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 هلندی ایرانشناس  ویلم فلور کاوشی انتقادی در آثار

 

  1یونس صادقی

 

 چکیده

نائل آید. این ایران شناس هلندی نامی  شناسرانیاه ویلم فلور به معرفی کارنام می کوشد مقاله حاضر

 روامجنون عبارتیو به است  ایران کرده  تاریخروی از عمر خود را وقف مطالعه بر سده بیش از نیم  که

برعهده  ایرانشناسی سهم بسزایی در مقاله و کتاب، 260با تدوین ،بوده استدر پی لیلی )ایران( خود 

بدرستی معرفی شود.لذا  شناسیرانعلمی اش در حیطه ایو وبژگی های  ،لذا شایسته است آثار او ددار

به فارسی و ن شاایو مقاالت ترجمه شده  هاکتابمبتنی بر معرفی  ،تمرکز اصلی بخش نخست مقاله

و  ینگارخیتار نیز مقالهو در قسمت دوم  ودد بهخوا  اندنوشتهمقاالتی که نویسندگان ایرانی درباره آثار او 

آثار و کارنامه و انتقاداتی که نسبت به اهد گرفت خوقرار  موردبحث آثارشمجموعه او از روش پژوهشی 

، فلورعلمی دستاورد  نیتربزرگ ،گرفتهت ورمطابق بررسی های ص می شودوجود دارد مطرح  علمی او

با  تحلیلی  - یحاضر مبتنی بر روش توصیفمقاله روش پژوهش  .باشدیمواک  گردآوری مجموعه اسناد

 تاکید بر آثار ویلم فلور  است.
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 مقدمه 

تاریخ، نامی آشنا در  ،فعالیت پژوهشی در حوزه تاریخ ایران قرنمینکارنامه  ابهلندی  رمشهو شناسرانیاویلم فلور 

. افکنیم میالدی تاکنون نظری 1971وقتی به کارهای ویلم فلور از سال  .رودیمبه شمار  یشناسرانیاتمدن و 

نقد و  هر نوعاز  رغفاکه ارد ایران دتاریخ اجتماعی عنوان کتاب و مقاله چاپ شده در حوزه  300 برافزون چیزی 

 یاعالقهسایه تنها در  این اتفاق کهارج شمارد باید کار را نظری این حجم از 

خود فلور در چندین  چنانچهاتفاق بیفتد.  تواندیم وافر به فرهنگ و تمدن ایران

پرده برداشت و ایران را در تهران از این عالقه  95سخنرانی خود در زمستان 

همین عشق و  به دنبال آن است. وارمجنون او خود کرد کهتشبیه لی لی مثابهبه

عالقه تا به امروز توانسته حجم عظیمی از کارهای پژوهشی را تولید کند که 

 ت. نی قرار گرفته اسران جوان ایراسرلوحه پژوهشگ

در شهر اوترخت هلند متولد شد. پس از گذراندن  1942 سال فلور در

میالدی به دانشگاه  1963ر سربازی د ان و خدمتتحصیالت ابتدایی و دبیرست

چهار سال بعد  .مسائل اقتصادی جهان سوم( پرداخت) یرغربیغ یشناسجامعهرفت و به تحصیل در رشته  اوترخت

دکتری خود از دانشگاه لیدن  مفتخر به دریافت درجه 1971گردید و در سال  لیالتحصفارغ سانسیلفوقبا درجه 

فلور عالوه بر زبان هلندی که زبان مادری اوست در دبیرستان،  بود.« جاردوره قا اصناف در»گردید که موضوع آن 

 مراکش( تا مرو) دانشگاه به شوق مطالعه مغرب التین، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی را آموخت و در یهازبان

روسی، پرتغالی، یونانی  ی،اسپانیای ایتالیایی، یهازباندر شرق اندونزی(، عربی را یاد گرفت و هم اکنون  یا)منطقه

 یهاپست. وی با اینکه استاد دانشگاه نیست و داندیمو مقداری هم زبان ایران باستان )اوستا، پهلوی( و ترکی را 
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عنوان  300مختلف اجرائی داشته و بازنشسته امور انرژی بانک جهانی است در مدت عمر خود تاکنون بیش از 

تحریر درآورده است و بر همین مبنا از سوی انجمن تحقیقات خاورمیانه در شته یران به رکتاب و مقاله در مورد ا

فلور در دوره  (236-235: 1382 زندیه،) .ه استخاورشناس هلندی شناخته شدپرکارترین  عنوانبههلند 

سید محمد خاتمی یکبار موفق به دریافت جایزه  یجمهوراستیر

دترین و در جدییران شد جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ا

در حوزه  به دلیل مجموعه آثارش 1395در سال عنوانش 

فارابی  یالمللنیبجشنواره ح تقدیر هشتمین لوبرگزیده  ،یشناسرانیا

  گرفت. سن روحانی ح وقت جمهورسیرئرا از دست  اشزهیجاشد که 

 

نگاهی  شرویپر مقاله کوتاه د

گذرا نسبت به میراث ویلم فلور 

خواهیم  یاسشنرانیاه بر حوز

نویسندگان ایرانی که بر روی آثار فلور نگاه این شخصیت را از  ت وداش

. گرددیمکه از کارهای ایشان انجام شده بررسی  ییهاترجمهو  اندکارکرده

به فارسی، مقاالتی که در  شیهاکتاباز همین روی موضوعاتی مثل ترجمه 

 یهایژگیوی مهم یعنموضوع  ارتباط با فلور به نگارش درآمده، و دو

 .گرددیمبررسی  اوی روش پژوهش و ینگارخیتار
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 ترجمه شده فلور به فارسی یهاکتاب

 1356اولین سفرای ایران و هلند، داریوش مجلسی، حسین ابوترابیان، زبان و فرهنگ ایران، تهران، 

 1365ری، انتشارات توس، برافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان، ابوالقاسم س

 1365ایران قاجاری، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران، دکتر سری، توس، اصناف در 

