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نقش معماران و باستان شناسان غربی در مرمت  
بناهای تاریخی ایران در دوران پهلوی )1304-135۷(

سارا مهدیزاده*1، پیروز حناچی ۲
۱  استادیار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

۲ استاد دانشکده معماری، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: ۹4/۱۱/۱۰، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۵/۹/۳(

چکیده

کنون تحقیقاتی در مورد  فعالیت های حفاری باستان شناســان غربی در محوطه های تاریخی ایران،  تا

انجام شده است. اما در این پژوهش کوشش می شود، نقش معماران و باستان شناسان غربی در مرمت 

گیرد. ارنســت هرتســفلد،  بناهــای تاریخــی در دوران پهلــوی )۱۳۵7- ۱۳۰4( مورد بررســی انتقادی قرار 

که توســط »انجمن آثار ملی«  کارشناســان غربی بودند  کســیم ســیرو از اولین  گدار، آرتور پوپ و ما آندره 

دعــوت بــه همکاری شــدند. در این راســتا، مقاله ی حاضــر با اتخاذ  روش تحقیق تفســیری-تاریخی به 

نقــد و بررســی فعالیت هــای این افــراد در حوزه مرمت و حفاظت آثــار تاریخی ایران می پــردازد.  به دلیل 

کافــی در خصوص موضوع پژوهش، عــالوه بر منابع ثانویــه، داده های اولیه  عــدم وجــود منابــع مدون و 

گرفته اســت. این داده ها شــامل: ســخنرانی ها و خاطــرات اعضای  نیــز در ایــن نوشــتار مورد تحلیل قرار 

انجمن آثار ملی، روزنامه  های قدیمی، متون تاریخی، اساسنامه های انجمن آثار ملی، و اسناد دولتی و 

کنون مورد بررسی قرار نگرفته است،  که تا  رسمی می باشد. با استناد به برخی از مدارک و اسناد تاریخی 

کارشناســان غربــی، نقش مهمی را  کــه فعالیت ها و دیدگاه های این  نتایــج ایــن تحقیق نشــان می دهد 

در سیاســت های اعمال شــدۀ دولت مــردان حکومت پهلوی در خصوص حفاظــت و یا تخریب بناهای 

تاریخی ایران داشته است.
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مقدمه

در زمان حکومت محمدعلی شاه قاجار )۱۲88-۱۲8۵(، بر طبق 
قرارداد  ۱۹۰7 م.، ایران به دو قســمت بین روســیه و بریتانیا تقســیم 
که این امر موجب خشم ملی گرایان و مشروطه خواهان  گردیده بود 
بریتانیــا و روســیه در همــۀ  شــد )Abdi, 2001, 55(. دخالت هــای 
کشــور، منجر  امــور داخلــی ایران و ضعف پادشــاهان قاجــار در اداره 
گردید. بــا تاج گــذاری رضاخان  کودتای ســال ۱۲۹۹  بــه شــکل گیری 
از  دوره ای  وارد  ایــران  پهلــوی،  حکومــت  شــروع  و  ســال ۱۳۰۵  در 
گردید. از یک  ســریع ترین تغییرات و اصالحات سیاســی- اجتماعی 
کشــورهای اروپایــی را الگــوی ایران  ســو، رضاخــان تصمیــم داشــت 
کند و از سوی دیگر  مدرن قرار دهد و سنت های مذهبی را ریشه  کن 
می خواســت دوران پهلوی جدید را بر اســاس ایران باســتان قبل از 

. )Avery et al.,1991, 232( اسالم تصویر نماید
ایجــاد خیابان هــای آســفالته، راه آهــن، ســاختمان های اداری 
نوین، مدارس، دانشــگاه، ســینما، مــوزه و... از اقدامات رضاخان 
کشورهای اروپایی بود. همچنین   در مســیر همانندسازی ایران به 
که زبان پیش از اسالم  انتخاب نام »پهلوی« برای حکومت جدید، 
کشــور در محافل بین المللی از »پرشــیا« به  در ایران بود، تغییر نام 

»ایــران« و تشــکیل »انجمن آثار ملــی«، از دیگر اهداف رضاخان در 
جهت بزرگداشــت شکوه ایران باستان بود. با تشکیل »انجمن آثار 
کارشناسان خارجی نیز به ایران دعوت شدند  ملی« در سال ۱۳۰۱، 
و در برنامه های سیاســی- اجتماعی رضاخان به صورت مســتقیم 
کنــون تحقیقاتــی در  گرچــه تا یــا غیرمســتقیم دخالــت داشــتند. ا
مورد فعالیت های حفاری باستان شناســان غربی در محوطه های 
گردیده اســت )Abdi, 2001;ملک شهیری،  تاریخی ایران، منتشــر 
کوشــش می شــود، به نقــش معماران  ۱۳6۵(، امــا در این پژوهش 
دوران  در  تاریخــی  بناهــای  مرمــت  در  غربــی  باستان شناســان  و 
کوتاه  گردد. در ابتدا، پس از ذکر مقدمه ای  حکومت پهلوی  اشاره 
در خصــوص رویکــرد پادشــاهان قاجــار بــه آثــار و بناهــای تاریخی، 
چگونگــی تشــکیل »انجمــن آثار ملــی« در ســال ۱۳۰۱ توضیح داده 
می شود و به دالیل دعوت به همکاری معماران و باستان شناسان 
غربی اشــاره می گردد. ســپس دامنۀ فعالیت هــا و دیدگاه های این 
کارشناســان خارجــی بــر سیاســت های اعمال شــدۀ دولــت مردان 
دورۀ پهلــوی در خصــوص حفاظــت و مرمــت از بناهــای تاریخــی 

ایران، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

 روش تحقیق

این پژوهش، مبتنی بر روش تحقیق تفسیری-تاریخی می باشد. 
در این روش، »محقق تفسیری باید به تناوب به یافته های تحقیق 
صورتــی روایتــی بدهــد و در رونــد انجام تحقیــق یافته هــا را با ذهنی 
تحلیلــی و شــیوه ای روایتی ســازمان دهــد« )گروت و وانــگ، ۱۳86، 
۱۳8(. در روش تفســیری-تاریخی، عمومًا یافته ها  از طریق بررســی 
داده های اولیه مانند اســناد و مدارک به دســت می آیند. داده های 
اولیه۱ به اطالعاتی گفته می شود که در حین انجام تحقیق به دست 
می آینــد )Bell, 1999, 125( و محقــق بــرای اولین بار ایــن یافته ها را 
کافی  نقــد و بررســی می نمایــد. به دلیل عــدم وجود منابع مــدون و 
در خصوص موضوع این پژوهش، عالوه بر منابع مکتوب، داده های 
کتابخانه های  که از آرشیو و  اولیه در این تحقیق بررســی شده است 
مختلــف واقع در ایران )مرکز اســناد آســتان قدس رضوی، ســازمان 
کتابخانه و موزه ملــی ملک( و آمریکا  کتابخانــه ملی ایــران،  اســناد و 
گردآوری شــده اســت. این داده ها شامل:  کنگره آمریکا(،  )کتابخانه 
ســخنرانی ها و خاطــرات اعضــای انجمــن آثــار ملــی ماننــد عیســی 
صدیق، روزنامه ها، متون تاریخی، اساسنامه های انجمن آثار ملی، 

و اسناد دولتی و رسمی می باشند.

