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By the middle of the Qajar period, the discursive sphere in Iran gradually affected by a kind of 
modern awareness and a need for national identity. Indeed, the rise of nationalism as a modern 
idea provided the context for attention to cultural heritage. It was after the Constitutional 
Revolution (1906 AD) and with the opening of the National Assembly that policy-making and 
institutionalization began. It was in line with this institutionalization that in the last years of the 
Qajar period, a group of political elites founded an association called the National Relics Society 
(NRS). This society has undertaken a variety of activities aimed at identifying and celebrating 
cultural heritage, such as holding lectures, identifying and restoring historic buildings, and 
erecting monuments. The present study aims to examine the cultural-historical context within 
which the NRS was established. It explores that what groups and in what manner contributed 
to the emergence of the NRS? To answer these questions, it has been organized by historical 
method and is based on the analysis of the content of first-hand sources. The findings provide 
us with the efforts of three groups: intellectuals, political elites and orientalists in the plan of 
necessity, objectification, and the continuation of the NRS.  The results show that the ideas of 
the intellectuals, which were mostly reflected in the periodicals, provided the basis for the idea 
of the NRS.  In addition, political activists became a practical arm for the idea, and eventually the 
Orientalists, by expressing their views, played a role in perpetuating and enriching its activities.
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  چکيده

تدریج به سویی رفت که ضرورت سپهر گفتمانی ایران از میانه دوره قاجاریه به
به تعبیر دیگر، تکوین انگاره توجه به هویت ملی در کانون توجه قرار گرفت. 

س پناسیونالیسم در این دوره زمینه را برای توجه به میراث فرهنگی فراهم کرد. 
 شورای ملی بود که ش.) و با گشایش مجلس ١٢٨٥از انقالب مشروطه (

در راستای همین نهادسازی عرصه آغاز شد.  نیدر ا یو نهادساز  یگذار استیس
با گردهمایی شماری از نخبگان سیاسی قاجاریه  ههای دور واپسین سالبود که در 

بنیان نهاده شد. این انجمن اقدامات  (NRS)انجمنی به نام انجمن آثار ملی 
های رگداشت میراث فرهنگی مانند برپایی جلسهمتنوعی را با هدف شناسایی و بز

جام به ان سخنرانی، شناسایی و مرمت بناهای تاریخی و برپایی بناهای یادمانی
این های برآمدن انجمن آثار ملی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی زمینهرساند. 

ی هایی و به چه ترتیبچه طیفاست که گرفته  پرسش شکلبر محور این مطالعه 
مطالعه حاضر با روش پژوهش تاریخی  نقش داشتند؟.انجمن آثار ملی برآمدن  در
ژوهش پ یهاافتهیانجام شده است. تکیه بر واکاوی محتوای منابع دست اول  و با
در  شناسانشرقو  یاسی، نخبگان سورانشهیاند یعنی فیاز تالش سه ط یحاک

ر حاصل مطالعه بیانگ ت.اس یو استمرار انجمن آثار مل افتنیتینیطرح ضرورت، ع
، افتیمیوقت بازتاب  هایهدر نشری بیشتروران که اندیشه هایانگاره آن است که

گران سیاسی انجمن آثار ملی را فراهم کرد. وانگهی، کنشاندیشه  طرح هزمین
و در نهایت،  را تاسیس کردندانجمن  وشدند بازوی عملی تحقق این اندیشه 

معین در استمرار و پربارشدن  ینقش ،های خودنیز با طرح دیدگاه شناسانشرق
  های آن ایفا کردند.فعالیت
  آثار تاریخی، میراث معماری، معماری معاصرانجمن آثار ملی، ها: واژهکلید
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	مقدمه

بارز  یهااز جلوه یکی خیبر محور تار یمل تیهو نیضرورت تکو
به خود گرفت.  یاول وجه مسلط یبود که در دوره پهلو یگفتمان
گرچه از ا رانیا خیاز تار ینیو نو انهیگرایمل یبازخوان یستگیطرح با
و  آخوندزاده مانندنامدار  یو با روشنفکران هیدوره قاجارهای میانه
صورت اما از دوره مشروطه به افتی وزبر یکرمان آقاخان رزایم
به  ینیع یدوره رضاشاه وجهدر  تینها مطرح شد و در یتر یجد

با ش.) و  ١٢٨٥از طرف دیگر، پس از انقالب مشروطه (خود گرفت. 
 هی بود کگذار به مثابه نهاد قانون یمل یمجلس شورا یر یگشکل
 جادیو با ا یافت یتر یفرهنگ شکل جد هدر عرص یگذار استیس

 یهادهان ییبرپا گر،ید عبارت . بهبه تحقق پیوست یفرهنگ ینهادها

داد ش.) برون ١٢٨٩اوقاف ( ومانند وزارت معارف  یفرهنگ
 راثیموضوع م افتنیتیفرهنگ بود. با اهم هدر عرص یگذار استیس

عرصه هم آغاز شد.  نیدر ا یو نهادساز  یگذار استیس ،فرهنگی
ش.) برآیندی از گفتمان یادشده و  ١٣٠١( یبرآمدن انجمن آثار مل

برپایی حدود دادی از نهادسازی در عرصه میراث فرهنگی بود. برون
ها و انتشار ده بیش از شصت طرح مرمتی ،آرامگاهی هچهل مجموع
که ضرورت پژوهش  [1]از جمله دستاوردهای انجمن بود جلد کتاب

  دهد.پژوهشگران قرار می یرو درباره این نهاد را پیِش 
هایی و به چه که چه گروهپرسش اصلی این است حاضر،  مطالعهدر 

ش براساس پرس .نقش داشتند؟ آثار ملی در برآمدن انجمن ترتیبی
های مختلف در نقش طیف هدف از این مطالعه بررسی یادشده،

 یدعاا توانیاساس، م نیبر هماست. این نهاد  تثبیتبرآمدن و 
 یبرآمدن انجمن آثار مل یهانهیمطرح کرد که زم نیرا چن مطالعه

 نیداشت. نخست فیکم سه ط دست یهاو کنش هاشهیدر اند شهیر
 یمقطع انقالب مشروطه تا برآمدن دولت پهلو ورانشهیاند ف،یط

 ار برآمدن انجمن  یگفتمان نهینو، زم ییهابودند که با طرح انگاره
 یبودند که با تکاپوها یدوم فیط یاسیفراهم کردند. نخبگان س

عمل  ییاجرا یبازو و به مثابه دندیبخش تینیموضوع ع نیخود به ا
 فیرا ط رانیشده به اشناسان دعوتشرق توانیم ،یکردند. وانگه

زمینه تثبیت انجمن را خود  یهادگاهید انیدانست که با ب یسوم
 با تکیه بر متونکه  شودیکوشش م ضرحا مطالعهدر فراهم کردند. 

