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چکیده
خ می دهد و در یک مواجهۀ  ک ر درک و دریافت مناسب از نسبت میان نشانه ها و مفاهیم، همواره در وابستگی به فرآیند ادرا
گونه عادت وارگی مألوف را به دنبال دارد. این پژوهش در تالش است  غ از هر  ک، ایجاد شگفتِی فار هنری، دگرگونِی مسیر ادرا
ک و چگونگِی دگرگون ســازی مســیر  تا با تکیه بر دو ســاحت آشــنایی زدایی و فرآیند نشــانگی، به تحلیلی بر مســئله فرآیند ادرا
آن بپردازد. هدف پژوهش، بر تبیین زمینه های ایجاد این دگرگونی در وابســتگی به ریشــه های مشــترک میان این دو ســاحت 
گرفته اســت. یافته ها  کتابخانه ای، صورت  که به شــیوه توصیفی– تحلیلی و در راســتای مطالعه منابع مکتوب  اســتوار اســت 
که طراح اثر در راســتای تبیین هســتی هنر، هدف و شــگردهای هنری، زبان بصری بدیعی خلق نموده و مخاطب  نشــان داد 
ک حســی، عقلی و خیالی خویش،  نیز به منظور نیل به آن، در دریافت متعلق نشانه شــناختی، نمود و تفســیر، با تکیه بر ادرا
ک و در نسبت با نظام نشانه ای و مفاهیم وابسته، نه تنها در ایجاد لذت  اهتمام می ورزد. لذا دگرگونی حاصل، در فرآیند ادرا

ذهنی و عینی مخاطب و تجربه زیبایی شناختی وی اثر می گذارد، بلکه مدت زمان ماندگاری آن را در ذهن افزون می سازد.
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مقدمه
کاربردی در نظریات  "آشــــــنایی زدایی۱" یکی از مهم ترین مفاهیم 
که نخستین بار توسط ویکتور شکلوفسکی۲ در  هنری و ادبی اســــــت 
ک ما از  گردید. به عقیده وی، ادرا ح  مقاله هنر به مثابه تمهید۳ مطر
زندگی همواره در اثِر عادت مالل آور شده و رهایی از این عادت وارگی، 
مستلزم ایجاد و خلق زبانی متفاوت در حوزه اندیشه، تجربه و خیال 
که هنــــــر اصلی ترین نمودار تجلی آن  از زبان معمول و معیار اســــــت، 
است. اما، فراهم آمدن تغییر مسیر قائده های آشنا در هنر، مستلزم 
گســــــترۀ فرآیند نشانگی۴ در یک مواجهۀ هنری بوده  توجه و عبور از 
گی های یکسانی  که همواره با زمینه های ایجاد آشنایی زدایی از ویژ
برخوردار هستند. چارلز ســــــندرز پیرس5 در تبیین تأمالت خویش، 
فرآیند نشــــــانگی را تعامل بین متعلق نشانه شــــــناختی6، تفسیر7 و 
که  نمود۸ می نامد. به تعبیری دیگر، فرآیند نشــــــانگی تعاملی است 
ج، نشانه ها در نسبت با یکدیگر  پیوســــــته میان نشانه ها با عالم خار
و همچنین نشانه ها با مخاطب آن وجود دارد. بر این اساس توجه 
به نسبت های مشترک میان آشنایی زدایی و فرآیند نشانگی، منجر 
که بیش  به درک و دریافت مناســــــب تری از آفرینش هنری می گردد 
که نظام نشانه ای، در  از هر چیز بر نظام نشــــــانه ای استوار است؛ چرا 
گی های ساختارِی خود مبنی بر فرایند  که به بررســــــی ویژ عین حال 
کاربردهایش می پردازد، همواره نســــــبتی  لت و  پیدایش، نحوه دال
ک۹، نحوه ای از  ک. ادرا برقرار می سازد با فرآیندهای متفاوتی از ادرا

گذار از صورت  که در ســــــیر تکاملی خویش و در  کردن اســــــت  کشف 
عینی نشــــــانه به منظور دریافت معنای باطنی آن، همواره تعاملی 
دگرگون و متغیر را با اندیشــــــه، خیال۱0 و تجربه برقرار می ســــــازد. این 
پژوهش، با هدف بررسی ریشه های مشــــــترک میان آشنایی زدایی 
که برقراری  و فرآیند نشــــــانگی، سعی در پاسخ به این پرســــــش دارد 
نسبت میان آشــــــنایی زدایی و فرآیند نشانگی، بر چه عواملی استوار 
ک در راســــــتای پیشــــــبرد اهداف وابسته  بوده و دگرگونی فرآیند ادرا
کاوی حقایق  که وا بدان ها چگونه ممکن اســــــت؟ فرض بر آن است 
و شناخت ارتباطی موجود در این بین، نه تنها بر چگونگی آفرینش 
ک آن نیز مؤثر واقع می گردد. دستیابی به  هنری، بلکه در نحوه ادرا
کیفی و اســــــتوار بر روش توصیفی – تحلیلی  این رهیافت، به شیوه 
گردآوری اطالعــــــات نیز از طریق مطالعه اســــــناد و منابع مکتوب  و 
که با رویکرد تفســــــیری به تبیین  کتابخانه ای و الکترونیکی اســــــت 
چرایی و چگونگی مســــــئله مورد نظر پرداختــــــه و با تحلیل موردی 
آثار بر ایضــــــاح یافته ها می افزاید. ابزار تحلیل نیز بر محوریت مفاهیم 
که به دلیل قرابت هر دو  آشنایی زدایی و فرآیند نشانگی استوار است 
به نظام نشانه ای، بهره گیری از مؤلفه های نظریات نشانه شناختی 
به نحــــــو مطلوب تری امکان تحلیل موردی آثار مــــــورد نظر را فراهم 
آورده و این خود حکایت از بدیع بودن پژوهش حاضر در مقایسه با 

تحقیقات پیشین دارد.  

