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مقدمه
ــت و در اينكه  ــده اس  در مورد ذهني و يا عيني بودن زيبايى، مطالب زيادى گفته ش
ــت، نظرهاى  ــط گيرنده اس ــتنده يا تعبيرى توس ــانه مربوط به فرس قضاوت زيبا شناس
ــى از تفكر جدايى  ــياري در جهت پر كردن خأل ناش مختلفى وجود دارد. تالش هاى بس
ــرل»، «هايدگر» و به خصوص در  ــط برخى همچون «هوس عينيت و ذهنيت نيز توس
معمارى «نوربرگ شولتز» صورت پذيرفته است تا بتوان براساس پديدار شناسى، عينيت 
ــت را با هم در مورد «چيزها» بكار برد. اما آنچه امروزه از كلمه« Aesthetic» يا  و ذهني
ــى) برداشت مى شود، در اين نوشتار مورد بررسى قرار خواهد  ترجمه آن (زيبايى شناس

گرفت. بناي اين رويكرد بر ادراك، شناخت و شكل گيرى نگرش انسان استوار است.  
تقسيم بندى هاى گوناگونى در رابطه با زيبايى شناسى صورت گرفته است كه شايد يكى 
از معتبرترين آنها تقسيم بندى سه گانه توسط «جورج سانتايانا» باشد كه زيبايى شناسى 
ــى حسى، زيبايى شناسى فرمى و زيبايى شناسى نمادين  را تحت عناوين؛ زيبايى شناس

مطرح مى كند.
ــت، از واژه  ــوه و چگونگى مقبوليت بنا اس ــه دنبال نح ــتار ب ــي كه اين نوش از آنجاي
ــت تا جنبه اى از نمادها مورد توجه قرار گيرد كه در  ــتفاده شده اس ــى اس زيبايى شناس

زيبايى بنا مؤثر است.

فرضيه
ــايى ترجيح مردم در رابطه با بناهاى بلند، بررسى اين بناها  يكى از روش هاى شناس
ــت. جايگاه بناهاى بلند در منظر شهرى به گونه اى است كه  ــانه اس با رويكرد زيباشناس
داراى آثار مهم شكلى و معنايى است. از اين رو رويكرد زيباشناسانه (بررسى ابعاد شكلى 
ــاختمان هاى بلند مى تواند به تشخيص سليقه شهروندان در اين رابطه  و نمادين) به س

بپردازد.

زيبايى شناسى كالبدى 
تصميم گيرى در مورد ساختار و كيفيت هندسه محيط از مسايلى است كه در ارتباط 
ــود. در زيبايى شناسى كالبدى عواملى همچون  ــى كالبدى مطرح مى ش با زيبايى شناس
ــكال، نظم، بى نظمى و تناسبات دخيل هستند. در  عناصر طراحى، تركيب احجام و اش
اين رويكرد، جذابيت بصرى بر اساس تركيب مناظر قابل دسترس و تغييرات در منظر، 
ــبك طراحى و تعداد  ــت كه براى ارزيابى آن مواردى همچون فرم، مصالح، س مطرح اس

عناصر تشكيل دهنده طرح مورد بررسى قرار مى گيرد.
ــبات، ريتم، مقياس،  ــكال، تناس ــى كالبدى؛ نقش و تأثير اش ــوع زيبايى شناس موض
پيچيدگى، رنگ و سايه و روشن محيط ساخته شده و طبيعى است. يكى از رويكردهاى 
مهم در زيبايى شناسى كالبدى رويكرد «گشتالت» است. اين رويكرد با توجه به عناصر 
اصلى هندسه محيط شروع و با در نظرگرفتن اين عناصر وكاربرد آنها در تركيب دنبال 
مى شود. در اين حالت عناصر شامل نقطه، خط، سطح و حجم است كه مى توان محيط را 
 ،(inclusiveness)به اين عناصر تجزيه كرد و در تركيب، بحث اصول سازماندهى عناصر
 (maximal simplicity) و نهايت سادگى (conciseness) وحدت، هماهنگى، نظم، ايجاز

مدنظر است (لنگ، 1381).
ــتند كه در ادراك خطوط، سطح و  ــتالت، اين فرضيه را قبول داش ــان گش روان شناس
حجم يا توده ها تجربه اى مستقيم و بدون واسطه از كيفيت هاى بيانى وجود دارد. به نظر 