 هو اسناد منتشرنشد چون خاطرات، مطبوعات دست اول تاریخی
  شود. یو بررس یدعا واکاوا نیاسازمان اسناد ملی ایران 

  

  هاروش مطالعه و گردآوری داده
 مطالعهاست.  تاریخی از نوعبراساس ماهیت و روش،  مطالعهاین 

ین یعشود و در پی تمعتبر انجام می شواهدتاریخی با استفاده از 
تاریخی و دالیل  هایحادثهها و های عمومی و مشترک پدیدهویژگی
. از آنجا که چند نوع است دارایتاریخی  مطالعه .[2]ستا هانبروز آ
خاص است،  نهادپیرامون یک  مطالعهشده در این طرح هایموضوع
پژوهی نوعی  قلمداد کرد. نمونه پژوهی توان آن را یک نمونهمی

یک نمونه از یک  هتاریخی است که از طریق بررسی پردامن مطالعه
ای پژوهی اهمیت ویژهزمینه در نمونه  .[3]افکندپدیده، بر آن پرتو می

شود، باید در زمینه طبیعی ای که درباره آن تحقیق میپدیده دارد و
. بر همین اساس، [4]آن مطالعه شود که محدود به فضا و زمان است

در مطالعه حاضر، انجمن آثار ملی و آنچه درباره  شدهنمونه بررسی
  های برآمدن آن است.شده، زمینه دهیپژوهاین نمونه 

انجمن آثار ملی به  هها دربار برای گردآوری دادهمطالعه حاضر، در 
یا  خود هایفعالیت هکه انجمن دربار  هاییکتاب منابعی مانند

 ملی هاسناد سازمان اسناد و کتابخان است و منتشر کرده خود اعضای
وران، طور کلی، بخش مربوط به اندیشه. بهه استرجوع شد ایران

عمدتًا با مراجعه به محتوای مجالت ایرانشهر، کاوه، نامه فرنگستان، 
ای هبخشی از داده .تربیت و آینده به نگارش درآمده است و تعلیم

 هع منتشرشده در دور از مناب ،مربوط به نقش طیف نخبگان سیاسی
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گردآوری شده و بخش مربوط به  )مانند گزارشات و خاطرات( پهلوی
 ،های آنان که انجمن منتشر کردهبا رجوع به سخنرانی شناسانشرق

  به نگارش درآمده است.
  مطالعه هپیشین

 است، یانجمن آثار مل رامونیپ مطالعه نیا یاز آنجا که بحث اصل
شوند که به نوعی به هایی بررسی میپژوهشمطالعه،  هنیشیدر پ

ها را بر حسب موضوع اند. این پژوهشنهاد یادشده اشاره کرده
  توان در دو دسته جای داد:می
ی با موضوع تاریخ هایپژوهش نخست دسته

که در روایت خود به  سیاسی/فرهنگی/اندیشه ایران معاصر هستند
موضوع کتاب خود را  یانآبراهامبرای مثال اند. انجمن اشاره کرده

های اساسی در ایران قرن بیستم معرفی و این فرضیه را دگرگونی
که در ایران همواره دولت آغازگر چنین  کرده استطرح 
پنداشتن جایگاه دولت هایی بوده است. در اثر همین مهمدگرگونی

های فرهنگی را به هرم سیاسی قدرت است که وی تاسیس سازمان
های اه نسبت داده و هدف از آن را القای آگاهیو مشخصًا رضاش

ها یکی از این سازمان ،او هبه گفت ،ملی بیان کرده است که از قضا
نوع خاصی از  از اشرف. [5]بوده استهم انجمن آثار ملی 

اریخ و و تنام برده  "ناسیونالیسم دولتی مدرن"ناسیونالیسم به نام 
 هدر دور  از ناسیونالیسم این نوعگیری زبان را دو منبع مهم شکل

 هتاسیس انجمن را دنبال ،بر همین اساسمحسوب کرده و پهلوی 
 هپروژ  کیدئولوژیا ادیبن. برخی [6]به شمار آورده استپایگاه تاریخی 

 ییهااجرادرآمدن برنامهبهو اند دانسته سمیونالیرا ناس یساز ملت
 هز پروژ ا کیدئولوژیا یتلق" یهپا را بر یمانند تاسیس انجمن آثار مل

. وانگهی، این نگرش هم طرح شده [7]اندکرده ریتفس ی"ساز ملت
دولت پهلوی انجمن را بنا نهاد تا با آن ناسیونالیسم منهای است که 

 یانساخت ایر ، تاسیس انجمناز هدف  وکند تاریخ اسالمی را تبلیغ 
	,8]ندک شهر باستانی تصورشده را بازنماییکه شکوه آرمانبود جدید 

9].  
هنر یا مرمت یا معماری  با موضوع هستند هاییدوم پژوهشدسته 

ترین مشروح که در آنها به انجمن هم اشاره شده است. ایران معاصر
است که در سال  "انجمن آثار ملی هکارنام"ها کتاب این پژوهش

منتشر شده است. این کتاب در یک فصل به شرح تاسیس  ١٣٥٥
به بناهایی پرداخته است که در طول حیات  هافصل هانجمن و در بقی

توان در این دیگر پژوهشی که می .[10]دانپا یا مرمت شده انجمن بر
ت اس "پاسداری از آثار باستان در عصر پهلوی"جای داد کتاب  دسته
 به حساب آورد.نویسی رسمی آن را مصداق یک تاریخشود میکه 

ید از دودمان پهلوی و اقدامات شاهد مدعا آنکه کتاب آکنده از تمج
اقدامات  هدربار  ی، در فصل دوم اطالعات مفیداین حال است. با آن
که  است پهلوی اول آمده هحفاظت از آثار باستانی در دور  هحوز در 

انجمن در برخی از این اقدامات  که توان دریافتبراساس آن می
از معدود پژوهشگران تاریخ  کیانی. همچنین [11]نقش داشته است

پهلوی است که درباره انجمن سخن گفته است. وی  همعماری دور 
ها و اشاره کرده و نوشته محمدعلی فروغیبه نقش کسانی چون 

در مورد آثار ملی ایران را در روند و نگاه به آثار  فروغیبیانات 
دانسته ثر وهای ایجادشده در این دوره مپیشینیان و سیاست

ای نامههای زندگیتوان به پژوهشبر دو دسته اخیر می .][12است
های مرتبط با برآمدن و تکوین انجمن اشاره کرد که در آنها به چهره

در مطالعه خود با محوریت شرح حال  عاقلیهم پرداخته شده است. 
های سیاسی و نظامی، زوایایی از زندگی برخی نخبگان را چهره

