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مقدمه
در ماساچوست MIT دانشگاه شهري برنامهريزي استاد لينچ كوين
لويد «فرانك از را معماري او است. ديده آموزش متفاوتى زمينههاي
و ــي روانشناس پژوهشهاي در را آموختن ــپس س و آموخت رايت»
راهبر شهري مسئله در نو ــي روش به را او كه داد ادامه ــي مردمشناس

.(385 :1384 (شواي، شدند
منتشر مرگش از پس نهم و هشتم (كتاب كتاب 9 ــامل ش او آثار
هركدام كه است علمي معتبر مجالت در شده چاپ مقاله 25 و شد)
وي كتابهاي برخي دارند. طراحي فلسفه در را تعيينكنندهاي ارزش

: از است عبارت
شهر سيماي

شهر شكل تئوري
جاده از ديد

مجموعه برنامهريزي
است؟ زماني چه در مكان اين

منطقه حس مديريت
شهر طراحي و شهر حس

شهر به لينچ نگاه
خاصي جايگاه مدرن شهرسازي در كه كالبدگرايانه نگاه از پس
ــمنداني انديش ــردمداران س از مىتوان را لينچ كوين ــود؛ ب ــه يافت
دادند. قرار خود كار سرلوحه را، شهر در معنا به توجه كه ــت دانس
معني" از ــار سرش موجوديتي عنوان به ــهري ش محيط "مالحظه
لينچ كوين تئوريهاي ــات خصوصي از (226 :1378 ــدي، (ياراحم
انسان و كالبد از متشكل همزمان را ــهر ش جديد، درك اين و ــت اس
جدا شهر جسم ثابت عوامل از را ــهر ش متحرك عوامل لينچ ميداند.
بلكه ــهرند، ش مناظر ناظر تنها نه "آدميان : ميدارد اظهار و نميكند

.(11 :1383 (لينچ، هستند" آن از جزئي خود
ساكن افراد كه ميداند اي «خانه» همچون را شهر بابت اين از لينچ
و آراستگي به نه «بودن» خانه "در ــتند. هس آن كالبد از مهمتر آن در

ــمانداز چش و آدميان بين فعال ارتباط وجود به بلكه پيراموني ظرفيت
اثردانستنآنچهدرمقابلشانگستردهشده ايشانيعنيپرمعنيبودنو
ميزاني به احتماًال و مكان هر در معني از آكندگي اين مييابد. بستگي

.(227 (ياراحمدي،1378: ميشود" يافت نيز «شهر» در بيشتر

شهر سيماي
است. شده ترجمه زبان 15 از بيش به تاكنون شهر ــيماي س كتاب
و ميپردازد شهر ادراكي شكل ــي بررس به ــي پژوهش پي در كتاب اين
شهر ذهني) تصور صحيحتر عبارت به يا (و سيماى شكلدهنده عوامل
توصيفاينعواملنميپردازد، تعريفو به لينچتنها كشفمينمايد. را
بهطوريكهواجداينعواملباشدنيز راههايساختنسيمايشهر بلكه

دو). :1383 (لينچ، ميشود گفته باز كتاب اين در

شهر سيماي عوامل
تجزيه به براىتعيينعواملادراكذهنىسيمايشهر، كوينلينچ
سه اين است. پرداخته آمريكايي ــهر ش ــه س مركزي نواحي تحليل و
«جرزي «ماساچوست»، ايالت در واقع «بوستون» از است عبارت شهر
ايالت در واقع «لسآنجلس» و ــرزي» «نيوج ايالت در واقع ــيتي» س
كه شهري عنوان به را بوستون لينچ، .(36 :1383 (لينچ، «كاليفرنيا»
،(MIT دانشگاه به نزديكي دليل به نيز (و است زنده و روشن فرم داراي
قسمت در كه را لسآنجلس و آشكار بيشكلي جهت به را نيوجرزي
شهري و سواره شهر عنوان به نيز و دارد شطرنجي ــبكهاي ش مركزي
پژوهش عرصه عنوان به است، ديگر شهر دو با متفاوت مقياسي در كه
ناحيهاي شهر، سه اين از يك هر در مطالعه براي وي برميگزيند. خود
كيلومتر سه در كيلومتر چهار تقريبي ابعاد به شهر مركزي قسمت از
نفر پانزده «بوستون»، در نفر سي حدود با ترتيب بدين كرد. انتخاب را
عمل به مصاحبه آنجلس» «لس در نفر پانزده و ــيتي» س «جرزي در