چكيده : منظر شهرى را مى توان در ابعاد عملكردى، هويتى و 
زيباشناسـانه مورد بررسى قرار داد، بر همين اساس اين نوشتار 
نيـز به جنبه هاى زيبايى شناسـى سـاختمان هاى بلند در منظر 
شهرى و با هدف تشخيص سليقه مردم نسبت به ساختمان هاى 
بلند به بررسى اين بناها با رويكرد زيبا شناسانه مى پردازد. ابعاد 
زيبا شناسـانه منظر شـهرى در دو بعد كالبـدى و نمادين مورد 

بررسى قرار گرفته است. 
 در نهايت بر اساس تحقيق انجام گرفته در اين نوشتار مشخص 
شد كه ترجيح شهروندان تهرانى نسبت به بناهاى بلند به ترتيب 
شامل قرارگيرى بناهاى بلند در موقعيت بصرى مناسب، كيفيت 

ساخت مطلوب و سپس اشارات معنايى است. 

واژگان    كليدى : ساختمان بلند، زيباشناسى كالبدى، 
زيباشناسى نمادين، ترجيح مردم.

Beauty of tower in   
citizen’s point of view

Surveying Tehran citizens aesthetic ap-
proach to high buildings

Abstract: Urban landscape can be considered in 
three approach, functional, identity, and aesthetic. 
In this research aesthetical aspect of tall buildings 
in urban landscape is considered.
The aim of this research is cognition of public  
preferences about tall buildings according aes-
thetic approach.
Aesthetic approach in this research is considered 
in tow aspects, physical and symbolic. Physical 
aspect is considered according formal attributes 
and symbolic aspects is considered according 
historic, meaningful and cultural attributes. 
According findings in this research, public                 
preferences about tall buildings in urban   
landscape is depend on, position of building,  
construction quality, symbolic hints, in respectively.  

Keywords: tall building, physical aesthetic, 
symbolic aesthetic, public preferences.
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ــل  رابطه متقابل فرايندهاى  ــتند، بلكه حاص آنها تجربيات حاصل تداعى ذهنى نيس
ــتند. در نتيجه ساختمان ها به دليل تداعى بين الگوهاى  عصبى و الگوهاى محيط هس
ــت كه سبك، سنگين، آرام يا ... به نظر مى رسند، بلكه به  فعلى و مرجع قبلى آنها نيس
ــناختى است كه همان مفهوم « هم شكلى» در نظريه گشتالت  دليل فرايندى زيست ش

است. 
ــتالتى را در  « رودلف آرنهايم» (1949,1965,1977) متقاعدكننده ترين تحليل گش
ــاب «پويايى هاى فرم معمارى»  ــت. وى در كت ــه با محتواى بيانى ارائه نموده اس رابط

(the Dynamics of architectural form) چنين مى گويد :
ــه، اندازه، كميت و قرارگيرى فرم تحليل مى شود.  ــكال با توضيح هندس "جزئيات اش
ــار و كنش  ــوند، فش ــترش يافته و جمع مى ش نيروهاى بصرى نيز وجود دارند كه گس
ــينى مى كنند. اين نيروها  ــروى و عقب نش ايجاد مى كنند، طلوع و افول مى نمايند، پيش

تعيين كننده معنا و بيان هنرى هستند" (لنگ، 1381).
ــوا، به بحث  ــرم و محت ــهرى به ف ــيم فضاى ش ــاس تقس ــوى» (1385) براس «مول
ــهري را مى توان به دو  ــت، فضاي ش ــى كالبدى مى پردازد. وى معتقد اس زيبايى شناس

بخش زير تقسيم بندى كرد : 
1- فرم (كالبد)

2- محتوا (معناي فضا است كه عملكرد و فعاليت ها و نيز بازتاب فضا در اذهان مردم چه 
به صورت نماد و چه به صورت خاطرات جمعي را شامل مي شود) (مولوى، 1385: 169)

همچنين، روش پرداختن به زيبايي شناختي عينى را با توجه به سه رويكرد زير ارائه 
مى كند : 

بررسي كليت كالبد : بر اساس نظريه گشتالت1
بررسي اجزاء متشكله كالبد2 : بر اساس ويژگي فرعي

ــاس  ــوه تركيب آنها3: بر اس ــاي فرعي و نح ــط ميان ويژگي ه ــوه رواب ــي نح بررس
فرماليسم