 1366جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، سری، توس، 

 1367اشرف افغان بر تختگاه اصفهان، ترجمه دکتر سری، توس،

 1368حکومت نادرشاه، ترجمه دکتر سری، توس، 

 1371شورش شیخ احمد مدنی در الرستان، دکتر سری، توس،  -ن اایرصنعتی شدن 

 1371هلندیان در جزیره خارک، دکتر سری، توس، 

 1371ختالفات تجاری ایران و هلند، و بازرگانانی هلند در عصر افشار و زند، دکتر سری، ا

 سکارگری و قانون کار در ایران، دکتر سری، تو یهاهیاتحاد

 رجمه حسن زنگنه، دانشنامه استان بوشهرفویه تا زندیه، تتاریخ بوشهر از ص

 1386سالمت مردم در ایران قاجار، الهام صیدالی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،

 1388برازجان، دکتر خیراندیش، نشر آباد بوم، 

 1388 آگه، فیروزمند، کاظم صفوی، عصر در قشون و دیوان

 2010 استکلهم، خرد، مینو محسن دکتر ایران، در سکسی ابطور اجتماعی تاریخ

 1390 دانشگاه، و حوزه پژوهشکده زندیه، حسن صفوی، عصر در قضایی نظام

 1390 حوزه، پژوهشکده زندیه، حسن پهلوی، و قاجار عصر در قضایی نظام

 1391 منفرد، نامداری مصطفی قاجار، عصر در هااسیمق و اوزان

 1394 ایران، تاریخ نشر یزدی، کاظمی قاجاریه، پایان تا صفویه از ایران مالیاتی - یمال تاریخچه

 1395پیکره، بهارلو، علیرضا ترجمه قاجار، دوره در دیواری نقاشی

 1396 افراز، نشر مترجمین، از جمعی ایران، در تئاتر تاریخ

 The Persian Gulf) م1730 تا م1500 از بندری شهر پنج اقتصادی و سیاسی تاریخ: فارسجیخل

Political and Economic History of Five Port Cities 1500-1730). 

 Guilds, Merchants, and Ulama in نوزدهم قرن ایران در علما و بازرگانان، اصناف،

Nineteenth-century Iran 
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به این مجموعه  ییهاکتابنیز  1400تا  1395از سال 

تاکنون پژوهش لحاظ نشده است. ن یشده که در ا اضافه

ویلم فلور به فارسی ترجمه شده  بیش از بیست عنوان کتاب

ابوالقاسم سری سهم بسزایی در ترجمه دکتر  نیبنیدراکه 

اسناد  یجلدششبه فارسی داشته است. مجموعه  فلور آثار

کمپانی هلند )واک( جزء این دسته از آثار هستند که بسیار 

از این مجموعه تحت  کتاباولین  د.نهست و مهم باارزش

چاپ  1356در سال « اولین سفرای ایران و هلند» عنوان

اول در  عباسشاهاین کتاب چگونگی ایجاد رابطه تجاری بین ایران و هلند در روزگار شده است. 

و سفارت موسی بیک و یان اسمیت نخستین سفرای ایران و هلند را در سه فصل  م1623ق/1032

است که در  «برافتادن صفویان، برآمدن محمود افغان»(. کتاب بعدی 14: 1378بهزادی،). کندیمبررسی 

-37 یهاسالدر  چاپ شده است. این کتاب در ده فصل تنظیم شده و به وقایع ایران 1366سال 

 نماید.را بررسی می هاافغانرسیدن  چگونگی سقوط صفویان و به قدرتو پرداخته،  1719-25ق/1131

غارت الر و  ،هام توسط افغان1719ق/ 1131کرمان در سال ج اتار

م ، به دست بلوچان، محاصره 1791ق/1133محاصره بندرعباس در 

م، وضع اصفهان در روزهای 1721-22ق/1133-34کرمان در 

م، فتح شیراز در 1722ق./1134در هاافغاناصره توسط مح

ر دکرمان و بندرعباس  ،م. و وضعیت اصفهان1723ق/1135

 .باشدیمم. از اهم فصول آن 1722-25ق/1134-37 یهاسال
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، در «اشرف افغان بر تختگاه اصفهان»با عنوان  این مجموعه کتاب بعدی

یران در روزگار سلطه به وقایع اش منتشر شده است. این کتاب 1367سال 

. دوره پردازدیم م.1725-29ق/1137-41 یهاسالاشرف افغان در 

م. که 1722-30ق/1134-42 یهاسالدر  هاافغان ههجوم و سلط پرآشوب

دستگاه اداری و دیوانساالری )که یکی از وظایفش ثبت تاریخ رسمی بود( 

نگاری رسمی بوده، منبع تاریخی چندانی ندارد. فاقد تاریخ ،بود ختهیفرور

یکی دیگر از منابع معدود  توانیمکتاب اشرف افغان بر تختگاه اصفهان را 

کمبود منابع بسیار  بهباتوجهورد که ار آن دوره به شمخی در اییتند تارو مس

 ارزش است. دارای

است که  «اختالف تجاری ایران و هلند و بازرگانی هلند در عصر افشاریان و زندیان»کتاب بعدی عنوان 

این کتاب به بررسی مناسبات بازرگانی شرکت هلند و حکومت ایران در چاپ شده است.   1371سال  در

 و هلند، دعاوی بازرگانی این دوره را: بخش اول تحت عنوان اختالفات تجاری ایران پردازدیمه بخش س

م. یعنی در روزگار سلطنت شاه سلطان حسین در هشت قسمت 1712-18ق 1124-31 یهاسالدر 

هلند در عصر افشاریان و افول شرکت هند خاوری هلند در بندرعباس،  . بازرگانیدینمایمبررسی 

 دهند.های دوم و سوم را تشکیل میخشب

وقایع ایران در است. این کتاب چاپ شده  1368سال در ،  «حکومت نادرشاه»کتاب بعدی تحت عنوان 

. ایران دهدیمم. مورد بررسی قرار 1730-47ق/1142-60 یهاسالرا در  نادرشاه روزگار فرمانروایی

یکپارچگی سیاسی خود را  هاافغانو  هاترک ها،روساج راگرچه در دوره وکالت و فرمانروایی نادر با اخ

بازیافته در عرصه خارجی کشوری مقتدر شد، اما در عرصه داخلی آنچه از سازمان اقتصادی و اجتماعی 
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این کتاب در سه فصل و یک بود ویران گردید.  ماندهیجابه هاافغانحکومت  پرآشوبکشور از روزگار 

 ضمیمه تنظیم شده است.

