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Background: Statement of Problem: Prior to the constitutional, expansion and protection in Iranian 
cities had a traditional and ritualistic process, and matters related to them were based on principles 
derived from experience, but with the beginning of reform movements, attitudes toward the city 
changed; The formation of the National Consultative Assembly and the enactment of the Municipal Law 
is a turning point in the new concept of the city; In the new definition, laws are an important urban tool 
and act as a support arm for the development and protection of the city. It seems that the formation of 
law in Iranian cities has been able to eliminate some shortcomings to some extent, but their adaptation 
to cultural-historical values shows that the implementation of these laws in many cases have not been in 
line with historical cultural values. 
Objectives: The purpose of this study is to investigate the extent to which the enactment of these laws 
and regulations has been in line with cultural-historical values and whether their adoption has been able 
to manifest developmental and cultural values in the body of the city? 
Methodology: The current research is a basic-theoretical research and the research method is 
interpretive-historical in which qualitative analyzes and arguments have been used to conclude. 
Results: In this study, first the approved laws and policies in the field of urban protection were studied 
and adapted to the obtained cultural-historical values and capabilities, and the role and position of 
historical cultural values in different periods and approaches of urban intervention were identified and 
all analyzes are in line with the hypothesis. 
Conclusion: The research findings show that there is a need for a difference between historical cultural 
context and the other urban contexts, however old or ancient; And second, the rules and regulations for 
intervention in valuable contexts must be based on values and designed to manifest values in the 
present; Third, the rules and regulations of the intervention should be reviewed in accordance with the 
current needs of each community. 

Highlights: 
The arrival of new ideas caused the lovers of tradition and culture to face the advocators of development in the city; 
Some saw socio-cultural growth and development as following new urban patterns, and some saw new urban patterns 
as a factor in the destruction of cultural signs and symbols; Both groups were trying to use the new area to spread their 
ideas. 
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 حفاظت گذاری،سیاست ها:کلید واژه
 قوانین تاریخی، ارزش، بافت شهری،
 شهری

 بر ها،نآ به مربوط امور و داشت آیینی و سنتی روندی ایران شهرهای در حفاظت و مشروطه، گسترش از پیش تاله: ئبیان مس

 و ملی شورای مجلس گیریشکل کرد؛ تغییر شهر به نگرش اصالحی، هایحرکت شروع با ولی بودند، تجربه از آمده بر اصول اساس
 باشدمی شهری مهم ابزارهای از قوانین ،جدید تعریف در گردد؛می محسوب شهر از جدید مفهوم در عطفی نقطه بلدیه قانون تصویب

 حدودی تا ایران شهرهای در قانون گیریشکل رسدمی نظر به .کندمی عمل شهر از حفاظت و توسعه برای حمایتی بازوی عنوانبه و
 کردن تیعملیا دهدمی نشان تاریخی–فرهنگی هایارزش با هاآن تطبیق ولی نماید، برطرف را چندی هایکاستی است توانسته
  .اندنبوده تاریخی فرهنگی هایارزش با جهت هم و همسو بسیاری موارد در مذکور، قوانین

 هایارزش راستای در اندازه چه تا مذکور مقررات و قوانین هدف از پژوهش حاضر بررسی این مسئله است که تصویب هدف:

 سازند؟ متجلی شهر کالبد در را فرهنگی و ایسعهتو هایارزش است توانسته هاآن تصویب آیا و بوده تاریخی–فرهنگی

 و هاتحلیل که است تاریخی-تفسیری تحقیق، روش و باشدمی نظری-بنیادی هایپژوهش نوع از جاری پژوهش روش:

 .است شده استفاده گیرینتیجه برای کیفی هایاستدالل

 هایقابلیت و هاارزش با و گردید مطالعه شهری حفاظت نهزمی در مصوب گذارهایسیاست و قوانین ابتدا پژوهش این در: هایافته

 مداخله مختلف رویکردهای و هادوره در تاریخی فرهنگی هایارزش نقشی که و شد داده تطبیق آمده دستبه تاریخی فرهنگی
 گردید. مشخص است؛ داشته شهری

 یا قدیم شهری هایبافت سایر و فرهنگی تاریخی بافت اوالً بین است الزم که دهدمی نشان پژوهش هاییافته: گیرینتیجه

 هاارزش ساختن متجلی برای و هاارزش بر مبتنی ارزش با هایبافت در مداخله مقررات و قوانین ثانیاً و باشد داشته وجود تفاوت کهن،
 .گیرند قرار بازبینی مورد مداخله اتمقرر و قوانین جامعه هر روز نیازهای با متناسب ثالثاً و گردد تدوین و طراحی باید حال زمان در

 نکات برجسته:
 در را اجتماعی–فرهنگی توسعه و رشد ایگردید؛ عده شهر در توسعه طرفداران با فرهنگ و سنت دوستداران رویارویی باعث جدید تفکرات ورود

 دو هر دیدند؛می فرهنگی نمادهای و هانشانه یبتخر برای عاملی را شهری جدید الگوهای گروهی و دانستندمی شهری جدید الگوهای از پیروی
 ببرند. بهره خود عقاید گسترش آمده، برای بدست جدید فضای از تا کردندمی تالش گروه

 
 دانش. ایران در شهری حفاظت گذاریسیاست و قوانین در تاریخی فرهنگی هایقابلیت و ارزش جایگاه و نقش(. 1400. )احد، نژاد ابراهیمی و سامان، زادهابی ارجاع به این مقاله:

  https://dx.doi.org/10.22124/upk.2021.17682.1571 .187-171 ،(3)5 ،شهرسازی

mailto:ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir
https://dx.doi.org/10.22124/upk.2021.17682.1571


172 

 

 

 1400 پاییز  ،187-171، 3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی              

 

  مسئلهبیان 
که در طول قرن  باشدیمصنعتی شدن، حضور وسایل نقلیه عمومی از عواملی  رشد جمعیت، گسترش تمایل به شهرنشینی، در

ی جدیدتر شهر هابخش، هسته اصلی و قدیمی شهر از 40قرار داده است، از اوایل دهه  ریتحت تأثگذشته شیوه زندگی مردم ایران را 
ی فرهنگی تاریخی استفاده شد؛ هابافتبعدها واژه  وکار برده شد؛ زمانی بافت قدیم یا کهن هلف برای آن بجدا گردید و عناوین مخت

این است که با اصلی  سؤال گذاری و قوانین بود.استفاده از مفاهیم مختلف حاصل نوع نگرش به روند توسعه و فرهنگ در سیاست
 هزارسالهد چن باسابقهی فرهنگی تاریخی هاتیقابلو  هاارزشدر شهرهای ایران، ی و قوانین گذاراستیسبودن بحث  نوظهورجه به تو

به نظر  چهآناما ی فرهنگی تاریخی موضوعیت داشته است؟ هاارزش، هاآندر تصویب این قوانین چه نقشی داشتند و آیا در تصویب 
فاظت شهری، در مواردی، مداخالت صورت گرفته بر ح نهیدرزممتعدد  یهانامهنییآعلیرغم وجود قوانین و این است که  رسدیم

 ی گردیده است.  هاارزشی مذکور، موجب مخدوش شدن و حذف برخی از هاگذاریسیاستاساس 
نگی تاریخی ی فرههاتیقابلو  هاارزشفرهنگی و -ابتدا تعریفی از بافت تاریخی بنابراین برای تعریف مختصات دقیق از موضوع،

و جایگاهی که ارزش در شکل ردیگیمقرار  موردمطالعهرویکردهای کلی مداخله در زمینه حفاظت شهری  ازآنبعدو  شودیمارائه 
با  یهایگذاررویکردهای هر دوره از سیاست ،آمدهدستبههای های مصوب در ایران دارند، بر اساس دادهنامهگیری قوانین و آیین

و  هاباارزش جهتهمهمسو یا  اندتوانستهی موجود تا چه اندازه هایگذارستسیا تا مشخص شود شودیممشخص  هاارزشمحوریت 
 ی فرهنگی تاریخی باشند. هاتیقابل

شهرسازی  ی تاریخی فرهنگی تاکنون مطالعات خوبی در مراکز دانشگاهی و حوزههابافتگیری مداخالت در زمینه روند شکل
-سازیجداره-یگذربند) های فیزیکی طراحیمؤلفهدر جهت نشان دادن اما رویکرد این مطالعات بیشتر  ،صورت گرفته است

ی مذکور هایطراح هاآنیی که بر اساس هایگذارهست و قوانین و سیاست هاآن( و نحوه اجرای ...فضای عمومی و-یسازکف
حاضر،  مقالهنبود. رویکرد  اتقو تحقی هاپژوهشاین از موضوعات  ؛اندداشته هایگذاراستیسصورت گرفته است و نتایجی که این 

و  هاارزشی تاریخی فرهنگی با محور قرار دادن هابافتگیری قوانین نوین در زمینه مطالعه قوانین و مقررات مصوب از زمان شکل
، تناسب یی فرهنگی تاریخهاتیقابلو  هاباارزش هاآنی فرهنگی تاریخی بوده است و با پژوهش در قوانین مصوب و تطبیق هاتیقابل

 . دیآیم آمدهدستبهمذکور را  یهاباارزشی شهری را هابافتقوانین و مقررات مصوب در زمینه 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 فرهنگی-بافت تاریخی
 شهر هایبخش سایر از تاریخی فرهنگی بافت تشخیص معیارهای چیست؟؛ فرهنگی -تاریخی بافتاولین بحث این است که 

 هایسال جامع هایطرح در بار اولین برای» دارد ساله 50 قدمت شهر از بخشی برای کهن یا قدیم صفت از استفاده نایرا در چیست؟
 «شودمی گفته سخن جدید بافت و کهن بافت بین تمایز از و شدهگرفته به کار "قدیم شهر" یا "کهن شهر" واژه ،1340

 هااریگذسیاست و هاریزیبرنامه  در جداگانه صورتبه کهن بافت یا قدیم فتبا عنوانبه شهر، از بخشی ،بعدازآن .(1379عزیزی،)
 هاییتقابل و هاظرفیت برخی وجود آن و گردید روبرو جدیدی چالش با کهن و قدیمی هایبافت به توجه امّا گیرد؛می قرار موردمطالعه

 به شهرها نوسازی و شکل تغییر در نوینی فصل جامع، هایطرح تهیه با 1340 دهه از» بود مذکور هایبافت درون تاریخی فرهنگی
 بخشید بهبود را شهری محیط کمی، هایشاخص حیث از جامع هایطرح اجرای که گفت توانمی کلی ارزیابی یک در. آمد وجود
 هجامع هایطرح یسو از شهرها قدیم بافت مورد در و برد نزول به رو را شهری هایمحیط کیفیت فرهنگی هایشاخص حیث از ولی