کوآشناییزدایی 1-فرآیندادرا

به عقیده شکلوفســــــکی، اشیاء و ســــــاختارها در روزمرگی زندگی 
کنش ها و ســــــخن ها برای ما  ک،  پنهان شــــــده و لــــــذا قوانیــــــن ادرا
خودکار می شــــــوند. اما در این میان، هنر از جمله بسترهایی است 
که در بازگرداندن حس زندگی و اشــــــیاء پیرامون به انســــــان ها یاری 
که ما چیزها را احســــــاس  می رســــــاند. هنر به این دلیل وجود دارد 
می کنیم )احمدی،۱۳70، ۴۹( اما درک مناســــــب هنر، خود مستلزم 
دریافت مؤلفه های نشانه ای و مفهومی مناسبی از سوی آن است که 
کارکرد آن را تشکیل می دهد. شکلوفسکی،  کل فرآیند هنر و به نوعی 
کارکرد اصلی هنر در واپس زدگی عادت های روزمره را، آشنایی زدایی 
کارکرد هنر، همانا آشنایی زدایی  از آنها می پندارد. وی معتقد است 
ک ما از آنچه  که در مواجهه با مقوالت زندگی روزمره، ادرا است؛ چرا 
گرفته ایم، نامطمئن می شــــــود و تلقی ها و صورت های  که بدان خو 
که از سویی آنها را دیده و  ذهنی ما، جانشین واقعیت هایی می گردد 
از سوی دیگر نمی بینیم )Shklovski ,1998, 22(. اما بخشی از گستره 
کارکردهای هنری، به واسطه برخورداری از زبان بصری، در  وســــــیع 
که  ماهیت رســــــانه ای خویش همواره در تعامل با نشانه ها هستند 

که تفسیر و تحلیل آنها، در راستای  نیاز به تفســــــیر دارند؛ به نحوی 
کات عینــــــی و ذهنی ممکن و  کارگیری مســــــتقل و یا توأمان ادرا به 
کســــــب تجربه های زیبایی شناختی  رهیافت حاصل از آن، در میزان 
و لذتهای عینی و ذهنی در یک مواجهه هنری، مؤثر واقع می گردد. 
که از بدو پیدایش  منظور از مواجهه هنری، مجموعه تعامالتی است 
اثر و ارائۀ آن به مخاطب را شــــــامل می گردد. بدین منظور می توان 
که  تحقق آشنایی زدایی را بر محوریت سه زمینه اصلی بررسی نمود 
ک انسانی، اعم از حسی، عقلی  در تعامل با سه فرآیند متمایز از ادرا

و خیالی ممکن می گردد. 

کحسی 1-1-ارائههستیهنربهواسطهادرا
کلی ســــــاختار هنر، از چنان هستِی عمیقی برخوردار است  به طور 
که درک دیگر هستی های عالم را به نحوی شگرف ممکن می سازد. در 
اینجا منظور از هستی هنر، وجهی است که به مطالعه صورت و معنای 
که هستی  هنر پرداخته و آشنایی زدایی، این امکان را فراهم می آورد 
هنر از بندهای داللت های صوری و مفهومِی مشــــــخص رها شود. اثر 



۴۱
ِک اثر هنری در نسبت میان نشانه و مفهوم دگرگونی فرآیند ادرا

که از بندهای داللت معنایی رها می گردد، به هدفی  هنری، هنگامی 
در خویش همانند زبان تبدیل می شــــــود )Adorno, 2004, 206(. در 
گروی دریافت اطالعات  این راستا، شناخت مناسب از هستی هنر، در 
گاهی از  گاهــــــی از خصوصیات بیرونی و درونی آن اســــــت. هر نوع آ و آ
کثیری و وفاالبدری،  چیزی، رشــــــد هســــــتِی آن را در پی دارد )اعظم 
که هســــــتی هنر دارای وجــــــوه ژرف و پنهان  ۱۳۹6، ۳۱(؛ امــــــا از آنجا 
که  متعددی اســــــت، لذا آشنایی زدایی از آن، همواره موجب می گردد 
معانِی متفاوت و متمایزی چه در صورت و چه در محتوای آن هویدا 
شــــــود. هنر، رویکردهای ناآشنا و شــــــیوه های غیره منتظرۀ دیدن را 
گویی برای  که  ممکن می ســــــازد تا بتوان از منظری به امور نگریست 
نخستین بار دیده می شــــــوند )هارلند، ۱۳۸6، ۱۸۳-۱۸۴(. این تنوع 
کسب  کی متفاوت، در  دریافت از مواجهه هنری، به واسطه قوای ادرا
تجربۀ زیبایی شناختی و ایجاد لذت های عینی و ذهنی از هستی هنر 
کی  که هرگاه انسان با قوای ادرا نیز بســــــیار اثرگذار خواهد بود؛ آنچنان 
که در آن واقع اســــــت، ادراك نماید، آن  خود، صورتی از صور عالمی را 
ادراك به نحو مشــــــاهده خواهد بود و بر وجــــــود آن یقین دارد و حکم 
میکندکه آن موجود عینی و واقعی اســــــت و از آن لذت یا الم می برد، 
زیرا در نحوه وجود با آن مناسبت دارد )تقدیر، ۱۳۹5، 5۸(. بنابراین 
ک عینی از  ک در مواجهه هنری، پیش از هر چیــــــز بر ادرا فرآینــــــد ادرا
که پای هنر در میان  هستی هنری و انتقال آن استوار است. اما از آنجا 
ک حسی ختم نشده و در نسبت با زمینه های  است، همه چیز به ادرا
ک عقلی و  دیگر آشــــــنایی زدایی چون هدف و شگردهای هنری، ادرا

خیالی نیز نقشی اساسی ایفا می نمایند. 

کعقلی 1-2-تبیینهدفهنربهواسطهادرا
از آنجا که هدف هنر، بیش از هر چیز تأثیر گذاردن بر درک و دریافت 
مخاطب به واســــــطه انتقال پیام به وی اســــــت، لذا می بایســــــت در 
که هست،  گونه ای  مواجهۀ هنری، شناخت اشیاء و پیرامون را نه به 
بلکه به شکلی از جنس دانش و تفکر مخاطب ممکن ساخت. افشای 
که ادراك می شوند؛ نه آن چنانکه  حس اشیاء هدف هنر است، آنگونه 
شناخته شــــــده اند )Shklovski, 1998, 18(. در این مرحله، دریافت 
ک آن همواره  که ادرا ک عقلی است؛ چرا  حاصل، اغلب وابسته به ادرا
نیازمند تحلیل اجزاء و عناصر موضوع عینــــــی خارجی و ویژگی های 
که در هنر به  نهفته در آن اســــــت. تجربۀ ما از فراشد ســــــاختن است 
حساب می آید و نه فرآورده نهایی آن )احمدی، ۱۳70، ۴۹( .تجزیه و 
تحلیل یک واقعیت عینی و دریافت خصوصیت آن، مرحله ای است 
غ از پیش فرض های ذهنی با آن در تعامل است. این  که طراح هنوز فار
کی عینی از آن  مرحلۀ دریافت، عینی و در عین حال عقلی است: ادرا