 1371سال در  «زند خانمیکر( در عصر فارسجی)خل هلندیان در جزیره خارک»عدی با عنوان ب باکت

-66ق/1163-79 یهاسالزند در  خانمیکردر روزگار  فارسجیخلاین کتاب به وقایع چاپ شده است. 

 که ار فارسجیخلتصویر روشنی از مناسبات و روابط حکام و امرای گوناگون در و  م. پرداخته،1750

در دو بخش چگونگی آغاز و انجام فعالیت  مؤلفدهد. بازتابی از منافع بازرگانی آنها بود، ارائه می الواقعیف

نموده، در بخش سوم به ا در این جزیره را ارزیابی هلندیان در خارک و وضعیت اقتصادی تجارتخانه آنه

( 14: 1378بهزادی،) پرداخته است. فارسجیخلناوگان دریائی در  یاندازراهاقدامات نادرشاه به منظوره 

است که در « الیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریهم - یتاریخچه مال» با عنوان فلور کتاب مهم دیگر

مالی  نیتأمتوسط انتشارات نشر تاریخ ایران چاپ شده است. این کتاب وضعیت و چگونگی  1394سال 

سال، از آغاز صفویه تا پایان قاجاریه را  425طی ایران  یحکومت یهاسلسلهاعم از مداخل و مخارج 

 (کتابمقدمه ) .کندیمبررسی و تحلیل 

اینها  از جملهدر باب موضوعات اجتماعی هم دارد  ییهاینگارتکیکسری ، هاکتاباین فلور عالوه بر 

، برازجان و وره قاجارد، نقاشی دیواری در دوره قاجار، نظام قضایی در تاریخ تئاتر یهاکتاببه  توانیم

  .اشاره کردتاریخ بوشهر 
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 مقاالت پیرامون ویلم فلور

 1378در آثار ویلم فلور، ناهید بهزادی، کتاب ماه، سال دوم، شماره شش،  یکندوکاو

 1378گفتگو با ویلم فلور درباره کار، زندگی و آثارش، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، مهر 

، 1382دیه، پژوهش و حوزه، بهار و تابستان حقیق ویلم فلور، حسن زنمالحظاتی پیرامون روش ت

 14و  13شماره 

 1382، آبان ایجغرافو فهرست آثار پژوهشی ویلم فلور، کتاب ماه تاریخ و  حالشرح

، دفتر ششم، فارسجیخل نامهپژوهشنیا،  محمدحسنمروری بر کتاب بندرعباس اثر ویلم فلور، دکتر 

 1392خانه کتاب، 

 

 

 مشاهدهقابلتاکنون چند مقاله مفصل در مورد ویلم فلور در ایران به چاپ رسیده است که در جدول 

فلور از  یهاکتابمتمرکز بر شش عنوان  «در آثار ویلم فلور کندوکاو»با عنوان  است. مقاله خانم بهزادی

مختلف هر کتاب ول فص معرفی بهزادی ضمنهلند یا همان واک است. خانم هند خاوری  اسناد شرکت

مقاله مهم بعدی با  است. شیستاقابلکار خانم بهزادی  یرونیازاو  اندزدهو ارزیابی آثار نیز  نقدبهدست

اثر استاد تاریخ دانشگاه تهران دکتر حسن زندیه « مالحظاتی پیرامون روش تحقیق ویلم فلور»عنوان 

تحت قالب  کهاست مصاحبه با ویلم فلور دل از . این مقاله در واقع طرح موضوعات خاص پژوهشی است

به، فلور و انتخاب موضوع، رویکردهای  توانیماز جمله این موضوعات مصاحبه بیان گردیده است. 

 یهامشخصهو تاریخی، طرح مقدماتی تحقیق ویلم فلور،  یهاپژوهشاجتماعی فلور در  - یاقتصاد

مقاله دیگری هم با عنوان  ،عالوه بر این دیهزن . دکتراشاره کرد تاریخی ویلم فلور یهاپژوهش

تیتروار اهم مقاالت و  صورتبه صرفاًدارد که « و فهرست آثار پژوهشی دکتر ویلم فلور حالشرح»

مقاله مرتب آورده است.  صورتبهمیالدی را  2001تا حدود سال  1971 از سالدکتر فلور  یهاکتاب
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نیا است که ابعاد مختلف این  محمدحسناز لم فلور وی «اسمروری بر کتاب بندرعب» بعدی با عنوان

 ت.کتاب را بررسی کرده اس

 

 ویژگی های تاریخ نگاری ویلم فلور

-پرتغالی -روسی -اسپانیایی-ایتالیایی -عربی -آلمانی -فرانسوی-انگلیسی -التین -گستره زبان )هلندی

 ترکی -ایران باستان شامل زند. اوستا. پهلوی-یونانی

 دنوی بروای

 عشق و عالقه به ایران

 توجه به امور کمتر دیده شده در تاریخ ایران

 رویکرد اقتصادی اجتماعی در آثار فلور

 توده مردم در مطالعات تاریخیتوجه به 

 نو و بدیع بودن موضوعات پژوهشی فلور

 

 ویلم فلور: ینگارخیتار یهایژگیو

خود دارد. اولین ویژگی او  ینگارخیتارخاصی در  یهاهخصشایک محقق و پژوهشگر  عنوانبهویلم فلور 

همین ویژگی در کارش . «مختلف دنیاست یهازبانتسلط بر »که آن را از همتایان خود متمایز کرده 

وقتی به منابع و  مثالعنوانبهو باعث تفاوت سطح کارهای او با دیگران شده است.  دهیگردمنعکس 

با حجم انبوهی از  ،نگاهی افکنیم« ایان قاجاریهتی ایران از صفویه تا پیاالم - یتاریخچه مال»کتاب  مآخذ

 کتاب خود بهره گرفته است.توضیح  که او از آنها برای میشویممختلف دنیا مواجه  یهازبانبا  هاکتاب

 انهگشش خصوصبهاوست. این امر البته در آثار اولیه او آثار فلور، روایی بودن  ینگارخیتارویژگی دیگر 

لف که از شهرهای مخت ییهاینگارتکدر اما . متأخرتراسناد واک نمود بیشتری دارد تا نسبت به آثار 
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م در آثار ویل ینگارخیتار یهایژگیویکی دیگر از  .خوردیمایران ارائه کرده، روایی بودن آثارش به چشم 

که در  طورهماناست.  یدهگرداست که در آثارش منعکس  «عالقه خاص او به ایرانعشق و » فلور

و همین  گرددیمدر پی او  وارمجنونکه  داندیملیلی  مثابهبهابتدای این نوشته گذشت فلور، ایران را 

اریخ از مطالعه ت ،جرقه این عالقه عشق و عالقه باعث تولید این حجم از آثار درباره ایران شده است.

