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بررسی زیرساختارهای نوآوری طراحیمحور
مروری بر کاربرد هرمنوتیک در طراحی
طوفان شریفی ،1علیرضا اژدری

**2

 .1کارشناس ارشد طراحی صنعتی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
 .2استادیار دانشکدۀ طراحی صنعتی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،94/4/20 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/12 :

چکیده
این مقاله بر این پیشفرض استوار است که برای رسیدن به خالقیت در طراحی باید بهه روشههای ففهرینش معنها و مفهاهی
جدید در علوم انسانی ،هماننهد روشههای خالقیهت از دیهد اه فنهی توجهه شهود .بهر همهین مبنها ،زیرسهاختارهای نهوفوری
طراحیمحور برای خوانندۀ فارسیزبان شوده می شود تا امکان انطباق فن با مفاهی بومی خود را فراه فورد .در ایهن راسهتا،
هرمنوتیک چارچوبی نظری برای خالقیت در طراحی در نظر رفته می شود .پس از ارائه و معرفی مفهوم هرمنوتیک و بررسی
سیر تاریخی کاربردیسازی فن در فرایند طراحی ،به بررسی روشها و مدلهای کاربردیسازی این شاخه در طراحی پرداخته
میشود و دو مدل استعاره و روایت استخراج میشود .سپس دربارۀ مدل اسهتعاره در قالهچ چنهد م هال مشهرو  ،چهه از کهار
طراحان ذشته و چه از یافتههای نگارند ان ،بحث میشود .در نهایت ،مدل روایت و مدلسازی سایر مفهاهی بههکاررفتهه در
هرمنوتیک ،به اجمال بررسی میشود .ارزش این پژوهش برای طراحانی است که میخواهند در عین حفظ نگهاه روشهمند بهه
طراحی ،به امکانسنجی و امکانسازی برای خالقیت با توجه به محدودیتهای بازار و امکانات بیندیشند و مایلاند خالقیت در
طراحی ،قابل مدیریت و پژوهش باشد.

واژگان کلیدی
استعاره در طراحی ،روایت ویی در طراحی ،روش طراحی ،هرمنوتیک ،نوفوری معنا در طراحی ،نوفوری طراحیمحور.
* این مقاله بر رفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ اول تحت عنوان «طراحی مبلمان شهری در محورهای پیاده ذر جهت ارتقای تعامهل انسهان بها طبیعهت
مطالعۀ موردی :حوزۀ دریاچۀ چیتگر و محور چهارباغ» است که به راهنمایی نگارندۀ دوم به انجام رسیده است .این پایان نامهه بها حمایهت شههرداری تههران
(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ) انجام پذیرفته است
**
نویسندۀ مسئول ،تلفن ،021-66415867 :نمابرE-mail:alireza.ajdari@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه ___________________________________________________

پروفسور ریچارد لستر و مایکل پیهور 1در پروپهوزالی کهه بهر
اساس مطالعات بر روی کارهای نهوفوری در شهرکتهها تهیهه
شده است ،اشاره میکنند که مهندسهان و مهدیران در مهورد
توسعه و طراحی محصول بهعنوان حل مشکل توضیح دادهاند
تا جایی که یکی از فنها طراحی را حل مشکل در نظر رفته
2
و معتقد است طراحی ،حل مشکل عمومی است ( & Lester
 .)Piore, 2004: 35بر این اساس ،ا هر واژۀ حهل مشهکل را
استعارهای برای طراحی و توسعۀ محصهول در نظهر بگیهری ،
تئوریسهینههای طراحهی کهوین و اسهنود راس« 3،دایهرۀ
هرمنوتیک» 4را در مقابل این موقعیت پیشنهاد مهیدهنهد و
می ویند :دایرۀ هرمنوتیک ،به نسبت اسهتعارۀ حهل مشهکل،
عنوان بهتری برای طراحی است زیرا پیچیهد یهها ،دقهت و
ظرافهت ززم ،خها بهودن موقعیهت طراحهی ،یهاد یری یها
نمودهای بروز مشکل در فرایند طراحی را نادیده نمی یرد و
وابستگی و تعامل فنها را نسبتبه ه محتهرم مهیشهمارد
(.)Snodgrass & Coyne, 2006: 72
اصل دایرۀ هرمنوتیک (حلقۀ تاویل) بدین معناسهت کهه
فه اساساً عملی ارجاعی است .منظور از ارجاع ،مرتبطکردن
چیزی با موضوعی است که از قبل مهیدانهی و مهیفهمهی .
معنای هر کلمه را با رجوع به کل جمله میفهمی و متقهابالً
معنای کل جمله نیز به معنای تکتک کلمات وابسته اسهت.
با تعمی این مطلچ میتوانی بگویی هر مفهوم ،معنهایش را
از متن و افق معنایی می یرد که در فن مینشهیند .در عهین
حال ،افق نیز برخواسته از همان عناصر و مفاهی است که به
فنها معنها مهیدههد .بهه عبهارتی ،کهل و جهزء در ارتبهاطی

