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چكيـده : يكى از اسـتعدادهاى شـگرف آدمى، درك معقوالت و مفاهيم اسـت. قوه مفكـره، امكان فهم را 
براى انسـان ها ميسـر كرده و نيروى فهم نيز توان تفسـير جهان را فراهم آورده اسـت. پديده هاى طبيعى و 
دست ساخته هاى انسانى، ابژه ها يا "برابر نهاده شده" هايى است كه در هر مرتبه اى از مراتب فهم، عرصه تفسير 
را نيز مفتوح داشته است. شهرسازى و شهرنشينى تجسم تاريخمند حيات و تجربه زندگى است كه به مثابه 
پيكره اى انداموار نشان از تكاپوى مادى و معنوى نوع بشر دارد. شهر در نگرش هرمنوتيكى همچون متن قابل 
تفسير، تجلى گاه زندگى اجتماعى اوست كه عالوه بر جنبه هاى كاركردگرايانه ويژگى هاى حيات معنوى جوامع 

انسانى را نشان مى دهد.
فرم و شـكل شهر از مجموعه بافت هاى نشانه اى تشكيل شده كه ماهيتى زبانى دارند. شكل شهر، مى تواند 
به مثابه شكلى معنادار تفسير شود. هرمنوتيك در اين بحث، علم تفسير نشانه هاى موجود در متن شهر، براى 
دريافت معانى آن اسـت. علم هرمنوتيك و نشانه شناسـى ابزارى كارساز در فهم فرم و محتوا از طريق تحليل 

نشانه هاى منظر شهرى است.

واژگان كليدى : هرمنوتيك، نشانه شناسى، شهر، زبان تجسمى، فرم و محتوا.

Hermeneutics of Urban Landscape
Reading the urban landscape as context 

Abstract: One of the wonderful talents of human is to understand rational ideas and 
concepts. The thinking ability has made the understanding possible for humans and 
understanding has also provided the ability to interpret the world. Natural phenomena 
and human artifacts are objects that in each level of realization levels, has opened 
the interpretation field too. Urban planning and urbanism is the historical visualization 
of life and living experience which like an anatomic figure shows the spiritual and 
physical rush of mankind. In the hermeneutics attitude city as an interpretable context 
is the expression of his social life that shows the spiritual life of human societies in 
addition to functional aspects.
Form and shape of the city is composed of sign textures which have a linguistic 
nature. Shape of the city can be interpreted as a meaningful shape. In this discussion, 
hermeneutics is the science of interpreting city indications in order to obtain their 
meanings. Science of Hermeneutics and semiotics is an effective tool to understand 
the form and content through the analysis of urban landscape signs.

Keywords: hermeneutics, semiotics, city, visual language, form and content.
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مقدمه
ــاختمانى و  ــت؟ مجموعه اى از توده هاى س ــهر چيس  ش
فضاهايى كه ساخته انسان بوده و براى رفع حوايج مادى و 
معنوى آدمى شكل گرفته  است. دراين تعريف، شهر اجزاى 
ــيار متنوعى پيدا مى كند كه هريك، عالوه بر عملكرد  بس
مادى از كنش معنايى نيز برخوردار است. براى انسان امروز، 
ــهر پيشاپيش شكل  گرفته  است. فضاى شهر  پيكربندى ش
ــكل دادن فهم انسان ها دارد و متقابًال  نقشى اساسى در ش
ــازان نيز با توجه به فهم شهروندان و خواست آنها،  شهرس
ــعه مى دهند. خدشه دار شدن  ــهر را تغيير و توس چهره ش
هريك از اجزاى شهر به هويت شهر لطمه وارد مى كند. شهر 
با عوامل و عناصر عينى، بر اساس قانون مندى ها ى حاكم بر 
جامعه دركنار هم ساخته شده است. به عبارتى، شهر، داراى 
كمپوزيسيونى هدفمند و غايتمند از مجموعه اجزاى ساخته 
شده است كه بر اساس نوع نظام و ارتباط مادى و معنوى 
ــهر را صورت بندى مى كنند.  با يكديگر، پيكره و مفهوم ش
شهر، عالوه بر ساختار تجسمى اش، حامل مفهومى ذهنى 
است. اين مفهوم ذهنى نيز از به هم پيوستن مفاهيم هريك 
از اجزاى شهر بر اساس رابطه اى معنايى كه هر شئ با شئ 
ديگر پيدا مى كند، حادث مى شود. در نتيجه شهر همچون 
جامعه، موجودى حياتمند تلقى مى شود. شهروندان نسبت 
ــاس تغير دارند. نوعى غيرت ناشى از دوست  به شهر احس
ــهر، امر عاطفى و معنوى است  ــتن! دوست داشتن ش داش
ــتى و غيرتمندى نسبت به آب و خاك  همچون وطن پرس
وطن! اركان شهر، مهم ترين شأن از شئون جامعه است كه 