که همچنان بر ارزش های قابل رؤیت و پایدار اولیه استوار است  جهت 
ک عقلی است، زیرا به منظور تعیین و  و از سوی دیگر، اســــــتوار بر ادرا
کلیه ویژگی ها  مشخص نمودن هدفی مشــــــخص به تحلیل و تفسیر 
و خصوصیات نشــــــانه ای و مفهومی هنر، به اندیشــــــه و تأمل دقیق 
می پردازد. به عبارت دیگر، ارائه ویژگی های بصری چون نوع نشانه، 
تمهیدات نشانه ای و انواع اشــــــکال بیان و صناعات تصویرِی مبتنی 
بر قواعد و قانون مشــــــخص و معین و در عیــــــن حال، مفاهیم جدید 
نیز، ضرورتًا نیازمند درک مناســــــب آن به مدد قوه تفکر و تعقل است. 
ک عملی و خودکار ما به شیوه هنری، هدف  کردن مسیر ادرا دگرگون 
اصلی هنر است )سلدن و ویدسون، ۱۳77، ۴7(. در این میان منظور 
که بر اساس  ک است  از خودکارگی دریافت، فرآیندی یکنواخت از ادرا
عادت وارگــــــی حاصل می گردد. بنابراین اهمیــــــت تبیین هدف هنر، 
طراح را جهت آفرینش اثری بدیع، از وجه صورِی نشــــــانه های واقعی 
که در  بــــــه جنبه های مفهومی و پنهانِی در پِس آن هدایت می ســــــازد 
راستای ارائه آن، مخاطب نیز نیازمند تجزیه و تحلیل و استدالل های 
که  ک عقلی است  منطقی بوده و لذا این امر، به واسطه رجوع به ادرا

از هر دو سوی، میسر می گردد. 

کخیالی 1-3-نمایششگردهنربهواسطهادرا
گذر از مفهوم و معنا، به  که در  بحث از شــــــگرد هنر، آنجاســــــت 
صورت و شــــــکل هنر پرداخته می شــــــود. در اینجا شگرد هنری در 
رویکرد آشنایی زدایی، ایجاد تغییر در صورت و ظاهر آن و در نسبت 
با معنای هنریســــــت. شگرد هنری عبارت اســــــت از آشنایی زدایی 
از موضوعات )سلدن و ویدســــــون، ۱۳77، ۴7(. این مرحله، آغاز 
که  که هنر بر ریشه های آن قامت راست می کند؛ چرا  مسیری است 
در مواجهۀ هنری از ابتدا، مطالعه و بررسی موضوع عینی خارجی 
گرفته و در امتداد آن، دستیابی  ک حســــــی صورت  به واسطه ادرا
به جنبه های صــــــوری و محتوایی در جهت دســــــتیابی به هدف، 
که روی دیگری  نیازمند تبیین شــــــگردهایی است بدیع و متفاوت 
از حقیقت موضوع اولیه را نمایش دهد و یا به عبارت دیگر در سیر 
نشــــــانه و معنا، آشنازدایانه برخورد نماید. شــــــگرد هنر همه چیز را 
ک  ناآشنا و مبهم می کند )احمدی، ۱۳70، ۴۹(. در این مرحله، ادرا
خیالی، جانشــــــین واقعیت های پیشین شــــــده و طراح در راستای 
ل پیشــــــین، درصدد انتقال  ارائه اهداف مبتنی بر تفکر و اســــــتدال
مفهــــــوم جدیدی اســــــت از صورت های ذهنی خــــــود. این مرحله 
ک  ک به صــــــورت ذهنی انجام خواهــــــد پذیرفت و لکن ادرا از ادرا
گویی، هنر روشی است تا هنری  که  خیالی است. در این جاســــــت 
Shk-( بودن موضوع تجربه شــــــود، خود آن موضوع اهمیت ندارد

ک. جدول1-آشناییزداییوفرآیندادرا



۴۲
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۴، زمستان ۱۳۹۸

lovski, 1998, 18(. ایجاد آشــــــنایی زدایی در یک مواجهه هنری، 
ک متفاوت درونی و بیرونی اســــــت.  گذار از فرآیندهای ادرا نیازمند 
که همواره برخوردار از  کنشــــــی است ذهنی  ک  به عبارت دیگر، ادرا
پیوســــــتگی  و استمرار است در ارائه نمودی بیرونی. بر این اساس، 
ک همواره از مهم ترین مسائل در مواجهه هنری است  مسئله ادرا
که سهم قابل توجهی در بازخوانی طراح از فرآیند ارتباط با موضوع 
و آفرینش هنری به واسطه آشنایی زدایی از نشانه ها و مفاهیم آنها 
دارد. بخشــــــی از ارتباط و چگونگی رشد دانش، شناخت و معرفت 
که تبیین می گردد. نشانه ها،  بشری در نحوه بررسی نشانه هاست 
یگانه ابزار ارتباط تلقی می گردند و نمی توان آنها را ابزاری در میان 
که تنها به واســــــطه نشانه ها،  دیگر ابزارهای ارتباط دانســــــت؛ چرا 
ارتباط مناسب شــــــکل می گیرد. از این رو، شــــــرط ایجاد ارتباط و 

