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 *محور طراحیبررسی زیرساختارهای نوآوری 

  طراحی هرمنوتیک در کاربرد مروری بر

 **2علیرضا اژدری ،1وفان شریفیط
 ، تبریز، ایراندانشگاه هنر اسالمی تبریز کارشناس ارشد طراحی صنعتی، .1

 ، تهران، ایرانطراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرانۀ استادیار دانشکد .2

 (12/11/94، تاریخ پذیرش نهایی: 20/4/94ریخ دریافت مقاله: )تا

 چکیده 
ههای ففهرینش معنها و مفهاهی       است که برای رسیدن به خالقیت در طراحی باید بهه روش  فرض استوار پیشاین  این مقاله بر

تارهای نهوفوری  زیرسهاخ  ،همهین مبنها   ههای خالقیهت از دیهد اه فنهی توجهه شهود. بهر        جدید در علوم انسانی، هماننهد روش 

 ،. در ایهن راسهتا  فراه  فورد را شود تا امکان انطباق فن با مفاهی  بومی خود زبان  شوده می فارسی ۀبرای خوانند محور طراحی

شود. پس از ارائه و معرفی مفهوم هرمنوتیک و بررسی  می در نظر  رفتهنظری برای خالقیت در طراحی  یهرمنوتیک چارچوب

سازی این شاخه در طراحی پرداخته  های کاربردی ها و مدل طراحی، به بررسی روشیند افرازی فن در س سیر تاریخی کاربردی

مدل اسهتعاره در قالهچ چنهد م هال مشهرو ، چهه از کهار        سپس دربارۀ شود.  روایت استخراج می دو مدل استعاره وو  شود می

کاررفتهه در   بهه سازی سایر مفهاهی    روایت و مدل مدل، نهایت شود. در های نگارند ان، بحث می طراحان  ذشته و چه از یافته

خواهند در عین حفظ نگهاه روشهمند بهه     این پژوهش برای طراحانی است که می ارزش د.شو به اجمال بررسی می ،هرمنوتیک

خالقیت در  دان های بازار و امکانات بیندیشند و مایل سازی برای خالقیت با توجه به محدودیت سنجی و امکان به امکان ،طراحی

 قابل مدیریت و پژوهش باشد.  ،طراحی

 کلیدیگان واژ
 محور. طراحی نوفوریطراحی،  هرمنوتیک، نوفوری معنا درروش طراحی،  طراحی،  ویی در روایت طراحی، استعاره در 
تعامهل انسهان بها طبیعهت       یارتقا ذر جهت  پیادهری در محورهای طراحی مبلمان شه»اول تحت عنوان  ۀکارشناسی ارشد نگارند ۀنام پایاناین مقاله بر رفته از  *

این پایان نامهه بها حمایهت شههرداری تههران       دوم به انجام رسیده است. ۀاست که به راهنمایی نگارند «چیتگر و محور چهارباغ ۀدریاچ ۀحوز :موردیۀ مطالع
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  ___________________________________________________  مقدمه
 بهر  ی کهه پروپهوزال  در 1پیهور  مایکل و لستر ریچارد پروفسور 

تهیهه  هها  شهرکت  در ورینهوف  کارهای روی بر اتمطالع اساس
 مهورد  در مهدیران  و نامهندسه  که کنند اشاره می ،است شده
 اند داده توضیح مشکل حل عنوان به محصول طراحی و توسعه

  رفته نظر در مشکل حل را طراحی ها نف از یکی که جایی تا

 & Lester) 2است عمومی مشکل حل ،طراحیو معتقد است 

Piore, 2004: 35)حهل مشهکل را    ۀواژا هر   ،.  بر این اساس
 ،محصهول در نظهر بگیهری     ۀای برای طراحی و توسع استعاره

 ۀدایهر » 3،اسهنود راس  و کهوین  طراحهی  ههای  تئوریسهین 
 و دهنهد  مهی  پیشنهاددر مقابل این موقعیت را  4«منوتیکره
 ،مشهکل  حهل ۀ اسهتعار  نسبتبه  ،منوتیکرهۀ دایر:  ویند می

و  دقهت  ،هها  یهد ی پیچ زیرا  است طراحی برای بهتریعنوان 
 یها  یهاد یری  طراحهی،  موقعیهت  بهودن  خها   ظرافهت ززم، 

 و  یرد دیده نمینا راطراحی یند افربروز مشکل در  نمودهای
  شهمارد مهی  محتهرم  به ه   نسبت را ها فن تعامل و وابستگی

(Snodgrass & Coyne, 2006: 72.)  
بدین معناسهت کهه    تاویل( ۀحلق)هرمنوتیک  ۀاصل دایر
کردن  مرتبط ،. منظور از ارجاععملی ارجاعی است اًفه  اساس
 فهمهی .  مهی  و دانهی   قبل مهی  ازموضوعی است که چیزی با 
 متقهابالً  فهمی  و کلمه را با رجوع به کل جمله می معنای هر

 اسهت. وابسته تک کلمات  تکمعنای کل جمله نیز به معنای 
را معنهایش   ،مفهوم هرتوانی  بگویی   با تعمی  این مطلچ می

ین عه  در. نشهیند  ن میف  یرد که در می افق معنایی متن و از
مفاهی  است که به  و همان عناصر نیز برخواسته ازافق  ،حال
 یارتبهاط  درء کهل و جهز  بهه عبهارتی،    دههد.  ها معنها مهی   فن

 بخشهد.  هریک به دیگری معنا میو   یرند میقرار  دیالکتیکی
   .(21: 1391 ،)پالمر دایروی استیندی افره  ف ،در نتیجه