چگونگی تشکیل انجمن آثار ملی

در زمــان حکومت قاجــار )۱۳۰4-۱۱74(، آثــار و بناهای تاریخی 
به عنوان میراث فرهنگی و سرمایه ملی شناخته نمی شد. فعالیت 

کشــف عتیقه و حفاری در محدوده های  در این زمینه، محدود به 
که خود این امــر منجر به نابودی بیشــتر آثار تاریخی  باســتانی بــود 
گر بنای تاریخی ای بر حسب مورد مرمت  می گردید. در این میان، ا
کــن متبرکه  می شــد، عمدتــًا بناهــای مذهبی، مانند مســاجد و اما
گروهــی از مــردم و در مــواردی بــه فرمــان بعضی از  کــه توســط  بــود 
شــاهان قاجار یا اشــخاص صاحب نام مرمــت می گردید. به عنوان 
که در زمان قاجار از بریتانیا به ایران  کروزن انگلیســی  ج  مثال جور
کاخ های ســلطنتی  کــه » باغ هــا و  کــرده بــود، عنــوان می کند  ســفر 
گر مکانی  شــاهان پیشــین به صورت زمین بایر رها شــده اســت و ا
کار افراد شــخصی، مانند  در موقعیت قابل قبولی قرار دارد، نتیجه 
که برای به دســت آورن شــهرت و یا ثــواب حاصل  بازرگانــان اســت 

.)Curzon, 1966, 449( »کنندگان، انجام داده اند از دعای زیارت 
که اعتمادالســلطنه در  کلی بــه غیــر از ناصرالدین شــاه  بــه طــور 
کتــاب االماثــر آالثــار، مرمــت بیــش از یك صد بنــای تاریخی بــه او را 
نســبت داده اســت )اعتمــاد الســلطنه،۱۳6۳(، دیگــر پادشــاهان 
قاجار، اقدامی برای حفظ و مرمت بناهای دوره های پیش از خود 
انجــام نداده انــد. بــه عنوان مثــال، آقامحمــد خان قاجار، دســتور 
داد تــا ســتون های عمارت وکیل شــیراز را برای تکمیــل تخت مرمر 
گلستان( به تهران آورند. فتحعلی شاه تصویر خود را در نقش  )کاخ 
کــرد و هم چنیــن از مصالح  برجســته های ساســانی شــهر ری حک 
کرد. ظل السلطان،  گنبد سلطانیه در قصر تابستانی خود استفاده 
پســر ناصرالدیــن شــاه، بســیاری از باغ هــا و عمارت هــای بــا شــکوه 
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دوران پهلوی )۱۳۰4-۱۳۵7(

اصفهــان را تخریــب نمــود. مظفرالدین شــاه نیــز با انعقــاد "قرارداد   
۱۹۰۰"، حــق  انحصــاری  فعالیت هــای باستان شناســی را بــه مدت 
6۰ ســال بــه دولــت فرانســه داد. مجموعــه ایــن ســهل انگاری ها و 
بــه خصــوص قــرارداد ۱۹۰۰، باعــث خشــمگین شــدن ملی گرایــان و 

روشنفکران شد. 
کار آمــدن رضاخــان و بــا شــروع حکومــت پهلوی،  پــس از روی 
گرفت و  حفاظــت بناهــا و آثــار تاریخــی، مضمون سیاســی به خــود 
گردیــد. دو  وســیله ای بــرای تحکیــم بخشــیدن قــدرت رضاخــان 
کودتــای ســال ۱۲۹۹،گــروه روشــنفکران متشــکل از  ســال پــس از 
شــخصیت های فرهنگــی و تحصیل کــرده در دانشــگاه های غربــی، 

»انجمن آثار ملی« را در سال ۱۳۰۱ تشکیل دادند.
بــر طبق مــاده ۳ از اساســنامۀ »انجمــن آثار ملی«، انجمــن از ۱۵ 
عضو اصلی تشــکیل می یافت. در ابتدای تاســیس، اعضای انجمن 
را عبدالحســین تیمورتاش )وزیر دربار(، حســن پیرنیا )نخســت وزیر 
ســابق دوره قاجــار و اوایــل پهلــوی(، محمــد علــی فروغــی، حســن 
کیخســرو  اســفندیاری، ابراهیــم حکیمــی، فیروز میــرزا فیروز و ارباب 
شــاهرخ تشــکیل می دادند )بحرالعلومــی، ۱۳۵۵، ۳(. دیگر اعضای 
عالــی رتبــه انجمــن آثار ملی شــامل: حســن مصطفوی، حاج ســید 
نصر اهلل تقوی و ســید حســن تقیزاده بودند. با توجه به درخواســت 
کــه در آن زمــان نخســت وزیــر  انجمــن در ســال ۱۳۰4، رضاخــان، 
دربــار قاجار بود، ریاســت انجمن را پذیرفت )نگهبــان، ۱۳76، 4۲(. 
انجمن، بعدها افراد دیگری از جمله عیسی صدیق، سعید نفیسی، 
سپهبد فرج اهلل آق اولی و علی اصغر حکمت را به عضویت پذیرفت. 
کــه پادشــاهان قاجار  بیشــتر اعضــای انجمــن بر ایــن عقیــده بودند 
کشور ایران شدند و برای جبران این دوران و به  باعث عقب ماندگی 
ارمغان آوردن "ایران مدرن و قدرتمند"، همانند دوره هخامنشــیان 
و ساســانیان، باید دین زرتشــت زنده نگاه داشــته شود و بناها و آثار 
که یــاد آور دوران شــکوه و  تاریخــی بــه خصــوص دوره قبــل از اســالم 
گردند. اهداف اولیه انجمن  عظمت ایران اســت، مرمت و حفاظت 
کتابخانه  آثــار ملی شــامل تاســیس یک مــوزه در تهــران، ایجاد یــک 
کــه حفــظ آن بــه عنــوان آثــار  در تهــران، ثبــت و طبقه بنــدی آثــاری 
ملــی الزم اســت، صورت بــرداری از مجموعه های نفیــس مربوط به 
کتابخانــه )بحرالعلومــی، ۱۳۵۵، ۱4(، و از همــه مهم تــر بزرگداشــت 
مشاهیر تاریخی و ساختن آرامگاه برای آنها مانند فردوسی و حافظ 
بود. بر طبق مادۀ 7 از اساســنامه، »انجمن آثار ملی« برای پیشــبرد 
اهدافش، از معماران و باستان شناسان غربی دعوت به عمل آورد، 

که در بخش بعدی به آن اشاره می گردد.

نقــش معمــاران و باستان شناســان غربــی در 
مرمت و حفاظت بناهای تاریخی

کســیم ســیرو از  گــدار، آرتور پوپ و ما ارنســت هرتســفلد، آنــدره 
که توسط »انجمن آثار ملی« دعوت  کارشناسان غربی بودند  اولین 
بــه همــکاری شــدند. در ایــن بخش بــه توضیح فعالیت هــا و نقش 
ایــن افــراد در زمینۀ مرمــت و حفاظت آثــار تاریخی ایــران پرداخته 

می شود.