دیالکتیکی قرار می یرند و هریک به دیگری معنا میبخشهد.
در نتیجه ،فه فرایندی دایروی است (پالمر.)21 :1391 ،
پروفسور ریچارد لستر و مایکل پیور در مطالعهات خهود بهه
این نتیجه رسیدند که در بعضی قسمتها ،تفسهیر 5مهیتوانهد
بهعنوان بُعدی شده در نوفوری همانند تئوری نوفوری لحاظ
ردد .از نظر فنها ،نوفوری موفهق بهه پهردازش در دو مرحلهه
احتیاج دارد که بهصورت موازی با ه جلو مهیرونهد .1 :حهل
مشکل از طریق تجزیهوتحلیل (فنالیز)  .2فرایند تفسیر و فنچه
از زاویۀ دانش و تمرین حاصل میشهود .تفهاوت میهان ایهن دو
فرایند در بُعد زمان فشکارتر می ردد .به عبهارتی ،زمهانی کهه
حل مشکل با روش تحلیل یا فنالیز به تعجیهل در زمهان نیهاز
دارد ،تفسیر نیازمند قضاوت با تأخیر است .هنگامی کهه بحهث
تفسیر میشود ،فنها طراحی را بهعنوان م ال به کار میبرند و
از لحاظ تئوری فن را با تئوری زبان 6و هرمنوتیک 7ارتبها مهی
دهند (.)Lester & Piore, 2004: 11
بر ایهن اسهاس ،در ایهن مقالهه ،پهس از معرفهی مفههوم
هرمنوتیک و بررسهی سهیر تهاریخی کهاربردیسهازی فن در
فرایند طراحی ،به بررسی روشها و مدلهای کاربردیسهازی
این شاخه در طراحی پرداخته میشود و دو مهدل اسهتعاره و
روایت استخراج و معرفی مهیشهود .مهدل اسهتعاره در قالهچ
چند م هال مشهرو  ،چهه از کهار طراحهان ذشهته و چهه از
یافتههای نگارند ان ،بررسی میشود .در نهایت ،مدل روایهت
و مدلسازی سایر مفاهی بهکاررفته در هرمنوتیک به اجمال
بررسی میشود.

روششناسی
هرمنوتیک
اصطال هرمنوتیک در واژههای یونانی هرمنهویین بهه معنهی
تفسیرکردن و هرمنیا 9به معنی تفسیر ریشه دارد .ایهن دو واژه
با واژۀ هرمس 10ه ریشه است (سهاروخان  .)908 :1370 ،در
معنای اصطالحی ،هرمنوتیک دانشی است که دربارۀ چیستی،
شرایط ،روش ،معیار ،وضعیت و دیگر اوصها مربهو بهه فهه
پدیدارهای فرهنگی بحث میکند .ریچارد پهالمر معتقهد اسهت
میتوانی از شش میهدان عله هرمنوتیهک بههترتیهچ زمهانی
صههحبت کنههی  .1 :نظری هۀ تفسههیری کتهها مقههدس .2
روششناسهی عهام لوهوی  .3عله هر ونهه فهه زبهانی .4
8