مطالعهات خهود بهه     در پیور مایکل و لستر ریچارد پروفسور
 توانهد مهی  5تفسهیر  ،هاقسمت بعضی درکه  رسیدنداین نتیجه 

 لحاظ نوفوری تئوری همانند نوفوری در شده    عدیبُ عنوان به

 مرحلهه  دو در پهردازش  بهه  موفهق  نوفوری ،ها فن نظر از.  ردد

 حهل  .1: رونهد  ه  جلو مهی  با صورت موازی بهکه  دارد احتیاج

 فنچه و تفسیرفرایند  .2  (فنالیزتحلیل )وتجزیه طریق از مشکل

تفهاوت میهان ایهن دو     .شهود می حاصل تمرین و دانش ۀزاوی از
 کهه  زمهانی  . به عبهارتی،  ردد عد زمان فشکارتر میدر بُفرایند 

 نیهاز تعجیهل در زمهان    به فنالیزبا روش تحلیل یا  مشکل حل

 بحهث  هنگامی کهه . است خیرأت با قضاوت نیازمند فسیرت دارد،

 و برندمی کار  هب م ال عنوان هب را طراحی ها فن ،شودمی تفسیر
7هرمنوتیک و 6زبان تئوری با را فن تئوری لحاظ از

مهی  ارتبها   
 .   (Lester & Piore, 2004: 11) دهند
پهس از معرفهی مفههوم     ،ایهن مقالهه   در ،ایهن اسهاس   بر

سهازی فن در   بررسهی سهیر تهاریخی کهاربردی    هرمنوتیک و 
سهازی   های کاربردی ها و مدل طراحی، به بررسی روشیند افر

 دو مهدل اسهتعاره و   شود و این شاخه در طراحی پرداخته می
شهود. مهدل اسهتعاره در قالهچ      مهی  و معرفی روایت استخراج

چند م هال مشهرو ، چهه از کهار طراحهان  ذشهته و چهه از        
روایهت   مدل ،نهایت شود. در می بررسین، های نگارند ا یافته
کاررفته در هرمنوتیک به اجمال  بهسازی سایر مفاهی   و مدل

 د.شو بررسی می

 

 

 شناسی روش

  هرمنوتیک

بهه معنهی    8هرمنهویین های یونانی  واژه در اصطال  هرمنوتیک
ایهن دو واژه   .داردریشه به معنی تفسیر  9هرمنیا تفسیرکردن و

 در .(908: 1370 ،سهاروخان  ) ریشه است ه  10هرمس ۀبا واژ

 چیستی، ۀدربار که است دانشی هرمنوتیک ،اصطالحی معنای

 فهه   بهه  مربهو   اوصها   دیگر و وضعیت معیار، روش، شرایط،

معتقهد اسهت    ریچارد پهالمر  .دکنمی بحث فرهنگی پدیدارهای
ترتیهچ زمهانی    بهه شش میهدان عله  هرمنوتیهک     توانی  از می

 .2  مقههدس کتهها  یتفسههیر ۀنظریهه .1 صههحبت کنههی :

 .4  یزبهان  فهه   هر ونهه  عله   .3  عهام لوهوی   شناسهی  روش

 .5  انسهانی  علهوم  شهناختی  روش مبهانی  عنهوان  به هرمنوتیک
11انسان وجود پدیدارشناسی

 .6 12 وجهود  فه  پدیدارشناسی و 
 .(41: 1377 ،پهالمر ) زدایی و راززدایی اسطوره ،تأویلهای  نظام

 شهاخه  سهه  به دید اه کاربرد نوتیک را ازهرم 13جوز  بالیشر

 هرمنوتیهک  .2  شهناختی  روش هرمنوتیهک  .1: کند می متمایز

 .(6: 1389، )بالیشر دیانتقا هرمنوتیک .3  فلسفی

 پل ریکور  ۀمتن در اندیشویل أت 

ههای   دههه  کهه در  ،را ادیچ فرانسوی فیلسو  و 14،ریکور پل
بهی محسهو    پهرداز هرمنوتیهک اد   ترین نظریه اخیر برجسته

ولهی    دانسهت  نظر سه شاخه صاحچ هر توان در می ،شود می
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ماهیهت زبهان و معنها، کهنش، عنصهر       ۀکهه دربهار  را  مقازتی

مفاهی   ۀحوز درتوان  میاست، نگاشته   زارش و ذهنی، متن
جهویی   این اندیشمند با پی . رفت نظر درهرمنوتیک فلسفی 

 میهان ایهن دو   ۀروابط پیچید مناسبات میان ساختار و معنا و
 متن به فه  هستی دست یابد.ویل أت ۀدریچ کند از تالش می

 صریح از مفهومی دقیق و ئۀارا بنیانی هرمنوتیک را ۀلئمس او
 اب .1 مشخصه اصلی باشد: که دارای دوویلی أت  داند میویل أت

ههای   دارای ویژ هی  .2  مهتن مهرتبط باشهد   ۀ  سهتر  زمینه و
   (.622 :1370 ،)احمدی شناسیک باشد -شناخت

کهردن   ثبهت » را متن او ؟چیست متن از ریکور اما منظور
: 1991 )ریکههور،خوانههده اسههت  «نوشههتار هر ونههه سههخن در

مهتن ثبهت   » ،تر تعریف کنی  بخواهی  فن را دقیق ا ر (.137
 -نوشههتاری )فضههایی هههای فوایههی و نظههام هر ونههه سههخن در

