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 نقش طبیعت درهویت دهی فضاي شهري
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   چکیده
  

با توجه به نقش . یر گذارترین عوامل موثر درشکل گیري ساخت و سازهاي انسان از ابتدا تا کنون بوده استطبیعت  یکی از مهمترین و تاث

و اهمیت طبیعت و پیچیدگی هاي آن  به عنوان یک الگوي پایه در زندگی بشر و همچنین مولفه هاي  پیرامونش که تأثیربه سزایی بر 

سی اجمالی تأثیر دیرینه طبیعت و رابطه انسان با طبیعت، مفهوم هویت در فضاهاي ساختار فضاي شهري می گذارد ؛این مقاله به برر

.عمومی شهر  که بر گرفته از عناصر طبیعی می باشدرا در بر می گیرند  از قبیل کوه و زمین ، آب ، نور ، درخت و گل   

از آن بررسی نوع نگرش به محیط پیرامونی  پژوهش حاضر  به کمک  جمع آوري اطالعات بصورت کتابخانه اي حاصل شده است  و هدف

شهر از منظر طبیعت گرایی  و نگاه زیباشناسی بوده که در نهایت این نتیجه حاصل شده است  که طبیعت از انسان دور نبوده و بلکه در 

.کنار یکدیگر می توان تاثیز به سزایی در  هویت بخشی فضا در شهر داشته باشد   

 

  
  ، انسان و طبیعت ، هنر و طبیعت ، هویت ، فضاي شهريطبیعت :کلیدي هاي واژه
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   مقدمه -1

او هم بر نـواحی پیرامـون   . شهرها کانون هایی هستند که در آن ها، آدمی به تصرف و استفاده از کره ي خاك دست یافته است

جتماعی آدمی هستند و بر اسـاس آن هـا   شهرها نمودار نیازهاي اقتصادي و ا. خود تاثیر می گذارد و هم از آن ها متاثر می شود

حال اگر شهر را به مانند موجودي زنده فـرض  . به عبارتی، شهرها مغناطیس ملت ها هستند). 1387مزینی، (گسترش می یابند

کنیم، براي ادامه زندگی به سرزندگی و نشاط نیازمند است؛ اما آنچه امروزه در طراحی فضاهاي شهري در کشور مرسـوم شـده،   

نقش فضاي عمومی شهري یـا بـه عبـارتی، فضـایی کـه      . ر نیافتن مفهوم سرزندگی در شکل و کیفیت فضاهاي شهري استتبلو

درآن تعامالت اجتماعی شهروندان شکل می گیرد و فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقا می یابند، در کشـور روزبـه روز افـول مـی     

  ).1389خستو و همکاران، (کند

و بـه دنبـال آن    . یی ناپذیر از  وجود انسان نقش واالیی را در تکامل و زندگی بشري ایفـا مـی کنـد    طبیعت به عنوان بخش جدا

آفرینش کار معمار طبیعت است و چون انسان آفریده اوسـت، قـادر   . روح انسانی به وسیله طبیعت پیرامون و هنر اوج می گیرد 

باد ، خاك و آتش در روند شکل گیري محیطـی زنـدگی بخـش    آب ، : و اینجاست که چهار عنصر طبیعت  .باشد به آفرینش می

وجود دارد و می توان الگوهایی را نظیر وجود آب و آب نماها ، درخت و گل ها ، کوه و توپـوگرافی ، نـور  در طراحـی فضـاهاي     

  . شهري جاي داد

  طبیعت و خالقیت - 1

است ؛ او خود طبیعـت اسـت ؛ بخشـی از طبیعـت      هنر مند انسان. ارتباط با طبیعت ، ضروري ترین شرط براي هنرمند است «

  1»است در میان فضاي طبیعی 

طبیعت تاثیر گذار است و در عین حال می توان رد پاي آن را در هر پژوهش خالقیت جست و جو کرد . طبیعت همه جا هست 

طبیعت گـرا  «، » طبیعی «مثل (را طبیعت نام خود . طبیعت در شعر شاعران و یقیناً در روح شاعرانه هر آفرینه اي حضور دارد. 