آنها سهم معینی در برآمدن انجمن گنجانده است که برخی از 
  .[13]اندداشته

توان محور می دوپیشین را در  مطالعاتبا  مطالعهوجه تمایز این 
هایی طیفهای یادشده به نقش بررسی کرد. نخست، در پژوهش

ری گیدر شکل شناسانشرقنخبگان سیاسی و وران، اندیشهمانند 
شود حاضر کوشش می مطالعهدر . انجمن کمتر توجه شده است

وران در تاسیس انجمن بررسی و نشان داده اندیشه هایانگارهنقش 
 در ای بود کهشود که چگونه انجمن یکی از بروزهای بیرونی اندیشه

پهلوی وجه عینی یافت  هقاجاریه شکل گرفت و در دور  هدور  انتهای
ه تچنانکه گف، دومگر شد. های دولت پهلوی جلوهو در قالب برنامه

فسیرهای گوناگونی با محوریت مفهوم ناسیونالیسم از تتاکنون شد 
ش تالکه در این مطالعه  گذاری انجمن انجام شده استدالیل بنیان

ثر در برآمدن و تکوین وهای مکدام از طیف شده است تا نقش هر
 به دور از تفاسیر ایدئولوژیکی بررسی تا جایی که ممکن است ،انجمن
  شود.

  مشروطه تا تاسیس انجمن آثار ملیدوره  یاهاز انجمن
سازمانی است که مردمانی با عالیق "انجمن در لغت به معنی 
گفت که توان میاساس  این بر .[14]" مشترک به آن تعلق دارند

د. رسمشروطه می هبه دور کم  در ایران دست هاتاسیس انجمن هسابق
شدن خواهی و سیاسیها پیرو حرکت مشروطهندر آن زمانه، انجم

حیات مجلس اول،  هدر دور . شدندمحیط شهرنشینی تشکیل می
 ایی کهج شکل گرفتند تا یهای متنوعهای گوناگون با انگیزهانجمن
  .[15]اندانجمن در پایتخت سخن گفته ١٥٠تا  ٧٠از وجود  برخی

توان بندی کلی میدر یک دسته مشروطه، ههای دور انجمندر میان 
های فرهنگی اشاره کرد. های سیاسی و انجمنبه دو دسته انجمن

خواندند و خواه میهای سیاسی خود را مشروطهانجمنبرخی از 
االسالم ناظمبرای مثال خواهی داشتند. جویی و آزادیمبارزه هداعی

در اولین وی خفی را شکل داد. انجمن م ش. ١٢٨٣در سال  کرمانی
و حاضران  انتقادهای آن زمانه سامانیاز نابهیادشده انجمن  هجلس

را به جنبش برای رهانیدن مردم از قید بندگی و بردگی ترغیب 
ن ایهای فرهنگی در پی اصالحات فرهنگی بودند. اما انجمن .[16]کرد

من فرهنگ انجخاستگاهی اجتماعی داشتند، مانند  ها گاهانجمن
خواندگان جدید برپا کردند و مرامش سوای که گروهی از درس

 "های خارجیترویج معارف، نشر علوم جدید و زبان"خواهی مشروطه
انند مگرفتند، نظر دولت شکل می دستور دولت یا زیر و گاه به [15]بود

جلساتی را به  و تشکیل شد ش. ١٢٧٦انجمن معارف که در سال 
 "نآ هبه انتظام کار معارف و توسع"کرد و شکل هفتگی برگزار می

  .[17]پرداختمی



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  زادهخادممحمدحسن  ۴۶
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رهگذری برای  هبه مثاب ١٢٩٩ها پس از کودتای برپایی انجمن
برای  .[18]فکران سیاسی، فرهنگی و هنری ادامه یافتگردهمایی هم

با همکاری چند تن انجمنی به نام انجمن  اکبر سیاسیعلیمثال 
در دیداری که با رضاخان داشت، از  سیاسیایران جوان را شکل داد. 

کشورهای اروپایی سخن گفت با ایران  هافتادگی ایران و فاصلعقب
بردن این فاصله و ترقی و را ازبینانجمن یادشده و آرزوی اعضای 

توان ادامه را میآثار ملی تاسیس انجمن  .[19]تعالی ایران بیان کرد
 تاسیس ازخر اگرچه برخی از پژوهشگران متا. قلمداد کردهمین روند 

ها روایت بیشتر، اما اندسخن گفته ١٣٠٤ یا و ١٣٠٠سال  درانجمن 
 البته. 10]‐[21	,20	,18	,17	,12است ١٣٠١حاکی از تاسیس انجمن در سال 

ز رسد که افارغ از آنکه انجمن در چه سالی تاسیس شده، به نظر می
شاهد این مدعا سندی  .[22]کرده است تیفعالشروع به  ١٣٠٤سال 

 هبرای برگزاری جلس ١٣٠٤تیرماه  ٢٤دهد در تاریخ است که نشان می
سند دیگری حاکی  وای نگاشته شده است نامهدعوتموسسه  تاهی

نامه انجمن به سال نامه و نظامچاپ اساساز آن است که تاریخ 
  .[24	,23]) ٢و  ١های (شکل گرددبازمی ١٣٠٤

  

  
	[22]۱۳۰۴تیر  ۲۴موسسه انجمن آثار ملی  نامه جلسه هیاتدعوت )١شکل 

  

  
	[23]نامه انجمن آثار ملینامه و نظاماساس )٢شکل 

	وران در برآمدن انجمن آثار ملینقش اندیشه
از  یبخش ه،یقاجار هدور  رانیها در ااز رخدادها و تحول یامجموعه

 تیهو نیتکوی و بازخوان ،فیضرورت تعر هشیرا به اند ورانشهیاند
شد و  نیتدو یرانیا تیاز هو یتیروا سانبدین .[25]سوق داد یمل
بر  یرانیا تیهو یکه به دنبال بازساز  افتیروشنفکران رواج  انیم

 یو احساسات یلیتخ یدگاهی(د کیرومانت سمیونالیناس یمبنا
هایی وجود داشت که در روایت یادشده انگاره .[6]پرستانه) بودملت

در اینجا سه انگاره یعنی بایستگی تربیت اجتماعی، اهمیت حفظ 
های عنوان انگارهآثار تاریخی و ضرورت نکوداشت ناموران فرهنگی به

  .شوداثرگذار در برآمدن انجمن آثار ملی بررسی می
  مساله تربیت اجتماعیطرح 
سیاسی بر حول محور شاه و نصیحت  هایلهرسا زمانی موضوعاگر 

ز بخشی ا های جدید،تدریج و با برآمدن اندیشهبه ،چرخیدملوک می
. [26]وران متوجه جامعه و مشخصًا مساله تربیت آن شدنقد اندیشه

دوره قاجاریه و عمدتًا  هایکم به میانهدست پیشینه این موضوع 
در این  گردد.بازمیه.ق)  ١٣١٣-١٢٦٤ .دوره حکومت ناصرالدین (حک

ی از یک خانو میرزا ملکم فتحعلی آخوندزاده ماننددوره روشنفکرانی 
از  وکردند  بیانهای بازیابی قدرت پیشین ایران را تربیت ملت راه

خن س بیتیبرای تحقق چنین تر های انسانیضرورت ایجاد کارخانه
  .[28	,27]گفتند

مراد روشنفکران از تربیت بیشتر ناظر بر مساله برهه  آندر 
 هایجنبهاین موضوع  ،سوادآموزی بود، اما پس از انقالب مشروطه

مردم سخن به  هیافت و از فساد اخالق یا اخالق فاسدشد تریفزون
اد انتقایران سامان هاز اوضاع ناب ،کاوه مجله دربرای مثال میان آمد. 

