فرهاد آلعلی
عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی ،دانشکدۀ هنر ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

چکیده
این مقاله تحلیلی است بر مفاهیم هرمنوتیک و کاربرد آن در طراحی که به روش کتابخانه ای و
تحقیق کاربردی صورت پذیرفته است .هرمنوتیک در معنای صریح خود به معنای هنر تفسیر،
بیان و ترجمۀ متون نوشتاری است .تفسیر در حقیقت کلید فهم است .این کلید تقریب ًا در تمامی
جوانب زندگی اعم از حرکات ،اشارات ،فعالیتهای علمی ،هنر و ادبیات و وقایع تاریخی میتواند
بهکار گرفته شود .نظریۀ هرمنوتیک بیانکنندۀ بازتابی از حاالت و هنجارهای ادراکات است که
توسط زبان شرح داده میشود .در این نوشتار ابتدا به نظریات و تفکرات فیلسوفان برجسته در
زمینۀ علم هرمنوتیک پرداخته میشود .سپس به مفاهیم اولیه در باب هرمنوتیک اشاره شده و
مفهوم تعبیر و تفسیر یک اثر مورد مطالعه قرار میگیرد .پس از آن تمایز میان مأخذ و دریافت
حسی مشخص شده و در پایان به نقش کاربرد و تجربه در علم هرمنوتیک اشاره میشود که
بیانگر این خواهد بود که چگونه یک اثر هنری پس از ادراکات حسی و نمایش جهت تفسیر توسط
مخاطب با در نظر داشتن کاربرد اثر و شرایط فرهنگی -اجتماعی قابل تفسیر به دور از حدس و
گمان خواهد بود.
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کلیدواژهها
هرمنوتیک ،1سمانتیک ،طراحی ،زیباییشناسی

آنچ��ه که ام��روزه طراحی را به مفهوم خ��اص آن مورد
توجه قرار می دهد ،اثرگذاری طرح روی مخاطب آن است.
مس��ئلۀ ادراک یا احس��اس مخاطب اثر هن��ری ،و تأثیر اثر
ب��ر او همواره نکتۀ مهمی در فلس��فۀ هنر بوده اس��ت .این
نکته ام��روزه در تمامی جوانب آثار هنری از جمله هنرهای
کاربردی نیز پدیدار ش��ده اس��ت .علم هرمنوتیک کلمه ای
است که در محافل کالمی و فلسفی و ادبی و هنری هر روز
بیش از روز پیش ش��نیده می شود .مسئلۀ دریافت مخاطب
در مقام تأویل و تفسیر اثر همواره مورد نظر فیلسوفان هنر
ب��وده ،و حتی گاه نظریه هایی بی��ش و کم دقیق درباره اش
پرداخته ان��د .اما اینکه پیام زیبایی شناس��انه را از راه ادراک
مخاطب بشناس��یم ،و از عناصر دیگر نظریۀ ارتباط ،به سود
ش��یوه یا نتایج رویارویی مخاطب با اثر چش��م بپوشیم ،و یا
ه��ر عاملی را در قیاس با برداش��ت مخاطب دارای اهمیت
کمتری بدانیم ،خود دیدگاه و نظری تازه در زیباییشناس��ی
است (احمدی ،1378 ،ص.)388
میتوان گفت که بهطورکلی دو رویکرد متفاوت نسبت به
بیانگری هنری و زیباییشناسانه وجود دارد .نخستین رویکرد،
گوهر اثر هنری را فقط از راه ارجاع به ادراک حسی ،یا از راه
ارجاع به قراردادهای نشانهشناسانۀ قابلفهم معرفی میکند.
در این دیدگاه ،شناخت اثر یا مطلق ًا ارتباطی به موقعیتهای
تاریخی آن ندارد ،یا این موقعیتها بسیار بیارزش انگاشته
میشوند .در رویکرد دوم بیانگری هنری ،نتیجۀ قرارداد است
و صرف ًا در بند ادراک حسی و پدیداری باقی نمیماند .در این
تاریخی پیدایی و دریافت
دیدگاه ،اثر همواره براساس شرایط
ِ
خود از سوی مخاطب ،تعریف ،درک و تفسیر میشود .آشکارا
این رویکرد به تفسیر متکی است (همان).

