیز! که صبح درانداخت در کاسه شب

ســنگى که ســتاره ها را برماند    (ادوارد فیتز جرالد، رباعیات 
عمرخیام) (هاوکس، 1390، 11).

در مثال ذکر شــده، شب کاسه ى آبى است که ستاره ها آب درون 
آن اند و خورشــید ســنگى اســت که آب را از درون کاسه به بیرون 
مى ریزد. به عنوان نمونه دو جمله ى "کبوتر یک پرنده است." و "انسان 
یک ماشین است." را با هم مقایسه کنید. در جمله ى دوم، با وجود آن 
که ساخت جمله با جمله ى قبلى فرقى ندارد، با خصوصیت جدیدى 
رو به رو مى شــویم؛ چون در واقع انســان یک ماشین نیست. بدین 
ترتیب باید از سطح معناى لغوى عبور کنیم و حتى در صورت لزوم، 
در آن سطح بازدارى کنیم تا متوجه پیام گوینده شویم. آن گاه متوجه 
خواهیم شــد که صفاتى از ماشین انتزاع شده و به انسان نسبت داده 
شده است: خصوصیت هایى مانند خودکار بودن، تحرك، نیاز به سوخت 

و ساز داشــتن، مکانیکى بودن، هماهنگى بین اجزا و فرسوده شدن 
(قاســم زاده، 1378، 10). استعاره، یکى از طرق و احتماالً مهم ترین 
طریق "گسترش دادن" زبان است. آنچه در استعاره رخ مى دهد این 
است که از ســطح "حقیقى" یا "لغت نامه اى" که معموالً کلمات در 
آن عمل مى کنند، منظماً اجتناب یا حتى عدول مى شــود. استعاره 
رابطه بین دو چیز را با اســتفاده از کلمه یا کلماتى به گونه مجازى و 
نــه حقیقى القا مى کند؛ یعنى به مفهومى متفاوت با مفهومى که در 
زمینه هاى ذکر شده در لغت نامه ها ارائه شده است (هاوکس،1390، 
107). لکاف و جانسون، استعاره را یکى از ابتدایى ترین مکانیزم ها براى 
درك تجربه مى دانند، نه تنها در دوران باستان یا جوامع سنتى کوچک 
یا پیش از روشنگرى، بلکه در دنیاى امروز. حتى در بافت معنایى کامًال 
منطقى اى چون علم، ایده ها به صورت اســتعاره شکل مى گیرند، به 
عنوان مثال استفاده از ایده ى "موج" براى توصیف نور یا ایده قلب به 
عنــوان یک "پمپ - تلمبه"( Lackoff & Johnson, 1980, 211 به 
نقــل از Leeuwen, 2005, 31). هاوکس به نقل از ریچاردز مى گوید 
که"کاربرد اصلى استعاره، توسعه ى زبان است"( Richards,1939 به 
نقل از هاوکس، 1390، 95) و ادامه مى دهد : "چون زبان واقعیت است، 
استعاره گسترش واقعیت است. معقول است اگر بگوییم که استعاره، 
با کنار هم آوردن عناصرى که کنش و واکنش شان، بُعد جدیدى به 
هر دو مى بخشــد، واقعیت جدیدى خلق مى کند، و آن واقعیت را در 

مقدمه
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قالب زبان حفظ مى کند، زیرا آن را به این ترتیب در دســترس همه 
کسانى قرار مى دهد که بدان زبان سخن مى گویند" (همان). او در ادامه 
مى افزاید: "شــاعر با استفاده ى آگاهانه از استعاره، به گونه اى فعال به 
فرایند "گسترش دادن" مشغول است و به مدد آن، عرصه هاى تازه اى 
از واقعیت را پیوسته در زبان محصور مى کند، ابعاد تازه اى از تجربه را 
ثبت مى کند، و آنها را در محدوده آن زبان دســترس پذیر مى سازد" 
(هاوکس، 1390، 95-9). جولیان جینز حتى ادعا مى کند که "جهان 
انتزاعى بر پله هاى اســتعاره ها خلق شده است" (جینز، 1386، 65). 
مهرگان مى گوید: نظام استعاره که نظام بنیادین و پوالدین شعر است، 
یک نظام مبتنى بر تناقض است، رفع تناقض در این نظام نه تنها ممکن 
نیست، بلکه رفع آن برابر با نفى آن است. انعقاد استعاره جز با در کنار 
هم قرار گرفتن دو حد متفاوت ممکن نیست و همین روح تناقض را 
در آن حلول مى دهد(مهرگان، 1377، 113) و شمیسا معتقد است که 
شاعران مدام با استعاره به دایره ى واژگان مى افزایند و جهان و اجزاى 

