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The most extensive contemporization of Iranian urban districts began in the first Pahlavi Era. 
During this period, coming Reza Shah’s modernist government to power, renovation projects 
began and the face of many cities in Iran is changed. In this regard, the examination of the 
state of identity from two theoretical and practical dimensions during this period seems to 
be a reviewable and essential matter. The question that arises here is what is the position of 
identity in the theoretical dimensions and practical measures of planning and implementing 
urban contemporization plans carried out between 1925 and 1978?. To answer the questions, 
the present study is conducted by analytical-descriptive research method. In this regard, 
the projects implemented in the years 1925 to 1978 are classified in two first and second 
Pahlavi periods. Finally, the approach of each period and its measures are analyzed in terms of 
tendency towards differentiation, similarity, and unity in the realization of identity. The results 
show that the approach to identity in the first Pahlavi Era is in its tendency towards modernity 
and renovation as development symbol, and in the second Pahlavi Era, with the tendency of 
regeneration and contemporization plans, the approach is moving from predominance of the 
distinction of identity towards the continuing and preserving unity in identity
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  چکيده
های کهن شهری ایران از دوره پهلوی اول ترین عملیات معاصرسازی بافتوسیع

های نوسازی دولت نوگرای رضاشاه، پروژه کارآمدنآغاز شد. در این دوره، با روی 
آغاز و چهره بسیاری از شهرهای ایران دگرگون شد. در این راستا بررسی جایگاه 

بررسی و ضروری به نظر  مساله هویت از دو بعد نظری و عملی در این دوره قابل
شود این است که مساله هویت در ابعاد سئوالی که در اینجا مطرح می .رسدمی

ی نوسازی و بهسازی شهری هاطرحی و اجرای ز یربرنامهو اقدامات عملی  نظری
از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟.  ۱۳۵۷تا  ۱۳۰۰ی هاسالشده در فاصله انجام

انجام  توصیفی -برای پاسخ به این سئوال، مطالعه حاضر با روش تحقیق تحلیلی
در دو دوره  ۱۳۵۷تا  ۱۳۰۰ی هاسالی اجراشده در هاطرحشده است. در این راستا 
اند. نهایتًا رویکرد هر دوره نسبت به مساله بندی شدهپهلوی اول و دوم دسته

هویت و اقدامات آن از منظر توجه به گرایش به تمایز و تشابه و وحدت در تحقق 
دهنده آن است که رویکرد هویتی دوره مندی تحلیل شده است. نتایج نشانهویت

فتگی یاعنوان نماد توسعهیش به نوگرایی و رویکرد نوسازی، بهپهلوی اول در گرا
است و در دوره پهلوی دوم، با گرایش به الگوهای بازآفرینی و معاصرسازی شهری، 

سوی وجه تداوم و حفظ وحدت در هویت در حرکت از غلبه وجه تمایز هویت به 
  است.
  ن، دوره پهلویهای کهن شهری ایراهویت، معاصرسازی، بافت ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 اسالمی، کشورهای اغلب که است هاییناآرم از یکی اسالمی هویت

 یرو بر دیگر زمان هر از بیش آسیا، غرب اسالمی کشورهای خصوصهب
 اخیر هایسال در سیاسی و فرهنگی هایفعالیتو  دانکرده تمرکز آن

. از [1]است شده متمرکز گراییهویت یاحیا بر یدیگر  زمان هر از بیش
های اولیه پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون، تحقق سال
های جامعه علمی و تخصصی مندی همواره در سرلوحه فعالیتهویت

های مهم و تاثیرگذاری نیز فعالیتایران قرار داشته و در این راستا، 
شده نسبت به جایگاه و های انجامو اما فعالیت [2]انجام شده است

 خصوصاهمیت و ضرورت موضوع، بسیار محدود است. در این 
 هایچالش و شدنجهانی مساله بررسی به متعددی هایپژوهش
 از اندکی تعداد تنها اما اند،پرداخته ایران در ی آنرو شیپ هویتی
 لتقاب و تعامل بررسی به معماری به مساله این تعمیم با هاپژوهش
 های شهری در دوره پهلویمساله هویت و معاصرسازی بافت میان

در اسناد رسمی ایران نظیر قانون اساسی،  نکهیا وجود باو  اندپرداخته
هجری شمسی،  ۱۴۰۴انداز جمهوری اسالمی ایران در افق سند چشم

) و ۱۳۹۰-۱۳۹۴ساله پنجم جمهوری اسالمی ایران (پنجقانون برنامه 
های ایرانی به شکل -نقشه جامع علمی ایران، بر توجه بر هویت اسالمی

 این در مدون هایپژوهش و منابع فقدانمختلف تاکید شده است، 
افزاید و به ناکارآمدی آنها می موجود هایابهام و هاپیچیدگی بر حوزه،

  .[4	,3]انجامدعماری و تحوالت معاصر شهری میمندی مدر تحقق هویت
  مبانی نظری

نده کنهای انسانی است و خصوصیات آن تعریفمعماری حاصل اندیشه
رو  نیاآید. از می شمارهای سازندگان آن به ها و اندیشهها، آرمانایده
توان حفاظت از آثار ارزشمند معماری را بهترین شیوه برای شناخت می

. [5]های آینده دانستها و مفاهیم دوران معاصر برای نسلهویت، ارزش
محتوایی آثار و تحوالت هر دوران  -این شناخت از طریق تحلیل شکلی

 گیرد،شکل می آن در معماری اثر که ایزمینه یا قابل حصول است. بستر
 د تجزیهمور  شدهارایه الگوی براساس تواندمی که است مبحثی نخستین

. البته در فرآیند تحوالت، ابعاد گوناگونی چون [6]گیرد تحلیل قرار و
"مبانی و مفاهیم"، "فرم و شکل"، "فناوری ساخت"، "مصالح" و "رابطه با 

