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چکيده
 Traditional crafts in Qajar Iran (1800-1925)	كتاب اين	نوشتار	درصدد	معرفی،	نقد	و	بررسی	ترجمه	

كتاب	در	نه	فصل	 كهن	در	دوره	قاجار	با	ترجمه	عليرضا	بهارلو	منتشر	شده.	 كه	با	عنوان	صنايع	 اثر	ویلم	فلور	است	
كهن	ايران	در	عصر	قاجار	پرداخته	است.	هدف	اين	اثر	آشنايی	 تدوين	شده	و	به	هشت	حوزه	مختلف	از	صنايع	
خواننده	با	برخی	از	فناوری	های	سنتی	مورد	استفاده	در	دوره	قاجار	است.	مقاله	حاضر	به	ابهام	در	عنوان	ترجمه	

كمبود	تصاوير	با	وجود	در	دسترس	بودن	منابع	مناسب،	و	برخی	اشتباهات	تاریخی	اشاره	دارد. كتاب،	

كليدواژه
قاجار،	ايران	شناسی،		صنايع	سنتی،	ویلم	فلور

مقدمه
با	 دانشمندانی	 و	 سفيران	 سياحان،	 ويژه	 توجه	 مورد	 همواره	 تاريخ،	 طول	 در	 ما،	 كشور	
مليت	ها،	دیدگاه	ها	و	عاليق	مختلف	بوده	و	هر	یک	به	فراخور	امکانات	خود،	به	مطالعه	
كتب	 یا	 سفرنامه	 قالب	 در	 آثاری	 آن	ها	 مشاهدات	 حاصل	 پرداخته	اند.	 ايران	 سرزمين	
تخصصی	با	موضوعات	فرهنگ	عامه،	شناخت	و	معرفی	صنايع	و	پیشه	ها،	هنرها،	آداب	و	
ک	و	حتی	آشپزی	مناطق	 كن	تاریخی	و	متبركه،	تنوع	پوشا رسوم،	ادیان،	عقاید	و	باورها،	اما

مختلف	بوده	است.
نشان	 ايران	 گون	 گونا مسائل	 به	 بسياری	 عالقه	 كه	 كسانی	 از	 یکی	 معاصر،	 دوره	 در	
كتاب	در	 از	260	مقاله	و	 كنون	بیش	 تا داده	ویلم	فلور	Floor	Willem	هلندی		است.	وی	
فارسی	 به	 آن	ها	 از	 برخی	 كه	 نوشته	 ايران	 اجتماعی-اقتصادی	 تاريخ	 زمينه	های	مختلف	

ترجمه	شده	اند.
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خودش،	 گفته	 به	 جهان،	 در	 انرژی	 منابع	 حوزه	 در	 فعاليت	 و	 تحصيل	 وجود	 با	 او	
»پژوهشگر	و	عالقه	مند	به	تاريخ،	به	ويژه	تاريخ	ايران،	است«.	ظاهرًا	سبب	اين	عالقه	مندی	
كنون	به	 كه	تا كتاب	تاريخ	بیهقی	در	زمان	تحصيل	بوده	 فلور،	آشنايی	او	با	زبان	فارسی	و	

نگارش	و	انتشار	آثاری	درخور	توجه	درباره	شناخت	ايران	منجر	شده	است.
و	 غيرغربی	 جامعه	شناسی	 و	 توسعه	یافته	 اقتصاد	 زمينه	 در	 را	 خود	 تحصيالت	 او	
اسالم	شناسی،	در	دو	دانشگاه	اوترخت	و	ليدن	در	هلند	به	پایان	رسانده	و	از	سال	1983 
كن	ایالت	مریلند	 كارشناس	انرژی	در	بانک	جهانی	بوده	است.	در	حال	حاضر،	سا تا	2002	

امریکاست	و	در	زمان	های	فراغت	به	مطالعه	و	نوشتن	درباره	ايران	می	پردازد.
كه	به	قول	خودش	»بدون	 كتاب	دارد	 كتابخانه	ای	مشتمل	بر	حدود	پنج	هزار	جلد	 او	
آن	ها	نادان	است«.	فلور	خود	را	دانشمند	نمی	داند،	بلکه	جوینده	دانش	معرفی	می	كند.	
و	 به	فارسی	می	نویسد	 و	عربی	مسلط	است،	 فارسی	 از	جمله	 زبان	های	متعددی	 به	 وی	

گستردگی	منابع	مطالعاتی	او	شده	است. همين	تسلط	باعث	
كشور	را	شناخت،	 كشوری	باید	مذهب	اصلی	آن	 فلور	معتقد	است	برای	شناخت	هر	
زيرا	از	اين	طريق	می	توان	به	نحوه	نگرش	و	باورهای	آن	ملت	و	ميزان	تأثير	اين	باورها	بر	

كشور	دست	یافت. وضعيت	آن	
كنون	سفرهايی	به	ايران	انجام	داده	تا	بتواند	از	نزدیک	با	مردم	و	شهرهای	ايران	 او	تا
گذاشته	است	)دربند،	 كو	تا	زاهدان	و	از	بوشهر	تا	سرخس	را	زير	پا	 آشنا	شود.	از	اين	رو،	از	ما

گفت	وگو	با	ویلم	فلور(. 	:2012
برخی	آثار	وی	عبارتند	از:

