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 دهیچک
به منظور بهرره   مکتب اصفهان یبا اصول شهرساز دیجد یشهرسازسه اصول یمطالعه و مقا ن پژوهشیهدف ا

 اصرفهان  یمکتب شهرسراز ن منظور ابتدا به مطالعه یا یبراباشد. یمگيری و تاكيد بر الگوهای شهرسازی بومی 

ن دو یر سه ایمقام. آنگاه به یكرد ید هر كدام را دسته بنديم و اصول مورد تاكيپرداخت دیجد یو سپس شهرساز

 یرانر یدر مکترب ا  یو شهرسراز  دیر جد یان اصرول شهرسراز  ير قرابت مدهد یالعه نشان ممطم. يپرداخت مکتب

متفراوت دارنرد    ییا و مبنامبدكه هر كدام  ؛ین دو روش شهرسازیان ايشتر از تفاوت ميار بيبس اصفهان یاسالم

از  یز ناشر ير اندک مشاهده شده ن یناهمخوانتعارض و باشند.  یان همسو مین دو جریباشد و در مجموع ا یم

باشرد و روش   یمر  یلر يتحل-یفياز نروع  توصر   پرژوهش ن یاباشرد.  یمذكور مر  یان هایجر یعدم تطابق زمان

 بوده است.   یو كتابخانه ا یت كار اسنادياز با توجه به ماهيمورد ن یداده ها یگردآور
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 مقدمه -1

نره   ی، كار و سکونت انسان ها شرده انرد. اگرر در گذشرته ا    یزندگ یامروز شهرها مکان اصل یايدر دن

ل به هنجار یشدند، امروز تبد یاستثنا محسوب م و مادرشهرها زرگب یدان دور شهرها و باالخص شهرهاچن

راه  یمشرکالت و تتر  ل، یمسا ان،ین جريدر همشوند و  یم بزرگ تربزرگ و ، شهرها روز به روزشده اند. 

 رد. يگ یبه خود م یشتريب یدگيچيز پيآن ها ن یه براه شدیارا یتل ها

ان بردور نمانرده انرد و امرروز برا مشرکالت       یر ن جریز از ايران نیكوچک و بزرگ كشورمان ا یشهرها

بودند و رونق و جالل  یاز شهر اسالم ینماد یكه روزگار یرانیا یبان هستند. شهرهایدست به گر یمتعدد

در كه كنند  یرا تجربه م یطیشراكرد، امروز  یره ميخود خرا به  یجهانگرداح و يو شکوه شان چشم هر س

گانه دراز كرده انرد.  يب یالگوها و راه تل ها یاز به سويو دست ناز مشکالتشانعاجز مانده  یاريپاسخ به بس

 گرفته اسرت قرار  یزان و طراتان شهریر مورد توجه اكثر برنامه رياخ یهادهه كه در  ن راهکارهایاز ا یکی

 ییکرا یامر یشهرها یبرا یاز اصول طرات یاست كه به صورت مجموعه ا یینوشهرگراا ی دیجد یشهرساز

 شنهاد شده است.يپ

افته اسرت  یشهرت  ید در زبان فارسیجد ییا شهرگرایو  یی( كه به نوشهرگراNew Urbanism) یالگو

هرا،   یب كراربر ين الگو بر تركی. اه استکا ارائه شدیان در امریرسما توسط انجمن نوشهرگرا 1991در سال 

محالت  یو باززنده ساز یموجود و بازساز یشتر در بافت هاياده، تمركز و تراكم بيو پ یتمل و نقل عموم

محرالت و   یجتمراع توسرعه ا  ید در پر یر جد ییموجود استوار است. شهرگرا یشهرها یدرون یو بخش ها

 ی، سالمت شهروندان و از همه مهمتر باززنرده سراز  یدرون شهر یشهر، كوتاه كردن سفرها یدرون یبافتها

 شهروندان است. یامروز زندگ یازهايو ن ی، متناسب با زندگید محالت سنتيمثبت و مف یمشخصه ها