های نظری و عملی که در حیطه [1]گیردبافت زمینه" مورد تحلیل قرار می
 مهم رنظ این از عمل و نظر میان تعامل بررسیبندی هستند. قابل دسته

 از یکی عمل و نظر بین گسیختگی و هاارزش شدنگم که است
  .است جهانی فرهنگ حوزه در هویتی بحران هایریشه تریناصلی

  هویت در معماری
شرط  نیترمهم، ردیگیمکه هویت اعتبار خود را از تشخص از آنجا 
ر ، نخستین گام داساس نیا بربودن است. تشخیصمندی قابل هویت

ی هاشباهتراستای تشخیص هویت، امکان بازشناسی پدیده براساس 
در  سنخهمی غیر هادهیپدبا  شیهاتفاوتو  سنخهمی هادهیپدآن با 

لکه ب. درواقع بازشناسی به معنی شناسایی اشیا نیست، [7]ذهن است
ه به دو جنب مکان یتهو تجربه معنا و مفهوم آن نیز هست. از این منظر

در . تاس میتقس قابل مکانادراک  یرونیو ب یابعاد درونشامل مختلف 
مندی بعد درونی تشابهات و در بعد بیرونی تفاوت و تمایز عامل هویت

گذاری یا تعیین کیفیت است که شود. تشخیص هویت نوعی ارزشمی
های ذهنی فرد از تجربیات مستقیم تا فرهنگ و رتباط با اندوختهدر ا

و تشابه  ریآن از غ زیتماشامل "سه شرط  [9]ییرمقتدایم .[8]سنت او است
 نیوحدت در ع حفظو " "تشابه نیتداوم در ع حفظ" ،ی"آن به خود

 یبدکال تیاساس هو نیا بر .کندمطرح می یکالبد تیهو یبرا" کثرت
و  سازدیم زیمتما ریاست که کالبد را از غ یاتیصفات و خصوص
اشند که ب یبه شکل دیصفات با نی. اکندیآشکار م یشباهتش را با خود
کل  کیدر حال تحول و تکامل باشد و  ،یتداوم زمان نیکالبد شهر، در ع

تشابه و تداوم و حفظ وحدت از  بیترت نیبه ا منسجم را منجر شود.
 یدر تحوالت شهر  یجمع تیهو یر یگشکل یهاشاخص نیترمهم

مداخله در  وهیو هم در ش دیجد یهااست که هم در احداث و توسعه
های بنابراین شیوه مداخله در بافتاست.  یقابل بررس یمیقد یهابافت

ای از هویت معماری و شهرسازی دوران خود محسوب کهن شهری، جلوه
تبدیل آنها به تواند در حفظ میراث هویتی گذشته و شود که میمی
  سزایی داشته باشد.های هویتی معاصر تاثیر بهثروت

  مبنا -معاصرسازی هویت
های کهن شهری در دنیا، روندی از طور کلی شیوه مداخله در بافتبه

بازسازی به نوسازی، نوسازی به بازآفرینی و بازآفرینی به معاصرسازی را 
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ی ساز کپابا تخریب، پیموده است. بازسازی به معنی ازنوساختن است و 
گیرد. نوسازی هنگام فرسودگی نسبی کالبدی سازی صورت میو دوباره

ی جاری در بافت و افزایش بازدهی کالبد، هاتیفعالو در راستای تداوم 
شود. نوسازی در عین حفاظت بنا و بافت کهن، سازمان فضایی انجام می

ی چون تجدید حیات، و بازدهی آن را با اقدامات کندیمآن را معاصرسازی 
روزکردن، تبدیل، حفاظت، نوکردن کالبد فرسوده، احیای وحدت و به

بازآفرینی به معنی تجدید نسل و  .[10]ردیگیمتعمیر انجام 
روزآمدشدن را دارد و و به نوشدنازنوسربرآوردن است که در نفس خود، 

های ظاهری سازمان فضایی معاصر با سازمان فضایی تواند با شباهتمی
کهن همراه باشد، ولی رفتارهای فضای معاصر و هنجارهای حادث از 
آنها هیچ شباهتی به قبل ندارد و خود، شخصیت و هویتی مستقل 

ازمان فضایی حل تولید س . معاصرسازی یا معاصرگردانیدن راه[11]دارد
های نو است که همگی در ایجاد جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگی

کهن یا موجود موثر  تعریف دوباره روابط شهریروابط شهری جدید و یا 
دادن زوال بازپسنگر در جهت فرآیندی است کل یمعاصرساز . [12]افتند

ه کای رسیده است فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی محیطی که به مرحله
. معاصرسازی [13]تنهایی قادر به نجات آن نیستندهای بازار بهدیگر قدرت

وگوی خالق بین مادی به معنی دخل و تصرف در اثر، برای گفت نظر از
های های واالی معاصر است و نه تصمیمهای پایدار کهن و ارزشارزش

 ی، به شکلی که میراث مادی و فرهنگی را به ثروت ماد[10]مقطعی گذرا
 های کهنتوان تحوالت بافتکند. از این منظر میو فرهنگی مبدل می

شهری را از سه جنبه نحوه برخورد با میراث گذشته، چگونگی ارتباط 
ری بافت گیساختار معاصر با ساختار بافت قدیم و شیوه تشخص و شکل

  و آثار معاصر در تشابه یا تمایز با بافت قدیم مورد بررسی قرار داد.
ی و مفاهیم" مورد استفاده در معاصرسازی در سبک معماری و "مبان

بودن شیوه مداخله در بافت، "فرم و شکل" از نظر معاصر، سنتی یا تلفیقی
 های سنتی یا معاصر،آن، "فناوری ساخت" در نحوه استفاده از تکنولوژی