.(37 :1383 (لينچ، آورد
عامل پنج به او گروه و لينچ پرسشنامهها، اين نتايج جمعبندي در
و لبه راه، نشانه، گره، : مينمايند ــاره اش شهر سيماي ــكيلدهنده تش

saleh.shokouhi@gmail.com

در لينچ» «كوين كــه مطالعاتى با
داد، انجام زمينهســيماىشــهر
محيطى برنامهريزى موضــوع
قرار توجه مورد گذشته از بيش
محور پنج لينچ، مطالعات گرفت.
گره،نشانه،راه،لبهومحلهرابهعنوانعناصراصلى
ذهنى تصور اساس كه مىكند طرح شــهر سيماى

ذهنى. تصوير ذهنى، نقشه لينچ، كوين محيط، سيماي شهر، سيماي : كليدى واژگان

شهروندانازموقعيتمكانىآنهادرمحلهراتشكيل
مطالعات، اين ارزشهاى و اهميت وجود با مىدهد.
و انديشه به گذشته دهههاى طول در نيز انتقاداتى
مبانى تكميل و ارتقاء موجب كه شده وارد او روش
علمىمطالعاتسيماىشهرىمىشود.مقالهحاضر
وموارد اهميت وجوه لينچ، ديدگاههاى ضمنمرور

نارسايىچارچوبفكرىاورابررسىمىنمايد.

محمدصالحشكوهيبيدهندي/پژوهشگردكترىشهرسازى
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منتهي ــهري ش آفرينش به بايد طراحي فرايند وي عقيده به ــه. محل
داراييهاي كاست و بيكم ايثار به تمام، بازي دل و دست با كه ــود ش
شامل راهها .(229 و 228 :1378 (ياراحمدي، ميپردازد خود پنجگانه
هستند، حركت شريانهاي كه راهآهن كانالها، پيادهروها، خيابانها،
بقيه كه دارد عقيده لينچ ــهرند. ش ــكل ش از مردم تصور غالب عناصر
ميشوند. سازماندهي آنها قالب در يا و هستند وابسته راهها به يا عناصر
مرزهاي غيره، و ديوارها ــازها، س و ساخت لبه ــاحلها، س نظير لبهها
نوعي داشتن با ذهن در كه است شهر از بخش يك محله است. محيط
مثل است، گسترده الگوي در توجه مركز گره، مييابد. سازمان ويژگي
شهر در توجه مراكز از ديگري ــته دس خيابان. نبش يا ميدان تقاطع،
ما كه غيره و آبنماها كوهها، تابلوها، ساختمانها، مثل فيزيكي عناصر

.(99 (مدنيپور،1384: ميشناسيم شهري نشانههاي نام به را آنها
به «راه»ها : نميداند جدا يكديگر از را ــل عوام اين عملكرد او البته
مرتبط يكديگر به را مختلف «گره»هاي و ميشوند منتهي «محله»ها
در ميكند. مشخص و متصل يكديگر به را «راه»ها «گره»ها، ميكنند.
«نشانه»ها و ميكنند مشخص را «محله»ها حدود «لبه»ها كه حالي
استوار و بهراستيتركيباينعواملاستكهتصويريزنده قلبآنانرا.
پايدار آنرا (Metropolitan)سراسريكگرانشهر در و بهوجودميآورد

.(198 :1383 (لينچ، ميدارد نگاه
يا «وضوح ــا ب محيطهايي ــق خل كه ــيد رس نتيجه اين به ــچ لين
باشد. مهمي توجه نقطه بايد ــهري» ش ــمانداز چش ــكار آش خوانايي
داشتند؛ آشكار خوانايي عنصر پنج اين آنها در كه شهرهايي بنابراين
انساني تجربه تراكم و احساسي امنيت بيشتر، بصري حظ ارائهدهنده
عنصر پنج اين غناي و ــبي نس قدرت .(99 :1384 (مدنيپور، ــد بودن
عناصر با شهرها ميبخشد. شهر به ممتاز صفات و هماهنگي فضايي،
جاذبي محيطهاي خرابي، و ــودگي فرس عليرغم ــت اس ممكن قوي