ارنست هرتسفلد

ارنســت هرتســفلد۲، باستانشــناس آلمانی و رئیس موسسه آثار 
عتیقۀ شرقیه آلمان برای تصدی شغل مدیریت موزه آثار باستانی 
کتابخانــه ملــی از طــرف انجمن آثار ملی دعوت به همکاری شــد  و 
کــه رســاله  بــود  اروپایــی  اولیــن  )Grigor, 2009, 23(. هرتســفلد، 
کیــد بــر محوطــه  دکترایــش را در مــورد تمــدن شــرق نزدیــك و بــا تا
 Gunter( تاریخی پاســارگارد در ســال ۱۹۰7 م. به اتمام رســانده بود
کتــاب »اســنادی از  Hauser, 2005 &(. در ســند منتشــر شــده در 
باستان شناســی در ایران«، محســن  فروغی به تیمورتاش هدف از 
کردن هرتســفلد را، اســتفاده از توانایی های او در تاســیس  دعوت 
گلســتان عنــوان می نمایــد )موســوی،  کاخ  کتابخانــه و مــوزۀ ملــی 

خانیکی و مسجد جامعی ،۱۳8۰(.  
هرتســفلد در سال ۱۳۰6، به مدت سه سال و با حقوق سالیانه 
کارشــناس خارجی به  هفت هزار و دویســت تومان به عنوان اولین 
اســتخدام دولــت ایــران درآمــد. در روزنامــۀ اطالعات ســال ۱۳۰6، 
هدف از اســتخدام هرتســفلد را »برای معلمی الســنه قدیم و تاریخ 
که  گزارش می دهد  قدیم ایران و جغرافیای تاریخی« بیان می کند و 
 او بــرای تحقیقات تاریخــی بین ســال های ۱۹۱۱-۱۹۲۰چندین بار۳

کــرده اســت )روزنامــه اطالعــات، ۳ تیرمــاه ۱۳۰6(.   بــه ایــران ســفر 
الیحۀ اســتخدام هرتســفلد، در ۳ خرداد ۱۳۰7 به تصویب مجلس 
که  شــورای ملی رســید )شــفا، ۱۳۵6، 66(. هیات موسس انجمن 
متمایل به اســتفاده از »علم متخصصین ایران شــناس« آمریکایی 
بــود )مجموعــه انتشــارات قدیــم، ۱۳۵۱، ۱4(، ابتــدا از  و اروپایــی 
هرتســفلد خواســت، تــا بــه تهیــۀ فهرســتی از بناهــا و محوطه های 
کند. این فهرســت در ســال ۱۳۰4 در نشــریۀ شــمارۀ  تاریخی اقدام 
که شــامل فهرستی متشکل از   یک انجمن آثار ملی به چاپ رســید 

8۰ اثر تاریخی بود )بحرالعلومی، ۱۳۵۵، ۵(. 
بعــد از دعوت هرتســفلد به ایــران، توجه فرانســوی ها به رقیب 
که  کرد  آلمانی خود جلب شــد. دولت فرانســه بــه تیمورتاش اعالم 
کتابخانۀ ملی  فرانســه در ازای دادن حــق مدیریــت عتیقه جــات و 
به یک فرانسوی برای چهار دورۀ پنج ساله، یعنی به مدت بیست 
 Grigor,( ســال متوالــی، بــا لغــو "قــراداد  ۱۹۰۰" موافقــت می نمایــد
23  ,2009(. روزنامــۀ اطالعــات ســال  ۱۳۰6بــا عنوان »قــرارداد ۱۹۰۰ 

گزارش می دهد: خود به خود ملغا می شود« 
که  برای اینکه )ایران( به دولت جمهوری )فرانسه( نشان دهد 
صمیمانــه مایل اســت یک نفــر عالم فرانســوی در مدت خیلی 
کل عتیقه جات  بیشــتری عهــده دار مشــاغل مذکــور )مدیریــت 
کــه پس از  کتابخانــه ی مــوزه(  باشــد، از حــاال وعــده می دهد  و 
انقضــای پنــج ســال، اقــاًل ســه دفعــه دیگــر اســتخدام یــک نفــر 
متخصص فرانســوی را برای همان شــغل پیشــنهاد نماید، اقاًل 

به مدت ۲۰ سال )روزنامه اطالعات، ۳ تیر۱۳۰6(. 
بنابرایــن تیمورتــاش بــا قــرار دادن دو رقیب آلمانی و فرانســوی 
گرچه  در مقابل یکدیگر، توانســت باعث لغو "قرارداد۱۹۰۰" شــود4. ا
ج اهلل آق اولــی، نماینــدۀ خوزســتان و  مصطفــوی، تالش هــای فــر
یکی از اعضای هیات موســس انجمن آثار ملی و ســید محمد تقی 
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تدیــن وزیــر فرهنــگ وقــت را در لغــو امتیــاز فرانســوی ها تاثیرگــذار 
گــدار۵،  می دانــد )مصطفــوی،۱۳۳4، ۳7(. دولــت فرانســه، آنــدره 
که  غ التحصیل از مدرسه بوزار پاریس،   معمار و باستان شــناس فار
در آن زمان به همراه همسرش، مشغول حفاری در افغانستان بود، 
را بــه دولت ایران برای جایگزینی شــغل هرتســفلد، معرفی می کند 
گدار با تایید حسین اعال، سفیر وقت ایران در  )تصویر۱(. ســرانجام 
فرانسه )افسر و موسوی، ۱۳۵۵، 7۹( در سال ۱۹۲۹/۱۳۰7 م. وارد 
ایران می شــود. بنابراین، حفاری های تخت جمشید و پاسارگارد، 
کنترل متخصصین ایرانی، به هرتســفلد سپرده  منوط به نظارت و 
می شــود . همچنین او به عنوان یکی از اعضای افتخاری »انجمن 

آثار ملی« معرفی می گردد.
زبــان  بــه   هرتســفلد، در ســال ۱۳۰6 در ســخنرانی دوم خــود 
تاریخــی اصفهــان  آثــار  را در خصــوص اهمیــت  گزارشــی  فارســی، 
قدیــم،  انتشــارات  )مجموعــه  می نمایــد  ارائــه  جمشــید  تخــت  و 
کتیبه هــای  در  کــه  می نمایــد  عنــوان  هرتســفلد   .)67  ،۱۳۵۱
آریــان  امپراتــوری  از  نشــان  خاشــترام«  »آریانــام  واژه  هخامنشــی 
 ،۱۳۱۳ ســال  در  رضاخــان  ســخنرانی،  ایــن  ایــراد  از  بعــد  دارد. 
 دســتور می دهــد تــا نــام ایــران در محافــل بین المللی از »پرشــیا6«
 به » ایران7« تغییر یابد. ســندی منتشرنشــده در  آرشــیو ســازمان 
که در ســال ۱۳۰7،  کتابخانــۀ ملــی ایــران نشــان می دهــد  اســناد و 
گزارشــی راجع  انجمــن آثــار ملــی از هرتســفلد درخواســت می کنــد، 
کتابخانه ملــی ایران،  بــه تخــت جمشــید دهــد )ســازمان اســناد و 
ســند شــماره ۱۵8۵۵/۲4۰(. در ســال ۱۳۰۹، هرتســفلد بــا دادن 
کرد و  گزارشــی از تخــت جمشــید، توجــه رضاخــان را  بــه آن جلــب 
گروه هــای آلمانــی، آمریکایــی و ایرانی  حفاری هــای علمــی توســط 
کشــف لوح های ســیمین و زرین در حفاری های تخت  گردید.  آغاز 
که رضاخان از آن به عنوان »قباله ایران«  جمشــید در ســال ۱۳۱۲ 
کاوش های باستان شناســی هرتسفلد بود  نام می برد، از مهم ترین 
)مقتــدر، ۱۳۳۵، 4۹(. اقدامات این باستان شــناس تا ســال ۱۳۱۳ 
ادامــه یافــت. در همان ســال ولیعهد ســوئد ضمن ســفر بــه ایران، 