"مصالح" از نظر هماهنگ یا متضادبودن با مصالح سنتی از نظر وجه 
ایز هویت، توجه به زمینه در نحوه تعامل ساختار بافت معاصر تشابه و تم

شده در با بافت کهن برای حفظ وحدت و انسجام بافت معاصرسازی
عین کثرت و حفاظت از آثار ارزشمند بافت برای تداوم هویت گذشته 

	تواند مورد بررسی قرار گیرد.می
های تمندی در معاصرسازی بافهای هویتسطوح تحقق مولفه ۱شکل 

  دهد.کهن شهری را نشان می
 

  
  های کهن شهریمندی در معاصرسازی بافتهای هویتسطوح تحقق مولفه )۱شکل 

  

  هاابزار و روش

های کهن شهری ایران از دوره ترین عملیات معاصرسازی بافتوسیع
مدرنیته و ظهور  شروع عصر به منجر که ایپهلوی اول آغاز شد، دوره

دولت  کارآمدن. در این دوره و با روی [14]شد ایرانهای نوین در فناوری
نوگرای رضاشاه، در پی تحوالت جهانی و پیوستن ایران به موج توسعه 

های نوسازی آغاز و چهره صنعتی دنیا و تحوالت نوین شهرسازی، پروژه
بسیاری از شهرهای ایران دگرگون شد. در این راستا بررسی جایگاه مساله 

های عملیاتی ری و بازنمود ابعاد نظری آن در طرحهویت از دو بعد نظ
 رسد. سئوالی کهبررسی و ضروری به نظر می اجراشده در این دوره قابل

شود این است که مساله هویت در ابعاد نظری و در اینجا مطرح می
ی نوسازی و بهسازی شهری هاطرحی و اجرای ز یربرنامهاقدامات عملی 

از چه جایگاهی برخوردار  ۱۳۵۷تا  ۱۳۰۰ی هاسالشده در فاصله انجام
  بوده است؟.

توصیفی انجام شده است. در این راستا  -مطالعه حاضر به روش تحلیلی

در دو دوره پهلوی اول و  ۱۳۵۷تا  ۱۳۰۰ی هاسالی اجراشده در هاطرح
اند. در مبحث بعدی اصول و رویکردهای حاکم بر بندی شدهدوم دسته

و تحلیل واقع اجراشده در هر دوره استخراج و مورد تجزیه ی هاطرح
شده است. نهایتًا رویکرد هر دوره نسبت به مساله هویت و اقدامات آن 

لیل مندی تحاز منظر توجه به گرایش به تمایز و تشابه در تحقق هویت
  شده است.

  

  هایافته
 دهیادگارمانایران به شهرهای بافت از بخشی امروز، تاریخی هایبافت
 که هستند حاضر قرن نیمه اول حتی و گذشته قرن دو یا یک از

 به فرهنگی و تاریخی از نظر بودنارزش واجد رغمعلی آنها اکثر
های معاصرسازی این رسد طرحبه نظر می .[15]اندفرسودگی گراییده

های سیاست رویدنباله نظری دیدگاه از هم و عملی جنبه از هم دوره
و  تحوالت بررسی به ادامه در است. بوده غرب معاصرسازی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبگلو قره نویمو  مهرییآقا نیمع ۱۴

   ۱۳۹۹ بهار، ۱، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

  شود.ها پرداخته میهای مداخله در این بافتسیاست
  معاصرسازی در دوره پهلوی اول

در  .[16]گرفت بیشتری شتاب ، نوگرایی ایرانرضاخان گرفتنقدرت با
ها با رویکرد تخریب و نوسازی، دوره پهلوی اول دخالت در بافت

های توسعه بازسازی روش مداخله در آثار ارزشمند تاریخی در طرح
تزیینی بوده و عموماً  -و حفاظت از آثار و صنایع به روش حفاظتی

ای اعطا شده است. این شده کاربری موزهبه آثار معماری حفاظت
تقدم زمانی  .[11]مشهود است لوکا بلترامیای هدیدگاه در اندیشه

دیدگاه او بر مصوبات و پردازان همو نظریه بلترامیهای طرح دیدگاه
  اقدامات این دوره نیز موید این مساله است.

تاسیس انجمن حفظ آثار ملی  اقدامات نظری دوره پهلوی اول شامل
آرتور له شناسان خارجی از جم)، استخدام معماران و باستان۱۳۰۰(

)، ۱۳۰۶( ارنست هرتسفلد)، ۱۳۰۴( فیلیس اکرمنو همسرش  پوپ
تصویب  ) و در نهایت۱۳۱۰( ماکسیم سیروو  )۱۳۰۷( آندره گدار

قوانین و مصوباتی چون قانون حفظ آثار ملی و عتیقات 
  .,17]	[18بود )۲۳/۸/۱۳۱۲( معابر توسعه و احداث قانون و )۱۲/۸/۱۳۰۹(

تخریب گسترده  توان بهدوره پهلوی اول میاز جمله اقدامات عملی 
ها و تبدیل کشیتوسعه معابر و خیابان های تاریخی،آثار و بافت

خیابان به عنصری مسلط، مختص تردد و لبه عینی تقسیمات نوین 
های ملی باغ با عنوان های عمومیاقتصادی و سیاسی، احداث پارک

د ی، مانندولت یبناها به سبز متعلق یفضاهاهای عمومی و و پارک
های ملی تهران و قزوین و یزد و باغ بلدیه تهران، احداث باغ

های گوناگون، ظهور های دولتی و مراکز صنعتی و کارخانهساختمان
های نوین، مصالح، عناصر و فضاهای جدید معماری چون فناوری

فوالد، سیمان و بتن نمایان، پرهیز از تزیین و استفاده از احجام 
دسی و خالص در طراحی فضاهای عمومی به شکلی که ورود هن

طور کلی تغییر داد عناصر و مصالح جدید چهره معماری ایران را به
بندی و بزرگداشت بزرگان و آثار ملی ایران و در نهایت ثبت و طبقه

