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دگرگونی فرآیند ادرا ِک اثر هنری در نسـ ـ ــبت میان نشــــــانه و
مفهوم*
ستاره احسنت ،1حسین اردالنی** ،2محمدجواد صافیان ،3کیانوش ذا کرحقیقی
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1دانشجوی دکترای فلسفه هنر ،دانشکده هنر و معماری ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنر و معماری ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
3دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
4دانشیار دانشکده هنر و معماری ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/10/22 :تاریخ پذیرش نهایی)97/12/1 :

چکیده

درک و دریافت مناسب از نسبت میان نشانهها و مفاهیم ،همواره در وابستگی به فرآیند ادرا ک رخ میدهد و در یک مواجهۀ
شگفتی فار غ از هر گونه عادت وارگی مألوف را به دنبال دارد .این پژوهش در تالش است
دگرگونی مسیر ادرا ک ،ایجاد
هنری،
ِ
ِ
چگونگی دگرگونســازی مســیر
تا با تکیه بر دو ســاحت آشــنایی زدایی و فرآیند نشــانگی ،به تحلیلی بر مســئله فرآیند ادرا ک و
ِ
آن بپردازد .هدف پژوهش ،بر تبیین زمینههای ایجاد این دگرگونی در وابســتگی به ریش ـههای مشــترک میان این دو ســاحت
اســتوار اســت که به شــیوه توصیفی– تحلیلی و در راســتای مطالعه منابع مکتوب کتابخانهای ،صورت گرفته اســت .یافتهها
نشــان داد که طراح اثر در راســتای تبیین هســتی هنر ،هدف و شــگردهای هنری ،زبان بصری بدیعی خلق نموده و مخاطب
نیز به منظور نیل به آن ،در دریافت متعلق نشانهشــناختی ،نمود و تفســیر ،با تکیه بر ادرا ک حســی ،عقلی و خیالی خویش،
اهتمام می ورزد .لذا دگرگونی حاصل ،در فرآیند ادرا ک و در نسبت با نظام نشانهای و مفاهیم وابسته ،نه تنها در ایجاد لذت
ذهنی و عینی مخاطب و تجربه زیباییشناختی وی اثر میگذارد ،بلکه مدت زمان ماندگاری آن را در ذهن افزون میسازد.

واژههای کلیدی

دگرگونی ادرا ک ،نشانه ،مفهوم ،گرافیک.

*این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان« :خوانش فلسفی گرافیک در نسبت میان مصادیق عینی نشانه و مفاهیم انتزاعی» است که به
راهنمایی سایر نگارندگان انجام شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09121015698 :نمابر. E-mail: h.ardalani@iauh.ac.ir، 081- 34494041 :
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مقدمه
"آشـ ــــناییزدایی "1یکی از مهمترین مفاهیم کاربردی در نظریات
هنری و ادبی اسـ ـ ــت که نخستین بار توسط ویکتور شکلوفسکی 2در
مقاله هنر به مثابه تمهید 3مطرح گردید .به عقیده وی ،ادرا ک ما از
اثر عادت مالل آور شده و رهایی از این عادت وارگی،
زندگی همواره در ِ
مستلزم ایجاد و خلق زبانی متفاوت در حوزه اندیشه ،تجربه و خیال
از زبان معمول و معیار اسـ ـ ــت ،که هنـ ـ ــر اصلیترین نمودار تجلی آن
است .اما ،فراهم آمدن تغییر مسیر قائدههای آشنا در هنر ،مستلزم
توجه و عبور از گسـ ـ ــترۀ فرآیند نشانگی 4در یک مواجهۀ هنری بوده
که همواره با زمینههای ایجاد آشناییزدایی از ویژگیهای یکسانی
برخوردار هستند .چارلز سـ ـ ــندرز پیرس 5در تبیین تأمالت خویش،
فرآیند نشـ ـ ــانگی را تعامل بین متعلق نشانه شـ ـ ــناختی ،6تفسیر 7و
نمود 8مینامد .به تعبیری دیگر ،فرآیند نشـ ـ ــانگی تعاملی است که
پیوسـ ـ ــته میان نشانهها با عالم خارج ،نشانهها در نسبت با یکدیگر
و همچنین نشانهها با مخاطب آن وجود دارد .بر این اساس توجه
به نسبتهای مشترک میان آشناییزدایی و فرآیند نشانگی ،منجر
به درک و دریافت مناس ـ ـ ـبتری از آفرینش هنری میگردد که بیش
از هر چیز بر نظام نشـ ـ ــانهای استوار است؛ چرا که نظام نشانهای ،در
ساختاری خود مبنی بر فرایند
عین حال که به بررسـ ـ ــی ویژگیهای
ِ
پیدایش ،نحوه داللت و كاربردهایش می پردازد ،همواره نسـ ـ ــبتی
برقرار میسازد با فرآیندهای متفاوتی از ادرا ک .ادرا ک ،9نحوهای از

کشف کردن اســــــت که در ســــــیر تکاملی خویش و در گذار از صورت
عینی نشـ ـ ــانه به منظور دریافت معنای باطنی آن ،همواره تعاملی
دگرگون و متغیر را با اندیشــــــه ،خیال 10و تجربه برقرار میســــــازد .این
پژوهش ،با هدف بررسی ریشههای مشــــــترک میان آشناییزدایی
و فرآیند نش ـــــانگی ،سعی در پاسخ به این پرســــــش دارد که برقراری
نسبت میان آشــــــناییزدایی و فرآیند نشانگی ،بر چه عواملی استوار
بوده و دگرگونی فرآیند ادرا ک در راســــــتای پیشــــــبرد اهداف وابسته
بدانها چگونه ممکن اســــــت؟ فرض بر آن است که وا کاوی حقایق
و شناخت ارتباطی موجود در این بین ،نه تنها بر چگونگی آفرینش
هنری ،بلکه در نحوه ادرا ک آن نیز مؤثر واقع میگردد .دستیابی به
این رهیافت ،به شیوه کیفی و اســــــتوار بر روش توصیفی – تحلیلی
و گردآوری اطالعــــــات نیز از طریق مطالعه اســــــناد و منابع مکتوب
کتابخانهای و الکترونیکی اســــــت که با رویکرد تفســــــیری به تبیین
چرایی و چگونگی مســــــئله مورد نظر پرداختــــــه و با تحلیل موردی
آثار بر ایضـ ـ ــاح یافتهها میافزاید .ابزار تحلیل نیز بر محوریت مفاهیم
آشناییزدایی و فرآیند نشانگی استوار است که به دلیل قرابت هر دو
به نظام نشانهای ،بهرهگیری از مؤلفههای نظریات نشانهشناختی
به نحـ ـ ــو مطلوبتری امکان تحلیل موردی آثار مــــــورد نظر را فراهم
آورده و این خود حکایت از بدیع بودن پژوهش حاضر در مقایسه با
تحقیقات پیشین دارد.