 یكره بررا   ییهرا  یالگو یبه سودراز كردن دست طلب  یست به جايا بهتر نین است؛ آیاكنون سخن ا

ه شرده انرد، بره    ير متفراوت ته  ییو از همه مهمترر مرردم و شرهرها   ات يبا فرهنگ، آداب و اخالق ییكشورها

افتره  یز ير ن یجهران  ین الگوها كه به تق شهرتیاز ا یکیم؟يدوباره افکن ینظر ،خود یو اسالم یبوم یالگوها

دمحسرن  يتوان از دكترر س  یكه در راس آنها م یشمارياصفهان است. پژوهشگران ب یاست، مکتب شهرساز

در راه شناساندن و روشن كردن ابعاد مختلر    یچندیو پژوهش ها ن مکتب پرداخته اندینام برد به ا یبيتب

ن مکتب)برا  یر اصرول ا مطالعه تفراوت هرا و تشرابهات    سه و یمقامطالعه، ن یهدف ما در ا. آن انجام داده اند

كره بره نظرر     اسرت  (یغربر  -ییکایامر ید)با خاستگاهیجد یاصول شهرساز( با یاسالم-یرانیا یخاستگاه

، یک و مشرابه و صرد البتره بروم    ینزد ییها یژگیب، با وناسب و مطلوم ینيتواند جانشيتواند م یسنده مینو

  باشد. ییگانه نوشهرگرايب یالگو یبرا

 



 

 

 قینه تحقیشیپ -2

انجام شرده  یاصفهان مطالعرات متعردد   یارزش ها و اصول مکتب شهرساز ییشناسا، یمعرف یدر راستا

ز مطالعرات  ير نر ياخیر ها در دهره باشرد.   ی( م1131ن )ينه اثر كربين زمین مطالعات در اياز نخست یکیاست. 

(، 1131)یبر ي(، تب1131)یاهرتوان به  یانجام شده است كه از جمله آنها م یرانیتوسط پژوهشگران ایمتعدد

هرر كردام بره    ( و ... اشاره كررد كره   1191)یبلخار(، 1139)ی(، مهدو1133و همکار) یبيتب(، 1133)یجوان

مورد  یدر همه پژوهش هاباشند.  یندن مکتب مورد نظر ماراه شناسدر  یاكتشاف یبه آغازگر مطالعه ا ینوع

ه برر  يتکبا  یو برخیكالبدو یمعمار ید بر جنبه هايبا تاك یبرختاكم است.  یفيتوص – یليتحل یاشاره، نگاه

 ن مکتب پرداخته اند. یبه مطالعه ا یو روتان ید بر ابعاد معنويو تاك یشهر اسالم یهايژگیو

د گفرت  یر مختل  انجرام شرده اسرت. امرا با     یدر كشورها یمطالعات متعددز ين یینه نوشهرگرايدر زم

 یدر گفتمان هرا  1991كند تا اواسط دهه  یكه آن را متجسم م ید و مجموعه اصولیجد ییاصطالح شهرگرا

 :چون  یمحققان مقاالت نکهیتا انداشت. یجاذبه ا یدانشگاه

, Kunstler(1996), Southworth(1997) & Falconer AL-Hindi & 

Staddon(1997)McCann(1995)یشرهرها  ین جاكوبز با عنروان مررگ و زنردگ   يو كتاب ارزشمند خانم ج 

 . گشودرا ن باره یدر ا باب مطالعات  (Rossiter,2010:11) 1991در سال کا یبزرگ امر

د وجرود دارد.  یجد ییدرباره جنبش شهرگرا یات گسترده ايتوان گفت ادب یه امروزه به جرات مکچنان

بره طرور    یمحلر  یتواننرد در معنرا   یهستند كه اتتماال م یمشخص یها یرنده استراتژين مطالعات دربرگیا

 Paulد)یر بدسرت آ  یط محلیمنطبق با شرا یمناسب یرند تا راه تل هاير قرار بگيو تفس یمورد بررس یانتقاد