را در وجود  یشناسرانیاعشق  یهاشعلهر حسن زندیه دکتیر بیهقی آمده است و همین اثر بوده که به تعب

و سرمایه عمر خود را در این راه  وقتتمامآن هم چه عشقی که »او مشتعل کرده و به تعبیر فلور 

 نیترمهماز  دیگر یکی (236، ص 1382)زندیه، « نیست یجداشدنمصروف داشته و هرگز هم از او 

است. همین ویژگی  «ور کمتر دیده شده در تاریخ اجتماعی ایرانامبه توجه »فلور در آثارش  یهایژگیو

اظ انتخاب موضوع بوده و بعدها سرمشق پژوهشگران به لح گامشیپد تولید بسیاری از آثاری شده که مولّ

 توانیمبه برخی از این موضوعات برسیم از جمله اینها  میتوانیمبا نگاهی به آثار فلور، ایرانی بوده است. 

اجار، پلیس بازار در عصر قاجار، ورشکستگی در عصر قاجار، صرافان یان، منصب کالنتر در دوره قلوطبه 

رده، بیمه، بازار، زغال، چک، چرم قاجار، منصب محتسب در ایران، مدخل برق، باروت، حمام، بدر عصر 

عناوین گویای توجه  نای خود .ایرانی اشاره کرد یهاگربه ،عصر قاجاردر ایرانیکا، نقاشی و نقاشان در 

 خاص فلور به امور کمتر دیده شده در تاریخ ایران است. 

او است. این رویکرد عمدتاً از دوره صفویه  در آثار «ویکرد اقتصادی، اجتماعیر»ویژگی دیگر آثار فلور،  

ا ی رماعمسائل اقتصادی و اجت نیترعمدهو فلور در این بازده زمانی  شودیمتا دوره قاجار را شامل 

ی این موضوعات پرداخته است. موضوعات اجتماعی منعکس شده در آثار فلور و به بررسبرجسته کرده 

سیاسی در ایران، نقش محتسب در ایران، نقش انقالبی  یهاجنبشاصناف در دوره قاجار،  :از اندعبارت

در ایران،  جابب حعلمای شیعه ایران، نقش سیاسی لوطیان در ایران، مالگرایی در ایران، انقال

 یهادهیپدیکی از  هایلوطقانون و شرایط کار در ایران، اصناف و فتوت در ایران،  - یکارگر یهاهیاتحاد
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عصر تهران  یهاکوچه، بهداشت در وآمدرفت، امنیت، عصر قاجاراجتماعی عهد قاجار، حق حبس در 

حظه که مال طورهمانت. جار اسقا عصرسنتی ایران  یهاحرفه، عصر قاجار، نقاشی و نقاشان در قاجار

موضوعات  نیترعمده در دوره قاجار است. خصوصبهبیشترین توجه فلور به موضوعات اجتماعی  شودیم

، عصر قاجاربازرگانی در عصر قاجار، حقوق گمرکی در  :از اندعبارتاقتصادی منعکس شده در آثار فلور 

 یهاسالبرای صنعتی کردن در  مالی و خارجی دلهمباتجار در عصر قاجار، ، عصر قاجارصرافان در 

هفدهم و هجدهم، تاریخ  یهاسدهبازرگانی کمپانی هند شرقی با سند در هجری شمسی،  1319-1310

اقتصاد ، 1500-1925، تولیدات و مصارف آن مالی ایران در عصر صفویه و قاجار، صنعت نساجی در ایران

 یکشاورز ایرانیکا، معارفالمالیه در دایره قاجار، مدخل  عصردر ، نقش اقتصادی علما ایران عصر صفوی

 ینگارخیتارذهنیت  یخوببهاست. این عناوین  تجاری یهامحمولهچای، منسوجات و و  در عصر قاجار،

 .دهدیمرا نشان  اشموردعالقهویلم فلور در انتخاب موضوع و تاکید بر موضوعات 

 در مطالعات تاریخی است. در همین راستا «ده مردمتوتوجه به »ر فلودر آثار  ینگارخیتارویژگی دیگر  

علوم  و ینگارخیتارخود، همانند محققان دیدگاه آنال که  یهاپژوهشفلور در »: سدینویمدکتر زندیه 

توده مردم( توجه ویژه ) ، به انساناندساخته یالحظهرا جانشین وقایع  هاانساناجتماعی را پیوند داده و 

و اقتصاد جهان سوم بود. من  یشناسجامعهرشته تحصیلی من : داردیمفلور در همین راستا اظهار . ..د ردا

کدیگر بدانم روابط مردم با ی خواستیمم : یعنی همیشه دلامداشتهعالقه  یشناسجامعههمواره به علوم 

ی مردم شه به زندگهمیمن از نظر اقتصادی.  بلکه حتی یشناسجامعهاز نظر  تنهانهچگونه بوده است. 

رجال و شاه نیستند. تمام  هایرانیااکثر مردم به قول شما . امبوده مندعالقهو توده پائین اجتماع عامه 

رسمی درباره شاهان و رجال است و هیچ نقشی به مردم خصوصاً توده عامه داده نشده است.  یهاخیتار

؟ اندندادهو چیزی به فرهنگ و تمدن انسانی  اندتهاشند عامه مردم نقشی در تاریخ دیکنیمیعنی شما فکر 

زندگی مردم  در باب توانمیمتا  کنمیم فهیوظچنین باشد. من در خود احساس  کنمینممن که فکر 
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« عصر صفویه تا قاجاریه باز کنم. یشناسرانیادر مطالعات  یاتازهعادی تحقیق کنم و در واقع باب 

تاکید خاصی بر  اندشدهکه توسط فلور تولید  یهانوشتهی از تعدادوی ن راز ای (239: 1382 زندیه،)

به اصناف در دوره قاجار، لوطیان، پدیده  توانیم از جمله این آثار موضوعات مردمی داشته است.