زيبايى شناسى معنايى
ــى معنايى، ريشه در مسايل ذهنى دارد؛ ابتدا، اشاره اى  با توجه به اينكه زيبايى شناس
ــپس در ادامه، زيبايى شناسى نمادين شرح داده  ــى ذهنى مى شود و س به زيبايى شناس

مى شود. 
ــهري وجود دارد : 1- تجربه اي  ــى ذهنى در فضاي ش دو ديدگاه در مورد زيباشناس
ــى ذهنى، نه تنها  ــش، رها از مفاهيم و بدون هدف عملكردي 2- در زيباشناس لذت بخ

عوامل حسي، بلكه دانش، فرهنگ و الگوهاي از پيش تعيين شده نقش دارند. 
ديدگاه اول بر پايه تعريف «كانت»4 از زيبايي است؛ از نظر وى با وجودي كه عواملي 
چون دانش و فرهنگ در ارتقاي تجربه زيباشناختي مؤثر است؛ اما عوامل مذكور، عوامل 
ثانويه محسوب مي شوند و ديدگاه دوم مربوط به تفكرى است كه معتقد به تأثير گذارى 

عوامل فرهنگى در زيبايى شناسى است (مولوى، 1385 :101).
ــت كه زيبايى شناسى  ــت، اين اس ــترك اس به طور كلى، آنچه در دو رويكرد فوق مش
ذهنى بر تداعى هاى ذهنى استوار است كه محيط در ذهن افراد ايجاد مى كند. بر همين 
اساس زيبايى شناسى ذهنى را مى توان از دو منظر مورد بررسى قرار داد. روش اول اين 
است كه معناى تداعى شده از محيط مورد بررسى قرار گيرد و روش دوم به اين پرسش 
پاسخ مى دهد كه ذهنيت مردم در مورد زيبايى چيست؟ البته همانطورى كه در سطوح 
زيبايى شناسى به آن اشاره شد در اين نوشتار منظور از زيبايى شناسى بر اساس سطوح 
غير معنايى آن است به همين دليل زيبايى شناسى ذهنى در اينجا در پى يافتن ذهنيت 
و پسند مردم (و نه كارشناسان يا طراحان محيط يا منظر) در رابطه با زيبايى است. به 

همين دليل در اين نوشتار زيبايى شناسى ذهنى به روش دوم نزديكتر است.
آنچه در زيبايى شناسى نمادين مورد توجه قرار مى گيرد شامل مواردى همچون ايجاد 
ــاره  ــت كه در زير به برخى جنبه هاى اين واژه ها اش معنى، هويت، فرهنگ و تاريخ اس

مى شود :

الف. معنى (مفهوم، نشانه ها، استعارات، رمزها) 
«كوين لينچ» در كتاب «تئورى شكل خوب شهر» معنى را اين گونه بيان مى كند :

ــهولت برقرارى  ــناخت آن و س ــكونتگاه، وضوح در درك و ش "منظور از معنى يك س

Public preference is one of the  
forgotten topics in urban landscape. 
Cognition of public preferences about 
tall buildings could determine their role 
and position in urban landscape.  
Because of the specific position of tall 
buildings in urban landscape,  
public preference in tow aspects,  
physical and symbolic aesthetic, about 
tall buildings can specify people  
opinions about their role and position 
in urban landscape. 

«ترجيـح مردم» در مباحث منظر شـهرى يكى از 
مواردى اسـت كه در بسـيارى مواقع به فراموشـى 
سپرده مى شود. تشـخيص ترجيح مردم در رابطه با 
سـاختمان هاى بلند مى تواند چگونگى و جايگاه اين 
بناها را در منظر شهرى تعيين نمايد. به دليل جايگاه 
خاص بناهاى بلند در منظر شهرى، ترجيح مردم در دو 
بعد زيبايى شناسى كالبدى و زيبايى شناسى نمادين 
در رابطه با بناهاى بلند مى تواند گوياى نظرات مردم 

در رابطه با موقعيت آنها در منظر شهرى باشد.

 شماره11، ويژه منظرشهري تهران، آبان و آذر89
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شـكل 1 : كدهـاى مربوط به 
بناهاى مورد بررسـى در بلوار 
24 مترى سعادت آباد- مأخذ: 

نگارنده.
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ــجم ذهنى از  ــاير رويدادها و مكانها در يك تجلى منس پيوند بين عناصر و اجزا آن با س
زمان، مكان و ارتباط اين تجلى با مفاهيم غير فضايى و ارزش ها است» (لينچ، 1376) 
در بررسى معنى مواردى همچون مفاهيم، نشانه ها، استعارات و رمزها در محيط مطرح 

است.