از  ،و عمارت ایران به چند دلیل ،بست ویرانشد و بنای ایران از پای
به کلی در حال تالشی و انهدام  ،اخالق عمومی هالعادجمله فساد فوق
ر د همایرانشهر مجله چندی بعد، برخی نویسندگان  .[29]توصیف شد
 هدکشور را اخالق فاسدشاین پریشانی  علت ،گیری مشابهیک موضع

یکی از مظاهر فساد اخالق وران از نظر اندیشه .[30]کردند بیانمردم 
 ودب تاریخیتوجهی به آثار بی برهه،مردم در آن  شدهیا اخالق فاسد

شده یا در معرض و شاهد این مدعای ایشان، آثار تاریخی ویران
و در زمانی که انجمن هنوز فعال نبود،  ١٣٠١در سال ویرانی بود. 
سف اایرانشهر از ویرانی آثار گذشته ابراز ت مجله ندگانیکی از نویس

فساد  .[31]دانست مردم کرد و علت آن را هم ناآگاهی و تعصب
 .وران در برابر آن چه بود؟همساله بود، اما راهکار اندیش اخالق صورت

یان مردم ب یاجبار کاوه راهکار مبارزه با فساد اخالقی را تربیت  مجله
فرنگستان هم از ضرورت  هنام مجله نویسندگانبرخی  .[32]کرد

 هتربیت و سیر تکامل تدریجی را مقدمو  گفتندانقالب اخالقی سخن 
 هاوج پرداختن به این موضوع، مقال هنقطاما  .[33]پنداشتندانقالب 

مجله ایرانشهر بود. در این مقاله، تاسیس  "انقالب و تربیت اجتماعی"
نشر  های، از ضرورتر افکار جدیدهای علمی و ادبی برای نشانجمن

  .[34]محسوب شد و تعمیم تربیت عمومی و اجتماعی
ه در این محدوده گنجاند تواندمیگیری انجمن آثار ملی طبیعتاً شکل

 هک شودمرتبط روشن می هایسندها و مدرک. اگرچه با بررسی شود



 ۴۷ یانجمن آثار مل یر یگدر شکل یاسیو نخبگان س ورانشهینقش اندـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای چون تربیت اجتماعی سخن سسان انجمن صراحتًا از مقولهوم
بیان  "و ذوق مردم حس"ضرورت پرورش  هاند، اما آنچه دربار نگفته
مصداقی از همان تربیت اجتماعی و نمودی از این  دتوانمی اند،کرده

مبنی بر  )سسان انجمنواز م( فروغیاگر سخن  باشد.نگرش 
ر ب او کیداذوق مردم و تحس و به  تاریخیبودن حفظ آثار وابسته

 ،داده شودمالک قرار  و ذوق این حس ردنبیدارکوظیفه انجمن برای 
موضوع مهمتر آنکه  .[35]گذاشتتوان به نوعی بر این ادعا صحه می

نامه انجمن هم بازتاب ذوق به صراحت در اساس و پرورش حس
 هعامه به آثار قدیم هپرورش عالق"جایی که یکی از اهداف آن ، یافت

	.[24]بیان شد "علمی و صنعتی ایران
	آثار تاریخیحفظ  طرح اهمیت

کم به  پیشینه طرح موضوع اهمیت حفظ آثار تاریخی دست
میرزا نصراهللا رسد. برای مثال های دوره قاجاریه میمیانه
 ۱۲۷۹خواه، در نطقی در از مبارزان معروف مشروطه المتکلمینملک

ش. در مسجد شاه اصفهان علیه تخریب قبور دوره صفوی به دست 
السلطان (حاکم وقت اصفهان) سخن راند و آثار مذکور را آثار ظل

. این یکی از نخستین بارهایی بود که سخن از آثار [36]ملی دانست
  .[37]شدملی آورده می

 وران به وضعیتدر آستانه برآمدن پهلوی اول دیگربار توجه اندیشه
سامان بناهای تاریخی جلب شد و انتقادات از آن وضعیت ادامه نابه

در اثری منظوم از وران آن زمانه) (از اندیشه محمود افشاریافت. 
بود،  ایران هزمانی قبل ویکه به گمان  فارس در زرتشت هکعب ویرانی

خبر  کوروش هاز به حال خود رهاشدن بنایی مانند مقبر و یاد کرد 
وضعیت کرده آن زمانه) (از معماران تحصیل کریم طاهرزاده .[38]داد
آور" توصیف و از حکومت انگیز و تهوعهای کاخ استخر را "رقتخرابه

. [39]مباالتی در حفظ بقایای بنای یادشده انتقاد کردوقت بابت بی
هم ضمن ستایش "آثار هنری و استادی  آشتیانیعباس اقبال

پزان ماهر ایرانی" در بنای گنبد سلطانیه، کاران و گچمعماران و کاشی
وران به دنبال راهکاری اندیشه. [40]از ویرانی آن بنا ابراز تاسف کرد

برای حفظ آثار هم بودند و از ضرورت فداکاری دولت و ملت برای 
همچنین  .[41]گفتندمیمانده سخن نرفتن آثار باقیازبین
برخی از  کوشیدند علت اهمیت آثار تاریخی را توضیح دهند.می

اهمیت بناهای تاریخی در آینده ایران و قابلیت بالقوه این آثار برای 
یکی از "منابع مهم ثروت و عایدات ملی" سخن شدن به تبدیل
ان جامانده از دور رخی دیگر معتقد بودند که بناهای بهبو  گفتندمی

پیش از اسالم شاهدی برای "عظمت و رونق آن تمدن دیرین" 
  .[41	,39]هستند

نامه در اساسطرح موضوعاتی از این دست در مجالت یادشده، 
نامه، "سعی در منعکس شد. در ماده یک اساسانجمن هم 

نگاهداری صنایع مستظرفه و صنایع دستی" و "حفظ سبک و شیوه 
"ثبت و  ٩برشمرده و در ماده های انجمن قدیم آنها" از نیت