هرمنوتیک بهعنهوان مبهانی روششهناختی علهوم انسهانی .5
پدیدارشناسی وجود انسان 11و پدیدارشناسی فه وجهود .6 12
نظامهای تأویل ،اسطورهزدایی و راززدایی (پهالمر.)41 :1377 ،
جوز بالیشر 13هرمنوتیک را از دید اه کاربرد به سهه شهاخه
متمایز میکند .1 :هرمنوتیهک روششهناختی  .2هرمنوتیهک
فلسفی  .3هرمنوتیک انتقادی (بالیشر.)6 :1389 ،
 تأویل متن در اندیشۀ پل ریکور
پل ریکور 14،فیلسو و ادیچ فرانسوی را ،کهه در دهههههای
اخیر برجستهترین نظریهپهرداز هرمنوتیهک ادبهی محسهو
میشود ،میتوان در هر سه شاخه صاحچنظر دانسهت ولهی
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مقازتی را کهه دربهارۀ ماهیهت زبهان و معنها ،کهنش ،عنصهر
ذهنی ،متن و زارش نگاشته است ،میتوان در حوزۀ مفاهی
هرمنوتیک فلسفی در نظر رفت .این اندیشمند با پیجهویی
مناسبات میان ساختار و معنا و روابط پیچیدۀ میهان ایهن دو
تالش میکند از دریچۀ تأویل متن به فه هستی دست یابد.
او مسئلۀ بنیانی هرمنوتیک را ارائۀ مفهومی دقیق و صریح از
تأویل میداند تأویلی که دارای دو مشخصه اصلی باشد .1 :با
زمینه و سهترۀ مهتن مهرتبط باشهد  .2دارای ویژ هیههای
شناخت -شناسیک باشد (احمدی.)622 :1370 ،
اما منظور ریکور از متن چیست؟ او متن را «ثبهتکهردن
هر ونههه سههخن در نوشههتار» خوانههده اسههت (ریکههور:1991 ،
 .)137ا ر بخواهی فن را دقیقتر تعریف کنی « ،مهتن ثبهت
هر ونههه سههخن در نظههامهههای فوایههی و نوشههتاری (فضههایی-
دیدنی) است» که مقصود از خواندن فن ،نهه معنهای فشهنای
خواندن نوشتار ،بلکهه کهنش دریافهت از جانهچ مخاطهچ در
کلیترین شکل فن است (احمدی .)617 :1370 ،فشکارترین
شکل تبدیل سخن به نوشتار به رابطۀ میان پیام و مجهرا یها
رسانۀ فن مربو میشود جایی که سهیمای انسهانی ناپدیهد
میشود و نشانهها و عوامل مادی پیهام را منتقهل مهیکننهد
(ریکور .)241-242 :1389 ،بر این اساس نوشتار ادبی ،فیل
سههینمایی ،قطع هۀ موسههیقی ،تصههویر نقاشههی یهها محصههوزت
صنعتی در فضای استفاده نیز بهعنوان متن مهورد نظهر قهرار
می یرند .بر این اسهاس ،مفهاهیمی کهه دربهارۀ مهتن ادبهی
اسههتفاده مههیشههوند ،دربههارۀ محصههوزت صههنعتی در زمین هۀ
استفاده نیز بررسی میشوند.
 روشهای نوآوری معنا در اندیشۀ پل ریکور
ریکههور در مقالههۀ «اسههتعاره و مسههائل اصههلی هرمنوتیههک»
مینویسد :هرمنوتیک نا زیر اسهت جایگهاه اسهتعاره 15را در
«بنیان یا شالودۀ اثر» بیابهد (ریکهور .)90 :1381 ،او اعتقهاد
دارد نوفوری معنایی از راه استعاره یها روایهت 16امکهانپهذیر
است زیرا در هر دو مورد ،تخیل ففریننده با تقلیهد واقعیهت
در معنای «محاکات» 17سبچ میشود ایدهای از معنایی تهازه
بیرون بیاید که فنجا نبوده اسهت .اسهتعاره ،توانمنهدی اسهت
برای تولید معنای تازه ،در لحظهای که ناساز اری معنایی در
مواجهه با چندین تراز دزلت ،برای تولیهد دزلتهی تهازه فهرو
میریزد که تنها در شکستن زمینههای معنهایی وجهود دارد
(ریکههور . )84 :1388 ،در هههر دو مههورد ،نههوفوری معنههایی را
میتوان به تخیل ففریننده و در تعبیری دقیهقتهر بهه طهر
غایی نسبت داد کهه قالهچ دزلهتکننهدۀ فن اسهت .ارسهطو
می فت« :استعارهسازی درست یعنی دریافهت امهر مشهابه»
(ریکور.)84 :1388 ،

ریکور دربارۀ روایت داستانی 18نیز این ونهه مهی ویهد« :مها
دقیق هاً فن چیههزی را روایههت داسههتانی مههینههامی کههه ارسههطو،
میتوس 19یا پیرنگسازی 20مینامد یعنی فراسهتن امهور واقه »
(ریکور ،ج  .)72 :1383 ،1او از ارسطو نقل مهیکنهد« :پیرنهگ،
نوعی محاکات و کنش است» (ریکهور ،ج  )12 :1383 ،1یعنهی
تقلید در معنای ساختن واقعیتی تازه ،کنشی ف اهانه و شکلی از
پراکسیس 21و محاکات .ریکور مفهوم ارسطویی تقلید را بهه کهار
میبرد .ارسهطو بهرخال افالطهون ،تقلیهد را بهه معنهای کهنش
بازسازی ساده نمیدانسهت .مقصهود ارسهطو از تقلیهد ،سهاختن
واقعیتی تازه بود .تقلید برای ارسهطو نهوعی کهنش شهکلدههی
محسو میشد (احمدی.)437 :1374 ،
ریکور این نظر را تکامل میدهد :هنرمنهد بهر اثهر هنهری
چیزی را بیهان مهیکنهد کهه در واقه از فنچهه ر داده فراتهر
مههیرود .ریکههور محاکههات را در سههه سههطح مطههر کههرده.1 :
پیشاپیکربندی  .2 22پیکربندی  .3 23بازپیکربنهدی( 24ریکهور،
جلد اول .)102 :1383 ،کنشههای زنهد ی ههر روزه و ادراک
ف اهانه یا ناف اهانۀ فنهها و شهاید بهتهر باشهد بگهویی عناصهر
ذهنی یا سوبژکتیو وابسته به فنها ،مواردی هستند کهه پهیش
از شکل یری اثهر وجهود دارنهد .از ایهن رو مهیتهوان مرحلهۀ
شکل یری را بنا به اصطال ریکور« ،پیکربنهدی» خوانهد و از
کنشها و ذهنیت زند ی هر روزه با عنهوان «پیشهاپیکربندی»
یاد کرد (احمدی .)437 :1374 ،مرحلۀ سوم« ،بازپیکربنهدی»
متن است .زمانی که خواننده ،متن را تأویل میکنهد و در پهی
فن با هر تأویهل مخاطهچ (کهاربر) پیکربنهدی مهتن د ر هون
مهیشهود .بهر ایهن اسهاس مهیتهوان فهت سهه لحظهۀ مهه
فراشدخواندن در هرمنوتیک ریکور عبارتانهد از .1 :اسهتراتژی
خاصی که مؤلف طر میکند ،امها بهه سهوی خواننهده جههت
دارد  .2کاربرد این استراتژی در پیکربنهدی ادبهی یها نگهارش
متن  .3پاسخ خواننده (رجبینژاد و حسامی.)22 :1393 ،
25