  .می نماید عاریه می دهد ؛ طبیعت سرچشمه احساسات ،شور و شعف ، و رایحه فضا و زمان است» واقعی «به هر آنچه ) »

  2».سی است که آن را از طبیعت استخراج کندک است و متعلق به نهفته طبیعتهنر در «

                                                 
١ پل کلھ   
٢ دورر   
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  رابطه انسان طبیعت -2

بر این اساس اصولی که بر مبنـاي  . طبیعت آشکارا قصد دارد به انسان نظم ، وضوح و اطاعت از قوانین آفرینش و تکامل بیاموزد 

  : آنها روابط انسان با محیط شکل می گیرد و در آفرینندگی آ نقش دارد عبارتند از 

 .یعنی انسان از عوامل و عناصر موجود در طبیعت استفاده می کند : برداري از طبیعتبهره  -1

که در این راستا بشر در عوامل و عناصر طبیعت دخل و تصرف و گاه دگرگونی هایی انجام می : بهره گیري از طبیعت  -2

 .دهد تا آن را به صورت و شکل مورد نظر خود در آورد 

گلپرورفـرد  .(بـراي رسـاندن مفهـومی خـاص     : مظاهر و عوامل طبیعت بهره می گیرد  گاهی بشر به صورت نمادین از -3

 )185،ص 1389،

  

  رابطه هنر و طبیعت - 3

  3».شود کند، هنر آغاز می توقف می طبیعتجاکه  آن«

زیرا طبیعـت بـدان جهـت کـه     . آراستن اشیاء به شیوه اي که با طبیعت آنان سازگار باشد  عبارت است از از دیدگاه اسالم ، هنر

  ) 10،ص 1386معمار زاده ،.(نشأت گرفته از پروردگار است بهره اي از زیبایی واقعی را به همراه دارد

  )401،ص1381، ادسیآنتون .(طبیعت سرچشمه احساسات ،شور و شعف و رایحه فضا و زمان است 

و بروز طبیعت در هنر ،در جهان کهن ،به منزله یک امر مقدس ودر . همچنین تاثیر شگرفی بر روح و روان و اندیشه انسانی دارد

به خصوص که طبیعت ،جزیی از خود انسـان اسـت وبـین انسـان و     . کتب آسمانی بار ها مورد تاکید و ستایش قرار گرفته است 

  ) 64،ص 1385قبادیان،.(طبیعت جدایی نیست

 مفهوم فضاي عمومی  - 4

فضاي شـهري در  . فضاي شهري به باور اندیشمندان معماري و شهرسازي، از فضاي کالبدي و مؤلفه هاي هندسی آن فراتر است

پـاکزاد،  (تعریفی عام، شامل فضاي زندگی شهروندانی است که آگاهانه یا نا آگاهانه براي رسیدن به مقاصد مختلف طی می شـود 

1375.(  
                                                 
٣ ویل دورانت   
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ایـن  . ضاي عمومی فضایی است که آن را با غریبه ها شریک می شویم؛ مردمی که الزامأ اقوام یا دوستان یا همکاران ما نیستندف

و نیز براي همزیستی با صـلح و رودرویـی هـاي غیـر شخصـی      ... فضا براي فعالیت هاي سیاسی، اعمال مذهبی، تجارت، بازي و 

. گی عمومی ما و فرهنگ شهر و زندگی روزمره ما را نشان داده و تنظـیم مـی کنـد   است؛ بنابراین، شخصیت فضاي عمومی، زند

تمام بخش هاي بافت شهري که مردم به آن ها دسترسـی تصـویري و فیزیکـی    : قلمرو عمومی را بدین صورت تعریف می کنیم

  ).2011ی، اکتاي و جالل الدین(فضاهاي عمومی، فضاهایی است که ما با دیگران تسهیم می کنیم . دارند

او هم بر نـواحی پیرامـون   . شهرها کانون هایی هستند که در آن ها، آدمی به تصرف و استفاده از کره ي خاك دست یافته است

شهرها نمودار نیازهاي اقتصادي و اجتماعی آدمی هستند و بر اسـاس آن هـا   . خود تاثیر می گذارد و هم از آن ها متاثر می شود

  ).1378مزینی، (گسترش می یابند 

  تعریف هویت -5

  .آنچه که موجب شناسایی شخص باشد ، یعنی آنچه که باعث تمایز یک فرد از فرد دیگري باشد» فرهنگ معین «

  ).78 -83: 1387قطبی ،(هویت را حقیقت شیء یا شخص می داند که مشتمل بر صفات جوهري او باشد » فرهنگ عمید «