تحول خویش فرهنگی هویت با متعارض یاگونهبه شهرها تاریخی هایبافت ازآنپس و 1350 طی رونیازا و نشد ابراز حساسیتی
 حفاظت به کشور عمرانی پنجم برنامه قانون با و 50 دهه اوایل در تا گردید باعث موضوع این .(1382صفامنش،) «شد نوسازی و افتهی
 و یربهداشتیغ و قدیمی محالت تجدید و نوسازی به نسبت شهرها در زیستمحیط بهبود منظوربهتحت عنوان  تاریخی یهابافت از

 لزوم مزبور عملیات کلیه در  شد خواهد اقدام سبز فضای و هاپارک مانند شهری تسهیالت و تأسیسات سایر ایجاد به نسبت همچنین
 از حفاظت به اشاره .(2013، 1زاده و زالی)ابی «گرددمی دیتأک آن از یریپذالهام و ملی یمعمار به توجه و شهرها تاریخی بافت حفظ
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 زادهنژادابراهیمی و ابی.../ فرهنگی هایقابلیت و ارزش جایگاه و نقش

 
 تندداش شهرها برای هابافت این که بود تاریخی و فرهنگی ظرفیت و اهمیت دهندهنشان یشهرکالن گذاریسیاست در تاریخی بافت

 .   گیرند قرار برداریبهره مورد آتی هایطراحی در پذیریالهام برای و ملی معماری عنوانبه توانستمی عمرانی پنجم قانون مطابق و
 

 تاریخی فرهنگی هایقابلیت و ارزش
 بلکه ،است شدهیسپر آن شدنساخته از زمانی که است ارزشمند دلیل این به تنها تاریخی بافت که گردد تصور طوراین نباید
 برآمده زنی تاریخی اثر هایقابلیت» است قرارگرفته موردتوجه مکان و زمان از فارغ دموار از خیلی در تاریخی هایبافت هایقابلیت

 و نجفی، زادهرحیم) «نیست ریپذامکان اثر حقیقت درک طریق از جز اثر هایقابلیت احصای ترتیب این با و است آن ماهیت و ذات از
 اشندب رگذاریتأث توانندمی زیستی و روانی-اجتماعی-حیطیم عوامل متغیر، یک یا مؤلفه یک برای ارزش کسب در .(241: 1389

 شناخت و باشد کنندهنییتع تواندنمی زمان عامل تنها مداخله برای هاارزش شناسایی موضوع در بنابراین .(98:  1378، خلیفه محمد)
 نظر در خاص شهری بافت یک یبرا مردم که تاریخی هایارزش» است کنندهنییتع و مهم زمان، عامل کنار در مختلفی عوامل
 برای را آن که باشد هاییارزش دارای اما ،باشد نداشته قدمت سال 70 یا 60 از بیش بافتی شاید مثال برای. است مهم نیز اندگرفته
 (.1392)زالی و همکاران،  دارد ارزش مردم برای که است پیوسته هاییسنت با بافت آن بساچه، سازدمی باارزش بسیار شهر مردم
 از یبخش بافت آن باشند، دانسته و کرده احساس را آن ارزش مردم و یافته استمرار شهری بافت یک در خاص فرهنگی یا سنت
 متقابل انتظارات و روابط بر مبتنی که است اجتماعی کنش ،ارزش» .(7: 1383طالبیان،) «شودمی محسوب مردم تاریخی هایارزش

 بیندمی دنیا ظاهر یا تصویر از جامع بندیطبقه و شکل یک را ارزش زیمل. «است اجتماعی ساختارهای و نهادها از متأثر و اجتماعی
 با نیز دورکیم. است ارزش بر اساس بندیدرجه در آن تفاوت در بلکه آن، بودن شکلکی و بودن واحد در نه آن عمیق ماهیت که

 ماهیت که است معتقد و داندمی متفاوت جوامع این در را هاارزش شاخص و ماهیت یکدیگر از ارگانیکی و مکانیکی جامعه دو تمایز
 رازنظ یطورکلبه. دارند هاارزش به نسبت باالیی تعهد جوامع این افراد و بوده زیاد بسیار مکانیکی جوامع در هاارزش شدت و

 رفتارهای بازتاب ارزش و است داده جامعه به خود اجتماعی زندگی در انسان که هستند تعهداتی جامعه در هاارزش شناسان،جامعه
 کالبد در موارد از برخی در اما هستند، نظری مفاهیمی هاارزش اگرچه .(1392 و همکاران، نژادابراهیمی) باشدمی وی بد و خوب

 در گفت توانمی دیبنجمع در. است شهر در هاارزش تجسم و تجلی بستر کالبد گریدیعبارتبهشوند. میدرک  قابل و افتهیتجسم
 تاریخی هایبافت مطالعات باشد،می مداخله رویکرد و شیوه تعیین برای کافی و الزم شرط ارزش و قدمت تاریخی، هایبافت شناسایی

 متجلی کاربردی ماهیت با ارزش کلی، بخش دو در توانمی را هاآن تاریخی فرهنگی هایقابلیت و هاارزش دهندمی نشان ایران
 مواجهه در توانندمی افراد یا فرد که نمود بندیدسته هستند، ادراکی و ذهنی بیشتر که معنوی ماهیت با ارزش و فیزیکی کالبد در شده

 میراث. شوندمی درکقابل و افتهیتجسم کالبد در موارد از برخی در اما هستند، نظری مفاهیمی هاارزش اگرچه نمایند استنباط بافت با
 باورها و هاسنت از اجتماعی-فرهنگی بستر یک و اعتقادات پایه بر بلکه است، نیافته شکل بارهکیبه یامروز یشهرساز و معماری

 میراث هایارزش گرفته صورت مطالعات اساس بر. است رسیده ظهور به منصه خاص هاییفرم با و گرفته خود بر خاصی شکل
 هایتاریخی،ارزش-فرهنگی هایارزش: شودمی دادهیجا عنوان سه در شهر در یافتهتجسم هایارزش قالب در شهرسازی و معماری
 (.1 جدول) ( 184: 1394)نژادابراهیمی،  پیرامون محیط ادراکی هایارزش و کالبدی

 

 شهری حفاظت در گذاریسیاست رویکردهای
گرایی و  در قالب رویکردهای فرهنگ بندی نمود ودر دو دسته کلی دسته توانیمی تاریخی را هابافترویکرد کلی مداخله در 

مداخله -، هرچند پژوهشگرانی مانند فرانسواز شوای در قالب چهار دسته مداخله نوگرایانهقرارداد موردمطالعهنوگرایی در ایران 
ان در ایران گرای(؛ فرهنگ1375بندی کرده است )شوای، گرایانه در غرب دستهمداخله فرانوگرایانه و مداخله مردم-گرایانهفرهنگ

دوش ای که منجر به مخمداخله هرگونهگونه دخل و تصرفی بود و اعتقاد به حفاظت کامل بافت با تمامی عناصر ارزشمند بدون هیچ
ی تاریخی یا قدیمی شهرها را هابافت]فرهنگ گرایان[ مداخله در »  دانستندیمرا مطرود  دیگردیمو روابط فضایی  هاارزششدن 
(. وجود چنین رویکرد و سیاستی مانع از انجام طراحی جامع در 227: 1389)شماعی زاده، « دنریپذینمها فاظت از آنمنظور حجز به
؛ ولی عدم تطابق ساختار بنا با روح شودیمموجب حفاظت مقطعی از اصالت بافت  هرچند، این رویکرد دیگردیمی تاریخی هابافت
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نشوند، میراث به لحاظ معنایی با  روزبهچنانچه این ساختارها » دیگردیمد ارزش ی شهری فاقهابافتگیری زمانه موجب شکل

 (.9: 1384)حبیبی،« شودیممفاهیمی چون کهنه، قدیمی، یادگاری، بدون مصرف و.... مترادف 
ی هابافتاشتند که ی نوین شهری در مقابل عناصر سنتی بودند و اعتقاد دهایتوانمنددر مقابل؛ نوگرایانه معتقد به استفاده از 

بسیاری از  دیگردیمو این امر موجب  دانستندیمنیستند مداخله را برای حل مشکالت الزم  یامروزتاریخی جوابگوی نیازهای 
ی هاتبافو عناصر تاریخی مخدوش شوند؛ تخریب  هاانیشرنادیده گرفته شود و در اکثر موارد اجرایی، کالبد  هاتیقابلو  هاارزش

ه مسلم است ک»بود  هاتالشاز این  یانمونهها مستقیم بدون توجه به ساختار سنتی و تاریخی آن یهایکشابانیخز طریق تاریخی ا
بلکه  بردیمنمشکلی را از میان  تنهانهبرش در شهرهای قدیمی و بهتر بگویم )مصلوب کردن( مراکز باستانی تالشی است که  حلراه

ی تاریخی هابافتکردن مشکالت  برطرف(. این اقدامات با هدف 6: 1378)آنجلیس دوسا،« کندیمفدا و نابود  یکلبهشهرها را 
که نکند؛ بل برطرفتنها مشکالت را ها بوده است باعث گردید تا نهی مذکور آنهاارزشولی چون بدون توجه به  گرفتیمصورت 

 .(2013)زالی و همکاران،  ها را نیز مخدوش نمایدی آنهاارزش

 
  1جدول 

         های فرهنگی تاریخیهای فرهنگی قابل استحصال و استنباط در بافتها و قابلیتبندی ارزشدسته

 

 
 

 ردیف ماهیت ارزش ارزشی مؤلفه هایژگیو مصادیق در بافت فرهنگی تاریخی

در درک بهتر جایگاه انسان در  توانندیمروابط فضایی موجود 
 زندگی کمک کنند

شناخت -گسترش دانایی
 محیط

 آموزشی

 1 کاربردی

یکی از اهداف گردشگری  عنوانبهفرهنگی تاریخی  یهابافت
 باشندیمشهرهای ایران 

 گردشگری گسترش فرهنگ

موضوعیت  یگذارهیسرمابودن، در جذب  یاهیسرماعالوه بر 
 دارند

 یاقتصاد ملکی و غیر ملکی

 یهادورهر محلی برای حضور فن آوری های ساخت د عنوانبه
 باشدیممختلف 

 ساخت و سازه یآورفن
فنی و 
 ساختاری

 تاریخی یو اعتقادسند تاریخی  سندی برای شناخت باورها و اعتقادهای هر دوره تاریخی است

 وسازساختافراد مختلف محلی در زمینه  یهاییتوانانمایش 
 بومی بوده است

 هنری موزه هنر معماری

را  هااستیسو نتایج  یریگشکلدر  نقش حکومت توانیم
 قرار داد موردمطالعه

نقش سیاست در شهرهای 
 تاریخی

 سیاسی

و  یرکاربردیغ
 معنوی

2 

کنار اقوام و مذاهب مختلف در  یو تجارفضاهای مذهبی 
 است مطالعهقابل گریهمد

 اجتماعی هاگروهتعامالت اجتماعی 

خوشایند برای وجود بافت تاریخی با ارزشهای مختلف احساسی 
 ساکنان شهر دارد

 عاطفی احساس فرهنگی و مذهبی

بافت های تاریخی با نشانه های یکسان کمک به وفاق ملی و 
 غنای فرهنگی می کند

غنای فرهنگی ملی و 
 قومی

 فرهنگی

مقیاس ملی  برای ساکنان، در یامنطقههویت فردی و  در کنار
 هستند بخشتیهونیز 

- منطقه ای-هویت فردی
 ملی

 هویتی
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     هاها و ارتباط بین آنعوامل کسب ارزش .1 شکل