.(234 :1379 (هاگت، باشند زندگي براي

لينچ ديدگاه بر وارد انتقادات
سكونت مفهوم كردن فراموش و حركت مفهوم به توجه

پنجگانه عوامل فضايي عملكرد مورد در بحث صرف را خود توان لينچ
مسئله از گريخته جسته و ناقص دركي با را ما نتيجه در و مينمايد
.(229 :1378 (ياراحمدي، ميسازد رها حركت] مقابل [در سكونت
شاخص عناصر و مناطق لبهها، گرهها، گذرها، عنصر پنج بر او تأكيد
آگاهانهتري و بهتر ــهري ش طراحي به شايد (نشانهها)، ــمانداز چش
حركت طريق از تنها را محيط از استفاده عناصر اين لكن بيانجامد،
تحقيقات درحاليكه .(101 :1384 ــور، پ ــي (مدن ميكنند مطرح
ابتدا افراد ــت اس داده ــان نش (1978 گولج، مثال ــراي (ب ــايرين س
ميآموزند را مكانها ميان ارتباطات سپس ــند، ميشناس را مكانها

.(100 و 99 :1384 پور، (مدني

زمان كردن فراموش و لحظه به توجه
در تغيير با ــه ك مكان و فرد ميان ــت اس تعاملي ــهر، ش ادراك
لينچ (78 : الف 1381 (لينچ، داشت. خواهد تفاوت نتيجه هر يك،
به ــخن س پژوهشهايش در نقصان و كوتاهي از خود باره ــن اي در
يعني ــتاتيك)، (اس ــتا ايس ذهني تصوير يك "ما كه ميآورد ميان
داده قرار مطالعه و ــتخراج اس مورد را لحظهاي و آني الگوي ــك ي
لحاظ تكامل» و ــول «تح مفهوم ــًا اساس مزبور، الگوي در ــم. بودي

.(78 : الف 1381 لينچ، ) بود" نشده

تفاوتها كردن فراموش و مشتركات به توجه
افكار و ــراد اف درون در محيط "معناي ــهر ش ــيماي س مطالعه در
تخيلي سيمايي كشيدن تصوير به و توصيف در ميشود، جستوجو
توليد تصويري، چنين كه ميكنند فراموش معموًال بنابراين شهر. از
اجتماعي، فرايندهاي از بازنمودي مثابه به ماهيتش، و است اجتماع
مايلنيستماهيت تحقيقترسيمنقشهذهني، اما، ايدئولوژيكياست.
آن ابتدايي دادههاي حتي كه ــد كن قبول و بپذيرد را ــياش اكولوژيك

.(101 :1384 پور، (مدني اند" ايدئولوژيكي» «محصولي
حتيافراديكهدرمحلهيكسانودرهمسايگيكاملبايكديگربهسر
ميبرندنيزازمحدودهزندگيخودبهعنوانمحصولشبكههاياجتماعي
ميدهند ارائه مختلفي ادراكات خود) مجرد (به «نمايان» نه و جداگانه
"در : ميگويد خصوص اين در خود لينچ .(230 :1378 ــدي، (ياراحم
ساختارمطالعهما،تركهايديگرينيزوجودداشتكهصرفًابعدهادهان
اولينوخطرناكترينآنها،مسامحهدرتوجهبهتفاوتهاي بازخواهدكرد.

.(78 : ــف ال 1381 ــچ، (لين ــود" ب ــن ناظري

توجيهآفرينششهر
ــور تص ــن چني ــازان شهرس از ــياري بس
ميدانآمده به جديدي ــك تكني كه نمودند
از ــحرآميزي س واژگان ــا ب كامل (تكنيكي
آنان براي كه راه) و لبه محله، ــانه، نش گره،
ــهرهاي ش ذهني منظر پيشبيني ــي تواناي
را جديد ــنهادي پيش پروژههاي يا و موجود
زماني، مدت ــراي ب ــت. اس آورده ارمغان به
توسط را نقشهها كه بود شده روز مد چنين
راه، ــي (يعن عناصر ــر ديگ و ــره گ تعدادي
ــي كوشش هيچ و نمايند تزيين و...) ــه محل
ــاكنين س با تماس ــودن نم ــرار برق جهت

آنان زعم به اقدامي ــن چني كه چرا نميآمد، عمل به ــهرها ش واقعي
كار به قديم اهداف جهت در جديد واژگان بهواقع ميكرد... تلف را وقت
درباره طراحان نظر ابراز براي جديدي شيوه و امكان واژهها ــد. ش گرفته
فقط قبًال كه (Large-Scale Forms) ــاس مقي بزرگ فرمهاي كيفيت
لذا بودند. آورده فراهم را داشتند، آن از مبهمي برداشتهاي و ــاس احس
به مطالعه اين الف:78). (لينچ،1381 ميرسيدند نظر درستبه واژهها
با كه هستند اموري شهر يا و ساختمان كه زد دامن طراحانهاي توهم
(همان). ميمانند ثابت هميشه براي و ــوند ميش خلق يكباره اقدامي