  .19	,11]‐[22اشاره کرد
های دوره پهلوی کشیسردر باغ ملی تهران، بخشی از خیابان ۲شکل 

 بافت در یپهلو دورهی هایشکابانیخر بافت تاریخی تهران و د
  .[11]دهدرا نشان می کرمانشاه یخیتار

  معاصرسازی در دوره پهلوی دوم
در ابتدای دوره پهلوی دوم روش مداخله در آثار ارزشمند تاریخی در 

 -های توسعه، بازسازی و حفاظت از آثار به روش حفاظتیطرح
 ایشده، کاربری موزهتزیینی بوده و عموماً به آثار معماری حفاظت

اعطا شده است. در اواخر این دوره معاصرسازی و اعطای کاربری 
شود. این دیدگاه در ثار مشاهده میمعاصر برای حفاظت از آ

تقدم و  .[11]بیشتر مشهود استالکساندر و  بنه ولوهای اندیشه
بر مصوبات و  الکساندرو  بنه ولوهای تطابق زمانی طرح دیدگاه

ماندن اقدامات این دوران نیز موید این مساله است. همچنین عقب
وره مشاهده ی این دهابرنامهاقدامات عملی از اقدامات نظری در 

  شود.می
  توان به موارد زیر اشاره کرد:از اقدامات نظری دوره پهلوی دوم می

و تاکید  )۱۳۲۳( نامه جدید انجمن حفظ آثار ملیتصویب اساس -۱
  [11]بر حفظ میراث فرهنگی

) و افزودن آثار دوره قاجار ۱۳۲۳اصالحیه قانون حفظ آثار ملی ( -۲
  [23]به لیست آثار ملی

) در پنج دوره ۱۳۲۷-۱۳۵۶ی توسعه ایران (هابرنامهتهیه و اجرای  -۳
  سالهپنج
شناسان از انحصار باستان شناسانههای باستانخروج کاوش -۴

  [17]) ۱۳۲۰-۱۳۴۰فرانسوی و خارجی (
  [25	,24] )۱۳۴۶-۱۳۵۷کارگیری کارشناسان ایرانی (به -۵
اضی و ابنیه و تصویب قوانین و مصوباتی چون قانون خرید ار  -۶

قانون ثبت ) و ۲۶/۹/۱۳۴۷تاسیسات برای حفاظت از آثار تاریخی (
 دواجی شئون مل اینظر تاریخی  آثار غیرمنقولی را که ازی (آثار مل
  [18] )آن شیدایپ ای جادیا خینظر از تارد، صرفنباش تیاهم
هایی مانند نخستین کنگره ها و همایشبرگزاری نشست -۷
معماران (وزارت آبادانی و مسکن، اصفهان، شهریور المللی بین
)؛ سمینار مرمت بناها و شهرهای تاریخی (دانشگاه تهران، ۱۳۴۹

شهرسازی مسکن،  )؛ نخستین نشست معماری و۱۳۵۰تهران، آذر 
)؛ دومین نشست ۱۳۵۰ ماهیدوزارت آبادانی و مسکن (تهران، 

ی و مسکن، تهران، معماری ایران (معماری امروز ایران، وزارت آبادان
  [26]) ۱۳۵۱اسفندماه 

هایی در راستای تداوم هویت و ها و وزارتخانهتاسیس سازمان -۸
)، ۱۳۴۲حفاظت از آثار تاریخی، از جمله وزارت آبادانی و مسکن (

) ۱۳۴۴)، سازمان حفاظت آثار باستانی (۱۳۴۳وزارت فرهنگ و هنر (
  [18	,11]) ۱۳۵۳( یوزارت اطالعات و جهانگردو 
عملی این دوره که بسیاری از آنها با همت و حمایت  اقداماتاز 

انجمن حفظ آثار ملی و سازمان ملی حفاظت آثار باستانی و با 
پیگیری و طراحی کارشناسان ایرانی و خارجی انجام شد، موارد زیر 

  برشمرد: توانیمرا 
نادرشاه افشار، ی، آرامگاه سعد های آرامگاهی مانندبناساخت  -۱

الملک، کمال ،یشابور یعطار ن نیدالدیفر خیش ام،یعمر خ میحک
 ه،یوبیروزبهان، س خیش ،یز یصائب تبر ان،یباباطاهر عر، نایسابن
سن ابوالح ،یومدیفر نیمیشاه شجاع، ابن  ،یابوالحسن خرقان خیش
  غیره و یامراغه یاوحد ،یهقیب
های ملی مانند ی جشنبرگزار های ماندگار ملی و بزرگداشت چهره -۲

های های گوناگون از چهرهسیساخت تندو  نایسجشن هزاره ابن
  ماندگار ملی

  ی مختلف ایراندر شهرها یخیتار یت بناهامو مر  ریتعم -۳
سازی بناهای ارزشمند از بافت پیرامونی نظیر تکیه پاک -۴

لی و اردبی نیالدیصفامیرچخماق یزد، گنبد سبز مشهد، بقعه شیخ 
  (ع)حرم حضرت امام رضا

  ی قدیمیهابافتتوسعه معابر و شهرها و تخریب  -۵
آرامگاه بوعلی با الهام  ،[27]موزه آبگینه -السلطنهخانه قوام ٣ شکل
 خیام، مقبره و [28]ایران هایکاخ و هاحیاط ها،باغ قابوس، گنبد برج از

  دهد.می نشان را [29]ایرانی گنبدهای و هندسه و شعر از تلفیقی
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  تلفیقی از شعر و هندسه و گنبدهای ایرانی

  

  بحث
ادهای دارد به رویدگیری هویت همانقدر که به کالبد فضا بستگی شکل

جاری در آن نیز وابسته است. رویدادهایی که در دوره پهلوی اول در 
صورت اقدامات عملی مشهود، دهند، بههای شهری رخ میتوسعه بافت