 نهه معنهای فشهنای    ،فنخواندن  که مقصود از «دیدنی( است
 جانهچ مخاطهچ در   کهنش دریافهت از   کهه بل خواندن نوشتار،

فشکارترین  .(617 :1370 ،ترین شکل فن است )احمدی کلی
مجهرا یها    میان پیام و ۀبه رابط شکل تبدیل سخن به نوشتار

سهیمای انسهانی ناپدیهد    جایی که   شود فن مربو  می ۀرسان
 کننهد  عوامل مادی پیهام را منتقهل مهی    ها و نشانه شود و می

فیل   ،بر این اساس نوشتار ادبی .(241-242 :1389 )ریکور،
محصههوزت یهها  تصههویر نقاشههی موسههیقی، ۀقطعهه سههینمایی،
 قهرار  عنوان متن مهورد نظهر   به فضای استفاده نیز صنعتی در

مهتن ادبهی    ۀمفهاهیمی کهه دربهار    ،بر این اسهاس  د.ن یر می
 ۀزمینهه محصههوزت صههنعتی در ۀدربههار ،دنشههو اسههتفاده مههی

  .دنشو می بررسینیز  استفاده

 پل ریکور ۀاندیش های نوآوری معنا در روش 
 «اصههلی هرمنوتیههکل ئمسهها اسههتعاره و» ۀمقالهه در ریکههور
 را در 15اسهت جایگهاه اسهتعاره    نویسد: هرمنوتیک نا زیر می
او اعتقهاد   (.90 :1381 )ریکهور، بیابهد   «اثر ۀبنیان یا شالود»

پهذیر   امکهان  16ایهت راه استعاره یها رو  وری معنایی ازفدارد نو
تخیل ففریننده با تقلیهد واقعیهت    مورد، دو هر زیرا در  است
تهازه   یمعنای ای از شود ایده سبچ می 17«محاکات» معنای در

توانمنهدی اسهت    ،اسهتعاره  بیرون بیاید که فنجا نبوده اسهت. 
 در ای که ناساز اری معنایی لحظه در ،برای تولید معنای تازه
فهرو  تهازه   یبرای تولیهد دزلته   دزلت، مواجهه با چندین تراز

 های معنهایی وجهود دارد   که تنها در شکستن زمینهریزد  می
نههوفوری معنههایی را  ،مههورد دو هههر در ( .84 :1388 ،ریکههور)

تهر بهه طهر      تعبیری دقیهق  در توان به تخیل ففریننده و می
فن اسهت. ارسهطو    ۀکننهد  غایی نسبت داد کهه قالهچ دزلهت   

 «مشهابه  سازی درست یعنی دریافهت امهر   استعاره» : فت می
 .(84 :1388 ریکور،)

 مها »  ویهد:   ونهه مهی   نیز این 18داستانی روایت ۀدربار ریکور
 ،نههامی  کههه ارسههطو مههیداسههتانی  چیههزی را روایههت  فن دقیقههاً
 «واقه   یعنی فراسهتن امهور    نامد می 20سازی یا پیرنگ 19میتوس
 ،پیرنهگ » :کنهد  یارسطو نقل مه  از او (.72: 1383 ،1 ج )ریکور،
یعنهی  (  12: 1383، 1ریکهور، ج  ) «کنش است و محاکاتنوعی 
کنشی ف اهانه و شکلی از  معنای ساختن واقعیتی تازه، در تقلید

 کهار ه ریکور مفهوم ارسطویی تقلید را به  و محاکات. 21پراکسیس
را بهه معنهای کهنش     تقلیهد  ،بهرخال  افالطهون   ارسهطو . برد می

سهاختن   ،تقلیهد  ارسهطو از  مقصهود  .دانسهت  بازسازی ساده نمی
دههی   کهنش شهکل  نهوعی  تقلید برای ارسهطو   واقعیتی تازه بود.
 .(437: 1374، احمدی) شد محسو  می

هنهری   اثهر بهر  هنرمنهد   دهد: را تکامل می این نظر ریکور 
فنچهه ر  داده فراتهر    واقه  از  کنهد کهه در   چیزی را بیهان مهی  

 .1 کههرده:سههه سههطح مطههر   محاکههات را در ریکههور رود. مههی
 ریکهور، ) 24بازپیکربنهدی  .3 23 پیکربندی .2 22 پیشاپیکربندی

ادراک  و روزه ههای زنهد ی ههر    کنش (.102: 1383 اول، جلد
باشهد بگهویی  عناصهر     بهتهر  شهاید  هها و  فن ۀف اهانه یا ناف اهان

مواردی هستند کهه پهیش    ،ها ذهنی یا سوبژکتیو وابسته به فن
 ۀتهوان مرحله   ایهن رو مهی   زا  یری اثهر وجهود دارنهد.    شکل از

 خوانهد و از  «پیکربنهدی »،  یری را  بنا به اصطال  ریکور شکل
 «پیشهاپیکربندی »روزه با عنهوان   ذهنیت زند ی هر ها و کنش
 «بازپیکربنهدی » ،سوم ۀمرحل (.437 :1374، احمدی) کرد یاد

پهی   در کنهد و  میتأویل را  متن ،زمانی که خواننده .متن است
پیکربنهدی مهتن د ر هون     خاطهچ )کهاربر(  متأویهل   فن با هر
مهه    ۀتهوان  فهت سهه لحظه     ایهن اسهاس مهی    بهر  شهود.  مهی 

اسهتراتژی   .1 :ازنهد  ا عبارت هرمنوتیک ریکور فراشدخواندن در
امها بهه سهوی خواننهده جههت       کند، لف طر  میؤخاصی که م