Louw,2011:12نکره  یا یه به جايثار اولاما آد گسترده و متنوع است،یجد ییرگراات درباره شهي(.هرچند ادب

د یر دج یین محور كره شرهرگرا  یشتر تول ايو ب دارند یخیا تارييفيتوص یتيا ماهباشند عمدت یا انتقادييتجرب

 (.Rossiter,2010:10كنند) ید بحث مكرست و چه خواهد يچ

د پرداختره انرد. بره    یجد ییشهرگرا یادعاها یابیز به ارزينه نين زمیاز مطالعات انجام شده در ا یاريبس

 Nasar and Julian(1995)مختلر ،   یک هايبا استفاده از تکن Talen(1999)یتوان به كارها یعنوان مثال م

 Kim andبا مطالعه هفت فاكتور مهم در اجتماع و Brown and Cropper(2001)کرت، ي  ليبا استفاده از ط

Kaplan(2004) ج اغلرب  یشود و نترا  یج تاصله از آنها مشاهده نمین نتايب یچ اجماعياشاره كرد. كه البته ه



 

 

به مطالعه  یفيك یکردیاستفاده از روز با ياز مطالعات ن یگر است. تعدادیکدیدر تضاد با  یحتيگاهمتفاوت و 

 اشاره كرد.  1993در سال  Furusethتوان به كار  ینه مين زمیپرداختند. در ا یتس وابستگ یپارامترها

 ییاصرول شرهرگرا   یمطالعره و بررسر   بره  یو مقاالت علمر  ان نامهیدر قالب پا ییپژوهشهاز يران نیدر ا

، (1191قوزلرو )  یمر يابراه(، 1139)یزدیر ، (اصرررزاده  1133توان به آذر ) یكه از جمله م ندپرداخته شده ا

 و ... اشاره كرد. (، 1191) یابوالفضل یربان

 یاصرفهان و شهرسراز   یان شهرسراز ير م یقر يسه تطبیمقا یعنینه مورد مطالعه پژوهش تاضر،ياما در زم

اد مسرکن انقرالب   يبن ییدر معاونت عمران روستا 1139-91 یكه در سال ها یتوان به طرت یتنها م د،یجد

را مورد توجه قررار   یبوم یو شهرساز یشهرساز یارهايانجام شده است، اشاره كرد كه اصول و مع یاسالم

 داده است. 

 

 اصفهان و اصول آن یمکتب شهرساز -3

چون جروزف ارنسرت    یاست. تا آنجا كه پژوهشگران غرب ینيبان و آوازه گر شهر و شهرنشياسالم پشت

ر شرهر  ي(. رواج تعب131: 1191،ییاست)رضا یشهر ینیه دیان كرده اند كه اسالم از پايام مارسز بيلیرنان و و

از  یخاصر  ی، جلوه گاه تجلر ین شهرها از نظر كالبدین فرض كه ایبا ا ]یاسالم یو بالتبع شهرساز[یاسالم

( امرا  1: 1139زاده، ین آغاز شد)نقيله مستشرقيباشند از قرن نوزدهم و بوس یم یالماس یاصول و ارزش ها

 (. 19: 1139ل شد)دانش،یتبد یقيتحق یک موضوع جدیستم به يدر ربع اول قرن ب

گسترده شده، در  یعيار وسيش تا كنون بر پهنه بسيدر طول چهارده قرن پ یاسالم یو شهرها ینيشهرنش

داشرته   یرير ها نقش چشم گ یدئولوژیاز تمدن ها و ا یاريبس یافته و در اجزایمختل  جهان بسط  ینوات

ن يدر عرصه سرزم یفه دوم پايران است كه از زمان خلین ها، كشورمان اين سرزمیاز ا یکی(. 13است)همان:

ن یر مورد نظرر ا  ینرا تجربه كرد. دوره زما یشماريب یام فراز و فرودهایگذاشت و در گذشت ا یاسالم یها

و  یكار آمدن دولت صرفو  یه است. با رویصفومقتدر ، دوره تکومت یرانیا یاسالم یپژوهش در شهرساز