 پژوهش روش 
 گیری استفاده شده است؛ برایی کیفی برای نتیجههالیتحل، ولی با ارائه باشدیمنظری -ی بنیادیهاقیتحقتحقیق حاضر از نوع 

ی فرهنگی تاریخی است، مواد هاتیقابلو  هاارزشان با محوریت که هدف یافتن نقاط قوت و ضعف قوانین مداخله شهری در ایراین
شورای اسالمی و  و مجلسدر مجلس شورای ملی  شدهبیتصوی بافت بر اساس بررسی قوانین هاارزشخام جهت بررسی مفهوم 

هجری شمسی  1389الی  1285گذار در مدیریت و مداخله شهری از سال ریتأث یو نهادها هاسازمانو قوانین داخلی  هانامهنییآ
تاریخی  در مداخالت در بافت هاآناست و موارد متناقض و متشابه و بررسی تطبیقی این قوانین و انعکاس نتایج اجرای  شدهاستخراج

 است. قرارگرفته موردمطالعهشهرهایی ایران 
 

 
              چارچوب نظری تحقیق .2 شکل

 

 

 



176 

 

 

 1400 پاییز  ،187-171، 3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی              

 

 ها و بحث یافته

تفکرات و  ریتحت تأثمداخله شهری دارد و  درروندکننده تعیین نقشموضوعاتی است که  ازجملهگذاری ونو قان گذاریسیاست
 یبندمیتقسقرار داد، این  یموردبررس توانیمدوره  10قوانین و مقررات در ایران را در  .باشدیمو مجریان  گذارانقانونی هاخواست

 مداخله شهری داشتند. درروندمستقیمی  ریتأثکه قوانینی صورت گرفته است گیری شکل بر اساس
 )سال تصویب قانون بلدیه(1285دوره اول: پیش از سال 

 )سال تصویب قانون حفظ آثار و توسعه معابر(1309تا سال   1285دوره دوم: از سال 

 )سال اصالح قانون توسعه معابر(1320تا سال  1309دوره سوم: از سال 

 و آغاز برنامه دوم توسعه عمرانی ( هایشهردار)سال تصویب قانون 1334ا سال ت 1320دوره چهارم: از سال 

 )سال تصویب قانون نوسازی و عمران شهری(1347تا  سال 1334دوره پنجم: از سال 

 )سال پیروزی انقالب اسالمی ایران(1357تا سال  1347دوره ششم: از سال 

 گیری شهرهای دارای محورهای تاریخی و فرهنگی(شکل)سال تصویب و 1369تا سال  1357دوره هفتم: از سال 

 (166)شروع برنامه سوم توسعه اقتصادی با اعمال ماده 1379تا سال  1369دوره هشتم: از سال 
 اقتصادی(-اجتماعی-توسعه فرهنگی توسعه چهارمبرنامه  انتهای )برنامه سوم توسعه تا 1388تا سال  1379دوره نهم: از سال 

 صویبتو  ششم توسعه سالهپنجاقتصادی تا برنامه -اجتماعی-)برنامه پنجم توسعه فرهنگی 1399تا سال  1388ال دوره دهم: از س
 (ایران معماری و شهرسازی یعال یشورا بند در 13 در تاریخی فرهنگی هایمحدوده احیای و حفاظت کلی رویکردهای سند

 )سال تصویب قانون بلدیه(1285دوره اول : پیش از سال 

که شکل و  یاگونهبه سیاسی و فرهنگی در ایران گردید، روابط اجتماعی، یریرپذیتأثباعث فاقات جهانی معاصر دوره قاجاریه، ات
شیوه برخورد با مسائل شهری نیز دچار تغییرات شد، الگوهای جدید معماری و شهری نظیر هتل، سینما، تماشاخانه، خیابان مستقیم 

، سازمان شهر همان وجودنیبااالگوهای وارداتی وارد شهرهای ایران گردید،  عنوانبه بلندمرتبه ظاهربهو جداره سازی شده، ساختمان 
ینمساختی و ماهوی( با شهر دوره صفوی نشان  ازنظر) ایی عمدههاتفاوتبافت شهر و سازمان فضایی آن » الگوی گذشته بود

ینمسازی سنتی بود و تغییرات زیادی در خصوص شکل و اداره آن دیده شهر در این دوره ادامه شهر .(125: 1378 )حبیبی، «دهد
اوم از ارکان پویایی شهر، متدیکی  عنوانبهمرمت شهری در این دوران » و حفاظت از شهر مطابق بر الگوهای سنتی و بومی بود شود
 .(1380)ایزدی، «است
 

 ار و توسعه معابر()سال تصویب قانون حفظ آث1309تا سال   1285از سال  دوره دوم:

نظام جدید مدیریت و گیری شکل)سومین قانون مصوب مجلس شورای ملی( نقطه عطفی در هرچند تصویب قانون بلدیه 
های یه دورهرو و استمرارشهری در ایران بود ولی شهر با عناصر وابسته به آن، در این دوره تفاوتی با گذشته نداشت  گذاریسیاست

از مفهوم اروپایی شهر در اوایل شروع قرن چهاردهم  داریمعنبود امّا جستجوی  هاسنتو احترام به  اطیبااحتیی گراقبلی و آغاز مدرن
یمشهر معنای تاریخی خود را از دست »های بعدی فراهم گردد های مداخله در ابعاد وسیع در دههشمسی موجب گردید که زمینه

ی گذشته بر اساس تطبیق با اصول وارداتی جدید ناکارآمد هاسنت .(11: 1370)حبیبی، «دشویمکار گرفته و مفهوم اروپایی آن به دهد
. در این اعالن آمده چون بناهایی کندیمرا منتشر  هایکشابانیخ، بلدیه تهران اعالن شروع این 1303در اسفند » تشخیص داده شدند

اشاره عدم مهندسی  .(87: 1389 )حبیبی، «اری و مهندسی نبودهشهر شده بر طبق اصول معم یهاکوچهو  هاابانیخ سابقاً درکه 
زمان تبدیل به سنت و آیین شده بودند ولی با اعمال الگوهای جدید در بافت و  درگذرساز بومی بود که وی ساختهاارزشبودن به 

 ی بومی نادیده گرفته شدند.هاارزشابنیه جدید، 
 

 اصالح قانون توسعه معابر( )سال1320تا سال  1309از سال  دوره سوم:
ذکر کرد، تصویب قوانین  توانیمکه هم در زمینه حفظ آثار و در زمینه دگرگونی شهرها  رگذاریتأث نیقوان نیمؤثرترو  نیترمهماز 

بود  یاگونهبهی این قوانین هایژگیوبود،  1316و قانون عمران در سال  1312، قانون توسعه معابر در سال 1309حفظ آثار در سال 
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اولین محمل قانونی  هرچند»ی شهری را فراهم نمودهابافتی موجود در هاارزشکه موجبات مداخالت سنگین، بدون توجه به 

بود که   1309اما در عمل قانون بلدیه سال  ،نسبت داد 1286به قانون بلدیه سال  توانیمی کهن شهری را هابافتمداخله جدی در 
تحت ، سنتیی تغییر نگرش به ارزش و هاطرحهدف نهایی از اجرای چنین . (1379، )عزیزی «فراهم آوردزمینه مداخالت سنگین را 

 یی که به نظر کهنه و پوسیدههاسنتهدف نهایی از این تغییرات چیزی نبود جز حذف » های غربی  و اشکال ظاهری آن بودالگو ریتأث
گونه سیاستی برای هیچ .(1371، )سعیدی رضوانی «شدندیمتغییری از غرب وارد  چیهیببا الگوهایی که  هاآنو جایگزینی  آمدندیم

ارزش  عنوانبه توانستندیمیی که رهایّمتغو  مؤلفهبلکه برعکس تمامی  ،وجود نداشته هابافتی موجود در این هاارزشتوجه به 
ی خارجی و عاملین هایگذارنوگرایی که از سوی سرمایه و در مقابل این پسنیازا» گردندیمبه ضد ارزش بدل  ؛قرار گیرند موردنظر

اما در مقابل  .(13: 1370)حبیبی، «دینمایم، بافت موجود شهر سنتی ارزیابی گردیده و چون مانعی رخساره گرددیمبومی آنان طلب 
 .قرارداد تیموردحمابه تصویب رسید و آثار تاریخی را   1309جریان مذکور، قانون حفظ آثار سال 

 و آغاز برنامه دوم توسعه عمرانی( هایشهردار)سال تصویب قانون 1334تا سال  1320از سال  دوره چهارم:

اقدامات »کاسته گردد  1312تصویب اصالحیه قانون توسعه معابر باعث گردید تا حد زیادی از لحن آمرانه قانون توسعه معابر سال 
که تنها  1309همچنین بند اول قانون حفظ آثار سال  .(40: 1379، )عزیری «شدباینمی کهن شهری چشمگیر هابافتای در مداخله

شروع "، واژه "آخر زندیه"واژه جای هگدار اصالح گردد و بدر قانون تمدید استخدام آندره دانستیمآثار پیش از دوره قاجار را تاریخی 
 »ث نوسازی و بهسازی شهری با موانعی همراه بودندجرای مباحرغم تصویب قانون برنامه عمرانی اول، اعلی اضافه گردید. "مشروطه

عدم توجه  .(323: 1389 )شماعی،« بهسازی و نوسازی شهری نیستیم یتوجهقابلی پس از جنگ، شاهد اقدامات هاینابساماندلیل به
رها بیشتر ی میانی شههابافتتوجه به ی قدیمی شهر و افزایش تمایل به استفاده از خودرو در این دوره باعث گردید هابافتبه کالبد 

 ی جدید شهری را در پی داشت.هابخشگردید و تداوم آن ایجاد شکاف بین بافت تاریخی و 
 

 )سال تصویب قانون نوسازی و عمران شهری(1347تا  سال 1334از سال  دوره پنجم:

د در شهرها اقدامات عمرانی بیشتری مانن»برنامه اول بوداز  ترموفقبرنامه دوم توسعه عمرانی آغاز گردید و گیری شکلاین دوره با 
 .(50:1386، )مشهدیزاده «برق، افزایش ادارات و امور خدماتی صورت گرفت نیتأمکشی آب، ی تلفن و تلگراف، لولههاستمیسگسترش 

