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اصغر حيـدرى1
مقدمه

ــورمان  ــناس پا به خاك كش ــار و پهلوى افرادى با عنوان ايران ش در دوره قاج
گذاشتند و تحقيقات فراوانى در زمينه هاى زبان، مذهب، صنايع دستى مانند فرش، 
ــان در شناخت تمدن باستانى و ساير  ــتانى و... به عمل آوردند. ايران شناس آثار باس
ويژگى هاى مردم ايران و معرفى آن به اروپاييان و امريكايى ها نقش مهمى داشتند. 
ــون كه با تالش  برخى از آنها خدمات بزرگى به تمدن ايران نمودند مانند راولينس
ــرده و عاقبت رمز خواندن خط ميخى را  ــتون را صورت بردارى ك فراوان كتيبه بيس
ــتانى ايران آشكار  ــف، زواياى تاريك فراوانى از تاريخ باس ــف كرد و با اين كش كش
ــان با توجه به نفوذ و نزديكى به دولتمردان  گرديد. در اين ميان برخى ايران شناس
ــمند تاريخى و باستانى وطن ما از  ــتيابى به آثار نفيس و ارزش و دربار ايران، در دس
ــت به غارت و چپاول اموال گشودند. اين  ــت و امانتدارى خارج شده و دس راه راس
ــى و امريكايى بيشتر ديده مى شود زيرا  ــان انگليس قبيل افراد در ميان ايران شناس

1 . كارشناس ارشد ايران شناسى

كارنامه آرتور اپهام پوپ، 
ايران شناس امريكايى
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ــت هميشگى ندارند بلكه منافع هميشگى دارند! بنابراين در  آنان معتقدند كه دوس
بررسى كارنامه ايران شناسان بايد دقت الزم علمى داشت و به اصطالح هر دو روى 
سكه را ديد و از خدمت و خيانت ايران شناسان سخن گفت. در اين مقاله مى كوشيم 
ــان امريكايى به نام آرتور اپهام پوپ را با نقد علمى  كارنامه يكى از اين ايران شناس
ــى قرار دهيم. اميد است اين مقاله گامى در آگاهى  ــتند به اسناد مورد بررس و مس
بيشتر نسل جوان با بخش مهمى از تاريخ ايران و روابط خارجى آن با امريكا باشد. 
آنچه كارنامه آرتور اپهام پوپ را خواندني و بيشتر قابل پژوهش مي سازد نقش وي 
ــون هاي دولت وي به محافل  در تثبيت رضاخان و اتصال بدنه غرب گرايان و فراماس
رسمي و دولتي امريكاست. پوپ در شناساندن جايگاه ايران در منطقه خاورميانه به 

محافل صهيونيستي و فراماسونري امريكا نقش مهمي ايفا مي كند.

شرق شناسى و ايران شناسى چيست؟
ــي، شرق است و شرق، مفهوم مقابل خود يعني غرب را به   موضوع شرق شناس
ــورهايي كه در طرف  خاطر مي آورد. اروپاييان از لحاظ جغرافيايي به مناطق و كش
ــرق اطالق كردند و از اين رو، شرق شناسي به  ــرقي آنان قرار گرفته بود، عنوان ش ش
مطالعه شرق توسط غربيان اطالق گرديد. شرق شناسي از ابتدا مدعي بود كه قصد 
ــرق) را مورد مطالعه قرار دهد و تنها  ــا روش عينيت علمي، موضوع خود (ش دارد ب
ــرق را به  عنوان موضوع مطالعه  ــالح علم را در اختيار دارد مي تواند ش غرب كه س
ــت كه در نقطه مقابل شرق شناسي، غرب شناسي بروز  برگزيند. در واقع از اين رو اس
ــي است.  ــي به عنوان يك دانش اروپايي ادامه كار باستان شناس نكرد.1 شرق شناس
ــري  ــي با حفاري، بازمانده تمدن هاي از ميان  رفته بش ــه  كه باستان شناس همان گون
ــي نيز به  نحوي  ــپرد، شرق شناس ــد و به موزه ها مي س را از زير خاك بيرون مي كش
ــت.   ديگر با ميراث هاي برجاي مانده از فرهنگ هاي نيمه جان همين كار را كرده  اس
ــه موزه ها و كتابخانه هاي خود در  ــان هر چه را از هر جا جمع كردند، ب شرق شناس
اروپا بردند و به تعمير آنها پرداختند. زماني كه بزرگان و علماي غرب با دنياي شرق 
ــناخت و شناسايي بهتر و  ــدند، جهت ش ــائل مذهبي و فرهنگي آن مواجه ش و مس
بيشتر شرق، رشته اي را تحت  عنوان شرق شناسي ايجاد كردند و در مورد هر آنچه 

1 . داريوش آشوري، ايران شناسي چيست؟، تهران، آگاه، 1351، ص9. 
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ــه تحقيق پرداختند.  ــيد، ب ــرق براي آنان جالب و مهم به  نظر مي رس ــاي ش در دني
دامنه اين تحقيقات مواردي چون نژاد، زبان (عبري، پهلوي، آشوري، بابلي، مغولي، 
ــتاني،  ــي، برمه اي، بين النهريني، جاوه اي و...)، ادبيات، فرهنگ، تاريخ، آثار باس چين

اشياي عتيقه و... را شامل مي شد. 
ــط غربيان، جنگ هاي صليبي و  ــي توس ــته شرق شناس ــرعت گرفتن رش در س
ــاي اين جنگ ها،  ــلمين و نتايج و پيامده ــاط نزديك مردم اروپا با مس ــاد ارتب ايج
ــي در غرب  ــود. عده اي عقيده دارند كه شرق شناس ــمرده مي ش از عوامل اصلي ش
ــال1312م مبني بر ايجاد  ــوراي كليساي وين در س ــيحي، از زمان تصميم ش مس
ــي هاي زبان هاي عربي، يوناني، عبراني و سرياني در دانشكده هاي  ــته كرس يك رش
پاريس، آكسفورد، بلونيا، آوينيون و ساالمانكا شروع شده است.1 در دوران استعمار، 
ــرقي، شرق شناسي و  ــتر كشورهاي ش ــتثمار هر چه  بيش ــناخت و اس غرب براي ش
ــته و حامالن آن، بال و پر بيشتري  ــان را به خدمت گرفت و به اين رش شرق شناس
ــتعمار تبديل  ــان خواه و  ناخواه به جاده  صاف كن اس ــن  لحاظ، شرق شناس داد. از اي
گرديدند. خاطرات مستر همفري، جاسوس چيره دست انگليسي در اين زمينه قابل 
توجه است. او كه در سال1710م به همراه ده نفر ديگر از طرف وزارت مستعمرات 
ــلمانان  ــئونات مختلف زندگي مس ــي و پژوهش در خصوص ش بريتانيا جهت بررس
ــت از دور اول شرق شناسي خود  ــالمي اعزام شده بود، در بازگش ــورهاي اس به كش

مي نويسد:
ــي بردند كه در  ــرا به اتاق ــتعمرات، م ــتور وزير مس به دس
ــلطان عثماني بود  ــد. يكي در لباس س ــته بودن آن ده نفر نشس
ــخص دوم، به قيافه  ــي صحبت مي كرد. ش و به تركي و انگليس
ــومي در چهره پادشاه ايران و چهارمي  شيخ االسالم سني ها، س
ــاني  ــيعي بود. اين چهار نفر با اين قيافه ها كس در لباس عالم ش
ــان وزارتخانه، گزارشاتي در مورد  بودند كه كارمندان و جاسوس
ــتند.  ــال مي داش ــي و طرز تفكر آنان تهيه و به لندن ارس زندگ
متخصص بخش توضيح  داد كه ما اينها را عين اشخاص حقيقي 
ــاخته ايم تا بدانيم آنان (اشخاص حقيقي) چگونه فكر كرده و  س

1 . براي كسب اطالعات بيشتر رك: ادوارد سعيد، شرق شناسي، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، دفتر نشر 
فرهنگ اسالمي، 1382، ص95-180.
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ــه و سياستشان در چه حد است تا بتوانيم در برابر  سطح انديش
نقشه هاي آنها، نقشه طرح كنيم و فعاليت هايشان [عليه بريتانيا] 
ــان رخنه نماييم. حتي بايد  ــي و در امور و اداره مملكتش را خنث
ــخصيت هاي مذهبي مسلمين را  ــطح فكر و طرز استدالل ش س
ــتدالل آنها، جواب هايي مذهبي ارايه كنيم.  بدانيم تا براي رد اس
ــت كه در  ــن اتاق، در كاخ وزارت اتاق هاي ديگري اس ــر از اي غي
ــورها نيز  ــاير كش ــران س آنها، تمثيل ها و بدل هايي مربوط به س
وجود دارد. كارمندان ما در تمام ممالك، گزارش هايي در شئون 
ــتند و اين  مختلف زندگي اين افراد تهيه كرده براي ما مي فرس
ــت  ــخصي كه گزارش درباره او اس ــا به بدل و مثال ش گزارش ه
ــناخت شئون  تقديم مي گردد و اين بدل و مثل ها، متخصص ش

فكري و سياسي آن مقام اصلي اند.1 
زمانى كه رشته شرق شناسي به شناخت ايران و ايراني مي پردازد، از آن با  عنوان 
ــناس مي نامند. اين  ــود و محققان مربوط به آن را ايران ش ــي ياد مي ش ايران شناس
ــناس، در مقاطع مختلف تاريخ از كشورهاي غربي به ايران مي آمدند  علماي ايران ش
ــخ و آثار تاريخي ايران به  ــات، نژاد، فرهنگ و به  ويژه در مورد تاري ــورد ادبي و در م
ــات و خطرات، به رموز  ــتر آنها با تحمل زحم ــي و تحقيق مي پرداختند. بيش بررس
ــتاوردهاي خود را منتشر مي كردند و از اين  ــدند و دس زندگي ايرانيان واقف مي ش
ــت. به  جرئت مي توان  ــد گفت كار آنان در خور اهميت و قابل احترام اس ــاظ باي لح
ــادي از زمره  ــان خارجي نبود، آثار زي ــي از اين ايران شناس ــت اگر تالش جمع گف
ادبيات، تاريخ و ميراث فرهنگي ايران در نتيجه چپاول هاى خارجى و درگيرى هاى 
خونين سلسله هاى حكومتى داخلى نابود مي شدند. مرحوم ابوالقاسم سحاب در اين 

 مورد مي نويسد: 
ــر  ــناس در اثر تحقيقات و كنجكاوي ها و نش علماي ايران ش
ــرق و ترجمه و تدريس آثار و نگارش دانشوران اسالمي،  كتب ش
ــوم و  ــبت به رس ــت وجو و حفاري در خرابه ها، نس كاوش و جس
ــات آن آگاهي يافته  ــرزمين و معارف و ادبي ــار قديمي اين س آث

1 . مستر همفري، وهابيت ايده استعمار؛ يادداشت هاي جاسوس انگليسي، ترجمه سيداحمد علم الهدي، تهران، 
ياسر، بي تا، ص12.
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ــي،  ــوارد الزم خدماتي انجام داده اند... دانش شرق شناس و در م
ــرمايه  ــت كه س ــتخدام نمود و به كار واداش ــمنداني را اس دانش
ــف نقاب از رموز و  ــاف و كش زندگاني خود را تماماً در راه اكتش
اسرار شرق و آگاهي از يادگار ملل قديمه مصروف داشته، جهت 

انجام اين خدمات، جانفشاني كردند.1 
اما اين خدمات و جانفشاني ها، يك روي سكه بود؛ روي ديگر آن- همان طوركه 
ــان به  ــا تبديل ايران شناس ــان و در مورد وطن م ــل شرق شناس ــد- تبدي گفته ش

جاده صاف كن استعمار بود. سحاب در اين مورد مي نويسد: 
ــي سياسي در اروپا بروز نمود و اهميتي  تدريجاً شرق شناس
زياد پيدا كرد؛ به ويژه موقعي  كه انديشه استعمار طلبي در دماغ 
ــيون اروپا پديدار  ــت و اين فكر بين سياس ــن آن جا گرف طالبي
ــي را  ــي دانش شرق شناس ــيون غرب، اصل سياس گرديد. سياس
وسيله پيشرفت مقصود خود قرار داده، انجمن هايي براي اجراي 
ــكيل دادند. سپس جست وجو و تحقيق، بحث و  اين منظور تش
ــد تا  ــرق به  صورت دقيقي جلوه گر ش تدريس احوال و اوضاع ش
اروپاييان بتوانند غرض سياسي خود را انجام دهند... امريكاييان 
كه عقب تر از ديگران در دانش شرق شناسي بودند، وقتي متوجه 
ــنات اين علم شدند، در طلب آن جنبشي شگفت نموده و  محس
امروزه آنها در اين راه كوشش زياد و فوق العاده دارند، چنانكه در 
واشنگتن، انجمن هاي عديده اي براي پيشرفت اين علم تشكيل 
ــا اروپا رقابت  ــده و ب ــده و عده زيادي طالب اين دانش ش گردي

مي نمايند.2
ــان مي دهد كه اين  ــان، نش ــرح كارهاي ايران شناس نگاهي گذرا به تعداد و ش
رشته، براي اروپاييان و امريكاييان جهت پيشبرد اهدافشان بسيار حائز اهميت بوده 
ــحاب در كتاب خود، اسامي بيش از ششصد نفر از ايران شناسان همچون:  است. س
ــن، هاليفي، ولدنبرگ و... را نام برده و به  گيدي، بروكلمان، براون، گلدزيهر، نيكلس

1 . ابوالقاسم سحاب، فرهنگ خاورشناسان (شرح  حال و خدمات دانشمندان ايران شناس و مستشرقين)، 
تهران، سحاب، 1356، ص6 و 16. 