دربارۀ هرمنوتیک
هرمنوتیک دارای دو ریش��ۀ کهن تاریخی اس��ت؛ از یک
س��و فلس��فۀ یونانی-افالطونی ک��ه بهعنوان مث��ال از واژه
«تخنه هرمنوتیک» 2که به معنای هنر تفس��یر و بیان متون
بود اس��تفاده میشد ،و از سویی دیگر ،در تفسیر متون کتاب

این تقس��یمبندی توس��ط چارلز پرسی اس��نو )1959( 4در
کتابش تحت عنوان «دو فرهنگ» مورد بررس��ی دقیق قرار
گرف��ت .او متوجه ش��د که جدایی ادبی��ات از تحقیقات علوم
طبیعی حاصل پیامدهای انقالب صنعتی در اروپا بود .مباحثات
عصر حاضر در مورد تأثیر فناوری خصوص ًا مش��کالتی که در
ارتباط با میکروالکترونیک( 5ویل و دورسن 6)1997 ،وجود دارد،
نمونههایی هس��تند از اینکه چگونه پیشرفت در علوم طبیعی
توسط مطالعات مترقی و عالی در زمینۀ علوم انسانی به چالش
کشیده میشوند (بهعنوان مثال بهوسیلۀ پرسش دربارۀ مفهوم
آنها) (.)Burdek, 2005, p.245
فردری��ش دانیل ارنس��ت ش�لایرماخر)1834-1768( 7
بهعنوان اولین نمایندۀ علم هرمنوتیک مدرن ش��ناخته شده
اس��ت .گرچه او هیچ نوشتار مستقلی در مورد هرمنوتیک به
رش��تۀ تحریر در نیاورده است ،اما تفاسیر انجیل که در قالب
سخنرانی توسط او مطرح شده است ،بهعنوان آثار هرمنوتیک
س��نتی مورد توجه واقع شدند .او قوانین کلی شرح و تفسیر
را که میتوانستند در موضوعات غیرتکنولوژیک بهکار برده
ش��وند ،بسط و توسعه داد .اقدامات او از اصول کلی و فراگیر
زبان نش��ئت میگرفت« :زبان و تفک��ر یک واحد جداناپذیر
را تش��کیل میدهند .درس��ت مانند مفهوم چرایی در فلسفۀ
کانت که اش��اره به وحدت ادراکات حسی و مفاهیم عقالنی
دارد ،در اینجا نیز پیشنیاز مهمی برای تفسیر علمی طراحی
تشخیص داده میشود» (همان).
ج��ان گوس��تاو درویس��ن )1884-1808( 8تاریخنگاری
را بهعن��وان علم هرمنوتیک پایهگ��ذاری کرد .او روشهای
اساسی را در علم انسانشناسی تعیین کرد که شامل شناخت،
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مقدمه

مقدس مذهبی در آیین یهودیت مورد استفاده قرار میگرفت.
هرمنوتی��ک مدرن در ق��رن نوزدهم در حال��ی پدید آمد که
دانش��مندان در حال تغییر مفهوم دکارتی جهان بهعنوان یک
ماشین بودند .این اتفاق مقارن بود با زمانی که فردی انگلیسی
به نام جان اس��توارت میل 3بین علوم طبیعی و علوم انس��انی
تمایز قائل میش��د؛ چیزی که تحت عنوان «علوم اخالقی»
نامگذاری نمود (.)Burdek, 2005, p.244