آن را هرروز و هرساعت نامى دیگر مى نهند(شمیسا، 1356، 76).

تحلیل ساختاری متن- محورهای همنشینی 
و جانشینی

زبان براى ایجاد معناى منسجم، دو بُعد دراختیار دارد. یکى خطى 
بودن ترتیب کلمات به هنگام کاربردشان در سیر زمان است و دیگرى 
گزینش است یعنى انتخاب کردن یک کلمه از گنجینه ى معانى ممکن، 
در هــر نقطه اى. جمله  ى "آیا گربه خفاش مى خورد؟" با "آیا خفاش 
گربه مى خورد؟" از نظر معنایى متفاوت اند چرا که ترتیب به کارگیرى 
کلمات در آنها متفاوت اســت. این تفاوت، نمونه اى از جابه جایى در 
روابط همنشینى را نشان مى دهد. از سوى دیگر جمله ى "گربه خفاش 
مى خورد." بــا جمله ى"گربه موش مى خورد." معناى متفاوتى دارد 
چرا که در محور عمودى یعنى نمودار جانشــینى جابه جایى صورت 
گرفته است. در واقع موش به جاى خفاش انتخاب شده است (ایستوپ، 
1392، 63). سوســور تاکید داشت که معنا از تمایزهاى میان دال ها 
ناشى مى شود؛ این تمایزها خود بر دو نوع اند: همنشینى20 (چگونگى 
قرار گرفتن عناصر کنار هم) و جانشینى21  (چگونگى جایگزینى عناصر 
به جاى هم) (سوسور، 1983، 121به نقل از چندلر،1387، 108). از 
نظر سوسور، قواعد همنشینى و جانشینى به روابط بنیادین اندیشه 
مربوط مى شــوند و یا به قول خود او "دو صورت از فعالیت ذهن ما" 

هستند(دینه سن، 1380، 34). مجموعه ى عناصر جانشین یا پارادایم، 
مجموعــه اى از دال ها یا مدلول هاى مرتبط به هم اســت که اعضاى 
آن همگــى عضوى از یک مقوله ى معین مى باشــند اما با این وجود 
هرکدام مشــخصاَ متفاوت از دیگرى هستند. در زبان هاى طبیعى، از 
افعال و اسم ها مى توان به عنوان مجموعه هاى عناصر دستورى نام برد 
(چندلر،1387، 129). به عنوان مثال "برد، پرورد و خورد" هر ســه 
فعل هستند. افعالى که با یکدیگر متفاوت و بنابراین از یکدیگر قابل 
تشــخیص اند. اما همه ى اینها در گروه افعال متعدى قرار مى گیرند و 
مى توانند در ســاختار جمله به جاى هم به کار گرفته شوند. در یک 
بافت مشخص، هر عضو از مجموعه ى عناصر جانشین به طور ساختارى 
با دیگرى قابل تعویض است اما انتخاب هرکدام مانع انتخاب دیگرى 

مى شود (همان).