2 . همان، ص16 و 18.
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ــرفت هاي صنعتي و تكنولوژيك دنياي  ــت. با پيش صورت كوتاهي معرفى كرده اس
غرب، شرق شناسي و ايران شناسي ابعاد گسترده و تخصصي تري به خود گرفت و به 
ــفارت خانه ها و مراكز فرهنگي و بازرگاني غرب در كشورهاي شرقي، اكنون  يقين س
بخش بزرگي از اهداف شرق شناسي را پي مي گيرند. گواه روشن اين ادعا، مجموعه 
ــناد النه جاسوسي امريكا» است. در جلدهاي 1 تا 6 اين مجموعه، به اسنادي  «اس
ــتادن عده اي دانشجوي امريكايي به حوزه  برمي خوريم كه برنامه CIA جهت فرس
ــازد. امريكايي ها از اين اقدام دو هدف را تعقيب مي نمودند:  علميه قم را عيان مي س
ــت مطالعه درباره مذهب  ــتقيم براي متخصصان امريكايي جه ــاد زمينه مس 1. ايج

اسالم و 2. شناخت درون سازماني از حوزه علميه.1

زندگينامه پروفسور آرتور اپهام پوپ 
يكى از ايران شناسان معروف آرتور اپهام پوپ است كه به سال1881م در شهر 
ــگاه براون  ــس ايالت روآيلند امريكا به دنيا آمد. وي تحصيالتش را در دانش فوئينك
ــال 1906 با گواهينامه B.A (مخفف Bachelor of Arts: كارشناسي علوم  به س
ــي ارشد علوم انساني) به  ــاني) و M.A (مخفف Master of Arts: كارشناس انس
ــگاه كوزل به مطالعه پرداخت  ــانيد. وي از سال 1907 تا 1908 در دانش پايان رس
ــته  ــه تكميل مطالعات خود در رش ــاروارد ب ــگاه ه ــا 1911 در دانش و از 1909 ت
ــي و معماري مبادرت نمود. از سال 1911 تا 1917 با سمت دانشيار  باستان شناس
ــر مقاالت  ــگاه كاليفرنيا به تدريس پرداخت و از آن زمان به مطالعه و نش در دانش
علمي خود درباره هنر و باستان شناسي ايران همت گماشت. پوپ در سال 1923 به 
ــكو انتخاب شد و از 1924 تا 1932 مشاور  مديريت موزه لژيون دونور سانفرانسيس

و موزه دار هنري مؤسسه شيكاگو بود. 
ــاور افتخاري هنرهاي ايراني  ــال 1304/1925 به بعد، به  عنوان مش پوپ از س
ــاور هنر ايراني  ــت دولت ايران فعاليت مي كرد. وي همچنين به  عنوان مش در خدم
موزه پنسيلوانيا انتخاب شد. او از سال 1925 سرپرستي بيست هيئت اعزامي علمي 
ــگر  ــرش دكتر فيليس آكرمن (پژوهش ــت و به همراه همس به ايران را بر  عهده داش
ــوجات ايران) با مسافرت هاي  ــمايل نگاري و منس در حوزه هنر، به  ويژه در زمينه ش

1 . دانشجويان پيرو خط امام، مجموعه اسناد النه جاسوسي امريكا، تهران، دفتر انتشارات اسالمي، بي تا، ج1 
تا 6، ص259و333.
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ــاره هنر ايراني  ــهرهاي ايران، درب متعدد به ش
ــور پوپ از  ــات فراواني انجام داد. پروفس تحقيق
ــال 1925 تا 1935، مشاور هنر اسالمي در  س
ــال 1305/1926 از سوي  شيكاگو بود و در س
ــي و ايجاد غرفه ايران  دولت ايران، براي طراح
ــي در فيالدلفيا انتخاب  ــگاه هنر ايران در نمايش
ــه امريكايي هنر و  ــد. وي با تأسيس مؤسس ش
ــي ايران در شهر نيويورك، پروژه  باستان شناس
ــياء و اماكن هنري ايران را  ــبرداري از اش عكس

آغاز نمود. 
در دهه1930 به  دنبال بركناري عده اي از 
ــيا از دانشگاه هاي  خبرگان بنام تاريخ تمدن آس
ــه مطالعات  ــا، پوپ مدرس ــط نازي ه اروپا توس

ــاس نگرش خويش از  ــيس كرد و با جذب اين متخصصان و بر اس ــيايي را تأس آس
يكپارچگي آسيا، اين مدرسه را وسعت بخشيد. در نظر او اين يكپارچگي به معناي 
ارتباط فرهنگ هاي گوناگون آسيا از نظر مفاهيم هنري و مذهبي بود. اين مؤسسه 
ــي، اسالم شناسي، ايران شناسي،  با برخورداري از متخصصاني در زمينه آشورشناس
نژادشناسي، فلسفه، زبان شناسي،  اقتصاد، جامعه شناسي (به  ويژه در حوزه خاورميانه 
و آسيا) و آموزش زبان سانسكريت، عربي، عبري، فارسي (باستان و جديد)، حبشي، 
ــه اي با مجوز صدور مدارج باالي علمي  ــت به مؤسس چيني، تبتي و ويتنامي، توانس
تبديل شود. كثرت مطالعات آسيايي دهه 1960(1349-1339) در امريكا، در واقع 

مديون انگيزه اي بود كه پوپ آن را ايجاد كرد. 
مدرسه و مؤسسه امريكايي هنر و باستان شناسي ايران، به  تدريج توسعه يافت 
ــد. اين مؤسسه در سال  ــه آسيايي» تبديل ش ــال 1326/1947 به «مؤسس و از س
ــيراز) منتقل شد و با استقرار  1345ش به دعوت دولت ايران، از امريكا به ايران (ش
ــتان- از موروثات قوام الملك شيرازى- زيرمجموعه دانشگاه پهلوي قرار  در نارنجس
ــتقرار يافتند.  ــوپ و آكرمن به  طور كامل در ايران اس ــس از آن بود كه پ ــت. پ گرف
ــاني بود كه براي  ــه در ايران، حمايت از باستان شناس ــي از فعاليت اين مؤسس بخش
كاوش به ايران مي آمدند. پوپ مجله پژوهشنامه مؤسسه آسيايي را نيز در اين مدت 

پروفسور پوپ و بانو آكرمن، جلوى كاخ چهلستون 
در اصفهان سال 1343 (2523 شاهنشاهى)
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تأسيس كرد.

اولين مسافرت پوپ به ايران و پيامد آن
اولين مسافرت پوپ به ايران در فروردين 1304 انجام گرفت. وي در اين  زمان 
ــناس و رايزن مؤسسه هنري شيكاگو فعاليت مي نمود. هدف پوپ از  به  عنوان كارش
ــتاني ايران و ترغيب بزرگان دولت جهت  ــافرت، ديدار و آشنايي با آثار باس اين مس
ــفر، مورد  ــف آثار تاريخي و هنري ايران بود. وي در اين س ــي و كش اقدام به بررس
استقبال صميمانه حسين عال، نماينده مجلس شوراي ملي وقت كه قبًال وزيرمختار 
ــت  ــت، قرار گرفت و به درخواس ــتي داش ــابقه دوس ايران در امريكا بود و با پوپ س
ــه  ــخنراني نمود. در اين جلس ــور راجع  به هنر ايراني س ــال در جمع بزرگان كش ع
ــت 1304 در تاالر باشكوه خانه جعفرقلي بختياري  ــخنراني كه در دوم ارديبهش س
ــپه  ــخاصي چون سردارس ــت و تلگراف انجام گرديد، اش ــعد) وزير پس ــردار اس (س
ــي و رئيس انجمن آثار  ــي (ذكاءالملك) وزير داراي ــس دولت، محمدعلي فروغ رئي
ملي، عبدالحسين تيمورتاش وزير فوايد عامه، حسين پيرنيا (مؤتمن الملك) رئيس 
ــيرالدوله)، حسن  ــتوفي الممالك)، حسن پيرنيا (مش ــن مستوفي (مس مجلس، حس
اسفندياري (محتشم السلطنه)، سيدحسن تقي زاده، علي اكبر داور، مرتضي قلي بيات 
ــفارت امريكا كه بعداً سفير امريكا  و از امريكاييان مقيم ايران والس مري (كاردار س
ــر جردن و دكتر بويس  ــپو مدير كل دارايي ايران، دكت ــد)، دكتر ميلس در ايران ش
(رئيس و معاون كالج امريكايي تهران) حضور داشتند. پوپ در اين جلسه سخنراني 

مبسوطي ايراد نمود كه بخشي از سخنانش چنين است: 
هنر ايراني، بزرگترين سرمايه اين كشور است؛ زيرا نه  فقط 
ــه در هر دوره و  ــراي آن به وجود آورده، بلك ــروت و حيثيت ب ث
ــت و امروز  ــتان زيادي ايجاد كرده اس ــر جا براي ايران، دوس ه
ــي از آثار هنري  ــت كه مجموعه هاي هيچ مملكت متمدني نيس
ايران را نداشته باشد... تنها ايران كه در ايجاد هنرهاي اسالمي، 
ــدون مجموعه مهمي از  ــروي الهام بخش بوده هنوز ب ــادر و ني م
ــا وجود صدور بي اندازه  ــد. ب بهترين كارهاي بزرگ خود مي باش
زياد كارهاي هنري بزرگ از ايران به تمام جهان، باز هم كارهاي 
بزرگ عالي در ايران در دل خاك وجود دارند كه هنوز به  دست 
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نيامده اند.1 
ــع (هنرهاي) خاور  ــفرش به ايران، رئيس بخش صناي ــوپ در زمان اولين س پ
ــخنراني، «انجمن  ــيكاگو بود. پس از اين س ــه صنايع ظريفه ش ــك در مؤسس نزدي
ــيس شد. پوپ در اين سفر كوشيد تا گزارش مصوري  فرهنگي ايران و امريكا» تأس
از معماري ايران تهيه كند. به توصيه عالء، رضاخان در برابر منع مذهبي و بدگماني 
عمومي ايستاد و اجازه داد پوپ و همراهانش به مساجد و بناهاي مذهبي وارد شوند 
ــبرداري هاي الزم را انجام دهند. در تهيه عكس هاي پوپ، آنتوان  و پژوهش و عكس
سوريوگين، مرتضي رستمي و اسد بهروزان همكاري داشتند. از پوپ به  عنوان يكي 

از پيشگامان تاريخ عكاسي ايران نيز ياد مي شود.2 
تحت تأثير سخنراني مبسوط پوپ در خصوص ضرورت يافت اشياي تاريخي و 
ارزش مالي آنها، بزرگان حاضر در جلسه جهت كشف و فروش آثار باستاني وسوسه 

شدند. دكتر صديق در خاطراتش مي گويد: 
ــر نمود كه  ــپه اث ــخنراني پوپ، طوري در سردارس ــن س اي
دستور داد كليه بناهاي عظيم در دست ساخت مانند ساختمان 
شهرباني، پست خانه و بانك ملي را به سبك معماري هخامنشي 

درست كنند!3

برپايى نمايشگاه ها و ارتباط مالى با دربار 
در 1305/1926 پوپ با حمايت انجمن هاى هنرهاى زيباى دانشگاه نيويورك، 
نخستين كنگره بين المللى هنر و باستان شناسى ايران و نمايشگاه وابسته به آن را در 
موزه فيالدلفيا برگزار كرد؛ در اين نمايشگاه اشياء متعلق به موزه ها، مجموعه داران و 
فروشندگان آثار هنرى ارايه شده بود. پوپ با دلگرمى از موفقيت در برگزارى كنگره 
ــى دايمى اى مربوط به اين حوزه بنياد نهد.  ــد تا سازمان پژوهش ــت، بر آن ش نخس
پس در 1307/1928 مؤسسه امريكايى هنر و باستان شناسى ايران را در نيويورك 

1 . آرتور پوپ، هنر ايران در گذشته و آينده، ترجمه عيسي صديق، تهران، مدرسه عالي خدمات جهانگردي و 
اطالعات، 1355، ص14-13؛ براي مطالعه متن كامل سخنراني پوپ رك: همان، ص11-63. 