ناكارامديتكنيكهايمصاحبه اندازهنمونهها،
شهر» «سيماي كتاب انتشار از پس كه انتقادي آشكارترين و اولين
اعالن براي مطالعه، مورد نمونه ــدازه ان كه بود اين ــد، ش وارد آن بر
بوده جانبدارانه و كوچك حد از بيش نظرهايي اظهار و نتايج چنين
تكنيكهاي كه بود اين دوم انتقاد .(76 : الف 1381 (لينچ، ــت اس
كفايت نقشه، ترسيم و عكسها شناخت ميداني، و دفتري مصاحبه
ندارند. را ذهن ژرفاي از ــي واقع ذهني تصاوير ــتخراج اس براي الزم
بر اتكا لذا و است دشواري امر مردم، اكثر براي نقشه ترسيم بهويژه
چيزهايي از گمراهكننده شاخص آنان، توسط شده ترسيم نقشههاي

ســيماي در لينچ كه نكاتي طرح در آنچه
شهرموردتوجهقرارميدهدبسيارحائز
كردن دگرگــون آغــاز اســت، اهميــت
و بعدي دو پديــدهاي از شــهر مفهــوم
«نقشهكشان مرســوم چنانكه - كاغذي
بعدي چند پديدهاي به بوده- شــهري»
لينچ اســت. شــهري زندگي آن همراه و
گام اولين شهري، نقشهكشــان خالف بر
پديدهاي از شــهر مفهــوم تغييــر در را
و ســهبعدي پديــدهاي بــه دوبعــدي
برداشــت. بصــري ارزشهــاي واجــد
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نيز، گفتگو تكنيك در حتي ميدانند. خود] محيط [از آنان كه است
خود دروني الگوي آنكه از ــش بي افراد كه دارد وجود احتمال ــن اي
به سازند، هويدا هستند، ــترس دس قابل غير آنها از ــياري بس كه را،
بپردازند مصاحبهكننده شخص نمودن خشنود براي پاسخهايي ارائه

.(76: (همان

(Mystery)رازآميزي و (Surprise)شگفتانگيزي به دستيابي
نقشه و ديگران به مراجعه سايه در

مطالعه، از ــور منظ چنانچه ــه، ك بود اين ــاد انتق ــتقيمترين مس

بايدد بوده، مكان كيفيت در دخيل اساسي اصول از يكي ــايي شناس
فردي چنانچه است. رفته بيراهه به اساسًا مطالعات كه داشت اظهار
يا و ديگران از پرسش با است قادر همواره وي شود، گم ــهري ش در
ذهني تصوير داشتن مردم، براي بيابد. را خود راه نقشه، به مراجعه
شگفتانگيزي آيا و دارد؟ اهميتي چه محيطشان از واضح و ــن روش
خوشنود بيشتر را آنان محيط، (Mystery) رازآميزي و (Surprise)
به انتقاد اين برابر در لينچ كه است جالب (77 : ــازد؟(همان نميس
ضربه ضربه، "اين : مينمايد اعتراف و ميكند ــيني عقبنش ــدت ش
منظم شهر ارزشمند، ــهر ش (77 : الف 1381 (لينچ، بود!!" كارياي
واجد يعني نمود، منظم را آن بتوان كه ــت اس شهري بلكه ــت؛ نيس
آن، از افراد تجربه ــش افزاي موازات به كه ــت اس پيچيدگي از نوعي

.(79 : الف 1381 (لينچ، ميشود شكوفا و رمزگشايي الگويش

نيست. هويت از نشانى اينجا در دارد. خود درون در را اقتدار معناى حداكثرى، 1389نظم رحيمى، طيبه : مأخذ نواب، طرح
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لينچ ديدگاه ارزشهاي و اهميت
به ــهرها ش ــيماي س مورد در لينچ كوين ــب جان از ــه ك ــي مطالعات
بر آنها حد بيش ــد تأكي از ــان شناس پديده انتقاد وجود با آمده، ــل عم
به اوليه بخش ياري و مهم كارهاي از محيطي، تجربه در ــناختي ابعادش
واسطه به شهري تجربه معناي به «وصول در لينچ روش ميآيد. حساب
تبديل شناختي جغرافيايي بناي سنگ به ذهني» ــههاي نقش فراگيري