 -1فرآیند ادرا ک و آشناییزدایی
به عقیده شکلوفسـ ـ ــکی ،اشیاء و سـ ـ ــاختارها در روزمرگی زندگی
پنهان شـ ـ ــده و لـ ـ ــذا قوانیـ ـ ــن ادرا ک ،کنشها و سـ ـ ــخنها برای ما
خودکار میشـ ـ ــوند .اما در این میان ،هنر از جمله بسترهایی است
که در بازگرداندن حس زندگی و اشـ ـ ــیاء پیرامون به انسـ ـ ــانها یاری
میرسـ ـ ــاند .هنر به این دلیل وجود دارد که ما چیزها را احسـ ـ ــاس
میکنیم (احمدی )49 ،1370،اما درک مناسـ ـ ــب هنر ،خود مستلزم
دریافت مؤلفههای نشانهای و مفهومی مناسبی از سوی آن است که
کل فرآیند هنر و به نوعی کارکرد آن را تشکیل میدهد .شکلوفسکی،
کارکرد اصلی هنر در واپسزدگی عادتهای روزمره را ،آشناییزدایی
از آنها میپندارد .وی معتقد است كاركرد هنر ،همانا آشناییزدایی
است؛ چرا که در مواجهه با مقوالت زندگی روزمره ،ادرا ک ما از آنچه
که بدان خو گرفتهایم ،نامطمئن میشـ ـ ــود و تلقیها و صورتهای
ذهنی ما ،جانشین واقعیتهایی میگردد كه از سویی آنها را دیده و
از سوی دیگر نمیبینیم ( .)Shklovski ,1998, 22اما بخشی از گستره
وسـ ـ ــیع کارکردهای هنری ،به واسطه برخورداری از زبان بصری ،در
ماهیت رسـ ـ ــانهای خویش همواره در تعامل با نشانهها هستند که

نیاز به تفس ـــــیر دارند؛ به نحوی که تفسیر و تحلیل آنها ،در راستای
به کارگیری مســــــتقل و یا توأمان ادرا کات عینــــــی و ذهنی ممکن و
رهیافت حاصل از آن ،در میزان کســــــب تجربههای زیباییشناختی
و لذتهای عینی و ذهنی در یک مواجهه هنری ،مؤثر واقع میگردد.
منظور از مواجهه هنری ،مجموعه تعامالتی است که از بدو پیدایش
اثر و ارائۀ آن به مخاطب را شــــــامل میگردد .بدین منظور میتوان
تحقق آشناییزدایی را بر محوریت سه زمینه اصلی بررسی نمود که
در تعامل با سه فرآیند متمایز از ادرا ک انسانی ،اعم از حسی ،عقلی
و خیالی ممکن میگردد.
 -1-1ارائه هستی هنر به واسطه ادرا ک حسی
هستی عمیقی برخوردار است
به طور کلی ســــــاختار هنر ،از چنان
ِ
که درک دیگر هستیهای عالم را به نحوی شگرف ممکن میسازد .در
اینجا منظور از هستی هنر ،وجهی است که به مطالعه صورت و معنای
هنر پرداخته و آشناییزدایی ،این امکان را فراهم میآورد که هستی
مفهومی مشــــــخص رها شود .اثر
هنر از بندهای داللتهای صوری و
ِ
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هنری ،هنگامی که از بندهای داللت معنایی رها میگردد ،به هدفی
در خویش همانند زبان تبدیل میشـــــ�ود ( .)Adorno, 2004, 206در
این راستا ،شناخت مناسب از هستی هنر ،در گروی دریافت اطالعات
و آ گاهـ ـ ــی از خصوصیات بیرونی و درونی آن اســــــت .هر نوع آ گاهی از
ـــتی آن را در پی دارد (اعظم کثیری و وفاالبدری،
چیزی ،رشــــــد هســـ ِ
)31 ،1396؛ امــــــا از آنجا که هســــــتی هنر دارای وجــــــوه ژرف و پنهان
متعددی اســــــت ،لذا آشناییزدایی از آن ،همواره موجب میگردد که
معانی متفاوت و متمایزی چه در صورت و چه در محتوای آن هویدا
ِ
شـ ـ ــود .هنر ،رویکردهای ناآشنا و شــــــیوههای غیره منتظرۀ دیدن را
ممکن میســــــازد تا بتوان از منظری به امور نگریست که گویی برای
نخستین بار دیده میشــــــوند (هارلند .)184-183 ،1386 ،این تنوع
دریافت از مواجهه هنری ،به واسطه قوای ادرا کی متفاوت ،در کسب
تجربۀ زیباییشناختی و ایجاد لذتهای عینی و ذهنی از هستی هنر
نیز بسـ ـ ــیار اثرگذار خواهد بود؛ آنچنان که هرگاه انسان با قوای ادرا كی
خود ،صورتی از صور عالمی را كه در آن واقع اســــــت ،ادراك نماید ،آن
ادراك به نحو مشــــــاهده خواهد بود و بر وجــــــود آن یقین دارد و حكم
میكندكه آن موجود عینی و واقعی اســــــت و از آن لذت یا الم میبرد،
زیرا در نحوه وجود با آن مناسبت دارد (تقدیر .)58 ،1395 ،بنابراین
فرآینـ ـ ــد ادرا ک در مواجهه هنری ،پیش از هر چیــــــز بر ادرا ک عینی از
هستی هنری و انتقال آن استوار است .اما از آنجا که پای هنر در میان
است ،همه چیز به ادرا ک حسی ختم نشده و در نسبت با زمینههای
دیگر آشــــــناییزدایی چون هدف و شگردهای هنری ،ادرا ک عقلی و
خیالی نیز نقشی اساسی ایفا مینمایند.
 -2-1تبیین هدف هنر به واسطه ادرا ک عقلی
از آنجا که هدف هنر ،بیش از هر چیز تأثیر گذاردن بر درک و دریافت
مخاطب به واسـ ـ ــطه انتقال پیام به وی اسـ ـ ــت ،لذا میبایسـ ـ ــت در
مواجهۀ هنری ،شناخت اشیاء و پیرامون را نه به گونهای که هست،
بلکه به شکلی از جنس دانش و تفکر مخاطب ممکن ساخت .افشای
حس اشیاء هدف هنر است ،آنگونه كه ادراك میشوند؛ نه آن چنانكه
شناخته ش ـ ـ��دهاند ( .)Shklovski, 1998, 18در این مرحله ،دریافت
حاصل ،اغلب وابسته به ادرا ک عقلی است؛ چرا که ادرا ک آن همواره
نیازمند تحلیل اجزاء و عناصر موضوع عینــــــی خارجی و ویژگیهای
نهفته در آن اسـ ـ ــت .تجربۀ ما از فراشد سـ ـ ــاختن است که در هنر به
حساب میآید و نه فرآورده نهایی آن (احمدی. )49 ،1370 ،تجزیه و
تحلیل یک واقعیت عینی و دریافت خصوصیت آن ،مرحلهای است
که طراح هنوز فار غ از پیشفرضهای ذهنی با آن در تعامل است .این
مرحلۀ دریافت ،عینی و در عین حال عقلی است :ادرا کی عینی از آن
جدول -1آشنایی زدایی و فرآیند ادرا ک.