نوآوری طراحیمحور

 زمینههای شکلگیری نوآوری طراحیمحور
در سالهای اخیر ،تمایالت زیادی بهه ایهن سهمت سهترش
یافته است که چگونه طراحی مهیتوانهد در فهراوری تجهارت
مشارکت داشته باشد و به بحثهایی دربارۀ نقش طراحهی در
نوفوری بینجامد؟ مباح ی که به مفاهی فرا یر طراحی دربارۀ
تولید ایده و حل مشکل بهجای مفاهی تجسه بخشهیدن در
طراحی بهعنوان تمرین زیباسازی ارتبا پیدا کرده است .بها
پیگیری توسعۀ طراحی در نوفوریهای اجتمهاعی ،بهه نظریهۀ
تفکر طراحی میرسی  .تفکر طراحی را میتوانی واکنشی به
بحران وابسته به تحقیقات مدیریتی ببینی جایی که نوفوری
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به فرمولبندی نیاز دارد تا بهعنوان مفهومی واضح ،ساده و در
دسترس برای مدیران مطهر شهود ) .(Janke, 2013: 36بهه
موازات رشتۀ تفکر طراحی همچون مفهوم مدیریت عمهومی
برای نوفوری ،در ده سال ذشته ،بحثهایی دربارۀ مشارکت
طراحی در نوفوری انجام شده است .این مفهاهی از مهدیریت
طراحی برنخواستهاند بلکهه از مهدیریت تجهارت و مطالعهات
26
نوفوری بر خواستهاند .یکی از این بحثها« ،نوفوری معنها»
است.
 طراحی و نوآوری معنا
روبرتو ور انتی  ،پژوهشگری که از حیطۀ مهدیریت بهه طراحهی
وارد شده است ،نظریۀ کالوس کریپندور  « 27طراحی بههم ابهۀ
ساختن و معنا بخشهیدن » را مبنها قهرار داده ( Krippendorff,
 )1989: 9-39و بر اساس فن نظریۀ «نوفوری طراحهی محهور» را
پیشنهاد میدهد .به بیان ور هانتی نقهش طهرا و نهوفوری کهه
طرا بهه جریهان مهیانهدازد ،در توییهر معنهای فهراورده اسهت.
ور انتی طی تحقیقات ستردهای از شرکتههای شهمال ایتالیها
دریافت طراحان و معماران اغلچ بهعنوان مترج اسهتخدام مهی
شوند .استعارۀ مترج در اینجا بهمنظور ترجمۀ بستر فرهنگهی-
اجتماعی روه هد به کار رفته شده است .طراحان اسهتخدام
میشدند تا بهواسطۀ زبان محصوزت ،محصوزتی پیشنهاد دهند
که فراسوی فن چیزی است که کاربران بیان یا تخیل مهیکننهد.
این تمرکز بر معنا است که طرا ِ حافظ توانش نوفوری منطقهی
در تکنولوژی است ).)Norman&Verganti, 2012: 2
هر محصولی معنهایی دارد .ور هانتی معتقهد اسهت هنهوز
خیلی شرکتها به چگونگی توییر معانی محصوزت عالقههای
ندارند .فنها به فه اینکه مردم چگونه بهه چیزهها معنهی مهی
دهند ،عالقه ندارند و فقط به کشف معنایی تمایل دارنهد کهه از
طریق محصولی جدید و با معرفی رقیهچ پیشهنهاد داده شهده
است .با این حال ،بسیاری از شرکتها ف اه شدهاند که معنهی
محصوزت ،یعنی اینکه «چرا مردم به محصولی احتیاج دارند»
بیشتر از اینکه «به چه چیزی در محصول احتیاج دارند» ،عامل
رقابت در بازار است ).(Verganti, 2009: 51
مردم برای خرید محصوزت دزیل محکمی دارند که اغلهچ
شامل هر دو مهورد امکانهات عملکهردی و رضهایت روانهی ،ولهی
لمسنشدنی میشود .مصر کنند ان ،مدیران و مهندسهان غهذا
میخرند ،خدمات مشاوره می یرنهد و از نهرمافزارهها بهه دزیهل
فرهنگی و احساسی همانند دزیل عملکردی استفاده مهیکننهد.
این کاملًا طبیعی است ،مها بشهر هسهتی و وقتهی از محصهوزت
استفاده میکنی  ،برای تمامکردن معانی شخصهی خهود هام بهر
میداری  .هنوز خیلی از شرکتها عالقهای ندارند بداننهد چگونهه
میتوان برای محصوزت معانی جدید خلهق کهرد .فنهها اعتقهاد