  .د، از هویت یاد می کندبه عنوان  چیستی و کیستی فر» فرهنگ آکسفورد«

هویت بخشی از شخصیت وجودي هر انسان است که  هویت فردي او را می سازد؛ مکانی است که خود را با آن می شناسد و به 

. ( در واقع میان فرد و مکان رابطه اي عمیق تر از صـرف بـودن یـا تجربـه کـردن آن مکـان برقـرار اسـت        . دیگران می شناساند

آن چه در شهرهاي امروز، قابل توجه است این که تاریخ زدایی و زدودن خاطرات جمعـی بـراي افـزایش    .  ) 6:  1380رضازاده 

مسیرهاي سواره رو  و توجه مسئولین تنها براي رفع نیاز هاي سواره موجب افول ارزش هاي بصري شده است و نتیجـه آن کـه   

وها در فضاي شهري احساس گم گشتگی ، ناامنی و بی هـویتی  پیاده ر. ،زمانی که مقیاس شهرتنها براي سواره ساخته می شود 

  ) 271: 1386پاکزاد ،(می کند 

  :عوامل هویت بخش شهر -6

شناخت هویت شهر بایستی بر پایه مولفه هاي تشکیل دهنده شخصیت آن فضا شناسایی شـود؛ از جملـه مولفـه هـاي تشـکیل      

صنوع و انسانی است که این موارد هر کدام صـفات و متغیـر هـاي    مولفه هاي طبیعی ، م: دهنده شخصیت یک شهر عبارتند از 

  .خاص خود را دارا می باشند

  :از جمله متغیر هاي این مولفه ها می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم

 .....کوه ، رود، مادي، تپه ، دشت و: مولفه هاي طبیعی  -1

 ....شهري و تک بناها، راه، محله، میدان، بلوك هاي: مولفه هاي مصنوع  -2
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  .....فرهنگ، زبان ، مذهب ،آداب و رسوم ،سوادو: مولفه هاي انسانی  -3

فضایی شهر ها یکی از مهم ترین ابعاد هویتی شهر ها را شکل مـی دهـد ، زیـرا شـکل گیـري       –بافت کالبدي و ساختار  مکانی 

از این رو شناخت این بخش از شـهر  . عه است بافت کالبدي شهري متأثر از اندیشه ها ، باور ها ، فعالیت ها و سطح فرهنگ جام

واقعیت آن است که بافت کالبدي امکـان  . ها می تواند به شناخت بیشتر سایر ابعاد اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی نیز بینجامد 

  .دارد باز شناسی هویت شهري را به صورت بصري فراهم می کند و به همین دلیل از میان سایر ابعاد هویتی اهمیت بیشتري 

  :مهمترین ابعاد مورد توجه در بخش هویت کالبدیبه طور خالصه عبارتند از

( ویژگـی هـا و سـاختار کالبـدي شـهر     ) سابقه سکونت گزینی و پیدایش شهر و سیر تحول آن در گذر زمان (شکل گیري شهر 

آرامگاه ها ،آتشگاه ها ، (ستانی و قدیمی ، مکان هاي با)نقشه نظام آرایش ، اندازه ، تراکم و پراکندگی فضایی پدیده هاي شهري 

شبکه مواصـالتی و ارتبـاطی   ( ، ویژگی هاي دسترسی ) امامزاده ها ، مدارس ، پل ها ، گورستان ها ، ساختمان ها ، بناها و غیره 

،  شناسـایی محـالت قـدیمی   ( ، ویژگی هاي عملکردي عناصر و اجزاء سازنده بافت کالبـدي شـهر   )درون شهري و برون شهري 

نماهاي شهري ، شیوه هاي (، نمایش معماري و ساختمانی شهر) هر محور هاي گردشگري و توریستی ، فضاهاي باز و عمومی ش

). تأثیرعامل زمان در مظاهر بصري شهر ، صـدا و بـو  (خصوصیاتتحرکی شهر ...) ساخت و ساز ،مصالح ،سبک معماري، مقیاس و 

  :به طور کلی معیار هاي ارزیابی هویت کالبدي به قرار زیر است

ـ :اول میـر  .(حفـظ وحـدت در عـین کثـرت    : سـوم . حفـظ تـداوم و در عـین تحـول    : دوم. ا خـودي  تمایز آن از غیر و تشابه آن ب