جهت که همچنان بر ارزشهای قابل رؤیت و پایدار اولیه استوار است
و از سوی دیگر ،اســــــتوار بر ادرا ک عقلی است ،زیرا به منظور تعیین و
مشخص نمودن هدفی مشــــــخص به تحلیل و تفسیر کلیه ویژگیها
و خصوصیات نشــــــانهای و مفهومی هنر ،به اندیشـ ـ ــه و تأمل دقیق
میپردازد .به عبارت دیگر ،ارائه ویژگیهای بصری چون نوع نشانه،
تصویری مبتنی
تمهیدات نشانهای و انواع اشــــــکال بیان و صناعات
ِ
بر قواعد و قانون مشــــــخص و معین و در عیــــــن حال ،مفاهیم جدید
ً
نیز ،ضرورتا نیازمند درک مناســــــب آن به مدد قوه تفکر و تعقل است.
دگرگون کردن مسیر ادرا ک عملی و خودکار ما به شیوه هنری ،هدف
اصلی هنر است (سلدن و ویدسون .)47 ،1377 ،در این میان منظور
از خودکارگی دریافت ،فرآیندی یکنواخت از ادرا ک است که بر اساس
عادت وارگــــــی حاصل میگردد .بنابراین اهمیــــــت تبیین هدف هنر،
صوری نشـ ـ ــانههای واقعی
طراح را جهت آفرینش اثری بدیع ،از وجه
ِ
پس آن هدایت میســــــازد که در
بـ ـ ــه جنبههای مفهومی و
پنهانی در ِ
ِ
راستای ارائه آن ،مخاطب نیز نیازمند تجزیه و تحلیل و استدال لهای
منطقی بوده و لذا این امر ،به واسطه رجوع به ادرا ک عقلی است که
از هر دو سوی ،میسر میگردد.
 -3-1نمایش شگرد هنر به واسطه ادرا ک خیالی
بحث از شــــــگرد هنر ،آنجاســــــت که در گذر از مفهوم و معنا ،به
صورت و شــــــکل هنر پرداخته میشــــــود .در اینجا شگرد هنری در
رویکرد آشناییزدایی ،ایجاد تغییر در صورت و ظاهر آن و در نسبت
با معنای هنریســــــت .شگرد هنری عبارت اســــــت از آشناییزدایی
از موضوعات (سلدن و ویدسـ ـ ــون .)47 ،1377 ،این مرحله ،آغاز
مسیری است که هنر بر ریشههای آن قامت راست میکند؛ چرا که
در مواجهۀ هنری از ابتدا ،مطالعه و بررسی موضوع عینی خارجی
به واسطه ادرا ک حسـ ـ ــی صورت گرفته و در امتداد آن ،دستیابی
به جنبههای صــــــوری و محتوایی در جهت دســــــتیابی به هدف،
نیازمند تبیین شــــــگردهایی است بدیع و متفاوت که روی دیگری
از حقیقت موضوع اولیه را نمایش دهد و یا به عبارت دیگر در سیر
نشـ ـ ــانه و معنا ،آشنازدایانه برخورد نماید .شـ ـ ــگرد هنر همه چیز را
ناآشنا و مبهم میکند (احمدی .)49 ،1370 ،در این مرحله ،ادرا ک
خیالی ،جانشـ ـ ــین واقعیتهای پیشین شـ ـ ــده و طراح در راستای
ارائه اهداف مبتنی بر تفکر و اسـ ـ ــتدالل پیشـ ـ ــین ،درصدد انتقال
مفهـ ـ ــوم جدیدی اســــــت از صورتهای ذهنی خــــــود .این مرحله
از ادرا ک به صـ ـ ــورت ذهنی انجام خواهـ ـ ــد پذیرفت و لکن ادرا ک
خیالی است .در این جاسـ ـ ــت که گویی ،هنر روشی است تا هنری
بودن موضوع تجربه ش ـ ــ�ود ،خود آن موضوع اهمیت ندارد (�Shk
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 .)lovski, 1998, 18ایجاد آشـ ـ ــناییزدایی در یک مواجهه هنری،
نیازمند گذار از فرآیندهای ادرا ک متفاوت درونی و بیرونی اسـ ـ ــت.
به عبارت دیگر ،ادرا ک کنشـ ـ ــی است ذهنی که همواره برخوردار از
پیوسـ ـ ــتگی و استمرار است در ارائه نمودی بیرونی .بر این اساس،
مسئله ادرا ک همواره از مهمترین مسائل در مواجهه هنری است
که سهم قابل توجهی در بازخوانی طراح از فرآیند ارتباط با موضوع
و آفرینش هنری به واسطه آشناییزدایی از نشانهها و مفاهیم آنها
دارد .بخشـ ـ ــی از ارتباط و چگونگی رشد دانش ،شناخت و معرفت
بشری در نحوه بررسی نشانههاست که تبیین میگردد .نشانهها،
یگانه ابزار ارتباط تلقی میگردند و نمیتوان آنها را ابزاری در میان
دیگر ابزارهای ارتباط دانسـ ـ ــت؛ چرا که تنها به واسـ ـ ــطه نشانهها،
ارتباط مناسب ش ـ ـــکل میگیرد .از این رو ،شـ ـ ــرط ایجاد ارتباط و
معرفت وابسته به نشانه است (.)Johansen, 1993, 5
از آنجا که آشــــــناییزدایی ،فرآیندی اســــــت که توسط طراح اثر به
منظور ایجاد یک رویداد هنری صورت میپذیرد ،لذا در این راســــــتا،
طراح به منظور بیان هســــــتی ،هدف و شــــــگردهای هنری ،سعی در
دگرگونی فرآینــــــد ادرا ک مخاطب دارد .در تصاویر ارائه شــــــده ،ایجاد
ِ
آشـ ـ ــناییزدایی ،در مرحله ارائه هستی هنر ،در زمینهای چون پوستر
گرافیکی در نظر گرفته شـ ـ ــده اسـ ـ ــت که درک و دریافت عینی و اولیه
آن ،نخســــــت وابســــــته به ارائه اطالعات بیرونی اثر در مقایسه با سایر
گرافیک دیزاینها چون صفحه جلد ،آ گهیهای مطبوعاتی و تیزرهای
تبلیغاتی اســــــت؛ چرا که گرافیک از جمله هنرهای تصویری است که
رسالت رســــــانهای آن در اغلب موارد ،انتقال پیام موضوع برخاسته از
یک واقعیت خارجی اســــــت ،منتها در یک زبان تصویری و مفهومی
جدید .در این میان ،میــــــزان درک و دریافت مخاطب در مواجهه با