 یهایگذارهیسرماتصویب شدند،  رهیو غ هاآپارتمانقوانین وزارت آبادانی مسکن، سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی، قانون تملک 
یمدر نقاط خاص شهر، باعث بروز فاصله بین بخش تاریخی و جدید شهر  وسازساختزیاد و توجه به بخشی از بافت شهری،تمرکز 

 یدانخودگرو  یخودمحورکشور از طریق  یهایشهرداردرآمد  نیتأمآمد، بحث  به وجودو برای اولین بار واژه بافت کهن و قدیمی  شود
م فاصله توسعه بین شهرهای غنی و محرو ادشدنیزاین اوضاع و شرایط موجب » باعث ایجاد فاصله بین شهرهای غنی و فقیر گردید

ی تفکیک هابخششهری در  وسازساختبر  هایشهردارنظارت  این دوره با رشد جمعیت شهری کشور، .(324: 1389 )شماعی، «شد
 موجب هابافتوداگری زمین به همراه کوچ ساکنان اصیل از محالت تاریخی به بیرون از این و صدور مجوز ساخت همراه بود و س

قیر و ف درآمدکمی ارزشمند واقع در بافت فرهنگی تاریخی تفکیک و در قطعات کوچک به افراد هاپالککه بسیاری از  گرددیم
قوانین مصوب این دوره دارای موارد  شودیمل گردد، مالحظه دچار تغییر و تحو هابافتترکیب جمعیتی این  مروربهفروخته شود و 

 بود. هاباارزشمثبت و در مواردی در تقابل 
 

 )سال پیروزی انقالب اسالمی ایران(1357تا سال  1347از سال  دوره ششم:

زی و عمران شهری قانون نوسا 1347ی تاریخی در سال هابافتی جدید شهری و هابافتمابین  درکقابلی هاتفاوتبا گسترش 
ی تاریخی و قدیمی هابافتو توجه به امور  رسدیمبه تصویب رسید، همچنین در همین سال برنامه چهارم توسعه عمرانی به تصویب 

 «های قدیمی اشاره داشتندهای مسکونی و نوسازی محلهساماندهی محلههای عمرانی بهبرنامه» رندیگیمشهرها در اولویت قرار 
در این دوره، الگوبرداری از غرب بدون توجه به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی  شدههیتهی جامع هاطرح .(327: 1389، )شماعی

تاریخی دچار  در مراکزی جدید شهری، اکثر شهرهای ایران هابخشگذاری در با رشد درآمدهای نفتی ایران و سرمایه. جامعه است
در این »را فراهم آورد  هابافتی موجود در این هاارزشهای مناسب برای تخریب نقصان و کمبودهایی گردیدند و ایجاد زمینه

عنوان مفاهیم سنتی تا حد ، به(2014)زالی و همکاران،  است بخشتیهوسازمان فرهنگی جامعه  ازنظر، هر آنچه هاارزشدگرگونی 
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، ریشهگرددیمو از سوی دولت پهلوی تبلیغ  گرددیمرح هویت جامعه جدید مط عنوانبه. آنچه شودیمای به عقب رانده موارد موزه

رویکرد  .(156: 1378، )حبیبی «بیگانه دوانیده است کامالًهای خود را نه در درون هویت ایرانی بلکه در فراسویی مرزها و در هویتی 
زمین  ریخی شهرها و سوداگریی تاهابخشپول حاصل از فروش نفت، تغییر ترکیب جمعیتی در  قیتزرنوسازی و بهسازی شهری با 

ی تاریخی و فرهنگی دارای نقایصی بود در مواجهه هاارزشدر توجه به مسائل  تنهانه، رویکردی که گرددیمموجب نوعی سردرگمی 
منطبق بر اصول مرمت شهری نبوده و  گاهچیهی صورت گرفته هایدگرگونمجموعه » یی داشتهارتیمغابا اصول حفاظت نیز 

 جب افزایش مسائل و مشکالت برای شهر و شهروندان بوده است. بازسازی بخشی از حلقه اول همدان توسط بانک رهنی،همواره مو
طرح فلکه اطراف حرم مطهر  ژهیوبهه.ش.  50و  40ی دهه هاطرحاز  متأثر یهایکشابانیخشیراز و  چراغشاهبازسازی بافت پیرامون 

رغم این علی. (1380)ایزدی، «ی کهن شهری در این دوران بوده استهابافتگرفته در از اقدامات مستقیم صورت  امام رضا)ع(
 سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی صورت گرفته بود سیتأساتفاقات، اقدامات مثبتی در زمینه حفاظت و نگهداری از تک بناها با 

 دارای موضوعیت نبود. رسدیمولی در زمینه حفاظت شهری به نظر 

 محورهای تاریخی و فرهنگی(گیری شکل)سال تصویب و 1369تا سال  1357از سال  هفتم:دوره 

در وزارت  1361در سال »ی تاریخی را با موانعی روبرو کرد هابافتایران و جنگ ایران و عراق، روند توجه به  57وقوع انقالب 
سازی شهری و لزوم حفظ و نگهداری و باز زنده رویهشاخه معاونت امور محلی و عمران شهری متوجه موضوع گسترش بی-کشور
ی هاگذاریسیاست باوجوداما . (1380)ایزدی، «شده است[ دیتأکمراکز شهری ] ژهیوبهی قدیمی و بهسازی بافت شهرها هابافت

 صورت نگرفت. ی شهری هابافتدر خصوص مداخله در  یمؤثراقدامات  1368مذکور تا پایان جنگ و شروع اولین برنامه اول در سال 
های ارزشمند تاریخی تمرکز روی تک بناها و مجموعه گذاریسیاست 1364با تشکیل سازمان میراث فرهنگی در سال  نیبنیدرا
دفتری بنام دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه  1366شد؛ در سال نی تاریخی انجام هابافتولی اقدامی در جهت مداخله  ،یافت

ی این دفتر هاطرحای از مشکالت مانع از اجرای روند تکوین در زمینه حفاظت شهری باشد ولی پاره توانستیممعاونت شهری 
ی کهن ارائه هابافتدر محدوده  وسازساختنمودن  مندضابطهای که در نگاه ویژه رغمیعلدر این دوره  شدههیتهی هاطرح» گردید

ریزی نامناسب، مهاجرت و و برنامه یگذارهیسرماجنگ، نبود  .(1380)ایزدی، «امدندیدرنتعداد بسیار معدودی به اجرا  جزبهنمودند 
 ی مذکور بودند.هابافتی موجود در هابیآس ازجملههای قدیمی و تاریخی شهرها اسکان در هسته

 

 (166)شروع برنامه سوم توسعه اقتصادی با اعمال ماده 1379تا سال  1369از سال  دوره هشتم:

توجه به  1369تاریخی در سال -شهر فرهنگی عنوانبهمعرفی چهار شهر  نهیدرزملی معماری و شهرسازی مصوبه شورای عا
های تاریخی، ی در هستهو هنربرای جاگیری مراکز فرهنگی  گذاریسیاسترا افزایش داد و  هاآنی فرهنگی هاتیقابلو  هاارزش

 ان،کرم یی از شهرهای شیراز،هابخشدر  ازجملهسرزنده بدل کنند و در مواردی ی پویا و هامکانرا از مراکز راکد به  هاآن توانستیم
ی تاریخی داشتند، از این نظر هابافترغم امکانات مناسبی که برای علی هاطرحدر این  .اصفهان و تبریز اقدامات مناسبی انجام یافت

ین دارای کمبودهایی بود و در ادامه هم ؛باطنی آن متمرکز بودند ، بدون توجه به ساختار درونی وهابافتبر روی پوسته  هاتیفعالکه، 
 ی تاریخی به همراه داشتند.هابافتامر مشکالتی را برای 

ر د» دفتری بهسازی و نوسازی بافت شهری در وزارت مسکن و شهرسازی بودگیری شکلدر این دوره  مؤثراز دیگر اقدامات  
ی بافت شهری وزارت مسکن و شهرسازی با تفکر تجمیع در بافت قدیم، شرح خدمات تیپ همین دوره بود که دفتر بهسازی و نوساز

تخریب بخشی از بافت که ارزش نگهداری و مرمت ندارد -2حفاظت و مرمت بناهای موجود -1: جدیدی را با این اهداف ارائه کرد
ار ک در دستوری مرمت و احیا هاطرحقدیم از طریق بافت  صرفاًو ساخت ابنیه مربوط؛ بدین ترتیب  ازیموردنی هایکاربرطراحی -3

های تاریخی سازمان میراث فرهنگی که بعد از تشکیل عمدتاً بر روی تک بناها و محوطه .(340: 1389، )شماعی «ردیگیمقرار 
ی تاریخی هابافتمینه ی تاریخی اقدام به پژوهش در زهابافتمتمرکز گردیده بود، در محدوده زمانی مذکور با تشکیل دفتر مطالعات 

با محوریت پژوهش  هاتیفعالولی ، به مطالعات شهرهای همچون اردکان و میبد در یزد اشاره نمود توانیمصورت موردی نمود که به
 .دیگردینمی وارد هاطرحبود و خیلی در زمینه اجرای 
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 زادهنژادابراهیمی و ابی.../ فرهنگی هایقابلیت و ارزش جایگاه و نقش

 

-فرهنگی توسعهه چهارم سوم توسعه تا انتهای برنام )برنامه 1388تا سال  1379دوره نهم: از سال 
 (اقتصادی-اجتماعی

وجب ی مختلف دولتی مهادستگاهی فرهنگی تاریخی  مابین هابافتبرای مداخله در  گذاریسیاستی در سیستم هایهماهنگعدم 
بروز » یردی تاریخی صورت گهابافتای به امر مداخله در گردید در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور توجه ویژه

، باعث گردید که دولت بهو اجراریزی، ی، برنامهگذاراستیسهای مشکالت مذکور و عدم هماهنگی در نظام مدیریت بافت در حوزه
ی سازوکارها(، ملزم به اتخاذ 115( و برنامه چهارم )ماده 166ی تاریخی، در برنامه سوم توسعه )ماده هابافتمنظور ساماندهی وضعیت 

(. 1385، )طاهرخانی «ی بیشتر به نهادهای محلی گرددهاتیمسئولص برای اداره بافت تاریخی شهرها و دادن وظائف و مدیریتی خا
راث ی تاریخی و میهادر بافتی موجود هاارزشبیشتر بر مبنای آگاهی دادن مردم برای شناخت  گذاریسیاستی توسعه هابرنامهدر 

و  باارزشی هابافتهای قدیمی و قانون سوم توسعه، شناسایی محله 166ماده  "ج"ند اجرایی ب نامهنییآفرهنگی بود، تصویب 
وع زلزله بم اقدام گردد ولی وق هابافتی مناسب، نسبت به ارتقای کیفیت زندگی در این هاطرحشناسایی تک بناهای ارزشمند با ارائه 