و -	 هند  به  شاه عباس  سفير  بیک،  موسی  سفر  ح  شر هلند:  و  ايران  سفرای  اولين 
كوشش	 ايران.	ترجمه	و	نگارش	ویلم	فلور.	به	 در  هلند  سفير  اسميت،  يان  سفرنامه 

داريوش	مجلسی،	حسين	ابوترابیان.	تهران:	طهوری،	1356.
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گه،	1388.-	 كاظم	فيروزمند.	تهران:	آ ديوان و قشون در عصر صفوی.	ترجمه	
كهن دوره ی قاجار.	ترجمه	عليرضا	بهارلو.	تهران:	پیکره،	1393.-	 صنايع 

-	Commercial Conflict between Persia and the Netherlands1,	 1712-1718. 
University	of	Durham.	Centre	for	Middle	Eastern	&	Islamic	Studies,	1988.
-	The Dutch East India Company )VOC( and Diewel-Sind )Pakistan(, in the 17th 
and 18th centuries: Based on original Dutch records2.	Institute	of	Central	&	West	
Asian	Studies,	University	of	Karachi,	1993.
-	The Afghan Occupation of Safavid Persia 1721-17293.	Peeters	Publishers,	1998.
-	A Fiscal History of Iran in the Safavid and Qajar Periods, 1500-19254.	
Bibliotheca	Persica,	2000.
-	Safavid Government Institutions5. Mazda,	2001.
-	Traditional Crafts in Qajar Iran, 1800-19256.	Mazda,	2003.
-	Agriculture in Qajar Iran7.	Mage	Publishers,	2003.
-	The First Dutch-Persian Commercial Conflict: The Attack on Qishm Island, 
16458.	Mazda,	2004.
-	Public Health in Qajar Iran9.	Mage	Publishers,	2004.
-	The History of Theater in Iran10.	Mage	Publishers,	2005.
-	Wall Paintings and Other Figurative Mural Art in Qajar Iran11.	Mazda,	2005.
-	The Persian Gulf: A Political and Economic History of Five Port Cities 1500-
173012.	Mage	Publishers,	2006.
-	The Persian Gulf: The Rise of the Gulf Arabs13.	Mage	Publishers,	2007.
-	A Social History of Sexual Relations in Iran14.	Mage	Publishers,	2008.
-	Labor and Industry in Iran, 1850-194115.	Mage	Publishers,	2009.
-	Guilds, Merchants, & Ulama in Nineteenth-century Iran16.	Mage	Publishers,	2009.
-	The Rise and Fall of Nader Shah: Dutch East India Company Reports, 1730-
174717.Mage	Publishers,	2009.
-	Textile Imports into Qajar Iran: Russia Versus Great Britain, The Battle for 
Market Domination18.	Mazda,	2009.
-	The Persian Gulf: The Rise and fall of Bandar-e Lengeh, the Distribution Center 
for the Arabian Coast, 1750-193019.	Mage Publishers,	2010.

مدت	زمـــان	 و	 مطالعـــه	 مـــورد	 منابـــع	 شـــده،	 ارائـــه	 مطالـــب	 نظـــر	 از	 كتاب	هـــا	 ايـــن	
صـــرف	شـــده	بـــرای	نـــگارش	و	ترجمـــه،	قابـــل	تأمل	انـــد.	ايـــن	نوشـــتار	درصـــدد	معرفـــی،	
  Traditional	 crafts	 in	 Qajar	 Iran	 )1800-1925( كتـــاب	 ترجمـــه	 بررســـی	 و	 نقـــد	

است	كه	با	عنوان	صنايع	كهن	در	دوره	قاجار	با	ترجمه	عليرضا	بهارلو	منتشر	شده	است.
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كتاب درباره 
	-1925( قاجاریه	 عصر	 در	 ايران	 كهن	 صنايع	 از	 مختلف	 حوزه	 هشت	 حاضر،	 كتاب	 در	
انواع	 و	 رفته	 كار	 به	 فناوری	های	 قرارگيری،	 جایگاه	 چون	 مواردی	 بر	 تکيه	 با	 1797م.(	
كه	در	آن	ها	 توليدات	نهايی	آن	ها	بررسی	شده	است.	مطالب	اثر	در	ُنه	فصل	تدوين	شده	
وضعيت	هر	یک	از	صنايع	منتخب	در	حوالی	سال	1800	و	تحوالت	آن	ها	در	ادامه	قرن	به	
و	 گذاشته	شده	 بحث	 به	 گذشته	 فناوری	 اهميت	 اثر،	 اين	 در	 است.	 بیان	شده	 تفصيل	
با	 خواننده	 آشنايی	 پژوهش،	 اين	 از	 هدف	 است.	 شده	 بیان	 تکنولوژی	ها	 اين	 جزئيات	

كهن	دوره	قاجار	است. برخی	فناوری	های	سنتی	مورد	استفاده	در	صنايع	
در	فصل	اول،	صنايع	رايج	در	دوره	قاجار	و	مسائل	و	مشکالت	مانع	از	رونق	آن	ها	معرفی	
كشاورزی	و	محصوالت	و	روش	های	آن،	معضالت	موجود	در	صنايع	 شده	اند.	معرفی	جالبی	از	
بافندگی	و	فلزكاری،	تالش	تجار	برای	نجات	آن	ها	و	هماهنگی	با	پیشرفت	های	صنعتی	جهان،	