گرافیک دیزاینهای متفاوت ،بــــــه چگونگی دگرگونی قواعد بیرونی و
درونی موجود در آن وابســــــته اســــــت .دیزاین در یک اثر گرافیکی ،در
مراحل تجزیه ،تحلیل و خالقیت ،همواره به معنی مقصودی در جهت
نیل به برنامه یا هدف است و در مرحله اجرا به منظور فرم بخشیدن
به یک ایده و صورت ذهنی ،به معنی طراحی یا مدل اسـ ـ ــت (بورژا دو
موزوتا .)4 ،1388 ،در این مرحله ،طراح مجال احسـ ـ ــاس کردن اثر و
دریافت اولیه هستی آن را در یک مواجهۀ هنری برای مخاطب فراهم
میسازد .پس از آن در تبیین هدف هنر ،به منظور افشای حس درونی
اثر ،مخاطب را به اندیشیدن و تأمل در خصوصیات آن وادار میسازد.
آنچنان که با مشاهده آنی و لحظهای ،نخستین کد دریافتی ،وسعت
رنگ به کار رفته در سه اثر و در تمایزهای میان قرمزی ،زردی و سیاهی
است که وی را به دریافت مفاهیم درونی آن دعوت مینماید .آنچنان
که با تحلیل اثر و رمزگشــــــایی آن ،به دریافت مفاهیم عشق (تصویر،)1
اسـ ـ ــتبداد (تصویر )2و یا فقدان و نابودی (تصویر )3نائل میگردد .اما
این مفاهیم ،در مرحله ارائه شگردهای هنری بر مبنای ادرا ک خیالی
طراح استوار شــــــدهاند .در این مرحله ،طراح به منظور ایجاد آشنایی
زدایی ،سعی در ناآشنا ساختن عناصر بصری با تکیه بر ادرا ک خیالی
خویش دارد.
در تصویر ،1ســــــعی بر آن شده است تا با پوشاندن یا جا انداختن
بخشی از تصویر یا نوشتار ،ذهن مخاطب را برای تکمیل کردن آن به
چالش کشیده و فرآیند ادرا ک وی را دچار دگرگونی سازد .همچنان
که در تصویر ،2نوع ارتباط رمزگانی است که ماهیت و معنای تصویر
را بیان میکند و نه شــــــکل ظاهری آن؛ آنچنان که اسلحه جایگزین
گیومه شـ ـ ــده و بدین وسیله گفتگویی زورمحور شــــــکل گرفته و در
نتیجه تصویر از داللت صریح خارج شده و بر داللت ضمنی استوار
اسـ ـ ــت .در تصویر 3نیز ،رمزگان ســــــاختاری به کار رفته در پوســــــتر،
حالتی ایسـ ــــتا داشته و هنگامی که مخاطب آن را با وضعیت بیرونی
پیرامون خویش در رابطۀ معناداری قــــــرار میدهد ،مفهوم آلودگی
در ذهن وی شــــــکل گرفته و رمزگان فرآینــــــدی رخ میدهد .رمزگان
سـ ـ ــاختاری بر اصول و قواعد بصری و تصویــــــری تکیه دارد و رمزگان
فرآیندی ،از سطح ایستایی ساختاری اولیه به سطح بر هم کنش و
تأمل وارد میشود (یزدانی.)50 ،1396 ،

تصویر -1مهدی سعیدی ،عشق.
مأخذ( :یزدانی)45،1396 ،

تصویر -2نغمه فلور ذبیحی ،گفتگو.
مأخذ( :یزدانی)79،1396 ،
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 -2ادرا ک و فرآیند نشانگی
نقش فرآیند نشـ ـ ــانگی در مواجهه هنری عبارت است از سه نوع
دریافت متمایز و در عین حال توأمان از موضوع ،نشـ ـ ــانه و مفهوم.
منظور از فرآیند نشـ ـ ــانگی ،تعامل بین نمود ،موضوع و تفسیر است
که شاید بتوان آن را کلیت فرآیند معنیسازی نامید (چندلر،1387 ،
 .)60چارلز سـ ـ ــندرز پیرس ،نمود را همان صورتی که نشانه به خود
میگیرد در نظر گرفت و تفسـ ـ ــیر را ،دریافت معنا و مفهوم برخاسته
از نشانه و موضوع یا شـ ـ ــیء را ،زمینهای تلقی نمود که نشانه بدان
ارجاع میدهد .بر این اسـ ـ ــاس ،رخداد فرآیند نشـ ـ ــانگی به واسطه
درک و دریافتهای متفاوت است که ممکن میگردد؛ چرا که در یک
آفرینش هنـ ـ ــری ،اغلب موضوعات برگرفتـ ـ ــه از واقعیتهای بیرونی
و خارجی هسـ ـ ــتند که در راستای ایجاد نسـ ـ ــبت میان آنها با نشانه
و مفهوم در وابسـ ـ ــتگی به قوای ادرا ک اسـ ـ ــت که ،رویدادی بدیع
به بیننـ ـ ــده ارائه میگردد .بنابراین میتوان تحقق مناسـ ـ ــب فرآیند
نشانگی را در تعامل هماهنگ و یکپارچه آن میان موضوع یا متعلق
نشانهشـ ـ ــناختی ،نمود یا نشـ ـ ــانه و تفسـ ـ ــیر یا مفهوم با فرآیندهای
متمایز از قوای ادرا کات حسی ،عقلی و خیالی تبیین نمود.
 -1-2دریافت موضوع به واسطه ادرا ک حسی
این نوع دریافت ،به واسطه مشـ ـ ــاهده واقعیتهای پیرامون و
عینیـ ـ ــت خارجی صورت میپذیرد .این مرحله ،وابسـ ـ ــته به ادرا ک

تصویر -3پریسا تشکری ،پایان آسمان آبی در تهران.
مأخذ( :یزدانی)50،1396 ،
جدول -2ادرا ک و فرآیند نشانگی.