از تخــت جمشــید و پاســارگارد نیــز بازدیــد می نمایــد و هرتســفلد، 
قطعــه ای از نقوش برجســته پلکان مرکزی تخت جمشــید را بدون 
اجــازه نماینــدگان دولــت پهلــوی، بــه او اهــدا می کنــد. همچنیــن 
کتابخانه ملی ایران، نشان  اسناد منتشرنشده در سازمان اسناد و 
که  هرتسفلد به سرقت آثار عتیقه به غرب متهم شده بود  می دهد 
کتابخانه ملی ایران، سند شماره 8۳۹۰/۲۳۰(.  )ســازمان اســناد و 
مجموعه این اقدامات منجر به ترک همیشــگی هرتسفلد از ایران، 

گردد )افسر و موسوی، ۱۳۵۵، ۱۰۹( .  در سال ۱۳۱4 می 

گدار آندره 

گــدار در ســال  ۱۳۰7 وارد ایران  که اشــاره شــد، آندره  همانطــور 
شــد و با حقــوق ســالیانه ۱۲ هزار تومــان به اســتخدام دولت ایران 
درآمــد )تصویــر۲(.  پس از تاســیس »انجمــن آثار ملی«، نخســتین 
اقــدام جــدی در زمینــه حفاظت از بناهــا و محوطه هــای تاریخی، 
ایجــاد »قانــون عتیقــات« در ســال ۱۳۰۹ بــود. این قانــون، ترجمه 
گفته عیســی صدیــق، آندره  بخشــی از قوانیــن اروپایــی بود. بنا به 
گــدار در تنظیــم آن نقــش عمــده ای داشــت. بــه موجب مــاده ۲ از 
»قانــون عتیقــات«، دولــت مکلــف بــود تــا آنچــه شایســته ثبــت در 
فهرســت آثــار ملــی شــناخته می شــود را بــه وزارت معــارف و اوقاف 
کند تا پــس از تصویب وزیــر معارف  و صنایــع مســتظرفه پیشــنهاد 
گرچه به  کنــد. ا ثبــت اثــر در فهرســت آثار ملی، صــورت قطعی پیدا 
گروه روشــنفکران و مخصوصًا رضاشــاه8  علت خصومت و دشــمنی 

که تــا قبل از دوران قاجار   بــا پادشــاهان قاجار، بناهای تاریخی ای 
ساخته شده بود، یعنی تا پایان دورۀ زندیه )۱۱7۳ (، جزء آثار ملی 

تصویر1- آندره گدار و همسرش یده گدار در حفاری های افغانستان، )پیش از ورود به ایران(. 
ماخذ: )آذرنوش، 1380، 3(

گدار در سال 130۷. تصویر ۲- سند قرارداد استخدام آندره 
کتابخانه ملی ایران، سند شماره: 8684/۲1889 ( ماخذ: )سازمان اسناد و 
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ایران محسوب می شدند. 
بــه همیــن علت بســیاری از بناهــای ارزشــمند قاجــار مانند ۱۲ 
گلســتان، قســمت هایی  کاخ  دروازۀ ناصری، تکیه دولت، نیمی از 
کاخ های فتحعلی  از میــدان توپخانه، پــارک امین الدوله، مجموعه 
شــاه در بهارســتان، باغ شــهری و عمــارت معیر الممالــک، عمارت 
امیریــه، عمــارت و بــاغ امین الدوله و بســیاری دیگر، بــه علت عدم 
پشــتوانه قانونی در برنامه های نوسازی رضاشاه به صورت عمدی 

تخریب شدند )تصویر ۳( .
در سال۱۳۱۰، ۵6 اثر، توسط گدار به ثبت رسید )افسر و موسوی، 
که در  ۱۳۵۵، 86(. در فهرســت مختصــر از آثــار و ابنیه تاریخــی ایران 
ســال ۱۳۱۱ منتشــر شــده اســت، از میان ۲47 اثر ثبت شــده،8۲  اثر 
مربــوط بــه دوره قبل از اســالم می باشــد )Avery,1965, 287( .  این 
بــه  از اســالم،  موضــوع نشــان دهندۀ اهمیــت بناهــای دوره قبــل 
خصوص متعلق به دورۀ حکومت هخامنشــیان و ساســانیان، برای 
گر چه تعدادی از این آثار مانند "تل بکسایه" و  انجمن آثار ملی بود. ا

کنونی ایران بودند. ج از مرزهای  "سبعات خزیر" در خار
بــود،  موزه هــا  و  عتیقــات  اداره  مدیــرکل  گــدار  آنجایی کــه  از 
مســئولیت نظارت بر مرمت تعدادی از بناهای تاریخی ایران را نیز 
بــر عهده داشــت. اما با وجود ایجاد قانــون و عالقه اعضای انجمن 

گونه اعتبــار دولتی بــرای مرمت  بــه حفاظــت از آثــار تاریخــی، هیچ 
که برای مرمت بناها  بناها در نظر نگرفته شده بود. اولین اعتباری 
در ایران تخصیص یافت، توسط سید حسن تقی زاده، وزیر دارایی 
وقت تامین شد. این مبلغ از امین التجار اصفهانی دریافت شد و به 
مرمت مسجد شاه )امام(، مسجد جامع اصفهان، ساخت آرامگاه 
کتاب اختصاص یافت )مصطفوی،۱۳۳4، 44(.  فردوسی و انتشار 
گدار، مسئول مرمت مقبرۀ شیخ صفی الدین  در سال ۱۳۰8، آندره 
گردید )موسوی، خانیکی و مسجد جامعی،۱۳8۰، ۳8۵(.  اردبیلی 
همچنیــن در ســال۱۳۱۰،  او ماموریــت یافت تا از نهاونــد به زنجان 
کند، راجع به ســلطانیه و مقبره محمــد خدابنده تحقیق  عزیمــت 
گــزارش را بــه وزارت معــارف ابــالغ نمایــد )روزنامــه  کنــد و ســپس 
مرمــت  مســئول   ،۱۳۱۱ ســال  در  گــدار   .)۱۳۱۰ مهــر  اطالعــات،۱۲ 
بناهای مســجد شــاه )امــام(، با همکاری اســتاد حســین معارفی، 
گردید. برای  عمــارت عالی قاپو و مســجد شــیخ لطف اهلل اصفهــان 
که  گرفته شــده بود  مرمــت ایــن بناهــا مبلــغ ۳6۰۰۰ تومان در نظــر 
۵۰۰۰ تومــان از آن مبلــغ را، اداره بلدیــه اصفهــان پرداخــت می کــرد 
)روزنامــه اطالعــات، ۱4 مهــر ۱۳۱۱(. همچنیــن اســناد موجــود در 
گدار،  که  کتابخانه ملی ایران نشان می دهد  آرشیو سازمان اسناد و 
مرمــت پل های خواجو، ســی و ســه پل، تاالر اشــرف و چهلســتون 