 یبررا  یمجرال  و شرود  یدر كشور برقرار مر  یت و رونق قابل توجهيران، امنیمتمركز در ا یدولت یريشکل گ

 ینرو بررا   یبه دستور شاه عباس طرت ییخ بهايشود. ش یفراهم م یسابقه شهر و شهرساز یشکوه و رونق ب

ست و پنج سرال،  ياصفهان به مدت ب ید برایجد یو اجرا ی، طراتیزین برنامه ریافکند كه ا یاصفهان در م



 

 

ده ير نام یاش، مکتب اصفهان در شهرسراز  یو فلسف یكند كه بنا بر خاستگاه تکم یم یه گذاریرا پا یمکتب

 (.   31: 1139،یشود)مهدو یم

، در ی(، اسرالم شرناس فرانسرو   Henri Corbinن)يكررب  ین بار هنريرا اول "اصفهان مکتب"اصطالح 

، دربراره  1113آذرمراه   یدر مجله مردم شناسر  "رداماد معلم ثالثياصفهان، م یمکتب اله "با عنوان  یمقاله ا

از  یاسالمخ فلسفه ین نصر در تاريد تسيه به كار برد. بعدا سیلسوفان دوره صفوين متفکران و فیاز ا یگروه

است كه جهان بر آن  یدن به اصليتحقق بخش یدر پ ین اصطالح استفاده كرد. مکتب اصفهان در شهرسازیا

 ین مکترب را مر  یشه ها و اصول این اندیمهمتر(. 9: 1133و همکار، یبي)تبیقرار دارد: تعاون و توازن كالبد

 ر خالصه كرد:یتوان به شرح ز

  



 

 

 [21: 1333،یبیحب]مکتب اصفهان یاصول و قواعد دستور -1جدول

 نيي  و تبیتعر اصول و قواعد

 جاد كردین تر آن ایيا پایتوان فارغ از مراتب باالتر  یرا نم ییا بنایيشهر یچ فضايه سلسله مراتب

 شهر  و محله ییسلسله مراتب در ساختار فضا -

 یسلسله مراتب دسترس -

 یع خدمات شهریسلسله مراتب توز -

 ینمادسلسله مراتب عناصر  -

ش یخو یت و معناين تال هر عضو شخصيمتنوع و گوناگون است اما در ع یشهر یفضااصل كثرت:  كثرتوتدت و 

 را دارد

 خاص است یتيگانه و شخصييتیهو یاست كه دارا یمجموعه ایشهر یفضااصل وتدت: 

 كند یز میاگر فضاها متمیدهد و آن را از د یخاص به ان م یاعتبار یشهر یمتمركز شدن فضا تمركز

 شود یان م یمفهوم شهر و فضاها یگانگييشهر علت اصل یع متوازن فضاهایتوز عدم تمركز

 ن بودن ين آهنگيدر ع یشهر یعناصر و فضاها یناهمگون نیتبا

 دهد یبه ان م ییفضا یتیژه و هویو یک مکان خاص مفهومیجمع شدن عناصر متفاوت در  تجمع

 گر فضاهاستیوصل به د یدر پ یشهر یهر فضا اتصال

 یت و بیه و روشن، محدودی، سایانباشته و ته ینسبت ابعاد و اندازه ها، اتجام و ساختمان ها، فضاها تناسب

 و ... یكرانگ

 شود و همواره تداوم دارد ین به آن میگذرد، از ا یان فضاها مياز م یميچون نس یشهر یفضا تداوم 

 شود ی  میگانه تعريو ب یشود كه در آن خود یم یقلمرو مکان قلمرو

 كند یع آن را ممکن میدرک سر یشهر یو صراتت فضا یگیرايپ یخلوص، ب یسادگ

ن اصل است یكند. در ا یت ميتبع یدگيچير معمول فضا به منظور شاخص كردن آن از اصل پيغكاربرد  یدگيچيپ