با تصميمى جمعى و اجتماعى پايه ريزى مى شود.

فرضيه 
ــهر از  ــير دارد. ش ــهر به مثابه يك متن، قابليت تفس ش

نشانه هايى تشكيل شده كه اجزاى آن را مى سازد. تفكيك 
ــانه، به سياق عدم امكان تفكيك دال از مدلول،  معنا از نش
ــهر، محصول تفسير صورت شهر  ــت. معهذا ش ممكن نيس

است.

شهر به مثابه پديده اى چند وجهى
ــت. همچون مجموعه  ــهر، پديده اى چند وجهى اس ش
ــت كه در نگاه روبرو، يك  ــر مندرج در صفحه اى اس تصاوي
ــره اى ديگر از آن را مى توان  ــر و از زواياى ديگر، چه تصوي
ــت كه بتوان با  ــئ واحد و ثابت نيس ــهر، ش رؤيت كرد. ش
ــد. تمام پديده هايى كه با  ــخصى با آن مواجه ش فهمى ش
حواس پنجگانه آدمى قابل ادراكند، اجزايى از پيكره شهر 
ــوند. همه در شكل گيرى "تصوير شناور شهر"  تلقى مى ش
سهيم اند. آنچه در شكل گيرى شهر اهميتى اساسى دارد، 
ــت. بر اين اساس شهر  تأمين اهداف انتفاعى و خدماتى اس
ــاختمانى  ــكل پيدا كند. مثًال س مى تواند در اجزا تغيير ش
ــود تا خيابان، پهناى بيشترى براى سهولت عبور  خراب ش
ــد. اما در روند آن  ــكل ترافيك، پيدا كن و مرور و رفع مش
ــهر در  ــاخت، بايد كليتى به نام مفهوم ش تخريب و اين س
ــهروندان پاس داشته شود. شهر، اَبَرمتنى است كه  نظر ش
در وهلة نخست، صورتى تجسمى دارد. بافتى از نشانه هاى 
تصويرى است. تصويرها در شهر، تصويرهايى معنادار است؛ 
ــهر هم جلوه اى  ــده در ش تا حدى كه زباله هاى پراكنده ش
ــاب مى آيد. ازدحام جمعيت  از سيما و منظر شهر به حس
ــدگاه هرمنوتيكى، اين  ــت. از دي ــك همچنين اس و ترافي
مناظر با مجموعه اى از تصاوير ثابت و متحرك، نشانه هاى 
تصويرى معنادار است. تصويرها، هريك نشانة معنا، محتوا 
ــدة اين  ــت. مجموعة درهم تنيده ش و مضمونى خاص اس
ــهر و سيمايى است كه خلقيات، عادات،  تصاوير، تصوير ش
رسوم، رفتارها، عقايد و به طور كلى خصوصيات شهروندان 

يك شهر و هر جامعة شهرى را عيان مى كند. 
پس، شهر، كالبدى معنادار است و نه تنها پيكره اى صرفاً 
ــت، بلكه پيكره و اندام هاى  خدماتى و داراى عملكرد نيس
شهر با منش هاى معنايى و معنوى شهروندان گره خورده 

است. 