گلستان(، عمارت و پارک معیر الممالک.  تصویر3- بناها و باغ های متعلق به دوران قاجار، تخریب شده در دوران پهلوی: تصاویر از راست به چپ: تکیه دولت، سر در الماسیه )باغ 
ماخذ: )ذکاء و سمسار، 13۷6، 1۲۲، 153و ۲03(  

گلپایگان. گدار در نظارت مساجد خوانسار و  تصویر 5- سند نشان دهنده نقش آندره 
کتابخانه ملی ایران، سند شماره ل- 64 (  ماخذ: )سازمان اسناد و 

تصویر 4- سند نشان دهنده نقش آندره گدار در مرمت تاالر اشرف و دیگر بناهای تاریخی اصفهان.
کتابخانه ملی ایران، سند شماره ل- 114(  ماخذ: )سازمان اسناد و 

نقش معماران و باستان شناسان غربی در مرمت  بناهای تاریخی ایران در 
دوران پهلوی )۱۳۰4-۱۳۵7(
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را نیــز شــخصًا نظــارت می کــرد )تصویــر4(. روزنامــۀ اطالعــات ۱۳۱۱ 
که »چون تاالر اشرف، یکی از عمارات مهم تاریخی  گزارش می دهد 
اصفهان رو به خرابی گذارده بود و بیم آن می رفت که منهدم شود، 
گدار به اصفهان اعزام شده، مسئول ترمیم عمارت  که مسیو  اخیرًا 
تاریخــی مزبــور شــده، تعمیــرات مزبور به عهــده اعتبــار امین التجار 
گــذار نمودنــد« )روزنامه  گدار وا اصفهانــی، مبلــغ ۳۰۰۰ اشــرافی بــه 
اطالعــات،۳۰ مهــر ۱۳۱۱(. او هم چنیــن مقبرۀ امامــزاده یحیی را به 
درخواســت عیســی صدیق بازســازی نمــود )صدیــق، ۱۳۵۳، ۵۳( 
گــرگان، بقعــه پیر بکران  و مســئولیت ثبــت و مرمت مســجد جامع 
در لنجــان، مــدارس چهــار محــال و ســمیرم، مســاجد خوانســار و 
گفتۀ عبد الکریم  گلپایگان  را نیز بر عهده داشــت )تصویر ۵(. بنا به 
پیرنیا، در بســیاری از موارد مصطفوی و بهرامی مســئولیت بازدید 
گدار همکاری نزدیک داشــتند  و بررســی بناها را داشــتند و با آندره 

)قلم سیاه، ۱۳8۱، ۳4۱( .
انجمن آثار ملی به دلیل مشکالت سیاسی و همزمانی با جنگ 
کنگــره فردوســی یعنــی از ســال ۱۳۱۳  جهانــی دوم، بعــد از برپایــی 
تــا ســال ۱۳۲۳، فعالیتــی نداشــت. در این مدت بعضــی از اعضای 
خ، حسن  انجمن از جمله حسن پیرنیا، محمد علی فروغی و شاهر
مســتوفی، تیمورتــاش در قید حیــات نبودند )مجموعه انتشــارات 
قدیــم انجمــن، ۱۳۵۵( و یــا تعــدادی دیگــر بــه دلیــل اختالفــات 
سیاســی بــا رضاخــان، مجبور بــه ترک ایران شــده بودند. در ســال 
۱۳۲۳، انجمن بعد از وقفه ای ۱۰ساله، به مناسبت ساختن آرامگاه 
ابن سینا، در خانۀ عیسی صدیق تشکیل جلسه می دهد )صدیق، 
که در  همان سال ۱۳۲۳،  ۱۳۵۳(. اسناد فرانسوی۹ نشان می دهد 
گدار درخواست استعفای خود را به سفارت فرانسه می دهد  آندره 
)Grigor, 2005, 345(. در بیانیــه ای بــا عنــوان »الویــت قطعــی۱۰« 
گریشــمن۱۱، دیکالکــم۱۲ و یــا  دولــت  فرانســه پیشــنهاد جایگزینــی 
گدار اســتعفا  که  کید می کند  گدار می دهــد، اما تا شــلومبرگر۱۳، را بــا 
گدار به علت اینکه شــخصی غیرفرانســوی جایگزین شــغل  ندهد. 
او نشــود، از اســتعفای خــود صرف نظر می کند۱4)همــان(. در اولین 
گدار  جلسه انجمن، اصغر حکمت به عنوان رئیس انجمن و آندره 
به ســمت نایب رئیس انجمــن انتخاب می گردند )صمدی،۱۳8۲، 
که با وجود اتمام قرارداد۲۰ ساله  48(. شــاید به همین علت اســت 
گــدار، وزارت فرهنــگ قــرارداد او را بــه مــدت پنــچ ســال دیگــر و بــا 
حقــوق ماهیانــه ۱۰۰۰ دالر تمدیــد می کنــد )موســوی، خانیکــی و 
مســجدجامعی، ۱۳8۰، ســند شــماره ۲7/۳(. در الیحــۀ تجدیــد 
گدار در ســال  ۱۳۲۳، به پیشنهاد عیسی صدیق،  اســتخدام آندره 
که در دوره قاجار جنبه عمومی داشــتند، نیز مشــمول  آثار صنعتی 
قانون عتیقات شــدند )صدیق، ۱۳۵۳، ۳6۲(. بنابراین با تصویب 

کاسته شد. این قانون، از روند تخریب بناهای قاجار تا حدی 
گدار به تمامی تعهدهایش در  گفته عزت اهلل نگهبان،  گرچه به  ا
قبال حفاظت از آثار ثبت شدۀ ملی پایبند نبود و در مواقع ضروری 
از اقدام به حفظ آثار موجود مضایقه می نمود. به عنوان مثال، در 
زمانی کــه "قطع بــازار وکیل شــیراز صورت می گرفت"، اقــدام موثری 
کــه بناهــای صفی آباد، اشــرف و  انجــام نــداد. همچنیــن هنگامــی 
ســاری به بهانه خیابان کشــی و تعمیرات، تصرفات بی جا می شــد، 

گــدار از دادن بورســیه  او هیچ گونــه مداخلــه ای نکــرد. همچنیــن 
گذرانــدن دوره هــای الزم مرمــت و  بــه دانشــجویان ایرانــی بــرای 
باستان شناسی در فرانسه امتناع ورزید )نگهبان۱۳76، ۵8(. سند 
کتاب »اسنادی از باستان شناسی  شــماره ۱۳4/۲ منتشر شــده در 
که در  گدار را نشــان می دهد  در ایران«، نامه حســین عالء به آندره 
گدار، عنوان می کند  آن عالء ضمن تشــکر از فعالیت های ۲۵ ســالۀ 
که محمدرضا شاه از اینکه آموزش باستان شناسی در ایران توسط 
گرفته، نگران است )موسوی، خانیکی و مسجد  او مورد غفلت قرار 

جامعی،۱۳8۰، ۱۲4، سند شماره ۱۳4/۲(.

