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I belong to
the water
and the earth

به آب و زمین
تعلق دارم

I belong to the water and the earth
to the blue and the yellow
to the early season of cherries.
My mother holds the birthdays of
her children in her memory through
the signs of the nature. To her the first of
July 19… is meaningless, has no story.
Swallows traveling, rushing Narcissus flowers
to the market, an eclipse of the sun, or the moon,
are the roots for the birth of a child.

به آب و زمین تعلق دارم
. به فصل نوبر گیالس،به آبی و زرد
مادرم زاد روز فرزندانش را با
اشاره های طبیعت به حافظه سپرده است
. قصه ندارد. بی معنا است13...  تیر10 برای او
، هجوم نرگس ها به بازار، کوچ پرستوهاI was born in the early season of cherries, within
 گرفتگی خورشید و ماه برایشa large expanse of yellow, laid down on the Silk Road,
. ریشهء تولد هر کودکی استin the final shelter of the Dutch Gardener.
 در میان،در فصل نوبر گیالس به دنیا آمدم
انبوهی زرد تکیه بر جاده ابریشم و
.آخرین پناهگاه باغبان هلندی
 زیر درخت.به محض دیدن شناختمش
 خیره به سرنوشت،گیالسی نشسته بود
. آینده ای ناپیدا،مرگ در پشت سر

I recognized him immediately. He had sat under
a cherry tree and stared at the destiny. With death
chasing him, he had an unforeseeable future.

Reminding his land of water, he sought for
a safe haven in my blue mirage. We became
acquainted and our destinies were tied together.
I introduced him to my birth place, to the water and
the earth. Shoulder to shoulder we walked through
the narrow allies, adorned our sense of smell by
eastern flavour in bazaar and put our bodies under
the care of the cold Alive River. The Gardener had
discovered his lost garden and went to find his last
rest place as well. Before parting, he told me about
the rain and the forest, about the green seasons of
his birth place that floats like a huge ship
on the water. Our destinies were united.

به یاد آبهای سرزمینش به سراب آبی من پناه
 با هم آشنا شدیم وسرنوشت من با او.جسته بود
 به آب و، او را به زادگاهم معرفی کردم.گره خورد
 شانه به شانه کوچه های باریک را.زمین
 شامه را با ادویهء بازار مزین کردیم و،قدم زدیم
 باغبان.تن را به خنکای زاینده رود سپردیم
باغ گمشده اش را پیدا کرده بود و می رفت که
 از باران و، قبل از خداحافظی.آرامگاه ابدی اش را باز بیابد
 از فصل های سبز زادگاهش که بسان، جنگل گفتI had a branch of a cherry tree when I sought
. سرنوشت ما یکی شد. کشتی بزرگی بر آب شناور استfor a shelter in the land of water and found the
به سرزمین آبها پناه جستم با
شاخه ای گیالس در دست و باغبان را
 ترسش را بر دوش کشیدم.در خود باز یافتم
.در او زائیده شدم همان سان که او
:توشهء من آخرین کلمات او بود
." " به گیالس ها پشت نکنید

نفیس نیا

Dutch Gardener in myself. I carried his fear on
my shoulders and I was born in him as he was in me.
His last words were my provision:
‘Don’t turn away the cherries.’

Nafiss Nia
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This book was written to commemorate the opening
of the new residence and offices of the Netherlands
embassy in Tehran. The building is a major investment
in the infrastructure of the Dutch presence abroad. It
is a positive commitment to our future presence in
the Islamic Republic of Iran. The people of Persia,
today Iran, and the Netherlands have been in contact
for many centuries. These contacts have been highly
diverse: economic, cultural and political, as well as
person-to-person relationships. The Dutch have
always travelled and traded and the Iranians have

always been a hospitable people, living in a beautiful,
culturally rich and strategically located country. So
the Iranians and the Dutch have, for a long time, been
in touch with each other in many areas. This book
tells a small part of the long story of contact and
friendship between our peoples. It is a story spanning
several centuries, illustrated by fascinating details
and anecdotes. The contents of this book are the sole
responsibility of its many authors, to whom we are
grateful for their valuable contributions. We really
hope you will enjoy this book and the stories it tells.
Radinck J. van Vollenhoven
Ambassador of the Netherlands
Tehran, Autumn 2009