ب. هويت (همانندى، شباهت، تفاوت، مقايسه)
ــتند كه امكان شناخت فضا، زمان و  ــاختار» ، جنبه هايى از شكل هس «هويت» و «س
ــهرى يعنى  ــي آن در قالب الگوهاى خود را فراهم مي آورد. هويت در محيط هاى ش معرف
اينكه بتوان يك محل و يا يك مكان را به عنوان مكان متمايزى از ساير مكان ها شناخت 

و يا باز شناسى نمود.  
در قدم بعدى بايد اين نكته مورد ارزيابى قرار گيرد كه آيا اين وجه تمايز نكات مثبتى 
دارد يا خير؟ در صورتى كه يك بنا نسبت به ساير بناها داراى وجه تمايزى نباشد، مى توان 
آن را داراى هويت ضعيف دانست (از نظر لينچ، مكان ها داراى معانى كم و زياد هستند).

 
ج. فرهنگ (اساطير، آداب و رسوم، باورها)

ــبكه اى محيط مصنوع با زندگى مردم مطرح است؛ آنچه  در فرهنگ، بحث ارتباط ش
كه بتواند چيزهايى را در يك شبكه مرتبط با زندگى مردم در يك منطقه خاص مرتبط 

سازد. اين شبكه شامل مواردى همچون اساطير، آداب و رسوم و باورهاست.

د.تاريخ (مراجع تاريخى)
ــاره به مرجع يا موضوعى تاريخى دارد. در واقع  در ارجاع تاريخى، نماد يا مدلول اش
ــت كه  ــى اس ــده ترى از نشانه شناس ارجاع تاريخى زيرمجموعه كوچكتر ولى تعريف ش

مستقيماً با مسايل تاريخى سر و كار دارد.

مطالعه يك نمونه : "بلوار 24 مترى سعادت آباد"5
در بررسى اين نمونه از روش تحليل كارشناسانه در بررسى ويژگى هاى كالبدى و نظر 
ــهروندان در بررسى ترجيحات استفاده شده و طى آن ويژگى هاى كالبدى تأثيرگذار  ش
بناهاى بلند در منظر شهرى شامل تأثير در خط آسمان مورد بررسى و سپس بر اساس 
ــهروندان مورد تحليل قرار گرفته است. براى انجام مطالعه موردى ابتدا از  آن ترجيح ش

محور مورد نظر عكس هاى رنگى تهيه شد. شيوه تهيه عكس از محور مورد نظر براساس 
ديد ناظر پياده در دو جهت از سمت شمال به جنوب محور و برعكس است. براى تهيه 

عكس از هركدام از اين مسيرها، براساس شرايط زير عمل شده است :
عكس ها از مسيرهاى حركتى براساس ارتفاع ناظر واقعى به صورت پى در پى و تقريباً 

با فواصل مساوى است.
با توجه به زياد بودن تغيير جهت در محور مورد بحث، در مواقع تغيير جهت مسير 

حركت و عوض شدن ديدها، عكس ها نيز به ازاى تغيير ديد، گرفته شده  است. 
عكسبردارى با شرط حركت عابر در راستاى محور حركتى گرفته شده است (فرض 
شده است كه عابر به صورت مستقيم نگاه مى كند و به جهت هاى كنارى كارى ندارد).

عكسبردارى در ساعت 9 الى 10 صبح، در شرايطى كه نور ماليمى بر محيط حاكم 
است، گرفته شده است.

ــبردارى با زاويه موازى سطح افق گرفته شده و از گرفتن عكس هاى زاويه دار  عكس
اجتناب شده است.

عكسبردارى با زوم نرمال و تنظيم نور اتوماتيك انجام شده است.