بحران	های	موجود	در	جامعه	ايران	و	تأثير	آن	ها	بر	اقتصاد	آن	زمان	ارائه	شده	است.
تکنولوژی	 ورود	 و	 	1830-1860 سال	های	 در	 سنتی	 صنايع	 زوال	 به	 مؤلف	 فصل،	 اين	 در	
از	 زوال،	حداقل	 اين	 اصلی	 علت	 ايران	می	پردازد.	 اقتصاد	 بر	 آن	 تاثيرات	 و	 اروپا	 صنعتی	مدرن	
گرایش	فزاینده	به	واردات	اروپايی	در	نيمه	نخست	قرن	نوزده	است	 منظر	توليدكنندگان	ايرانی،	
دوره،	 اين	 در	 كه	 است	 معتقد	 نویسنده	 است.	 رسيده	 اوج	 به	 	1840 و	 	1830 دهه	های	 در	 كه	
تالش	ايران	برای	جلوگيری	از	»سيل	واردات	اروپا«	به	دليل	ناتوانی	سيستم	اقتصادی	در	دفاع	
از	»صنعت	ملی«	با	شکست	مواجه	شده	بود.	فلور	تجزیه	و	تحليل	خود	را	محدود	به	زوال	توليد	
ميرزا	 نوشته	 اصفهان	 جغرافيای  به	 رجوع	 با	 مثال	 برای	 اقتصادی،	 گير	 فرا بلکه	سقوط	 نکرده	
تايید	 نيز	 فلور	 ویلم	 كه	 اما	چنان	 را	مطرح	می	كند20.	 1870م.،	 در	سال	 تحویلدار	 حسين	خان	
كه	تحویلدار	صنايع	زمان	 كلی	از	اين	جغرافيا	دشوار	است.	الزم	به	ذكر	است	 می	كند	نتيجه	گيری	
كه	 خود	را	با	صنايع	»گذشته«	)سابق(	مقایسه	می	كند	اما	خواننده	به	سختی	متوجه	می	شود	
اين»گذشته«	مربوط	به	چه	دورانی	است.	اصفهان	در	دوره	قاجار	در	عمل	اعتبار	خود	را	از	دست	
كرد.	 داد.	پایتخت	جدید،	تهران،	از	اوايل	قرن	نوزدهم	توجه	بیشتر	صنعتگران	را	به	خود	جلب	
كه	بیشتر	تراشکاران	اصفهان،	بافندگان	پارچه	های	ابریشمی	زرباف	و	حتی	 تحویلدار	ادعا	می	كند	
كردند.	 كوچ	 كه	پول	بود،	 صرافان	به	تهران،	تبريز	و	دیگر	شهرهای	بااهميت	دوره	قاجار،	جايی	
از	سقوط	صنايع	آن	سخن	می	گوید.	چنين	 آن	 تبع	 به	 و	 از	سقوط	یک	شهر	 تحویلدار	 واقع	 در	

.)Mohebbi,	2003:	539(	است	بوده	مرسوم	پایتخت	تغيیر	هنگام	به	ايران	تاريخ	در	سقوطی
در	فصل	دوم	به	صنايع	سفال	و	سراميک	سازی،	معرفی	روش	های	ساخت	محصوالت	
كاری	توليدكنندگان	و	سازندگان،	سنگ	تراشان،	مناطق	 آن،	لعاب	ها،	مواد	اوليه،	شرایط	

كار	پرداخته	شده	است. ساخت	اين	توليدات،	تجارت	آن	ها،	و	تغيیرات	مؤثر	بر	نتيجه	
توليد	محصوالت	شيشه	ای،	 نحوه	 قاجار،	 زمان	 در	 ايران	 به	شيشه	گری	 فصل	سوم،	
كيفيت	پايین	شيشه	های	ايرانی	 واردات	شيشه	از	خارج	و	تأثير	اين	امر	بر	توليد	داخلی	و	

در	آن	زمان	می	پردازد.
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دوره	 در	 مسکونی	 و	 عمومی	 كن	 اما روشنايی	 مبحث	 به	 مفصل	 به	طور	 چهارم	 فصل	
قاجار	 دوره	 سنتی	 صنايع	 به	 معطوف	 كه	 كتاب	 نام	 عليرغم	 می	پردازد.	 قاجار	 و	 صفویه	
انواع	 از	 اين	قسمت،	 برخی	چيزها،	در	 تاریخی	 از	پیشينه	 گاهی	 آ به	 نياز	 لحاظ	 به	 است،	
چراغ	ها	و	سوخت	های	مورد	استفاده	جهت	روشنايی	از	زمان	صفوی	تا	آخر	قاجاریه	سخن	
كه	مردم	ايران	برای	 به	ميان	می	آید،	منشأ	سوخت	ها	معرفی	می	شود،	و	اعتقاد	و	احترامی	
كه	عده	ای	از	ايرانيان	 نور	و	روشنايی	قائل	هستند	بیان	می	شود؛	زيرا	دانستن	اين	مطلب	
كی	 ناپا بر	احتمال	 را	خاموش	نمی	كنند	-زيرا	اعتقاد	 با	نفس	خویش،	شمع	و	چراغ	 حتی	
نفس	انسان	و	آلوده	شدن	نور	و	شعله	به	سبب	آن	دارند-	برای	مردمان	ملت	های	دیگر	