ی هابافتهای مصنوعی دیگری را برای تخریب ه بم... زلزلهزلزل» بر هدف دیگری استوار گردد هاگذاریسیاستموجب گردید که 
هدف در  زلزله، نیبعدازا .(10: 1385)حائری، «فقیر و ارزشمند به دست مدیریت شهری و تعدادی از ساکنان باعث شد قدیمی، کهنه،
 نظر و منظر از شهری بافتید گرد هاآنی موجود در هاارزشسازی بدون تالشی برای شناسایی ی قدیمی و تاریخی مقاومهابافت

 از برخی تخریب تایراس در اقداماتی( ایستایی عدم و نفوذناپذیری ریزدانگی،) عامل سه گزینش با و گرفت قرار موردتوجه کالبدی
 .شد تاریخی هایبافت هایارزش
 

 ظتحفا کلی رویکردهای سند تصویب و توسعه ششم و پنجم برنامه) 1399تا سال  1388دوره دهم: از سال 
  (بازآفرینی ملی ستاد و تشکیل تاریخی فرهنگی هایمحدوده احیای و

 دوره، این تاریخی در  فرهنگی میراث سازی باززنده و حفاظت منظوربه فرهنگی میراث سازمان هایبرنامه و هاسیاست ترینمهم

 :شوندمی بیان ذیل شرح به رشته این نظرانصاحب دیدگاه مبنای بر

 اصفهان؛ به یدستعیصنا انتقال و شیراز به تهران از یشناسباستان و فرهنگی میراث سازمان مرکزی ستاد ل. انتقا1

 تهران؛ به شیراز از فرهنگی میراث سازمان مرکزی ستاد . بازگشت2

 صدور یواسطهبه ثبت فهرست از آثار خروج برای زمینه شدن فراهم دنبال به ملی آثار فهرست در تاریخی آثار ثبت روند . کاهش3

 ؛(1388  سال اداری )از عدالت دیوان توسط حکم
 منظوربه تاریخی هایدر بافت خصوصبه تاریخی، آثار دارندگان و مالکان از اجتماعی فرهنگی و اقتصادی حقوقی، هایتحمای. 4

 ؛هاآن سازی باززنده و حفاظت
 (.1393نژاد و حناچی، ( )فدایی1388ی استانی )در سال واحدها به هاآن تبدیل و ملی هایپایگاه وضعیت . تغییر5

 میراث موضوع از ابعادی به توجه و( 1394تا  1390اجتماعی کشور ) و فرهنگی اقتصادی، توسعه ی پنجمبرنامه قانون تصویب

 هبرنام قانون) کرد هاشار زیر هایگزینه به توانمی برنامه این مواد سایر از تفریحی. گردشگری خصوصبه گردشگری، و فرهنگی
 (: کشور یهتوسع پنجم

 ؛متیقارزان سفرهای تسهیل و تشویق باهدف گردشگریی هتوسع صندوق . ایجاد1

 مشترک؛ فرهنگی میراث عنوانبه همسایه کشورهای در موجود ایران فرهنگیی هحوز تاریخی آثار از حمایت و . شناسایی2

 بناهای ویژهبه بناها، اسالمی ایرانی معماری با مرتبط مقررات و ضوابط و اصول ها،همبرنا ها،تسیاس تصویب و تدوین . بررسی،3

 روستاها؛ و شهرها منظر و سیما در تأثیرگذار و بلندمرتبه

 کاربرد و صیانت حفظ، جهت در منقول تاریخی اشیاء و آثار و بناها مالکان قانونی حقوق و کیتمال از معنوی و مالی . حمایت4

 .(1393نژاد و حناچی، )فدایی تاریخی و هنری فرهنگی، آثار بیمه برای الزم اقدامات و هانآ مناسب
 هایمحدوده احیای و حفاظت کلی رویکردهای و فرهنگی -تاریخی هایبافت از حفاظت واحد سند 1396در اردیبهشت سال 

 شهرسازی و راه وزیر ریاست به ایران معماری و یشهرساز یعال یشورا جلسه دومین در بخش، هفت و بند 13 در فرهنگی -تاریخی
 تاریخی بافت محدوده ابالغ موضوع ایران، معماری و شهرسازی یعال یشورا 94.7.27 مورخ مصوبه پیرو این سند .رسید تصویب به
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 ایران شهری بهسازی و عمران تخصصی مادر شرکت به شهرسازی و راه وزارت یمقام عال ابالغی نامه همچنین و کشور شهر 168

 این قتحق برای دستورالعملی تهیه ضرورت و ارزشمند هایعرصه این بازآفرینی و بازخوانی در شهریایران رویکرد ابالغ موضوع
 (.1396شهرسازی،  و راه وزارت خبری پایگاه) هدف تصویب گردید

 فرابخشی، و چندوجهی موضوعی عنوانبه فرهنگی،–های تاریخیفرایند حفاظت و احیای محدودهاین سند،  10موجب بند به
 هایسازمان نمایندگان ،ربطیذ نهادهای و هادستگاه از متشکل ،مؤثر و مرتبط کنشگران و هادستگاه تمامی حضور و مشارکت نیازمند

ها( داریضمن تأکید بر نقش محوری مدیریت شهری )شوراها و شهر این سند، 12همچنین طبق بند  .است دانشگاهیان و نهادمردم
 115اده م دیتأکایجاد یک فضای مدیریتی هماهنگ، یکپارچه و با اختیارات جامع و کافی، و همچنین نظر به  ضرورتبهو با توجه 

فرهنگی  -های تاریخینامه اجرائی آن، مدیریت تخصصی و یکپارچه در امر حفاظت و احیای محدودهقانون برنامه چهارم و آئین
 (.1396شهرسازی،  و راه وزارت خبری پایگاه) ردان هر شهر بایستی در دستور کار قرار گیمتناسب با ظرفیت و تو

ی مذکور منطبق هاسنتقبل در جامعه وجود داشت،  یهادورهیی بود که از هاسنتشهری در ایران،  وسازساختتا اواخر قاجار، روند 
از  ترتفاوتمویب قانون بلدیه باعث گردید روند مذکور، شکلی ی فرهنگی بود که شکل آیین به خود گرفته بودند؛ تصهاارزشبر 

ی رایج، هانییآو  هاسنتفرهنگی نگردید، با تعامل بین  یهاباارزشتوسعه  هاارزشگذشته داشته باشد ولی این تفاوت باعث تقابل 
 توسعه وجود داشت. یهانهیزمسعی در ایجاد بستر و 

 2 جدول
 ایران فرهنگی تاریخی هایبافت در مداخله مصوب راتمقر و قوانین تطبیقی مقایسه

 ردیف
محدوده 

 زمانی
 ضوابط حفاظتی یا اجرایی رویکردهای کاربردی شناسیتعاریف و واژه هانامهقوانین و آیین

1 
 از پیش

 1285 سال
 هجری

----- 

 واحد مفهومی شهر زمان این در
 رب نه یبندمیتقس و است داشته
 گیری،لشک زمانی محدوده اساس

 و اجتماعی طبقات اساس بر که
یم شکل سیاسی اناًیاح و فرهنگی

 خطی توسعه شهرها چون و گرفت
 رد تفاوتی داشتند ثابت شیب با

ینم دیده مختلف هایدوره ساختار
 شد

 معنای حفاظت و توسعه رویکردهای
 دبو ییهاسنت شامل و نداشت یاژهیو

 در و زمانی باگذشت مواجه در که
 به تبدیل سیاسی مختلف یهادوره
 یا معمار هر و بودند شده عرف و آیین

 این رعایت به ملزم را خود محتسبی
 دانستندیم آیین

 و مکتوب ضوابط دوران این در ضوابط
 بر و نبود یاموسسه و مکان مصوب
 و شرعی اخالقی، یهاگفتمان اساس
 و حاکمیت و دیگردیم عمل مذهبی

 دخالت خاص موارد رازیغبه حکومت
 دارها و نداشت جزییات در سیستماتیک

 دبو کدخدایان و کالنترها دست در شهر

2 
 1285 سال

 لغایت
1309 

-(1285)بلدیه قانون
 بمصو عتیقات نامهنییآ
 اجرای -رانیوزئتیه

 توسط اصالحات برخی
 سیاه کابینه

 مذکور قوانین تصویب با هرچند
 یهابافت به سنگین مداخالت

 ولی گرددیم لتحمی ایران شهری
 یهاهیال بین یبندمیتقس هنوز

 دارای شهرها و ندارد وجود شهری
ینم جدید یا تاریخی یهابافت
 یارگذهیسرما و توسعه روند و باشند

 یکسان شهر مختلف یهابخش در
 است بوده

 وریدیکتات و نظامی ماهیت به استناد با
 نای در قوانین رویکرد قوانین حکومت

 نبنابرای بود زیآمتحکم رویکردی دوران
 که وارداتی کامالً ساختارهای ایجاد با

 ودخ به نیز حاکمیتی و قانونی شکل
 فرهنگی و اجتماعی روابط بود گرفته
 دگرگون یکلبه شهری یهابافت

 گردید

 یهایشهر قاجاری ساختار به توجه با
 معد و آثار حفظ قانون تصویب و ایران
 تماعیاج و فرهنگی یهاارزش به توجه

 راکث یخیو تار سنتی قاجاریه،ساختار
 ولی گردید تخریب ایران شهرهای

 قبل یهادوره شاخص بناهای از برخی
 گردید احیا و مرمت

3 
 1309 سال

 لغایت
1320 

 ، بلدیه قانون اصالحیه
 ،قانون بلدیه نظامنامه

 قانون-(1309)آثار حفظ
 توسعه و احداث به راجع
 ،(1312)ها خیابان و معابر
 (1316)عمران قانون

 مذکور قوانین تصویب با هرچند
 یهابافت به سنگین مداخالت

 ولی گرددیم تحمیل ایران شهری
 یهاهیال بین یبندمیتقس هنوز

 دارای شهرها و ندارد وجود شهری
ینم جدید یا تاریخی یهابافت
 یارگذهیسرما و توسعه روند و باشند

 یکسان شهر مختلف یهابخش در
 تاس بوده

 وریدیکتات و نظامی ماهیت به استناد با
 نای در قوانین رویکرد قوانین حکومت

 نبنابرای بود زیآمتحکم رویکردی دوران
 که وارداتی کامالً ساختارهای ایجاد با

 ودخ به نیز حاکمیتی و قانونی شکل
 فرهنگی و اجتماعی روابط بود گرفته
 دگرگون یکلبه شهری یهابافت

 گردید

 یهایشهر قاجاری ساختار به توجه با
 معد و آثار حفظ قانون تصویب و ایران
 اجتماعی و فرهنگی یهاارزش به توجه

 راکث یخیو تار سنتی قاجاریه،ساختار
 ولی گردید تخریب ایران شهرهای

 قبل یهادوره شاخص بناهای از برخی
 گردید احیا و مرمت

 لغایت1320 4
1334 

 توسعه و اصالح قانون
 قانون-(1320)معابر

گدار  آندره استخدام
 تشکیل قانون ،(1323)