عنوان آثار ملی الزم است" یکی از بندی آثاری که حفظ آنها بهطبقه
 رساله نخستین هدر مقدم همچنین .[24]های انجمن بیان شدهدف

جامانده از و یادگارهای به به تاریخ دیرین ایران اشارهنجمن ا

 ایرانتمدن و عظمت تاریخی  ای ازنشانه ،مختلف گذشته هایدوره
بار دیگر این نکته را یادآور دیگر، انجمن  عبارت به .[42]قلمداد شد

به این دلیل که سندی برای اثبات  ،آثار تاریخی اهمیت دارندشد که 
رو و از همین  آیندبه حساب می باستان وجود تاریخ پرشکوه ایران

	باید حفظ شوند.
	فرهنگی ناموراننکوداشت طرح ضرورت 

 دند،یبرگز یمل تیهو فیتعر یبرا ورانشهیکه اند ییاز راهکارها یکی
از آنها بود.  شیو ستا خیملت از دل تار یهااسطوره دنیکشرونیب
 یراناکردن مردم و متوجهفرهنگی  نامورانبزرگداشت  دیگر،عبارت  به

 تیمل یاستحکام مبان یهااز ضرورت یکی شان،یمقام ا یبه بزرگ
وران اندیشه .[43]آمدیبه حساب م یاجتماع وضاعو اصالح ا رانیا

منتقل کنند که ایران تاریخی به مردم درصدد بودند که این آگاهی را 
بخشی، موضوعات مختلفی آگاهیاین  قابل احترام دارد. آنها برای

کردند. برای مثال در میرا طرح  فرهنگی نامورانمانند نکوداشت 
لندی و سرب همای بزرگان تاریخی را ، نویسندهانشهریکی از مقاالت ایر 

 نانآسپس از ضرورت آشنایی نوباوگان ایرانی با  خواند و ملتافتخار 
روح تازه به کالبد "برای دمیدن این کار را  وید. ور سخن به میان آ

روح ملیت و شهامت در قلوب فرزندان  شدنبیدار "و  "مردم هافسرد
در مجله ارمغان هم فردوسی، نظامی و  .[31]دانستالزم  "ایران

سعدی از جمله بزرگانی خوانده شدند که "ایران به نام و آثار آنان 
سان "تعمیر دخمه بزرگان سخن و اساتید باستان" زنده است" و بدین

  .[44]عنوان آرزو و راه سعادت تعبیر شدبه
	در برآمدن انجمن آثار ملی نخبگان سیاسینقش 

وران و نخبگان سیاسی تمایز نهاده بین مفهوم اندیشهمطالعه در این 
یژه وفردی است پردانش (به"در لغت به معنی  روشده است. اندیشه

ک در یاستادی  به طوالنی مطالعاتی با که) انسانی علوم هدر حیط
همچنین نخبگان سیاسی در  .[45]" یا چند حیطه رسیده است

سبتًا ن های کوچکافراد و گروهعنوان به"نخبگان سیاسی  هدستورنام
ه اند کتعریف شده "تناسبپیوسته و پایدار با قدرت بی هم به
 "توانند بر سرانجام سیاسی ملی و فراملی متداومًا تاثیر بگذارندمی"

و  ورشده، تفاوت بارز اندیشههیارا هایریفطبق تع ،بنابراین .[46]
 نخبه هک توانایی است، نفوذ یا قدرت اعمال توانایی در سیاسی هنخب

  .مند نیستور لزومًا از آن بهرهاندیشه ولی دارد، سیاسی
های با طرح دیدگاهوران تجددگرایی که در کنار اندیشهدر ایران و 

طیفی از  خود زمینه را برای برآمدن دولت پهلوی فراهم کردند،
ای ر هایی شدند و در پی اقدام بچنین دیدگاهنخبگان سیاسی پاسدار 

ان نخبگ"هایی چون به نام که این طیفها برآمدند. تحقق آن دیدگاه
س پعمدتًا ، اندخوانده شده "مردان روشنفکردولت"یا  "ناسیونالیست
های نوسازی قرار برنامه پردهدر پس  ،دولت پهلویاز برآمدن 

معتقد بودند که بهترین راه  "مردان روشنفکردولت". 47]‐[49گرفتند
کاربستن تدابیر هریزی و بطرح" ممکن برای بهبود وضع ایرانیان

سازی یا که این کار جز با قدرت تصمیم "رونده استعمومی پیش
  .[48]گیری خودشان ممکن نبودتصمیم

 هایانگارهبخش ینیدیگر نخبگان سیاسی بازوی تع عبارت به
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هایت یکی از عواملی بودند که زمینه را برای ن و در ندوران شداندیشه
الغای سلطنت قاجاریه فراهم کردند. در این میان حزب تجدد که در 

این حزب از  .[1]کردایفا  ینقش مهم اکثریت داشت،مجلس پنجم 
ایی هو چهره کرده غرب تشکیل شده بودطلبان جوان تحصیلاصالح
 سیدمحمد تدینو  عبدالحسین تیمورتاش، اکبر داورعلیمانند 
حزب تجدد  ١٣٠٤نهایت در سال  بودند. در آندهندگان اصلی سازمان

 انخاز سلطنت و واگذاری دولت به رضا یهطرحی مبنی بر خلع قاجار
اندکی پس  .[50]تصویب شدآرا پیشنهاد کرد که با اکثریت  را پهلوی

 جایگزین تجدد شد، اما اهداف رسیدن رضاشاه، ایران نواز به قدرت
  .[1]ایران نو مانند تجدد باقی ماند

  نخبگان سیاسی؛ از حزب تجدد تا انجمن آثار ملی
دن شهای تاثیرگذار در رضاشاهچنانکه گفته شد حزب تجدد از گروه

ه ناماما این تنها هدف حزب تجدد نبود. نگاهی به مرام ،رضاخان بود
هایی که محفلیکی از  .[50]ستا آنها و اهداف گر آرمانبیان ،حزب

دولت و مجلس در  هشماری از اعضای حزب تجدد در خارج از بدن
کوشیدند، انجمن آثار ملی  خود و برای تحقق اهداف جمع شدندآن 

و  اندایران نو و انجمن آثار ملی را با هم مرتبط دانستهبرخی بود. 
های ایران نو با وجود عمر کوتاهشان دوباره در معتقدند که آرمان

تاسیس انجمن محصول  .[1]های انجمن نمایان شدندیتفعال
آور از جانب مجلس دستوری آمرانه از جانب دولت یا قانونی الزام

، بلکه حاصل گردهمایی افرادی بود که در این مطالعه به آنها نبود
منابع مختلف افراد متفاوتی را نخبه سیاسی اطالق شده است. 