می	تواند	شگفت	آور	باشد.
ايران	 می	پردازد.	 آن	 مرتبط	 صنايع	 و	 فلزات	 معادن،	 انواع	 به	 كتاب	 پنجم	 فصل	
كه	متأسفانه	همه	آن	ها	به	بهره	برداری	 همواره	به	منابع	غنی	و	فراوانی	دسترسی	داشته	
كشور	و	عدم	آشنايی	با	 نرسيده	اند؛	به	خصوص	در	دوره	قاجار	به	سبب	شرایط	نابسامان	
كندی	انجام	می	گرفت.	با	وجود	اين،	حجم	 روش	های	پیشرفته	تر،	بهره	برداری	از	معادن	با	

كل	واردات	ايران	بود. واردات	فلز	دولت	قاجار	تنها	یک	درصد	از	حجم	
ايران،	 در	 كاغذ	 تاریخچه	 آن،	 انواع	 و	 كاغذ	 كاربرد	 توليد،	 روش	های	 در	فصل	ششم،	
به	ويژه	از	دوره	صفوی	تا	قاجار،	صنعت	صحافی،	نوشت	افزار،	ساخت	مركب،	تزئينات	اوراق	
كاغذهای	وارداتی	و	ويژگی	های	 و	ساير	صنايع	مرتبط	معرفی	شده	اند.	در	اين	بخش،	انواع	
قرار	 موردبررسی	 نيز	 كاغذها	 مرغوب	ترين	 سازنده	 كشورهای	 و	 واردات،	 ميزان	 یک،	 هر	
می	گيرند.	یکی	از	نکات	جالب	توجه	در	اين	قسمت،	توجه	به	تفاوت	رنگ	اوراق	دستورات	

حکومتی	در	زمان	شاهان	مختلف	قاجار	است.
فصل	هفتم	به	صنعت	صابون	سازی،	روش	ها،	مواد	اوليه،	واردات	صابون،	تغيیر	روند	
كيفيت	محصوالت	جدیدتر	اختصاص	دارد.	اين	بخش	به	نحوه	زندگی	مردم،	 ساخت،	و	

كيزگی	و	امر	بهداشت	و	سطح	پايین	آن	در	آن	دوران	اشاره	دارد. جایگاه	وسايل	پا
كتاب	به	توليد	و	واردات	شيرینی	ها	و	شکر،	انواع	مواد	اوليه،	محصوالت	 فصل	هشتم	
نهايی،	شهرهای	محل	توليد	آن	ها،	روش	های	توليد	و	فرآوری،	جایگاه	شکر	در	اقتصاد	و	
كه	منبع	توليد	شيره	و	شيرینی	 گياهانی	 فرهنگ	ايران،	معرفی	انواع	شيرینی	های	ايرانی	و	

هستند	می	پردازد.
در	فصل	نهم،	صنعت	پوست،	چرم	و	دباغی،	محصوالت	اين	صنعت،	صادرات	آن	ها،	
ايران	به	خوبی	 اقتصاد	آن	زمان	 اقالم	در	 اين	 اوليه،	و	جایگاه	 توليد	و	فرآوری	مواد	 نحوه	

بررسی	می	شود.
كار	در	لعاب	كاری	و	سفالگری،	 در	قسمت	ضميمه	ها	نيز	درباره	مواد،	ابزار	و	روش	های	
كاشی	ها،	مواد	معدنی	و	 گوهرسازی،	ساخت	باروت،	ساخت	رنگ	های	مورد	استفاده	در	
كه	 است	 آمده	 جزئيات	 ذكر	 با	 مفصلی	 توضيحات	 رنگ	سازی،	 در	 استفاده	 مورد	 گياهان	

اطالعات	بسيار	ذی	قيمتی	را	در	اختيار	خوانندگان	قرار	می	دهد.
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بررسی ترجمه حاضر
در	متن	اصلی	و	ترجمه	اثر	حاضر،	با	وجود	زحمات	فراوان	نویسنده	و	مترجمش	مواردی	

كه	در	ذيل	به	بیان	آن	ها	می	پردازیم: چند	به	نظر	می	رسد	
گويا نبودن ترجمه نام اثر  

كه	به	معنی	»پیشه	های	سنتی	ايران	 مترجم	عنوان	Iran	Qajar	in	crafts	Traditional	را	
كهن	در	دوره	قاجار«	تغيیر	داده.	به	عقيده	نگارنده،	شاید	 در	عهد	قاجار«	است	به	»صنايع	
مناسب	تر	می	بود	عنوان	اصلی	پیشه	های	سنتی	ايران	در	عهد	قاجار	حفظ	می	شد،	زيرا	به	
كتاب	را	معرفی	می	كند	و	دورنمايی	از	مطالب	را	در	 گویاترين	تعبير،	محتوای	 ساده	ترين	و	

گنگ	است. كمی	 كه	عنوان	انتخابی	مترجم،	 ذهن	خواننده	شکل	می	دهد؛	در	صورتی	
كلمه	سنتی	در	عنوان	انگليسی	هم	مورد	مناقشه	است.	در	 در	عين	حال	استفاده	از	
گرفته،	اما	در	ايران	در	قرن	نوزدهم	 كلمه	»سنتی«	در	مقابل	»مدرن«	قرار	 كتاب،	 عنوان	
دارای	 و	 روزمره	 زندگی	 در	 استفاده	 مورد	 كه	 می	شده	 تلقی	 روشی	 آن	 »سنتی«	 روش	
تکنولوژی	در	دوران	 كه	هيچ	مورخی،	 بوده	است.	همان	طور	 و	پویای	خود	 تاريخ	درونی	
كه	ریشه	در	چين	و	هند	دارد،	را	سنتی	 باستانی	یا	حتی	قرن	هفده،	هجده	یا	نوزده	اروپا،	
تکنولوژی	 اين	 دانست.	 سنتی	 فن	آوری	 نمی	توان	 را	 قاجار	 دوره	 فن	آوری	 نمی	كند،	 تلقی	
بوده	 رايج	 و	 مرسوم	 تنها	شيوه	 دارد،	 تفاوت	 اروپا	 تکنولوژی	 با	 گون	 گونا از	جنبه	های	 كه	
گرفتن	 بر	در	نظر	 بنابراين	هيچ	دليلی	مبنی	 و	در	تمامی	صنايع	استفاده	می	شده	است.	
دستاوردهای	تکنولوژیکی	دوره	قاجار،	صفویه	یا	حتی	پیشتر	از	آن	به	عنوان	سنتی	وجود	