آرتور پوپ

در بین معماران و تاریخ شناسان غربی، آرتور پوپ۱۵ و همسرش 
کرمن۱6، بیشــترین نقش را در توسعه ملی گرایی ایران ایفا  فیلیس ا
غ التحصیل رشــته فلســفه از دانشــگاه هــاروارد و  کردنــد. پوپ، فار
اســتاد فلســفه یونــان در دانشــگاه برکلــی۱7، بــه همراه همســرش، 
در ســال ۱۳۰4 /۱۹۲۵م بــه دعــوت حســین عــال بــه ایــران آمدنــد 
)صدیق،۱۳۵۳، ۵(. هدف اصلی دعوت از او به ایران، تهیه عکس 
و مستندات تاریخی از بناها و محوطه های تاریخی متعلق به قبل 
و بعد از اســالم بود )Grigor, 2004, 39(. در دوم اردیبهشــت ســال 
۱۳۰4، پوپ نخستین سخنرانی رسمی خود را با عنوان »گذشته و 
آینده تاریخ هنر ایران« در مقابل رضاخان و نماینده های مجلس، 
اعضــای انجمن آثار ملی و مقامات رســمی، در خانه ســردار اســعد 
ایراد نمود. در این سخنرانی، پوپ، ایران را جزء اولین تمدن های 
پیشــرو در فرهنــگ و هنر می دانســت و معتقد بــود  »هیچ مملکت 
که مجموعــه ای از آثــار ایران را نداشــته باشــد«.  متمدنــی نیســت 
کــه تمام هنر جهــان از چین و ژاپن تــا روم از هنر  او عقیــده داشــت 

گردیده اند. ایرانی بهره مند 
قاهــره  ترکیــه،  ســوریه،  موزه هــای  از  ســخنرانی اش،  در  پــوپ 
گرانبهــای ایــران در  کــه بســیاری از ذخایــر  و افغانســتان نــام بــرد 
کــه »خــود در اغلــب  آنهــا نگهــداری می شــود و از اینکــه در ایــران 
ایجــاد هنرهــای اســالمی مــادر و الهام بخــش بــوده اســت، بــدون 
کارهــای بــزرگ خــود می باشــد« اظهار تاســف  مجموعــه مهمــی از 
کــرد )پوپ،۱۳۵۰، ۵4(. از نظر او بدون داشــتن موزه، امکان ادامه 
فرهنــگ ایرانــی ممکن نبــود. در ادامۀ ســخنرانی، یادآور می شــود 
کــه یکــی از عوامــل مهم ایجــاد هنر در ایران، »شــاهان بــزرگ چون 
کــه بزرگ تریــن  کــوروش و خشــایار و اردشــیر و شــاه عبــاس بودنــد 
کنــار فــرا خواندنــد« )همــان، ۲۹(. پــوپ  گوشــه و  هنرمنــدان را از 
که هنر ایــران در اثر ارتباط با غــرب در قرن نوزدهم  ادامــه می دهــد 
میــالدی رو بــه انحطــاط رفته اســت و آنچــه از نفوذ اروپا با ســلیقۀ 
کــه هنــر اروپــا در  بــد آن بــه ایــران رســیده، در زمانــی بــوده اســت 
درجۀ انحطاط بوده اســت. او فتحعلی شــاه را پادشــاهی»بی ذوق 
کــه در دوران او هنــر ایران به ســرعت به  کــرد  و بی ســلیقه« معرفــی 
انحطاط رفت و بناهای قاجار را فاقد ارزش هنری می دانســت. به 
نظر او آخرین بنای با ارزش ایران، مدرســه مادر شــاه اصفهان بود 
کــه در زمان صفویه ســاخته شــده بــود. همچنین پــوپ از اهمیت 
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گفت و از بروز شکستگی در مسجد  بناهای تاریخی اصفهان سخن 
کرد )صفایی، ۱۳۵6، ۵۳(.  شاه )امام( و شیخ لطف اهلل ابراز تاسف 
متن این ســخنرانی به توصیه حســین عالء، توسط عیسی صدیق 
کشور به فارسی  برای استفاده معلمین تاریخ و تدریس در مدارس 

گردید. ترجمه 
گرچــه در مرمــت بناهــای تاریخــی مشــارکت مســتقیم  پــوپ ا
گفتۀ عیســی صدیق، ســخنرانی او زمینه ای را  نداشــت، اما بنــا به 
برای آغاز اقدامات مهمی در زمینه فرهنگ و هنر ایران فراهم نمود. 
کشــور تاســیس  پس از ایراد این ســخنرانی، مدارس هنر در ســطح 
گردیــد و تعــدادی از بناهــای تاریخی مرمت شــدند. موزه ها افتتاح 
کارگاه هایــی بــرای احیای دوبــاره زری بافــی، خاتم کاری،  شــدند و 
گردید )پوپ،67،۱۳۵۰(. همچنین به  کاشــی کاری برپا  قالی بافی و 
کنگره های بین المللی هنر  و باستان شناسی ایران  پیشنهاد پوپ، 

کشور بر پا می گردید۱۹. ج از  در خار
که در حین ایراد سخنرانی پوپ  دونالد ویلبر نیز عنوان می کند 
گذشــته تاریخ ایران برای رضاخان روشن  که شــکوه و عظمت  بود 
گردیــد )Lenczowski, 1978; Wilber, 1975(. رضاخــان تنهــا ســه 
کرد و به مشــارالدوله  روز پــس از ســخنرانی پــوپ بــه اصفهان ســفر 
حکمت، اســتاندار اصفهان، دســتور مرمت و تعمیر مســاجد را داد 
)صفایی، ۱۳۵6، ۵۳(. سند شماره ۱/ 6۲ نشان می دهد، پوپ به 
عنوان اولین نفر غیرمســلمان، از تیمورتاش، وزیر دربار، برای تهیه 
نقشــه و عکس، اجازه ورود به مســاجد اصفهان را یافت )موسوی، 
خانیکی و مسجدجامعی،۱۳8۰، ۱۹6( و بدون شک به پیشنهاد او 
که بناها و مقابر مذهبی به عنوان اثر تاریخی به روی توریســت  بود 
گردیــد. مســجد امــام )شــاه(،  و بازدیدکننــدگان غیرمســلمان بــاز 
که این  که برای بازدیدکنندگان خارجی باز شــد،  اولیــن بنایــی بود 
گردیــد. همچنیــن  کار باعــث خشــمگین شــدن علمــا و روحانیــون 
که پوپ برای تشــویق تاجر اصفهانی برای  مصطفوی بیان می کند 
گچ بــری نفیس یکــی از بناهای  مرمــت بناهــای تاریخــی، بــه او آثار 
ج از اصفهان را نشــان می دهد و تاجر به پــوپ مبلغ ۱۰۰۰ ریال  خــار
می دهــد تــا جلــوی خرابــی آن را بگیــرد )مصطفــوی،۱۳۳4، 7۳(. 
کتاب »بررســی هنر ایران  پوپ و همســرش نیــز با تالیف ۱۲ جلدی 
از پیــش از تاریــخ تا بــه امروز«، ایجاد انجمن ایران-آمریکا در ســال 
متعــدد  کنگره هــای  و  نمایشــگاه ها  برگــزاری  و  م.    ۱۹۲8/۱۳۰6
بین المللــی، نقــش مهمــی را در شناســاندن هنــر و تمــدن ایرانــی 
کنگــرۀ چهــارم )۱۳۳۹( در  بــه جهــان غرب داشــتند. همچنیــن در 
گردید  کــه با همــکاری پوپ برگزار شــده بــود،  پیشــنهاد  نیویــورک 
که جنبۀ عمومی نیز نداشــته باشــند، ثبت  بناهــای با ارزش قاجار 
کــه در ســال ۱۳۵۲ ایــن ماده قانونــی نیز به تصویب رســید.  شــوند 
گرچه، ســخنرانی های پــوپ نیز درباره انحطاط هنــر دوره قاجار،  ا
یکــی از دالیــل احتمالــی حذف بناهــا و اثار تاریخــی دوران قاجار از  