 اند که در همه آنهاکردهیاد انجمن  هسسوم تاعنوان اعضای هیبه
ک)، الممال(مستوفی حسن مستوفیبرده شده است:  ناماز این افراد 
 حسن (ذکاءالملک)، محمدعلی فروغی(مشیرالدوله)،  حسن پیرنیا
 رخکیخسرو شاه، الدوله فیروزنصرتالسلطنه)، (محتشم اسفندیاری

 هنکت .[51	,11	,10] (سردارمعظم خراسانی) عبدالحسین تیمورتاشو 
یه و مجرمقننه این افراد حضور پررنگ آنان در قوه  هقابل توجه دربار 

است. شماری از آنان همچون  ١٣٠٤تا  ١٣٠٠ برههدر 
 تیمورتاشو  کیخسرو شاهرخالممالک، مشیرالدوله، مستوفی
) و ش. ١٣٠٢-١٣٠٠های چهارم (مجلس شورای ملی در دوره هنمایند

، فروغیماری دیگر همچون ) بودند و شش. ١٣٠٤-١٣٠٢پنجم (
وزارت را هم در کارنامه خود داشتند. حتی  هسابق فیروزو  اسفندیاری

الممالک مدتی ردای مشیرالدوله و مستوفی مانندبرخی از آنان 
  .[52]هم بر دوش کشیدند یی راالوزراسییر

خطی که در زیر آن وجود دارد، عکسی متعلق براساس دست ۳شکل 
  .[53]است ۱۳۰۵انجمن آثار ملی در فرمانیه در به جلسه کمیته 

 هایتروای است بوده انجمن تاسیس پیشگام کسی چه اینکه درباره
های رسمی "ریاست افتخاری" و دارد. برخی از روایت وجود متفاوتی

. البته به نظر [54]اند"رهبری" انجمن را به شخص رضاخان نسبت داده
رضاخان (اگر صحت داشته باشد) رسد که اعطای این عنوان به می

متعدد  هایبیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی داشته است. در روایت
 دهمشاه قابل وضوحبه سیاسی نخبگان نقش از هاییدیگر نشانه

 و برخی به [55]کیخسرو شاهرختاسیس انجمن را به برخی  .است

 اینکهبا استناد به برخی دیگر . [21]اندنسبت داده فروغی محمدعلی
 ،است برگزار شده تیمورتاش هانجمن در خان هایهای از جلسجلسه
در  جلسهاما برگزاری  ،[18]اندرا در این زمینه پررنگ دانستهاو نقش 
تواند دلیل متقنی برای پیشگامی او باشد، زیرا نمی تیمورتاش هخان

اعضا امری معمول بوده  هبرگزاری جلسات انجمن در خان ،در آن ایام
است. بررسی بخشی از اسناد، حکایت از برگزاری برخی جلسات در 

	,23]دارند فروغیو یا  پیرنیامنزل  در یکی از  حال این با .[56
های و در یکی از رساله ١٣٠٤های مجله ارمغان در سال یادداشت

رییس انجمن آثار ملی  فروغی، ١٣١٣منتشرشده انجمن در سال 
تاسیس  هفارغ از آنکه اندیش ،روی هر به .[58	,57]خوانده شده است
بار در ذهن چه کسی جوانه زده، آنچه اهمیت دارد انجمن نخستین

  است.گردهمایی نخبگان سیاسی برای تحقق اهداف خود 
مربوط به دستور جلسه انجمن آثار ملی برگزارشده در منزل  ۴شکل 
  .[56]است فروغی

  

  
  [53]۱۳۰۵عکس متعلق به جلسه کمیته انجمن آثار ملی در فرمانیه در ) ۳شکل 

  

  
  [56]فروغیدستور جلسه انجمن آثار ملی برگزارشده در منزل  )۴شکل 
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  داشت آثار و ناموران فرهنگینخبگان سیاسی و دغدغه گرامی
نخبگان سیاسی که برخی از آنان عضو انجمن آثار ملی هم بودند، 
چه پیش از برآمدن انجمن و چه همزمان با آن، دغدغه حفظ آثار 

ای که در داشت ناموران فرهنگی را داشتند. دغدغهتاریخی و گرامی
اصغر علییافت. های آنان در آن برهه بازتاب میها و نوشتهگفته

از جمله کسانی بودند که درباره اهمیت  یمحمدعلی فروغو  حکمت
 اصغر حکمتعلیگفتند. آثار تاریخی و ضرورت حفظ آنها سخن می

ش. نماینده مجلس شورای ملی بود و چند سال بعد به  ١٣٠٤که در 
تاریخی  آثاریادداشتی بر اهمیت بناها و در  وزارت معارف رسید،

نعتی و ذوق قریحه آثار ص"تاریخی را نماینده کید کرد. وی آثار ات
 "صدق و برهان مسلم تاریخ تمدن هر قوم و ملت"و شاهدی بر  "ملی

بهترین وسیله موجود و اخبار "همچنین این آثار را  حکمتدانست. 
رف به بیان ص اواین  بر برای نگارش تاریخ قدیم خواند. افزون "ناطق

 الزم است که داشتاهمیت بناهای تاریخی بسنده نکرد و اذعان 
افراد آگاه به موضوع، بیشتر در این زمینه گام بردارند وگرنه امیدی 

او خواهان تشکیل  سانبدینبه جلوگیری از ویرانی آنها نیست. 
 فروغیچنین هم .[59]شد "های متعددها و انجمنجمعیت"

د های خودر یکی از سخنرانی الوزرای دولت پهلوی)(نخستین رییس
ثار گذشتگان را یکی از رهگذرهای سربلندی احترام به آ ،١٣٠٦در سال 

معرف عظمت و لیاقت "و  "اسباب آبرو"برشمرد و حفظ این آثار را 
 سخن هم سامان بناهای تاریخیهناب یتوضع خواند. او درباره "ملت

رفتن بسیاری از نقوش دلیل ازمیانجمشید را به راند و اوضاع تخت
اعتنایی مردم در این بیاز توصیف کرد. وی همچنین  "اسفناک"آن 

  .[34]کردزمینه انتقاد 
هم دغدغه  محمدعلی فروغیو  زادهحسن تقی، کیخسرو شاهرخ

که برخی او را عضو  زادهتقیبزرگداشت ناموران فرهنگی را داشتند. 
 که نوشتاری با همین مضموندر  ١٣٠٤اند، در سال انجمن دانسته

در غرب  ناموران فرهنگینکوداشت  ،در مجله آینده درج شده است
را الگوی مناسبی برای ایرانیان دانست که باید مطابق آن از بزرگان 

در همان سال وضعیت قبر فردوسی را  فروغی .[60]خود تجلیل کنند
"متروک و مطرود" توصیف کرد و این موضوع را مایه تاسف و حتی 