 .)Johansen, 1993, 5( معرفت وابسته به نشانه است
که توسط طراح اثر به  که آشــــــنایی زدایی، فرآیندی اســــــت  از آنجا 
منظور ایجاد یک رویداد هنری صورت می پذیرد، لذا در این راســــــتا، 
طراح به منظور بیان هســــــتی، هدف و شــــــگردهای هنری، سعی در 
ک مخاطب دارد. در تصاویر ارائه شــــــده، ایجاد  دگرگونِی فرآینــــــد ادرا
آشــــــنایی زدایی، در مرحله ارائه هستی هنر، در زمینه ای چون پوستر 
که درک و دریافت عینی و اولیه  گرفته شــــــده اســــــت  گرافیکی در نظر 
آن، نخســــــت وابســــــته به ارائه اطالعات بیرونی اثر در مقایسه با سایر 
گهی های مطبوعاتی و تیزرهای  گرافیک دیزاین ها چون صفحه جلد، آ
که  گرافیک از جمله هنرهای تصویری است  که  تبلیغاتی اســــــت؛ چرا 
رسالت رســــــانه ای 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 دیزاین های متفاوت، بــــــه چگونگی دگرگونی قواعد بیرونی و 
گرافیکی، در  درونی موجود در آن وابســــــته اســــــت. دیزاین در یک اثر 
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 اســــــت )بورژا دو 
کردن اثر و  موزوتا، ۱۳۸۸، ۴(. در این مرحله، طراح مجال احســــــاس 
دریافت اولیه هستی آن را در یک مواجهۀ هنری برای مخاطب فراهم 
می سازد. پس از آن در تبیین هدف هنر، به منظور افشای حس درونی 
اثر، مخاطب را به اندیشیدن و تأمل در خصوصیات آن وادار می سازد. 
کد دریافتی، وسعت  که با مشاهده آنی و لحظه ای، نخستین  آنچنان 
رنگ به کار رفته در سه اثر و در تمایزهای میان قرمزی، زردی و سیاهی 
که وی را به دریافت مفاهیم درونی آن دعوت می نماید. آنچنان  است 
که با تحلیل اثر و رمزگشــــــایی آن، به دریافت مفاهیم عشق )تصویر۱(، 
اســــــتبداد )تصویر۲( و یا فقدان و نابودی )تصویر۳( نائل می گردد. اما 
ک خیالی  این مفاهیم، در مرحله ارائه شگردهای هنری بر مبنای ادرا
طراح استوار شــــــده اند. در این مرحله، طراح به منظور ایجاد آشنایی 
ک خیالی  زدایی، سعی در ناآشنا ساختن عناصر بصری با تکیه بر ادرا

خویش دارد. 
در تصویر۱، ســــــعی بر آن شده است تا با پوشاندن یا جا انداختن 
کردن آن به  بخشی از تصویر یا نوشتار، ذهن مخاطب را برای تکمیل 
ک وی را دچار دگرگونی سازد. همچنان  کشیده و فرآیند ادرا چالش 
که ماهیت و معنای تصویر  که در تصویر۲، نوع ارتباط رمزگانی است 
که اسلحه جایگزین  را بیان می کند و نه شــــــکل ظاهری آن؛ آنچنان 
گرفته و در  گفتگویی زورمحور شــــــکل  گیومه شــــــده و بدین وسیله 
لت ضمنی استوار  ج شده و بر دال لت صریح خار نتیجه تصویر از دال
کار رفته در پوســــــتر،  اســــــت. در تصویر۳ نیز، رمزگان ســــــاختاری به 
که مخاطب آن را با وضعیت بیرونی  حالتی ایســــــتا داشته و هنگامی 
پیرامون خویش در رابطۀ معناداری قــــــرار می دهد، مفهوم آلودگی 
خ می دهد. رمزگان  گرفته و رمزگان فرآینــــــدی ر در ذهن وی شــــــکل 
ســــــاختاری بر اصول و قواعد بصری و تصویــــــری تکیه دارد و رمزگان 
کنش و  فرآیندی، از سطح ایستایی ساختاری اولیه به سطح بر هم 

تأمل وارد می شود )یزدانی، ۱۳۹6، 50(.

تصویر1-مهدیسعیدی،عشق.
مأخذ:)یزدانی،45،1396(

تصویر2-نغمهفلورذبیحی،گفتگو.
مأخذ:)یزدانی،79،1396(



۴۳

کوفرآیندنشانگی 2-ادرا

نقش فرآیند نشــــــانگی در مواجهه هنری عبارت است از سه نوع 
دریافت متمایز و در عین حال توأمان از موضوع، نشــــــانه و مفهوم. 
منظور از فرآیند نشــــــانگی، تعامل بین نمود، موضوع و تفسیر است 
کلیت فرآیند معنی سازی نامید )چندلر، ۱۳۸7،  که شاید بتوان آن را 
که نشانه به خود  60(. چارلز ســــــندرز پیرس، نمود را همان صورتی 
گرفت و تفســــــیر را، دریافت معنا و مفهوم برخاسته  می گیرد در نظر 
که نشانه بدان  از نشانه و موضوع یا شــــــیء را، زمینه ای تلقی نمود 
ارجاع می دهد. بر این اســــــاس، رخداد فرآیند نشــــــانگی به واسطه 
که در یک  که ممکن می گردد؛ چرا  درک و دریافتهای متفاوت است 
آفرینش هنــــــری، اغلب موضوعات برگرفتــــــه از واقعیت های بیرونی 
که در راستای ایجاد نســــــبت میان آنها با نشانه  و خارجی هســــــتند 
که، رویدادی بدیع  ک اســــــت  و مفهوم در وابســــــتگی به قوای ادرا
به بیننــــــده ارائه می گردد. بنابراین می توان تحقق مناســــــب فرآیند 
نشانگی را در تعامل هماهنگ و یکپارچه آن میان موضوع یا متعلق 
نشانه شــــــناختی، نمود یا نشــــــانه و تفســــــیر یا مفهوم با فرآیندهای 

کات حسی، عقلی و خیالی تبیین نمود.  متمایز از قوای ادرا

کحسی 2-1-دریافتموضوعبهواسطهادرا
این نوع دریافت، به واسطه مشــــــاهده واقعیت های پیرامون و 
ک  عینیــــــت خارجی صورت می پذیرد. این مرحله، وابســــــته به ادرا

ک  ک حسی عبارت است از: ادرا حسی از موضوع اولیه اســــــت. ادرا
انعکاس واقعیت های خارجی )ارشــــــد ریاحی و واسعی، ۱۳۹0، ۱۳(. 
گاهی آن را  که نشــــــانه بدان ارجاع می دهد و  موضوع، وجهی است 
که امکان تفکر یا بحث درباره  زمینه نمود نامیده و هر چیزی اســــــت 
که در نشانه  آن وجود دارد. ما باید میان موضوع واقعی و موضوعی 
به عنوان موضوع بی واســــــطه ارائه می شود تفاوت قائل شویم... یا 
که به دلیل طبیعت اشــــــیاء،  به عبارت بهتر، بگوییم، موضوع پویا؛ 
کلی آن عاجز است  نشــــــانه تنها عالمت و نشــــــانگر آن بوده و از بیان 
ک خویش و به واسطه  و لذا مفســــــر را وادار می سازد تا با تکیه بر ادرا
 Bergman( تجارب موازی و جانبی به درک و دریافت آن نائل شــــــود
Paavola, 2003, 46 &(. در این مرحلــــــه، صورت عینی اثر هنری با 
تکیه بر مشــــــاهده دریافت شده و سعی در شناخت و تجربۀ موضوع 
که  هنــــــری می گردد. هنر عبارت اســــــت از نوعی شــــــناخت واقعیت 
کیفیت تجلی  کید بر  از طریق تجربه، با اتکاء بر یک فلســــــفه و بــــــا تأ
گفته  که در اینجا موضوع هنری  می یابد )آریانپور، ۱۳۹۴، 6۳(. آنچه 
که در  می شــــــود، در حقیقت، هستی و وجود واقعیت اولیه ای است 

اثر قابل درک و دریافت است. 