تحلیل ساختاری استعاره

رومن یاکوبسن همنشینى و جانشینى را دو "محور" مى داند که 
همنشینى ، محور افقى و جانشینى، محور عمودى هستند (نمودار1). 
عملکرد همنشــینى به صورت ترکیب "فالن عنصر و فالن عنصر" 
اســت (مثًال در جمله ى آن مرد گریست) اما عملکرد جانشینى به 
صورت انتخــاب از میان "فالن عنصر یا فالن عنصــر یا ..." ( مثًال 
اگــر کلمه ى انتهایى در جمله ى مذکور با "رفت" یا "خواند" عوض 
شود.) روابط همنشینى امکاناتى براى ترکیب اند اما روابط جانشینى 
شامل مقایسه ى میان عناصر و قائل شدن به تمایز بین آنها مى باشند. 
همنشینى به روابط درون متنى و جانشینى به روابط بینامتنى، به 
دال هایى ارجاع پیدا مى  کند که در متن غایب هســتند (سوســور، 
1983، 121 به نقل از چندلر، 1387، 128). ارزش یک نشانه توسط 
هــر دوى این روابط تعیین مى شــود(چندلر، 1387، 128). بنا به 
تعریف یاکوبسن، پیام ها از برهم کنش یک حرکت "افقى" که کلمات 
را با هم ترکیب مى کنند، با یک حرکت "عمودى" که کلماتى خاص 
را از مجموعه موجود زبان برمى گزیند، ساخته مى شوند (یاکوبسن، 
1956، 75 بــه نقل از هاوکــس، 1390، 114). فرایند ترکیبى (یا 
همنشــینى) در مجاورت تجلى مى کند (یــک کلمه کنار کلمه ى 
دیگر قرار مى گیرد) و ابزار آن مجاز مرسل است. فرایند گزینشى (یا 
جانشینى) در مشابهت تجلى مى کند (یک کلمه یا مفهوم "شبیه" 

دیگرى است) و ابزار آن استعاره است(نمودار 2). 

نمودار1- نمودار همنشینی و جانشینی برای زبان گفتاری.
ماخذ:(چندلر، 1387، 128)

نمودار2 - تحلیل ساختاری استعاره و مجاز از نظر یاکوبسن.
ماخذ:(هاوکس، 1390، 114) 



88
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره20، شماره 2، تابستان 1394

محور نمونه توضیحات

همنشینى مجموعه اى از ظروف 
غذاخورى که از 

همنشینى اجزاى 
مختلف در کنار یکدیگر 

تشکیل شده است. 

جانشینى

هریک از این اتومبیل ها 
جاى  به  مى توان  را 
برد،  کار  به  دیگرى 
بنابراین آنها را مى توان 
در محور جانشینى کنار 
هم نشاند. در عین حال 
با تغییر هریک از اجزاى 
آنها مى توان به محصول 
یافت  دست  جدیدى 
(جانشینى نشانه ها به 

جاى یکدیگر).

جانشینىهمنشینىوجه همنشینى - جانشینى

برون محصولى/بین 
محصولى

در مورد ست ظروف 
غذاخورى

بشقاب
کاسه
لیوان
قورى

استکان
لیوان

فنجان

درون محصولى
در مورد اتومبیل

بدنه
در

سقف
چراغ ها
صندلى

سقف بازشو
سقف بسته
بدون سقف

جدول1 - نمودار همنشینی و جانشینی در محصوالت.

(Hjelm,2002,13,14) :ماخذ

جدول 2 - نمودار همنشینی و جانشینی درون محصولی و برون محصولی.

ماخذ: (مقدم، 1390، 154)

جدول3 - سه مدل مختلف قوری – مقایسه ی محور همنشینی و جانشینی.

نمودار3- نمایش تنوع ممکن در عناصر و ساخت پیام (محصول) در ترکیب با محورهای همنشینی و جانشینی. 
ماخذ: (مقدم، 1390، 155)

شئ به مثابه متن

روالن بارت در 1967، عناصر همنشینى و جانشینى را در "نظام 
پوشاك" مورد بررسى قرار داد. عناصر جانشین، در اینجا لباس هایى 
هســتند که نمى توان آنها را هم زمان در یک قسمت از بدن پوشید 
(مثل کاله هاى مختلف). بعد همنشینى، کنار هم قرار گرفتن عناصر 
مختلف به طور همزمان است مانند یک ترکیب کامل لباس از کاله 
تا کفش(چندلر، 1387، 131). به همین ترتیب مى توان این مسئله 
را در محصوالت صنعتى بررســى کرد. دو تصویرى که در جدول 1 
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نمودار 4 مدل مفهومی نظریه اوفنباخ از زبان محصول. 
(Gros, 1976,8) :ماخذ