 پس. زیسته اند، که در منطقه ای استراتژیک واقع شده،سرزمینی زیبا
.ایرانیان و هلندیها مدتی طوالنیست که رابطه پر باری با یکدیگر دارند
این کتاب به بخش کوتاهی از داستان بلند ارتباط و دوستی بین ملت
 با، که به گستردگی چندین قرن است،هایمان میپردازد و روایت آن
.جزئیات شگفت انگیز و داستان های کوتاه و گیرا شرح داده شده
.مسؤولیت مندرجات این کتاب تنها به عهده نویسندگان آن است
ما از این نویسندگان به خاطر همکاری ارزشمندشان سپاسگذاریم و
.امیدواریم که شما از خواندن این کتاب و داستانهایش لذت ببرید
 فان فولنهوون.رادینک ی
سفیر هلند
٢٠٠٩  پائیز،تهران

این کتاب به یادبود بازگشائی محل کار و اقامت سفارت هلند در تهران
 درساختار، این بنا سرمایه گذاری کالنیست.نگاشته شده است
سازمانی هلند در خارج از کشور و تعهدی قطعى است به حضور آتی
.ما در جمهوری اسالمی ایران
 این.مردم ایران و هلندی ها قرنهاست که با هم در ارتباط هستند
 فرهنگی و، اقتصادی:تماس در جنبه های گوناگون صورت پذیرفته
 هلندی ها همواره سفر و تجارت کرده.سیاسی و همینطور روابط فردی
اند و ایرانیان همیشه مردمانی مهمان نواز بوده که با فرهنگ غنی در
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Almost two centuries ago, in 1818, Caspar Reuvens
founded the Rijksmuseum van Oudheden (National
Museum of Antiquities) in Leiden. Reuvens had
studied both the classics and Law and furthermore
was the world’s very first professor of archaeology.
For him, it was a sine qua non from the outset that
antiquities from the Middle East, including Persia,
should find a place in his museum. Reuvens knew
about the ruins of Persepolis from travellers’
accounts and was familiar with Persian art, which he
considered of equal quality and importance to that
of Greece. As early as 1821 his museum contained
plaster casts from England made of bas reliefs from
Persepolis. But then it was to be several decades
before genuine Persian antiquities were acquired for
the Dutch museum. In 1880 the Netherlands’ consul
Richard Keun sent a stone sarcophagus from the
port of Bushehr on the Persian Gulf to the museum;
it contained human remains from a cremation.
Together with it he sent several clay tablets with
inscriptions in Elamitic cuneiform script. Apparently
they had been found on a site about two hours’ walk
away from the city.
Since those early days all manner of gifts, legacies
and purchases at art sales have expanded the
museum’s collection. In the early 1930s travellers
such as the Leiden professor F.M.Th. de Liagre
Böhl brought back antiquities from the Middle East.
At that time a considerable collection was built
up consisting of bronze objects from Luristan, an
inaccessible region in the mountains of western
Persia. The bronze articles included kitchen ware,
weapons, horse harnesses, ritual standards,
jewellery and much else. They were taken from
plundered graves in the mountain districts and date
to between 1000 and 600 BCE. They are of very fine
quality and are greatly appreciated by many people.
Particularly in the interbellum years of 1918 to 1939
collecting such items became an absolute craze in
Europe.
The huge demand for bronze work from Luristan
resulted in massive numbers of forgeries. After 1945
the Leiden Rijksmuseum van Oudheden scarcely
bought any more bronze objects from Luristan for
fear that it might be counterfeit. Attention shifted
to acquiring Persian glass, especially from the
Sassanid period (224 to 636 CE). This was part of
a conscious museum policy in the Netherlands, to
present the public with as varied a range as possible
of antique glass.
Until some time in the 1970s both museums and