پیکربنهدی ادبهی یها نگهارش      کاربرد این استراتژی در .2 دارد 
 .(22 :1393 حسامی،و  نژاد رجبی) پاسخ خواننده .3  متن

  25محور نوآوری طراحی

 محور گیری نوآوری طراحی های شکل زمینه 
  سهترش  سهمت  ایهن  بهه  زیادی تمایالت، اخیر های سال در

 تجهارت  وریافهر  در توانهد مهی  طراحی چگونه که است یافته

 در طراحهی  نقش ۀاربدر هایی بحث به و باشد داشته مشارکت
 ۀدربار طراحی فرا یر مفاهی  به  ی کهحامب بینجامد؟ نوفوری
 در بخشهیدن تجسه   مفاهی  جایبه مشکل حل و ایده تولید

 بها  .است کرده پیدا ارتبا  زیباسازی تمرین عنوان به طراحی

ۀ نظریه بهه  ی، اجتمهاع  های نوفوری در طراحی ۀتوسع پیگیری
 به واکنشی توانی  می را طراحی تفکر رسی . می طراحی تفکر

 نوفوری جایی که  ببینی  مدیریتی تحقیقات به وابسته بحران
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 در و ساده ،حواض یمفهوم عنوان به تادارد  نیاز بندیفرمول به

 بهه   (Janke, 2013: 36).شهود  مطهر   مدیران برای دسترس

 عمهومی  مدیریت مفهوم همچون طراحی تفکر ۀرشت موازات

 کتمشار ۀدربار هایی بحث ، ذشته سال ده در نوفوری، برای

 مهدیریت  از مفهاهی   این است. شده انجام نوفوری در طراحی

 مطالعهات  و تجهارت  مهدیریت  از بلکهه   اندبرنخواسته طراحی

 26«نوفوری معنها » ،ها بحثاین یکی از ند. ا خواسته بر نوفوری
 ست. ا

 معنا نوآوری و طراحی 
مهدیریت بهه طراحهی     ۀروبرتو ور انتی ، پژوهشگری که از حیط

 ۀم ابه  طراحی بهه »  27کالوس کریپندور  ۀنظری وارد شده است،
 ,Krippendorffرا مبنها قهرار داده )  « ساختن و معنا بخشهیدن  

را « نوفوری طراحهی محهور  » ۀ( و بر اساس فن نظری9-39 :1989
دهد. به بیان ور هانتی نقهش طهرا  و نهوفوری کهه       پیشنهاد می

 .اسهت ورده ادر توییهر معنهای فهر    انهدازد،  طرا  بهه جریهان مهی   
 ایتالیها  شهمال  ههای  شرکت از ای  سترده تحقیقات ور انتی طی
مهی  اسهتخدام  مترج  عنوان به اغلچ معماران و طراحاندریافت 
 -فرهنگهی  بستر ۀمنظور ترجم بهمترج  در اینجا  ۀ. استعارشوند

 اسهتخدام  روه هد  به کار  رفته شده است. طراحان  اجتماعی
پیشنهاد دهند  یحصوزتم ،محصوزت زبان ۀواسط بهشدند تا  می
. کننهد  مهی  تخیل یا بیان ربرانکه کااست چیزی   فراسوی فنکه 
 منطقهی  نوفوریحافظ توانش  طرا ِاست که  معنا بر تمرکز این

 .((Norman&Verganti, 2012: 2است  تکنولوژی در
 هنهوز  ور هانتی معتقهد اسهت    .دارد معنهایی  محصولی هر

 ایعالقهه  محصوزت معانی توییر گیچگونبه  ها شرکت خیلی

مهی  معنهی  چیزهها  بهه  چگونه مردم به فه  اینکه ها فن .دندارن
 از کهه تمایل دارنهد  یی معنا کشف هب فقط و رندعالقه ندا ،دهند
 شهده  داده پیشهنهاد  معرفی رقیهچ  با و جدید یمحصول طریق

 معنهی که اند شده ف اه ها شرکت از بسیاری ،با این حال. است

 «دارند احتیاج یمحصول به مردم چرا» اینکه یعنی ،محصوزت
 عامل ،«دارند احتیاج محصول در چیزی چهبه » اینکه از بیشتر

  (Verganti, 2009: 51). است بازار در رقابت
 اغلهچ که  محکمی دارند دزیل محصوزت خرید برای مردم

 ولهی  ،روانهی  رضهایت  و عملکهردی  امکانهات  مهورد  دو هر شامل

 غهذا  مهندسهان  و مدیران نند ان،ک مصر  شود. می نشدنی لمس
 ه دزیهل به هها  افزارمنهر  از و  یرنهد  می مشاوره خدمات خرند، می

 .کننهد  استفاده مهی  عملکردی دزیل همانند یاحساس و یفرهنگ
 محصهوزت  از وقتهی  و هسهتی   بشهر  مها  است، طبیعی اکاملً این

 بهر   هام  خهود  شخصهی  نیامع کردنتمام برای کنی ،می استفاده
 چگونهه  بداننهد  ای ندارند عالقه ها شرکت از خیلی هنوز . داری می
 اعتقهاد  هها  ن. فکهرد  خلهق  جدید نیامع محصوزت برای توان می

 کننهده  استفاده تحلیل میان از نه اتی هستند کهاتفاق نیامع دارند

ه ب ارتباطات و بازاریابیفرایند  بلکه در توسعه، تحقیق و بخش در
 اسهت  ممکهن  ،هها  وریافنه  ننهد هما امها معهانی  فینهد.   مهی  وجود

 یعنهی   دنباشه  توسهعه  بخهش تحقیهق و   ۀپروسه  یک موضوعات
 معنی محصول تولید هر برای یشرکت در تواندمی طراحیفرایند 

 توانایی داد نشان همچنین ور انتی. (Verganti, 2009: 51) کند

 کارههای  از نهوع   رفتن ایهن  خدمت به و کردن فسان در مدیران

 اسهت  حیاتی تفسیرها از ایشبکه با فرهنگی اتتوییر در نوفورانه
(Janke, 2013: 38). 