کعقلی 2-2-دریافتمفهومبهواسطهادرا
که به منظور دریافت معنا،  گی هایی را در بردارد  این مرحله، ویژ
ک ذهنی، بر نشــــــانه های دریافت شــــــده چیره می گردد. همۀ  ادرا
که  دریافت ما از محیط پیرامون، برآمده از تفســــــیر نشانه هاســــــت 
در پی شناخت واقعیت اشیاســــــت )Strazny, 2005, 820(. تفسیر 
که از نشانه حاصل می شــــــود و بر خود وجه مادی  معنایی اســــــت 
که نشانه ای است نزد  لت نمی کند. اهمیت تفســــــیر از آنجاست  دال
کسی را مخاطب قرار می دهد. معناهای ضمنی  تفسیرگر و همواره 
یک نشانه در مـــــــحتوای درونـــــــی آن نیست و از تفسیر آن توسط 
ح  تفســــــیرگر به دست مـــــــی آید )Lyons, 1977, 105(. پیرس در شر
که از جـهتی یـا برحسب  این مطلب می نویسد: نشانه چیزی  است  
کســــــی را مخاطب  ظرفیــــــت خود به جای چیز دیگر می نشــــــیند و 
قرار می دهد؛ یـــــــعنی در ذهـــــــن آن شخص نشانه ای بسط یافته تر 
یا نشانه ای برابر  می سازد. »تـــــــفسیر نشانه نخست«، آن نشانه ای 
گذاشته ام. نشانه  که نمود در ذهن مـــــــخاطب مـــــــی آفریند، نام  را 
که ابژه نشانه یا مـــــــوضوع است. اما  جایگزین امر دیگری می شود 
نشانه از  تمامی وجوه جایگزین موضوع یا ابژه اش نمی گردد، بلکه 
که »زمینه نمود« نامیده ام،  خاصًا در ارجاع بـــــــه وجهی از اندیشه 
جانشــــــین می شــــــود )Pierce, 1931, 58(. بنابرایــــــن این مرحله، 
گی ها بر اساس ذهنیت انسانی است.  مبتنی بر تحلیل عناصر و ویژ تصویر3-پریساتشکری،پایانآسمانآبیدرتهران.

مأخذ:)یزدانی،50،1396(

کوفرآیندنشانگی. جدول2-ادرا

ِک اثر هنری در نسبت میان نشانه و مفهوم دگرگونی فرآیند ادرا



۴۴
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۴، زمستان ۱۳۹۸

به عبارت دیگر، در مرحله تفسیر، می توان شناخت نشانه و تحلیل 
که هســــــت، بلکه به شــــــکلی از جنس دانش و  گونه ای  آن را، نه به 
تفکر ممکن ســــــاخت. بدین منظور، در این مرحله، تحلیل اجزاء و 
گی های نهفته در آن، وابسته به  عناصر نشــــــانه عینی خارجی و ویژ
ک و دریافت شیء  قوه تعقل است. منظور از تعقل، نحوه ای از ادرا
که در بــــــر دارد، بدون اینکه چیز  اســــــت از وجه ماهیت و حقیقتی 
گرفته شــــــود و دیگر نیــــــازی به حضور ماده مدرک و  دیگری در نظر 

ک نیست )شیرازی، ۱۳7۸، ۳60(. آلت و وسیله ادرا

کخیالی 2-3-دریافتنشانهبهواسطهادرا
که نشانه به خود می گیرد و موجودیت  این مرحله، صورتی است 
یافتن آن بر وجه خیال اســــــتوار است. خیال عبارت است از صورتی 
گردیدن شــــــیء محســــــوس باقی می ماند )ارشــــــد  که پس از پنهان 
ریاحی و واســــــعی، ۱۳۹0، ۱۸(. به عقیده پیرس، نشــــــانه ها از طریق 
که ذهن از طریق تجربه به دســــــت می آورد، روشــــــن  مشــــــخصاتی 
که به آشکارگی  می شوند )Peirce, 1931, 227(. نشانه، وجهی است 
لت های مفهومی مشخصی را در بافتی  صورت هنر می انجامد و دال
ک و دریافت نشانه ها، منحصراً  ارتباطی آشکار می سازد. اساسًا ادرا
با چیزهایی غیر از خودشــــــان و در بافت ارتباطی معین شــــــخصیت 
یافته و آشــــــکار می گردنــــــد )Wolfreys, 2006, 91(. در این راســــــتا، 
گاهی از  گروی دریافت اطالعات و آ دریافت مناســــــب از نشــــــانه، در 
خصوصیات موضوع اولیه اســــــت. نشــــــانه همواره به چیزی غیر از 
لت داشــــــته و وجود دارد تا به واســــــطۀ آن هستِی دیگری  خود دال
که لزومًا مادی نیست.  عیان شــــــود. در آثار تصویری، صورتی است 
که ذهن از طریق تجربه به دست  نشــــــانه ها نیز از طریق مشخصاتی 
می آورد، روشن می شوند )Peirce, 1931, 227(. این مرحله، دریافت 
ک خیالی صورت  صورت های مبتنــــــی بر خالقیت، به واســــــطه ادرا
ک هنری  گی اصلی خیال است... آنچه ادرا می پذیرد. بازنمایی ویژ