. این اقدامات در راستای تشابه شونداز زمان حکومت رضاشاه آغاز می
 این . درهای توسعه در غرب بودروی طرحبه تحوالت جهانی و دنباله

 دنکر برآورده و فیزیکی نیازهای به انسان هایخواست و نیازها عصر
 هب نیز معماری مرزهای جایی که شود. تامی فروکاسته مادی امیال
 انسان، تامین زندگی برای شایسته فضایی کردنفراهم مفهوم

 محدود و تنگ مادی کردن نیازهایبرآورده برای سرپناهی
تشابه با توسعه صنعتی در غرب و با انقطاع از این  .[14]شودمی

معماری گذشته و حتی با آسیب و تخریب تحوالت پیوسته و 
های کشیهای کهن شهری خصوصًا در خیابانتدریجی پیشین بافت

جای  گرایی (بهداد. در این دوره رواج ملیدوره پهلوی اول رخ می
یش به نوسازی، گرایی و توجه به هویت محلی و قومی) و گرابومی

کند. همچنین با تخاصم دولت شرایط جدیدی را در ایران فراهم می
 هایپهلوی با خاندان قاجار، در دوره پهلوی اول، در پی تخریب بخش

د ها و آثار جدیهای قاجاری و جایگزینی آن با خیابانوسیعی از بافت
 کم از شدت اینرود، اما کمبسیاری از عناصر هویتی از بین می

وره زده این دتحوالت کاسته و قوانینی برای کنترل تحوالت شتاب
  رسد.به تصویب می

عنوان هدفی های اول و دوم توسعه بهمفهوم توسعه در برنامه
های سوم و چهارم تاکید بر شود، اما در برنامهمستقل مطرح می

گیرد. توسعه، همراه با حفظ میراث فرهنگی مورد توجه قرار می
های وسیع و گسترش محدوده فیزیکی کشیامه خیاباناگرچه اد

شهرها گواه بر آن است که رویکردهای مبتنی بر توسعه همچنان 
تر هستند و هرچند که روند مداخالت نسبت به دوره قبلی با قوی

آرامش و توازن خاصی همراه شده، اما همچنان سرعت تخریب 
ی حفاظتی هاهای باارزش شهری بسیار بیشتر از ظرفیتبافت
  شده است.بینیپیش
ه، ی توسعهاطرحابتدای دوره دوم پهلوی، با بازنگری در قوانین و  در

ی حفاظتی هابرنامههای دوره پهلوی اول، در واکنش به نوسازی
به  ،ابندییمی کالن جامعه هااستیسو  هابرنامهسهم بیشتری در 

 به وند وشتدریج قوانین حفاظتی تصویب و اجرا میشکلی که به
دنبال آن به خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفاظت از آثار 

سازی بناهای شود و این مساله به پاکتاریخی روی آورده می
انجامد. حفاظت در این دوره با های پیرامونی میارزشمند از بافت

برخالف گروه این دوره،  در ی انجام شده است.اموزهرویکرد 
 رانیم در االرضاخان که غرب و دوران قبل از اس ەدور در  روشنفکران

ی راب یم را عاملالاس نیدیدند و ظهور دمی شرفتیپ یبرا ییالگو را
 بر لزوم دیگروه جد ،دانستندمی یرانیرشد فرهنگ و تمدن ا عدم
   راثیعنوان مبهی مالاس -یرانیهای او سنت یبوم یمعمار  حفظ

 

 قاتیحقت شتریکه ببرخالف دوره پهلوی اول کید داشتند. ات یفرهنگ
شناسی دوران قبل از و باستان یبه معمار  مربوطو ها غربی توسط
   شتریو ثبت ب یمستندساز ی برا یهایدوره فعالیت نیم بود، در االاس

 

شد و گرایش به انجام  یرانیا توسط معماران یمدوره اسال یبناها
ن نیز در میان معماران افزایش الگوبرداری از آثار دوره اسالمی ایرا

 یجا دوران رضاشاه یطراحان غرب گریو د آندره گداررو،  این ازیافت. 
و  ۱های در جدول .ی دادندرانیشناسان اخود را به معماران و باستان

  شوند.بندی میرویدادهای دوره پهلوی از این منظر مرور و دسته ۲
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   ۱۳۹۹ بهار، ۱، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

  ترین اقدامات نظری و رویکرد هویتی آن در تحوالت توسعه و حفاظت شهری ایران در دوره پهلویمهم) ۱ جدول
  شرح رویکرد  رویکرد هویتی  شرح اقدامات  اقدامات نظری  زمان

  پهلوی اول

۱۳۰۱  
حفظ آثار ملی؛ انجمن 

  )۱۳۰۱-۱۳۲۱دوره اول (

 بتمناس به المللیبین مجمع ی آثار ملی ایران؛ تشکیلبندطبقهثبت و 
 در کتاب عنوان هشت و چاپ )۱۳۱۳( فردوسی تولد سال هزارمین

  ایران تاریخی ابنیه خصوص

  تداوم  -تمایز
  (غیر قاجار)

 تخریبثبت و حفظ آثار پیش از اسالم و قبل از دوره قاجار؛ 
آثار دوره قاجار و تمایز تحوالت جدید با تحوالت پیوسته 

  الگوهای سنتی
؛ ۱۳۰۶؛ ۱۳۰۴
  ۱۳۱۰؛ ۱۳۰۷

ان شناساستخدام باستان
  و کارشناسان خارجی

 منفیلیس اکر و  آرتور پوپی چون شناسانباستاناستخدام کارشناسان و 
  )۱۳۱۰( ماکسیم سیرو)، ۱۳۰۷( آندره گدار)، ۱۳۰۶( هرتسفلد)، ۱۳۰۴(