  )29-38: 1383مقتدائی،

  شاخص هاي مطلوبیت منظر شهري -7

  :شاخص هایی که در این مطالعه جهت درك مطلوبیت منظر مسیر پیاده از آن ها استفاده شده است عبارتند از 

فیت منحصر به فرد و ویژه اي که در یک مکان نسـبت بـه سـایر مکـان هـا دارد      حس مکان یا روح مکان ، به کی: حس مکان -

این حس ناملموس است ؛ اما ویژگی یا ارزشی است که هنگامی که به منظري نسبت داده می شـود آن را حسـاس   . اشاره دارد 

  )1387:142بل ، .(می سازد 

تنوع باید با وحدت در تعادل باشد ، کثرت زیاد ممکن اسـت  . د تنوع به میزان گوناگونی در طرح یا منظر مربوط می شو: تنوع -

  )134:همان . ( موجب آشوب بصري شود 

طـرح وحـدت یافتـه    . در طراحی وحدت الزم است تا قسمتی به قسمت هاي دیگر مرتبط شود و کلیتی شکل گیـرد  : وحدت -

  )128:همان . (باید زنده ، همراهی کننده ریتم و رفع کننده تنش باشد 

 نقش فضاي سبز در زندگی انسان -8
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تماشاي درختان سر سبز و گل و رنگارنگ و آرایش بدیع گونه هاي مختلف گیاهان کـه در ابعـاد مختلـف در کنـار یکـدیگر بـه       

چشم می خورد انسان را به آرامش و آسایش فکري می رساند و امروز، ثابت شده است که بعضی درختان با ترشح مـاده اي بـه   

، حالتی آرامش و خلسه در انسان ایجاد می کنند؛ بنابراین فضاي سبز در ایجاد تعادل عصـبی انسـان نقـش عمـده     نام فیتونسید

در بحـث  . گیاهان با توجه به سیماي ظاهر خود، به تزیین محیط و ایجاد چشـم انـداز مطلـوب کمـک مـی کننـد      . ایفا می کند

وضع زیست محیطی شهر و وضعیت طبیعی و ساختار مطلوب تـر،   زیباسازي فضاي سبز، تلطیف و پاکسازي هوا، اصالح و بهبود

نقشی انکار ناپذیردارد و هر قدر ارامش بیشتري را به وجود می آورد، به این دلیل است که ارتباط انسان بـا طبیعـت در چنـین    

کـه همـه اقشـار    فضاهاي سبز شهري و به خصوص پارك ها، باید به گونه اي طراحـی شـوند کـه    . محیطی بهتر ایجاد می شود

جامعه، نه تنها امکان بهره گیري از آنجا را داشته باشند، بلکه محیط این اماکن به گونه اي جذاب و آرامش بخش باشد که افراد 

با توجه به اهمیت طبیعت و تعادل اجزاي ان در کمک به رشـد صـحیح و متناسـب روانـی در دوران     . ناخودآگاه جذب آن شوند

ري است تدابیر اصولی اندیشیده شود تا این گروه سنی هر چه بیشتر با فضاي شهري مأنوس شـده و از  کودکی و نوجوانی، ضرو

  .مواهب کوتاه و در دراز مدت آن استفاده کند

 تبیین گونه شناسی مقدماتی از فعالیت هاي طراحی شهري -9
براي فعالیت در عرصه طراحی شهري نیاز به شناخت گونه هاي طراحی شهري به دلیل به وجود آمدن یک ساختار و چارچوبی 

 .برنامه ریزي شهري بدست آمده اند -معماري منظر -است که این گونه شناسی بر اساس مبانی نظري رشته هاي معماري

طبقه بندي این امکان را در اختیار طراحان هر دهه که به هنگام برخورد با مسئله اي به فرایندها و محصوالتی  که ممکن است 

مورد نظر همخوانی داشته باشد و همچنین به راه حل هاي احتمالی مناسب که بر اساس تجربیات و شواهد پروژه هاي  با مسئله

 .قبلی بدست آمده رجوع شود

هدف از گونه شناسی و به تعبیري طبقه بندي سیستماتیک این است که نمونه اي از فعالیت هاي طراحی شهري را که می 

لگو در پروژه هاي طراحی شهري از آن بهره جست و پا این که از آنها استفاده نکرد کاربرد دارد و توان در آینده به عنوان ا