تحليل زيباشناسانه بناهاى بلند در نمونه موردى
به اين ترتيب براساس عكس ها و كدهاى اختصاص يافته، مشخص شد كه 12 بناى 
ــكل1). با توجه به اينكه بناى كد  ــايى است (ش بلند در محور مورد مطالعه قابل شناس
ــود. به اين ترتيب 11 بناى بلند  ــت، از ليست بناها حذف مى ش ــاخت اس B در حال س
ــه تحليل كالبدى و ادراكى  ــتند كه در ادامه ب ــور بلوار 24 مترى مورد نظر هس در مح
ــاس نظر  ــود (جدول1). براى تحليل كالبدى از رويكرد بصرى براس آنها پرداخته مى ش

كارشناسى انجام شده و براى انجام تحليل ادراكى از پرسشنامه استفاده مى شود. 
براساس مقايسه نتايج به دست آمده در تحليل كالبدى مشخص مى شود كه بناهاى 
ــيوه طراحى، تأثير بصرى  ــه در بلوار 24 مترى كه در آيتم هاى فرم، رنگ، ش بلندمرتب
(شامل قرارگيرى در محور ديد و ميزان سلطه در قلمرو)، كيفيت ساخت مورد بررسى 
ــيوه طراحى تفاوت چندانى ندارند. در آيتم فرم،  قرارگرفتند در آيتم هاى فرم، رنگ ش
همگى آنها بدون تاج هستند، در آيتم رنگ همگى آنها داراى رنگ روشن هستند و در 
شيوه طراحى فقط يك بنا (كدM) داراى سبك متفاوت طراحى است. از اين رو تفاوت 

اصلى بناها در سه آيتم مصالح، تاثير بصرى و كيفيت ساخت بناها است.
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A  *    *  *  *  *   *  
C  *     * *  *  *    * 
D  *     * *  *  *    * 
E  *    *  *  *  *  *   
F  *    *  *  *   *     *  
G  *     * *  *   *     *  
I  *    *  *  *   *   *    
J  * *     *  *  *   *  
K  *     * *  *   *   *    
L  * *     *  *   *   *    
M  *    *  *   *  *     *  

جدول 1 : ويژگى هاى كالبدى مربوط به بناهاى نمونه موردى- مأخذ : كريمى مشاور، 1389.
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ترجيح مردم6
براى تشخيص ترجيح مردم، از روش اولويت بندى ابنيه بلند با استفاده از عكس هاى 
رنگى استفاده شده است كه  مبتني برنظر 30 نفر از ساكنان منطقه است. به اين صورت 
ــد كه عكس ها را براساس زيبايى بيشتر بناها در متن شهر  ــته ش كه از اين افراد خواس

اولويت بندى نمايند. پس از اولويت بندي افراد، نتايج زير بدست آمد : 

از نتايج به دست آمده در ترجيح مردم مشخص شد كه دو بنا با كدهاى M,G داراى 
بيشترين ترجيح از جانب مردم هستند. با بررسى ويژگى اين دو بنا در تحليل كالبدى 
مشخص مى شود كه بناى M داراى سبك طراحى پست مدرن، تأثير بصرى باال، كيفيت 
ساخت باال و مصالح سيمان است و بناى با كد G داراى تأثير بصرى باال، سبك طراحى 
ــت. به نظر مى رسد با توجه به اينكه دو  ــاخت باال و مصالح تركيب اس مدرن، كيفيت س
ــترك در اين دو بنا وجود دارد (كه عبارت است از تأثير بصرى باال و كيفيت  عامل مش
ساخت باال) معلوم مى شود كه اين دو عامل با نظر زيباشناسى مردم ارتباط دارد. تاثير 
بصرى به دليل قرار گيرى در محور ديد مردم و كيفيت ساخت به دليل جذابيت ساخت 

موجب شده مردم در انتخاب زيبايى بناها تحت تأثير قرار گيرند.
از طرف ديگر در بررسى اشارات تاريخى، فرهنگى و معنايى بناها مشخص مى شود كه 
بناى با كد M كه داراى بيشترين ترجيح به انتخاب مردم است، داراى بيشترين اشارات 

تاريخى، فرهنگى و معنايى نيز هست. 
به اين ترتيب در نهايت مشخص مى شود كه بناى با كدM كه بيشترين ترجيح را دارد، داراى 

ويژگى هاى زير است :
1- قرارگيرى در محور ديد  2- كيفيت ساخت باال 3- اشارات تاريخى، فرهنگى و معنايى 