collectors were chiefly concerned with aesthetic
value and artistic aspects when they were
purchasing archaeological objects at art sales. At
that time scant attention was paid to the information
that we now deduce from the general context of
an archaeological find, which we now consider of
major importance because of what it tells us about
the past. In that period it was not common practice
anywhere in the world to ask about how exactly the
object had been found or indeed whether the ‘dig’
was legally and scientifically acceptable. This did
not change until after the 1970 UNESCO convention
defining the “Means of Prohibiting and Preventing
the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership
of Cultural Property”.
It is in that light that we should consider the
acquisition of objects from northwest Iran between
the years 1960 and 1969. During those years the
art market was inundated with all kinds of articles
(ceramics, jewellery, bronze ware and so forth)
from such places as Khurvin, Amlash, Sakkizabad
and Esmailabad in both the mountainous and the
coastal regions of northwest Iran. Clandestine
excavations, especially in ancient burial grounds,
produced vast quantities of archaeological
objects. While it is true that these objects offer an
illuminating picture of life thousands of years ago,
it is also a regrettable fact that this plundering of
ancient monuments continues and today there is
still archaeological robbery and destruction on
many a Middle Eastern site.
In the early 1980s the Leiden museum acquired
several important and widely different private
collections. One legacy bequeathed a unique
collection of more than 1200 Sassanid stamps used
for seals. Another large collection was that of Van
Lier, which he had built up during the years 1960 to
1963, when he was working in Tehran as advisor to
the Iranian government about the construction of
ports. His collection contains hundreds of pieces of
pottery, bronzes, glass and jewellery made of gold,
silver, bronze, stones and shells, which dates from
around 1800 BCE to around the 7th century CE.
After almost two centuries of collecting, the
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden has
built up a unique collection of ancient Persian
artefacts. Today it is the chief centre to visit in the
Netherlands should you wish to find out about the
distant past of Persia; it is also the place to go to if
you simply want to wallow in the beauty of ancient
eastern art.