 خاطره ها را دارد. یفه تداعيشود كه وظ یجاد میكه شکل ا

 متفاوت از آنچه معمول است را سبب شود ییتواند فضا یب اضداد ميترك بيترك

 ابديياصل استقرار در مفهوم ساخت شهر معنا م استقرار

 شود ی  میمتشکله ان تعر یفضاها و بناها یشهر در موزون توازن

ان ين صورت بین مفهوم را در ساده تریرده تركند كه بتواند گست یت ميتبع یآن از اسلوب یشهر و فضا جازیا

 كند

. آنچه در زمان شود ید به زمان ميكه مق ییابند؛ معنايي  خود را در متن شهر میتعر یشهر یبنا و فضا زمان

 شود صورت است نه محتوا یدگرگون م

 

  



 

 

 [11: 1331و همکاران، یبیحب] ابانیدان و خیاس شهر، میمکتب اصفهان در سه مق یراهبرد یآموزه ها -2جدول

 ابانيخ دانيم شهر

 یرامونيط پي.شهر در توافق كامل با مح1

 شود ی  میو در منطقه نعر

و وتدت  یستی.شهر در توافق، همز1

 یاطراف خود م یه با روستاهایچند سو

 باشد

 یبرا ی/لبه ایتصار ی.شهر دارا1

 است ی  محدوده كالبدیتعر

 ،یكشاورز یتهايازفعال یاژي.شهرآل4

 یكاربراست) یرگانازو  یصنعت

 مختلط(.
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 و اصول آن یینوشهرگرا -4

New Urbanism ن ینرو  یا شهرسراز یييد، نوشهرگرایجد ییچون شهرگرا ییبه معادل ها یكه در فارس

 یت رشرد تومره هرا   یرامرون هردا  يکا كه با بحرث پ یاالت متحده امریاست در ا یبرگردان شده است جنبش

ن یكشد. ا یه شهرها را به چالش میرو یشهر، گسترش ب یداخل یبخش ها یا و بازسازيدر قالب ات یشهر

ت يفيدر قرن تاضر و شامل باال بردن ك یشهر یو طرات یزیبرنامه ر یکردهاین رویاز مهمتر یکیکرد یرو

اسرت كره در آن از نگراه بره      ی( و راهکرار 9-3: 1133آن است)دانش و همکراران،  یو استانداردها یزندگ

د در واقرع بره   یر جد یی(. جنبش شهرگراKlone,2005:1)میريگ ینده آن الهام میساختن آ یبرا ،گذشته شهر

، تمرل و نقرل خرودرو    یشرهر  ی(، زوال و پژمردگSprawl)یشهر یمقابله با پراكندگ یبرا ینه ایعنوان گز

(. از M.Arch,2002:3شهرهاسرت)  یدر بخرش مركرز   یه گرذار یهرا و عردم سررما    یكراربر  ییمحور، جدا

ان افرزا و  يم محور، توسعه ی، تمل و نقل عمومیتوان به محله محور ین جنبش مید ايموضوعات مورد تاك

 یو بهسراز  ی، نوسراز یست و پسکرانه شهریط زيها، تفظ مح یب كاربري، تركیاده محوري، پیشهر درون



 

 

 یروش هرا  یسراز  ین( و بومينوع چه از جهت ساكنلحاظ ، مسکن متنوع)چه از یفرسوده شهر یبافت ها

 ساخت و ساز اشاره كرد.

سرتم  يشرهر قررن ب   یهرا  یماريسم به بيپست مدرن یک نمونه از پاسخ هاین ینو یقت شهرسازيدر تق

ترر  يبررک و پ یزابرت پالترر ز  ي، الیآنردره دوآنر   یاز معماران به نام هرا  ین جنبش گروهیانگذاران اي. بناست

اس، يكوچک مق یها یمحله از جمله طرات یطرات یسنت یشنهاد بازگشت به روش هايكلتورپ بودند كه پ

اده ير و امکان پ یل شخصيش از اندازه بر اتومبيد بيتاك یها، تنوع امکانات تمل و نقل به جا یب كاربريترك