در قالهچ نظریهه    ابتهدا  ،ور هانتی  معنایی  یریجهتاین 
 های تئوری 28،اوبرگ فسا نوفوری محقق اخیراًولی   ظاهر نشد

 چگونهه  اینکهه  فهه   بهرای را  هرمنوتیهک  ۀفلسف ۀیافتاساس

 در نوفورانه هی مفاسبچ  29«جدید معانی ففرینی افق»توانایی
 ,Oberg) اسهت  ارائهه کهرده   ،شهود  فناوری محور محصوزت

 برای یباارزش انداز چش  عنوان به را هرمنوتیک او .(39 :2012
این  .دهد می پیشنهاد محصول معانی بنیادین نوفوری بررسی

 ۀنظریه  در .تفهاوت دارد  کالسهیک  نهوفوری  ۀنظریه راهبرد با 
پردازی حاصل  ایده یا ئلهمس حل یندافر در نوفوری ،کالسیک
چههارچوبی بههرای   ،هرمنوتیههک حههالی کههه  در  شههود مههی

 کند.   ایجاد می تفسیر یندافر عنوان به نوفوریدرنظر رفتن 
بهرای   دار معنهی  ییسهناریو  ففهرینش  سهبچ این نگهرش  

بهرای   درخواسهتی  هنهوز  کهه شود  می تجاربی تصور و تجس 
  و بهه  نیازها به دادن پاسخاین امر فراسوی   .وجود نداردها  فن

سهت  ی فن ابه معنها  موضوع این .است بهینه حل راه عبارتی،
صهر    حهل  راه یها  ایده ،فرایند نوفوری معنامحور خروجیکه 

 ،تهر  قیهق بهه عبهارت د   .اسهت  سهناریو  بیشهتر بلکهه    نیسهت 
ها  و روابط میان فن عانیم ازشده  تنظی متوالی و  ای مجموعه
ای  دادهای تصورشهده رخه سناریوها تهوالی   ،حقیقت در .است

. هستندو مجزا از ه   مجردهای  اتفاق ،هستند که اجزای فن
ینهد  افراسهت کهه    ها محصول در دست کاربر فن یکی از م الً

را  تصورشهده ههای   هتجربه  شرایط مربو  به همۀ استفاده در
معنای جدید در  کنندۀ سناریوی معنا بیان هر .دهد شکل می

قالهچ   توانهد در  و مهی  سهت جهام  ا  دو سطح جزئیات یافته و
 نهوع  یها ههر   31یها اسهتوری بهرد    30به شکل مهودبرد  ، زارش

ههای مهرتبط    . از م هال باشهد یافتهه    و عینیت  دریافت تجس 
کهه یهک شهرکت بهرای      یاد کرد 32کانسپت توان از نظایر می

بهه  مطلهو  خهود    ۀها و فینهد  نمایش فرمانمنظور  بهو عموم 
معناههایی هسهتند    ،یوهااین سهنار  ۀهم  ذارد. در نمایش می

را زیهادی  ههای   نشهانه اند و  شده خا  تفسیر یمسیر که در
 .(Oberg & Verganti, 2013: 92) دهند نشان می
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 تحلیل نتایج بررسی/ بحث و

هاای توییاد معناا     اساس روش طراحی بر بررسی آثار

 (استعاره و روایت)
 هک کرداشاره  33رولکوبرادران بتوان به  میان طراحان می در

طریهق   ازههای معنها    ،  سترش افقها فن با نگاهی به چند اثر
 ۀابخانه کت 34،ابر ۀکتابخانبرای م ال  .شود مشاهده میاستعاره 

 معنهای کتها  در  . (1 )تصهویر  36خویشتنۀ انکتابخ و 35فجر
بارش کتا   ،در طر  اول .این سه طر   سترش یافته است

 ،طهر  دوم  در .دانهش اسهت   ابهر از  ۀدانش کهه اسهتعار   از ابرِ
 هر ،در طر  سوم از بنای تمدن و کتا  همچون قطعات فجر

 کتا  نشانگر طیف نوری از منشور دانش است.
یند استعاره به امفهومی فر ۀجنب فته شد،طور که   همان
ههایی   کردن واژه یعنی نزدیک   ردد مشابه باز می دریافت امر

بهه نظهر    «نزدیک»نا هان  ه  دورند و اولین مرحله از که در
فضهایی منطقهی    رسند. همین توییهر فاصهله را طهرا  در    می

، (2 )تصهویر  37صهندلی  الیهد   کند. برای م هال در  ایجاد می
مفاهیمی جدید  کردن فرم صندلی به  الیدر، ا نزدیکطرا  ب

 ویی نشستن روی ایهن صهندلی بها پهرواز در      کند، ایجاد می
کاربر را  ، یری فسمان خیال همراه خواهد شد و با این جهت

بهه  ههای شخصهی خهود خواههد سهپرد.       ها و تجربهه  ویلأبه ت
تصویرسههازی و ، طهرا  بها ایجههاد عملیهات ترکیبهی     عبهارتی، 
 ردد. در روایت  نوفوری معنایی می سبچسازی مستند  شبیه