.)Mohebbi,	2003:	539(	ندارد
كمبود منابع تصويری  

كه	برخی	از	آن	ها	امروزه	دیگر	وجود	ندارند	و	منابع	در	 با	توجه	به	معرفی	صنايع	و	مشاغلی	
كثر	توجه	و	 كمبود	تصاوير	مرتبط	به	خوبی	مشهود	است.	ویلم	فلور،	ا دسترس	نویسنده،	
گذاردن	حجم	وسيعی	از	مطالب	بسيار	تخصصی	در	خصوص	 كنار	هم	 وقت	خویش	را	صرف	

معرفی	صنايع	دوره	قاجار	نموده	و	روش	های	
گاهی	 كرده	است،	اما	 كاری	را	معرفی	 	صنعتی	و	سنتی	و	مراحل	ساخت	یا	انجام	

كار	رفته	در	مراحل	مختلف	بدون	 كار	یا	شناخت	وسايل	به	 	تجسم	روند	انجام	آن	
	وجود	عکس	و	تصوير	مشکل	و	پیچيده	است.

در	 بارها	 فلور	 كه	 قاجار	 به	ويژه	عصر	 ايران،	 پژوهش	درباره	 به	 نویسنده	 به	عالقه	 توجه	 با	 	
كرده،	استفاده	نکردن	از	منابع	تصويری	-از	جمله،	مجموعه	 كيد	 مصاحبه	های	مختلف	بر	آن	تأ
عکس	های	آنتوان	سوروگين	Sevruguin	Antoin	)عکاس	مشهور	دوره	قاجار(،	ارنست	هولستر	
ميالدی(،	 نوزدهم	 قرن	 دوم	 نيمه	 پیشگام	 عکاسان	 از	 و	 آلمانی	 )مهندس	 	Ernest	 Holster
به	 )ملقب	 اقبال	السلطنه	 آقارضا	 و	 ایتاليايی(،	 )عکاس	 	Luigi	Montabone مونتابونه	 لوئيجی	
عکاس	باشی	و	اولين	عکاس	حرفه	ای	ايران(-	موجب	پیدایش	خأل	بزرگی	در	ارائه	بهتر	مطالب	
بین	 امروزه	در	 كه	 و	رسومی	هستند	 آداب	 یادآور	 اين	عکس	ها	 از	 برخی	 زيرا	 كتاب	شده	است؛	

ايرانيان	متداول	نيست.	نمونه	هايی	از	عکس	های	یادشده	به	شرح	زير	است:

آنتوان	سوروگين

لوئيجی	مونتابونه

ارنست	هولستر

اقبال	السلطنه
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 تصوير	شماره	یک:	حالجی	در	دوره	قاجار،	تصويرهای	ارنست	هولستر	از	عهد	ناصری	
)منبع:	هولستر	1382،	ص	331(.

كوزه	فروشی	و	مشتری	فرنگی،	دوره	قاجار	از	مجموعه	عکس	های	آنتوان	سوروگين	 تصوير	شماره	دو:	
)برگرفته	از	سایت	مشرق	نيوز(.
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كاشی	سازی	دوره	قاجار،	از	مجموعه	عکس	های	آنتوان	سوروگين كارگاه	  تصوير	شماره	سه:	
	)برگرفته	از	سایت	مشرق	نيوز(.

شاید	توجه	مترجم	به	اين	نکته	و	سعی	او	در	الصاق	تصاوير	هماهنگ،	نتيجه	زحماتش	
گردآوری	مطالب	توجه	داشته	نه	تصاوير.	ممکن	است	 گویاتر	می	كرد،	زيرا	نویسنده	تنها	به	 را	
توجه	 و	 كتاب	شده	 بیشتر	 تصاوير	موجب	جذابیت	 اين	 از	 استفاده	 آینده،	 در	چاپ	های	
كارت	پستال	هايی	با	 كند؛	خاصه	اینکه	نمایشگاهی	نيز	از	 محققان	بیشتری	را	به	خود	جلب	
عنوان	پیشه	ها	و	ِحَرف	ايران	عهد	قاجار	در	ارديبهشت	ماه	1393،	هم	زمان	با	روز	ملی	موزه	
كارت	پستال	با	موضوع	مشاغل	 در	موزه	عکسخانه	شهر،	افتتاح	شد.	در	اين	نمایشگاه	42	
درآمد.	طوافی،	طبابت،	سلمانی،	 نمایش	 به	 بازدید	عالقه	مندان	 برای	 قاجار	 ايران	عهد	
غ	فروش	 مر جگركی،	 درشکه	چی،	 ریسمان	بازی،	 نخ	ریسی،	 آب	فروشی،	 نعل	بندی،	
كه	تصاوير	آن	ها	در	اين	نمایشگاه	به	نمایش	 دوره	گرد،	و	آسيابانی	از	جمله	مشاغلی	است	
كارت	پستال	ها،	متون	تحقيقی	 كنار	نمایش	 در	آمد.	پژوهشگران	مركز	ميراث	تصويری،	در	
كرده	بودند.	توجه	 مناسب	با	هر	یک	را	نيز	به	منظور	شناساندن	ويژگی	های	هر	تصوير	تهيه	
مفيد	 می	تواند	 نيز	 مذكور	 نمایشگاه	 در	طول	 انجام	شده	 متن	سخنرانی	های	 به	 رجوع	 و	