نتيجه گيرى
همانطورى كه در بررسى ها مشخص شد، بناهايى از ديد شهروندان تهرانى ارجحيت 
ــاخت و  ــه قرارگيرى در محور ديد، كيفيت باالى س ــرايطى از جمل ــد كه داراى ش دارن
ــارات تاريخى، فرهنگى و معنايى باشند. از ديد شهروندان، قرارگيرى در محور ديد،  اش
ــت كه به نظر مى رسد براساس يافته هاى اين تحقيق و به شرط داشتن  مورد مهمى اس
دو ويژگى ديگر شامل كيفيت ساخت و اشارات نمادين، مى تواند تأثير زيادى در ترجيح 
مردم داشته باشد. كيفيت ساخت و اشارات نمادين در بناهاى بلند داراى اهميت است 
زيرا بناهاى بلند داراى قلمرو تأثيرگذارى زياد و شخصيت نشانه اى در قلمرو خود است، 
ــارات نمادين اين نوع بناها  ــاخت و اش ــبت به كيفيت س به همين دليل توقع مردم نس
نسبت به ساير بناهاى معمولى نيز بيشتر است. در نهايت مى توان گفت كه در بناهاى 
ــارات  ــت كه به عواملى همچون اش ــت آوردن رضايت عمومى نياز اس بلند براى به دس
نمادين (تاريخى، فرهنگى و معنايى)، كيفيت ساخت و كيفيت قرارگيرى در محورهاى 

ديد توجه ويژه اى شود 

پى نوشت
1. در اين حالت، نظريه گشتالت : "بيان مي دارد كه يك كل چيزي متفاوت از اجزاي آن است" و " اگر طبيعي ترين 

پديده تكه تكه شود به درستي توصيف و تحليل نشده است" ( مولوى، 1385)
2. شناخت عناصر و اجزاء به تنهايي و ويژگي آنها همانند مقياس، تناسب، بافت،  الگو و وزن بصري 

3. ويژگي عناصر در  ارتباط با يكديگر شامل مواردى همانند همجواري، تكرار، تعادل،  تقارن
4. كانت در چهار گام به بررسي «امر زيبا» مي پردازد (كلى، 1383: 42-5) : 

 كيفيت : توانايي شي در جلب رضايت كساني كه بي طرفانه در مورد آن حكم كرده اند (لذت بي طرفانه) 
 كميت : زيبا بدون مفهومي خاص موجب التذاذ همگان شود (لذت عام) 

ــتلزم انتزاع عناصر و انديشيدن به صورت آنهاست  ــت و اين مس ــبت : زيبايي متكي به ويژگي هاي صوري اس  نس
(صورت غايتمندي) (فرماليسم) 

 جهت : زيبا چيزي است كه بدون مداخلة هيچ مفهومي به عنوان «لذت ضروري» درك شود.
5. مطالعات مربوط به نمونه موردى در اين تحقيق مستخرج از طرح تحقيقاتى انجام شده در پژوهشكده فرهنگ 
ــاختمان هاى بلندمرتبه بر منظر شهرى : با رويكرد زيباشناسانه"  ــگاهى با عنوان«تحليل تأثير س و هنر جهاد دانش

است.
Public preference . 6

منابع
ــ ي ت  ع الي ى  و دي گ ران ، انتشارات م رك ز  ــ ى، ترجمه :  م ش  ك ل ى ، م اي ك ل (1383) داي ره ال م ع ارف  زي ب اي ى ش ن اس

م طال ع ات  و ت ح ق ي ق ات  ه ن رى، تهران .
ــهرى : با رويكرد  ــاختمان هاى بلندمرتبه بر منظر ش ــاور، مهرداد (1389) تحليل تأثير س  كريمى مش

زيباشناسانه، طرح تحقيقاتى پايان يافته در پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهى.
ــاه پاكزاد و عبدالرضا همايون،  ــى در معمارى، ترجمه : جهانش  گروتر، يورگ (1383) زيبايى شناس

چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، تهران.
 لنگ، جان (1381) آفرينش نظريه معمارى : نقش علوم رفتارى در طراحى محيط، ترجمه: عليرضا 

عينى فر، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 لينچ، كوين (1376) تئورى شكل خوب شهر، ت رج م ه :  ح س ي ن  ب ح ري ن ى ، ان ت ش ارات  دان ش گ اه  ت ه ران، 

تهران.
 مولوى، مهرناز (1385) پايان نامه دكترى تخصصى شهرسازى باعنوان : تحليل زيباشناختي كالبد 

فضاي شهري، دانشگاه تهران، تهران.

61