بندی رخهدادها   ترکیچ سنتز تولید معنا در همچون استعاره،
رویهدادهای   افتهد،  بود ی روایی اتفهاق مهی   زمان نوعی که در
هها بهه یکهدیگر متصهل      امکهان  هها و  قطعیت ها، علیت ،متعدد
   فیند. تازه  رد ه  می یو برای تولید معنای شوند می

 
 خویشتن ۀآجر، کتابخان ۀابر، کتابخان ۀکتابخان. 1 تصویر

 (www.bouroullec.com)  مأخذ:

 

  ساموراییصندیی .  4 تصویر ؛صندیی گالید .3 تصویر قفسه پروانه. 2 تصویر

 (www.bouroullec.com) : مأخذ
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بهرادران   (3 )تصهویر  پروانهه  ۀقفسه کمهد   دربرای م هال  

 ی همچههونرویههدادهای   یههرد روایتههی شههکل مههی  برولههک
کهردن و   حرکهت  هها،  فن پوشیدن از کمد،لباس فوردن  بیرون
بهود ی اتفهاق    زمهان  ههایی کهه در   تهوالی کهنش   رفتن، بیرون
 ایهن کمهد   درای  پروانهه  و پهر  بال همچونلباس که  افتد، می
 هویی بهه صهاحچ فن     ،ندننشی تن می زمانی که بر ند واسیر
کهه  سهت  ا ای رابطهه پیرنهگ   ،این روایت در. دنده بال می و پر

طهرا    از دیگهر  اثهر  در میان لباس و صاحچ فن وجهود دارد. 
 39بههرس شههوینده اکسههکالیبر 38،فیلیهها اسههتارک ،فرانسههوی

را بهاز و   روایتی تهاریخی  ،ستفاده ویی در زمان ا ،(5 )تصویر
 ،افتهد  ههایی کهه هنگهام اسهتفاده اتفهاق مهی       کند و کنش می

 شمشهیر برس را همچون  کاربر :است روایتای از فن  استعاره
درون سههنگ بیههرون  از  ،انگلههیس  ای افسههانه  پادشههاه ،رتههورف

بها   ،سان و بدین خیزد می ها بر فلود ی به مبارزه با کشد و می
ه شخصهیتی مجهازی بهرای او به     ،پردازی التحریک حس خی

شستن توالهت   خوشاینددر قالچ فن، عمل نا و فورد وجود می
 .شود داشتنی تبدیل می دوستبه عملی جالچ و شاید 

  
 برس شوینده اکسکاییبر .5 تصویر

 ((www.starck.comمأخذ: 

 نشیمن باغ .6 تصویر

 اول( ۀنگارند کارشناسی ارشد ۀنام )پایانمأخذ: 

ههای   مراتهچ معنهایی یها زیهه    بهرای   ا هر  ،دیگر م ال در
 40بهاغ نشهیمنی بها عنهوان     ،مبلمان شههری  از یبازنمایی اثر

سهه سهطح    ،کنهی  رای شهروند ایرانی بررسی ب را (6 )تصویر
کهه   یمبلمان لدان  ،سطح اول :وجود خواهد داشتبرای فن 
ای  فرم استوانه .دارد بر طبیعت را در نسان وا ،ظرفی همچون

 محهافظی همچهون  لهدان اسهت.     استعاره از نیز درخت دور
کهه   ف  و سروو به  کند را بازنمایی میباغ ایرانی  ،سطح دوم

داشههتن  وجریههان دارد پههایین بههه جوشههد و  بههاز مههی  در
معهانی   ،سهطح سهوم   امها در  .کنهد  اشهاره مهی   مراتهچ  سلسله
رفهتن بهه    :شهوند  ضمنی بیهان مهی   ورط به هستند و تر عمیق
 و شهدن  فسهمانی  زمین و جداشدن از استعاره از، بازتر سطح

 در. اسهت  کعبهه  طوا  وایرد استعاره از که است طبقات دوار
 بنشهین ) خیهام  راشهع ا وجود دارد که بهروایتی  ،پایین بخش
 بها  نزدیکهی  برای)که  حافظو  (ببر لذت زند ی از و ف  کنار

 ،حقیقهت  در ( اشهاره دارد. کنهد  تالش می خدا ییعن معشوق
 پردازد. ها می این سطح به اسطوره

 41عنوان مفسر بهطراح 
طهرا   ، محور براساس نوفوری طراحی ،طور که بیان شد همان
طهرا    ۀوظیفه  حال باید پرسید. کند عنوان مفسر عمل می به
 واقهف  خهویش  پیرامون بر ه  مفسر ؟مفسر چیستعنوان  به

 درک را کاربر خا  دنیاى ،خود خا  کوشش با ه  و است

 فسهر . منگهرد  مه   وسهی   اى مجموعهه  در را کاربر او. کند م 

 اى منظومه، خود ۀرصدخان در که است شناس  ستاره همانند

 او پهس . دارد جاى فن ۀمحدود در کاربر که بیند م  را وسی 

 مشهاهده  را او دنیهاى  تمامیهت  بلکهه  ،بیند م  را کاربر تنهانه

 کار نهای  ۀنتیج از ،حوادث توال  و زمان  ذشت با و کند  م

 بتوانهد  بایهد  و. ااسهت  دشهوار  بهس  او کهار البتهه   .دارد ف اه 
 را کهاربر  نفسهان   دنیهاى  ،دریابد را کاربر بر حاک  هاى ارزش
 با، نهد او جاى به را خود ،بشناسد را های او بافی ، خیالبشکافد
 از ههای   قسهمت  و یابهد  تدس 42زیسته ۀتجرب نوع  به کاربر