Persian Delights
in Leiden’s
Rijksmuseum van
Oudheden
Peter Akkermans
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1. Bronze decorative plaque from Luristan, ca.
900 BCE, acquired by the Rijksmuseum van
Oudheden at a (public) art sale (Rijksmuseum
van Oudheden, Leiden)
 که، سال پیش از میالد مسیح9٠٠  حدود،لوح برنزی تزئینی لرستان
موزه ملی باستان آنرا از بازار فروش عمومی آثار هنری بدست آورده
)(موزه ملی باستان لیدن
2. Persian lion’s head, late 6th to early 5th
century BCE (Rijksmuseum van Oudheden,
Leiden)
 اواخر قرن ششم تا اوایل قرن پنجم پیش از میالد،سر شیر ایرانی
)مسیح (موزه ملی باستان لیدن
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نزدیک به دو قرن پیش ،در سال  ،١٨١٨کاسپر روونس موزه ملی باستان
لیدن را بنا نهاد .روونس در رشته کالسیک (هنر و ادبیات یونان و رم
باستان) و حقوق تحصیل کرده و اولین پرفسور باستان شناسی در
جهان بود .از همان ابتدا ،او وجود مکانی را در موزه اش ،برای آنتیک های
خاورمیانه و ایران ضروری می دانست .روونس گزارشات سیاحان را در
مورد خرابه های تخت جمشید مطالعه کرده و با هنر ایران آشنائی
داشت و برای آن ارزش و اهمیتی برابر هنر یونان قائل بود .در همان اوایل،
در سال  ،١٨٢١موزۀ او قالبهای گچی از نقشهای برجسته تخت
جمشید داشت ،که کار انگلستان بودند .ولی بعد ،چندین دهه طول
کشید تا اینکه این موزۀ هلندی صاحب آنتیک اصیل ایرانی گردید.
در سال  ،١٨٨٠کنسول هلند ریچارد کیون ،یک قبر سنگی از بندر
بوشهر در ساحل خلیج فارس به موره فرستاد که درون آن باقیمانده
جسدی سوخته شده قرار داشت .همراه با آن چندین لوح سفالی که
به خط میخی ایالمی نوشته شده بودند روانه کرد .ظاهرا این اشیاء
در منطقه ای دورتر از شهر به فاصله دو ساعت پیاده روی پیدا شده
بودند.
از همان آغاز کار از طریق پیشکشى ها ،بدست آوردن میراث و خرید
از بازار فروش آثار هنری ،کلکسیون موزه افزایش یافت .در اوایل،١٩٣٠
مسافرانی چون پروفسور دانشگاه لیدن ف.م .ت .دلیاگر بول ،آنتیک
هائی را از خاورمیانه با خود آوردند .در همان زمان کلکسیونهای قابل
توجهی از اشیاء برنزی لرستان و بخشهای دوردست در کوهستانهای
غرب ایران بدست آمد .این اشیاء برنزی که شامل وسایل آشپزخانه،
اسلحه ها ،زین و برگ اسب ،اسباب مربوط به مراسم مذهبی،
جواهرات و چیزهای دیگر بودند ،از مناطق کوهستانی و از میان
قبرهائی که قدمت آنها به  ٦٠٠تا  ١٠٠٠سال قبل از میالد مسیح می
رسید ،تاراج شده بودند .کیفیت این اشیاء بسیار خوب است و مردم
ارزش بسیاری برای آنها قائلند .مخصوصا در سالهای بین دو جنگ
بزرگ جهانی ( )١٩١٨ - ١٩٣٩چنین اقالمی در اروپا به صورت دیوانه وار
جمع آوری می گردید.
تقاضای زیاد برای آثار برنز لرستان باعث تولید فراوان انواع جلعی
آن گردید .بعد از سال  ،١٩٤۵موزه ملی باستان لیدن از بیم جعلی
بودن ،بندرت آثار برنز لرستان را خریداری می کرد .از این به بعد توجه
وعالقه به آبگینه های ایران متمایل شد ،مخصوصا آبگینه های
دوران ساسانی (از  ٢٢٤تا  ٦٣٦میالدی) .این بخشی از سیاست های
هوشیارانه موزه هلند بود تا بتواند هر چه بیشتردامنۀ گسترده تری
از انواع مختلف آبگینه های آنتیک را به همگان نشان دهد .تا بعد از
شروع دهه  ،١٩٧٠موزه ها و کلکسیونرها در موقع خرید اشیاء آنتیک