2 . دانشنامه جهان اسالم، زير نظر غالمعلي حداد عادل، تهران، بنياد دايره المعارف اسالمي، 1379، ج5، 
ص778. 

3 . خاطرات عيسي صديق، مركز اسناد انقالب اسالمى، پرونده «مصاحبه ها و خاطرات رجال و شخصيت ها 
درباره رضاشاه»، ج1، ص39-41. 
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ــگاه بين المللى هنر و باستان شناسى ايران در  ــيس كرد. دومين كنگره و نمايش تأس
ــلطنتى گشايش يافت.  2ژانويه 1931/ 12دى 1309 در لندن در محل آكادمى س
در اين دوره انجمن بين المللى هنر و باستان شناسى نيز در بريتانيا بنياد نهاده شد 
كه پوپ به مديريت اجرايى آن رسيد و محققانى از 8 كشور در آن حاضر شدند. در 
نمايشگاه لندن به نام نمايشگاه عمومى صنايع مستظرفه ايرانى مجموعه اى متشكل 
ــوجات گوناگون، 500 تابلو مينياتور،  از 100 تخته فرش، بيش از هزار نوع از منس
هزار قطعه شىء چينى و چند صد عدد اشياء ديگر به نمايش درآمد. اقدامات پوپ 
ــلطنتى (كاخ گلستان)،  ــد كه اشيايى از آستان قدس رضوى، انبارهاى س باعث ش
آستانه شيخ صفى الدين اردبيلى و... به همراه اشياء خريدارى شده موزه هاى بُستن 
ــفلد و مجموعه هاى ديگر به لندن  ــيكاگو توسط پوپ، مجموعه شخصى هرتس و ش
ــگاه، مجموعه عكس هاى پوپ در فوريه/ بهمن همان  ــال گردد. در كنار نمايش ارس
سال در محل مؤسسه سلطنتى معمارى در بريتانيا به نمايش درآمد. سومين كنگره 
ــهر سن پترزبورگ و جلسات فرعى آن در مسكو  در اكتبر 1935/ مهر 1314 در ش
ــگاه وابسته به آن با 25 هزار شىء با موضوع هنر ايران و  ــد و سومين نمايش برپا ش

ارتباط آن با ديگر هنرها و فرهنگ ها برگزار گرديد.
ــياء هنرى  ــوپ در ايران، خريد اش ــفرهاى پ ــل كنگره ها، فعاليت ها و س حاص
ــه مطالعات هنر و باستان شناسى ايران،  ــيس مؤسس ــتانى براى موزه ها، تأس و باس
تأسيس مدرسه مطالعات آسيايى، حمايت از برنامه هاى كاوش و باستان شناختى در 
ايران و حمايت از محققان مهاجر اروپايى، همگى منجر به ماندگارترين فعاليت هاى 
ــد كه در  ــى هنر ايران ش ــب تدوين يك دوره 6 جلدى با عنوان بررس ــوپ در قال پ

1939-1938/ 1318-1317 به چاپ رسيد. 
ــت چهارمين كنگره را برپا كند  ــل 1960/ فروردين 1339 پوپ توانس در آوري
ــگاه همراه آن تنها مجموعه هاى موجود در موزه هاى امريكا- از جمله  كه در نمايش
ــهرهاى نيويورك، فيالدلفيا و واشنگتن- به نمايش گذاشته شد. كنگره  موزه هاى ش
ــه هنرهاى  ــان در مؤسس ــور و با حضور 70 عضو از ايران شناس با دعوت از 20 كش
ــگاه اشياء، مجموعه اى از  ــايش يافت. در كنار نمايش ــگاه نيويورك گش زيباى دانش
ــد. همين كنگره تصميم گرفت كنگره پنجم را در  ــناد و عكس ها نيز عرضه ش اس
ــد و گيرشمن معاونت  ــت برگزيده ش تهران برگزار كند. در اين كنگره پوپ به رياس

او را برعهده گرفت. 
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ــراى او برقرار كرد. در  ــوى به پاس خدمات پوپ مقررى ماهانه اى ب ــت پهل دول
ــكه طالى پهلوى به عنوان حقوق 3 ماهه سوم به او پرداخت گرديد.  1334، 60 س
ــتظرفه ايران (مشاور كل هنرهاى  ــمى صنايع مس ــمت مشاور رس در 1335 در س
زيباى ايران) شهريه مشخصى- معاف از ماليات و به صورت هديه- به او اختصاص 
ــان «تاج» و  ــور پوپ به وي نش يافت. محمدرضا پهلوي نيز به پاس خدمات پروفس
ــان  ــان «همايون» و جايزه مخصوص داد.1 همچنين وزارت فرهنگ نش ــپس نش س

ــته  ــه اول را به او اعطا كرد و انجمن آثار ملي، پوپ را به عضويت وابس ــي درج علم
ــگاه تهران نيز كه پوپ در آنجا استاد افتخاري هنر ايرانيان بود،  خود برگزيد. دانش

به وي دكتراي افتخاري اعطا كرد. 
ــى در  ــئوليت برخى تيم هاى حفارى و باستان شناس در مواردى پوپ خود مس
ــت مى آورد. از  ــور را به دس نقاط مختلف ايران را بر عهده گرفته و آثار عتيقه كش
ــئوليت حفارى در منطقه چال ترخان رى به وى سپرده  ــال 1317 مس جمله در س

شد.2 

چارلز موريتز و اسرار زندگى پوپ 
ــدي اش تحت عنوان  ــت جل ــنده امريكايي در كتاب بيس ــز موريتز نويس چارل

1 . براي ديدن تصاوير مربوط به مراسم اعطاي نشان و جايزه به پوپ رك: آرتور پوپ، هنر ايران در گذشته 
و آينده، همان، ص77-83. 

كشور،  فرهنگى  ميراث  سازمان  تهران،  ايران،  باستان شناسى  سال  پنجاه  بر  مرورى  نگهبان،  عزت اهللا   .  2
1376، ص487. 

پشت  رديف  از  اول  نفر  ايران؛  در  شناسي  باستان  كنگره  پنجمين 
(سمت راست) آرتور پوپ و نفر دوم ازرديف اول همسرش آكرمن
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Current Biography (بيوگرافي جاري) كه به شرح زندگي و فعاليت چهره هاي 
علمي، سياسي، ورزشي و... اياالت  متحده امريكا مي پردازد، اطالعات مهمى از اسرار 
ــناخت كامل وى و  ــت مي دهد كه جهت ش ــي دكتر پوپ به  دس ــينه زندگ و پيش

اهدافش شايان دقت فراوان است. وي در مورد پوپ مي نويسد: 
ــال 1918 به همكاري با عضو مهم غيرنظامي  ... پوپ در س
ــتاد دفاع عمومي جنگ پرداخت و در طرحي راجع  به بررسي  س
ــران  ــت فعاليت هاي افس ــاال بردن كيفي ــويق براي ب ــوه تش نح
ــاور هنر ايراني در  ــاركت نمود... وي در 1919 به  عنوان مش مش
موزه ها و مجموعه هاي شخصي برگزيده شد. او به  زودي دريافت 
ــوان مبلغ فرش هاي ايراني، درآمدش را پنج  كه فعاليتش به  عن
ــوري اش افزايش مي دهد. پوپ بعد از ازدواج   برابر حقوق پروفس
ــه فعاليت در زمينه خدمات  ــا فيليس آكرمن در ژوئن1920 ب ب
مشاوره اي شخصي پرداخت. همسر او دكتر آكرمن نيز در زمينه 
ايران شناسي و شناخت هنر نساجي و فرش ديگر كشورها استاد 
ــا 1924 به  عنوان  ــوهرش از 1923 ت ــود. آكرمن نيز مانند ش ب
ــت مي نمود. پوپ براي مدت  ــيكاگو فعالي راهنماي موزه هنر ش
ــتيتوي هنر شيكاگو در  ــال 1934 راهنماي انس ــال تا س ده  س
زمينه هنرهاي دوره اسالمي بوده است. وي در 1925 به همراه 
ــي هنر و آثار باستاني  ــرش، سفري طوالني را جهت بررس همس
روسيه (قفقاز) و ايران به اين دو كشور آغاز نمود. او اولين كتابش 
موسوم به هنر ايراني را در سالي  كه رضاخان پهلوي به پادشاهي 
ــيد، چاپ نمود... درآمد پوپ از راه مشاوره در زمينه فروش  رس
ــياي تاريخي ايراني به  دست مي آمد. او حدود ده هزار عكس  اش
ــورهاي  از معماري ايران گرفت و اين عكس ها را در پايتخت كش
ــاي هنري به نمايش  ــي، موزه هاي امريكايي و مجموعه ه اروپاي
گذاشت. او نمايشگاه هنر ايراني را در كاخ برلينگتن لندن، تحت 
ــمي شاه ايران و پادشاه بريتانيا در سال1931 برگزار  نظارت اس
ــگاه ايران كه در شهر نيويورك  ــال1940 در نمايش نمود. در س
تشكيل داد، دوهزاروهشتصد اثر فرهنگي و باستاني ايران را كه 
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ــتند، به معرض تماشا گذاشت. هزينه  ميليون ها دالر ارزش داش
ــامل پنج هزار  چاپ كتاب او راجع  به تاريخ معماري ايران كه ش
ــقوط  ــي وچهارهزار دالر بود... بعد از س ــت، بالغ بر س تصوير اس
فرانسه به دست آلمان در جنگ  جهاني  دوم، پوپ از طرف دولت 
امريكا در رأس كميته اي قرار گرفت كه وظيفه آن تهيه برنامه ها 
و راهكارهايي جهت باال بردن روحيه عمومي مردم و ارايه آن به 
ــت امريكا بود. در ضمن به هنگام جنگ جهاني  دوم،  هيئت دول
ــوى امريكا اجرا مي كرد  ــوپ برنامه هايي به چند زبان در رادي پ
ــي امريكا انجام  ــت محرمانه براي نهادهاي نظام و چند مأموري
ــور پوپ معاون رئيس شوراي ملي دوستي امريكا و  داد... پروفس
شوروي (پيشين) و عضو هيئت امناي انستيتوي امريكايي روسي 
بود. در 1947 دارايي هاي انستيتوي پوپ بيست وپنج برابر شده 
ــتر اين ثروت  ــد كه بيش ــود [در ادامه توضيح داده خواهد ش ب
ــتاني ايران به دست آمد].  هنگفت از راه غارت و فروش آثار باس
ــه، پنج سفير سابق امريكا، يك سناتور  هيئت امناي اين مؤسس
و دو ژنرال بودند. اين مؤسسه با بيست معلم تمام وقت و بيست 
معلم پاره وقت به تربيت دانش آموز مي پرداخت. عالي ترين نشان 
ــط محمدرضا پهلوي به پوپ و نيز نشان علمي  ايراني (تاج) توس
ــرش داده شد. پوپ فردي است فعال [اين مطالب  به او و همس
ــتري و  ــده اند]، با موهاي خاكس ــته ش در زمان حيات پوپ نوش
ــياي  ــه ايراني دارد و خانه اش پر از اش ــت. پنج  گرب خوش صحب
ــي از  ــرگرمي اش عكاس ــت. پيانو مي نوازد و س هنري ايراني اس
ــت. وي به هيچ  ــاري قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم اس معم

حزب و كليساي  خاصي وابسته نيست.1 

.1
 Charles Moritz, Current Biography, The H. Wilson Company, New York,  
1947, Volume 8, P 522-523.
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آشنايي با كتاب هاي پوپ 
ــته كه به  طور  ــوپ كتاب هايى درباره هنر و معماري ايران نگاش ــر آرتور پ دكت

خالصه معرفي مي شوند: 
ــتين  ــاري ايران:1 در اين كتاب، تصاويري از هنر ايران مربوط به نخس 1. معم

تمدن ها تا دوره صفويان ديده مي شود. 
ــر ايران پيش از تاريخ در زمينه  ــاهكارهاي هنر ايران:2 در اين كتاب، هن 2. ش
ــفالي، مفرغي، نقره اي و فلزي، گچ بري، نقاشي،  ــياي س ــاخت اش صنايعي چون: س
سنگ تراشي، منبت كاري، كتاب سازي، جلد سازي، تذهيب و قالي بافي همراه با ارايه 

تصاوير، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 
ــفالگري ديده  ــي ايران:3 در اين كتاب، تصاويري از هنر س ــفالگري ابتداي 3. س

مي شود. 
ــنايي با مينياتورهاي ايران:4 اين كتاب، حاوي تصاوير جالب و جذابي از  4. آش

سبك ها و دوره هاي مختلف مينياتوري در ايران است. 
5. سير و صور نقاشي ايران:5 اين كتاب، مصور به نقاشي هاي ايراني است. 