 یهادگاهیدایران، سرزمین و مردم در  تقابل نقیب الممالک و جریده بازی، رابطه معصر قاجاراجتماعی در 

  اشاره کرد. ، سالمت مردم در ایران قاجارجرپزی در جنوب تهرانکارگران آ ،انهلندی

موضوعات پژوهشی است. فلور به دلیل تسلط بر  «نو و بدیع بودن»ویلم فلور  ینگارخیتاردر  آخرویژگی 

تاریخ ایران همواره به سمت موضوعاتی رفته که عالوه بر جدید بودن موضوعات، این موضوعات را برای 

که دنباله موضوعات پژوهشی فلور را  کندیممطرح و راه را برای پژوهشگران بعد از خود هموار  بارنیاول

در  تئاترتاریخ . باشدیمبه شرح ذیل  گرددمعرفی  تواندیمر این بخش موضوعاتی که د ببرند. شیپبه

نفتی کاربرد و  یاهاقجاتاالر طویله، مکانی فراموش شده از عصر صفوی،  ایرانی. یهاگربهایران، 

مدخل کود، حجامت، مطبعه، چاپار در دایره المعارف عملکرد آنها، کارگران آجرپزی در جنوب تهران، 

 .ایرانیکا

 ژوهش ویلم فلورروش پ

 تحقیق در مورد موضوعاتی که اطالع کمتری از آنها دارد 

 نویسندگان یهادهیاموافقت یا عدم موافقت با 

 آن یدهسازمانو  هادادهگردآوری 

 مطالعات تطبیقی

 استفاده از متون اصلیمراجعه و 

 هلند واک( یهند شرقاهتمام به تصحیح و ویرایش متون و اسناد )اسناد کمپانی 

 نگاه انتقادی به آثار دیگران
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که  ویلم فلور وجود دارد روش پژوهشی اوست یشناسرانیاموضوعاتی که در کارنامه  نیترمهمیکی از 

 هاکتابو  هامصاحبه یالالبهپژوهشگران داخلی باشد. روش پژوهشی فلور عمدتاً از  بخشالهام تواندیم

از جمله مواردی که  .دهدیماو را در مورد مسائل خاص پژوهشی نشان  یهادهیادرآمده که  مقاالتشو 

او د. کمتری از آنها دار تحقیق در مورد موضوعاتی است که اطالع ،خود فلور بر آن تاکید زیادی داشته

درباره موضوعاتی  معموالً. من کنندیمغالباً این موضوعات تحقیقی هستند که مرا انتخاب »: دیگویم

 یهانادانستهو هنگامی که آن را نوشتم و تمام کردم دامنه  دانمینمکه در مورد آنها چیزی  سمینویم

نم که این، آن چیزی است که من درباره این موضوع و به او اعالم ک دهمیمخود را به خواننده اطالع 

 یهاگربهرا مطالعه کردم که دیگارد در مورد  یامقالهاتفاقی سال گذشته به طور  مثالعنوانبه. دانمیم

دوست داشتم اما همین امر منجر به این شد که متوجه شدم  واقعاًایرانی نوشته بود. من آن مقاله را 

پرداختم و بعد از  میهادر کتاب کندوکاوسریعاً به  رونیازاآن موضوع وجود دارد  بیشتری پیرامون مطالب

راجع به موضوع فوق نوشتم که متضمن اطالعات بیشتری نسبت به آن  یاصفحه 12یک هفته مقاله 

نمونه دیگر کتابی است که در مورد بهداشت بود که دیگارد نوشته بود و خیلی هم جالب بود.  یامقاله

. در دانشگاه لیدن ابزارهای متعددی از آرایشگران دوره قاجار موجود است که من در امنوشتهمی عمو

مطالبی ایده خوبی جهت نگارش  تواندیمآن ها را مشاهده کردم. فکر کردم که این  2002ژوئن سال 

و بدون این که بنویسم  رابطهنیدرا یاصفحه 10من تمایل داشتم مقاله  درباره حرفه یک آرایشگر باشد.

کتابی در مورد هنر  طورنیهمدر مورد بهداشت عمومی نوشتم.  یاصفحه 300متوجه شوم یک کتاب 

درمورد هنر عصر قاجار  مایقبلکوتاهی بنویسم که مکمل مقاله  یامقاله خواستمیمنقاشی دیواری. من 

دن اطالعات زیادی شد و منجر به فراهم آم وجوجستباشد که در ژورنال مقرنس چاپ شده بود اما 

، تحقیقات من بیشتر نتیجه مشاهده نی؛ بنابراتبدیل شد یاصفحه 250بدون این که بخواهم به کتابی 

، دیآیموقتی موضوعی به سراغم »: دیگویمدر جایی دیگر فلور  (237: 1382زندیه، )است  «آثار دیگران
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هستند سری  مورداستفادهقدیمی که کمتر  یهاکتابو  هاژورنال. این که به کنمیمرا دوره  هاکتاب

 مثالعنوانبه. دهندیمجالبی در اختیار ما قرار  از منابعاست. زیرا بیشتر آنها ارجاعاتی  یاارزندهبزنیم، کار 

 منتشر 1844میالدی و  1815اروپایی که در سال  یهاژورنالسنتی عصر قاجار از  یهاحرفهدر کتابم 

ن ها را فراموش کرده بودند، استفاده کردم. این مجالت حاوی اطالعات خیلی جالبی شده و همه تقریباً آ

ت عنوان بهداشت عمومی در کتابم تحداشتند. مثال دیگر این است که  یکارخاتمدر مورد فلزکاری و 

دم. آن قرار دا مورداستفادههرگز از آن ها استفاده نکرده بود،  کسچیهبسیاری از منابع قرن نوزدهم را که 