شهواهد و   فقهدان  اثهر  بهر  که را کاربر پیرامون یا ذهن  محیط
 . ازکند تکمیل همدل  قدرت با ،است مانده تاریک ،مستندات
 هها را  فن تهاریخ   واقعیت ،با شناخت محصوزت ،طر  دیگر

 کل در راباید محصول امر  این رسیدن به برای . اودرک کند

 .استخراج کند را فن معناى و دهد جاى محیطش
محصول و  ۀکه درباررا تفسیرهایی ، او برای این شناخت 

 کنهد  فوری مهی  جمه   ،تفسیرها وجود دارد ۀشبک کاربرش در
شناسی بههره   جامعه شناسی و علوم روان از و (8 و 7صاویر )ت
 در شناسهی  جامعهه  و شناسه   روان این توصهیف،  با . یرد می

 امهروز  کاربر جامعه و باید او .دندار وازی  جایگاه ،ویلأت روش
فردای این جامعهه را نیهز     ذشته، با شناخت از و بشناسد را

 ههر  سهودمندی  و اههدا  اینجا  در مفسر ،حقیقت در ببیند.

 یها بسهتر، بهاز    زمینهه  با روابطش ۀدوبار تفسیر با را محصول

 (.8 )تصویر کند می تعریف

http://www.starck.com)/


  93 

 ... محور بررسی زیرساختارهای نوفوری طراحی

 

  
 حی محصولکاربر، مفسر و طرا ۀمثلث رابط .7 تصویر

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

 تفسیرها ۀتحلیل شبک. 8 تصویر

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

 روایت  درپیکربندی سطوح 

ایهن   بعهد از  مفسهر طرا  یها  که ال مطر  است ؤحال این س
نهه ایهن   چگو، فه  دنیای ذهنی او و کاربر شناخت از درک و
بهرای سهاختن    بنهدد؟  کاره راه نوفوری موفق ب ت را درشناخ

کنهی . در   شهروع مهی   مفهوم ارسطویی تقلیداز  ،واقعیت تازه
ادراک  و روزه زنهد ی ههر   ذهنیهت  و هها  کهنش  بتدا بااینجا ا

باشهد بگهویی  عناصهر     بهتهر  شاید ها و فن ۀف اهانه یا ناف اهان
 رو هذهن کهاربران روبه   درها  ذهنی یا سوبژکتیو وابسته به فن

 فوری تفسهیرها از  ست که طهرا  بها جمه    ا اینجاهستی . در 
شناسهی و   بهه کمهک علهوم روان    و (8 )تصویرها  ویلأت ۀشبک
به شناختی از دنیهای ذهنهی کهاربران دسهت      ،شناسی جامعه
نهایهت بها تفسهیر     در کهه دهد  را شکل می عناصر او بد.ای می

وارد روایهت  ینهد  افر در «پیشهاپیکربندی » عنهوان  بهه  خویش
شود استراتژی  شناخت دنیای ذهنی کاربر باعث می. شود می

. به سوی کاربر جههت بگیهرد   ،کند لف طر  میؤخاصی که م
و مشهاهده و   سهازی مسهتند   استراتژی طرا  از طریق شهبیه 

 ،است که در نهایهت  ای رویدادهای متعدد و پراکنده بازتعریف
، ای تهازه   ونهه ا ففهرینش  به   یهرد و  نظر می را یکجا در ها فن
   کند. روایتی تمام و کمال ادغام میقالچ  در «پیکربندی»در

 .افتهد  اتفهاق مهی  متن  43«بازپیکربندی» ،سوم ۀمرحل در
مهتن در  )منظهور از  کند  میتأویل زمانی که خواننده متن را 

پی فن با  در(،  استفاده است ۀاینجا محصول و کاربر در زمین
رجهوع  ) شهود  ربندی متن د ر هون مهی  پیک ،کاربرتأویل  هر

وقتهی کهاربر    ،(4 تصهویر  44،صندلی سهامورایی شود به م ال 
 یهای فضاها و تجربه ،ها چه شخصیت ،نشیند روی صندلی می

بهرای او اتفهاق   ههایی   تأویهل و چه  ؟شود یادفوری میبرای او 
کیهد، توییهر یها    أ، یها ت زبان دیگر، طرا  بها تکیهه  به  ؟افتد می

ورده، پیکربنهدی فن را در  اعناصر  یک فهر از یک  هر ترکیچ 
 ءشود کهه کهاربر شهی    می موجچو  دهد میذهن کاربر توییر 

و معنای فن را بهازتعریف کنهد. در    کردهد  را بازپیکربندی 
 یک م ال ساده، ساعت زنانه، ساعت کار یا ساعت ورزشی هر

شوند. شایان ذکر  یک به همین واسطه است که بازتعریف می
پیکربنههدی در زبههان فارسههی  توسههط بابههک  ۀاژاسههت کههه و

قهرار   Formgivingیا  Gestaltungفلمانی  ۀاحمدی معادل واژ
توان ارتبا  معنهادارتری   داده شده است، و به این وسیله می

و  (Gestlatung) میههان عناصههر میکههرو و مههاکرو پیکربنههدی 
    یند هرمنوتیک ایجاد کرد.افر

 های معنایی   زمینه
 ،بیهان کهردی    عنهوان مفسهر   بهی که از طرا  تعریفاساس  بر

بیرونهی   به جههان درونهی و   مفسر -ززم است شناخت طرا 
سهازی   دوبهاره با معناهای جدیدی و دنیای جدیدی  در کاربر،
حال چگونهه    است پذیر امکان دنیای روایت در کار این .شود
بهین   ۀسجام بخشید و رابطه توان این معناهای جدید را ان می