بیان و ادراک اس��ت .سه سؤال مقدماتی نظری در مورد علم
تاریخ به درویسن نسبت داده شده است:
سؤال در مورد موضوع
سؤال در مورد روش
سؤال در مورد اهداف

ویلهم دیلت��ای )1911-1833( 9بهعنوان بنیانگذار اصلی
علوم انس��انی و پدر هرمنوتیک ،فلسفۀ علمی زندگی شناخته
شده است .او با استفاده از نمونههای روانشناسی ،تفاوت بین
علوم انسانی توضیحی (طبیعی) و علوم توصیفی را نشان داد.
این تقس��یمبندی براس��اس این گفتۀ او که امروزه هم معتبر
اس��ت ،صورت پذیرفته« :ما طبیع��ت را توضیح میدهیم ،اما
کارکرد ذهن را درک میکنیم».
در این زمان میتوان ش��باهت و قیاسی با نظریۀ طراحی
قائل ش��د؛ به گونهای که محصوالت نیز اغلب این طبیعت
دوگانه را دارا هس��تند که متش��کل از یک واقعیت مادی و
یک واقعیت غیرمادی (مث ً
ال مفهومی را که منتقل میکنند)
هستند (همان).
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اتو فریدریش بولنو )1990-1903( 10بهش��دت تحت تأثیر
11
مفسر
فلسفۀ زندگی دیلتای قرار داش��ت .او اغلب بهعنوان ّ
«ادراکات خرد» یا «فرمهای کوچک» شناخته میشد .اثر او
تحت عنوان «ادراک» ( )1949اهمیت ویژهای به دست آورد.
در این اثر بر اساس تفکرات شالیرماخر این نظر عنوان شده
که« :درک یک نویسنده توسط غیر بهتر است از درک و فهم
او از خودش» .این جمله که به طور ظریف و هوش��مندانهای
خالص��های از غایت علم هرمنوتی��ک را بیان میکند ،بدین
معناس��ت که ادراک از طریق بازس��ازی چگونه شکل گرفتن
یک ایده حاصل میشود.
هانس گئورگ گادامر ( )2002-1900احتما ًال مهمترین
هرمنوتیس��ت قرن بیس��تم بود که مارتین هایدگر 13یکی از
استادانش بود« .حقیقت و روش» )1960( 14از اولین اثرهایش
بود که با مس��ئلۀ اساس��ی عدم دسترس��ی به واقعیت توسط
روشهای علمی آگاهانه س��روکار داش��ت .چی��زی که برای
12

گادامر مهم بود این بود که موضوع تفسیرش��ونده و کس��ی
که آن را تفس��یر میکند ،مس��تلزم نوعی مبادله با یکدیگر
هس��تند .بنابراین تفس��یر یک موضوع نیز اغلب به معنای
تأثیر آن چیزی اس��ت که ادراک میش��ود .علم هرمنوتیک
ب��ه خودی خود نه یک دس��تورالعمل مکانیکی ،بلکه تقریب ًا
هنر اس��ت .همچنین گادامر با پیچیدگی مربوط به دو تفکر
دس��ت به گریبان ش��د .بر این اس��اس که دانش انسان بر
کدامی��ک از دو زب��ان تس��لط دارد :زبان ماش��ین (فرمول،
محاس��به ،عالئم ریاضی ،تجربیات علمی) و زبان فلس��فه.
گذر تاریخ در زبان متجلی ش��ده اس��ت .تجربیات انسان در
زبان تجلی یافته اس��ت .زبان وس��یلۀ درک و فهم انس��ان
از جهان اس��ت .بنابراین گادام��ر بهطور قاطعانه-ای به این
نظری��ه اعتقاد پیدا کرد که زبان  -که در بطن فلس��فه قرار
دارد -باید بهعنوان هس��تۀ اصلی مشکالت بشر مورد توجه
قرار گیرد و به همان شکل این حقیقت را برای طراحی نیز
به حساب آورد (همان ،ص.)246