6. معماري ايران، پيروزي شكل و رنگ:6 اين كتاب، حاوي تصاوير و توضيحاتي 
در مورد معماري ايران از تخت جمشيد تا اواخر دوره صفويه مي باشد. 

ــته و آينده:7 در اين كتاب، متن سخنراني مبسوط دكتر  7. هنر ايران در گذش
پوپ همراه با توضيحات كوتاهي از زندگي و مرگ وي، به چاپ رسيده است. 

1 . آرتور پوپ، معماري ايران، ترجمه: غالمحسين صدري افشار، تهران، فرهنگان، 1373. 
و  علمي  تهران،  خانلري،  ناتل  پرويز  دكتر  نگارش  و  اقتباس  ايران،  هنر  شاهكارهاي  پوپ،  آرتور   .  2

فرهنگي،1380. 
3 . آرتور پوپ، سفالگري ابتدايي ايران، ترجمه ژيلبرت صديق پور، تهران، مترجم، 1380. 

4 . آرتور پوپ، آشنايي با مينياتورهاي ايراني، ترجمه حسين نير، تهران، بهار، بي  تاريخ. 
5 . تامس آرنولد و ديگران (زير نظر آرتور پوپ)، سير و صور نقاشي ايران، ترجمه دكتر يعقوب آژند، تهران، 

مولي، 1378. 
6 . آرتور پوپ، معماري ايران، پيروزي شكل و رنگ، ترجمه كرامت اهللا افسر، تهران، يساولي، بي تاريخ. 

7 . آرتور پوپ، هنر ايران در گذشته و آينده، همان. 
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ــران):1 بزرگ ترين كتاب  ــي هنر اي A Survey of Persian Art .8 (بررس
ــع و مأخذ درباره هنر  ــانزده جلد و از قرار معلوم جامع ترين مرج ــر پوپ در ش دكت
ايراني است. پوپ اين كتاب را كه داراي دويست كليشه بزرگ و هزاروپانصد عكس 
سياه و سفيد و سيصدوپنجاه نقشه و هشتاد فصل مي باشد به كمك شصت وپنج نفر 
ــخاص زبردست و متخصص در مدت هشت سال فراهم آورده و در سال1317  از اش
ــت. در زمان محمدرضا پهلوي، اين كتاب به دستور او تجديد  ــانيده اس به چاپ رس

چاپ گرديد. 

فعاليت هاى انجمن فرهنگي ايران و امريكا
همان گونه  كه ذكر شد از جمله نتايج مسافرت دكتر پوپ به ايران و سخنراني 
ــنهاد  ــران و امريكا» بود. با پيش ــيس «انجمن فرهنگي اي ــال 1304، تأس او در س
ــيوني مركب از حسن اسفندياري، حسين عال، محمدعلي  محمدعلي فروغي كميس
فرزين و ارباب كيخسرو شاهرخ براي تهيه زمين و مطالعه در خصوص طرح تأسيس 
چنين انجمني، تشكيل شد. آنها پس از تهيه شناسنامه مؤسسه، تعدادي از دوستان 
ــام اين كار دعوت كردند. افراد زير  ــود و از جمله چهار نفر امريكايي را براي انج خ
اعضاي ايراني هيئت مؤسسين انجمن بودند: حسن مستوفي، حسن پيرنيا، رضاخان 
ــفندياري، جعفرقلي اسعد،  ــن اس ــين پيرنيا، محمدعلي فروغي، حس پهلوي، حس
ــاهرخ، مهدي قلي هدايت، حسين سميعي و  ــرو ش محمدعلي فرزين، ارباب كيخس
ــات خود را طبق يك زمان بندي مشخص در خانه  ــنقلي فرمند. انجمن، جلس حس
ــردار اسعد، اسفندياري و فروغي تا چهارم تير 1306 تشكيل مي داد. از آن  زمان  س
تا بهمن سال1321 انجمن تعطيل شد. در اين تاريخ، بار ديگر انجمن فعاليت خود 
ــس جديد از جمله بيات، دكتر صديق، دكتر  ــيزده عضو مؤس ــر گرفت و س را از س
ــن ابتهاج به اين مجموعه افزوده شدند. انجمن  ــي، ابوالقاسم نجم و ابوالحس سياس
ــون- رئيس جمهور  ــمي با پيام محمدرضا پهلوي و جانس ايران و امريكا به  طور رس
وقت امريكا- در واشنگتن گشايش يافت. به ظاهر انجمن داراي دو رئيس بود: يكي 

1 . از اين كتاب، دو چاپ در بخش مرجع كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد بهشتي تهران موجود است كه 
در زمان محمدرضا پهلوي چاپ شده اند. مشخصات اين دو چاپ چنين است: 

الف. A Survey of Persian Art, Soroush Press Tehran, 1977 (در 15 جلد چاپ شده)
ب. A Survey of Persian Art, Asia Institute of Pahlavi University, 1964 (در16 جلد 

چاپ شده)
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ــي و ديگري امريكايي؛ اما در عمل، اين انجمن به  طور يك طرفه فرهنگ غرب  ايران
را در ايران منتشر مى ساخت. از جمله فعاليت هاي انجمن، آموزش زبان انگليسي و 
فرهنگ، تاريخ و تحوالت اجتماعي جامعه معاصر امريكا بود كه توسط استادان زن 
ــد. در كالس هاي انجمن، باب گفت وگو ميان استاد و  به ايرانيان آموزش داده مي ش
دانشجو باز بود و از مسائل خانوادگي گرفته تا رويدادهاي جامعه و چگونگي روابط 
ــجو ميان ايران و امريكا،  ــد. تبادل دانش ــاني در جامعه نوين امريكا بحث مي ش انس
ــط انجمن صورت مي گرفت و دانشجويان امريكايي، تعطيالت تابستاني خود را  توس

با خانواده هاي ايراني سپري مي نمودند. 
ــران و امريكا در جامعه ايران،  ــر فعاليت هاي هدفدار انجمن فرهنگي اي از ديگ
ــا فرهنگ و تمدن  ــش فيلم هايي كه طى آنه ــمرد: نماي ــوان اين موارد را برش مي ت
ــاي اجتماعي، معرفي  ــر، صنعت، تكنيك، دانش، آزادي ه ــد و رونق هن امريكا، رش
ــگاه ها، رشد سياسي، جامعه مدني، زنان، كودكان، منابع طبيعي و زيبايي هاي  دانش
ــگاه هاي مختلف درباره هنر،  ــد؛  برگزارى نمايش ــت امريكا ارايه مي ش محيط زيس
ــيقي و سنن امريكايي، اجراى كنسرت پيانيست هاي معروف، برگزاري  ادبيات، موس
ــن روز پيدايش و روزهاي مقدس در آيين مسيحيت، سخنراني در مورد شعر،  جش
ــگاه هاي امريكا با  ــاتيد دانش ــخنراني هاي متعدد اس ــگاري، و نيز س ادب، روزنامه ن
موضوعاتى چون انسان شناسي، فلسفه و فرهنگ امريكايي، شعر، تاريخ و جغرافيا و 

امور آموزشي و فرهنگي. 
ــن فرهنگي ايران و امريكا از طريق ارتباط با  ــان در قالب اعضاى انجم امريكايي
ــهري و روستايي ايران، از حركت هاي سياسي- مذهبي مردم مسلمان  توده هاي ش
ــر در فرهنگ ايران  ــوذ و تأثي ــه اعمال نف ــد و به  تدريج ب ــل مي كردن ــالع حاص اط
مي پرداختند. در واقع انجمن فرهنگي ايران و امريكا يكي از بازوهاي قوي جاسوسي 
ــياري از اعضا و اداره كنندگان آن،  ــد و به يقين بس ــوب مي ش امريكا در ايران محس

مأموران كارآزموده سيا بودند. 

مرگ و دفن دكتر پوپ 
ــور پوپ طي چهارمين كنگره جهاني هنر و باستان شناسي ايران كه در  پروفس
ــهرهاى نيويورك، فيالدلفيا، بالتيمور و واشنگتن به رياست وى  ــال 1339 در ش س
ــكيل گرديد از محمدرضا پهلوي اجازه گرفت تا پس از مرگش، جنازه او (پوپ)  تش
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ــاه ايران نيز اين اجازه را  ــپارند و ش را به ايران حمل نموده و در اصفهان به خاك س
صادر نمود. باغ شهرداري اصفهان در كنار زاينده رود در مشرق پل خواجو با موافقت 
پروفسور پوپ تعيين شد و نقشه آرامگاه را طبق تمايل او، سناتور مهندس فروغي 
(فرزند ذكاءالملك) در خرداد 1348 تهيه كرد و آرامگاه توسط انجمن آثار ملي در 
ــد. پوپ در مورد علت انتخاب اصفهان جهت بناي  ــال 1349 ساخته ش ايران به س

آرامگاهش مي نويسد: 
ــت. در آنجا مهم ترين كارهاي  ــق من اس اصفهان مورد عش
خود را انجام داده ام. منظور عمده من از انتخاب آخرين منزل در 
اصفهان، اين است كه به مردم ايران نشان داده شود انديشمندان 
ــمندان  ــخنوران و رهبران خالق و دانش بزرگ و هنرمندان و س
ــتايش  آنها، چنان اوصاف و خصائلي دارند كه باعث ژرف ترين س
ــت تا كه ابراز حق گذاري و  ــاير كشورها اس ــابه س متفكرين مش
ــه زائراني كه بدانجا مي آيند،  ــد و ب اخالص آنها تنها زباني نباش
ثابت كنند اگر كسي در ايران به خاك سپرده شده، به اين علت 
نيست كه تصادفاً در آنجا جهان را بدرود گفته بلكه در اثر اعتقاد 
ــرزمين است و براي كساني كه به  ــخ به مقدس  بودن آن س راس
ــت كه ايران  مقام معنوي ايران پي  برده اند، مزيت و افتخاري اس
ــيله، ايمان خود را  را آخرين منزل خود قرار داده اند تا بدين  وس
ــرزمين و مردان بزرگ آن و آينده با افتخاري كه براي آن  به س

پيشگويي مي كنند، ابراز دارند.1 
دكتر عيسي صديق (وزير فرهنگ و سناتور وقت) در خاطراتش مي گويد: 

ــنگ قبرش اشعار و نوشته هايي به التين  پوپ براي متن س
ــت و براي من  ــن مذكور را نوش ــتاد... عاقبت چون مت مي فرس
ــب براي حك شدن بر روي سنگ  ــتاد، همين متن را مناس فرس
ــگاه تقاضا  ــتاد دانش ــر يافتم و از آقاي جالل الدين همايي اس قب
ــان قبول نموده و  كردم متن مذكور را به زبان نظم درآورد. ايش

1 . آرتور پوپ، هنر ايران در گذشته و آينده، همان، ص72.
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قطعه اي عالي سرودند كه بر روي سنگ قبر نوشته شد.1 
ــن  ــهريور1348) به س ــتم ش ــال 1969 (هش ــور پوپ در س ــت پروفس عاقب
ــالگي در حالي  كه رياست افتخاري «مؤسسه آسيا» در شيراز را به   هشتادوهشت س
ــت. جنازه وي با احترامات خاص به اصفهان منتقل گرديد و  عهده داشت، درگذش
در آرامگاه از پيش  ساخته  شده اش به خاك سپرده شد. در سال 1355 دكتر آكرمن 

همسر پوپ نيز درگذشت و جنازه او هم در كنار شوهرش دفن گرديد. 