به آن ها را به خود نداده  کردننگاههرگز زحمت  کسچیهها در دسترس همه محققان قرار داشتند ولی 

ویسم. موضوعی که چیزی در تئاتر بن دیگر این است که تمایل داشتم امسال مطلبی در موردبود. مثال 

بع را مورد بررسی قرار متوجه شدم که متخصصین کالً تعدادی از منا هرحالبه. دانستمینممورد آن 

( 1750به تاریخ )و اولین نمایش تعزیه  یبازشبمهیخکه متضمن اطالعات یکسانی در مورد  اندداده

هم در یافتن اطالعات جالب  ییهایخرسنداما  .فرساطاقتطوالنی مطالعه  یهاساعتاست و من طی 

، هیچ رازی جزء انگیزه، عالقه و کار مداوم نی؛ بنابراوجود دارد اندشدهکه فراموش شده یا نادیده انگاشته 

 (251 ،زندیه)« وجود ندارد

 رونیازا است. «نویسندگان یهادهیاموافقت یا مخالفت با » دهدیمیگر روشی که فلور در آثارش انجام د 

و بررسی کارهای دیگران پرداخته شده است. از جمله این  نقدبهبخشی از مقاالت منتشر شده فلور 

غر مهدوی و ایرج افشار، نقد و اثر اص الضربنیامه یزد در اسناد و بررسی مقال نقدبه توانیمت مقاال

بن بایزید پورانی، نقد و  رمحمدیم دیسصناف، نقد و بررسی بر کتاب پاکستانی اثر بررسی کتاب فتوت و ا

قبله عالم اثر بررسی کتاب  ، نقد وبررسی مقاله مخالفت مالکان و علما در ایران با شاه اثر محمدقلی مجد

میرزا خان  یهانامهاثر لمتون، نقد و بررسی کتاب  عصر قاجارعباس امانت، نقد و بررسی کتاب ایران 

خود فلور در همین  اشاره کرد. کرمانی اثر هما ناطق، نقد و بررسی کتاب مقاومت شکننده اثر جان فوران
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که فکر  جهتنیازات من با آثار دیگران است یا عدم موافق خاطربهتحقیقات من »: دیگویمزمینه 

. در فهممینماموش شده است یا به دلیل این است که من آن موضوع را ابعاد بسیار مهمی فر کنمیم

ارائه شده از سوی  لیوتحلهیتجزنوشته شد که با  علتنیابهواقع مقاله اول من که در مورد لوطیان بود، 

راجع به موضوع نوشته بود، موافق نبودم. من دوست دارم کاری را که یاد  میگود که مقاله تحقیقی خوبی

، به چالش بکشانم. من حقیقت تاریخی را خیلی بیشتر از شکل رسمی آن دوست دارم. هنگام رمیگیم

پزشکی که معمولی و نظری  یهاکتابنوشتن کتاب بهداشت عمومی در عصر قاجار بیش از آنکه از 

 که حقیقت امور را به من بگوید؛ نه آن چیزی که کردمیم وجوجستمنابعی را  هستند؛ استفاده کنم

 (238زندیه، )« ، باید بکنندکنندیمتصور 

است. در همین  «ازماندهی آنو س هادادهانجام گردآوری » اشیقاتیتحقروش دیگر فلور در کارهای 

در ذهنم  یاهیفرض نهیزمشیپممکن است ولی  کنمینمبا فرضیه شروع  معموالًمن »: دیگویمراستا فلور 

کرده، سپس  یآورجمعرا  هادادهاین است که ابتدا تمام  رمیگیمباشد. اما روشی که من در تحقیق پیش 

 گاهآندیگر(  یبندطبقه هر نوع، موضوع، شخص یا یشمارسال)برحسب  کنمیم یدهسازمانآن را 

در  مثالعنوانبهچیست؟  ندیگویمتاریخی به من  یهاادهد انبوهدریابم داستانی که این  کنمیمسعی 

اسلوب پزشکی که در  نیترمهمکتاب بهداشت عمومی من استدالل کردم که پزشکی اسالمی، یونانی، 

یک  عنوانبهایران به کار گرفته شده نیست، و این استدالل مخالف دیدگاه پذیرفته شده است. من این را 

از که  طورهمان( 248زندیه، )« نکردم ولی این نتیجه تحقیق من بود یق مطرحنظریه قبل از انجام تحق

در تحقیقات تاریخی وجود  یاشدهپذیرفته  فرضشیپبرای او هیچ  گرددیمفلور مشخص  یهاصحبت

با طرح کلی موضوعات پذیرفته شده  بساچه ردیگیمکه از تحقیقات خود  یاجهینتاز همین روی  ،ندارد

ایران سیر نزولی را طی کرد  دن نادرشاه اقتصاعاتی مثل اینکه زماود. در همین راستا طرح موضمغایر باش

و اینکه ایران قبل از کشف نفت کشوری فقیر بوده که عمده محصوالت آن پنبه و پشم بوده و یا اینکه 
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در  ی همگیو شرایط مذهبی شاهان صفو ایرانی گانهسهیر طرح موضوعاتی درباره حق ایرانیان در جزا

  همین راستا صورت پذیرفته است.

 زعمبه ت کهخود اس یهاپژوهشدر  «استفاده از مطالعات تطبیقی»فلور در مطالعات تاریخی بعدی روش 

میزان اعتبار منابع و محتوای آن ها ارزیابی شود. فلور در این زمینه معتقد  گرددیمزندیه باعث حسن 

 یبندطبقهتوصیف کنم،  خواهمیمواقعیت تاریخی که  بادررابطهرا  من معموالً اعتبار منابع» است که

یابید که اگر دردر اختیار دارید.  کنندیم دییتأ. معموالً شما بیش از یک منبع که واقعه یکسانی را کنمیم

ار به خبر آن نویسنده درجه اعتب دیتوانیم، شما ردیگیمقرار  دییتأتوسط منابع دیگری مورد  یاسندهینو

اهمیت دارد که ما د ... مقایسه کردن با منابع دیگر وجود دارهمیشه نیاز به  هرحالبهزیادی قائل شوید. 