واقع	شود.	از	جمله:
دكتر	سيد	احمد	محيط	طباطبائی/	پیشه	ها	و	ِحرف	در	دوره	قاجار؛-	
محمدرضا	بهزادی/	ِحرف	و	صناعات	از	دست	رفته	دوره	قاجار؛-	
محمد	طلوعی/	نمایشگران	و	نمایش	پیشه	گان	دوره	قاجار.-	

كوشش	سعيد	 كتاب	مرقع اصناف دوره قاجار	)به	 از	دیگر	منابع	تصويری،	می	توان	به	
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بزرگداشت	ميراث	معنوی	 كتاب	جهت	 كرد.	اين	 انتشارات	پروين،	1382(	اشاره	 انواری.	
ايران	تهيه	شده	و	با	زبانی	ساده	به	توصيف	ِحَرف	عهد	ناصری	می	پردازد	و	می	تواند	منبع	

مطالعه	مناسبی	در	خصوص	شناخت	مشاغل	آن	زمان	باشد.
اشتباهات تاريخی

كتاب،	وجود	تعدادی	اشتباه	فاحش	در	خصوص	تقدم	 از	دیگر	موارد	قابل	تأمل	در	متن	
كه	عليرغم	استفاده	نویسنده	از	منابع	معتبر	تاریخی،	باعث	 و	تأخر	تاریخی	حوادث	است	
جالب	 »اقدامات	 به	 اشاره	 كتاب،	 	29 در	صفحه	 نمونه،	 برای	 می	شود.	 خواننده	 تعجب	
ندارد؛	 واقعيت	مطابقت	 با	 اميركبير«،	 تقی	خان	 ميرزا	 قاجار،	 توجه	صدراعظم	محمدشاه	
اين	 آغاز	شد.	در	 از	مرگ	محمدشاه	)14	شهريور	1227ش.(	 زيرا	دوران	صدارت	وی	پس	
قوای	 كل	 فرماندهی	 معنای	 به	 كه	 یافت	 ارتقا	 اميرنظام	 مقام	 به	 تقی	خان	 ميرزا	 زمان،	
كشور	بود.	ناصرالدين	شاه	پس	از	تاجگذاری،	اميرنظام	را	به	سمت	شخص	اول	مملکت	 نظامی	
و	صاحب	منصب	صدارت	منصوب	نمود	و	در	روز	20	آبان	1230ش.	)دو	ماه	پیش	از	فرمان	قتل	

كرد. اميركبير(	با	ارسال	دستخطی،	او	را	از	مقام	صدارت	عزل	
صفحه آرايی نامناسب

است.	 گنجاندن	مطالب	در	صفحات	 و	 نوع	صفحه	آرايی	 كتاب،	 بر	 وارد	 نقدهای	 دیگر	 از	
اطراف،	 از	 گويی	 و	 است	 معمول	 حد	 از	 كمتر	 متن	 اطراف	 از	 گرفته	شده	 نظر	 در	 حواشی	
گذاشته	 كتاب	اثر	ناخوشایندی	 كه	اين	مسئله	در	زيبايی	ظاهری	 صفحات	برش	خورده	اند	

كم	و	فشردگی	متن	سبب	خستگی	خواننده	نيز	می	شود. است.	اين	حاشيه	
ضعف های ترجمه

شناخت	 دقت،	 انتظار	 نيز	 كتاب	 در	 موجود	 اندک	 تصاوير	 توضيحات	 صحيح	 ترجمه	 در	
كتاب،	 پایانی	 تصاوير	 قسمت	 در	 نمونه،	 برای	 می	رفت.	 مترجم	 از	 بیشتری	 مطالعه	 و	
به	 رجوع	 با	 كه	 گرفته	شده	 نظر	 در	 چراغ	نفتی	 معادل	 پیه	سوز	 چراغ	 برای	 	4-1 شماره	 در	
اين	 كه	 آنجا	 از	 نمی	رسد؛	 نظر	 به	 انتخابی	صحيح	 واژه	 تاریخی	وسيله	مذكور،	 نمونه	های	
نوع	چراغ	سابقه	بسيار	قدیمی	در	تاريخ	زندگی	بشر	دارد	و	به	عقيده	برخی	باستان	شناسان	
كتاب،	برای	توضيح	اين	نوع	 قدمت	آن	به	چهار	هزار	سال	پیش	برمی	گردد.	در	متن	اصلی	
كه	ترجمه	آن	به	چراغ	روغنی	یا	چراغ	پیه	سوز	مناسب	تر		بود.	در	 چراغ،	واژه	oil	آورده	شده	
ضمن،	استفاده	از	نفت	به	صورت	فرآوری	شده	امروزی،	به	عنوان	سوخت	چراغ	روشنايی،	