گردد.  »قانون عتیقات«، می تواند قلمداد 

کسیم سیرو ما

کســیم ســیرو۲۰ بــه عنــوان باستان شــناس در ســال ۱۳۱۰، بــا  ما

که عملیات شناسایی آثار تاریخی  هیات اعزامی موزۀ لوور فرانسه، 
را بــر عهــده داشــتند، بــه ایــران آمــد )کیانــی، ۱۳8۳، ۲۲۰(. او بــه 
گدار به وزیر وقت معارف، جهت تهیه نقشــه های  پیشــنهاد آندره 
ح های فنــی و همچنین نظارت بر  جامع، نقشــه های اجرایــی، طر
امــور ساختمانی دانشــگاه تهران و مــوزه ایران باستان، اســتخدام 
گردید. ســیرو، در برنامه های بازســازی رضاخان شــرکت نمود و به 
که به معماری ســنتی ایران داشــت، در پروژه های  علــت عالقه ای 
کــرد )معرفت،  مرمــت و بازســازی مســاجد قــم و یــزد نیز همــکاری 
گنبــد آن در  ۱۳7۵، ۱۱۵(. مرمــت و تعمیــر بنــای آتشــکده نیاســر و 
گرچــه او بعدهــا ماننــد دیگر  گرفــت. ا کاشــان نیــز توســط او انجــام 
غربی هــا، به طراحی ســاختمان های مدرن در تهران پرداخت، اما 
ح های خود از عناصر معماری ســنتی ایران بهره می جست.  در طر
که اشــتباهًا به  بــه عنــوان مثال، طراحــی آرامگاه حافظ در شــیراز، 
گدار نســبت داده می شــود، یکی از ماندگارترین آثار ســیرو در  آندره 
ایران می باشدGrigor, 2009( ۲۱(. سیرو  در سال ۱۳۲۵ ایران را ترک 
کاروانسرای قدیمی در  نمود، اما در ســال ۱۳۳7، برای احیای یک 
اصفهان به هتل شــاه عباســی، دوباره به ایران بازگشت و همزمان 
کتــاب راه و بناهای قدیمی  بــه جمــع آوری اطالعات برای نوشــتن 
جاده هــای منطقــه اصفهــان پرداخــت. محمدکریــم پیرنیــا بر این 
کســیم ســیرو ، ایــران را از دیگر محققــان خارجی  که ما عقیــده بود 
کتاب »کاروانسراهای ایران«،  اثری ارزشمند از  بهتر می شــناخت و 

او در حوزه معماری ایران می باشد )قلم سیاه،۱۳8۱، ۳4۳(.

باستان  شناســان و معمــاران غربــی در دوران 
محمدرضا پهلوی )1346-135۷(

بــا   ،)۱۳46-۱۳۵7( پهلــوی  محمدرضــا  حکومــت  زمــان  در 
بازگشــت معمــاران ایرانی تحصیل کرده در دانشــگاه های آمریکایی 
کــه توســط  کــه  و ایتالیایــی، تفکــر غالــب غرب گــرا و یــا باســتان گرا 
گســترش  غ التحصیالن مدرســه بوزار پاریس و یا معماران غربی  فار
گروه روشنفکران  کرد. بر خالف  کرده بودند، تغییر جهت پیدا  پیدا 
ایــران را   از اســالم در  کــه غــرب و دوران قبــل  در دورۀ رضاخــان، 
الگویی برای پیشرفت می دیدند و ظهور دین اسالم را عاملی برای 
گروه جدید بر لزوم  عدم رشد فرهنگ و تمدن ایرانی می دانستند، 
حفظ معماری بومی و سنت های اسالمی-ایرانی به عنوان میراث 
کید داشــتند. از آنجایی که بیشتر تحقیقات منتشر شده  فرهنگی تا
مربــوط بــه معمــاری و باستان شناســی دوران قبــل از اســالم بود و 
توســط غربی ها نوشــته شــده بود، در این دوره فعالیت هایی برای 
مستندســازی و ثبت بیشــتر بناهای دوره اسالمی توسط معماران 

.) Ardalan, 2000; Grigor, 2009( گرفت ایرانی انجام 
گــدار و دیگــر طراحــان غربــی دوران رضاشــاه  از ایــن رو، آنــدره 
مجبــور شــدند جای خود را بــه معماران و باستان شناســان ایرانی 
گدار نیز  کســیم ســیرو در ســال ۱۳4۳ ایران را ترک نمود.  دهند. ما
که در آن زمان همچنان مسئول موزه ایران باستان بود، بر اثر عدم 
کافی و فســاد مالی همکارانش، دوباره استعفای  تخصیص بودجه 
گرچه، قرارداد او تا دو  سال  کرد. ا خود را به سفارت فرانسه تقدیم 