تداوم آثار  -تمایز
  پیش از اسالم

 رانیا شرفتیپ یبرا ییالگوعنوان بهایران  آثار پیش از اسالم
  رانیرشد فرهنگ و تمدن ا عدم م عاملالاس نیو ظهور د

۱۳۰۹  
تصویب قانون حفظ آثار 

  ملی و عتیقات
ثبت و حفاظت کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی تا اختتام سلسله زندیه؛ 

  میت آثار پیش از اسالم برای ثبت و حفاظتاه

  تداوم  -تمایز
(از پیش از اسالم 

  تا قبل از قاجار)

اهمیت الگوهای ایران پیش از اسالم؛ تخریب آثار دوره 
قاجار در پی خصومت خاندان پهلوی با آنها و تمایز تحوالت 

  جدید با تحوالت پیوسته الگوهای سنتی

۱۳۱۲  
قانون احداث و توسعه 

  هامعابر و خیابان
های گذربندی و توسعه و اصالحی برخی معابر؛ وضع ماده تهیه نقشه

  قانونی برای خرید و تخریب آثار واقع در طرح احداث و توسعه معابر

  تمایز 
(انقطاع ساختار 

  کهن بافت)

تشابه به الگوهای توسعه مدرن، توسعه تخریب آثار گذشته 
جدید با روند پیوسته (خصوصًا قاجاری) و تمایز تحوالت 
  توسعه سنتی

  پهلوی دوم

۱۳۲۳  
نامه جدید انجمن اساس

  حفظ آثار ملی

 ؛ایشانو تندیس تجلیل از بزرگان ایران و احیای نام آنان از راه نشر آثار 
 یخیتار یایعنوان کتاب و رساله از آثار بزرگان و جغراف ۱۰۰بیش از نشر 

  حفاظت از میراث فرهنگی نهیزم در؛ تدوین قانون ایران رانیا یشهرها
  تداوم -تشابه

تمایز با آثار سنتی؛ توجه صرف به تک بناها؛ حفاظت 
  ای آثار معماری خصوصًا آثار پیش از اسالمموزه

۱۳۲۳  
اصالحیه قانون حفظ 
  آثار ملی و عتیقات

  تداوم -تشابه  افزودن آثار و ابنیه دوران قاجار نیز به فهرست آثار تاریخی ایران
ای آثار معماری رف به تک بناها؛ حفاظت موزهتوجه ص

  خصوصًا آثار پیش از اسالم

  برنامه اول توسعه ایران  ۱۳۳۴-۱۳۲۷
ها تهیه طرح در دو قسمت اقتصادی و اجتماعی؛ تمرکز بر تعریض خیابان

  های تاریخیو محورهای موجود در بافت
  تمایز

 زدهشتابهای تاریخی در پی توسعه تخریب گسترده بافت
  مشابه توسعه صنعتی غرب

  تمایز  های جامع توسط مهندسین مشاور خارجیآغاز تهیه طرح  برنامه دوم توسعه  ۱۳۴۱-۱۳۳۴
 هیتوج بدون مشاورهای غربی در توسعه شهری؛انتخاب 

  یو اجتماع یاقتصاد ی؛فن

۱۳۵۷-۱۳۴۰  
استخدام کارشناسان و 

  کردگان ایرانیتحصیل
عنوان بهی مالاس یرانیهای او سنت یبوم یمعمار  حفظ کید بر لزومات

  یفرهنگ راثیم
 -تداوم -تشابه

  حفظ وحدت
تفکر غالب  افزایش توجه و گرایش به آثار دوره اسالمی؛

  گراباستان ایگرا و غرب

  برنامه سوم توسعه  ۱۳۴۶-۱۳۴۲
تمرکز بر بخش شهر با  ۱۷تهیه طرح جامع برای هدایت رشد و توسعه 

  یل اجتماعیساکوچک و م عیصنا ،یکشاورز 
  تداوم -تمایز

؛ توسعه صنعتی؛ حفظ آثار ملی زدهشتابنوگرایی و توسعه 
  های توسعهو میراث فرهنگی در طرح

۱۳۴۲  
تاسیس وزارت آبادانی و 

  مسکن

 هایها و طرحبرنامه یو اجرا هیته یهماهنگبرای الزم  التیتشک تاسیس
بنگاه ی؛ انتقال ساز و ده یشهرساز و و آبادانی  و مسکن یساختمان

  و مسکن یسازمان برنامه به وزارت آبادان یمهندس
  تداوم -تمایز

ی مشابه الگوهای ساز ساختمانهای تفصیلی و تهیه طرح
  غربی و توسعه شهرها در غرب

۱۳۴۳  
تاسیس وزارت فرهنگ و 

  هنر
 ونسکویو  رانیطرح جامع ا، کمک به دیجد شناسیباستان هایکاوش

  یخیو تار یحفظ و حراست آثار باستان یبرا
 -تداوم -تشابه

  حفظ وحدت
افزایش توجه به آثار باستانی؛ توجه به فرهنگ بومی و 

  در حفظ آثار مدرنپستالگوهای مشارکت مردمی 

۱۳۴۴  
تشکیل سازمان حفاظت 

  آثار باستانی
سازی وسازهای جدید و حفاظت از بناهای تاریخی؛ پاکدهی ساختسامان

  پیرامون آثار تاریخیبافت 
 -تداوم -تشابه

  حفظ وحدت
ای آثار معماری و توجه به تک بناها؛ تاکید حفاظت موزه

  بیشتر وجه تداوم هویت در حریم آثار تاریخی

۱۳۵۱  
قانون خرید اراضی و 

ابنیه و تاسیسات برای 
  حفاظت از آثار تاریخی

از آثار تصویب قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفاظت 
  سازی بافت پیرامون آثار تاریخیتاریخی؛ پاک