 (252-251زندیه، )« مطالعات تطبیقی پی افکنیم. بر اساس ینگارخیتاریک مبنای خوب 

است. این  «یخیاستفاده از متون اصلی در تحقیقات تار»دیگر ویژگی ممتاز فلور در آثار تحقیقاتی خود 

زبانی است که او از آن برخوردار است و این کار را برای انجام این امر مهیا کرده ویژگی به دلیل گستره 

محور اصلی  اولدستبه این امر رسید که منابع  یراحتبه توانیمفلور  یفیتأل است. با نگاهی به آثار

اسناد واک تمرکز اصلی فلور بر  گانهشش یاهکتاب. در دهدیمفلور را تشکیل  یشناسرانیامطالعات 

با محوریت  ییهاکتابمنابع تحقیقاتی در آن استفاده شده است اما در  ندرتبهروی اسناد کمپانی است و 

است. به همین  تشکیل داده تاریخی اولدستدوره صفویه تا قاجار عموم منابع مطالعاتی فلور را منابع 

فون  لئوپولداز  یریرپذیتأثحه کار فلور در نقد درونی اسناد و مدارک زندیه سرلوخاطر به تعبیر حسن 

  (252است. )بوده ( مورخ آلمانی 1795-1886) رانکه

 «هلند واک( یهند شرقاهتمام به تصحیح و ویرایش متون و اسناد )اسناد کمپانی »ویژگی دیگر آثار فلور 

 بارنیاولچرا که او برای  دیآیم حساببهفلور  یشناسرانیاخصیصه  نیترمهم عنوانبهاست. این ویژگی 

 یشرویپساله ایران و هلند پرداخته شده  143که در قالب شش جلد کتاب به روابط  اسناد واک را
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 بارنیاولبرای فلور  لهیوسبهو در واقع تاریخ دوره صفویه تا قاجار از نگاه هلندیان  قراردادخوانندگان ایرانی 

   معرفی گردید.

او بخشی از آثار  توسط فلور است. آثار دیگران کشیدن نقدبهدرباره فلور در این قسمت  آخره نکت

ود را بدین صورت تدوین نموده است. در آثار او دیدگاه راجر سیوری، لمبتون، نیکی کدی، پژوهشی خ

 شتباهابهسیوری هم »: دیگویمه سیوری ردربا مثالعنوانبهکشیده شده است.  نقدبههما ناطق 

و « کردیمکرده است که نهاد مذهبی صفویان قبالً مستقل از ساختار سیاسی صفویان عمل  یریگجهینت

به نظرم کتاب خیلی »: دیگویمجان فوران « مقاومت شکننده» یا در جای دیگر در مورد کتاب معروف

، تئوری هادادهنگاه با آن قرار داده و آ مورداستفادهبدی است. این کتاب فقط منابع را به زبان انگلیسی 

 شناسمیمکه من  گونهآننهایتاً تاریخ ایران را  ردیگیمکه  یاجهینت است کاربردهجهانی را به  یهانظام

که این تئوری سیستم جهانی خیلی سودمند  کنمینم. حقیقت این است که من فکر کندینممنعکس 

  (248همان، ص )« دهدیمفزایش باشد. بلکه دیدگاه منفی من نسبت به این کتاب را ا

  

 نقد آثار فلور

 مغایرت عنوان پژوهش با محتوای کلی پژوهش

 فلوردر آثار  هایسیانگلو  هایهلند مسئله

 آمار در کتب فلور

 ثمانیع -ه ترکی

 بلوچ محمد خان

 تاریخچه مالی، مالیاتی از صفویه تا پایان قاجاریه -ن اشرف افغان بر تختگاه اصفها
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 در بوته نقد فلور آثار

. از باشدیمو معایب خاص خود  محاسنری دا اندافتهیانتشارتمام آثاری که تاکنون  مانندبه فلورکارهای 

. از جمله اینها اندکرده ترروشناین زوایا را  اندپرداختهآثار فلور  نقدبهاین روی محدود پژوهشگرانی که 

 مغایرت عنوان پژوهش با محتوای کلی پژوهشبه « ر آثار فلورد یکندوکاو»ناهید بهزادی در مقاله 

و  قیردقیغاین کتاب عناوین »: سدینویماختالف تجاری ایران و هلند و درباره کتاب  کندیماشاره 

جلد  در روی کتاب. عنوان سازدیمآشفته کتاب و فصول آن خواننده را تا حدودی دچار سردرگمی 

و در صفحه  باشدیم 1712-15و بازرگانی هلند در عصر افشاریان و زندیان  اختالف تجاری ایران و هلند

( ذکر شده 1712-15جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریان و زندیان )» شناسنامه عنوان 

رکت هلند و ایران در سال های تجاری ش است. اما باید در نظر گرفت که اوالً این کتاب به مرافعه های

میالدی امعان نظر داشته و ثانیاً این سال ها با روزگار افشار و زند مطابقت ندارد. همین  18-1712

آشفتگی در عنوان بخش دوم نیز مشاهده می گردد بدین معنا که عنوان این بخش در فهرست، بازرگانی 

ی باشد، درج ملند با مسقط که عنوان دقیق تری هلند در عصر افشاریان است اما در کتاب بازرگانی ه

میالدی بررسی  1756-58شده است چرا که این بخش مناسبات شرکت هلند و مسقط را در سال های 

می کند که مقارن با دوره زندیه و نه افشار می باشد. چاپ اشتباه برخی از تاریخ ها نقیصه دیگر این 

مه این تالیفات ) همولف در » ر قسمت دیگر می نویسدو یا د (20-21)بهزادی، « کتاب می باشد.