حسی از موضوع اولیه اســــــت .ادرا ک حسی عبارت است از :ادرا ک
انعکاس واقعیتهای خارجی (ارشــــــد ریاحی و واسعی.)13 ،1390 ،
موضوع ،وجهی است که نشــــــانه بدان ارجاع میدهد و گاهی آن را
زمینه نمود نامیده و هر چیزی اســــــت که امکان تفکر یا بحث درباره
آن وجود دارد .ما باید میان موضوع واقعی و موضوعی که در نشانه
به عنوان موضوع بیواســــــطه ارائه میشود تفاوت قائل شویم ...یا
به عبارت بهتر ،بگوییم ،موضوع پویا؛ که به دلیل طبیعت اشــــــیاء،
نشـ ـ ــانه تنها عالمت و نشــــــانگر آن بوده و از بیان کلی آن عاجز است
و لذا مفسـ ـ ــر را وادار میسازد تا با تکیه بر ادرا ک خویش و به واسطه
تجارب موازی و جانبی به درک و دریافت آن نائل شـــــ�ود (Bergman
 .)& Paavola, 2003, 46در این مرحلــــــه ،صورت عینی اثر هنری با
تکیه بر مش ـــــاهده دریافت شده و سعی در شناخت و تجربۀ موضوع
هنـ ـ ــری میگردد .هنر عبارت اســــــت از نوعی شــــــناخت واقعیت که
از طریق تجربه ،با اتکاء بر یک فلســــــفه و بــــــا تأ کید بر کیفیت تجلی
مییابد (آریانپور .)63 ،1394 ،آنچه که در اینجا موضوع هنری گفته
میشـ ـ ــود ،در حقیقت ،هستی و وجود واقعیت اولیهای است که در
اثر قابل درک و دریافت است.
 -2-2دریافت مفهوم به واسطه ادرا ک عقلی
این مرحله ،ویژگیهایی را در بردارد که به منظور دریافت معنا،
ادرا ک ذهنی ،بر نشــــــانههای دریافت شــــــده چیره میگردد .همۀ
دریافت ما از محیط پیرامون ،برآمده از تفســــــیر نشانههاســــــت که
در پی شناخت واقعیت اشیاســــ��ت ( .)Strazny, 2005, 820تفسیر
معنایی اس ـــــت که از نشانه حاصل میشــــــود و بر خود وجه مادی
داللت نمیکند .اهمیت تفســــــیر از آنجاست که نشانهای است نزد
تفسیرگر و همواره کسی را مخاطب قرار میدهد .معناهای ضمنی
یک نشانه در مـــــــحتوای درونـــــــی آن نیست و از تفسیر آن توسط
تفس ـ ـ��یرگر بهدست مـــــ��یآید ( .)Lyons, 1977, 105پیرس در شرح
این مطلب مینویسد :نشانه چیزی است که از جـهتی یـا برحسب
ظرفیـ ـ ــت خود به جای چیز دیگر مینشــــــیند و کســــــی را مخاطب
قرار میدهد؛ یـــــــعنی در ذهـــــــن آن شخص نشانهای بسط یافتهتر
یا نشانهای برابر میسازد« .تــ ـ ــفسیر نشانه نخست» ،آن نشانهای
را که نمود در ذهن م ـ ـ ــخاطب مـ ـ ـ ـیآفریند ،نام گذاشتهام .نشانه
جایگزین امر دیگری میشود که ابژه نشانه یا مـ ــ ــوضوع است .اما
نشانه از تمامی وجوه جایگزین موضوع یا ابژهاش نمیگردد ،بلکه
ً
خاصا در ارجاع ب ـ ـ ــه وجهی از اندیشه که «زمینه نمود» نامیدهام،
جانش ـ ـ��ین میشــــ��ود ( .)Pierce, 1931, 58بنابرایــــــن این مرحله،
مبتنی بر تحلیل عناصر و ویژگیها بر اساس ذهنیت انسانی است.
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به عبارت دیگر ،در مرحله تفسیر ،میتوان شناخت نشانه و تحلیل
آن را ،نه به گونهای که هسـ ـ ــت ،بلکه به شـ ـ ــکلی از جنس دانش و
تفکر ممکن سـ ـ ــاخت .بدین منظور ،در این مرحله ،تحلیل اجزاء و
عناصر نش ـ ـــانه عینی خارجی و ویژگیهای نهفته در آن ،وابسته به
قوه تعقل است .منظور از تعقل ،نحوهای از ادرا ک و دریافت شیء
اسـ ـ ــت از وجه ماهیت و حقیقتی که در بـ ـ ــر دارد ،بدون اینکه چیز
دیگری در نظر گرفته شـ ـ ــود و دیگر نیـ ـ ــازی به حضور ماده مدرک و
آلت و وسیله ادرا ک نیست (شیرازی.)360 ،1378 ،
 -3-2دریافت نشانه به واسطه ادرا ک خیالی
این مرحله ،صورتی است که نشانه به خود میگیرد و موجودیت
یافتن آن بر وجه خیال اسـ ـ ــتوار است .خیال عبارت است از صورتی
كه پس از پنهان گردیدن شـ ـ ــیء محسـ ـ ــوس باقی میماند (ارشـ ـ ــد
ریاحی و واسـ ـ ــعی .)18 ،1390 ،به عقیده پیرس ،نشـ ـ ــانهها از طریق
مشـ ـ ــخصاتی كه ذهن از طریق تجربه به دسـ ـ ــت میآورد ،روشـ ـ ــن
میشوند ( .)Peirce, 1931, 227نشانه ،وجهی است که به آشکارگی
صورت هنر میانجامد و داللتهای مفهومی مشخصی را در بافتی
ً
ً
ارتباطی آشکار میسازد .اساسا ادرا ک و دریافت نشانهها ،منحصرا
با چیزهایی غیر از خودشـ ـ ــان و در بافت ارتباطی معین شـ ـ ــخصیت
یافته و آش ـ ـ��کار میگردن ـ ـ��د ( .)Wolfreys, 2006, 91در این راسـ ـ ــتا،
دریافت مناسـ ـ ــب از نشـ ـ ــانه ،در گروی دریافت اطالعات و آ گاهی از
خصوصیات موضوع اولیه اسـ ـ ــت .نشـ ـ ــانه همواره به چیزی غیر از
هستی دیگری
خود داللت داشـ ـ ــته و وجود دارد تا به واسـ ـ ــطۀ آن
ِ
ً
عیان شـ ـ ــود .در آثار تصویری ،صورتی است که لزوما مادی نیست.
نشـ ـ ــانهها نیز از طریق مشخصاتی كه ذهن از طریق تجربه به دست
میآورد ،روشن میشوند ( .)Peirce, 1931, 227این مرحله ،دریافت
صورتهای مبتنـ ـ ــی بر خالقیت ،به واسـ ـ ــطه ادرا ک خیالی صورت
میپذیرد .بازنمایی ویژگی اصلی خیال است ...آنچه ادرا ک هنری