.(226 :1378 (ياراحمدي، شدهاست
حيث از چه و روششناسي لحاظ به چه كه فراواني كاستيهاي وجود با
را جديدي ديدگاههاي مطالعات اين دارد، ــود وج لينچ كارهاي در محتوا
به وارد انتقادهاي برخي خصوص در لينچ ــود. گش شهري مطالعههاي در
اظهارات اصولي، لحاظ به نظرها، اظهار "اين : ميگويد خود پژوهش نقايص
تصوير گرچه كه داد پاسخ چنين ميتوان اما ــتند... هس بجايي و منصفانه
اعماق در ــدهاش قاع كه ــد باش يخي كوه نوك فقط ــت اس ممكن مذكور
يخ كوه يك نوك يخ، كوه نوك اين وجود اين ــا ب مانده، پنهان (اقيانوس)
فراواني اوج انتقادي حمالت گرچه .(76 : الف 1381 (لينچ، ــت اس واقعي
بسياريازشهرهاي تاكنوندر الگويمطالعهما، ليكنمؤثرواقعنشد. يافت،
قرار تكرار مورد آسيا و اروپا جنوبي، و شمالي آمريكاي در بزرگ، و كوچك
است" مفرح ــيار بس آن اجراي و كمهزينه آن روش كه چرا ــت، اس گرفته

.(76 : (همان
مييابد، اهميت لينچ ــداف اه ــناخت ش در كه مواردي از ديگر يكي
شهرهاي ــيمايي بيس ميگويد. سخن آن در لينچ كه ــت اس ــتري بس
بسيار موارد در كه اروپايي شهرهاي با ــه مقايس در فيالمثل، امريكايي،
مطالعات در چندبار برخوردارند، مالحظه قابل و شخصيت با سيمايي از
خود كار در لينچ كوين سه). :1383 لينچ، به (ر.ك. ميشود مطرح لينچ
اروپا از كه ميگيرد كمك كپس» «گئورگي از ــهر) ش سيماي (مطالعه
نقصاني دنبال به آمريكايي ــهرهاي ش در لذا و كرده مهاجرت آمريكا به
(ر.ك. بدهد اروپاست در آنچه نظير بصري كيفيت شهر به كه ميگردد

هفت). و شش :1383 لينچ، به
براي كار اين و ــوند. ميش تشريح لينچ توسط شهر ــيماي س كيفيات
گام نخستين تقريبًا و است گرفته شكل بدينصورت كه است بار نخستين
از است بوده نيز لينچ دلخواه كه همانگونه بگذاريد پس ــت. اس راه اين در
هشت). :1383 لينچ، به (ر.ك. نشود ساخته اليتغير و خشك عواملي آنها
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جمعبنديونتيجهگيري
لينچ مينويسد، شهر» «سيماي بر كه مقدمهاي در «مزيني»
در نيوتون به شهرسازي و شهر به نگاه در نوآوري حيث از را
ادامهتأكيدميكندكهگرچه علمفيزيكتشبيهميكندودر
با اسـت، برخوردار رفيعي جايگاه از فيزيك علم در نيوتون
انديشـههاي بر را راه دليل، اين به تنها نميتوان اين وجـود
چنانكه كرد. محدود او نظريات به صرفًا را خود و بست ديگر
و ايدهها نظريهپردازان، از بسـياري كه شد مشـاهده بعدها
نيوتون فيزيك با مغايـر فيزيك در را جديدي تئوريهـاي

كردهاند. طرح
انديشههاي سـير در لينچ تاريخي اهميت وجود با بنابراين
پنج به محدود را شـهر سيماي تنها نميتوان شهرسـازي،
حتي شايد دانسـت. محله» و نشـانه راه، لبه، «گره، عنصر
شـهر سـيماي مطالعات پايه عنوان به را عوامل اين بتـوان
گمراهكننده نيز ديگر موارد كردن فراموش اما كـرد، تعريف
مورد چارچوب همان در تنها بخواهيم چنانچه حتي اسـت.
ميتوان مثال عنوان به دهيم ادامه را بحث اين لينچ استفاده
كرد تعريف ديگري عوامل عنوان به نيز را مزه حتي و بو صدا،
درك در و ميكند متمايز ديگر اجزاء از را شهر از جزء هر كه

نيست. بيتأثير آن ذهني تصور و شهر
لينچ مطالعات توسعهيافته، كشـورهاي در اگرچه متأسفانه
مفهوم تمام ما كشور در است، شده زيادي پژوهشهاي منشأ
آن و لينچ كلمات به محدود آن فضايي درك و شهر سيماي
توجه  و مصاحبه از استفاده با (كه آن صحيح كاربرد بدون هم
بنابراينشناخت ويژهبهساكنينميسرميشود)،شدهاست.
جهت در رهنمود يك عنوان به ميبايست لينچ انديشههاي

پذيرد. صورت شهر از درست درك سوي به حركت