تاکید جان لنگ به این موضوع است که شواهد و تجربیات گذشته از طرح هاي طراحی شهري می تواند کمک بزرگی در این 

 . خصوص باشد

  

 تأثیر محیط طبیعی بر شهر - 10
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. در مراکز شهري زندگی می کند، به طور غریزي فقدان چیزي را در زندگی خود احساس مـی کنـد  امروزه، تقریبأ هر کسی که 

، 1379نصـر،  (این احساس، مستقیما به خاطر ایجاد محیطی مصنوعی است که تا سر حد امکان، طبیعت از آن حذف شده است

8.(  

منزله ي یکی از مولفه هاي سـازنده ي کیفیـت    است و می توان آن را به  livabilityو  livelinessسرزندگی شهري معادل 

به عبارت دیگر، سرزندگی به همراه شانزده کیفیت دیگر یعنـی خوانـایی، شخصـیت بصـري، حـس      . طراحی شهري تعریف کرد

زمان، غناي حسی، رنگ تعلق، آموزندگی، نفوذپذیري و حرکت، اختالطکاربري و فرم، همه شمول بودن، کیفیت عرصه همگانی، 

اقلیمی، ایمنی و امنیت، انعطاف پذیري، همسازي با طبیعت، انرژي کارایی و پاکیزگی محیط، پدیده اي به نـام کیفیـت   آسایش 

  ).1386گلکار، (طراحی شهري را می افرینند

سرزندگی و پویایی فضاي شهري و در مقابل، مالل انگیزي آن، بازتاب شمار و به خصوص و فعالیت ها و رویـدادهایی اسـت کـه    

  ).1386پاکزاد، (فضا صورت می پذیرددر 

  الگو هاي طبیعی مؤثر در فضاي شهري - 10

گفته می شود براي آن ها که رویاهایشان برخاسته از طبیعت است، حتـی   .کوه سمبل استواري و پایداري در مسیر است : کوه 

و وجود . ش و افکار هنري خود را صعود دهدوهنرمند همچون کوه باید استوار بوده و ارز . کوچک ترین تپه منبعی از الهام است

  .این نشانه در چنین فضاي هنري باعث رشد و ارتقاء سطح تفکر و احساس در هنرمند می شود

همان گونه که درخت رشد می کند و ثمره آن . در بسیاري از فرهنگ ها سمبلی از کل عالم ، پیدایش و تکامل آن است: درخت

نیز در کنار آن رشد می کند و اثر هنري خود را می آفریند و به زندگی خویش طـراوت مـی    سرسبزي و زندگی است ؛ هنرمند

  .بخشد 

این عنصر گرانبها، که نمادي از پاکی و سالمتی است، به فضا روح و جان می بخشد و روح آدمـی بـه خصـوص هنرمنـد را     : آب 

ن انعکاس خلق زیبایی هاي پروردگـار را مشـاهده کـرد    صیقل داده و لطیف و زیبا می سازد و همان طور که در طبیعت می توا

  .وآرام گرفت و گاهی نیز با وجود آبشارها ، انسان ها را به تعقل وا میدارد، هنرمند نیز انعکاسی در جامعه به وجود می آورد
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. ی گـذارد عاملی است که حضورش باعث روح بخشی در فضا می شود و تـأثیرات مسـتقیمی بـر هنرمنـد و اثـر هنـري مـ       : نور 

همانطور که نور باز تابی را در فضا ایجاد می کند؛ هنرمند نیـز بایسـتی در جامعـه، آثـارخود را بازتـاب داده و روح جامعـه را از       

  .طریق هنر خود آگاه سازد

  نتیجه گیري 

سـرزندگی،  در محیط هاي الگـو گرفتـه طبیعـی باعـث احسـاس       گرد هم آوردن افراد جامعه و  نزدیک کردن مردم به طبیعت 

یـا ایجـاد    در واقع با گرد هم آوردن طبقات مختلف جامعه و نزدیک کردن مـردم بـه طبیعـت   .نشاط و آسایش کاربران می شود

و از بین بردن ناهنجاري هاي ناشی از زندگی شهري و ماشینی انسان ها براي ایجاد تعادل روانی  عوامل طبیعی در نزدیکی آنان

ر واقع در طراحی شهر بر مبناي احترام به طبیعت و ارتباط متقابل با محیط جهت آسایش روانی شهرواندن را فراهم می کنیم د