شهر، تجسم روح جامعه 
ــهروندانش است و  ــهر، تجسم روح جمعى شهر و ش ش
ــوه معنايى آن منفك كرد.  ــهر را از وج نمى توان كالبد ش
ــهر، وجوه  ــق تحليل اجزاى كالبد ش ــك، از طري هرمنوتي

معنايى و محتوايى سيماى شهر را تبيين مى كند. 
ــهروندان،  مجموعه اى از برآيند  تفسير شهر، در فهم ش
تفسيرهاى فردفرد جامعة شهرى است كه مى تواند معتبر 

باشد.
ــف  هرمنوتيك، با روش هاى علمى و آمارى قادر به كش
ــهر است. جوامع بشرى در  تفسير جمعى شهروندان از ش
ــهرى آرمانى بر روى كرة   طى تاريخ در تالش بودند كه ش
ــت وعده داده شده را به واقعيتى  زمين ايجاد كنند و بهش

عينى در جهان ماده مبدل كنند.
ــهر، همچون ساختار اثر هنرى داراى دو مؤلفة فرم و  ش
محتوا است. فرم شهر بايست در نهايت، كمپوزيسيونى زيبا 
از اجزايى باشد كه هريك به تنهايى واجد دو مؤلفة زيبايى 
و عملكرد مطلوب است. از يك سو، تجربة زندگى و حيات 
آرمانى نوع بشر است كه به اين تركيب، يعنى منظر شهر، 
ــيما و منظر شهر  ــوي ديگر، اين س ــكل مى دهد و از س ش
ــر  ــت كه تجربة زندگى آرمانى و حيات معنوى نوع بش اس
را مجسم و محسوس مى كند. صورت و محتوا در اين نگاه 
هرمنوتيكى، پشت و روى يك سكه است كه جدايى آنها از 
يكديگر امكان پذير نيست. پس مى توان از طريق فرم، معنا 
ــت يازيد.  ــت و از طريق معنا، به آفرينش فرم دس را درياف
عملى كه در پى كشف معناى فرم ها و انواع نشانه ها باشد، 
عملى هرمنوتيكى است كه غايت و هدف آن كشف معناى 
ــده هايى است كه مى تواند هر پديدة  ابژه ها يا برابرنهاده ش

مربوط به شهر باشد.

هرمنوتيك 
  Hermeneutis در فرهنگ بين المللى «وبستر» ذيل عبارت
مالحظه مى شود كه وجود حرف s در پايان اين لغت به معناى 

«قواعد» و «نظريه» (يا علم) است (پالمر، 3:1377). 
علم هرمنوتيك، مطالعة فهم و به ويژه وظيفة فهم متون را بر 
ــت،  عهده دارد. از واژة«Interpretation» به معنى تعبير، برداش
تفسير، توضيح، ترجمه، اجرا درمى يابيم كه "عمل رمزگشايى و 
فهميدن معناى اثر، كانون علم هرمنوتيك است" (همان : 14).

ــهر  ــيماى ش موضوع علم هرمنوتيك، " ابژه اى به نام س
ــناخت عميق وجوه متعدد اين ابژه،  است". مفسر بدون ش
ــير كند. عمل تفسير  هيچگاه نمى تواند اقدام به عمل تفس
ــد. روش هايى كه  مى تواند مبتنى بر روش هاى متعدد باش
ــر را به قصد تفسيرى اش كه كشف محتوا و معناست،  مفس