پوپ و غارت آثار باستاني ايران 
ــى و تاريخى ايران به  ــايى و معرفى آثار فرهنگ ــور پوپ در شناس ــر چه آرت اگ
ــر فعاليت هايش را  ــود، ليكن روى ديگ ــر تالش هايى نم ــورها و ملت هاى ديگ كش
ــكار و پنهان آنها به  ــت مادى يعنى غارت و چپاول آثار و انتقال آش انگيزه هاى پس
ــكيل مى داد و  ــيون هاى خصوصى تش خارج و فروش غير قانونى به موزه ها و كلكس
ــروع غارت هاي دكتر پوپ  ــن راه ثروت هنگفتى به چنگ آورد. در زمينه ش از همي
ــافرت وي به ايران، دو سند بسيار مهم در دست  ــال 1304 يعني از اولين مس از س
ــران، تالش نموده  ــردن ميراث فرهنگي اي ــان مي دهد وي عالوه بر ب ــت كه نش اس
ــت وقت- البد به فرمان  ــوربختانه هيئت دول ــي حقوق گمركي نيز نپردازد و ش حت
ــط پوپ از ايران خارج  ــياء و عتيقه جاتي كه توس ــتور مي دهد از اش همايوني!- دس

مي شوند، حقوق گمركي دريافت نشود. به دو سند مذكور توجه فرماييد: 
وزارت مـالـيـه 

ــه  ــره 21151 مورخ ــه- نم ــه وزارت خارج ــواد: مرقوم س
17دي ماه 1304 وزارت/ اداره كه اصل آن به نمره... ثبت شده، 

فوري است. 
وزارت جـليـلـه مـالـيـه

ــيكاگو  ــر موزه صنعتي ش دكتر پپ [پوپ] امريكايي، مباش
موقعي كه در طهران توقف داشت، مقداري اشياي عتيقه خريده 
ــتاد كه از آنجا به امريكا حمل شود و از  ــاهان فرس و به كرمانش

1 . خاطرات عيسي صديق، همان، ص84. بخشى از ابيات مذكور عبارت اند از:
شما اى كه بر خاك من بگذريد          سزد ژرف در حال من بنگريـد

منم پيكرى از هنـــــــر ساخته         به عشق هنر، عمر در باختــــه
مرا آرزو بود كاندر جهـــــــان         جهانى كه خوانيش نصف جهان

... زآثار ملى به فرمان شـــــاه          شد اينجا مرا طرفه آرامگاه...
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وزارت امور خارجه توقع نمود كه چون اشياي مزبوره براي موزه 
صنعتي شيكاگو ابتياع شده و معرف صنايع قديمه ايران و مورد 
استفاده هاي تاريخي خواهد بود به اين جهت از طرف دولت، امر 
ــود. وزارت  ــياي مزبوره از حقوق گمركي صادر ش به معافيت اش
ــعار و از  ــب را به وزارت جليله معارف اش ــور خارجه نيز مرات ام
وزارتخانه مشاراليه جواب رسيد كه بدواً بايد ميزان حقوق دولتي 
ــياي مزبوره تعلق مي گيرد، تحقيقاً معين و بعد اقدامي  كه به اش
ــت، به عمل آيد... چون اشياي مزبوره براي موزه  كه متعرض اس
ــتفاده علمي و تاريخي و  ــده و در آنجا هم مورد اس خريداري ش
ــت، به  اين جهت مراتب را  ــايي صنايع ايران اس نافع براي شناس
زحمت افزا مي شود تا در صورتي كه ميسر باشد توجه مخصوصي 
ــاراليه مبذول فرمايند. نظر به  اينكه اشياي  ــاعدت با مش در مس
ــاهان بالتكليف مانده است، متمني است هر  مزبوره در كرمانش
ــي در اين مورد اتخاذ مي فرماييد فوراً اطالع بدهند كه  تصميم
ــفارت امريكا اشعار گردد. (مفتاح) محل مهر وزارت   در جواب س

خارجه1 

1 . فصلنامه مطالعات تاريخي، ش4، پاييز1383، ص323-326. 
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اما هيئت وزراي وقت، اين گونه به خواسته پوپ و سفارت امريكا عمل نمودند: 
رياست وزرا. نمره 12357. به تاريخ 3 برج بهمن 1304 

ــنهاد  ــه 26 دي ماه 1304 بر طبق پيش هيئت وزرا در جلس
وزارت ماليه نمره (42691) تصويب نمودند كه مقداري اشياي 
عتيقه كه دكتر پپ [پوپ] مباشر موزه صنعتي شيكاگو در ايران 
خريداري نموده و از طريق كرمانشاه به امريكا حمل خواهد شد، 
ــد. دادگر، فاطمي،  ــوق دولتي و گمركي معاف باش از تأديه حق

فروغي [و سه امضاي ديگر كه خوانا نيست]. 
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ــه عدم پرداخت  ــت اصلى توقيف محموله فقط ب ــت كه عل الزم به توضيح اس
ــات فراوانى بود كه  ــل مهم ديگر، وجود عتيقه ج ــوق گمركى مربوط نبود؛ دلي حق
ــت تنظيمى هيچ اشاره اى به وجود آنها نكرده بود. گويا اين موضوع از  پوپ در ليس
ــط پوپ آشكار گرديد.  ــت كه دزدى و چپاول ميراث فرهنگى ايران توس نوادرى اس
البته با تالش مشترك سفارت امريكا و مقامات دولتى ايران قضيه حل و فصل شده 
ــتفاده از اسناد  ــد. دكتر محمدقلى مجد با اس ــتاده ش و محموله منع توقيف و فرس

محرمانه آرشيو ملى امريكا (نارا) قضيه را چنين شرح مى دهد:
پوپ كه در اين زمان در پاريس به سر مى برد، طى تلگرافى 
ــفارت امريكا  در تاريخ دوم مهر   1304 به واالس موري كاردار س
ــي هنوز در  ــت زماني طوالن ــياء با گذش ــت: «اش در تهران نوش
كرمانشاه  هستند. آيا سفارت مي تواند كمك كند. پوپ.»  وزارت 
ــد كوپلي آموري  ــه به كاردار جدي ــور خارجه امريكا بالفاصل ام
ــتور داد تا مسئله را پي گيري  كند: «پوپ از پاريس تلگرامي  دس
در مورد تأخير طوالني ترخيص اشياي خريداري شده براي موزه 
ــتاده كه به صورت خالصه نوشته شده است. فوراً  ــيكاگو  فرس ش

رسيدگي و گزارش كنيد.» آموري سه روز بعد پاسخ  داد:
ــاه بي توجهي  ــياء از كرمانش ــروج اش ــر در خ ــل تأخي دلي
ــه در اين  مكان  ــت ك ــي اي اس ــبت به بازرس حمل  كنندگان نس
ــدگان آقاي پوپ  ــود دارد... نماين ــتاني وج ــراي همه آثار باس ب
محموله را بدون در نظر گرفتن اين قانون كه همه آثار باستاني 
ــيله نمايندگان وزارت معارف (ايران) مورد  صادراتي بايد به  وس
ــي قرار بگيرند ارسال كرده اند. هدف اين قانون جلوگيري  بازرس
ــت كه از مجموعه هاي سلطنتي يا دولتي  ــيايي اس از  خروج اش
دزديده شده اند؛ يا آنهايي كه به دليل ارزش  فوق العاده شان جزء 
ــه وزارت امور خارجه  ــتند. من مي توانم ب ــاي ملي هس دارايي ه
ــه ماه  ــفارت  همه تالش خود را در طول س اطمينان دهم كه س

براي خروج اين محموله انجام داده است.1

تهران،  اميري،  مصطفي  ترجمه  ايران،  فرهنگي  ميراث  غارت  و  امريكا  بزرگ؛  تاراج  مجد،  محمدقلي   .  1
مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1388، ص60-61. 
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پوپ قبل از خروج از ايران،  دكتر ساموئل ام جردن مدير مدرسه ميسيونرهاي 
امريكايي در تهران را به عنوان نماينده خود برگزيده بود.  مورى پس از گفت وگو با 

جردن چنين گزارش نمود: 
ــه در صحبت  ــار به من گفت ك ــردن براي اولين ب  دكتر ج
ــيايي را  ــارف دريافته كه آقاي پوپ اش ــئوالن وزارت مع با مس
ــاه  ــت كه نه در فاكتورهاي محموله كرمانش  خريداري كرده اس
ــياي اندكي كه هنگام خروج  از ايران با خود  ــتند و نه در اش هس
ــت. متأسفانه آقاي پوپ اشيايي را بدون آگاهي مقامات  برده اس
ــا موافقت وزارت  ــت. اين روند ب ــور خارج كرده اس ايراني از  كش
معارف نبوده؛ چون آنها مأموران مخصوصي براي  رديابي اشيايي 
ــده اند دارند. دكتر  كه مخفيانه از مجموعه هاي عمومي مفقود ش
ــردن نظر خود را به اين  صورت بيان مي كند كه اين مأموران  ج
ــتي از اشياي خريداري شده توسط آقاي پوپ تهيه كرده اند  ليس
ــاره اي نكرده  ــيايي را كه آقاي پوپ به آنها اش ــت اش و قرار  اس
ــاه هستند پيدا كنند.  اين امر  ولي هم اكنون در محموله كرمانش
ــئوالنه مقامات  ــري براي رفتار غيرمس ــد توضيح مختص مي توان
ايراني با نمايندگان سفارت باشد. سفارت  امريكا موضوع را دنبال 

مي كند تا باالخره محموله را از ايران خارج كند.1
با وجود مداخله سفارت امريكا و عفو حقوق گمركى توسط دولت ايران  محموله 
به مدت 14 ماه تا 14 تير 1305 در توقيف ماند. اين تأخير موجب اعتراض شديد 

پوپ شد. پوپ  در نامه اي به موري در تاريخ 15مرداد 1305 مي نويسد: 
ــاه خارج شدند  چيزهايي  ــيايي كه باالخره از كرمانش در اش
متعلق به من... وجود داشت. من براي اين اشياء تقاضاي غرامت 
ــم، ولي دكتر جردن به  من گفت كه همه محموله بدون  نمي كن
پرداخت گمركي خارج مي شود و اگر چنين شود منصفانه است. 
ــراي دريافت هزينه  ــن محموله كه بدون هيچ دليلي ب ارزش  اي
ــت. فاكتورها همه  نادرست  توقيف شد، حدود 12000 دالر اس

1 . همان، ص61.
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بود و اين تأخير براي من خسارات زيادي داشت. فقط بهره اين 
پول حدود 800 دالر است.1

در موارد ديگرى پوپ تعدادى از آثار عتيقه ايران را به سفارت امريكا در تهران 
ــفارت آثار مذكور را در بسته هاى ديپلماتيك به امريكا  منتقل مى كرد و مقامات س
ــتادند كه در آنجا در اختيار پوپ قرار مى گرفت. واالس مورى، كاردار وقت  مى فرس

امريكا در تهران طى گزارش هاى ارسالى خود مى نويسد:
 من اين افتخار را دارم كه چيزهايي را كه آقاي پوپ در اين 
سفارت خانه گذاشته اند و درخواست  كرده اند  من از طريق بسته 
ــمي سفارت ارسال كنم، به امريكا بفرستم. من مطلع شده ام  رس
ــكا خريداري  ــخصي در امري ــياء براي موزه هاي  مش كه اين اش
ــور خارجه بخواهد قبل از  ــده اند و احتمال دادم كه وزارت ام ش
ــياء از عوارض گمركي  ــورد معافيت اين اش ــاذ تصميم  در م اتخ
ــامل يك جلد  ــاس بگيرد. اين چيزها ش ــدا با آقاي پوپ تم ابت
ــمي زربافت  ــانزدهم و يك پارچه ابريش  قرآن متعلق به قرن ش
ــوپ  اجازه ورود به  ــيء از اماكن متبركه اي كه پ ــود. اين دو ش ب
ــده اند. بايد اضافه كنم كه من با توجه  ــته، دزديده ش آنها را داش
ــت آقاي پوپ از  دولت ايران اجازه صادرات معاف از  به درخواس
ــتاني و گنجينه هاي هنري را گرفته ام.  گمرك انبوهي از آثار باس
در  شرايط عادي چنين اشيايي بايد اول در وزارت ماليه بازرسي 
شوند و حق گمرك آنها پرداخت شود. دولت  ايران عالقه زيادي 
به همكاري با آقاي پوپ در زمينه توجه جدي تر به هنر اسالمي 
در امريكا نشان داده  است و اميد است كه مقامات گمرك امريكا 

كمك هاي الزم را در اين زمينه مبذول دارند. 2
ــد كه: چرا اين دو شيء از راه هاي عادي  ــؤال اساسي را نمي پرس موري اين س
ــدند؟ فرستادن دو  شىء ديگر براي پوپ كه تا آن زمان انبوهي از آثار  ــتاده نش فرس
ــتاده بود، تفاوت چنداني نداشت مگر اين كه اين  اشياء از راه هاي غيرعادي  را فرس
ــور خارجه و وزارت  ــات بعدي وزارت ام ــند. با توجه به ارتباط ــت آمده باش به دس

1 . همان، ص62.
2 . همان، ص58-59. 
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 خزانه داري امريكا، مسلم است كه امريكايي ها زير پوشش بسته ديپلماتيك اين آثار 
ــي باتلر رايت، معاون وزارت امور  ــران خارج  كرده اند. در 26مرداد 1304 ج را از اي
ــىء را براي  ترخيص گمركي به وزارت خزانه داري فرستاد.  خارجه امريكا، آن دو ش
در سوم شهريور 1304 وزارت خزانه داري اعالم كرد كه  اشياء از گمرك معاف شده 