در بازار آثار هنری بیشتر به جنبه زیبائی شناسی و هنری توجه می
داشتند .در گذشته توجه کمتری به اطالعاتی می شد که ما امروزه،
از بافتار و فحوای کلی اشیاء باستانی یافت شده ،بدست می آوریم
و برایمان اهمیت فراوان دارد ،زیرا که باعث افزایش دانش ما نسبت به
گذشته می شود .در آن زمان درهیچ کجای دنیا رسم نبود که بپرسند
چگونه شیئی باستانی یافت شده و یا اینکه آیا کاوش و یا حفاری
آن از لحاظ علمی و قانونی مورد تأئید بوده یا نه .این شرایط تا بعد از
سال  ١٩٧٠تغییر نکرد .درآن سال در قرارداد یونسکو"روش های بازداری
و جلوگیری از صادرات ،واردات و جابجائی غیر قانونی مالکیت اموال
فرهنگی" معین شد.
ب اشیاء باستانی شمال
در چنین شرایطی است که باید روش اکتسا 
غربی ایران را ،در بین سالهای  ١٩٦0و  ،١٩٦٩مورد مالحظه و بررسی
قرار داد .در آن سالها در بازار فروش آثار هنری آنتیک ،سیلی از انواع
سرامیک ،جواهر ،ظروف برنزی و از این قبیل سرازیر شد .این اشیاء از
مناطقی چون خوروین ،املش ،سکزآباد ،اسمائیل آباد ،در کوهستانها
و در نواحی ساحلی شمال غربی ایران بدست آمده بودند .حفاریهای
غیر قانونی مخصوصا ً در قبرستانهای قدیمی ،باعث بدست آوردن
تعداد زیادی اشیاء آنتیک شد .با وجود اینکه این اشیاء ،تصویری
روشن از زندگی هزاران سال پیش را نشان می دهند ولی حقیقت
تأسف آور در این میان ،ادامه چپاول کوه ها و تپه های باستانی است.
این دزدی و نابودی آثار باستانی امروزه نیز در بسیاری از نقاط خاورمیانه
ادامه دارد.
در اوایل دهه  ،١٩٨٠موزه لیدن چندین کلکسیون شخصی بسیار
گسترده و با اهمیت بدست آورد .یکی از میراث هائی که به موزه
واگذار شد ،کلکسیون بی نظیری است با بیش از ١٢٠٠مهر ساسانی
که برای برای مهر و موم کردن بکار میرفت .کلکسیون بزرگ دیگری
از فان لیربدست آمد که وی آنرا در زمانیکه بعنوان مشاور دولت ایران
در تهران کار می کرد ( ،)١٩٦0-١٩٦3جمع آوری نموده بود .کلکسیون
او شامل صدها ظرف سفالی ،برنزی و شیشه ای (آبگینه) و جواهرات
ساخته شده از طال ،نقره ،برنز و سنگها و صدفهاست .تاریخ ساخت
بعضی از آنها به  ١٨٠٠سال پیش از میالد مسیح تا حدود قرن هفتم
میالدی می رسد.
موزه ملی باستان در لیدن ،بعد از حدود دو قرن جمع آوری اشیاء
عتیقه ،کلکسیون بی نظیری از آثار هنرهای دستی و باستانی ایران
را بدست آورده .این موزه مرکز مهمی است برای کسانی که شوق
آشنائی با گذشته دور ایران را دارند و یا کسانی که مایلند در امواج
زیبائی های هنر باستانی شرق غوطه ور شوند.

اشیاء ایرانی در
موزه ملی باستان لیدن
پیتر آکرمانس

18
18

19
19

20
20

Willem van Rubroek is described in some
publications as one of the first Europeans to visit
Persia. There is much uncertainty surrounding
Willem, who is sometimes know as William or
Guillaume – although it is clear that he held a
religious position, for he was a brother (a monk) in
the Order of the Franciscans. Willem’s date of birth
and death are unknown. Perhaps the most puzzling
thing about him is the lack of any firm information
regarding his exact place of birth. Was it the village of
Rubruck (Rubroek) in French Flanders or Ruysbrouck
in Brabant, just to the south of Brussels? We simply
do not know, and it is this which causes confusion
concerning the correct spelling of his name and gives
experts every reason to engage in learned debates.
What we do know, however, is that Willem
accompanied the French king Louis IX (St Louis)
on the Eighth Crusade against the Saracens in the
Holy Land (1248-1254). He managed to persuade
Louis to give him permission to visit Christians in
the land of the Tartars (Mongolia) and to provide
him with assistance in this endeavour. Willem hoped
to convince the Great Khan of the advantages of

Christendom and thereby stop the advance of Islam
in the east. He wrote an account of his travels, that
survived under his Latinized name Rubriquis.
In 1253 Willem left Palestine and travelled with a
small company via Constantinople (Istanbul) to the
Crimea. From there he embarked on a seemingly
endless journey over the steppes of Central Asia
to Mongolia which he reached after many months.
His stay at the court of the Khan in Karakorum was
disappointing in every respect: the opportunities for
evangelization were slight as the Assyrian Church
(known in the west as the Nestorian Church) was
already present there and furthermore relations with
the Khan proved problematic. So Willem dejectedly
departed for Europe.
On his long return journey he travelled through
regions such as Georgia, Armenia and Azarbaijan.
He also travelled briefly, very briefly, through a small
portion of the northwest corner of Persia, heading
for Cappadocia (Turkey) and the Mediterranean Sea.
Willem barely mentioned Persia in his account of his
travels. So it is incorrect to qualify him as an early
traveller in Persia.