برخی مفاهیم اولیۀ هرمنوتیک
هرمنوتیک ،برخی مفاهیم که در طراحی مفید هس��تند را
بسط و توسعه داد:
مثلث هرمنوتیک که متشکل از اثر ،15اثرگذار( 16ایجادکنندۀ
اث��ر) و دریافتکنن��دۀ اثر 17اس��تُ ،م ّبین رابطۀ بین ش��یئی
طراحیشده ،طراح و استفادهکننده است.
ادراکات پیش��ین و تلفی��ق بینشها ،مفاهی��م مهمی در
هرمنوتیک هستند .ادراکات پیش��ین بدین معناست که هر
دریافتکنندۀ اثر (استفادهکننده) از قبل نسبت به شیئی مورد
نظر علم و آگاهی دارد که به سبب همین آگاهی تفسیر واقعی
از آن امکانپذیر میشود .تلفیق بینشها بدین معناست که
«تمایل به ادراک و فهم» از این فرض ناش��ی میش��ود که
آگاهی پیشین دریافتکننده با بینش و تفکر (هدف و منظور)
هنرمند (طراح) در هم آمیخته و یکی شود و برعکس.
دایرۀ هرمنوتیک بهعنوان الگوی اولیۀ ادراکات میانذهنی
عمل میکند .دایره فاقد ابتدا و انتهاس��ت و در قیاس با آن
«س��اختار دایرهای ادراک» بدین معناس��ت که هنگامی که

تأویل فهم ،تأویلی هستیش��ناختی اس��ت و عمل
ای��ن
ِ
هس��تی را وص��ف می کند .هایدگ��ر این برداش��ت را مبدأ
خودش برای تحلیل هس��تی می-انگارد که با واقع بودگی
زیست جهان و بهویژه واقع بودگی وجود انسان آغاز خواهد
شد .تحلیل او نشان می دهد که وجود «برونافکنده» بودن
اس��ت؛ یعنی معطوف به گذشته در هس��تی «افکندهشده»
در زم��ان و جهان بهنحوی خاص و معط��وف به آینده که
هنوز برای تص��رف امکانهای تاکنون به تحقق نرس��یده
اس��ت .فهم از آن حیث که فهم است همواره در سه حالت
زمانمن��دی بهطور همزمان عمل می کند :گذش��ته ،حال و
آینده (پالمر ،1389 ،ص.)199

مأخذ و دریافت حسی

تفسیر و تعبیر یک اثر
بر اس��اس گفتۀ رودی کلر )1986( 18روند تفسیر یک اثر
شامل مراحل زیر است:
ادراک یک نشانه
تفسیر مرجع آن نشانه
ادراک مفهوم آن

بنابراین تعبیر و تفسیر اساس ًا به معنای بیان ،نمایش و مفهوم
(موضوع ،فرم و محتوا) اس��ت .غالب ًا اینطور تعبیر میشود که
این روند به مفهوم تفسیر آثار هنری است .بنابراین تفسیر نه
فقط نگاهی احساس��ی و س��طحی به موضوع ،بلکه بهعنوان
روشی در علوم انسانی است که دارای ویژگی فراذهنی است.
درس��ت همانند یکپارچگی خ َِرد و ش��عور در اینج��ا ارتباط با
جنبههای استدالل (دیالکتیک) عقالنی و ذهنی مطرح است
(.)Burdek, 2005, p.247