 انجمن و هایشهردار
 قانون ،(1328)قصبات

-(1329)شهری بهداشت
 اول برنامه قانون
 عمرانی سالههفت

(1334-1327) 

 درهآن استخدام قانون تبصره ذیل در
 توانندیم نیز قاجاریه دوره آثار گدار
 حالی در این و باشند ملی آثار جزو
 آثار حفظ قانون اساس بر که بود

 قاجاریه دوره 1309 مصوب
 ونقان یریگشکل با-بود شدهحذف

 شهرها اداره شهرداری تشکیل
 و کندیم تجربه را جدید شکلی
 بنگاهی شهرداری قانون مطابق

 است حقوقی شخصیت دارای و ملی

 دوم پهلوی حکومت یریگشکل با
 با و گرددیبازم جامعه سیاسی وضعیت
 زمینه در مختلف انینقو تصویب
 در شهرها چهره شهر توسعه و مدیریت

 چهره کردن عوض و توسعه شرف
 قانون تصویب با و شوندیم قدیمی

 طرف از بازرسانی شهری، بهداشت
 شهرداری بهداری و بهداری وزارت
 شوندیم شهر بهداشت مأمور

 دوره این در تخریب و توسعه روند
 یرتکند روند اول پهلوی دوره به نسبت

 یهاابانیخ توسعه و رشد با ولی دارد
 مردم معیشت به توجه و داالحداثیجد
 الزم یهانهیزم شهر مختلف نقاط در

 و اجتماعی یهاهیال بین شکاف برای
   آمد به وجود شهری بافت در آن تبعبه
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 زادهنژادابراهیمی و ابی.../ فرهنگی هایقابلیت و ارزش جایگاه و نقش

 

 ردیف
محدوده 

 زمانی
 ضوابط حفاظتی یا اجرایی رویکردهای کاربردی شناسیتعاریف و واژه هانامهقوانین و آیین

5 
1334 
 لغایت
1347 

 قانون
 ،قانون(1334)شهرداری

 سالههفت دوم برنامه
 ،(1334-1341)عمرانی

 بانک سیتأس
 ، قانون(1334)ساختمانی
 ، قانون(1334)شهرداری 

 و دولت  اراضی به راجع
 و اوقاف و هاشهرداری

 ،قانون(1335)هابانک
 اهنیزم تملک به مربوط
 یهابرنامه اجرای برای

 ،قانون(1339)شهرسازی
 آبادانی وزارت سیتأس

 ، قانون(1342)مسکن 
فرهنگ  وزارت تفکیک

 تملک ، قانون(1343)
، (1343)ها آپارتمان
سیاحان  جلب سازمان

 سازمان سیتأس، (1344)
 آثار از حفاظت ملی

 قانون ،(1344)باستانی 
 توسعه سوم برنامه

 ،(1341-1346) عمرانی
 و اراضی خرید نامهنییآ

 برای ازیموردن ابنیه
، (1336) عمرانی کارهای

 اتحادیه اساسنامه
 (1344)ایران شهرداران

 برنامه ،قانون(1334)یشهردار قانون
-1341)عمرانی سالههفت دوم

ساختمانی  بانک سیتأس ،(1334
، (1334)شهرداری  قانون ،(1334)

 و دولت  اراضی به راجع قانون
ها بانک و اوقاف و هاشهرداری

 تملک به مربوط ، قانون(1335)
 هایبرنامه اجرای برای هانیزم

 سیتأس ، قانون(1339)شهرسازی 
 ،قانون(1342)مسکن انیآباد وزارت

، (1343)فرهنگ  وزارت تفکیک
، (1343)ها آپارتمان تملک قانون

، (1344)سیاحان  جلب سازمان
 ارآث از حفاظت ملی سازمان سیتأس

 سوم برنامه قانون ،(1344)باستانی 
 ،(1341-1346) عمرانی توسعه

 ابنیه و اراضی خرید نامهنییآ
 عمرانی کارهای برای ازیموردن

 اتحادیه ، اساسنامه(1336)
 (1344)ایران  شهرداران

 هایشهردار قانون 55 ماده 22 بند در
 فرهنگ وزارت با همکاری صراحتبه
 و شهر باستانی آثار و ابنیه حفظ در

 است شدهخواسته عمومی یهاساختمان
 ود،ب باستانی آثار اهمیت از رویه این که

 سوم و دوم برنامه قانون در همچنین
 خصوص در صراحتبه نکهای علیرغم

 رد  ولی است نشده اشاره قدیمی بافت
 و آب برق نیتأم به مختلف قوانین

 اتسیتأس و خیابان آسفالت و مشروب
 بهداشت به یطورکلبه و شهری

 با دوره این در است، شده توجه معیشتی
 آثار حفاظت اهمیت از آگاهی رشد

 ملی سازمان تاریخی و فرهنگی
   رفتگ شکل نیز انیباست آثار از حفاظت

 قوانین و هانامهنییآ به توجه با
 نهادهای و هاسازمان مصوب،تشکیل

 و مدیریت جریان ورود جدید شهری
 قبل از تردهیچیپ روندی در شهری اداره

 و ارضی اصالحات  با امر این و باشدیم
 رواج و شهر به روستائیان مهاجرت

 که گردید باعث رمجازیغ وسازساخت
 در ساختمان پروانه و جواز گرفتن

 تفکیک همچنین و شهر محدوده
 از کاربری، تغییر و بزرگ یهاپالک

 هاآن مسئولیت که باشد کارهایی
 عنوانبه شهرداری نظر زیر ماًیمستق
 یریگشکل با همچنین بود، شهر متولی
 مسئولیت مسکن آبادانی وزارت

 تهیه برای شهرداری با همکاری
بر  را روستا و شهر آبادانی هایطرح
 .داشتند عهده

 لغایت1347 6
1357 

 و عمران نوسازی قانون
 قانون ،(1347)شهری

 ایبر هیو ابن اراضی خرید
باستانی  آثار از  حفاظت

 اجرایی نامهنییآ، (1347)
 توسعه چهارم برنامه

 قانون ،(1349) عمرانی
 برنامه اراضی اجرای

 آبادعباس نوسازی
 سیتأس ، قانون(1350)

 و معماری عالی ایشور
 تغییر ،(1352) شهرسازی

 و آبادانی وزارت نام
 مسکن وزارت به مسکن

، (1353)شهرسازی  و
 چهارم برنامه قانون
-1351)عمرانی  توسعه
 پنجم قانون ،(1347
-1356) عمرانی توسعه
 و افراز قانون ،(1352

 به مربوط اراضی ثبت
 ،(1350) مسکن سازمان

 اعتبارت نیتأم قانون
 تشویق و مسکن

 ،(1351) یسازخانه
 و معماری نظام قانون

 ، قانون(1352)ساختمانی 
 رشه گسترش بر نظارت
 قانون ،(1352)تهران 

 ،(1352)ملی  آثار ثبت
 بهسازی و حفاظت قانون

، (1353) ستیزطیمح
 و اطالعات وزارت

، (1353)جهانگردی 

 و نوسازی قانون تصویب با -
 واژه 1347 سال در شهری عمران
 ادبیات وارد رسمی طوربه نوساز

  گرددیم ایران شهری حفاظت
 برنامه شهری عمران نامهنییآ در  -

 از 11 ماده در عمرانی توسعه چهارم
 محالت بنای تجدید و نوسازی
یم استفاده یربهداشتیغ و قدیمی

 شهر قانون این در همچنین و گردد
 تقسیم 4 تا 1 یبنددرجه چهار در
 نیتأم در دولت سهم و شودیم

 این اساس بر توسعه یهاطرح مالی
 ،گرددیم یبندمیتقس یبنددرجه

 یهانهیزم ثبت قانون اساس بر - 
 ملی شأن دارای آثار از حفاظت
 گرددیم فراهم

 دوره این در فرهنگی میراث واژه-
یم شهری و تیحفاظ ادبیات وارد

 گردد
 نوسازی و بافت مرمت از صحبت -

 دانشگاهیان بین در تاریخی محالت
 نارهاسمی برگزاری با فرهنگی قشر و
 و ردیگیم شکل هاکنگره و

 سیتأس زمینه این در ییهاتهیکم
 گرددیم

 انقالب منشور یازدهم اصل اجرای در
 و عمران و نوسازی ملت و شاه

یازمندین تأمین و اساسی اصالحات
و  اصالح و احداث و شهری یها

 و هاپارک ایجاد و معابر توسعه
 و هادانیم و( هاتوقفگاه) هانگیپارک

 یهاباغ و هاپارک نگهداری و حفظ
 تأسیسات سایر تأمین و موجود عمومی

 و محالت نوسازی و یعموم ازیموردن
 موزون و متناسب رشد در مراقبت
 هایشهردار اساسی وظایف از شهرها
 وظائف اجرای در هایشهردار و است

 یاساس هایبرنامه تهیه مکلف به مذکور
 هستند جامع هاینقشه و

 :پنجم عمران برنامه اجرایی رویکردها
 و نوسازی قانون صحیح اجرای -1

 شهرها تمام در شهری عمران
 رد خصوصی بخش مشارکت زمینه -2

 نوسازی امر
 و قدیمی بناهای تجدید و نوسازی -3
 یربهداشتیغ
 و شهرها بافت اصالح و ترمیم -4

 بازارها
 طریق از شهرها بین تعادل ایجاد -5

 شهری توسعه ساتیتأس ایجاد
 اداره و مدیریت بهبود و تقویت -6

 شهرها

 نوسازی و عمران قانون تصویب با -
 معابری توسعه قانون جایگزین شهری،

 تصویب 1312 سال در که گرددیم
 بود گردیده

 برای نوسازی قانون تخریب یتماه -
 تاریخی هایبافت

 گشایی مسیر به شهرداران تشویق -
 بیشتر

 اماکن و تاریخی بناهای معافیت- 
 شهری عوارض پرداخت از مذهبی

 و معماری ضوابط کردن مندنظام- 
 عالی شورای قانون تصویب با شهری
 شهرسازی و معماری

 یهایژگیو به بیشتر توجه بر دیتأک- 
 یماقل گرفتن نظر در با سنتی ریمعما
 معماری هایسبک و یشناسبوم

 یو فن علمی نوین یهاروش به توجه- 
 به هم را دوره این باید یطورکلبه-

 هم و جدید وسازساخت به توجه لحاظ
 دوران اسالمی انقالب شروع لحاظ به

 از حفاظت برای ریزیبرنامه در آشفتگی
 دانست تاریخی یهابافت
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 ردیف
محدوده 

 زمانی
 ضوابط حفاظتی یا اجرایی رویکردهای کاربردی شناسیتعاریف و واژه هانامهقوانین و آیین

 به ایران الحاق قانون
 میراث کنوانسیون

 یعیو طب فرهنگی
 ،(1353)نجها

 لغایت1357 7
1369 

 اراضی قانون
 ،قانون(1360)زمین

 میراث سازمان تشکیل
  قانون ،(1364)فرهنگی 

 5 ماده تبصره اصالح
 عالی شورای سیتأس

شهرسازی  و معماری
 زمین ، قانون(1365)