ه ید اترالف سررما  یجد ییشهرگرا نیبنابرا(. VernonForeman,2009:9اده و ... را دادند)يپ یو دسترس یرو

ش ی، فرسایو نژاد یدرآمد ینیگز ییش جدایاندازه رشد پراكنده، افزا یشهرها، گسترش ب یدر بخش مركز

 یشرهرها را بره چرالش مر     یراث اجتمراع ير ل مير و تحل یكشراورز  ین هرا ين رفتن زمر ي، از بیعيط طبيمح

  (.Pretula,2003:8كشد)

 [نگارنده] د یجد ییشهرگرابرگرفته از منشور  یآموزه ها-2جدول

 رنديسرچشمه بگ یساخت و ساز بوم یخچه و روش هایتارن، ي، شکل زمیم محليد از اقلیمنظر با یو طرات یمعمار 1

د لبه یتوسعه نبا یمشخص هستند. الگوها ییايجرراف ی  شده با مرزهایمحدود، كران دار و تعر ییمکان ها یمناطق كالنشهر 1

 ن ببرند. يا از بیكالنشهرها را محو كرده 

رامون خود يپ یعيو مناظر طب یشهر یبا پسکرانه ها ی  و شکننده ایتنگاتنگ، ظر یو فرهنگ ی، اقتصادیطيكالنشهرها، رابطه مح 1

 رند. ت دايز اهميبه همان اندازه نک خانه هستند و یكالنشهر به مثابه باغچه  یعت بکر برايو طب یكشاورز ین هايدارند. زم

 شود. متمركز  د در آنهایبا یو تجار یصنعت، یمدن یت هايمختلط باشند و تراكم فعال یاده مدار و با كاربريد فشرده، پیمحالت با 4

 باشند. یاده رويپ یمن، راتت و جذاب براین ایاديابان ها و ميافتد. خياده اتفاق بيد در فواصل پیروزمره با یت هاياز فعال یاريبس 3

از  یعيكنند. گستره وست یرا تقو یو فرهنگ آزاد یت محلید هویبا یعموم یمردم نهاد شهر و مکان ها یهمگان یساختمان ها 9

 اشد. ید در محالت وجود داشته یبا یعموم یسبز و باغ ها یپارک ها، فضا

 یكمک م یمتفاوت، به تعامل مثبت اقشار مختل  مردم از هر سن، نژاد و درآمد یمت هايمسکن با ق یاز گونه ها یعيتضور وس 3

 كند. 

 د. يارتقاء بخش یشهر یتوان با ضوابط طرات یمو هماهنگ محالت را  یجیو تکامل تدر یسالمت اقتصاد 3

 باشد. یو تداوم و تکامل جامعه شهر یخیتار ید بر اساس الگوهایشهرها با یتوسعه و بهساز 9

به خودرو را كاهش  ینه و هم زمان وابستگيشيبو تحرک در كل منطقه را  ید دسترسیاده و دوچرخه باي، پیتمل و نقل عموم 11

 دهند. 

  سلسله مراتب یوسته و تعري. شبکه معابر پیو محله ا یشهر یبا كاركردها یدسترس یاز فضاها یسلسله مراتب روشن تیرعا 11

 شود.  یم یاده رويل پيک و تسهيكاهش ترافت باال موجب يفيبا ك یاده رويابان ها و كوچه ها و شبکه پيخ



 

 

 یوبررس لیتحل -5

ن موارد تشابه در مکاتب مورد یدهد مهمتر یمطالعه نشان ممطالعه اصول مطرح شده از دو مکتب مورد 

ان آنهرا،  ير م یوستگيابان ها و كوچه ها و ... و پيت سلسله مراتب خیمطالعه عبارتند از : هر دو مکتب بر رعا

د برر  يآن، تاك ین لبه برايي، مشخص بودن محدوده شهر و تعیبوم یو شهرساز یاز اصول معمار یريبهره گ