تصویر1- استفاده از بتون برای ساخت سیستم صوتی. 
(Eggink, 2011,8) :ماخذ

تصویر2 -استفاده از متریال نا آشنا - خز جانشین مادهی آشنای سرامیک شده است. 
ماخذ: (مقدم، 1390، 155)

آمده اند، تفاوت این دو را به خوبى نشــان مى دهند. در مجموعه ى 
ظروف سرامیکى همنشــینى اجزاى مختلف را شاهدیم. هر یک از 
اینها در فرایند ســرو غذا جایگاه خــود را دارند و هیچ یک به جاى 
دیگــرى به کار نمى رود. بلکه همه ى آنها در کنار هم مراســم غذا 
خوردن را شکل مى دهند. در تصویر دوم چهار اتومبیل را مى بینیم 
که در حقیقت هر یک مجموعه اى از عناصر هســتند که در نمودار 
همنشــینى کنار هم قرار گرفته اند. در نمودار جانشینى از یک سو 
مى تــوان گفت این اتومبیل ها را مى توان به جاى هم به کار برد که 
در این صورت نظام همنشــینى مــا مجموعه ى کلى اتومبیل هایى 
اســت که براى منظورهاى مختلف به کار مى روند (سوارى شهرى، 
اسپرت، مجلل). این وجه همنشینى - جانشینى برون محصولى یا 
بین محصولى نامیده مى شود و از سوى دیگر مى توان با جانشینى هر 
یک از اجزاى اتومبیل ها با هم، به مدل جدیدى از این وسیله دست 
یافت. به این وجه همنشــینى – جانشینى درون  محصولى گفته 
مى شود. این دو محور را مى توان در جدول 1 مشاهده کرد. در جدول 
2 این مسئله به شکل مشروح ترى در مورد روابط درون محصولى و 

بین محصولى بررسى شده است.
ُمقدم، این مســئله را در مورد ســه قورى بررسى کرده آن را 
در جدولى به این صورت نمایش مى دهد (جدول 3 ، نمودار 3) 

(مقدم، 1390، 154).

الگوی  اســاس  بر  محصوالت  در  اســتعاره  شکل گیری 
جابه جایی در محصوالت صنعتی با توجه به مدل افنباخ22

براى بررســى مسئله ى جانشینى، باید نمودارى از همنشینى 
داشــته باشیم تا بتوانیم جانشــینى اجزا را در آن بررسى کنیم. 

نمودارى که بر اساس آن استعاره در محصوالت بررسى شده اند، 
نمودارى است که بر اساس نظریه ى افنباخ از زبان محصوالت رسم 
شده است(نمودار4). این نمودار، نشــان دهنده ى مجموعه اى از 
عملکردهایى است که ارتباط میان محصول و کاربر را برقرار مى کنند.

این بحث را مى توان در دسته بندى اجینک دنبال کرد. او پس از 
بررسى 600 محصول به این نتیجه رسید که در سال هاى 1970-

1990، پنج تغییر اساسى در ساختار محصوالت صنعتى روى داد 
 Eggink,) که منجر به در هم شکستن قواعد رایج در این حیطه شد
2011). با بررســى این تغییرات در نمودار همنشینى و جانشینى، 
مى توان به این نتیجه رســید که اســتعاره بــه معناى بکارگیرى 
نشانه اى از بافت معنایى ناهمگن در یک محور همنشینى همگن، 
یکى از مهم ترین عوامل در ایجاد این تحول بوده است و در حرکت 

از مدرن به پست مدرن در این دوران نقش داشته است. 
یکى از مواردى که اجینک به آن اشاره کرده، استفاده از مواد 
نامعمول در ســاخت محصوالت است. نمونه اى که او ذکر کرده، 
سیســتم استریویى است که رون آراد طراحى نموده، بدنه ى این 
سیســتم از بتون ساخته شده است (تصویر1) (Ibid). این مسئله 
در فنجانى از جنس پشم نیز به چشم مى خورد(تصویر2  فنجان- 

خزپوش -  مرت اپنهایم23) (مقدم، 1390، 155).