گادامر در مقالۀ معناشناس��ی و هرمنوتیک که به س��ال
 1972منتشر کرد ،نوشت که میان کارکردهای معناشناسی
و هرمنوتیک فاصله ای هس��ت ،هرچن��د که آغازگاه هر دو
زب��ان اس��ت ( .)Gadamer, 1977, pp.82-83هرمنوتیک
همواره از این واقعیت آغاز می ش��ود که پشت زبان ،جهانی
معناشناس��ی زبانی از کش��ف آن عاجز
دیگر وجود دارد که
ِ
اس��ت .هرمنوتیک مدرن از این نیز فراتر می رود و نش��ان
جهان تازه را حتی نمی ش��ود کشف کرد ،بلکه
می دهد که
ِ
فق��ط می توان آن را س��اخت (احم��دی ،1378 ،ص.)409
مفه��وم مأخذ (یا نماد و نش��انه) که در اینجا مطرح اس��ت،
بهطور زیادی با مفهوم س��مانتیک( 19معناشناس��ی) که در
س��میوتیک( 20علم نشانه شناس��ی ) بهکار برده میش��ود،
یکس��ان است .بنابراین تمایز معنای مأخذ از دریافت حسی
(یا مفهوم) بس��یار اهمیت دارد .کلر برای بیان این تفاوت از
مثالی در زبان اس��تفاده کرد بدین شرح که :انسان یا معنای
ی��ک کلمه را میداند و ی��ا نمیداند؛ در صورتی میداند که
بداند چگونه بیان و توصیف میش��ود (بر اس��اس قرارداد و
یا س��نت و عرف) .بنابراین درک دریافت حس��ی به معنای
درک و فهم مقصود و منظور اس��ت ک��ه معادل توانایی در
طبقهبندی حرکات بهعنوان بخش��ی از راهبرد و نقش��ه در
بازی ش��طرنج است .این مثال روشن میسازد که تفسیر یا
تعبیر صورت نمیپذیرد  -در این مورد از طریق آش��نایی با
قوانین  -تا وقتی که دریافت حس��ی (حرکت در شطرنج) از
مأخذ و منبع آن (مهرۀ ش��طرنج) نشئت نگرفته بادشد (�Bur
.)dek, 2005, p.249
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برای اثبات چیزی آن را بهعنوان فرضیه ارائه میکنند ،یک
دایرۀ منطقی (دور باطل) وجود خواهد داش��ت .یکی از موارد
اس��تفادۀ این پدیده که بهعنوان «دایرۀ فلسفه» نیز شناخته
شده اس��ت ،در آرمانگرایی هگل است« :برای شناختن هر
چیزی میبایس��ت مفهوم ش��ناخت را دانست که این بدین
معناس��ت که بایس��تی چیزی را از قبل ش��ناخته باشیم»
(.)Burdek, 2005, p.247

مش��روعیت هنر این نیس��ت ک��ه لذت زیباییش��ناختی
میبخش��د ،بلکه این است که هستی را آشکار می کند .فهم
هنر از طریق بُرش و تقسیم روشمندانۀ آن بهمنزلۀ موضوع
ش��ناخت یا از طریق ج��دا کردن ص��ورت از محتوا حاصل
نمیشود؛ فهم هنر از طریق فتوح هستی (گشودگی در برابر
آن) و اس��تماع پرسشی حاصل میشود که اثر پیش روی ما
میگذارد (پالمر ،1389 ،ص.)186

گادامر در شباهتهایی که میان اثر هنری و بازی میبیند
و درحقیقت در اتخاذ س��اختار بازی بهمنزلۀ الگوی راهنمای
س��اختاری که خودمخت��اری خ��ودش را دارد و با این همه
ساختاری اس��ت که برای بیننده آشکار است ،به چند هدف
مهم دست یافته است .اثر هنری چیزی ایستا در نظر گرفته
نمیشود؛ اثر هنری پویاس��ت و بسط و گسترش اثر هنری
جایگاه زیباییشناس��ی فاعلمدار را تعالی داده و س��اختاری
فرض میش��ود که ناکافی بودن شاکلۀ فاعل -موضوع را با
استناد به فهم بازی نشان میدهد (پالمر ،1389 ،ص.)192