 -تداوم -تشابه
  حفظ وحدت

ای آثار معماری و توجه به تک بناها؛ تاکید حفاظت موزه
  بیشتر وجه تداوم هویت در حریم آثار تاریخی

۱۳۴۷  
قانون تاسیس شورای 

عالی شهرسازی و 
  معماری

 یهنر معمار  یاعتال و یشهرساز  یهابرنامهی هماهنگ یراوضع قوانین ب
های روشی با لحاظ و مل یسنتی های مختلف معمار سبک رعایت و رانیا

  یفن و یعلم نینو

 -تداوم -تمایز
  حفظ وحدت

تاکید بر وجه تشابه هویت و سنخیت فرهنگی و اقلیمی در 
  توسعه

  برنامه چهارم توسعه  ۱۳۵۱-۱۳۴۷
وظایف وزارت های جامع؛ تعریف نوسازی محالت قدیمی در قالب طرح

  فرهنگ و هنر؛ نوسازی شهری
 ومتدا-تشابه -تمایز

ای آثار معماری و توجه به تک بناها؛ تاکید حفاظت موزه
بیشتر وجه تداوم هویت در حریم آثار تاریخی و تمایز در 

  های شهرینوسازی

۱۳۴۹  
نخستین کنگره 

المللی معماران بین
  ایران

های ارزشمند با بافت و مجموعهتوصیه بر درک؛ نگهداری و ترکیب بناها 
  هامعاصر و مطالعه و تحقیق و تبادل دانشگاه

 -تداوم -تشابه
  حفظ وحدت

تاکید بر وجه تداوم هویت و سنخیت کالبدی و فرهنگی در 
  های توسعهطرح

۱۳۵۰  
سمینار مرمت بناها و 
  شهرهای تاریخی

آزادانه در مراکز ها و تغییرات ضوابط محدودکننده مداخله تدوین مقررات و
  های قدیمی و مجاور از آنهاتاریخی؛ پیروی هر گونه مداخله در بافت

 -تداوم -تشابه
  حفظ وحدت

های جامع و تفصیلی مانند الگوهای تهیه و تصویب طرح
  ها)غربی (با منع مداخله در مراکز تاریخی در تهیه طرح

۱۳۵۰  
سمینار وجود و آینده 
مراکز مسکونی تاریخی 

  شگاه تهراندر دان

ها و نیازهای روزمره؛ ها و دشواریدهی آشفتگینامه سامانصدور قطع
  که موجب اختالل در نظام شهری نشود تا آنجاهای سنتی حمایت از بافت

 -تداوم -تشابه
  حفظ وحدت

تاکید بر وجه وحدت هویت و سنخیت کالبدی و فرهنگی 
  های توسعهدر طرح

۱۳۵۱  
دومین نشست معماری 

  ایران

های شهری؛ تعیین حریم آثار؛ آموزش عمومی؛ توصیه بر احیای مجموعه
دهی تاسیسات شهری؛ مداخله اندیشیده و سنجیده دولت و وضع سامان

  قوانین و مقررات حفاظتی

 -تداوم -تشابه
  حفظ وحدت

تاکید بر وجه تشابه و تداوم و وحدت هویت و سنخیت 
انین قو وضعهای توسعه و کالبدی و فرهنگی در طرح

  مربوط به آن

  آنها اصالت به توجه و تاریخی هایبافت حفظ لزوم تاکید بر  برنامه پنجم توسعه  ۱۳۵۶-۱۳۵۲
 -تشابه -تمایز

  تداوم

 متیق نوسانزده و بلندپروازانه با تکیه بر توسعه شتاب
؛ ناکارآمد یشیو فرما یاسیهای سدخالت ؛نفت جهانی

  ای آثار تاریخیحفاظت موزه
  توجه به فرهنگ و هویت ملی و وجه تداوم هویت  تداوم  نظر از تاریخ پیدایشاجازه به وزارت فرهنگ برای ثبت آثار ملی صرف  یقانون ثبت آثار مل  ۱۳۵۲

۱۳۵۳  
وزارت اطالعات و 

  یجهانگرد
 توجه به مساله گردشگری و وجه تداوم در حفظ آثار تاریخی  تداوم  یتوسعه صنعت جهانگرد
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  ترین اقدامات عملی و رویکرد هویتی آن در تحوالت توسعه و حفاظت شهری ایران در دوره پهلویمهم) ۲جدول 
  شرح رویکرد  رویکرد هویتی  شرح اقدامات  اقدامات عملی  دوره

  پهلوی اول

احداث مراکز دولتی و 
  صنعتی

هایی برای عملکردهای دولتی و مراکز ها و محلهساخت ساختمان
  و توسعه صنعتی پهلوی اول صنعتی در پی نوگرایی

  تمایز با توسعه سنتی؛ تشابه به الگوهای سنتی در برخی آثار  کثرت -تشابه -تمایز

 های عمومیاحداث پارک
 یو ابتدا در برخ یسبز عموم یبه وجود فضا ازیبه دنبال احساس ن

  .شکل گرفتند نیهمچون تهران و قزو رانیا یشهرها
  طراحی و استفاده از الگوهای اختالطی نوگرایی در  کثرت -تشابه -تمایز

فناوری های نوین و 
  مصالح جدید

از  زیپره و بتن؛ چون فوالد دیفناورانه و ظهور مصالح جد شرفتیپ
 یفضاها یو خالص در طراح یو استفاده از احجام هندس نییتز

  .شد جیرا یعموم
  تمایز

های های سنتی خصوصًا در ساخت ساختمانتمایز با فناوری
	دولتی و مراکز صنعتی

توسعه و احداث معابر 
  جدید

های بازارهای سنتی بعد از ها و راستهها و کوچهقطع و تخریب بافت
  تصویب قانون توسعه و احداث معابر