مطالعه نقش استعاره در محصوالت صنعتى در دوره  ى پست مدرن
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تصویر3- پیچیدگی در طراحی صحنه جایگزین سادگی پیش از آن شده است.
(Eggink, 2011,6) :ماخذ

تصویر4- جانشینی پیچیدگی به جای سادگی در فرم رادیاتور.
(Eggink, 2011,6) :ماخذ

تصویر5- صندلی قالیچه، تجو رمی، گروه دروخ. 
(Escallon ،2010, 41) :ماخذ

تصویر7- بدنه ی دریل به شکل اســلحه ای در فیلم جنگ ستارگان _ جایگزینی 
عناصر پاپ به جای بدنه ی کلی شئ.

(Eggink, 2011,6) :ماخذ

تصویر6 -استفاده از اشیای حاضر آماده به جای بدنه ی شئ _ صندلی روور _ رون آراد.
(Eggink, 2011,3) :ماخذ

مورد دیگرى که در دســته بندى اجینک به چشم مى خورد، 
اســتفاده از ترکیب بندى هاى پیچیده به جاى نمونه هاى ساده اى 
اســت که در دوره ى مدرن رواج داشــتند. در حقیقت نشستن 
پیچیدگى به جاى ســادگى در نمودار افنباخ، تغییرى است که 
در بسیارى از محصوالت و آثار هنرى این دوره مشاهده مى شود 

.(Eggink,2011,6) (4 تصاویر 3و)
مسئله دیگرى که به آن بر مى خوریم، جانشینى بیان به جاى 
عملکرد است. با شکل گیرى رویکردهایى چون طراحى رادیکال، 
طراحى انتقادى24 و طراحى مفهومى25 در ســال هاى اخیر، بیان 
مسائل اجتماعى، فرهنگى اقتصادى، سیاسى و زیست محیطى در 
 Erlhoff&)قالب طراحى محصول به گرایشى غالب بدل شده است
Marshal, 2008, 302). بــه طورى کــه محصوالتى که به این 
ترتیب طراحى مى شــوند، تنها براى به نمایش گذاشته شدن در 
موزه ها و یا نمایشگاه ها مناسب اند و اگر از سوى عموم خریدارى 
شوند، به عنوان اثرى هنرى مورد استفاده قرار مى گیرند(تصویر5 

- صندلى قالیچه، تجو رمى26، گروه دروخ).

یکى دیگــر از اجزایى که در نمودار افنباخ دیده مى شــود و در 
دوره ى پست مدرن شاهد تغییر در آن هستیم، هویت شئ به عنوان 
کلیتى اســت که با آن روبه رو مى شــویم. در این دوره، گاه اشیاى 
حاضر – آمــاده (تصویر 6 صندلى روور – رون آراد27) و گاه عناصر 
هنر پاپ (تصویر 7)، به جاى کلیتى که پیش از آن از شــئ انتظار 
مى رفت مى نشــینند؛ در برخى موارد نیــز مانند نمونه هایى که در 
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مى دهد که با در نظر گرفتن گونه اى نمودار همنشــینى براى یک 
محصول، چگونه مى توان عناصر آن را از هم بازشــناخت و کنار هم 
قرار گرفتن این عناصر در نمودار همنشینى را روشن کرد. این تحلیل 
منطقى از یک اتفاق شهودى، راه را بر تکرار چنین اتفاقى باز مى کند. 
به این ترتیب مى توان به صورت معکوس از این روش استفاده کرد 
به این معنى که در طراحى یک محصول جدید با بررسى عناصر آن 
در قالب چنین نمودارى و جانشینى عناصر ناآشنا با عناصر معمول و 
مرسوم تعمداً و گاه به منظور رساندن پیام یا القاى معنایى جدید به 

خلق استعاره و آشنایى زدایى از یک محصول دست زد. 

تصویر8 -جانشینی عناصر طبیعی به جای اجزای صندلی. _ در این جاست که شکل آشنای پشتی صندلی ها یا فرم نشیمن گاه به ما می فهماند  نمودار همنشینی ای که رو 
به روی ماست یک صندلی است و به این ترتیب است که به کمک عناصر  آشنا عناصر نا آشنا را تفسیر می کنیم و استعاره را می فهمیم.