و بالفاصله براي آقاي پوپ در شيكاگو فرستاده شده اند.1 

حمايت پهلوى ها از پوپ
همان گونه  كه مالحظه مي شود، سفارت امريكا از سال 1304 به دفاع و حمايت 
از آرتور پوپ برخاست و اين حمايت و دفاع را تا آخرين لحظه زندگي وى ادامه داد. 
با تكيه بر اين حمايت سياسي و منافع هنگفت مالى به دست آمده از غارت و فروش 
ــراكت»  ــت رضايت، همراهي و به  تعبير دقيق تر «ش آثار فرهنگى ايران، پوپ توانس
ــت هاي حكومت پهلوي و مهم تر از همه «دو پادشاه ترياكي!»2 را به دست  دانه درش
آورد. پوپ در 25آذر 1304 به حضور رضاشاه رسيد. شاه در اين ديدار از تالش هاى 

پوپ در زمينه باستان شناسى ايران قدردانى كرده و گفت:
ــران بخواهد در  ــى اي ــه باستان شناس ــه او در زمين ــر چ ه
اختيارش قرار خواهد گرفت و مى تواند از همه اشياى موجود در 
ــتثناى تخت طاووس و  اماكن متبركه و گنجينه هاى ايران به اس
ــلطنتى استفاده كند. اجازه بازديد و عكاسى از حرم  جواهرات س

امام رضا در مشهد را هم خواهد داشت.3
ــون كاردار سفارت امريكا در تهران، دستورات رضاشاه با  طبق گزارش ويليامس
هميارى و همكارى نزديك تيمورتاش وزير مقتدر دربار به مورد اجرا گذاشته شد.4 

همچنين بنابر گزارش ديگرى از سفارت امريكا:

1 . همان. 
2 . ترياكي بودن رضاخان در خاطرات تاج الملوك، ص321 و 346 و ترياكي بودن محمدرضا در خاطرات 
فريده ديبا مادر فرح همسر محمدرضا پهلوى (دخترم فرح، ترجمه دكتر الهه رئيس فيروز، تهران، به آفرين، 
1382، ص146) قيد گرديده است. همچنين در خاطرات علم مي خوانيم كه شاه به علم مي گويد: «پدرم هر 
روز كمي ترياك مي كشيد و لذا در تمام عمر دچار سرماخوردگي نشد.» گفت وگوهاي محرمانه من با شاه 

(خاطرات اسداهللا علم)، تهران، طرح نو، 1371، ج1، ص280.
3 . محمدقلي مجد، همان، ص67-68. 

4 . همان، ص65.
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ــودى بين وزير دربار ايران و پروفسور پوپ  موافقت نامه پرس
ــده و او در كار خريد گنجينه هاى هنر ايرانى و فروش  منعقد ش

آنها به موزه هاى امريكايى و ساير موزه ها و دالالن است.1
غارت انبوه ميراث فرهنگى ايران توسط پوپ و ديگر امريكاييان بدون همراهى 
ــاه عملى نبود. آيا حجمي از ثروت نقد  ــپس محمدرضا ش ــاه و س و رضايت رضاش
ــهم آنها در چنين غارت هايي  ــور مربوط به س رضاخان و محمدرضا در خارج از كش
ــه ايران  چهارگوش ــا امكانات دولت پهلوي در ــوپ و همكارانش ب ــت؟!2 پ نبوده اس
ــتند، مي خوردند و مي بردند! محمدعلى فروغى3(وزيرخارجه وقت رضاخان)  مي گش
ــن فروغى از دوستان نزديك پوپ و در واقع نمايندگان او در ايران  ــرش محس و پس
ــن 1316 در نامه اى به  ــت و در بهم ــتد داش ــد. او با محمدعلى فروغى دادوس بودن

سفارت امريكا در تهران يادآور شد:
ــن فروغى نماينده انجمن(فرهنگي ايران و امريكا) در  محس
ــيار مهمى به ما انجام مى دهد. من به  ــت و خدمات بس ايران اس
ــى خواهم كرد و وقتى  ــر مى برد كمك مال او كه در لندن به س
ــدرش محمدعلى فروغى... به اندازه پولى كه به  به ايران رفتم پ

1 . همان، ص70.
2 . رضاشاه و محمدرضا با چپاول و غارت منابع مالى و غيرمالى ايران ثروت هنگفتى فراهم آوردند. رضاشاه 
هر سال 12000 پوند استرلينگ از شركت نفت جنوب بابت حق عبور لوله هاى نفتى از زمين هايى كه به 
زور تصاحب كرده بود دريافت مى كرد. ثروت او چنان كه موقع خروج از كشور اعتراف كرد نزديك هفت 
ميليارد تومان بود. (شاپور رواسانى، دولت و حكومت در ايران، تهران، شمع، بي تاريخ، ص123) در سال 
1319 درآمد رضاشاه فقط از امالك بجنورد چهل ميليون تومان بوده است. بخش بزرگ ثروت مالى رضاشاه 
در بانك هاى لندن نگهدارى مى گرديد. براى توضيح بيشتر رك: محمدقلى مجد، رضاشاه و بريتانيا، ترجمه 
مصطفى اميرى، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى سياسى، 1389، فصل نهم و دهم. چپاول و غارت 
محمدرضا پهلوى بسيار بيشتر و وحشتناك تر از چپاول و غارت پدرش بود. به نوشته اسداهللا علم، شاه از 
پدرش 20 ميليون دالر نقد به ارث برد كه اين مبلغ در آذر 1349 معادل 100 ميليون دالر شده بود. 

گفت وگوهاى محرمانه من با شاه (خاطرات اسداهللا علم)، تهران، طرح نو، 1371، ج1، ص276. 
3 . محمدعلي فروغي، سياستمدار ايراني، مكرر وزير و نخست وزير شد. وي در سال 1328 به رياست مجلس 
شوراي ملي رسيد. وقتي كه پس از شهريور1320 نخست وزير شد، قراردادي با متفقين بست و ايران را به 
جرگه متفقين درآورد. وي در حالي كه وزير دربار شاهنشاهي بود، بر اثر عارضه قلبي درگذشت. كتاب هاي 
متعددي از او به جاي مانده است. (فرهنگ فارسي، دكتر معين، ج6، ص4771) به نوشته تاج الملوك مادر 
محمدرضا پهلوي «محمدعلي فروغي عالوه  بر آنكه طرف مشورت رضاخان بود، ساعت ها براي رضاخان از 
تاريخ باستاني ايران تعريف مي كرد و حتي به شاه، تعليم خط و سواد مي داد. فروغي مي گفت چندان به 
اسالم اطمينان ندارد و مادر همه اديان الهي، آيين زرتشت است و بقيه اديان از روي آيين باستاني ايرانيان 
تقليد شده اند.» تاج الملوك آيرملو؛ ملكه پهلوي (خاطرات تاج الملوك)، تهران، به آفرين، 1381، ص87-88. 
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پسرش داده ام كمك خواهد كرد.1
ــايى و چپاول ميراث فرهنگى ايران از  طبق گزارش امريكايى ها پوپ در شناس
خدمات دالالن يهودى بسيار سود مى برد و در نمايشگاه ها اشياى بدلى را به عنوان 
اصلى معرفى مى كرد. به يقين وى اشياء و آثار اصلى را پس از پايان نمايشگاه ها به 
ــا و مجموعه داران امريكايى به قيمت هاى گزافى مى فروخت. با توجه به اين  موزه ه
حقايق، بي دليل نيست كه نويسنده امريكايي چارلز موريتز، مي نويسد: «دارايي هاي 
مؤسسه پوپ در سال 1947 (1317- 1316) بيست وپنج برابر شد!» نماينده موزه 
ــين طى نامه اى در تيرماه 1310 به مدير  ــگاه پنسيلوانياى امريكا به نام وولس دانش

موزه مى نويسد:
ــا بود ولى ما او را مالقات  ــوپ در ماه هاى مه و ژوئن اينج پ
نكرديم، چون او قبل از بازگشت ما از استرآباد [گرگان] به اروپا 
ــدت  ــه همه اعضاى جامعه خارجيان به ش رفته بود. مثل هميش
ــتند. او نبوغ فراوانى در دشمن تراشى و سلب  ــكل داش با او مش
ــتر كسانى كه با او در ارتباطند دالالن  اعتماد ديگران دارد. بيش
ــر را از ذهنم بيرون  ــتند... نمى توانم اين فك ــه يهودى هس عتيق
ــت  ــت سرنوش ــى ايران بدون او مى توانس كنم كه باستان شناس
ــگاه [آثار ايران] در لندن پوپ  ــته باشد... در نمايش بهترى داش
ــاير اعضاى كميته، تعدادى اشياى تقلبى  با وجود اعتراضات س
ــته و براى انبوهى سفالينه هاى تقلبى  را به معرض نمايش گذاش
ــى صادر كرده كه اين اقدام باعث بى اعتبار كردن آثار همه  گواه
ــت. اينجا بود كه فهميدم بايد از هر كس و هر كارى  دوره ها اس
ــدت شما را از  مرتبط با پوپ مانند طاعون دورى كرد. من به ش
ــنهادهاى پوپ در مورد مسائل ايران برحذر  ــتن پيش به كار بس
ــما  ــاند و راه ش ــما و انجمن را به گمراهى مى كش مى دارم. او ش
ــف  را آن چنان دور خواهد كرد كه بايد تا مدت ها براى آن تأس

بخوريد.2
ــه اش  ــن در حكومت محمدرضا پهلوى ثروت پوپ و دارايى هاى مؤسس به يقي

1 . محمدقلي مجد، همان، ص77-78. 
2 . محمدقلي مجد، همان، ص86-87. 
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ده ها و شايد صدها برابر گرديد. اموال و آثار فرهنگي در نظر محمدرضا پهلوي فاقد 
ارزش بود. او همه ايران را متعلق به خود مي دانست و با قاطعيت اعالم مي داشت: 
ــن تعلق دارد و همه چيز مملكت در اختيار  تمام ايران به م

يك رهبر قدرتمند (شاه=خودش) است.1
ــخاصي مانند پوپ از ميراث فرهنگي كشور در توبره كرده بودند،  پس آنچه اش
ــاه بوده و البته اجازه اين غارت را نيز همچون  نه مال مردم و مملكت! بلكه مال ش
ــهم قابلي از فروش آنها  ــود نيز همانند پدرش س ــدرش عطا فرموده بود چون خ پ
ــي كه محمدرضاشاه براي ميراث فرهنگي كشور قائل  دريافت مي كرد! ميزان ارزش
ــاه) و فرزندش شهرام،  ــرف (خواهر ش ــت: اش بود، از اين حقيقت تاريخي هويدا اس
شمس (خواهر شاه)، احمدرضا و محمودرضا (دو برادر شاه) به جان تپه ها و مناطق 
تاريخي ايران افتادند و حتي شهر سوخته سيستان را با انواع ماشين هاي حفاري از 
هم دريدند تا به طال و نقره دست  يابند. پر واضح است كه بر سر اين مناطق تاريخي 
ــد! محمدرضا به جاي اعتراض به اين اقدامات نزديكانش،  و ميراث فرهنگي چه آم

وقيحانه چنين گفت: 
ــت و از اين گونه اشياي كهنه  ــيار وسيع اس اين مملكت بس
ــتان  ــت! و موزه ايران باس و بي ارزش در دل خاك آن فراوان اس
ــياي  ــده كه ديگر جا براي اش آن قدر از اين خرت  و پرت ها پر ش

جديد ندارد.2 
محمدرضا پهلوي عالوه بر بازگذاشتن دست دزداني چون دكتر پوپ در غارت 
ــور  ــتاني ايران را چپاول و به خارج از كش ميراث فرهنگي ايران، خود نيز آثار باس
منتقل مي نمود. به  عنوان  نمونه، اندكي قبل از فرار از ايران در سال 1357، دستور 
ــدام جا مي گرفتند- تهيه  ــيار بزرگ- كه دو مرد در هر ك ــت چمدان بس داد دويس
كنند و تحت نظارت او و فرح، آثار قديمي و عتيقه هاي بسيار قيمتي را كه از چهار 
ــال هاي مخصوصي در داخل اين  ــه ايران جمع آوري شده بودند، البه الي پوش گوش
ــپس اين چمدان ها را همراه خود با هواپيما به مصر بردند.  چمدان ها جا دهند و س
ــادات و سپس در مراكش به دستور  ــتور انورس آثار گران قيمت ايران در مصر به دس
شاه حسن مورد دستبرد قرار گرفتند و از دويست چمدان، فقط پنجاه چمدان براي 

1 . اسداهللا علم، همان، ج1، ص355. 
2 . رك: خاطرات فريده ديبا، ص287- 283. 
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زوج «تاج باخته» باقي ماند.1 

دكتر غني و دزدى هاى پروفسور پوپ 
دزدي هاي پروفسور پوپ چيزي نبود كه سال ها بعد با اسناد امريكايي ها عيان 
ــم و گوششان خوب كار مي كرد،  گردد. تعدادي از بزرگان حكومت پهلوي كه چش
ــخاصي چون محمدعلي و محسن فروغي  ــتي اش در همان زماني كه پوپ با همدس
ــتاني ايران و فروش آنها به موزه هاي امريكايي  به چپاول  ميراث فرهنگى و آثار باس
ــخاص، دكتر قاسم غني2  مي پرداخت، متوجه مرام و هدف او بودند. يكي از اين اش
است. او زماني كه سفير ايران در مصر بود، در يادداشت هاي خود به تاريخ سيزدهم 