تصویر.Isidro Ferrer -4
مأخذ( :نیرومند)36،1396 ،

تصویر.Joe Scorsone -5
مأخذ( :نیرومند)48 ،1396 ،

را قوام میبخشد ،در اصل همین خیال است که نوع برتر آ گاهی در
حوزه هنر اســــــت (خاتمی .)85-86 ،1387 ،دریافت نمود به مدد
قوه خالقیت اســــــت که در راستای ســــــاخت و پرداخت صورتهای
ذهنی بدیعی حاصل میگردد و در عین حال معرف واقعیت خارجی
ِ
حقیقی آن نیست و
خود
موضوع اولیه نیز هســــــت؛ با این تفاوت که ِ
ِ
در صورت و معنای جدید بازنمایی شده است .میتوان از هر شکل
یا صورت ،محتوا و درونمایه آن را دریافــــــت کرده و اینگونه پنداریم
که گویی آن را از پیش میشناســــــیم ...ادرا ک تازهای از هر موضوع،
به واسـ ـ ــطه تصاویر و صورتهای جدید اســــــت و نه در تکرار معانی
پیشین (احمدی.)49 ،1370 ،
بدین ترتیب میتوان گفت از آنجا که نشــــــانگی ،فرآیندی است
که توسـ ـ ــط مخاطب اثر و در مواجهه با یک رویــــــداد هنری صورت
میپذیرد ،لذا در این راســــــتا ،مخاطب به منظــــــور دریافت متعلق
دگرگونی فرآیند
نشانهشناختی ،مفهوم و نشــــــانه ،همواره در مسیر
ِ
ادرا ک خویش قرار میگیرد.
در تصاویر 5 ،4و  ،6مخاطب با موضوع واحدی برخورد مینماید
که پوسترهایی است با موضوع خشونت ،مخاطرات جنگ و عواقب
آن .بیننده با دیدن این پوسترها ،باید به موضوع و مفهوم آن پی برد.
بنابراین در مواجهه نخست و به واسطه مشاهده اثر ،ادرا کی حسی از
آن خواهد داشت .اما پس از آن ،نیاز مخاطب به دریافت مفهوم منجر
میگردد که با تکیه بر ادرا ک عقلی خویش ،به تفسیر و تعبیر آن بپردازد.
لذا به جستوجوی استدال لهای منطقی درصدد دریافت موضوع
اولیه برمیآید .هر سه اثر با محوریت موضوع جنگ و یا خشونت ارائه
شده است .اما نوع برخورد نشانهشناسیک ،آسیبهای انسانی را از
زوایای متفاوت به تصویر کشیده است .آنچنان که در تصویر  ،1آسیب
فردی پس از جنگ ،در تصویر ،2آسیبهای جمعی حین جنگ و در
تصویر ،3زاویه دید اســــــلحه حکایت از آن دارد که علیرغم نظارهگری
سایر قربانیان ،ممکن است زمانی خود قربانی خشونت شوید.

تصویر -6روی جلد .Time
مأخذ( :عابدی)162،1391 ،
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دگرگونی فرآیند ادرا ِک اثر هنری در نسبت میان نشانه و مفهوم

 -3گرافیک و دگرگونی فرآیند ادرا ک  
پیش از این مشـ ـ ــخص شد که در نسـ ـ ــبت میان آشناییزدایی با
فرآیند نشـ ـ ــانگی ،هسـ ـ ــتی هنر ،هدف و همچنین فن و شـ ـ ــگردهای
هنری ،از سوی طراح ارائه میگردد و مخاطب نیز به نحوی موضوع،
مفهوم و نشــــــانه را دریافت مینماید که حاصل این مواجهۀ هنری،
خیالی وی
همواره از تعاملی توأمان میان ادرا ک حســــــی ،عقلــــــی و
ِ
برخوردار اســــــت .در اثر گرافیکی نیز ،نســــــبت میان آشناییزدایی با
فرآیند نشــــــانگی در دو سطح نشانه و مفهوم ،آنچنان رخ میدهد که
در دگرگونی ادرا ک مخاطب اثر ،مؤثر اســــــت .در این راســــــتا ،دگرگونی
فرآیند ادرا ک ،در وابستگی به اصول و قواعد نشانهشناختی و مراحل
معناسازی آن و در نسبت میان نشــــــانه و مفهوم ،در راستای عبور از
فرآیند نشانگی ممکن اســــــت و آشناییزدایی از آن ،همواره در میزان
لذت مخاطب و تجربه زیباییشناختی وی مؤثر واقع میگردد .تمامی
هنرهای تصویری به واسطه مغز تبیین میشوند و لذا باید در تصور،
اجـ ـ ــرا و ادرا ک از قواعد و اصول آن پیــــــروی کنند ...در نتیجه باید به
عنوان در بردارنده شاخههای مشترک برای بیان و ساخت نظریههای
متعدد در باب ادرا ک زیباییشناســــــی در نظر گرفته شوند (پا کزاد و
سا کی .)7 ،1393 ،بدین ترتیب ،دگرگونی فرآیند ادرا ِک اثر گرافیکی در
گروی نسبت میان نشانه و مفهوم منجر به ایجاد زبانی نوین گردیده
و در دو مرحله ادرا ک عینی و ادرا ک ذهنی است که منجر به دگرگونی
میشود .به عقیده بودلر ،راز هنر ،یافتن زبانی است شخصی ،ناآشنا و
به شدت فردی و درونی (احمدی.)308 ،1374 ،
 -1-3دگرگونی ادرا ک عینی
دگرگونی ادرا ک عینی ،در وابســــــتگی به نظام نشانهای است که
میسـ ـ ــر میشـ ـ ــود .در این حالت در مسیر فرآیند نشـ ـ ــانگی ،با ایجاد
تغییر در نظام نشانه و آشــــــناییزدایی از آن ،میتوان بر فرآیند ادرا ک
اثر گذارد .منظور از نظام نشــــــانهای ،نظامی است که به تفاوتهای
شکلی منجر میگردد .شکل عبارت است از هر عنصری که در مواجهه
با عناصر دیگر ،ســــــاختاری منسجم و یکپارچه را به وجود میآورد .در
این حالت ،هر عنصر وظیفه و نقشی مشخص را در کل نظام تصویری
اثر ایفا مینماید (شــــــایگان فر .)43 ،1380 ،نقش نظام نشانهای در
نسـ ـ ــبت با مفهوم آن ،میتواند منجر به ایجاد تفــــــاوت و دگرگونی در
مسـ ـ ــیر فرآیند ادرا ک گردد .به عبارت دیگر کاربرد آ گاهانه نشانهها در
انواع شـ ـ ــمایلی ،11نمایهای ،12نمادین 13و انتزاعی ،14مخاطب را وادار
میسازد تا در کشا کش نسبت میان نشانه و مفهوم ،گاه مسیر درک و
جدول -3نمایش کلی عوامل ایجاد دگرگونی در فرآیند ادرا ک.