 اساسنامه ،(1366)شهری
 میراث سازمان

 ، قانون(1367)فرهنگی
 توسعه اول برنامه

 و اقتصادی،اجتماعی
 جمهوری فرهنگی
-1368)ایران اسالمی
 تعیین قانون ،(1373

 در واقع امالک وضعیت
 و دولتی یهاطرح

 (1367)ها شهرداری

 1361 سال در انقالب از بعد -
 شهری عمران و محلی امور معاونت

 اب و گردید سیتأس کشور وزارت در
 و یبخشروان بحث این سیتأس

 حفاظت ادبیات وارد شهری بهسازی
 گردید شهری

 میراث سازمان سیتأس با -
 میراث واژه 1364 سال در فرهنگی
 ریگهمه و رسمی صورتبه فرهنگی

 بعد دهه کی تا ولی ردیگیم شکل
 از حفاظت سازمان این دغدغه عمده
 بود بناها تک

 دادن یبخشروان در اصلی رویکرد-
 محله یک به یامحله زندگی فرهنگ

 محله از قسمت یک یا
 یهاتباف یبازساز یا یبخشروان- 

 حیات تجدید از عبارت است شهری
 به که شهر از ییهابخش و جاهاینیچ

 رد اقتصادی اجتماعی، تغییرات لیدال
 شدن متروک یا و فرسایش آستانه

 اندقرارگرفته
 لحاظ به اول توسعه برنامه قانون در- 

 هب مستقیم اشاره جنگ از بعد شرایط
 هنشد مشابه یا شهری حفاظت مسائل

 بود

یم محالت گونهنیا زسازیبا در-
 و خدمات نوع ابنیه، مصالح، نوع ستیبا

 یو اجتماع اقتصادی وضع ،ساتیتأس
 فرسایش وضعیت و معماری نوع سکنه

 یهایبررس از پس و قرارگرفته موردنظر
 نمود نوسازی به شروع جانبههمه

 ایبر فرهنگی میراث موردنظر ضوابط- 
 انانس تکامل سیر که حرکتی هر شمول

 دیگردیم شامل را باشد زمان طول رد

 لغایت1369 8
1379 

 صنعت توسعه قانون
 جهانگردی و یگردرانیا
 قانون ،(1370)

 ساختمان یمهندسنظام
 احداث قانون ،(1371)

شهری  مشترک تونل
 برنامه قانون ،(1372)

اقتصادی،  توسعه دوم
 فرهنگی و اجتماعی
ایران  اسالمی جمهوری

 قانون ،(1373-1378)
 اراضی کاربری حفظ

، (1374) باغ و زارعی
 و یمهندسنظام قانون
 (1374)ساختمان کنترل

 معماری عالی شورای مصوبه مطابق
 شهرهای تعیین و شهرسازی و

 اصفهان و کرمان شیراز، تبریز،
 و فرهنگی شهرهای عنوانبه

 یاهبافت در جدید نگرشی تاریخی
 واژه و آمد به وجود شهری

 وارد فرهنگی و تاریخی محورهای
 .گردید حوزه این

 برای که عنوانی دوران این در 
 گردید استفاده هامحدوده از برخی
 شهری دارمسئله یهابافت عنوان

 بود

 مورا معاونت به بهسازی دفتر انتقال با-
 مرمت امر در جدیدی راهبرد مسکن
 گرفت شکل شهری

 یهابافت پژوهشکده گیریشکل- 
 فرهنگی ثمیرا سازمان در تاریخی

 هابافت در فرهنگی میراث مداخله زمینه
 سازدیم آماده را
 و عمران سازمان گیریشکل -

 از یکی عنوانبه شهری بهسازی
 وزارت مدیریتی-اجرایی– فنی بازوهای
 شهرسازی و مسکن

 از یکیدر توسعه دوم برنامه پیوست در
 یسازپاک:  به است شدهاشاره بندها

 بافت در یخیتار باارزش آثار اطراف
 میراث سازمان ضوابط طبق)قدیمی

 اراضی در بنا احداث و( کشور فرهنگی
 یسازپاک یهانهیهز نیتأم برای اضافه

 جهت در و هابافت گونهنیا احیاء و
 آن در سکونت تشویق

9 
1379 
 لغایت
1388 

 هتوسع سوم برنامه قانون
 و اجتماعی اقتصادی،
 ،(1379) کشور فرهنگی
 میراث سازمان تشکیل

 گردشگری و فرهنگی
 برنامه قانون ،(1382)

 توسعه چهارم
 و اقتصادی،اجتماعی

 ،(1383) کشور فرهنگی
 تحمای کنوانسیون قانون

 میراث از
 ،قانون(1384)رملموسیغ

 حفظ قانون اصالح
 زارعی یهانهیزم کاربری

 اصالح ،(1385)باغی و
 گسترش و حفظ قانون
 سبز فضای
 ،اصالح(1387)کشور
 تشکیل قانون 5 ماده

 و معماری عالی شورای
 (1388)ایران شهرسازی

 بافت یهاواژه از بعد استفاده-
 ،ریپذبیآس یهابافت،دارمسئله
 بم زلزله ، ناکارآمد یهابافت

 تمامی ناخواسته جریانی عنوانبه
 به را ساله چندین یهایزیربرنامه
 کهن یهابافت و کشید چالش
: مودن تعریف واژه 3 با را شهری

 یرینفوذناپذ و ریزدانگی،ناپایداری

 توسعه سوم برنامه قانون 166 ماده -
یجد فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی

 ایبر که بود قانونی نیترمهم و نیتر
 بود شدهنیتدو شهری مرمت و حفاظت
 شوراهای 156 ماده“ج ” بند مطابق
 از حفاظت در همکاری به ملزم شهر،
 هافتبا و نگیفره و تاریخی آثار و ابنیه

 و تاریخی فرهنگی، یهامحوطه و
 هاآن کاربری تغییر از ممانعت

 قانون این 166 ماده ب مطابق -
 زا حفاظت به مربوط امور انجام منظوربه

 یمدیریت سازوکار شهرها، تاریخی بافت
 ایجاد باید یهایشهردار در مناسب

یشهردار سیتأس به منجر که گردد
 در اریخیت و فرهنگی منطقه یها

 شدند تاریخی شهرهای
 میراث سازمان ورود با همچنین- 

 و تاریخی یهابافت امر به فرهنگی
 یهابافت پژوهشکده یریگشکل

 پایگاه مهم شهرهای در تاریخی،
 مهم یهاپروژه قالب در پژوهشی

 گردید سیتأس
 در توسعه چهارم برنامه قانون 30 ماده -

 شهری فرسوده یهابافت احیای مورد

 فرهنگی میراث سازمان تشکیل با -
 و مالی یهاتیفعال عمده یگردشگر
 گردشگری امور روی متمرکز اجرایی
 میراث معاونت تشکیل با و گردید

 قبلی روند سازمان این در فرهنگی
 مستمر گردید

 میراث سازمان غیر یهاسازمان ورود-
 زا نگهداری و حفاظت نهیدرزم فرهنگی

 رعایت به منوط تاریخی یهابافت
 میراث قوانین و هانامهنییآ تمامی

 بود فرهنگی
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 ردیف
محدوده 

 زمانی
 ضوابط حفاظتی یا اجرایی رویکردهای کاربردی شناسیتعاریف و واژه هانامهقوانین و آیین

10 
1388 
لغایت 
1398 

قانون برنامه پنجم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و 

(، 1390فرهنگی کشور )
 از حفاظت واحد سند
 -تاریخی هایبافت

 رویکردهای و فرهنگی
 احیای و حفاظت کلی

 -تاریخی هایمحدوده
(، قانون 1396فرهنگی )

ششم توسعه برنامه 
اقتصادی، اجتماعی و 

 (1396فرهنگی کشور )

 و عمران مادرتخصصی شرکت
 مصوبه با ایران شهری بهسازی

 بازآفرینی شرکت به رانیوزئتیه
(1397یافت ) نام تغییر ایران شهری  

 

 با راهبردی سندی حالاص و تدوین
پوشش سطح  یهامحدوده تمامی -

مقیاس در شهری ناکارآمد  
 احیا، راهبردی ملی دمحلی )سن و ملی

 بهسازی،
 هایبافت توانمندسازی و نوسازی
 (1393ناکارآمد شهری،  و فرسوده

فرایند حفاظت و این سند،  10بند  -
 فرهنگی،–های تاریخیاحیای محدوده

 و چندوجهی موضوعی عنوانبه
 حضور و مشارکت نیازمند فرابخشی،

 و مرتبط کنشگران و هادستگاه تمامی
  مؤثر

ضمن تأکید بر نقش  این سند، 12 بند -
هماهنگ و یکپارچه محوری مدیریت 

 شهری 

 عنوانبه بازآفرینی ملی ستاد تشکیل -
 نخستین

 هایبرنامه در فراگیر و فرابخشی نهاد
 و بهسازی
 ناکارآمد یهابافت نوسازی

قانون برنامه  115ماده  دیتأکطبق  -
نامه اجرائی آن، مدیریت چهارم و آئین
یکپارچه در امر حفاظت و  تخصصی و

فرهنگی  -های تاریخیاحیای محدوده
متناسب با ظرفیت و توان هر شهر در 

 گرفت.دستور کار قرار 
 

 

  3 جدول
 هاآن اجرایی بازخوردهای و فرهنگی تاریخی هایبافت در مداخله مقررات و قوانین تصویب در غالب رویکردهای

 یکرد غالبرو اررگذیتأثاتفاقات  بازه زمانی ردیف
ها یا نهادهای سازمان

 گرمداخله
 نتایج حاصله

 سال از قبل 1
1285 

پیش از تصویب قانون 
 سنتی و آیینی بلدیه

محتسب یا -کدخدا-کالنتر
 امام جمعه

صورت آیینی بوده و ریشه در های شهری بهروند مرمت و توجه به بافت
 بود اررگذیتأثتاریخ داشت و در موارد خاص احکام همایونی نیز 

2 1285-
1312 

از تصویب قانون بلدیه تا 
تصویب قانون توسعه 

 معابر

گرایی ترقی
 محتاطانه

 -انجمن شهر -اداره بلدیه
 انجمن آثار ملی

گیری جریانی تازه در عرصه مداخله شهری سعی در الحاق با شکل
عناصری جدید تقلیدی از شهرهای غربی برای ترقی و توسعه شهرها 

بودند

3 1312-
1320 

از تصویب قانون توسعه 
معابر تا اصالح مجدد 

 آن در مجلس

گرایی مدرن
تحکمی

 -انجمن شهر -اداره بلدیه
 انجمن آثار ملی

ی گیری از قوانین مصوبه بسیارروحیات سیاسی حاکم بر جامعه و یا بهره
های شهر بدون توجه ها، حصار و دروازهاز عناصر شهری همانند شریان