از	ابتدای	قرن	بیستم	در	ايران	متداول	شده	است.
كالم حاصل 

در	 آن	 اوضاع	 و	 ايران	 شناخت	 برای	 جالبی	 و	 متعدد	 منابع	 از	 كتاب	 اين	 نگارش	 برای	 فلور	
از	 كلی	 كتاب،	نمايی	 كه	همگی	معتبر	و	درخور	توجه	اند.	محتوای	 كرده	 زمان	قاجار	استفاده	
كهن	در	ايران	عصر	قاجار،	چگونگی	تأثير	واردات	محصوالت	خارجی	بر	 ماهيت	و	ساختار	صنايع	
كم	بر	اين	امر	را	عيان	می	سازد.	واژه	نامه	نهايی	نيز	به	همراه	 توليدات	داخلی	و	سياست	دول	حا

كمک	شایانی	می	كند. توضيحات	نام	های	اشخاص	و	مکان	ها،	به	درک	مطالب	
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كتاب	به	طور	مستقيم	یا	غير	مستقيم	سوال	هايی	را	مطرح	 كه	اين	 محبی	معتقد	است	
مثال:	 عنوان	 به	 باشند.	 پاسخگو	 باید	 باستان	شناسان	 و	 تکنولوژی	 مورخان	 كه	 می	كند	
از	 آیا	سودای	حاصل	 متداول	شده؛	 دوره	 اين	 در	 در	ساخت	شيشه	 پتاس	 از	 استفاده	 	.1
كاربرد	داشته،	دیگر	استفاده	نمی	شده	 كه	پیش	از	اين	در	ساخت	شيشه	 گياهان،	 كستر	 خا
كيفيت	باالی	شيشه	اش	معروف	 كار	می	رفته	است؟	2.	شيراز	به	دليل	 كنار	پتاس	به	 و	یا	در	
در	 بوده	است؟	3.	 زمان	صفوی	 ونيزی	در	 به	دليل	مشاركت	یک	شيشه	گر	 اين	 آیا	 بوده؛	
و	ده،	 نه	 قرن	 در	 كه	 ذكر	می	كند	 اسالم21	 اوايل	 نيشابور،	شيشه	 كتاب	 در	 كروگر	 كه	 حالی	
ادعا	می	كند،	 فلور	 استفاده	می	شده	است،آیا	چنانچه	 ايران	 در	 گسترده	 به	شکل	 شيشه	
ظروف	شيشه	ای	»نقش	عمده	ای	را	در	زندگی	روزمره	مردم«	در	ايران	ایفا	نمی	كرده	است؟	
كتاب	فلور	نه	تنها	حاوی	پژوهشی	ارزنده	درباره	 ...	)540	2003:	Mohebbi,(.	بدين	ترتيب،	

صنايع	دوره	قاجار	است،	بلکه	نقطه	آغاز	بسياری	پژوهش	های	آتی	به	شمار	می	رود.
كار،	منبع	مطالعاتی	جدیدی	برای	عالقه	مندان	و	محققان	تاريخ	 در	مجموع،	حاصل	
كه	نيازمند	تصحيح	و	ويرایش	است	و	اميدواریم	در	چاپ	های	بعدی	موضوعات	 ايران	است	

گرفته	شود. یادشده	در	نظر	
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كتاب	ماه	تاريخ	و	 فلور،	ویلم.	)1384(.	»واقعيت	یا	خيال«.	مترجم:	فاطمه	حاجی	قاسم.	
جغرافيا.	دی	و	بهمن	1384:	39-32.

كهن	در	دوره	قاجار.	ترجمه	عليرضا	بهارلو.	تهران:	پیکره. فلور،	ویلم.	)1393(.	صنايع	
گفتگو	با	ویلم	فلور«.	اندیشه	 نزهت،	نوید.	)1393(.	»نساجی	ورشکسته	و	فرش	جهانی،	

پویا.	شماره	هفدهم،	تيرماه	1393.	
تهران:	 ابراهيم	زاده.	 ترجمه	سيروس	 ايران.	 كهن	 )1388(.	صنايع	دستی	 هانس.	 وولف،	

شركت	انتشارات	علمی	و	فرهنگی.
هولستر،	ارنست.	)1382(.	هزار	جلوه	زندگی:	تصويرهای	ارنست	هولتسر	از	عهد	ناصری.	
كشور،	 كوشش	فريبا	فرزام.	پژوهشگر	پریسا	دمندان.	تهران:	سازمان	ميراث	فرهنگی	 به	

مركز	اسناد	و	مدارک	ميراث	فرهنگی.
كتاب	ماه	 ايران	شناس	هلندی«.	 فلور،	 ویلم	 با	 یاحسينی،	سيد	قاسم.	)1378(.	»گفتگو	

جغرافيا	و	تاريخ.	شماره	24،	مهر	1378:	23-16.
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پیشه ها و صنایع در حال و هوای گذشته

Floor,	Willem	)2003(.	Traditional	Crafts	in	Qajar	Iran	)1800-	1925(.	California:	Mazda.
Mohebbi,	Parviz.	)2004(.	“Traditional	Crafts	in	Qajar	Iran	)1800-1925(”.	Iranain	Studies.	

37,	3,	Sep	2004:	538-541.

پی نوشت
1. جنگ	تجاری	ميان	ايران	و	هلند،	1718	تا	1712م.	