دریافت را در امتداد ادرا ک حســــــی و در گذار از ادرا ک خیالی به عقلی
در پیش بگیرد و یــــــا در عبور از ادرا ک عقلی به خیالی قدم گذارده که
البته این دگرگونی ،وابسته به سطح نشانهای است .منظور از سطح
نشانه ،انواع منشهای تصویری ،کالمی ،آوایی و غیره است که طراح
همــــــواره از طریق آفرینش آن ،معنا را نیز میآفرینــــــد .لذا تنها در پرتو
نشانههاست که میتوان اندیشید (ضیمران )40 ،1383 ،و هر نشانۀ
زبانشناســــــیک ،واقعیتهای متفاوت را از یکدیگر متمایز و چیزی را
مشـ ـ ــخص مینماید (احمدی .)55 ،1370 ،بنابراین دگرگونی ادرا ک
عینی با تکیه بر تغییر نظام نشــــــانهای ،ادرا ک آن را دشوارتر نموده و
لذا در جهت اثرگذاری بر قوه تأمــــــل و تعقل مخاطب ،بر لذت ادرا ک
حســــــی و بصری وی نیز میافزاید .فرآیند ادرا ک و دریافت حسی در
بطن خویش ،غایت و هدفی زیباشناختی دارد و همواره باید دشوار و
طوالنی گردد (احمدی.)309 ،1374 ،
 -2-3دگرگونی ادرا ک ذهنی
دگرگونی ادرا ک ذهنی نیز در نسبت با مفهوم و در راستای تغییر
روابط میان نشــــــانهها و مفاهیم واســــــطه به انواع تمهیدات هنری
است که رخ داده و ادرا ک ذهنی بیننده را به تأخیر میاندازد؛ چرا که
در مواجهه بیننده با اثر ،همواره دریافت وی در نسبت میان ادرا ک
عقلی و خیالی به چالش کشــــــیده شــــــده و لذا فرآیند ادرا ک عقلی و
خیالی را دشــــــوار می سازد .این دگرگونی ادرا ک ذهنی ،در کشا کش
دریافت عقلی و خیالی ،منجر میشــــــود تا بینندۀ اثر در مدت زمان
طوالنیتری به دریافت ســــــطح مفهوم نائل گردد .منظور از ســــــطح
مفهوم ،آن ماهیتی اســــــت که در پس آشکارگی نشانههای تصویری
پنهان اسـ ـ ــت .این چنین است که همواره هر نشانه ،دارای معنایی
صریح یا ضمنی ،غیرمستقیم و استنباطی است .داللت ضمنی به
ما میگوید که زبان پدیدهای اســــــت غیرشفاف .حال آن که داللت
صریح ما را به شــــــفافیت داللت معطوف میدارد (ضیمران،1383 ،
 .)121اما غایت دگرگونی حاصل از نســــــبت میان نشانه و مفهوم ،در
افزایش التذاذ ذهنی مخاطب اثرگذارتر خواهد بود .به عقیده ویلیام
امپسـ ـ ــون ،هنر میتواند فرآیند ادرا ک و فهم را مشکل سازد .درک و
دریافت این دشواری و مدت زمان تأمل بر آن است که منشأ تجربه
زیباشناختی و لذت هنری میگردد (شمیسا.)153 ،1383 ،
با این تفاســــــیر ،فرآینــــــد ادرا ک مخاطب در مواجهــــــۀ با یک اثر
گرافیکی ،میتواند در گذار از ادرا ک حســــــی ،عقلی و خیالی مســــــیر
دگرگونی مســــــیر
متفاوتی دنبــــــال نماید .آنچنان که در مثال ایجاد
ِ
فرآیند ادرا ک مخاطب در نســــــبت میان نشــــــانه و مفهوم ،میتوان
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به پوسترهای ارائه شده در تصویر 7اشـ ـ ــاره نمود .تمامی پوسترها
مبتنی بر یک موضوع واحد طراحی اند که در ارتباط با فیلمی است
تحت عنوان  .Taxi Driverعناصر نشانهشـ ـ ــناختی در این فیلم ،بر
محوریت شـ ـ ــخصیت تا کسیران ،تا کسی و اسـ ـ ــلحه است .طراح در
طراحی نمونههای مختلف ،از نظام نشانهای متفاوت سود جسته
است که میتواند با ایجاد آشناییزدایی ،مسیر ادرا ک مخاطب را در
فرآیند نشانگی دگرگون سازد .در پوستر اول ،انطباقی از نشانههای
شمایلی (واقعگرایانه) از تا کسی و اسلحه ارائه شده است .مخاطب
با دیدن این پوستر ،خصوصیات نشانهشناختی را مبتنی بر ادرا ک
عقلی با واقعیت آن تطبیق داده و لذا در کمترین زمان ممکن مفهوم
را دریافت مینماید .در پوستر دوم ،ارائه وجهی نمایهای از اسلحه
و ماشین است که ،بدانها اشـ ـ ــاره مینماید .ادرا ک عقلی در ابتدا
ماشین را دریافت کرده و سپس ادرا ک خیالی به واژگونی اسلحه پی
میبرد؛ به نحوی که ماشـ ـ ــۀ اسلحه در ابتدا صندلی ماشین متصور
میشود .در پوسـ ـ ــتر سوم ،نمایشـ ـ ــی نمادین از نقش روی تا کسی
را ارائـ ـ ــه میدهد که در قالب یک نماد ،ابتـ ـ ــدا دریافت آن مبتنی بر
ادرا ک خیالی است و سپس ادرا ک عقلی اثر گلوله را در میان سطح
شطرنجی درمییابد .در پوسـ ـ ــتر چهارم نیز دو مربع سفید و سیاه،
تصویری مینیمال و انتزاع را نمودار میسـ ـ ــازد که ادرا ک مفهوم آن
بیش از هر چیز ،به نحوی بر ادرا ک خیالی مخاطب اسـ ـ ــتوار است.
البته باید در نظر داشـ ـ ــت که نمیتوان طبقهبندیهای ارائه شده
در نسـ ـ ــبت با مثالهـ ـ ــای آورده شـ ـ ــده را ،مواردی ثابـ ـ ــت و الیتغیر
پنداشت .چنانکه یک نشـ ـ ــانه ممکن است در تلقیهای مختلف و

در زمانهای متفاوت ،ترکیب و آمیزهای از انواع شمایلی ،نمایهای
و نمادین باشــــــد .نباید نشانهها را بدون توجه به اهداف کاربردی و
ً
صرفا بر اس ـ ـــاس وجه آنها ،در طبقهبندیهای خاص قرار داد؛ چرا
که یک نشـ ـ ــانه میتواند به وسیله یک فرد معنایی نمادین ،در نگاه
فردی دیگر به عنوان نشانه شــــــمایلی و واقعگرایانه و نیز در دریافت
فرد سـ ـ ــوم ،به عنوان نمایه و اشاره تلقی گردد (چندلر.)76 ،1387 ،
بر این اساس میتوان گفت که همه این موارد ،نظامهای نشانهای
محسـ ـ ــوب میشــــــوند که در طول ایدههای مختلف از نشانهای به
نشانه دیگر تبدیل شــــــده و در ســــــیر نمایش خویش همچون یک
زبـ ـ ــان ،ناقل پیام بوده و نیاز به تعبیر و تفســــــیر از ســــــوی مخاطب
دارند .همچنان که از نظر پیرس ،یک نشــــــانه واقعی باید توانایی و
زمینه انتقال به نشانهای دیگر را که به او قدرت آشکارگی و بیانگری
دهد ،داشته باشد ( .)Ducrot & Schaffer, 1995, 215از طرفی باید
توجه داشت که تفسیر یک نشانه ،زمینهای محدود و ثابت نیست،
بلکه همواره توســــــط تفســــــیرکنندههای متفاوت میتــــــوان فرآیند
درک نشـ ـ ــانه را تا بینهایت ادامه داد و در نتیجه نشانهها در بافتی
ارتباطی و پیوســــــته ،قابل درک و دریافت خواهند بود .داللت یک
نشـ ـ ــانه با ترجمه آن به نظام دیگری از نشانهها ممکن میشود...
پیرس از توانش یک نشــــــانه به ترجمهشدن به مجموعه نامتناهی
از نشـ ـ ـ�انههای دیگر ،پرده برمیدارد ( .)Jakobson, 1980, 10بدین
ترتیب ،همـ ــــواره میتوان ادرا ک مخاطب را در مواجهه با ســــــطوح
مسیر ادرا ک را اصلی
نشانه و مفهوم به چالش کشیده و این دگرگونی
ِ
الینفک در یک مواجهۀ هنری مبتنی بر تفکر خالق تلقی نمود.