ب شدند و موجبات حذف عناصر و نمادهای تاریخی ها تخریبه ارزش
 شهرها شدند

4 1320-
1347 

از اصالح قانون توسعه 
معابر تا تصویب قانون 

 عمران و بهسازی
 گراییمدرن

سازمان حفاظت  –شهرداری 
 از آثار باستانی

برداری از عناصر غربی بدون توجه به همچنان روند توسعه شهرها با کپی
 ا این تفاوت که روند توسعه شتاب کمتری داشتارزش تداوم یافت ب

5 1347-
1357 

از تصویب قانون عمران 
و بهسازی تا پیروزی 

 انقالب اسالمی

بهسازی و 
 نوسازی

سازمان حفاظت از  -شهرداری
وزارت مسکن و  -آثار باستانی

 شهرسازی

های گیری قطعنامهبرای اولین بار در محدوده برگزاری سمینارها و شکل
های دانشگاهی سعی در آگاه کردن عموم و در محیطمتعدد 
های تاریخی بودندهای مادی بافتاندرکاران نسبت به ارزشدست

6 1357-
1369 

از پیروزی انقالب 
اسالمی تا تصویب 

شهرهای دارای محور 
 فرهنگی و تاریخی

بهسازی، 
 یبخشتوان

سازمان میراث  -شهرداری
وزارت مسکن و  -فرهنگی

 شهرسازی

شرایط اجتماعی و سیاسی ناشی از انقالب  باوجودین مقطع تاریخی در ا
های سازمانی خوب و مناسبی در جهت شناسایی اسالمی و جنگ حرکت

 های آثار تاریخی صورت گرفتو معرفی ارزش

7 1369-
1378 

از تصویب شهرهای 
دارای محور فرهنگی و 
تاریخی تا برنامه سوم 

 توسعه

معاصرسازی، 
 نوزایی شهری

سازمان میراث  -هرداریش
وزارت مسکن و  -فرهنگی
سازمان عمران و  -شهرسازی

 بهسازی

با تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی شهرهای فرهنگی و 
 گیرد و در تداومهای فرهنگی و تاریخی شکل میخاطر ارزشتاریخی به
های فرهنگی و طور رسمی در برنامه سوم، بحث بافتاین روند به
گرددر میتاریخی ذک

8 1378-
1388 

برنامه سوم توسعه تا 
برنامه پنجم توسعه 

 -اجتماعی -فرهنگی
 اقتصادی

-بهسازی
 سازیمقاوم

سازمان میراث -شهرداری
 وزارت -فرهنگی و گردشگری
 سازمان -مسکن و شهرسازی

 عمران و بهسازی

الحاق سازمان گردشگری به سازمان میراث فرهنگی موجب فراموشی بار 
گردد و همچنین زلزله بم باعث گیری این سازمان میلارزشی شک

فیزیکی و ساختاری شکل بگیرد که آثار  کامالً گردد که نوعی نگاه می
تاریخی تنها از منظر ایستایی و پایداری دیده شود و توجهی به سایر 

ها نگرددارزش

9 1388-
1398 

برنامه پنجم تا ششم 
توسعه فرهنگی 
 اجتماعی اقتصادی

، بهسازی
نوسازی، 
 بازآفرینی

سازمان میراث  -شهرداری
 وزارت -فرهنگی و گردشگری
سازمان -مسکن و شهرسازی

 عمران و بهسازی

 میراث کمی افزایش دوره، این در گرفته صورت اقدامات نیترمهم
 کمی افزایش و اثر 15 تا جهانی میراث فهرست در شدهثبت فرهنگی

 شدهثبت آثار. است اثر 10 ات جهانی میراث فهرست در ناملموس میراث
 شوشتر، آبی یهاسازه شامل دوره، این در فرهنگی میراث فهرست در

 مجموعه اردبیلی، نیالدیصف شیخ آرامگاه تبریز، بازار تاریخی مجموعه
 آثار و است قابوس گنبد برج و اصفهان جامع مسجد ایرانی، یهاباغ

 جهانی ثبت شامل دوره، این در ناملموس میراث فهرست در شدهثبت
 نقالی رانی،ای ردیفی موسیقی دیگر، کشور چند با مشترک صورتبه نوروز

 نتیس روش خراسانی، موسیقی پهلوانی، رقص و پهلوانی آیین ایرانی،
 ساخت شدان کاشان، در قالیبافی سنتی روش فارس، استان در قالیبافی

 .است شانکا اردهال مشهد در ییشویقال مراسم و فارسجیخل در لنچ
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و تقابل فرهنگ و توسعه در شهرهای ایران بود، قوانین مصوب دارای تحکم بودند و  هاارزششروع حکومت پهلوی، آغاز حذف 

هویت ملی و باستانی بودند وضعیت  دهندهنشاندر شهرها وجود نداشت، ولی در زمینه تک بناهای که  هاارزشجایگاهی برای تعامل 
، 1368تا  1347ی هاسالوره حکومت پهلوی دوم، رویکردی نوگرایانه بود ولی تحکم گذشته را نداشت؛ مابین بهتر بود؛ قوانین در د

بود که  یاگونهبهوجود دارد و اوضاع  هاباارزشیی نسبت سوهمیی یا عدم سوهمدچار سردرگمی در زمینه  هاگذاریسیاستقوانین و 
کار و اراده مشخصی برای این تعامل وجود نداشت قبل از انقالب با برگزاری سمینارها و جریان دوگانه، سعی در تعامل بودند ولی راه

و لوکس زیستی مبتنی بر الگوهای غربی، پارادایم  ییگرامصرفاز طرف دیگر،  ،آمد به وجود هاارزشتصویب قوانین سعی در حفظ 
؛ بعد از انقالب هم کشور درگیر جنگی پسنددینمنگی تاریخی را ی فرههابافتو تغییر شیوه زندگی، حضور در  باشدیمرایج در جامعه 

 موضوعیت پیدا کند. توانستینمی شهری، هاارزشو لوایح مناسب برای حفظ  هاطرحعلیرغم تصویب  یی،هابحثشده بود که چنین 
تا  دهدیمشهری  گذاراناستیسریزان و  این فرصت را به برنامه 80دهه  رگذاریتأثاتفاقات قوانین و مقررات بعد از جنگ و تا قبل از 

فرهنگی در شهرهای تاریخی -محورهای تاریخیگیری شکلباشد و  هاارزشبه سمت شناسایی، حفظ و معرفی  یهایریگجهت
 ی ارزشمند شهریهابافتشیوه مناسبی در مداخله  توانستیمی فرهنگی بود و هاتیقابلو  هاارزشاین اتفاقات برای درک  ازجمله

دید، اما اتفاقاتی  توانیمی تاریخی در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هابافتریزی برای باشد و اوج آن را در برنامه
ی تاریخی شهری از منظر هابافتمحوری باشد و با خوانش دوباره به سمت تک هایریگجهتنظیر وقوع زلزله بم باعث گردید تا 

 ی شهری راهاارزشیی الزم با سوهمدار و فرسوده، موجب گردید مداخالت ی مسئلههابافتز عناوینی همچون کالبدی و استفاده ا
 نداشته باشد.

 گذاری با محوریت ارزشهای مختلف سیاستتطبیق رویکردهای غالب در دوره .3 شکل

 گیرینتیجه
اخله شهری در ایران گردید، اما اشاره به بافت تاریخی ارزشمند ی جامع وارد ادبیات مدهاطرحو در قالب  40واژه بافت کهن از دهه 

ی تاریخی فرهنگی هاتیقابلو  هاارزشوجود  واسطهبهبود و بخشی از بافت کهن شهری  1352از برنامه پنجم توسعه عمرانی در سال 
 اهارزشویکردی متفاوت و مبتنی بر رویکرد مداخله در آن، ر گذاراناستیسو بر اساس خواست  گشتیممتمایز  هابخشاز سایر 

و نیازهای حکومت داشته است و بر اساس  هاخواستی تاریخی وابستگی شدیدی به هابافتی در زمینه گذاراستیس .بودیمباید 
رمانی های آ. زمانی این خواسته بر اساس الگو قرار دادن غرب و زمانی بر اساس خواستهاندشدهی سیاسی، قوانینی مصوب هاخواست
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ی هاتبافی موجود در هاارزشباهم تصویب شدند در نتیجه روند مذکور،  و متضادی مذکور قوانینی متفاوت هاخواستبود، و در جهت 

قابل  1398تا  1285ی هاسال نیمابی مصوب هاگذاریسیاستنکات زیر از مطالعه قوانین و  فرهنگی تاریخی با چالش روبرو گردید.
 استنباط است:

 سازدیمجدا  هابخشهای مذکور بخش تاریخی را از سایر مؤلفهیی است و هاتیقابلو  هاارزشفرهنگی تاریخی دارای  بافت ،
 .باشدیم هاتیقابلو  هاارزشاما تضادهای موضوعی در قوانین مانعی برای متجلی ساختن 

  1378نین و مقررات شهری شده است ولی تا سال واژه بافت تاریخی وارد قوا 50واژه بافت کهن و قدیم و از دهه  40از دهه 
ی فرهنگی تاریخی دارای متولی رسمی نبودند ولی عملیاتی هابافتقانونی  ازنظرقانون برنامه سوم توسعه،  166و اجرای ماده 

 نیز مشکالتی به همراه داشت. 166شدن ماده 

  نون تشکیل سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی در سال قا ،1309قوانین مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی )قانون حفظ آثار
 معابر درو غیره( با قوانین مرتبط با توسعه شهری )قانون توسعه 1364، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی در سال 1343
ی هاارزشو  هستند باهم( در کلیات دارای تضادهایی ...و1347قانون نوسازی در سال  ،1334 هایشهردار، قانون 1312سال 

 .باشدیمی جدی هاچالشموجود در هر دو بخش فرهنگ و توسعه دارای 

 و تصویب شهرهای فرهنگی تاریخی، قانون جامع و کاملی در زمینه مداخله شهری  یگذارقانونساله در  صدکسابقه ی باوجود
 آن شکل نگرفته است. یریگمیتصمو مشخص کردن متولی اصلی مدیریت و 

 ی هاتیقابلو  هاارزشی مختلف از منظر هابخش یگذارارزش یهانهیزمو دقیق در زمینه مشخص کردن  مؤثر مبانی قانونی
 فرهنگی وجود ندارد.

قوانین  اًیانثقدیم یا کهن تفاوت وجود داشته باشد و  هرچندی شهری هابافتالزم است بین بافت تاریخی فرهنگی و سایر  جهیدرنت
در زمان حال باید طراحی و تدوین گردد و  هاارزشو برای متجلی ساختن  هاارزشمبتنی بر  باارزشی هابافتو مقررات مداخله در 

 روز هر جامعه قوانین و مقررات مداخله مورد بازبینی قرار گیرند. یازهاینمتناسب با  ثالثاً
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