ای ر دانست. وی فردوسی را شایسته آن دانست که بنایی عالی ب ننگ
در  یکه از ساخت آرامگاه فردوس یزمان شاهرخ .[57]او ساخته شود

 کرد،یدفاع م یمل یهفتم مجلس شورا هدور  یهااز جلسه یاجلسه
  .[61]دینام رانیا تیمل خیو تار رانیا خیتار هاکنندیرا اح یفردوس
را  ١٣٠٤وس در سال طقبر فردوسی در  نامساعدوضعیت  ٥شکل 

  .[62]دهدنشان می
به انجمن منتقل شد و از همان داشت ناموران فرهنگی دغدغه گرامی

انند نامورانی مدنبال برپایی آرامگاهی برای ابتدای تاسیس، اعضا به
 برجستههای جنبهباشد یکی از  بنااگر  .[11]بودند فردوسی و سعدی

نگی ناموران فرهنی بر دغدغه بزرگداشت تتالش نخبگان سیاسی مب
شک تالش آنها برای بزرگداشت کرد، بی بیانرا  اولدر دوره پهلوی 
انجمن برای بازسازی و  هاندیشبود که  ١٣٠٥در سال  فردوسی است.

ده (نماین کیخسرو شاهرخ. زیباسازی مکان آرامگاه فردوسی طرح شد

دار انجمن) در همان سال راهی طوس شد تا مدفن مجلس و خزانه
 سندیدر . [61]آرامگاه را فراهم کندفردوسی را پیدا و مقدمات ساخت 

یعنی  هم تالش یکی دیگر از نخبگان سیاسی ١٣٠٨مربوط به 
شود. براساس این سند که در روشن می عبدالحسین تیمورتاش

ار ، معمآندره گدارنقشه  تیمورتاشآستان قدس رضوی موجود است، 
 خان اسدیمحمدولی، پسر خان اسدیسلمانفرانسوی را برای 

التولیه آستان قدس و نماینده مجلس فرستاده و از وی خواسته نایب
در  گداراما اجرای طرح  ،[63]این طرح را به سامان برساندکه است 

جایگزین آن  کریم طاهرزاده بهزادمراحل پایانی کار متوقف و طرح 
  .[64]شد

  

  

  
  [62]١٣٠٤قبر فردوسی در طوس در سال  نامساعدوضعیت  )٥شکل 

  
  .[64]دهدرا نشان می آندره گدارآرامگاه فردوسی طرح  ٦شکل 

 هزار ه هبرگزاری کنگر در نهایت دغدغه نکوداشت ناموران فرهنگی به 
وس در همان طو گشایش آرامگاه وی در  ١٣١٣فردوسی در سال 

از طرف انجمن و وزارت معارف از  ١٣١٢در سال  منتهی شد.سال 
شناس کشورهای مختلف دعوت شد و دانشمندان ایران شناسانشرق

تا  ١٢تا برای شرکت در کنگره فردوسی به ایران بیایند. این کنگره از 
متعاقب برگزاری کنگره در  .[10]در تهران برگزار شد ١٣١٣مهرماه  ١٦

رضاشاه شخصًا بنا  رونمایی شد.وس طآرامگاه فردوسی در  ، ازتهران
 از شاهنامه با تازه یانسخهویداد در کنار چاپ کرد و این رافتتاح را 

 ای در مطبوعات دولتی به دست آوردحمایت دولت، پوشش گسترده
  .[65]) ٧(شکل 
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  [64]آندره گدارآرامگاه فردوسی طرح  )٦شکل 

  

(الف)

  

(ب)

  

(ج)

  
آوری بودجه برای برگه صادرشده از طرف انجمن آثار ملی برای جمعالف)  )٧شکل 

 تازگیو ساز آرامگاه فردوسی؛ ب) مقبره فردوسی زمانی که بهتکمیل ساخت 
ی دهنده قسمت فوقانساخته شده است؛ ج) فضای داخلی مقبره فردوسی که نشان

  .[66]قبر است

  

  در تثبیت انجمن آثار ملیشناسان نقش شرق
 لدارنست هرتسفو  آرتور پوپمانند  یو کسان ییاروپا شناسانرانیا

و  داشتند یمحور  ینقش رانیا یخیو تار یدر توجه به آثار باستان
س رخ نمود، تاسی آنهاتوجه که تحت تاثیر  نیگاه اجلوه نیتریاصل

 شبردیدر پاثرگذار  یهااز گروهشناسان شرق .[67]بود یانجمن آثار مل
 یدر تاسیس انجمن نقشگرچه گروه  نیا بودند.انجمن  یگفتمان
 آنها در یاز سو هایاز سخنران یارشتهایه نداشتند، اما ار  میمستق
 دهبق ماط نبود. تاثیریآن ب تیانجمن و استمرار فعال گاهیجا تیتثب
 ریکه به تعب یاز دانشمندان خارج توانستیانجمن م نامه،اساس ٧

برخی  .[24]عضو بپذیرد بودند، "رانیصنعت ا و دوست علم"آنها 
همچنین  .[68]اندخواندهانجمن  یاعضا نیاز نخست یکی را هرتسفلد
عنوان به آندره گدارو  ارنست هرتسفلداز  در خاطرات خود شاهرخ
  .[61]است برده نامانجمن  یرانیا ریغ یاعضا
  تاریخی آثار حفظ هشناسان و دغدغشرق
شناسان برای آمدن به شرق از مستقیماً  خود انجمن اینکه از فارغ
 این از انجمن استفاده است روشن آنچه خیر، یا کرده دعوت ایران
 به افراد این هایسخنرانی به توانمی جمله آن از که است افراد
 برگزاری با انجمن. کرد اشاره انجمن اعضای برای یا انجمن دعوت
 وضعیت در که ایران بناهای تاریخی اهمیت درباره سخنرانی چند

 ملی حساسیت و غرور تقویت در سعی داشتند، قرار نامطلوبی
های جدید ها را به همراه آثار و گزارشو متن این سخنرانی [9]داشت
آثار  یدر راه معرفسان کرد و بدینشناسان، ترجمه و چاپ میایران
  کوشید.می رانیا یخیتار باارزش

 رد پوپ آرتورتوان به سخنرانی شده میهای انجاماز جمله سخنرانی
 در و وقت تلگراف و پست وزیر خانه تاالر در ۱۳۰۴ سال اردیبهشت
 شورای مجلس نمایندگان از جمعی و دولت هیات رضاخان، حضور
 عمارت در سال همان مرداد در هم هرتسفلد .[68]اشاره کرد ملی
 جامعی سخنرانی ایران ملی آثار درباره) مسعودیه( فرهنگ وزارت
در سخنرانی خود به اهمیت آثار تاریخی اشاره  پوپ .[69]داد ارایه