مجموعه شش جلدی اسناد کمپانی هند شرقی هلند( اقدامات ریا کارانه هلندیان را در پس تباهی و فساد 

مالی سازمان حکومتی ایران پنهان کرده است. افشای این اقدامات را تصویری نامفهوم و بیگانه  -اداری

شرکت با مردم، حیله گری های آن ها برای  نن آثار از سوء رفتار کارکنان ایاز گذشته می نامد. در ای

فروش کاالهای خود به چند برابر ارزش واقعی، به سرقت بردن سنگ مرمر عمارت جزیره هرمز برای 
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و ایجاد تعادل در آن ها و به مصرف رسانیدن این سنگ ها  سنگین کردن کشتی های سبک وزن خود

ات تجاری ایران با سایر رانه این شرکت در مناسبارکت در باتاویا و اقدامات خرابکدر ساختمان های ش

هنگامی که » می گویددر این باره  پژوهشگر دیگری (13همان، ص«) نی به میان نمی آیدکشورها سخ

) یا انگلیسی ها درباره هلندیان( می نویسند، شما باید خیلی مواظب باشید؛ چرا هلندیان درباره انگلیسی ها

ت را بازگو نکنند، به عنوان مثال وقتی که هلندی ها درباره انگلیسی ها قکه ممکن است آن ها همه حقی

«) و برعکس می نویسند، در هر دو مورد این گروهها انگیزه پنهانی برای نوشته های خود داشته اند

 (254: 1382 زندیه،

با  بعضاًکه  تی اساستفاده از آمار و ارقام خوردیمفلور به چشم  یهاکتابیکی دیگر از مواردی که در 

نادر پس از پیروزی » دیگویمکتاب حکومت نادرشاه، فلور در یکی ازاین موارد در . خواندینممنطق 

هزار دهاللهیارخان را والی هرات ساخت اما او نقض عهد کرد و به ابدالیان پیوسته نادر را شکست داد و 

در این زمان » سدینویمی از کتاب ر( و در قسمت دیگ29، ص 1368فلور، )« از سپاهیانش را بکشت تن

 (30، )بهزادی« هزارتن از آنان ابدالی بودند 15ه ک دانستندیمهزار تن  120شمار سپاهیان نادر را تخمیناً 

فلور باید قدری نسبت به آمار و ارقام ارائه شده در کتاب خود با  رسدیمبه نظر  ینیچننیادر این موارد 

 ارائه شده در کتاب خود داشته باشد. آمارنسبت به  تریلیتحلاه گن د ووسواس بیشتری نگاه کن

نابجا از کلمه عثمانی و ترکیه  یهااستفاده خوردیمفلور به چشم  یهاکتابدیگر از مواردی که در یکی 

ایران و ترکیه استفاده کرده  از عنوانکتاب نادرشاه  45هم است. در یکی از این موارد در صفحه  یجابه

عنوان ترکیه استفاده کرده دوباره از  91است و در صفحه  بردهنامو صفحه جلوتر از قشون عثمانی دو در 

 است.

بلوچ  محمد خانمربوط به  خوردیمکه در کتاب حکومت نادرشاه افشار فلور به چشم  یگرید یانکته

همین ماه  19روز » دسینویماو در کتابش  میکنیمبا گزاره اشتباه تاریخی برخورد  صراحتبهاست که 
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واک رفت ) رازیشسنیان به  بردنانیازمسپتامبر برای  16بلوچ به اصفهان آمده بود. او در  محمد خان

در واقع آنچه در منابع تاریخی آمده با این گزاره واک مغایر است و  کهیدرصورت« (1881، برگ 2255

 رده و آنهافرار ک فارس نینشیسنمناطق  دچار اختالف شده و بهلشکریان نادر با بلوچ چون  محمد خان

لشکریان نادر  کشتار وسیعی در جنوب فارس توسط سازنهیزمبودند. همین امر  بر خواستهاو  از به حمایت

 گردید.

دیگر هم درباره کتاب اشرف افغان بر تختگاه اصفهان وجود دارد این است که این کتاب روایت  یانکته

در  ت ودر اصفهان و بندرعباس و هرمز اس خصوصبهلندیان در ایران و هکمپانی شرقی هلند از حضور 

هلندیان را  از دوره اشرف پرداخته و دوره هلندیان یهاگزارشبه  صرفاًواقع این کتاب برخالف عنوانش 

الیاتی از م - یتاریخچه مال»در دیگر کتاب فلور با عنوان  ر ودر دوره شاه اشرف روایت می کنه و نه بیشت

 از دورهو  میکنیمدوره صفویه و قاجار را در کتاب مشاهده  یهاتیرواما بیشتر « ویه تا پایان قاجاریهفص

به آن  دیآیمکه در عنوان کتاب  طورنیاو  دهدیم افشار و زندیه کمتر مطلبی در اختیار خوانندگان قرار

 صورت پیوستگی تاریخی ندارد

 :یریگجهینت

 یشناسرانیادستاورد  نیترمهمبه این نتیجه رسید که  توانیمدر مقاله حاضر شده  موارد مطرح بهباتوجه

بوده که این انگیزه را برایش به وجود آورده  لیلی و مجنون() زیاد او به ایران یاعالقهویلم فلور عشق و 

از  امراین ردد. خود در تاریخ ایران بگ موردعالقهتا خارج از روال اداری و دانشگاهی به سراغ موضوعات 

احترام ما ایرانیان را نسبت به  تواندیمو مقاالت برای او شده است که  هاکتابتبدیل به گستره طرفی 

دیگر حجم زیاد از موضوعات مختلف باعث گردیده که موضوعات مطرح شده  خود داشته باشد و از طرف

ما در مواجهه با ویلم فلور باید  د. پسعمیق در نیای چنانآندر برخی موارد در حد طرح موضوع بماند و 

نسبت به او برسیم. در بررسی کلی آثار فلور  یترعادالنهتا به نگاه  این دو قسمت را از هم تفکیک کنیم
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اصناف در دوره »خود را تحت عنوان  نامهانیپاا با سه فلور مواجه هستیم. اولین مرحله موقعی بوده که م

اسناد واک را منتشر کرده و در  گانهششکه  رحله، موقعی بودهمین مبه چاپ رسانده است دو« قاجار

بوده که مختلف  تبا موضوعا ییهاینگارتکپیرامون ه سوم کارهای تحقیقاتی او بیشتر نهایت مرحل

کارهای ویلم فلور در  . در مجموعاو را به وجود آورده است یشناسرانیامجموع این سه مرحله کارنامه 

و کمتر  یجزئاز عمق کمتری برخوردار است اما طرح خیلی از موضوعات  مسلماًتون ل لمبتقابل با امثا

 یشناسرانیادستاورد  نیتربزرگ مسلماً بارنیاولمعرفی اسناد واک برای  اضافهبهدیده شده در آثار فلور و 
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