تعامل بهین   محصول و اجزای فن یعنی کاربر، ید ودنیای جد
 معناهایی که کهاربر،  ؟کرد قراراین دنیای جدید بر ها را در نف

سهاحت   در ،وردف وجهود مهی  ه هها به   محصول و تعامل بین فن
که همان معنهای  ابد ی می ساختار و  یرد شکل میمعنای کل 

 معناههایی کههه در  .فن اسهت  ۀمایهه درون و مضهمون و  روایهت 
سهاحت کلهی هسهتی     اکولهوژی و  چون زبهان، همهایی  هزمین

 .(9 )تصویر شود میبررسی 
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 گذارند ثیر میأورده تایند طراحی و فراعناصر زمینه که بر فر .9تصویر 

 (: اقتباس و تغییر از نگارندگانKrippendorff, 2006خذ: )أم

  ___________________________________________________  نتیجه

 سهبچ خلهق  « جدیهد  معهانی  سهازی  افق» چگونه اینکه فه 

 یههای  تئهوری به خلق  ،شود می محصوزت در نوفورانه مفاهی 
 .د هرد  ایجهاد مهی   هرمنوتیهک ۀ فلسف اساس بر د کهانجام می

 ۀ رفتهه و مشخصه   قهرار ویهل  أتمفههوم   بنیان هرمنوتیک بر
مفهاهی    ،. در نتیجهه اسهت متن  ۀ ستر زمینه و ،ویلأتاصلی 

یعنهی   ،مرتبط با متن با توجه به مقصود کلی خوانهدن مهتن  
 یرد. ایهن   است که شکل می جانچ مخاطچ یافت ازکنش در

 .شهود  تعریف می عوامل مادی پیام ها و طریق نشانه زایند افر
ه فضای استفاد محصوزت صنعتی در شود باعث می در نتیجه

 مفهاهی   ،از سهوی دیگهر   .گیردب قرار عنوان متن مورد نظر به

 ۀزمینه  محصهوزت صهنعتی در   ۀمهتن ادبهی دربهار    مرتبط با
اینجاسهت   . یردقرار  سازی و کاربردی مورد بررسی ،ادهاستف

بخشهیدن بهه    تجسه   منظهور  بهروایت  که دو مدل استعاره و
ههای فن   که نمونهه شود  استخراج میوری معنایی فنو رویکرد
چهون اسهتارک و بهرادران برولهک     همطراحان بزر ی  در فثار

ری نوفو در روایتاستعاره و  ساختاراز  .شود دیده میوضو   به
 تهوان در  هرمنوتیهک مهی  چهارچو  نظهری    محور در طراحی

در بهه خالقیهت    تها کهرد  نوفوری معناههای جدیهد اسهتفاده    
 .بینجامد طراحی

 

 

 ها نوشت پی
1. Richard K. Lester, Michael J. Piore. 
2. Generic Problem Solving  
3. Adrian Snodgrass, Richard Coyne 
4. Hermeneutic Circle  
5. Interpretation  
6. Language Theory 
7. Hermeneutic 
8. Hermeneuein 
9. Hermeneia 
10. Hermes 

 وظیفهه یکهی ازخهدایان یونهانی اسهت.      ،دار بهال  خداى معناى بههرمس 

 .است بشر به خداوندى هاى پیام انتقال هرمس
11. Dasein 
12. Existential  
13. Josef  Bleicher  
14. Paul Ricoeur(1913-2005) 
15. Metaphor 
16. Narration 
17. Mimesis 
18. Story Recit 
19. Mythos 
20. Plot 
21. Praxis 
22. Prefiguration 
23. Configuration 

24. Refiguration 
25. Design Driven Innovation 
26. Innovation of Meaning 
27. klous krippendorff 
28. Asa Oberg  
29. Envisioning New Meaning 
30. Moodboard 
31. Story board 
32. Consept 
33. Ronan & Erwan Bouroullec 
34. Cloud 
35. Brick 
36. Self Shelf 
37. Glide sofa 
38. Philip Starck   
39. Excalibur Heller 
 

 اول. ۀکارشناسی ارشد نگارند ۀنام نشیمن باغ، بر رفته ازپایان .40
 

41. Interpreter 

است کهه بهه    Erlebnis das. تجربۀ زیسته معادل فارسی واژۀ فلمانی 42
معنای تجربه کردن و شهود کردن است. این واژه به صهورت کلهی از   

در اساس متفاوت است، زیهرا بهه    Experimentواژۀ تجربه به معنای 
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 ... محور بررسی زیرساختارهای نوفوری طراحی

 
معنای تجربۀ فزمایشگاهی نیست ، بلکه هد  بازنمایی تجربۀ واقعهی  

بنا تجربه  ر نباید خود را از محیط جدا بداند، بلکهه  است و بر این م
 باید خود را جزئی از محیط فرض کند. 

است که توسط پهل   reconfiguration بازپیکربندی معادل انگلیسی  .43
ریکور به کار  رفته شده است. منظور پل ریکور این است کهه نهاظر   

کربنهدی  دههد و بهه واسهطۀ پی    اجزای مختلفی  را کنار ه  قرار مهی 
ههای مهرتبط    فهمد، حال فنکه طرا  به کمک تکنیک محصول را می

در فرایند تأویل کاری می کند که کاربر یا بیننده به صورت مجهدد،  
الشعاع قرار دهد، اجزا را مجدداً کنار ه  قهرار   تأویل محصول را تحت

 دهد و باز پیکربندی کند. 
44. Samourai chair 
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