Willem van
Rubroek: an early
traveller in
Persia?
Dirk J. Tang
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1. The region in Mongolia through which
Rubroek travelled in the thirteenth century,
taken in 2008 (Private collection)
مناطقی که فان روبروک در طی سفر خود در قرن سیزدهم از آنها گذر
) گرفته شده (کلکسیون خصوصی٢٠٠8  این عکس ها در سال،کرده

2. The region in Iran through which Rubroek
travelled in the thirteenth century, taken in 2008
مناطقی که فان روبروک در طی سفر خود در قرن سیزدهم از آنها گذر
کرده ،این عکس ها در سال  ٢٠٠8گرفته شده

22
22

برخی از نشریات اروپایی ،ویلم فان روبروک را اولین مسافر اروپائی به
ایران می دانند .در مورد ویلم  -که گاهی اوقات ویلیام یا گیوم نامیده
شده -اطالعات کمی وجود دارد .چیزی که روشن است ،اینست که او
موقعیتی مذهبی داشته و یک راهب ازفرغه فرانسیسکن بوده .تاریخ
تولد و مرگ او ناشناخته است .ولی شاید بزرگترین معما در مورد او،
عدم وجود هر گونه اطالعی در مورد محل دقیق تولدش باشد .آیا او
در روستای روبروک ( )Rubruckفالندر متولد شده و یا در رایسبروک
( )Ruysbrouckدر برابانت ،درست در جنوب بروکسل؟ جواب این سوال
نامعلوم است و همین باعث سردرگمی در مورد تلفظ صحیح نام او ،و
انجام مباحثات در بین متخصصین و کارشناسان میگردد.
با این حال ،ما می دانیم که ویلم با لویی نهم پادشاه فرانسه (سنت
لوئیس)  ،در جنگهای صلیبی هشتم علیه مسلمانان ،در سرزمین
مقدس ( ،)1248-1254همراه بوده .او ،لویی را متقاعد کرد که به او
اجازه دیدار از مسیحیان مغولستان را بدهد و بگذارد که او را در این
جد و جهد یاری کند .ویلم امیدوار بود بتواند خان بزرگ را در مورد
مزایای مسیحیت متقاعد کند تا بدین وسیله از پیشرفت اسالم در

شرق جلوگیری نماید .سفرنامه ای از او ،تحت نام التین روبریکیس
( ،)Rubriquisباقی مانده است.
در سال  ،1٢۵٣ویلم فلسطین را ترک کرد و به همراه گروهی کوچک
از طریق قسطنطنیه (شهر کنستانتین ،استانبول) به کریمه رفت.
از آنجا او سفری طوالنی را در استپ های آسیای مرکزی به طرف
مغولستان آغاز کرد که چندین ماه طول کشید .اقامت او در دربار
خان ،در کاراکوروم ،از هر لحاظ ناامیدکننده بود :برای تبلی غ مسیحیت
امکان زیادی نبود ،کلیسای آشوری از قبل در آن ناحیه حضور داشت
و عالوه برآن ،رابطه با خان نیز به مشکالتی انجامیده بود .بنابراین
افسرد ه و د ل شکست ه به اروپا بازگشت.
در راه طوالنی بازگشت خود به مناطقی چون گرجستان ،ارمنستان و
آذربایجان سفر کرد .وی همچنین در این راه از بخش کوچکی از گوشه
شمال غربی ایران گذشت تا به کاپادوکیه (ترکیه) و دریای مدیترانه
برود .از آنجا که او به ندرت در سفرنامه خود از ایران سخنی آورده،
نادرست خواهد بود اگر ما او را به عنوان یکی از پیشگامان سفر به
ایران به حساب آوریم.