گاهی در  که نوع برتر آ را قوام می بخشد، در اصل همین خیال است 
حوزه هنر اســــــت )خاتمی، ۱۳۸7، ۸6-۸5(. دریافت نمود به مدد 
که در راستای ســــــاخت و پرداخت صورت های  قوه خالقیت اســــــت 
ذهنِی بدیعی حاصل می گردد و در عین حال معرف واقعیت خارجی 
که خوِد حقیقِی آن نیست و  موضوع اولیه نیز هســــــت؛ با این تفاوت 
در صورت و معنای جدید بازنمایی شده است. می توان از هر شکل 
کرده و اینگونه پنداریم  یا صورت، محتوا و درونمایه آن را دریافــــــت 
ک تازه ای از هر موضوع،  گویی آن را از پیش می شناســــــیم... ادرا که 
به واســــــطه تصاویر و صورت های جدید اســــــت و نه در تکرار معانی 

پیشین )احمدی، ۱۳70، ۴۹(.
که نشــــــانگی، فرآیندی است  گفت از آنجا  بدین ترتیب می توان 
که توســــــط مخاطب اثر و در مواجهه با یک رویــــــداد هنری صورت 
می پذیرد، لذا در این راســــــتا، مخاطب به منظــــــور دریافت متعلق 
نشانه شناختی، مفهوم و نشــــــانه، همواره در مسیر دگرگونِی فرآیند 

ک خویش قرار می گیرد.  ادرا
در تصاویر۴، 5 و 6، مخاطب با موضوع واحدی برخورد می نماید 
که پوسترهایی است با موضوع خشونت، مخاطرات جنگ و عواقب 
آن. بیننده با دیدن این پوسترها، باید به موضوع و مفهوم آن پی برد. 
کی حسی از  بنابراین در مواجهه نخست و به واسطه مشاهده اثر، ادرا
آن خواهد داشت. اما پس از آن، نیاز مخاطب به دریافت مفهوم منجر 
ک عقلی خویش، به تفسیر و تعبیر آن بپردازد.  می گردد که با تکیه بر ادرا
لذا به جست وجوی استدالل های منطقی درصدد دریافت موضوع 
اولیه برمی آید. هر سه اثر با محوریت موضوع جنگ و یا خشونت ارائه 
شده است. اما نوع برخورد نشانه شناسیک، آسیب های انسانی را از 
زوایای متفاوت به تصویر کشیده است. آنچنان که در تصویر ۱، آسیب 
فردی پس از جنگ، در تصویر۲، آسیب های جمعی حین جنگ و در 
که علیرغم نظاره گری  تصویر۳، زاویه دید اســــــلحه حکایت از آن دارد 

سایر قربانیان، ممکن است زمانی خود قربانی خشونت شوید.

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

 .Timeتصویر6-رویجلد
مأخذ:)عابدی،162،1391(

.JoeScorsone-5تصویر
مأخذ:)نیرومند،48،1396(
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ک گرافیکودگرگونیفرآیندادرا -3

که در نســــــبت میان آشنایی زدایی با  پیش از این مشــــــخص شد 
فرآیند نشــــــانگی، هســــــتی هنر، هدف و همچنین فن و شــــــگردهای 
هنری، از سوی طراح ارائه می گردد و مخاطب نیز به نحوی موضوع، 
که حاصل این مواجهۀ هنری،  مفهوم و نشــــــانه را دریافت می نماید 
ک حســــــی، عقلــــــی و خیالِی وی  همواره از تعاملی توأمان میان ادرا
گرافیکی نیز، نســــــبت میان آشنایی زدایی با  برخوردار اســــــت. در اثر 
که  خ می دهد  فرآیند نشــــــانگی در دو سطح نشانه و مفهوم، آنچنان ر
ک مخاطب اثر، مؤثر اســــــت. در این راســــــتا، دگرگونی  در دگرگونی ادرا
ک، در وابستگی به اصول و قواعد نشانه شناختی و مراحل  فرآیند ادرا
معناسازی آن و در نسبت میان نشــــــانه و مفهوم، در راستای عبور از 
فرآیند نشانگی ممکن اســــــت و آشنایی زدایی از آن، همواره در میزان 
لذت مخاطب و تجربه زیبایی شناختی وی مؤثر واقع می گردد. تمامی 
هنرهای تصویری به واسطه مغز تبیین می شوند و لذا باید در تصور، 
کنند... در نتیجه باید به  ک از قواعد و اصول آن پیــــــروی  اجــــــرا و ادرا
عنوان در بردارنده شاخه های مشترک برای بیان و ساخت نظریه های 
کزاد و  گرفته شوند )پا ک زیبایی شناســــــی در نظر  متعدد در باب ادرا
گرافیکی در  ِک اثر  کی، ۱۳۹۳، 7(. بدین ترتیب، دگرگونی فرآیند ادرا سا
گردیده  گروی نسبت میان نشانه و مفهوم منجر به ایجاد زبانی نوین 
که منجر به دگرگونی  ک ذهنی است  ک عینی و ادرا و در دو مرحله ادرا
می شود. به عقیده بودلر، راز هنر، یافتن زبانی است شخصی، ناآشنا و 

به شدت فردی و درونی )احمدی، ۱۳7۴، ۳0۸(.

کعینی 3-1-دگرگونیادرا
که  ک عینی، در وابســــــتگی به نظام نشانه ای است  دگرگونی ادرا
میســــــر می شــــــود. در این حالت در مسیر فرآیند نشــــــانگی، با ایجاد 
ک  تغییر در نظام نشانه و آشــــــنایی زدایی از آن، می توان بر فرآیند ادرا
که به تفاوت های  گذارد. منظور از نظام نشــــــانه ای، نظامی است  اثر 
که در مواجهه  شکلی منجر می گردد. شکل عبارت است از هر عنصری 
با عناصر دیگر، ســــــاختاری منسجم و یکپارچه را به وجود می آورد. در 
کل نظام تصویری  این حالت، هر عنصر وظیفه و نقشی مشخص را در 
اثر ایفا می نماید )شــــــایگان فر، ۱۳۸0، ۴۳(.  نقش نظام نشانه ای در 
نســــــبت با مفهوم آن، می تواند منجر به ایجاد تفــــــاوت و دگرگونی در 
گاهانه نشانه ها در  کاربرد آ گردد. به عبارت دیگر  ک  مســــــیر فرآیند ادرا
انواع شــــــمایلی۱۱، نمایه ای۱۲، نمادین۱۳ و انتزاعی۱۴، مخاطب را وادار 
گاه مسیر درک و  کش نسبت میان نشانه و مفهوم،  کشا می سازد تا در 