تصویر.Taxi Driver-7
مأخذ( :نیرومند     )35 ،1396 ،

نتیجه
دگرگونی
ساحتهای آشـ ـ ــناییزدایی و فرآیند نشانگی ،در ایجاد
ِ
فرآیند ادرا ک ،راهکارهای اثرگذار در جریانهای هنری هسـ ـ ــتند که
به موازات وجود ریشههای مشـ ـ ــترک میان آنها در نشانه و مفهوم،
بر عامل ادرا ک انسـ ـ ــانی در دو سوی مسـ ـ ــیر درک و دریافت طراح و

بینندۀ اثر نیز اســــــتوارند .طراح در راســــــتای ایجاد آشناییزدایی،
به منظور ارائه هســــــتی هنر ،تبیین هدف آن و نمایش شــــــگردهای
هنری به ترتیب ســــــعی در احساس کردن اشــــــیاء ،افشای حس و
ناآشنا ساختن آن ،در یک مواجهۀ هنری دارد .فرآیند نشانگی نیز،
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برخوردار از سه سطح متعلق نشانهشـ ـ ــناختی ،تفسیر و نمود است
که با توجه به سـ ـ ــاختار درونی و برونی آنها ،بـ ـ ــه ترتیب نوع دریافت
مخاطب را از موضوع ،مفهوم و نشانه در وابستگی به فرآیند ادرا ک
وی متغیر و متفاوت میسازد .تعامل حاصل از ایجاد آشناییزدایی
از سـ ـ ــوی طراح و دریافت پیام در فرآیند نشانگی از سوی مخاطب
نیز ،مبتنی بر فرآیندهای متفاوت ادرا ک ایشـ ـ ــان در راستای ادرا ک
حسی ،خیالی و عقلی در وابستگی به نظامهای نشانهای متفاوت
و مفاهیم وابسته بدانها است .در این راستا ،تغییر نظام نشانهای
در انواع شـ ـ ــمایلی ،نمایهای نمادین و انتزاعی ،مفاهیمی از موضوع
مورد نظر را مبتنی بر شباهت ،اشاره ،قرارداد و انتزاع متبادر میسازد
که مخاطب گاه در دریافت پیام ،پس از گذار از ادرا ک حسی مبتنی
بر مشاهده اثر ،از مسیر ادرا ک خیالی به ادرا ک عقلی گذر مینماید

و گاه بالعکس .بدین منظور طراح در ایجاد آشــــــناییزدایی متکی بر
ادرا ک خویش ،در بیان هستی شیء و موضوع مورد نظر ،به میزان
برخورداری از نســــــبت میان قوه خیال و قوه عقل ،مســــــیر دریافت
مخاطب را در یک مواجهۀ هنری دچار دگرگونی ســــــاخته و همواره
درک و دریافت را دشــــــوار میســــــازد .بنابراین طراح اثر در راســــــتای
آشناییزدایی ،با خلق زبان بصری بدیع زمینههای ایجاد دگرگونی
فرآینـ ـ ــد ادرا ک مخاطب را فراهم میآورد و مخاطــــــب نیز به منظور
نیل به آن ،به عبور از مسیرهای متفاوت ادرا ک در تناسب با فرآیند
نشـ ـ ــانگی ،اهتمام میورزد .لذا دگرگونی حاصل ،در فرآیند ادرا ک و
در نسبت با نظام نشانهای و مفاهیم وابسته ،نه تنها در ایجاد لذت
ذهنـ ـ ــی و عینی مخاطب و تجربه زیباییشــــــناختی وی اثر گذارده،
بلکه مدت زمان ماندگاری آن را در ذهن افزون میسازد.
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A

n artistic encounter always has a coherent set
of interactions, centered around three main factors of the work, the audience and the designer; which
on the one hand, is based on the interaction between
the forces of the individual elements on different arrangements and, on the other hand, relies specifically
on the interaction between the constructive purposes
of the artwork and the viewer. Here, the most important fact is the perceptual processes that take place
in dependence on human existence. These processes, arising from the individual perception of the
designer and the viewer, in an artistic event and in
the ratio between the sign and the concept, always
have a metamorphic change, which besides creating
diversity in sign forms, always causes the audience
to be pleasured in advanced combinations. An appropriate understanding of the relationship between
signs and concepts always occurs in connection with
the perception process; and in an artistic confrontation, a change of perception path would lead to a
surprise beyond familiar habits. Perception is a way
of discovering that in its evolutionary process and in
the passing from the objective form of signs in order
to get their inner meanings has always had a different and variable interchange with thought, fantasy,
and experience. This research aimed to analyze the
perception process and the way of changing it by the
help of defamiliarization and semiosis. Defamiliarization is an important applied concept in the theories of
art and literature introduced by Viktor Shklovsky in
the article “Art as Technique”. However, an access
to the changing path of familiar rules in art requires
an attention and passing from semiosis domain in an

artistic confrontation, which always has shared goals
with the context of defamiliarization. In the explanation of his thoughts, Charles Sanders Peirce defined
semiosis as an interaction between sign, object and
interpretation. By the aim of exploring shared roots of
defamiliarization and semiosis, this research aimed to
answer the question what factors are involved in making relation between de-familiarization and semiosis,
and how it is possible to change perception process
to meet their demands. To achieve the objectives, a
qualitative research based on a descriptive – analytical method was conducted. Data gathering was also
done through studying documents and paperback or
electronic books. that transformation in the process of
artistic perception can be analyzed depending on two
main factors; The sign system and the symptom process, which firstly takes into account the designer and
then the viewer of the artwork and in presenting the
same and different proportions between the sign and
the concept affects the variable perception trend and
their pleasure.The findings showed that the artist created an innovative visual language in order to explain
the world of art and artistic goals and techniques; the
audience tried to get the point, sign and concept by
the help of his/her emotional, rational and fantastic
perception. Therefore, the change in perception process and in relation to the connected sign systems
not only affects the audiences’ mental and physical
pleasure and his/her aesthetic experience, but also
augment its durability in mind.
Keywords
Perception Change, Sign, Concept, Graphic.
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