(Eggink, 2011,3) :ماخذ

یکى از تغییراتى که با ظهور پست مدرنیسم شاهدش بود، استفاده 
از آرایه هاى کالمى به ویژه اســتعاره در آثار هنرى است. استعاره، از 
ریشــه ى عاریت گرفتن به معناى استفاده از واژه اى به جاى واژه ى 
دیگر به واســطه ى مشــابهت میان آن دو و ابزارى بیانى است که 
چارچوب هاى تازه اى براى نــگاه به دنیاى پیرامون در اختیار ذهن 
قرار مى دهد و به سبب وظیفه اى که هنرمند در این راستا بر عهده 
دارد، ابزارى بســیار کارآمد براى خلق آثار بدیع براى اوســت. این 
آرایه ى کالمى به واسطه ى نسبت دادن مفهومى ناآشنا به امر آشنا، 
جنبه هاى جدیدى از آن را براى مخاطب آشکار و یا صفات خاصى 
از آن را پررنگ مى کند و به واســطه ى قدرتى که در حیطه ى زبان 
دارد، حتى مى تواند منجر به شکل گیرى سبک شود. در این مقاله، 
استعاره از منظر ســاختارگرایانه و در قالب محورهاى همنشینى و 
جانشینى تحلیل شد. محور همنشینى کنار هم قرار گرفتن اجزاى 
زبان در زمان را تعریف مى کند و محور جانشینى، امکان جایگزینى 

این اجزا با یکدیگر را. از این منظر جانشینى عناصر ناآشنا در نمودار 
همنشینى اســت که منجر به خلق استعاره مى شود. با انطباق این 
رویکرد بر محصوالت صنعتى و در نظر گرفتن این دســته از اشــیا 
بــه مثابه متن، نمودار افنباخ به عنوان محور همنشــینى براى آنها 
تعریف شــد. این نمودار جنبه هاى مختلف ارتباط محصول با کاربر 
را نشان مى دهد. هر یک از اجزاى نمودار افنباخ مى توانند به عنوان 
اجزایى در نظر گرفته شوند که در همنشینى با یکدیگر کلیت شئ 
را مى سازند و این قابلیت را دارند که در محور جانشینى جاى خود 
را به عناصر ناآشنا دهند. برمبناى این نگرش مى توان هر محصولى 
را تحلیل نمود و با تغییر اجزا در محور جانشــینى، آن را به شیئى 
اســتعارى تبدیل کرد. در این پژوهش نمونه هایى از این جانشینى 
درآثار طراحان برجســته بررسى شدند. چنین رویکردى چارچوبى 
متفاوت براى تحلیل و واکاوى و در نتیجه طراحى و ایده پردازى در 

زمینه ى محصوالت صنعتى ایجاد مى کند. 

نتیجه

تصویر 8 دیده مى شوند، کلیت پیکره ى صندلى حفظ شده و همین 
کلیت آشناست که آشنایى زدایى حاصل از بکارگیرى استعاره را بر 
ما مى نمایاند. در این اشیا در حقیقت عناصِر خاِم برگرفته از طبیعت، 
جانشین اجزایى از صندلى شده اند و این جانشینى عنصرى ناآشنا به 

جاى عنصر آشناست که استعاره را خلق کرده است.
به همین ترتیب مى توان نمونه هایى از این امر را در مورد اجزاى 
دیگر نمودار افنباخ نیز در میان آثارى که در دوره ى پســت مدرن 
خلق شدند به وفور یافت. در این مجال مسئله ى جانشینى در مورد 
چهار جزء از اجزاى این نمودار بررســى شد. تحلیل این آثار نشان 
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Conceptual design 25 رویکــردى در طراحى که بر اســاس آن بیش از 
این که به عملکرد محصول توجه شود، مسئله اى روانى، اجتماعى، اقتصادى و 
یا سیاســى در قالب یک شئ مصرفى به تصویر کشیده مى شود. بر این اساس 
 Erlhoff&).اشیایى که طراحى مى شوند براى نمایشگاه ها یا موزه ها مناسب اند

.(Marshal, 2008
26  Rug Chair by Tejo Remy. 
27  Rover Chair by Ron Arad. 
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