ک خیالی به عقلی  گذار از ادرا ک حســــــی و در  دریافت را در امتداد ادرا
که  گذارده  ک عقلی به خیالی قدم  در پیش بگیرد و یــــــا در عبور از ادرا
البته این دگرگونی، وابسته به سطح نشانه ای است. منظور از سطح 
که طراح  کالمی، آوایی و غیره است  نشانه، انواع منش های تصویری، 
همــــــواره از طریق آفرینش آن، معنا را نیز می آفرینــــــد. لذا تنها در پرتو 
که می توان اندیشید )ضیمران، ۱۳۸۳، ۴0( و هر نشانۀ  نشانه هاست 
زبان شناســــــیک، واقعیت های متفاوت را از یکدیگر متمایز و چیزی را 
ک  مشــــــخص می نماید )احمدی، ۱۳70، 55(. بنابراین دگرگونی ادرا
ک آن را دشوارتر نموده و  عینی با تکیه بر تغییر نظام نشــــــانه ای، ادرا
ک  لذا در جهت اثرگذاری بر قوه تأمــــــل و تعقل مخاطب، بر لذت ادرا
ک و دریافت حسی در  حســــــی و بصری وی نیز می افزاید. فرآیند ادرا
بطن خویش، غایت و هدفی زیباشناختی دارد و همواره باید دشوار و 

گردد )احمدی، ۱۳7۴، ۳0۹(. طوالنی 

کذهنی 3-2-دگرگونیادرا
ک ذهنی نیز در نسبت با مفهوم و در راستای تغییر  دگرگونی ادرا
روابط میان نشــــــانه ها و مفاهیم واســــــطه به انواع تمهیدات هنری 
که  ک ذهنی بیننده را به تأخیر می اندازد؛ چرا  خ داده و ادرا که ر است 
ک  در مواجهه بیننده با اثر، همواره دریافت وی در نسبت میان ادرا
ک عقلی و  کشــــــیده شــــــده و لذا فرآیند ادرا عقلی و خیالی به چالش 
کش  کشا ک ذهنی، در  خیالی را دشــــــوار می سازد. این دگرگونی ادرا
دریافت عقلی و خیالی، منجر می شــــــود تا بینندۀ اثر در مدت زمان 
گردد. منظور از ســــــطح  طوالنی تری به دریافت ســــــطح مفهوم نائل 
که در پس آشکارگی نشانه های تصویری  مفهوم، آن ماهیتی اســــــت 
که همواره هر نشانه، دارای معنایی  پنهان اســــــت. این چنین است 
لت ضمنی به  صریح یا ضمنی، غیرمستقیم و استنباطی است. دال
لت  که دال که زبان پدیده ای اســــــت غیرشفاف. حال آن  ما می گوید 
لت معطوف می دارد )ضیمران، ۱۳۸۳،  صریح ما را به شــــــفافیت دال
۱۲۱(. اما غایت دگرگونی حاصل از نســــــبت میان نشانه و مفهوم، در 
افزایش التذاذ ذهنی مخاطب اثرگذارتر خواهد بود. به عقیده ویلیام 
ک و فهم را مشکل سازد. درک و  امپســــــون، هنر می تواند فرآیند ادرا
که منشأ تجربه  دریافت این دشواری و مدت زمان تأمل بر آن است 

زیباشناختی و لذت هنری می گردد )شمیسا، ۱۳۸۳، ۱5۳(.
ک مخاطب در مواجهــــــۀ با یک اثر  با این تفاســــــیر، فرآینــــــد ادرا
ک حســــــی، عقلی و خیالی مســــــیر  گذار از ادرا گرافیکی، می تواند در 
که در مثال ایجاد دگرگونِی مســــــیر  متفاوتی دنبــــــال نماید. آنچنان 
ک مخاطب در نســــــبت میان نشــــــانه و مفهوم، می توان  فرآیند ادرا

ک. کلیعواملایجاددگرگونیدرفرآیندادرا جدول3-نمایش

ِک اثر هنری در نسبت میان نشانه و مفهوم دگرگونی فرآیند ادرا
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به پوسترهای ارائه شده در تصویر7 اشــــــاره نمود. تمامی پوسترها 
که در ارتباط با فیلمی است  مبتنی بر یک موضوع واحد طراحی اند 
تحت عنوان  Taxi Driver. عناصر نشانه شــــــناختی در این فیلم، بر 
کسی و اســــــلحه است. طراح در  کسیران، تا محوریت شــــــخصیت تا
طراحی نمونه های مختلف، از نظام نشانه ای متفاوت سود جسته 
ک مخاطب را در  که می تواند با ایجاد آشنایی زدایی، مسیر ادرا است 
فرآیند نشانگی دگرگون سازد. در پوستر اول، انطباقی از نشانه های 
کسی و اسلحه ارائه شده است. مخاطب  شمایلی )واقع گرایانه( از تا
ک  با دیدن این پوستر، خصوصیات نشانه شناختی را مبتنی بر ادرا
کمترین زمان ممکن مفهوم  عقلی با واقعیت آن تطبیق داده و لذا در 
را دریافت می نماید. در پوستر دوم، ارائه وجهی نمایه ای از اسلحه 
ک عقلی در ابتدا  که، بدان ها اشــــــاره می نماید. ادرا و ماشین است 
گونی اسلحه پی  ک خیالی به واژ کرده و سپس ادرا ماشین را دریافت 
که ماشــــــۀ اسلحه در ابتدا صندلی ماشین متصور  می برد؛ به نحوی 
کسی  می شود. در پوســــــتر سوم، نمایشــــــی نمادین از نقش روی تا
که در قالب یک نماد، ابتــــــدا دریافت آن مبتنی بر  را ارائــــــه می دهد 
گلوله را در میان سطح  ک عقلی اثر  ک خیالی است و سپس ادرا ادرا
شطرنجی درمی یابد. در پوســــــتر چهارم نیز دو مربع سفید و سیاه، 
ک مفهوم آن  که ادرا تصویری مینیمال و انتزاع را نمودار می ســــــازد 
ک خیالی مخاطب اســــــتوار است.  بیش از هر چیز، به نحوی بر ادرا
که نمی توان طبقه بندی های ارائه شده  البته باید در نظر داشــــــت 
در نســــــبت با مثال هــــــای آورده شــــــده را، مواردی ثابــــــت و الیتغیر 
پنداشت. چنانکه یک نشــــــانه ممکن است در تلقی های مختلف و 