اسفند 1326 مي نويسد: 
پروفسور پوپ از هندوستان آمده تلفن كرد. خواهش كردم 
ــي از اعليحضرت بُِبرد كه قول  ناهار بيايد اينجا. مي خواهد گوش
ــه او. اين مرد جز پول هيچ چيز  گرفته كمك فرمايند به مؤسس
ــود و حقيقتاً براي به دست  آوردن آن از هيچ چيز  ــرش نمي ش س
فروگذار نمي كند. اين مرد تقريباً هفده سال پيش به مشهد آمد 
ــان آقاي محمود جم بود و عكس از مناظر تاريخي ايران  و مهم
ــاير نقاط رفته و يكسري  ــيراز، اصفهان و س ــت. به ش برمي داش
ــال  ــيون لندن كه در س ــا تهيه كرد. بعد در اكسپوزيس عكس ه
ــهرتي يافت و شش مجلد كتاب مركب  1938 بود، كار كرد و ش
 Survey of Persian ــوان ــت عن ــرح ابنيه تاريخي تح از ش
 Iranian ــام ــم در نيويورك محلي به  ن ــت. بعد ه Art نگاش
Institute داير كرد و متخصص صنايع ايراني به شمار مي رفت. 
ــه، كوزه، قالي، منسوج و نقاشي ايراني جمع  مقداري كتب، كاس
ــي و عربي داير كرد  ــت؛ مي خريد و مي فروخت. درس ايران داش
ــرق  ــان و يا يهودي هاي مستش ــس بعضي ايراني ــه ثمن بخ و ب

خدمتكاران  از  تعدادى  ص264-269.  ج1،   ،1382 سايه،  تهران،  خلخالي،  صادق  آيت اهللا  خاطرات   .  1
محمدرضا كه از مصر به ايران بازگشتند و توسط دادگاه انقالب اسالمى مورد بازجويى قرار گرفتند اين 

چپاول را افشا كردند. 
2 . دكتر قاسم غني، پزشك، دانشمند و اديب ايراني.
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ــم مؤسسه خود را  ــده از اروپا را جمع وجور كرد. بعد اس رانده ش
ــت. با هند و ممالك عرب هم سروكار  ــيا» گذاش ــه آس «مؤسس
ــارالتان و  ــن امريكايي، يك  نوع ش ــت. در جامعه متخصصي ياف
ــد. مردي فعال و  ــرو دنيا و اهل تجارت معرفي ش ــر و پي متظاه
ــت. خوب هم چيز مي نويسد. زني به نام دكتر  نطاقي فصيح اس
اكرمان دارد كه معروف است. آن هم پيرزن شيادي است. در اين 
ــد. مقاالتي بر  ــن كه با روس ها روي هم ريخت، عامل آنها ش بي
ــت. احتالل [اشغال] ايران [در جنگ جهاني دوم] را  له آنها نوش
ــا تعليل [علت يابي] كرد. در عين  حال با ايرانيان  به نفع روس ه
ــور بود... در امريكا هر چند روز يك دفعه به واشنگتن  هم محش
ــفارت روس منزل مي كرد. مرد مرموزي شده بود.  مي آمد، در س
ــين عال كه وارد شد، از او استقبال كرد، پذيرايي كرد.  آقاي حس
هر سال جشن مي گيرد و بليط آن را بر ايرانيان تحميل مي كند. 
جماعتي موافق و مخالف پيدا كرد. لوي هندرسون، رئيس شعبه 
شرق وسطي، جداً به تكذيب او پرداخت و از او بدگويي مي كرد. 
ــده بود و ماهي سيصد دالر... دولت  اللهيار صالح1 از رفقاي او ش
ايران به او بدهد. به  هر حال براي آكادمي روسيه به مسكو چند 
بار رفت. اخيراً به هند رفته و با [ جواهر لعل] نهرو و سران هند 
مالقات كرده. در تهران اعليحضرت را زيارت كرده، در نيويورك 
در اطراف واالحضرت شهدخت اشرف بوده. در خيال است پولي 
ــت. (در  ــاه بگيرد. ديروز مي گفت به آقاي جم خواهد نوش از ش

صحبت با من) پرت و پالهايي گفت و ناهاري خورد و رفت.2 

چهره سياسي دكتر پوپ 
ــكان به رأس هرم قدرت در  ــد، دكتر پوپ از نزدي چنانكه پيش تر نيز گفته ش
ــي و تبليغاتي- به صورت محرمانه و  ــكا بود و در زمينه هاي اطالعاتي، تحقيقات امري
ــت. وي مأموريت هاي محرمانه  ــت امريكا قرار داش ــكار- در خدمت اهداف دول آش

1 . رك: خسرو سعيدي، اللهيار صالح، تهران، طاليه، 1367، ج1. 
2 . سيروس غني (به كوشش)، يادداشت هاي دكتر قاسم غني، تهران، زوار، 1377، ج3، ص222-223. 
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ــازمان جاسوسي امريكا (سيا) به  زيادي نيز انجام داد و يكي از مأموران بلندپايه س
حساب مي آمد. 

ــازمان سيا داشت، دكتر پوپ را عامل  ــاواك ايران در ارتباط ويژه اي كه با س س
ــت- و هنوز اسناد كامل آن  ــت. چنانكه پيدا اس ــازمان مذكور معرفي نموده اس س
ــط امريكا افشا نشده است- پوپ در دهه 1340، در جريان هاي سياسي ايران  توس
ــور و چگونگي اجراي  ــنعلي منص ــكار مي نمود و در روي  كار آمدن حس دخالت آش
برنامه هاي دولت وي، نقش كليدي داشته است. منصور همان كسي است كه حكم 
ــاه گرفت و به مورد اجرا گذاشت و  ــال 1343 از ش تبعيد حضرت امام(س) را در س
ــي مستشاران امريكايي موسوم به كاپيتوالسيون  همو بود كه طرح مصونيت سياس
ــتعمره امريكا تبديل كرد. منصور  ــين رسانيد و ايران را به  مس را به تصويب مجلس
سرانجام در اول اسفند1343 به دست محمد بخارايي (از اعضاي هيئت هاي مؤتلفه 
اسالمي) كشته شد.1 آيا آرتور پوپ به  عنوان عضو برجسته سازمان سيا در اين امور 

ننگين به حسنعلي منصور خط نمي داد؟! 
ساواك در سند مورخ 1344/8/19 در مورد پوپ چنين گزارش نموده است: 

ــگاه  ــتاد دانش ــور پوپ اس ــه زودي پروفس ــالع، ب طبق اط
ماساچوست امريكا و عضو سازمان سياي آن كشور كه متخصص 
ــت اكرم  ــت، به  عنوان اينكه در اثر بازداش در امور اجتماعي اس
ــده و به فروش  ــاف زاده كتاب هايش در ايران خوب تبليغ نش مع
ــت و روش  ــه و در اين موقع كه جرج آلن2 هم در ايران اس نرفت
سياسي ايران تغيير كرده، به ايران خواهد آمد. البته اين شخص 
چندي قبل هم به ايران آمد و رفت كرد و همان كسي است كه 
در شش ماهه دوم سال 39 به ايران آمد و قريب شش الي هشت 
ــفير  ــنهاد س ــت در مورد پيش ماه در ايران بود و مأموريت داش
ــكا در اثر خدمتي  ــفارت وقت امري ــت امريكا و وزيرمختار س وق
ــا كرده بود و آنها  ــنعلي منصور] به آنه كه مرحوم منصور [حس

1 . براي مطالعه در خصوص زندگي، گرايش سياسي، ترور و اسناد حسنعلي منصور رك: منيژه صدري، 
حسنعلي منصور به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي. 

2 . جرج آلن سفير امريكا در ايران به مدت دو سال در سال هاى 1947- 1946/ 1326- 1325 و همتاى 
ايرانى وى در واشنگتن حسين عالء بوده است. 
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ــت مداران امريكا خواسته بودند ايران با  از وزارت  خارجه و سياس
ــت هاي حزبي اداره شود و ليدر حزب نيز منصور  روش و سياس

باشد، مطالعه كند.

ــاده گرفته  ــود از كارگر س ــوپ در مدت اقامت خ ــتر پ مس
ــت و حتي در اين  ــتقيماً تماس گرف ــا با رجال مهم ايران مس ت
ــات نمود و نظرات  ــش بار با احمد آرامش1 مالق مدت توقف، ش
ــي ايران بود خواست (اين موضوع را  او را كه وارد به امور سياس
ــت). خالصه به امريكا  ــود آرامش براي منبع تعريف كرده اس خ
ــفير وقت امريكا  مراجعت نمود و پس از تقديم گزارش خود، س
به  عنوان مرخصي به مدت دو هفته به امريكا رفت ولي اين سفر 
هفتاد روز طول كشيد و سفير امريكا با دستورالعمل تازه اي وارد 
شد و به حضور شاهنشاه شرفياب گرديد. بالفاصله گروه مترقي 
ــروان طرفدار  ــه از جوانان و پي ــكيل گرديد كه هم ــور تش منص
ــته به دفتر  ــكا بودند و بالفاصله اين دفتر و اين گروه، وابس امري
ــاه اعالم شد. خالصه انتخاباتي صورت گرفت  اختصاصي شاهنش
و حزب ايران نوين به وجود آمد. حال اين پروفسور پوپ به زودي 

به ايران خواهد آمد و سفر آن  را نمي توان بي اهميت دانست...

گذرانيدن  جهت  مقدماتي  تحصيالت  اتمام  از  پس  آمد.  دنيا  به  يزد  در  سال 1287  به  آرامش  احمد   .  1
دوره دبيرستان به تهران آمد و در كالج امريكايي تحصيالت خود را به پايان برد. (به احتمال از همان جا با 
امريكاييان و سپس با پروفسور پوپ آشنا و مرتبط شده است.) در خصوص مطالعه زندگي، افكار و خاطرات 
آرامش رك: 1. احمد آرامش، هفت سال در زندان آريامهر (زندگينامه و مقدمه از اسماعيل رائين)، تهران، 
بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1358؛ 2. احمد آرامش، پيكار من با اهريمن (يادداشت هاي زندان)، به كوشش 
خسرو آرامش، تهران، فردوسي، 1371؛ 3. غالمحسين ميرزاصالح؛ خاطرات سياسي احمد آرامش، تهران، 

جي، 1369. 



132
دوره سوم ■ سال هشتم ■ شماره 28 ■ تابستان 90
مقاالت



13
3

90
ان 

ست
 تاب
■ 

28
ره 

شما
 ■

تم 
هش

ال 
■ س

وم 
ه س

دور

ايى
ريك

س ام
شنا

ران 
، اي
وپ

ام پ
 اپه

تور
 آر
امه

كارن

در سند مورخ 1344/10/13 ساواك در مورد پوپ مى خوانيم: 
ــاً اداره دوم كل  ــور پوپ به ايران. محترم ــافرت پروفس مس
ــوم اعالم نموده است پروفسور پوپ كه از مستشرقين معروف  س
ــگاه ماساچوست آن كشور كه در ضمن  ــتاد دانش امريكايي و اس
ــيا) امريكا مي باشد، قرار است تا قبل  عضو سازمان [CIA] (س
ــافرت و احتمال دارد  ــال جاري به ايران مس ــان دي ماه س از پاي

[حضور شاهنشاه] شرفيابي حاصل نمايد...
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سرگذشت غمبار الواح گلي هخامنشى؛ ميراث شوم پوپ و هرتسفلد
ــيد با  ــال هاي 1934- 1933/ 1313-1312 در حفاري هاي تخت جمش در س
ــيدمحمدتقي مصطفوي و پروفسور  ــادروان س همكاري هيئت ايراني به رهبري ش
ــيكاگو، در ديوار  ــگاه ش ــتاد دانش ــي (1948-1879) اس ــفلد آلمان ــت هرتس ارنس
ــت در محل كاخ خزانه  ــمال غربي صفه تخت جمشيد درس ــتحكامات گوشه ش اس
حدود 30 هزار لوح گلي با متن هايي به خط ميخي عيالمي (به ابعاد درازى 3 تا 7 
ــانت و كلفتى 1 تا 2 سانت) به دست  آمد كه از اين تعداد  ــانت، پهناى 2 تا 6 س س
حدود شش هزار لوح سالم بودند. اين لوح ها مربوط به سرزمين اصلي هخامنشيان 
ــرزمين جلگه اي و پرآب عيالم در دامنه هاي فارس  يعني پارس يا فارس امروز و س
ــزرگ (522-486 پيش از  ــواح در زمان فرمانروايي داريوش ب ــت. اين ال مرتفع اس
ــده و تاريخ آنها سيزدهمين تا بيست و هشتمين سال فرمانروايي  ميالد) نوشته ش
ــال 509 تا 494 پيش از ميالد را در برمي گيرد. اين مجموعه،  داريوش يعني از س