باید نیازاستفاده کنندگان در نظر گرفته شود و میان فضا و استفاده کنندگان ارتباطبرقرار شود تا تصـویري مثبـت از طبیعـت و    

با توجـه بـه طبیعـت     ماهیت،اهداف و روش هاي طراحی اختالف نظر صاحبان حرفه طراحی شهري در مورد .هویت ایجاد شود

باید در آینده توسط متخصصان و سـایر صـاحبان رشـته هـاي      موضوعاین .رامانع از پیشرفت و توسعه واقعی این رشته می داند

 .محیطی تکمیل گردد

ارتباط اند و  فاصـله گرفتـه    امروزه با وجود تکنولوژي و محیط شهري صنعتی ، انسان ها کمتر با محیط طبیعی اطراف خود در

ما به وسیله خلق فضاهایی شایسته روح انسانی و الگو گرفتن از طبیعت و آزادي و سـیالیت فضـایی مـی تـوانیم در شـکل      . اند 

گیري هنرمندانه نقش مؤثري را ایفا ساخته و جامعه را در سطح بهتري از زندگی سـوق دهـیم و همچنـین هویـت شـهر را بـه       

  .بیعی و عناصر طبیعی رهنمون کنیم تا بتوانیم فضاي جمعی مناسبی را در ذهن افراد جامعه تداوم بخشیمسمت الگو هاي ط

  

  

  

  :منابع مأخذ

احمـد رضـا آي تهـران ، انتشـارات     : ، ترجمـه  » بوطیقاي معماري ، آفرینش در معماري « ، ) 1381(آنتونیادس ، آنتونی سی ، 

  سروش ، چاپ اول
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  .، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاداسالمی واحد شیراز» موزه هنرهاي تجسمی شیراز «، )  1384( اصغر نژاد م ،

  .1378، 15-14، جلوه هنر ، شماره »هنر ، آموزش هنر، وضعیت آن د رایران «امیر اینانلو ،معصومه ، 

  1388اندروز، ملکوم، منظره و هنر غرب، مترجم بابک محقق، تهران، فرهنگستان هنر، 

  1985دسامبر  30برگر ، جان ، مقاله اي در روز نامه گاردین ،

طبیعت ، از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصـر ایـران    –باز خوانی ارتباط انسان « ،)  1389(شاهچراغی آ ،اسالمی غ ،

  1پژوهشی انجمن علمی معماري و شهرسازي ایران ، شماره  -، نشریه علمی» 

  دفتر پژوهش هاي فرهنگی ، چاپ پنجم: ،تهران » مبانی و مفاهیم در معماري معاصر غرب « ،) 1385( قبادیان ،وحید ،

 هله،چاپ پیام ، چاپ دوم:طحان :،تهران»معماري  -طبیعت -انسان«،) 1389(گلپرور فرد ، نازنین ،

دانشـگاه الزهـرا ، معاونـت پژوهشـی ،     :  ، تهران» تصویر و تجسم عر فان در هنر هاي اسالمی « ، ) 1386(معمار زاده ، محمد ، 

  چاپ اول

  .تهران تهران، دانشکاه زیبا هنرهاي پردیس

 اینترنتی مجله ،« چیست؟ منظر معماري 1386(، » ( عطیه غفوري، 12 12

  . 1386 ماه اردیبهشت 1 - یک شماره - اول سال ،منظر

  حسین سید ترجمه شهر، شکل تئوري ،)ج ، 1381 ( کوین لینچ،

 

  .تهران نظر، تجدید با دوم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات نی،بحری

 درون هاي بزرگراه تاثیر 1381(، » ( مهدي محمد محمودي، 18 18

 ،زیبا هنرهاي فصلنامه ،« تهران شهري منظر ییر تغ در شهري

   .تهران تهران، دانشگاه زیبا هنرهاي پردیس ، 81 زمستان 12 شماره

  .انتشارات دانشگاه تهران "اصر طراحی بصري در منظر عن"،) 1387(بل ، سایمون ،

  .چاپ اول ،انتشارات شهیدي "مبانی نظري و فرآیند طراحی شهري "،) 1385(پاکزاد ، جهانشاه ،

  .چاپ سوم ،انتشارات شهیدي "راهنماي طراحی فضاهاي شهري در ایران ") 1386(پاکزاد ،جهانشاه ،
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