، ارتبرا   خاص یكاربر یکیز از تسلط يو پره مختلط در هركدام از محالت شهر یها یكاربر از یريبهره گ

 یدان و فضراها ير اطرراف ، م  ین شهر با روستاها و شهرک هرا يه بیرامون و رابطه متقابل و دو سويشهر با پ

اصرول و  ، بازگشرت بره   یسنت ی، توجه به معماریو همگان یعموم ین فضاهایبه عنوان مهمتر شهر یعموم

 ییط هرا يجراد محر  یو ا در شرهر  یعر ياز عناصرر طب  یريو بهره گ سميقبل از تسلط مدرن یشهر یها یطرات

د كررده  ير و متنروع و ... تاك  نيساكن یازهايبا ن ، مسکن مناسبم محليو اقل یعيط طبیمطبوع و منطبق بر شرا

 اند. 

 ر اشاره كرد:یتوان به موارد ز ید و مکتب اصفهان میجد ین شهرسازياما از موارد اختالف ب

ن یو دوچرخه به عنوان مهمترر  یاده رويمحور، پ یتمل و نقل عمومچون  ید بر مسائلیجد ییشهرگرا

هرگرز بره   ات زمان ياست كه در مکتب اصفهان بنابر مقتض ین در تالیار دارد. ايد بسيموارد تمل و نقل تاك

فراوت  د در تیر ن مطلرب را با یر ل اير ن دلیاست. مهمتر پرداخته نشده یجد یین مسائل به عنوان چالش هایا

ن یج تریبه عنوان را یاده رويمکتب اصفهان پ یدر دوره زمان الزم به ذكر استدگاه دانست)ین دو دیا یزمان

اصرل بردان پرداختره نشرده      یکر یل به عنوان ين دليد به همیبوده است و شا یهیبد یشکل رفت و آمد امر

تفراوت  برا توجره بره    كره  توان به بحث تراكم اشاره كرد یم ن دو مکتبیاان يم یگر تفاوت هایاز داست(. 

، در مکتب اصفهان مورد توجره قررار   تب مورد نظرامک ک ازیمطرح شدن هر  یبستر زماندر یت شهريجمع

 باشد.  ید ميد از موضوعات مورد تاكیجد یی، اما در شهرگراگرفته استن

  



 

 

 یریگ جهینت -1

بره منظرور بهرره     مکتب اصرفهان  ین با اصول شهرسازینو یاصول شهرسازسه ین پژوهش مقایهدف ا

متون و نوشته  یاكتشاف یتاصل از بررس یافته هایو مقایسه بود. مطالعه  گيری از الگوهای شهرسازی بومی

تشرابه  دهد  ینشان م یو مکان ید با خواستگاه متفاوت زمانیجد یمربو  به مکتب اصفهان و شهرساز یها

ان آن ير م یشتر از تفاوت هايار بيد در هر كدام از دو مکتب مورد نظر بسيمورد تاك یو آموزه هاان اصول يم

، یبروم  یبره معمرار   بازگشتمکتب از اصول مورد توجه هر دو  یکینکه ین با توجه به ایبنابراباشد.  یدو م

 یاصول مکتب شهرساز یريرسد به كار گ یو ... است، به نظر م یو فرهنگ یط اجتماعیم و شرايو اقل یسنت

 ، تراكمعمومی و پياده ران )از جمله توجه به تمل و نقلیا یاز امروز شهرهايمتناسب با ن با ترييراتی اصفهان

د یجد یید شهرگرايتاك همچنين از آنجا كهباشد.  یاسالم یرانیا ( مطلوب تر و متناسب تر با شهرو ... بيشتر

مکتب  از شایسته است است یسنت یسم و معماريقبل دوره مدرن یطرات یبر بازگشت به اصول و روش ها

 یو مهمترر از همره اسرالم   ایرران   یبروم - یسنت یخود برگرفته و بر خاسته از معمار كه اصفهان یشهرساز

  .است، بهره ببریمكشورمان مناسب تر  یشهرها یصد البته برا واست ایرانی 
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