در باب کاربرد و تجربه در هرمنوتیک
زبانشناس��ی و نقد ادبی شامل مراحل «ادراک ،تفسیر و
فهم» دریافت حس��ی اس��ت .بنابراین اگر کسی بخواهد از
مرحلۀ توصیف باالتر رود ،مرحلۀ دیگری باید دنبال شود:
گادامر ( )1960یادآوری کرد که پیش از این در سنت قرن
هجدهم روند هرمنوتیک بهصورت زیر تشکیل یافته بود:
ادراک
نمایش
کاربرد
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این س��ه عنصر جهت فراهم کردن قوۀ ادراک و دریافت
باید با یکدیگر در تعامل باش��ند (.)Burdek, 2005, p.249
گادامر می پذیرد که هرمنوتیک دست کم بهطور تاریخی به
«معنا» یا دقیق تر بگوییم به «ترجمۀ معنا» پیوند یافته است.
اثر هنری در خودآگاهی هر فرد حل می شود .این به معنای
«زبانی شدن» آن است .ما در تأویل ،بازی ای را میان مورد
آش��نا و مورد ناآشنا ،میان دانستن و ندانستن آغاز می کنیم.
تأوی��ل امکان می دهد ک��ه اثر هنری تجربه ش��ود .تأویل
رابطه ای می��ان مخاطب و اثر می س��ازد (احمدی،1387 ،
ص .)421در س��ال  1979توم��اس لیتاوس��ر 21و بیرجیت
ُولمِرگ 22از مدرس��ۀ فرانکفوت نظریۀ هرمنوتیک تجربی
را عنوان کردند .بر اساس گفتۀ آنان و بهطور سیستماتیک،
تأویل تجربی ریشه در فلسفۀ زبانشناسی دارد و همینطور
اشاره دارد به رابطه و پیوند جالب آن با مباحثات ارتباطی در

طراحی .گامهای مؤثر و روش��مند در تأویل تجربی ،تفسیر
ش��رایط معلوم و واقع��ی فرهنگی-اجتماعی بهعنوان نقطۀ
سرآغاز حرکت در هرگونه تالشی در راستای تفسیر است و
همینطور تفکر عمیق در این شرایط ما را از تفاسیر حدسی
و گمانه ای برحذر می دارد (.)Burdek, 2005, p.251

نتیجه گیری
نگاه معاصر و معمول ب��ه طراحی در دنیای کنونی روی
بازتعریف معنا در کل فرایند طراحی متمرکز است؛ آنجا که
مصرفکنندگان (مخاطبان) تنها مصرف کننده نیستند و در
فرایند درک یک کاال و ی��ا اثر هنری نقش بازی میکنند.
طراحی هم تنها برای گروهی از مصرف کنندگان نیس��ت و
طراحان ،س��ازندگان و دیگر گروه های درگیر را هم با خود
همراه می کنند تا یک تجربۀ معنا دار برای آنها خلق کنند.
در این مطالعه مفهوم تأویل و تفسیر که از گذشته های دور
در علوم زبانشناس��ی و دینی مورد استفاده قرار میگرفت،
م��ورد تأمل قرار گرفته و گامهای مش��ترک آن در هنر نیز
یافت شد .اینکه آثار هنری و حتی هنرهای کاربردی نیز بر
اس��اس معنا و مفهومی بنیان نهاده می شوند که قرار است
از طریق تجربه کردن مخاطب منتقل ش��وند و تأویل آنها
میس��ر نیست ،مگر با شناخت ش��رایط اجتماعی ،فرهنگی،
سیاس��ی و غیره ،که هنرمند در آن دس��ت به طراحی زده و
ه��دف و کاربردی را برای اثر خود در نظر دارد .این اهداف
در هنره��ای کارب��ردی بهصورت طراح��ی تجربه ،طراحی
احساس��ات و حتی طراحی خدمات نم��ود پیدا میکنند که
س��وای کاربرد ،درصدد انتقال مفهوم و معنایی مشخص در
کاال یا اثر هنری هستند.
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