دارند معانی اتفاقاتی هستند که نه از میان تحلیل استفادهکننهده
در بخش تحقیق و توسعه ،بلکه در فرایند بازاریابی و ارتباطات به
وجود مهیفینهد .امها معهانی هماننهد فنهاوریهها ،ممکهن اسهت
موضوعات یک پروسهۀ بخهش تحقیهق و توسهعه باشهند یعنهی
فرایند طراحی میتواند در شرکتی برای هر محصول تولید معنی
کند ( .)Verganti, 2009: 51ور انتی همچنین نشان داد توانایی
مدیران در فسانکردن و به خدمت رفتن ایهن نهوع از کارههای
نوفورانه در توییرات فرهنگی با شبکهای از تفسیرها حیاتی اسهت
).(Janke, 2013: 38
این جهت یری معنایی ور هانتی ،ابتهدا در قالهچ نظریهه
ظاهر نشد ولی اخیراً محقق نوفوری فسا اوبرگ 28،تئوریهای
اساسیافتۀ فلسفۀ هرمنوتیهک را بهرای فهه اینکهه چگونهه
توانایی«افق ففرینی معانی جدید» 29سبچ مفاهی نوفورانه در
محصوزت فناوری محور شهود ،ارائهه کهرده اسهت (Oberg,
) .2012: 39او هرمنوتیک را بهعنوان چش انداز باارزشی برای
بررسی نوفوری بنیادین معانی محصول پیشنهاد میدهد .این
راهبرد با نظریهۀ نهوفوری کالسهیک تفهاوت دارد .در نظریهۀ
کالسیک ،نوفوری در فرایند حل مسئله یا ایدهپردازی حاصل
مههیشههود در حههالی کههه هرمنوتیههک ،چههارچوبی بههرای
درنظر رفتن نوفوری بهعنوان فرایند تفسیر ایجاد میکند.
این نگهرش سهبچ ففهرینش سهناریویی معنهیدار بهرای
تجس و تصور تجاربی میشود کهه هنهوز درخواسهتی بهرای
فنها وجود ندارد .این امر فراسوی پاسخدادن به نیازها و بهه
عبارتی ،راهحل بهینه است .این موضوع به معنهای فن اسهت
که خروجی فرایند نوفوری معنامحور ،ایده یها راهحهل صهر
نیسهت بلکهه بیشهتر سهناریو اسهت .بهه عبهارت دقیهقتهر،
مجموعهای متوالی و تنظی شده از معانی و روابط میان فنها
است .در حقیقت ،سناریوها تهوالی رخهدادهای تصورشهدهای
هستند که اجزای فن ،اتفاقهای مجرد و مجزا از ه هستند.
م الً یکی از فنها محصول در دست کاربر اسهت کهه فراینهد
استفاده در همۀ شرایط مربو به تجربههههای تصورشهده را
شکل میدهد .هر سناریوی معنا بیان کنندۀ معنای جدید در
دو سطح جزئیات یافته و جهام اسهت و مهیتوانهد در قالهچ
زارش ،به شکل مهودبرد 30یها اسهتوری بهرد 31یها ههر نهوع
دریافت تجس و عینیت یافتهه باشهد .از م هالههای مهرتبط
میتوان از نظایر کانسپت 32یاد کرد کهه یهک شهرکت بهرای
عموم و بهمنظور نمایش فرمانها و فینهدۀ مطلهو خهود بهه
نمایش می ذارد .در همۀ این سهناریوها ،معناههایی هسهتند
که در مسیری خا تفسیر شدهاند و نشهانهههای زیهادی را
نشان میدهند ).(Oberg & Verganti, 2013: 92
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بحث و بررسی /تحلیل نتایج
بررسی آثار طراحی بر اساس روشهاای توییاد معناا
(استعاره و روایت)
در میان طراحان میتوان به برادران بورولک اشاره کرد که
با نگاهی به چند اثر فنها ،سترش افقههای معنها از طریهق
استعاره مشاهده میشود .برای م ال کتابخانۀ ابر 34،کتابخانهۀ
فجر 35و کتابخانۀ خویشتن( 36تصهویر  .)1معنهای کتها در
این سه طر سترش یافته است .در طر اول ،بارش کتا
از ابرِ دانش کهه اسهتعارۀ ابهر از دانهش اسهت .در طهر دوم،
کتا همچون قطعات فجر از بنای تمدن و در طر سوم ،هر
کتا نشانگر طیف نوری از منشور دانش است.
همانطور که فته شد ،جنبۀ مفهومی فرایند استعاره به
دریافت امر مشابه باز می ردد یعنی نزدیککردن واژهههایی
33

که در اولین مرحله از ه دورند و نا هان «نزدیک» بهه نظهر
میرسند .همین توییهر فاصهله را طهرا در فضهایی منطقهی
ایجاد میکند .برای م هال در صهندلی الیهد( 37تصهویر ،)2
طرا با نزدیک کردن فرم صندلی به الیدر ،مفاهیمی جدید
ایجاد میکند ،ویی نشستن روی ایهن صهندلی بها پهرواز در
فسمان خیال همراه خواهد شد و با این جهت یری ،کاربر را
به تأویلها و تجربههههای شخصهی خهود خواههد سهپرد .بهه
عبهارتی ،طهرا بها ایجههاد عملیهات ترکیبهی ،تصویرسههازی و
شبیهسازی مستند سبچ نوفوری معنایی می ردد .در روایت
همچون استعاره ،تولید معنا در سنتز ترکیچبندی رخهدادها
که در نوعی زمانبود ی روایی اتفهاق مهیافتهد ،رویهدادهای
متعدد ،علیتها ،قطعیتهها و امکهانهها بهه یکهدیگر متصهل
میشوند و برای تولید معنایی تازه رد ه میفیند.