ویلم فان روبروک:

یکی از پیشگامان سفر
به ایران؟
دیرک تانگ
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Report from Fifteenth-Century Persia
‘The land of the Medes and Persians is a dangerous
country in which to travel.’ So begins Ambrosius
Zeebout’s seventh volume of his Tvoyage van Mher
Joos van Ghistele (The Voyage of Mister Joos van
Ghistele). ‘The traveller should therefore make use
of the advice and experience of local merchants.’ And
this is exactly what Joos van Ghistele, a fifteenthcentury nobleman, did. After a spell of wandering,
Van Ghistele arrived in Aleppo, a city in the north of
what today is Syria. There he got in touch with some
merchants from Tabriz. They advised him to employ
an interpreter and to dress in Persian clothes.
Then he set off in a large caravan, together with the
chaplain Jan van Quisthout towards the north of
Persia. ‘Travelling thus in a large group is much of
a necessity,’ reports the chronicler, ‘for in Persia,
although the ordinary folk are friendlier and kinder
than those in surrounding countries, so much the
more vile and vicious are the scoundrels and robbers
and men of evil intent.’
Ambrosius Zeebout wrote his book about the travels
of Joos van Ghistele based on the latter’s travel
notes. We know little more about Ambrosius Zeebout
than that he was a man of the cloth, possibly a
Carmelite from Ghent. Joos van Ghistele was born
in Ghent in 1446, son of the Lord of Axel and Moere.
He grew up near a village in the modern province of
Zeeland named Zuiddorpe, where his father’s family
owned land. He began his career in the service of the
count of Charolais, later known as Charles the Bold.
After holding the function of voorschepen (chairman)
of the most important bench of officials for the city
of Ghent, he set off in 1481 for the Holy Land. In the
second half of the fifteenth century pilgrimages
to Jerusalem were becoming ever more popular.
There were many accounts and reports available
at that time, providing practical tips for prospective
travellers; for instance about where to change money,
about reliable interpreters and travel guides, and
about what food travellers should take with them to
have on the boats that transported them from Venice
to the Holy Land. Zeebout cites from and paraphrases
many of these earlier travellers’ accounts in his own
book. It is not always clear where he has based his
writing on Van Ghistele’s travel notes and where he is
copying from earlier works.
In many ways, Van Ghistele’s journeying through the
Middle East differed from the traditional pilgrimages
of his time. Generally speaking, people would set

off on a trip expecting to take between six and nine
months. Van Ghistele however stayed a good three
years in the Middle East. In that period as well as
visiting the usual places such as Jerusalem and
the monastery of St Catharine in the Sinai desert,
he also called in at less-familiar haunts such as
Antalya, Tunis and the Island of Perim that lies just
off the coast of Yemen. Another unusual expedition
took him to Tabriz, from 1501 the capital city of the
Safavid kingdom of Persia. What was it that spurred
van Ghistele to visit this one-time capital of the Ak
Koyunlu kingdom?
‘The land of Prester John’
One of Van Ghistele’s chief goals on his travels was to
visit the ‘Land of Prester John‘, the mythical Christian
kingdom where, it was said, the grave of St Thomas
was to be found and where Christians were welcomed
with open arms. In those days this kingdom was
thought to lie in Abyssinia, modern Ethiopia. Van
Ghistele made various attempts to reach this
mythical Christian country. On one occasion he
landed on the island of Perim that lies off the coast
of Yemen. He had been given a letter of introduction
by the Mamluk sultan of Cairo, but this turned out
to be useless in Perim. The island did not fall under
the authority of the Mamluks, but under a local
Yemeni dynasty. Thus he thought he would make
another attempt to penetrate Abyssinia via Persia.
He journeyed to Tabriz and southwards to the island
of Hormuz, that lies in the mouth of the Persian Gulf.
His plan was to embark there and sail to the East
African coast. It would seem that, apart from his
religious motivation, Van Ghistele had a considerable
taste for adventure. Few pilgrims ventured as far as
Tabriz or the island of Perim.
In this period Tabriz was the residence of a Turkmen
dynasty, Ak Koyunlu (meaning The White Sheep),
who ruled over a vast kingdom extending from the
Armenian Plateau to the Persian Gulf, including
Baghdad and Herat. Ruled by ‘The White Sheep’,
Persia became again a significant power in world
politics. Princes and potentates of Europe perceived
Persia as an important ally against the Ottoman
Empire and sent their diplomatic missions there.
Particularly active were the merchants of Venice.
Zeebout recounts how Van Ghistele, after a long
journey from Aleppo through today’s East Turkey
entered Persia along the river Tigris. The caravan
travelled through the city of Gevas, which he