نقش معماران و باستان شناسان غربی در مرمت  بناهای تاریخی ایران در 
دوران پهلوی )۱۳۰4-۱۳۵7(
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گردید )تصویر 6(. دیگر، یعنی تا سال ۱۳۳8 تمدید 
تشــکیل دانشــکده  پــاس تالش هایــش در خصــوص  بــه  گــدار 
هنرهــای زیبــا و تاثیــر او در معمــاری مــدرن ایران در ســال ۱۳۳۵، 
موفــق بــه دریافــت دکتــرای افتخــاری از دانشــگاه تهــران شــد.  اما 
ســرانجام در ســال ۱۹6۱/۱۳4۰ م. بــدون برگــزاری مراســم رســمی 
ترک نمــود  را  ایــران  ســاله اش،   ۳۲ خدمــات  از  قدردانــی  بــرای 
)Grigor, 2005, 445(. ایــن رویــداد نشــان دهنده حرکــت جنبــش 
معمــاران ایرانــی بــرای مقابله با نفــود معماران و باستان شناســان 
کــه بعــد از اســتعفای  گرچــه صدیــق، بیــان می کنــد  غربــی بــود. ا
گــدار، همچنــان بــه دنبــال جانشــین اروپایی یــا آمریکایی بــرای او 
کســفورد برای  کــه همیلتــون۲۲، رئیس مــوزۀ آ بــود و مقــرر می گردد 
کار  که بــا برکناری صدیــق، این  گدار بــه ایران بیاید  تصــدی شــغل 
به ســر انجام نمی رسد )صدیق،۳77،۱۳۵۳(۲۳ و سید محمد تقی 
کل باستان شناســی باقــی  مصطفــوی تــا ســال ۱۳۳7 رئیــس اداره 
گفتن ایران  گدار بعد از ترک  می ماند )ملک شهیری، ۱4۱،۱۳6۵(. 
کتاب »آثار ایران« شــد. او در ســن 6۵ سالگی  مشــغول به نوشــتن 
که اشاره شد، ارنست هرتسفلد نیز  در فرانسه درگذشت. همانطور 
بعــد از تــرك ایــران در ســال ۱۳۱4، ابتدا به لندن و ســپس به آمریکا 
مــی رود. او بیــن ســال های  ۱۹۳6/۱۳۱4 م. و ۱۹44/۱۳۲۲ م. بــه 
موسســه ای در دانشــگاه پرینســون آمریکا می پیوندد و بســیاری از 
 Gunter( مقاالت ارزشــمند او راجع به تاریخ ایران منتشــر می گردد

 .)& Hauser, 2005

در ایــن میــان، آرتــور پــوپ از اقبــال بیشــتری برخوردار بــود. در 
ســال۱۹۵۵/۱۳۳4 م.، بــه پــاس زحماتــش دربــارۀ معرفــی هنــر و 
کل هنرهای زیبای ایران« را دریافت  تمدن ایرانی، عنوان »مشاور 
نمــود. در ســال ۱۹64/۱۳4۳م.، محمدرضا شــاه به او نشــان تاج 
گذشته ما را با تمام  گفت  »شما تاریخ  همایون را اعطا نمود و به او 
کردید« )شــفا، ۱۳۵6، ۱4۱۰(. پــوپ همچنین در  افتخاراتــش زنده 
آمریــکا، ماهیانه ۱۳۰ دالر، به عنــوان حقوق از دولت ایران دریافت 
می نمــود )موســوی، خانیکــی و مســجدجامعی،۱۳۲،۱۳8۰(. او و 
همســرش در ســال ۱۹66/۱۳4۵م. به دعوت محمدرضا شــاه و با 
گفته های  گذاشــتن دو شــرط، دوباره به ایران بازگشــتند. بــر طبق 
ریچــارد فرای، جانشــین پوپ در موسســۀ آســیایی، این دو شــرط 
عبارت بودند از: بازگشــایی مرکز آسیاشناســی در ایران و هم چنین 
از  پــس  کــه  اصفهــان  رود در  زاینــده  کنــار  آرامگاهــی در  ســاختن 
ک سپرده شوند. در سال۱۳4۰، باغ  درگذشت شان در آن جا به  خا
گرفت و به موسســه  نارنجســتان قــوام در شــیراز، مورد مرمــت قرار 
کاربــری داد و پــوپ بــه عنــوان مدیر آن  شرق شناســی آســیا تغییــر 
کار شــد. همچنین بنا به دســتور محمدرضا  موسســه مشــغول به 
شــاه و بــا طراحی محســن فروغــی، مقبــره ای در اصفهــان در پارک 
شــهرداری )مشــتاق( برای پوپ و همسرش ســاخته شد و دومین 
خواســته او نیــز بــه تحقــق پیوســت۲4. پــوپ ســرانجام در هشــتم 
گفت و به همراه همسرش  شــهریورماه سال ۱۳48 زندگی را بدرود 

ک سپرده شدند. در آرامگاه شان در اصفهان به خا

گدار تا سال 1338.  تصویر 6- سند تمدید قرارداد استخدام آندره 
کتابخانه ملی ایران، سند شماره: 43 /ك336( ماخذ: )سازمان اسناد و 
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n Iran, discourse on cultural heritage politi-
cally started to burgeon during the 1930s by 

efforts of enlightened thinkers (roshanfekran) and 
Western Orientalists. By the rise of Reza Shah 
in 1925 and during the Pahlavi epoch (1925-
1979), the Western archaeologists or architects 
were closely engaged in cultural heritage affairs, 
which effectively manipulated the concept of Ira-
nian nationalism particularly through focusing on 
the pre-Islamic heritage. While, in a few publica-
tions the foreigners’ contribution and the activities 
of Western archeologists was studied under ar-
chaeological light, in this paper, for the first time, 
the fundamental role of Western Orientalists re-
garding conservation of architectural heritage will 
be scrutinized. Thorough applying interpretive-
historical research method, and investigating the 
primary sources, this paper will survey about the 
role of Western men in built heritage affairs dur-
ing the Pahlavi era, in Twentieth Century Iran. To 
this end, the letters, books, speeches, and unpub-
lished memoirs of either enlightened thinkers or 
influential members in charge of the National Her-
itage Society have been referred to, in this study, 
with careful consideration given to their conflicting 
viewpoint against the Qajar rulers. Some of these 
men were: Isa Sedigh (1945-1970s), Arthur Pope 
(1925-1970s), and Andre Godard (1931-1960s). 
Other primary sources benefiting this study in-
clude: government documents; legislative docu-
ments of the National Heritage Society (NHS); un-
published memos; diaries; archival materials; old 
newspapers and library sources. These materials 
have been collected from four major libraries and 
archives in Iran. These included the Iranian Cul-
tural Heritage Organization Document Centre in 
Tehran; the Library and Archive Centre of the Uni-
versity of Tehran; Malek National Library and Mu-

seum Institution in Tehran; National Library and 
Archives of the Islamic Republic of Iran in Tehran; 
and Organization of Libraries, Museums and Doc-
ument Centre of Astan Quds Razavi in Mashhad. 
At the first stage of this research, the attitudes of 
the Qajar kings towards historical buildings and 
heritage will be reviewed. Moreover, the reasons 
behind the erection of the National Heritage So-
ciety and the involvement of Western Orientalists 
will be explained. At the second stage, the im-
pacts of Western Orientalists on Pahlavi’s policy 
regarding restoration of historical buildings will be 
scrutinized. The focus of this paper is to elaborate 
the involvement of four key people namely: Ernst 
Herzfeld, André Godard, Arthur Upham Pope and 
Maxime Siroux. The paper will deal with of how 
these men were invited by the key members of 
National Heritage Society (Anjoman-e Asar-e 
Melli), and how they were involved in restoration 
projects. This paper will also examine their ap-
proach or activities regarding built heritage in Iran 
that simply slipped into neglect after the Islamic 
Revolution of 1979. Having studied the under-
researched and unpublished materials that have 
been gathered from the extensive documentary 
and archival sources, the result of this research 
illuminates the various aspects of Western orien-
talist involvement in terms of conservation or de-
struction of cultural heritage in Twentieth Century 
Iran.

Keywords: Restoration, Historical Buildings, 
National Heritage Society, Western Orientalists, 
Pahlavi Era.
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