تصویر  .1کتابخانۀ ابر ،کتابخانۀ آجر ،کتابخانۀ خویشتن
مأخذ(www.bouroullec.com) :

تصویر  .2قفسه پروانه تصویر  .3صندیی گالید؛ تصویر  . 4صندیی سامورایی
مأخذ(www.bouroullec.com) :
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برای م هال در کمهد قفسهۀ پروانهه (تصهویر  )3بهرادران
برولههک روایتههی شههکل مههی یههرد رویههدادهایی همچههون
بیرونفوردن لباس از کمد ،پوشیدن فن هها ،حرکهتکهردن و
بیرونرفتن ،تهوالی کهنشههایی کهه در زمهانبهود ی اتفهاق
میافتد ،لباس که همچون بال و پهر پروانههای در ایهن کمهد
اسیرند و زمانی که بر تن مینشینند ،هویی بهه صهاحچ فن
پروبال میدهند .در این روایت ،پیرنهگ رابطههای اسهت کهه
میان لباس و صاحچ فن وجهود دارد .در اثهر دیگهر از طهرا
39
فرانسههوی ،فیلیهها اسههتارک 38،بههرس شههوینده اکسههکالیبر

(تصویر  ،)5ویی در زمان استفاده ،روایتی تهاریخی را بهاز و
میکند و کنشههایی کهه هنگهام اسهتفاده اتفهاق مهیافتهد،
استعارهای از فن روایت است :کاربر برس را همچون شمشهیر
فرتههور ،پادشههاه افسههانهای انگلههیس ،از درون سههنگ بیههرون
میکشد و به مبارزه با فلود یها بر میخیزد و بدینسان ،بها
تحریک حس خیالپردازی ،شخصهیتی مجهازی بهرای او بهه
وجود میفورد و در قالچ فن ،عمل ناخوشایند شستن توالهت
به عملی جالچ و شاید دوستداشتنی تبدیل میشود.

تصویر  .5برس شوینده اکسکاییبر

تصویر  .6نشیمن باغ

مأخذ)www.starck.com) :

مأخذ( :پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ اول)

در م ال دیگر ،ا هر بهرای مراتهچ معنهایی یها زیههههای
40
بازنمایی اثری از مبلمان شههری ،نشهیمنی بها عنهوان بهاغ
(تصویر  )6را برای شهروند ایرانی بررسی کنهی  ،سهه سهطح
برای فن وجود خواهد داشت :سطح اول ،لدان مبلمانی کهه
همچون ظرفی ،انسان و طبیعت را در بر دارد .فرم استوانهای
دور درخت نیز استعاره از محهافظی همچهون لهدان اسهت.
سطح دوم ،باغ ایرانی را بازنمایی میکند و به سرو و ف کهه
در بههاز مههیجوشههد و بههه پههایین جریههان دارد و داشههتن
سلسلهمراتهچ اشهاره مهیکنهد .امها در سهطح سهوم ،معهانی
عمیقتر هستند و بهطور ضمنی بیهان مهیشهوند :رفهتن بهه
سطح بازتر ،استعاره از جداشدن از زمین و فسهمانیشهدن و
طبقات دوار است که استعاره از دوایر طوا کعبهه اسهت .در
بخش پایین ،روایتی وجود دارد که به اشهعار خیهام (بنشهین
کنار ف و از زند ی لذت ببر) و حافظ (که برای نزدیکهی بها
معشوق یعنی خدا تالش میکنهد) اشهاره دارد .در حقیقهت،
این سطح به اسطورهها میپردازد.
41

طراح بهعنوان مفسر
همانطور که بیان شد ،براساس نوفوری طراحیمحور ،طهرا
بهعنوان مفسر عمل میکند .حال باید پرسید وظیفهۀ طهرا
بهعنوان مفسر چیست؟ مفسر ه بر پیرامون خهویش واقهف
است و ه با کوشش خا خود ،دنیاى خا کاربر را درک
م کند .او کاربر را در مجموعههاى وسهی مه نگهرد .مفسهر

همانند ستارهشناس است که در رصدخانۀ خود ،منظومهاى
وسی را م بیند که کاربر در محدودۀ فن جاى دارد .پهس او
نهتنها کاربر را م بیند ،بلکهه تمامیهت دنیهاى او را مشهاهده
م کند و با ذشت زمان و توال حوادث ،از نتیجۀ نهای کار
ف اه دارد .البتهه کهار او بهس دشهوار اسهت .او بایهد بتوانهد
ارزشهاى حاک بر کاربر را دریابد ،دنیهاى نفسهان کهاربر را
بشکافد ،خیالبافیهای او را بشناسد ،خود را بهجاى او نهد ،با
کاربر به نوع تجربۀ زیسته 42دست یابهد و قسهمتههای از
محیط ذهن یا پیرامون کاربر را که بهر اثهر فقهدان شهواهد و
مستندات ،تاریک مانده است ،با قدرت همدل تکمیل کند .از
طر دیگر ،با شناخت محصوزت ،واقعیت تهاریخ فنهها را
درک کند .او برای رسیدن به این امر باید محصول را در کل
محیطش جاى دهد و معناى فن را استخراج کند.
برای این شناخت ،او تفسیرهایی را که دربارۀ محصول و
کاربرش در شبکۀ تفسیرها وجود دارد ،جمه فوری مهیکنهد
(تصاویر  7و  )8و از علوم روانشناسی و جامعهشناسی بههره
می یرد .با این توصهیف ،روانشناسه و جامعههشناسهی در
روش تأویل ،جایگاه وازی دارند .او باید جامعه و کاربر امهروز
را بشناسد و با شناخت از ذشته ،فردای این جامعهه را نیهز
ببیند .در حقیقت ،مفسر در اینجا اههدا و سهودمندی ههر
محصول را با تفسیر دوبارۀ روابطش با زمینهه یها بسهتر ،بهاز
تعریف میکند (تصویر .)8
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تصویر  .7مثلث رابطۀ کاربر ،مفسر و طراحی محصول