 گرانیاز د شیآنها ب کیکه آوازه و نام ن یی راهاملتداشت. وی 
 تیجنگ و تجارت اهم هکه به هنر به انداز  دانست ییآنها ،است
 جادیا صرفثروت خود را  تیکه با جد ییاند و معتقد بود آنهاداده
. [68]شده است ریاند، نامشان در جهان فناناپذکرده بایز یاثرها

 هب زیرا دانست،را ضروری می تاریخی آثار به هم احترام هرتسفلد
 وام"اق و ملل احساسات و "افکار منشا تاریخی، بناهای و آثار او گمان
 خیاالت" و "عوالم چه در که فهمید شدمی این از و دادیم دست به را

 تاریخی بناهای به عالقمندی حس بیدارکردن وی. اندبوده
 .[69]آورد حساب به های انجمنوظیفه از را ایران هزارسالهسه

اد انتق هرتسفلدشده در سخنرانی همچنین یکی از موضوعات مطرح
نامساعد  وضعیت از از وضعیت نامساعد بناهای تاریخی بود. وی

 و ردک تاسف ابراز فیروزآباد در بابکان اردشیر قصر مانند بناهایی
 یردوسف. او معتقد بود که خواند تالم مایه را فردوسی مقبره وضعیت

  .[69]او باشد یانودنام جا ستهیداشته باشد که شا یامقبره دیبا
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از کشف دو لوح تاریخی از جنس طال و نقره  ۱۳۰۵در سال  هرتسفلد
ای را به در همدان خبر داد. به گفته او صاحب آن دو لوح، لوح نقره

خواست "این قبیل اسناد دولت داده بود و دولت برای آنکه می
گرانبهای عظمت ایران در خود مملکت باقی بماند" لوح طال را خریده 

ز صاحب آن، چه به درخواست دولت و چه . خرید لوح طال ا[70]بود
تن یافصورت گرفته باشد، حاکی از اهمیت هرتسفلدبه درخواست 

  آثار تاریخی در آن زمانه است.

  
  گیریجهینت

های برآمدن انجمن آثار ملی و مشخصًا واکاوی سهم بررسی زمینه
وران و نخبگان سیاسی در تکوین نهادی نو برای حفظ آثار اندیشه

ملی موضوع مطالعه حاضر بود. بر این اساس، کوشش شد تا با تکیه 
بر طیفی از منابع دست یکم (شامل اسناد و مدارک آرشیوی، اسناد 

وران نقش سه طیف اندیشهو یا خاطرات)  هامنتشرنشده، روزنامه
انجمن و در تاسیس  شناسانشرقتجددگرا، نخبگان سیاسی و 

تثبیت جایگاه آن بررسی شود. واکاوی محتوای منابع یادشده بیانگر 
های خود در دیدگاه ارایهبا  وراناین موضوع است که اندیشه

یدند کوش نامه فرنگستان و یرانشهرکاوه، ا مانند هاییمجله
حفظ آثار ، اهمیت تربیت اجتماعی بایستگی چونموضوعاتی 

زمینه  ناموران فرهنگی را طرح وبزرگداشت  ضرورتو تاریخی 
ت کارآمدن دولیبا رو. تاسیس چنین نهادی را فراهم کنند گفتمانی
از  با ساختار قدرت ییهایوستگیهم که پ یاسینخبگان س ،یپهلو

در  دندیدولت داشتند کوش تیاه ایو  یمل یجمله مجلس شورا
درواقع نخبگان سیاسی  به خرج دهند. تیخواسته جد نیا یر یگیپ

با تکیه بر نفوذ خود در هرم سیاسی قدرت و نیز حضور در مناصب 
پا کرده بودند که بتوانند  و آنقدر جایگاه برای خود دست ،مختلف

 دهایی باشنبخشی از بازوی اجرایی دولت پهلوی برای تحقق آرمان
گر، . به سخن دیای آن شکل گرفته بودبندولت بر ماین که از اساس 

در قالب انجمن محقق ا نخبگان سیاسی آن ر  که بعدهاای خواسته
ر د ،ریشه در آرمانی داشت که پیش از برآمدن دولت پهلوی ،کردند

وجود  ،میان نخبگان سیاسی و مشخصًا احزابی چون حزب تجدد
توجیه  تاسیس انجمن برای را آنان تالش موضوع داشت و همین

 نخبگان سیاسی تحقق آرمانذکر این نکته ضروری است که  کند.می
خود در این زمینه را در خارج از ساختار  هاینگرشوران و نیز هاندیش

ی انجمن آثار مل شروع به کارپی گرفتند که برآیند آن هم سیاسی 
ای اسناد و دیگر منابع فزون بر این، واکاوی محتوا بود. ١٣٠٤در سال 

قش و آن ن کندرا آشکار میدیگری از موضوع  جنبه ،مرتبط با موضوع
ه ک شناسانیرسد شرقبه نظر میدر این زمینه است.  شناسانشرق

مشخص در  ینقش ،شدندعمدتًا برای سخنرانی به انجمن دعوت می
 هایسخنرانی ایفا کردند.های انجمن استمرار و تثبیت فعالیت

در زمینه تاریخ ایران امری است  هرتسفلدو  پوپشناسانی چون سر 
ر آنان دد. پوشی کر توان از نقش آن در تکوین انجمن چشمکه نمی

 زیو ن رانیا خیتار یبودن مظاهر معمار ریگبر چشم هایسخنران نیا

ر که حاصل آن د کردندیم دیکات وستهیصورت پضرورت حفظ آن به
  انجمن خود را نشان داد. یهاتیتداوم و استمرار فعال

  
  .گزارش نشده است سندگانیتوسط نو یمورد ی:تشکر و قدردان

  .گزارش نشده است سندگانیتوسط نو یمورد ی:اخالق هیدییتا
  .گزارش نشده است سندگانیتوسط نو یمورد :تعارض منافع

زاده (نویسنده اول)، پژوهشگر اصلی محمدحسن خادم :سندگانیسهم نو
)؛ معین %۳۰)؛ توران طوالبی (نویسنده دوم)، پژوهشگر اصلی (۳۰%(

  )%۴۰کارگری (نویسنده سوم)، پژوهشگر اصلی (
 یرگر کا نیارشد مع یمقطع کارشناس هنامانیاز پا مطالعه نیا ی:منابع مال

انجمن آثار  یر یگشکل یهاو ضرورت هانهیزم"با عنوان  )سوم هسندینو(
استخراج شده است  "ش) ۱۳۰۱-۱۳۵۷و اقدامات ( کردهایرو یبررس ؛یمل

 یر معما هدوم در دانشکد هسندینو هاول و مشاور  هسندینو ییکه به راهنما
دانشگاه  یمعمار  هدر دانشکد ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ خیتار و دردانشگاه تهران انجام 

  تهران دفاع شده است.
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