داللت كند.
علم هرمنوتيك را مى توان به فهميدن آثار انسان تفسير 
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ــتى و طبيعت و تمام  ــة آن را به فهم هس ــرد و دامن ك
ــانى نيز  ــان و ماهيت فهم انس ــا از جمله خود انس پديده ه
ــم درآوردن چيزى  ــدف هرمنوتيك به فه ــعه داد. ه توس
ــت كه موضوع تفسير و فهم انسانى است. «پل ريكور»  اس
ــاب تأويل (1965)  (Paul, Ricoeur, 1973-2005) در ب

گفته است : 
"مراد ما از علم هرمنوتيك نظرية قواعد حاكم بر تفسير، 
ــا مجموعه اى از  ــر، تأويل متنى خاص ب ــا به عبارت ديگ ي
ــت كه به منزلة متن مالحظه مى شود" (همان:  نشانه هاس
52). پل ريكور، تأويل را كنش فهم مى داند و معتقد است 

كه فهم و تأويل به صورت پايدار هم بستة  يكديگرند.

ــل فوكو» نيز در «واژه ها و چيزها» نوشته است:  «ميش
ــارف و فنونى مى دانيم كه  ــا هرمنوتيك را مجموعة مع "م
نشانه ها را به سخن گفتن وامى دارد و به ما امكان مى دهند 
تا معنايشان را دريابيم؛ و نشانه شناسى را چونان مجموعة 
ــازند  ــارف و فنونى تعريف مى كنيم كه ما را قادر مى س مع
كه تشخيص دهيم نشانه ها كجا هستند، تعيين كنيم چه 
چيزى آنها را به هيئت يك نشانه در مى آورد، و نيز دريابيم 
ــت؟"  كه روابط و قوانين حاكم بر ترتيب و توالى آنها چيس

(گيرو، 1380).

شهر و نشانه ها
ــه مثابة  ــخنگو ب ــهر، تصاويرى س ــيماى ش منظر و س
نشانه هايى معنادارند. هرمنوتيك شهر از طريق نشانه هاى 

تصوير به كشف معناى آنها اهتمام مى ورزد. 
ــه چيز است. 1- : دانش  ــير منظر شهر نيازمند س تفس
هرمنوتيك. 2- : روش هاى نشانه شناسى و زبان شناسى به 
ــيع كلمه كه نشانه شناسى تنها بخشى از آن به  معناى وس

شمار مى رود. 3- : شناخت زبان تجسمى منظر شهر.
در «فرهنگ اصطالحات نقد ادبى» مى خوانيم :

"واژة نشانه شناسى (semiotics) در اواخر قرن نوزدهم 
ــت آمريكايى «چارلز  ميالدى توسط فيلسوف پراگماتيس
ــد. مراد از اين واژه «علم بررسى  ــندرز پيرس» ابداع ش س

نشانه ها»، بود" (مقدادى،1378: 514).
ــى نظام هاى مختلف نشانه هايى  نشانه شناسى به بررس
ــترك و سازندة فرهنگ هاى  مى پردازد كه مولد معانى مش
ــام اصلى و  ــان، نظ ــد. از آنجا كه زبان براى انس گوناگونن
ــى به همين اعتبار،  ــت، [و نشانه شناس بنيادى نشانه هاس
شاخه اى از زبان شناسى است] نظام هاى غيرزبانى نشانه ها 
مانند ژست هاى فردى و اشكال لباس را نيز مى توان شبيه 
ــانه هاى  ــده از نش ــت، زيرا آنها نيز تشكيل ش به زبان دانس
ــن صورت هر پديده اى  ــتند (همان). در اي حامل معنا هس
ــانه شناخته شود، به مثابه زبانى است كه  كه به عنوان نش
به چيزى داللت دارد. صورتى است كه بيانگر معنايى است 
ــت كه به جهت ظهور، صورتى يافته است.  و يا معنايى اس
ــت كه به مدلولى داللت دارد. شكل اين  ــانه، دالى اس نش
ــت؛ يعنى دال و مدلول به هم  ــتگى اس داللت، به هم پيوس
گره خورده  است. اگر دال و مدلول را بتوان به فرض محال 
ــد معنا خواهيم  ــكل فاق ــر جدا كرد، صورت و ش از يكديگ
ــكل و فرم و صورت،  ــت و مى دانيم كه امكان ندارد ش داش
ــا و محتوا نيز بدون صورت و  ــد. از طرفى، معن بى معنا باش
شكل و فرم، امكان ظهور نخواهد داشت. مى دانيم كه نشانه 