تصویر  .8تحلیل شبکۀ تفسیرها

مأخذ ،Verganti, 2009 ( :اقتباس و تغییر نگارندگان)

مأخذ ،Verganti, 2009( :اقتباس و تغییر نگارندگان)

سطوح پیکربندی در روایت
حال این سؤال مطر است که طرا یها مفسهر بعهد از ایهن
درک و شناخت از کاربر و فه دنیای ذهنی او ،چگونهه ایهن
شناخت را در راه نوفوری موفق به کار بنهدد؟ بهرای سهاختن
واقعیت تازه ،از مفهوم ارسطویی تقلید شهروع مهیکنهی  .در
اینجا ابتدا با کهنشهها و ذهنیهت زنهد ی ههر روزه و ادراک
ف اهانه یا ناف اهانۀ فنها و شاید بهتهر باشهد بگهویی عناصهر
ذهنی یا سوبژکتیو وابسته به فنها در ذهن کهاربران روبههرو
هستی  .در اینجا است که طهرا بها جمه فوری تفسهیرها از
شبکۀ تأویلها (تصویر  )8و بهه کمهک علهوم روانشناسهی و
جامعهشناسی ،به شناختی از دنیهای ذهنهی کهاربران دسهت
مییابد .او عناصر را شکل میدهد کهه در نهایهت بها تفسهیر
خویش بههعنهوان «پیشهاپیکربندی» در فراینهد روایهت وارد
میشود .شناخت دنیای ذهنی کاربر باعث میشود استراتژی
خاصی که مؤلف طر میکند ،به سوی کاربر جههت بگیهرد.
استراتژی طرا از طریق شهبیهسهازی مسهتند و مشهاهده و
بازتعریف رویدادهای متعدد و پراکندهای است که در نهایهت،
فنها را یکجا در نظر می یهرد و بها ففهرینش ونههای تهازه،
در«پیکربندی» در قالچ روایتی تمام و کمال ادغام میکند.
در مرحلۀ سوم« ،بازپیکربندی» 43متن اتفهاق مهیافتهد.
زمانی که خواننده متن را تأویل میکند (منظهور از مهتن در
اینجا محصول و کاربر در زمینۀ استفاده است) ،در پی فن با
هر تأویل کاربر ،پیکربندی متن د ر هون مهیشهود (رجهوع
شود به م ال صندلی سهامورایی 44،تصهویر  ،)4وقتهی کهاربر
روی صندلی مینشیند ،چه شخصیتها ،فضاها و تجربههایی

برای او یادفوری میشود؟ و چه تأویهلههایی بهرای او اتفهاق
میافتد؟ به زبان دیگر ،طرا بها تکیهه ،یها تأکیهد ،توییهر یها
ترکیچ هر یک از عناصر یک فهراورده ،پیکربنهدی فن را در
ذهن کاربر توییر میدهد و موجچ میشود کهه کهاربر شهیء
هد را بازپیکربندی کرد و معنای فن را بهازتعریف کنهد .در
یک م ال ساده ،ساعت زنانه ،ساعت کار یا ساعت ورزشی هر
یک به همین واسطه است که بازتعریف میشوند .شایان ذکر
اسههت کههه واژۀ پیکربنههدی در زبههان فارسههی توسههط بابههک
احمدی معادل واژۀ فلمانی  Gestaltungیا  Formgivingقهرار
داده شده است ،و به این وسیله میتوان ارتبا معنهادارتری
میههان عناصههر میکههرو و مههاکرو پیکربنههدی ) (Gestlatungو
فرایند هرمنوتیک ایجاد کرد.
زمینههای معنایی
بر اساس تعریفی که از طرا بهعنهوان مفسهر بیهان کهردی ،
ززم است شناخت طرا  -مفسر به جههان درونهی و بیرونهی
کاربر ،در دنیای جدیدی و با معناهای جدیدی دوبهارهسهازی
شود .این کار در دنیای روایت امکانپذیر است حال چگونهه
میتوان این معناهای جدید را انسجام بخشید و رابطهۀ بهین
دنیای جدید و اجزای فن یعنی کاربر ،محصول و تعامل بهین
فنها را در این دنیای جدید برقرار کرد؟ معناهایی که کهاربر،
محصول و تعامل بین فنهها بهه وجهود مهیفورد ،در سهاحت
معنای کل شکل می یرد و ساختار مییابد که همان معنهای
روایهت و مضهمون و درونمایهۀ فن اسهت .معناههایی کههه در
زمینههایی همچون زبهان ،اکولهوژی و سهاحت کلهی هسهتی
بررسی میشود (تصویر .)9
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تصویر  .9عناصر زمینه که بر فرایند طراحی و فراورده تأثیر میگذارند
مأخذ :Krippendorff, 2006( :اقتباس و تغییر از نگارندگان)