در زمان های متفاوت، ترکیب و آمیزه ای از انواع شمایلی، نمایه ای 
کاربردی و  و نمادین باشــــــد. نباید نشانه ها را بدون توجه به اهداف 
صرفًا بر اســــــاس وجه آنها، در طبقه بندی های خاص قرار داد؛ چرا 
که یک نشــــــانه می تواند به وسیله یک فرد معنایی نمادین، در نگاه 
فردی دیگر به عنوان نشانه شــــــمایلی و واقع گرایانه و نیز در دریافت 
گردد )چندلر، ۱۳۸7، 76(.  فرد ســــــوم، به عنوان نمایه و اشاره تلقی 
که همه این موارد، نظام های نشانه ای  گفت  بر این اساس می توان 
که در طول ایده های مختلف از نشانه ای به  محســــــوب می شــــــوند 
نشانه دیگر تبدیل شــــــده و در ســــــیر نمایش خویش همچون یک 
زبــــــان، ناقل پیام بوده و نیاز به تعبیر و تفســــــیر از ســــــوی مخاطب 
که از نظر پیرس، یک نشــــــانه واقعی باید توانایی و  دارند. همچنان 
که به او قدرت آشکارگی و بیانگری  زمینه انتقال به نشانه ای دیگر را 
دهد، داشته باشد )Ducrot & Schaffer, 1995, 215(. از طرفی باید 
که تفسیر یک نشانه، زمینه ای محدود و ثابت نیست،  توجه داشت 
بلکه همواره توســــــط تفســــــیرکننده های متفاوت می تــــــوان فرآیند 
درک نشــــــانه را تا بی نهایت ادامه داد و در نتیجه نشانه ها در بافتی 
لت یک  ارتباطی و پیوســــــته، قابل درک و دریافت خواهند بود. دال
نشــــــانه با ترجمه آن به نظام دیگری از نشانه ها ممکن می شود... 
پیرس از توانش یک نشــــــانه به ترجمه شدن به مجموعه نامتناهی 
از نشــــــانه های دیگر، پرده برمی دارد )Jakobson, 1980, 10(. بدین 
ک مخاطب را در مواجهه با ســــــطوح  ترتیب، همــــــواره می توان ادرا
ک را اصلی  نشانه و مفهوم به چالش کشیده و این دگرگونی مسیِر ادرا

الینفک در یک مواجهۀ هنری مبتنی بر تفکر خالق تلقی نمود.

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

نتیجه

ساحت های آشــــــنایی زدایی و فرآیند نشانگی، در ایجاد دگرگونِی 
که  ک، راهکارهای اثرگذار در جریان های هنری هســــــتند  فرآیند ادرا
به موازات وجود ریشه های مشــــــترک میان آنها در نشانه و مفهوم، 
ک انســــــانی در دو سوی مســــــیر درک و دریافت طراح و  بر عامل ادرا

بینندۀ اثر نیز اســــــتوارند. طراح در راســــــتای ایجاد آشنایی زدایی، 
به منظور ارائه هســــــتی هنر، تبیین هدف آن و نمایش شــــــگردهای 
کردن اشــــــیاء، افشای حس و  هنری به ترتیب ســــــعی در احساس 
ناآشنا ساختن آن، در یک مواجهۀ هنری دارد. فرآیند نشانگی نیز، 
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برخوردار از سه سطح متعلق نشانه شــــــناختی، تفسیر و نمود است 
که با توجه به ســــــاختار درونی و برونی آنها، بــــــه ترتیب نوع دریافت 
ک  مخاطب را از موضوع، مفهوم و نشانه در وابستگی به فرآیند ادرا
وی متغیر و متفاوت می سازد. تعامل حاصل از ایجاد آشنایی زدایی 
از ســــــوی طراح و دریافت پیام در فرآیند نشانگی از سوی مخاطب 
ک  ک ایشــــــان در راستای ادرا نیز، مبتنی بر فرآیندهای متفاوت ادرا
حسی، خیالی و عقلی در وابستگی به نظام های نشانه ای متفاوت 
و مفاهیم وابسته بدان ها است. در این راستا، تغییر نظام نشانه ای 
در انواع شــــــمایلی، نمایه ای نمادین و انتزاعی، مفاهیمی از موضوع 
مورد نظر را مبتنی بر شباهت، اشاره، قرارداد و انتزاع متبادر می سازد 
ک حسی مبتنی  گذار از ادرا گاه در دریافت پیام، پس از  که مخاطب 
گذر می نماید  ک عقلی  ک خیالی به ادرا بر مشاهده اثر، از مسیر ادرا

گاه بالعکس. بدین منظور طراح در ایجاد آشــــــنایی زدایی متکی بر  و 
ک خویش، در بیان هستی شیء و موضوع مورد نظر، به میزان  ادرا
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 می ســــــازد. بنابراین طراح اثر در راســــــتای 
آشنایی زدایی، با خلق زبان بصری بدیع زمینه های ایجاد دگرگونی 
ک مخاطب را فراهم می آورد و مخاطــــــب نیز به منظور  فرآینــــــد ادرا
ک در تناسب با فرآیند  نیل به آن، به عبور از مسیرهای متفاوت ادرا
ک و  نشــــــانگی، اهتمام می ورزد. لذا دگرگونی حاصل، در فرآیند ادرا
در نسبت با نظام نشانه ای و مفاهیم وابسته، نه تنها در ایجاد لذت 
گذارده،  ذهنــــــی و عینی مخاطب و تجربه زیبایی شــــــناختی وی اثر 

بلکه مدت زمان ماندگاری آن را در ذهن افزون می سازد.

ِک اثر هنری در نسبت میان نشانه و مفهوم دگرگونی فرآیند ادرا
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n artistic encounter always has a coherent set 
of interactions, centered around three main fac-

tors 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 ar-
rangements and, on the other hand, relies specifically 
on the interaction between the constructive purposes 
of the artwork and the viewer. Here, the most impor-
tant fact is the perceptual processes that take place 
in dependence on human existence. These pro-
cesses, 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 ap-
propriate understanding of the relationship between 
signs and concepts always occurs in connection with 
the perception process; and in an artistic confron-
tation, 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 differ-
ent 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. Defamiliariza-
tion 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 explana-
tion 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 mak-
ing 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 – analyti-
cal 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 pro-
cess, 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 cre-
ated 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 pro-
cess 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.
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