بخش كوچكي از بايگاني واقعي ديوان شاهنشاهى هخامنشى است. 
ــا با توجه به  ــن تعداد بوده ام ــتر از اي ــيار بيش ــمار اين لوحه ها در اصل بس ش
ــده بودند و قرار هم نبوده كه براي  ــته ش اينكه بر روي گل رس خام يا نپخته نوش
ــود به مرور زمان از بين رفته اند. اما اينكه  ــيار دور از آنها نگهداري ش زمان هاي بس
ــتان شگفتي دارد. پس  ــالم باقي مانده اند داس چرا همين تعداد از لوح ها تاكنون س
ــكندر مقدوني به ايران زمين در سال 330 پيش از ميالد (تقريباً  از يورش سپاه اس
170 سال پس از نگارش لوحه ها) و غارت و سوزاندن تخت جمشيد، گرماي شديد 
ــتون كه در كنار باروي خاوري قرار  ــوزي كاخ خزانه و تاالر صدس ــي از آتش س ناش
ــت موجب پخته شدن و استحكام بيشتر لوح هاي گلي و پايدار  ماندن آنها تا به  داش

امروز شد. 
ــته بندى  ــف، در قوطى هاى مقوايى بس ــن كتيبه ها يا الواح گلى پس از كش اي
ــيكاگو عهده دار خاكبردارى ها و كشفيات  ــگاه ش ــرقى دانش گرديد و چون بنگاه ش
علمى تخت جمشيد بود، در اختيار آنها قرار گرفت و براى خوانده شدن و تحقيقات 
ــط بنگاه مذكور به طور موقت و  ــال 1314 با اجازه دولت ايران و توس علمى در س
ــمتى از كتيبه ها در آن كشور توسط پروفسور جرج  ــد. قس امانت به امريكا برده ش
ــد. در اين كتيبه ها اطالعات  ــتاني ايراني خوانده ش كامرون متخصص زبان هاي باس
ــتادان  ــيد، اس ــنگ ها، بهتر كردن نقش هاى تخت جمش ــى در مورد تراش س جالب
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ــبات مالى حتى ميزان دستمزد كارگران  ــگر، محاس درودگر، منبت كار، آهنگر، مس
ــود.1  ــى به آنها ديده مى ش ــى پرداخت هاى مالى و جنس ــيد و چگونگ تخت جمش
ــه نام لوحه هاي  ــان متن لوحه ها را در كتابي ب ــتين گزارش و ترجم كامرون نخس
ــر كرد. پس از آن  ــيكاگو منتش ــال 1327/1948 در ش ــيد به س خزانه تخت جمش
ــر كامرون كار را بر روي حدود دو هزار لوحه  ادامه داد  ــارد هالوك همتاي ديگ ريچ
ــتحكامات تخت جمشيد در سال  و گزارش و ترجمان خود را در كتاب لوحه هاي اس
1348/1969 در شيكاگو منتشر و پس از آن نيز مقاله هاي متعددي در اين زمينه 
ــي دانشگاه  ــاند. گالري ايران در موزه شرق شناس ــريات گوناگون به چاپ رس در نش
ــت كه در آن عالوه بر الواح هخامنشى يك هزار  ــامل فضاي وسيعى اس ــيكاگو ش ش
ــي از آثار موجود در اين  ــود و بخش مهم ــتاني ايران نيز نگهداري مي ش قطعه باس

گالري اشياي به سرقت رفته از تخت جمشيد است. 
ــيكاگو تعدادى از اين كتيبه ها را به ايران  ــگاه ش ــال1951 /1330 دانش در س
ــي كامل سپرده شد.  ــترداد كتيبه هاى امانتي به فراموش بازگردانيد و از آن  پس اس
 ،CNN ،CBS ،در 29 آوريل 2004/ 10 ارديبهشت 1383 خبرگزاري هاى رويتر
ــي چون نيويورك تايمز و گاردين از بازگردانيدن 300 لوح  و روزنامه هاي سرشناس
دوره هخامنشي به ايران خبر دادند. اين خبر بر اساس اطالعيه مؤسسه شرق شناسي 
ــيكاگو در 28آوريل مخابره شد كه طي آن اعالم شده بود اين دانشگاه  ــگاه ش دانش
ــال پيش از دولت ايران به امانت گرفته  ــتاني فوق را كه 70 س 300 لوح گلي باس
بود، به سازمان ميراث فرهنگي ايران بازپس خواهد داد. در اين اطالعيه آمده است 
ــي از «ده ها هزار لوحي است كه در سال 1937 به دانشگاه  كه اين 300 لوح بخش
ــيزدهم ارديبهشت 1383، خبرگزاري ميراث  شيكاگو امانت داده شده بود.» در س
ــيصد كتيبه فوق طي مراسمي به رئيس ميراث فرهنگي  فرهنگي گزارش داد كه س
ــد و طرف ايراني از «حسن نيت»  ــازمان تحويل ش ايران و جمعي از مديران اين س
ــي دانشگاه  ــه شرق شناس ــتاين مدير مؤسس طرف امريكايي قدرداني كرد. جيل اس

شيكاگو در مراسم فوق درباره بقيه كتيبه ها چنين گفت:
ــياري از اين كتيبه ها خرد شده اند، تعيين  از آنجايي كه بس
ــت. اما ما تخمين مي زنيم كه  ــكلي اس تعداد دقيق آنها كار مش

1 . سيد محمدتقى مصطفوى، اقليم پارس (آثار تاريخى و اماكن باستانى فارس)، تهران، اشاره، 1375، ص410-
 .409
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ــادي خرده هاي  ــيار زي ــدود دو هزار كتيبه كامل و تعداد بس ح
كتيبه ها در اختيار دانشگاه شيكاگو باشد.1 

ــاندي تايمز حاكي  گزارش ديگر خبرگزاري ميراث فرهنگي به نقل از روزنامه س
از آن بود كه به دليل وقوع انقالب اسالمي و بسته شدن درهاي رابطه بين دو كشور 
ــت اين لوح ها را زودتر به  ــگاه شيكاگو نتوانس ــال 1979، دانش ايران و امريكا در س
ــيد: چرا دانشگاه شيكاگو طي سال هاي 1333-1357  ايران بازگرداند. اما بايد پرس
ــت، باقي مانده كتيبه ها را به  ــطح قرار داش كه روابط ايران و امريكا در عالي ترين س

ايران بازنگردانيد و چرا اكنون ناگهان امانتدار شد؟! 
تحقيقات دكتر مجد پژوهشگر ايراني مقيم اياالت  متحده امريكا درباره «غارت 
ــه شرق شناسي دانشگاه  ــيله مؤسس ــاه» به  وس ــتاني ايران در دوره رضاش آثار باس
ــده دولت امريكا و به  ويژه گزارش هاي سفارتخانه  ــيكاگو بر مبناي اسناد علني ش ش
ــه در دهه 1309-1319/1930  ــان مي دهد ك اياالت  متحده امريكا در تهران، نش
ــيد، در معرض  ــران به ويژه مجموعه تخت جمش ــتاني و ميراث فرهنگي اي آثار باس
غارتي بزرگ از سوي برخي نهادهاي امريكايي و در رأس آنها مؤسسه شرق شناسي 
ــودجوي امريكايي چون آرتور پوپ، ارنست هرتسفلد  ــيكاگو و عمال س دانشگاه ش
ــار تحقيقات دكتر مجد، مقامات مؤسسه  ــت. انتش ــريكان ايراني آنان بوده اس و ش
ــيكاگو را نگران كرد. آنان تصور مي كردند كه به زودي با  ــگاه ش ــي دانش شرق شناس
ــد و در نتيجه به فكر افتادند كه بخش بسيار  ــوايي مواجه خواهند ش جنجال و رس
ــتانه، مانع از  ناچيزي از غارت خود را به ايران پس دهند و با ايجاد ارتباطات دوس
ــوند. چنين بود كه مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو در  اين رسوايي بزرگ ش
ــش ناگهاني آنان برخي  مقامات  ــد و بذل و بخش ــوت امانتداري امين ظاهر ش كس

ايراني را غافلگير كرد.2
ــت.  ــيكاگو اس ــگاه ش ــتار بازپس گيرى الواح باقى مانده در دانش ــران خواس اي
شوربختانه مدتى است كه سرنوشت اين الواح با دسيسه هاى سياسى صهيونيست ها 

شيكاگو  دانشگاه  چرا  عنوان:  با  يادداشت   www.shahbazi.org .شهبازى عبداهللا  اينترنتى  سايت   .  1
كتيبه ها  شدن  خرد  علت  داد؟ 15ارديبهشت1383.  پس  ايران  به  را  هخامنشي  دوره  گلي  كتيبه  سيصد 
بازمى گردد.  شيكاگو  دانشگاه  در  نگهدارى  چگونگى  به  ايران  از  انتقال  زمان  در  نامناسب  حمل  بر  عالوه 
در سايت اينترنتى خبرگزارى ميراث فرهنگى www.chn.ir تحويل 300 لوح در 17تير 1383 گزارش 

گرديده است. 
2 . همان.
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ــال 1371/1992 كنگره امريكا قانونى تحت  ــت. توضيح اينكه در س گره خورده اس
ــك حمالت تروريستى» را تصويب كرد كه بر اساس آن قربانيان  عنوان «بيمه ريس
عمليات تروريستى مى توانند در دادگاه هاى امريكا به طرح شكايت عليه دولت هاى 
حامى تروريسم پرداخته و خواهان دريافت غرامت از آنها گردند. پس از آن، از سوى 
دولت امريكا هفت دولت از جمله ايران به عنوان حاميان تروريسم معرفى شدند. در 
چهارم سپتامبر 1997/ سيزده شهريور1376 بمبى در بازار بن يهودا واقع در شهر 
ــته و ده ها مجروح داشت. اين بمب گذارى  ــد كه چهار كش بيت المقدس منفجر ش
ــه مجروحان و  ــان اين حادثه از جمل ــد. قرباني ــبت داده ش انتحارى به حماس نس
ــكايت كردند؛ به اين بهانه  ــدگان، در دادگاه هاى امريكا عليه ايران ش وراث كشته ش
ــران به حماس كمك مى كند و لذا طبق قانون پيش گفته بايد غرامت آنان را  كه اي
ــت ها به نام ديويد استراچمن از دادگاه خواست  ايران بپردازد. وكيل اين صهيونيس
ــى و ساير آثار تاريخى متعلق به ايران در امريكا  تا با توقيف و فروش الواح هخامنش
ــردد. دادگاه نيز حكم توقيف  ــاكيان پرداخت گ غرامت چند صد ميليون دالرى ش
الواح را صادر نمود. سازمان ميراث فرهنگى ايران با گرفتن وكيل امريكايى به رأى 
ــد تا با مستندات حقوقى مانع از صدور حكم نهايى  صادره اعتراض كرده و مى كوش
در توقيف الواح گردد تا بتوان الواح را پس گرفت. اما البى قدرتمند صهيونيستى در 
ــيدگى حقوقى دادگاه اعمال نفوذ مى كند؛ چنان كه هنوز پس از چند سال  كار رس
ــيده است! الواح مزبور نيز هم اكنون در موزه دانشگاه شيكاگو  پرونده به نتيجه نرس

نگهدارى مى شوند تا تكليف قانونى آنها از سوى دادگاه مشخص گردد.
مشكل پس گرفتن الواح و ساير آثار دزديده شده ايرانى از شيطان بزرگ امريكا 
ميراث شومى است كه از آرتور پوپ و هرتسفلد به يادگار مانده است. ميراث ديگر 
آرتور پوپ يعنى «مؤسسه آسيايي» پس از انقالب اسالمي ايران منحل شد. آرشيو 
ــه اي از پارچه ها، فرش هاي  ــتانى ايران با مجموع ــزرگ عكس از هنرها و آثار باس ب
كهن و آثار عتيقه ايران و جهان كه پوپ به كمك تيم تحقيقاتى طي سال ها فراهم 
ــيراز) نگهداري مي شوند. شماري  ــتان (ش و گردآورده بود، اكنون در موزه نارنجس
ــامل كتاب هاي  ــا نيز در كتابخانه ملي ايران قرار دارند. كتابخانه پوپ ش از عكس ه
ــياري درباره تاريخ، باستان شناسي، هنر و زبان هاي ايراني هم اكنون در كتابخانه  بس
ميرزاي شيرازي دانشگاه شيراز به شكل مجموعه اي مستقل تحت  عنوان «مجموعه 

ايران شناسي پروفسور پوپ» نگهداري مي شود.