  انقطاع و کثرت -تمایز
های جدید به کشیتوجهی ساختار نوین خیابانانقطاع و بی

  ساختار کهن شهرها
تخریب گسترده آثار و 

  های تاریخیبافت
عدم احتساب آثار دوره قاجار در آثار ملی و تخریب گسترده بناها و 

  های تاریخیبافت
  انقطاع -تمایز

های کهن شهری و در حفاظت انقطاع در روند توسعه بافت
  بناهای قاجاری

بندی و ثبت و طبقه
بزرگداشت بزرگان و آثار 

  ملی ایران

ناسبت به م یالمللنیمجمع ب لیتشک؛ رانیا یآثار مل یبندثبت و طبقه
) و چاپ هشت عنوان کتاب در ۱۳۱۳( یسال تولد فردوس نیهزارم

  رانیا یخیتار هیخصوص ابن
  انقطاع -تداوم

شد و در اقدامات، عمومًا آثار ثبت آثار، دوره قاجار را شامل نمی
  پیش از اسالم ایران مورد توجه قرار گرفت.

  پهلوی دوم

  یآرامگاه یساخت بناها
ان عنوبهی مالاس یرانیهای او سنت یبوم یمعمار  حفظ کید بر لزومات

  در طراحی بناها یفرهنگ راثیم
حفظ  -تداوم -تشابه

  وحدت
تداوم ساخت  توجه و گرایش به الگوهای ایرانی در طراحی؛

  های ماندگار ملیبناهای آرامگاهی و بزرگداشت چهره
 یهابزرگداشت چهره
  یماندگار مل

و سفارش ساخت  نایسمانند جشن هزاره ابن یهای ملجشن یبرگزار 
  های ماندگار ملیچهره گوناگون از یهاسیتند

  های ماندگار ملیتداوم یاد و بزرگداشت نام چهره  تداوم

 یو مرمت بناها ریتعم
  رانیا یخیتار

ای یا کاربری جدید با رویکرد موزه رانیا یخیتار یو مرمت بناها ریتعم
  عمومًا اداری

  تداوم -تشابه
تداوم و حفظ آثار (با کاربری عمومًا موزه) و حفظ تشابه در 

  الگوهای مرمتی و حریم آثار
 یبناها یساز پاک

ارزشمند از بافت 
  یرامونیپ

با حفظ و توسعه آثار  یرامونیارزشمند از بافت پ یبناها یساز پاک
  های پیرامون آننوسازی بافتشده و ثبت

حفظ  -انقطاع -تداوم
  وحدت

شده مانند حرم امام تداوم و حفظ وحدت در توسعه آثار ثبت
های رضا، شیخ صفی و غیره و انقطاع در الگوی گسترش بافت

  پیرامون آنها

توسعه معابر و شهرها و 
 یمیقد هایبافت بیتخر

ود. ب یختاری و آثار هااز بافت یار یبس بتخری عامل زده،توسعه شتاب
ارزشمند توسط  یاز بناها یار یبس ،یاقدامات حفاظت شیافزا رغمیعل

  .نشوند یقانون هایتیمحدود ریتا درگ شدند بیمالکان تخر
  کثرت -انقطاع

عمالً  ،یاقدامات حفاظتها و مصوبات، سازمان شیافزا رغمیعل
تداوم حفظ آثار و زده و تخلفات مالکان مانع از توسعه شتاب

  شد.ها میبافت

  
  گیرینتیجه

های توجه به مساله هویت از نکات اساسی در معاصرسازی بافت
رود. وجه تشابه و تمایز و وحدت هویت در کهن شهری به شمار می

های معاصرسازی در دوره پهلوی تحوالتی ریزی و اجرای طرحبرنامه
به همراه دارد. تخریب، نوسازی و بازسازی رویکردهای غالب در دروه 

مشخصه این دوران گرایش به نوگرایی و ترین پهلوی اول و مهم
یافتگی است و این مساله تبلور عنوان نماد توسعهتقلید از غرب به

وجه تمایز هویت در پهلوی اول و انقطاع از هویت سنتی معماری 
و شهرسازی ایران و تمایل به تشابه به هویت مدرن و توسعه صنعتی 

پهلوی دوم، تشابه به  رود. در تحوالت ابتدای دورهغربی به شمار می
شود. سپس تشابه ها مشاهده میتحوالت مدرنیته در غرب در برنامه

به معماری ایران پیش از اسالم و در نهایت تشابه به آثار دوره 
یابد و به خود اسالمی ایران نیز در آثار و اقدامات عملی ظهور می

ه های کهن شهری در دور گیرد. رویکرد مداخله در بافترنگ می
پهلوی دوم با گرایش از الگوهای بازسازی و نوسازی به سوی 

هایی که در ها و سازمانبازآفرینی همراه است و قوانین و وزارتخانه
هایی در توجه به هویت شوند، هر کدام گاماین دوره تاسیس می

ام ها یک گرفتند، اما بعد عملی معاصرسازی بافتملی به شمار می
عملی مشخصی برای دستیابی به اهداف نظری،  تر بود و برنامهعقب

از جنس وحدت و تداوم و مشابه با تحوالت پیوسته پیش از دوره 
شود. اگرچه در پهلوی، در کنار هویت فناورانه معاصر مشاهده نمی

دوره پهلوی دوم، با گرایش به بازآفرینی و معاصرسازی شهری، از 

فظ وحدت هویتی در سوی وجه تداوم و حغلبه وجه تمایز هویت به
  حرکت است.

های میزان توجه به وجوه هویتی در معاصرسازی بافت ۴شکل 
  .دهدرا نشان می شهری ایران در دوره پهلوی

  

  
در دوره  رانیا یشهر  یهابافت یدر معاصرساز  یتیتوجه به وجوه هو زانیم )٤شکل 
 یپهلو
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