كمپانی	هندشرقی	هلند	و	ديول	سند	در	سده	های	هفدهم	و	هجدهم	بر	پایه	سندهای	اصلی	 	.2
هلندی.

3.	اشغال	ايران	صفوی	به	دست	افغان	ها	)پشتون	ها(،	1721	تا	1729م.
4.	تاريخ	مالياتی	ايران	در	دوران	صفویه	و	قاجار،	1500	تا	1925م.

5.	نهادهای	حکومتی	صفویه.
6.	پیشه	های	سنتی	در	ايران	قاجاری،	1800	تا	1925م.

كشاورزی	در	ايران	در	دوره	قاجار. 	.7
8.	نخستين	ستيزهای	بازرگانی	ايران	و	هلند:	حمله	به	جزيره	قشم	در	سال	1645م.

9.	بهداشت	عمومی	در	ايران	در	دوره	قاجار.
10.	تاریخچه	تئاتر	در	ايران.

گونه	های	دیگر	ديوارنگاری	در	ايران	در	دوره	قاجار. 11.	نقاشی	های	ديواری	و	
12.	خليج	فارس:	تاريخ	سياسی	و	اقتصادی	پنج	شهر	بندری،	1500	تا	1730م.

13.	خليج	فارس:	برآمدن	شيخ	نشين	های	عرب	خليج	اعراب.
14.	تاریخچه	اجتماعی	روابط	جنسی	در	ايران.

كار	و	صنعت	در	ايران،	1850	تا	1941م. 	.15
16.	اصناف،	بازرگانان	و	علما	در	ايران	سده	نوزدهم	ميالدی	در	ايران.

كمپانی	هندشرقی	هلند،	1730	تا	1747م. گزارش	های	 17.	ظهور	و	سقوط	نادرشاه؛	
18.	واردات	منسوجات	به	ايران	در	دورۀ	قاجاری؛	روسيه	در	برابر	بریتانيای	بزرگ	و	نبرد	برای	تسلط	

بر	بازار	ايران.
كساد	بندر	لنگه،	مركز	توزيع	برای	ساحل	عرب	نشين. 19.	خليج	فارس:	روند	و	

كوشش	منوچهر	ستوده.	تهران:	دانشگاه	 20.	تحویلدار،	ميرزا	محمدحسين	خان.	)1341(.	جغرافيای	اصفهان.	به	
تهران.	

21.	Kröger,	Jens.	)1995(.	Nishapur:	Glass	of	the	Early	Islamic	Period.	New	York:	The	
Metropolitan	Museum	of	Art.



هنر در ايران پیش از تاريخ
غالمرضا	برادران	حسن	زاده،	تبريز:	بهاردخت.	
252	ص.	رقعی	)شوميز(.	140000	ریال.	چاپ	اول	
1000	نسخه.
شابک:	978-600-94208-6-5
معرفی كوتاه: كتاب	حاضر،	پژوهشی	درباره	هنر	در	
ايران	است	هدف	از	مطالعه	و	تحقيق	در	تاريخ	هنر	
عبارت	است	از	شناخت	و	ارزیابی	هنر،	از	هر	زمان	
رویدادی	 هنری	 اثر	 هر	 باشد.	 آمده	 كه	 مکانی	 و	
كه	 دوره	ای	 هر	 به	 متعلق	 اثر	 اين	 پایدار،	 است	
خویش	 روزگار	 از	 پس	 مدید	 مدت	های	 تا	 باشد،	

باقی	می	ماند	و	به	حياتش	ادامه	می	دهد.	استقرارهای	ميان	سنگی	در	ايران،	عوامل	
كز	شهری	و	روستايی،	ايران	در	دوره	جمع	آوری	غذا،	ايران	 استقرار	و	شکل	گيری	مرا
در	دوران	توليد	غذا	و	استقرار،	دهکده	های	پیش	ازتاريخ،	تمدن	های	فالت	ايران،	آثار	
پیش	ازتاريخ	 پیکره	های	 و	 هنر	صخره	ای	 پیش	ازتاريخ،	 سفال	های	 جيرفت،	 هنری	

كتاب	هستند. برخی	از	موضوعات	موردبررسی	در	اين	

از سفال تا فرش
شيما	قنادان؛	زيرنظر:	راهب	عارفی،	محمدمعين	
عارفی،	تهران:	راشدين.	142	ص.	وزيری	
)شوميز(.	80000	ریال.	چاپ	اول	1000	نسخه.
شابک:	978-600-7092-82-8
كه	بر	ظروف	سفالين	 كوتاه: یکی	از	نقوشی	 معرفی 
و	 بز	 نقش	 می	شود،	 دیده	 به	وفور	 تاريخ	 از	 پیش	
قوچ	است.	اين	نقش	به	مرور	زمان	مهجور	ماند	و	
به	 از	دوره	ای	 اما	پس	 از	دست	داد.	 را	 معانی	خود	
امکانات	محدود	 با	 را	 و	خود	 یافت	 راه	 منسوجات	
كتاب	حاضر	 بافندگی	و	نقش	پردازی	سازش	داد.	در	

تالش	شده	تا	با	مطالعه	و	بررسی	اين	نقش	در	دست	بافته	های	عشاير	ايران	و	آسيای	
كه	اين	نقش	ریشه	ای	 مركزی	و	مقایسه	آن	در	ميان	عشاير	مختلف،	مشخص	شود	

عميق	از	قالی	ها	دارد	و	ریشه	واقعی	آن	را	در	فرهنگ	ايران	باستان	باید	جست.
  