مجموعه از دال و مدلول است تا نشانه تلقى شود.
آگاهى به علم هرمنوتيك و نشانه شناسى به مثابه دانش 
و روش فهم پديده هاى ساخت انسان و طبيعت، از الزامات 

تفسير سيماى شهر به مثابه اَبَرمتنى معنادار است.
ــر و  ــهر، نه تنها پيش داورى مفس معنادار بودن منظر ش
ــير سيماى شهر نيست، بلكه  پيش زمينة ذهنى او در تفس
شهر حقيقتاً موجودى معنادار است كه توسط ذهنيت ها و 
خواست هاى انسانى كه ريشه در تمام وجوه حيات بشرى 

نيز دارد،  شكل گرفته و مى گيرد.
ــى تمام  ــوان دانش و روش بررس ــى را مى ت نشانه شناس
ــت و  ــانى دانس پديده هاى مربوط به فرهنگ و تمدن انس

تصويـرى  نشـانه هاى  از  اَبَرمتنـى  شـهر، 
معنادار اسـت كه آگاهى به علـم هرمنوتيك و 
نشانه شناسـى، از الزامات تفسير سيماى آن به 
حسـاب مى آيد و مفسـر بدون شناخت عميق 
وجوه متعدد اين ابـژه، هيچگاه نمى تواند اقدام 
به عمل تفسير كند. از طريق هرمنوتيك شهر، 
مى تـوان به شـناخت دقيـق فرهنـگ و هنر و 
تمدن و اعتقادات سـازندگان شهروندان شهر، 

راه يافت. 
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عالى ترين نمود فرهنگ و تمدن بشرى را مى توان در شهر و 
تمدن شهرى و جامعة شهرى يافت. «تصوير شهر» ، تجسم 
ــتردة حيات بشرى و تجربة زندگى  فعليت يافتة عرصة گس
است. از طريق هرمنوتيك شهر مى توان به شناخت دقيق 
ــهروندان  ــازندگان ش فرهنگ و هنر و تمدن و اعتقادات س

شهر، راه يافت.
ــهر به مثابة آينه اى است كه گسترة  منظر و سيماى ش
واقعيت هاى پنهان وجود و هستى آدمى را مى توان در آن 

مشاهده كرد.

نتيجه گيرى
شهر، كالبدى تشكيل شده از شكل و معناست. شكل  عالوه 
ــت. شكل و معنا در سيماى شهر  بر عملكرد،  حامل معنا اس
ــدا كرد و هريك را به تنهايى مورد  را نمى توان از يكديگر ج
بررسى و مطالعه و تحليل قرار داد. شهر، پديده اى چندوجهى 
است. هرمنوتيك و نشانه شناسى، ابزارى كارآمد براى شناخت 
ــهر، پيكره اى معنادار است و كاركردگرايى  معناى شهرند. ش

آن تنها بخشى از حقيقت شهر به شمار مى آيد  

منابع 
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 با تشكر از استاد محترم جناب آقاى دكتر سيداميرمنصورى كه 
در پرسش از ماهيت شهر در تدوين اين نوشته يارى كردند .

City is a hypertext made of  
meaningful visual indications which 
awareness of Hermeneutics and 
Semiotics is considered necessary 
to interpret its appearance and the 
interpreter can never try to interpret 
without a thorough knowledge of 
numerous aspects of this object. 
Through city hermeneutics it is 
possible to gain an accurate  
knowledge of culture, art,   
civilization and citizens beliefs.  
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