نتیجه ___________________________________________________
فه اینکه چگونه «افقسهازی معهانی جدیهد» سهبچ خلهق
مفاهی نوفورانه در محصوزت میشود ،به خلق تئهوریههایی
میانجامد که بر اساس فلسفۀ هرمنوتیهک ایجهاد مهی هردد.
بنیان هرمنوتیک بر مفههوم تأویهل قهرار رفتهه و مشخصهۀ
اصلی تأویل ،زمینه و سترۀ متن اسهت .در نتیجهه ،مفهاهی
مرتبط با متن با توجه به مقصود کلی خوانهدن مهتن ،یعنهی
کنش دریافت از جانچ مخاطچ است که شکل می یرد .ایهن
فرایند از طریق نشانهها و عوامل مادی پیام تعریف میشهود.
در نتیجه باعث میشود محصوزت صنعتی در فضای استفاده
بهعنوان متن مورد نظر قرار بگیرد .از سهوی دیگهر ،مفهاهی

مرتبط با مهتن ادبهی دربهارۀ محصهوزت صهنعتی در زمینهۀ
استفاده ،مورد بررسی و کاربردیسازی قرار یرد .اینجاسهت
که دو مدل استعاره و روایت بهمنظهور تجسه بخشهیدن بهه
رویکرد نوفوری معنایی استخراج میشود که نمونههههای فن
در فثار طراحان بزر ی همچهون اسهتارک و بهرادران برولهک
بهوضو دیده میشود .از ساختار استعاره و روایت در نوفوری
طراحیمحور در چهارچو نظهری هرمنوتیهک مهیتهوان در
نوفوری معناههای جدیهد اسهتفاده کهرد تها بهه خالقیهت در
طراحی بینجامد.
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 das Erlebnisاست کهه بهه

 .42تجربۀ زیسته معادل فارسی واژۀ فلمانی
معنای تجربه کردن و شهود کردن است .این واژه به صهورت کلهی از
واژۀ تجربه به معنای  Experimentدر اساس متفاوت است ،زیهرا بهه
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 بلکه هد بازنمایی تجربۀ واقعهی، معنای تجربۀ فزمایشگاهی نیست
 بلکهه،است و بر این مبنا تجربه ر نباید خود را از محیط جدا بداند
.باید خود را جزئی از محیط فرض کند
 است که توسط پهلreconfiguration  بازپیکربندی معادل انگلیسی.43
 منظور پل ریکور این است کهه نهاظر.ریکور به کار رفته شده است
اجزای مختلفی را کنار ه قرار مهیدههد و بهه واسهطۀ پیکربنهدی
 حال فنکه طرا به کمک تکنیکههای مهرتبط،محصول را می فهمد
،در فرایند تأویل کاری می کند که کاربر یا بیننده به صورت مجهدد
 اجزا را مجدداً کنار ه قهرار،تأویل محصول را تحتالشعاع قرار دهد
.دهد و باز پیکربندی کند
44. Samourai chair

منابع
. تهران، نشر مرکز، ساختار و تأویل متن،)1370(  بابک،احمدی
. تهران، نشر مرکز، حقیقت و زیبایی،)1374(  بابک،احمدی
 ترجمهۀ سهعید، زیهدۀ هرمنوتیهک معاصهر،)1389(  جهوز،بالیشهر
. فبادان، نشر پرسش،جهانگیری
 نظریهۀ تأویهل در فلسهفۀ: عله هرمنوتیهک،)1377(  ریچهارد ای،پهالمر
 ترجمهۀ محمدسهعید حنهایی، هادامر، هایهد ر، دیلتای،شالیرماخر
.تهران، نشر هرمس،کاشانی
 جسهتاری، تاریخمندی فه در هرمنوتیک هادامر،)1389(  امداد،توران
. تهران، نشر بصیرت، ترجمۀ امداد توران،»در “حقیقت و روش
 بررسی هرمنوتیهک پهل،)1393( منصور،پروانه حسامی،رجبی نژاد
 نشهریۀ هنرههای،ریکوروتاویل مخاطچ از اثر هنری با تکیه بر عنوان
.19-26 صص، 3  شمارۀ،19  دورۀ، هنرهای تجسمی-زیبا
 هرمنوتیک مهدرن زیهدۀ،)1389(  فردریش و دیگران، پل نیچه،ریکور
 نشهر، محمهد نبهوی، مهران مههاجر، ترجمۀ بابک احمدی،جستارها
. تهران،مرکز
ترجمهۀ حمیهد،  استعاره و مسئله اصهلی هرمنوتیهک،)1381( پل،ریکور
.98-85  صص،7  شمارۀ، نشریۀ زیباشناخت،بهرامی راد
 یهک، چههار مقالهه، هنروزبان،)1388(  هانس ئورگ،پل و ادامر،ریکور