Beyond ‘The Holy
Land’
Maaike van Berkel
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compared to the town of Hulst in faraway Zeeland,
and the city of Khoy in the furthermost northwest
corner of Persia, arriving at last in Tabriz. It is evident
that Van Ghistele had a keen eye for details – he
noted many particularities as they journeyed. He
observed and sampled fish from the river Tigris,
remarked with pleasure on the mulberry trees and
described the covered bazaars in the northern city of
Marand. He tells how he saw roasted beef, mutton
and veal on spits; apparently the meat was roasted
whole in huge circular ovens dug out of the ground to
preserve the heat. Only once it was cooked was the
meat chopped into pieces and sold in portions. It was,
so Van Ghistele recounts, a shortage of wood fuel
that had led the Persians to develop this ingenious
method of energy preservation.
One of the highlights of his stay in Tabriz was Van
Ghistele’s visit to the royal palace. He had already
been struck on his arrival in the city by the beauty of
the building with its many different types of stone,
black and white marble, serpentine and jasper, the
countless colours in its decoration and the ingenious
fountains surrounding it. We know from other
sources that this palace was built shortly before
Van Ghistele’s arrival, at the command of Yaqob Bey
(Ya‘qûb Bey) son of the most famous ruler of The
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White Sheep, Uzun Hassan. During the visit to the
royal palace Van Ghistele became privy to sensitive
information concerning the ruling dynasty. It seemed
that there had been two recent attempts at a coup
d’etat, one by Yaqob’s brother Khalil, or Khalîl
Bey, and one by the most important general of the
White Sheep. Yaqob had successfully put down both
attempts.
But it was not to be Van Ghistele’s lot ever to see
the grave of Saint Thomas in the land of Prester
John. Local merchants in Tabriz dissuaded him from
continuing. They told him of the many dangers on the
long road that lay before him; that Abyssinia had for
the past few years been experiencing a high death
rate, and consequently, warned the merchants, that
it was very difficult travelling in that country. By this
time the travellers were feeling weary and thus Van
Ghistele and Van Quisthout decided to abandon their
travel plans for Abyssinia and turn back towards
Aleppo. Passing via Tripoli, the Greek archipelago
and North Africa they eventually reached the Low
Countries and Zuiddorpe. But it is thanks to their
enthusiastic attempts to reach the land of Prester
John that today we have a lively and authentic
account of Persia in the fifteenth century.
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1. Ruin of the Masjed-e Kaboud in Tabriz, built in
1465 when the Ak Koyuonlu dynasty held sway,
Luigi Montabone, 1862 (Royal Archives, The
)Hague
خرابه های مسجد کبود در تبریز ،ساخته شده در سال  ١۴٦۵زمان
فرمانروایی دودمان آق قویونلو ،عکس لوئیجی مونتابون ( ١٨٦٢آلبوم
مونتابون ،آرشیو خانواده سلطنتی ،الهه)
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کرد تا از آنجا بطرف جنوب و جزیره هرمز ،در دهانه خلیج فارس ،برود.
نقشه اش این بود که در آنجا سوار کشتی شود و از طریق راه آبی
به ساحل شرقی آفریقا برسد .به نظر می رسد ،جدا از انگیزه های
مذهبی ،فان خیستله ذوق و شوق زیادی به ماجراجویی داشت .کمتر
زائری جرأت رفتن به راه دوری چون تبریز و یا جزیره پریم را می کرد.
در این دوران ،تبریز محل سکونت خاندانی ترکمان بود .آق قویونلو (به
معنای گوسفند سفید) بر سرزمین پهناوری حکومت می کرد که
گستردگی آن از فالت ارمنستان تا خلیج فارس می رسید ،و بغداد و
هرات را هم شامل بود .تحت فرمان آق قویونلو بود که ایران بار دیگر،
قدرت مهم سیاسی دنیا شد .شاهزادگان و فرمانروایان اروپایی ،ایران
را به عنوان یک متحد مهم در مقابل امپراتوری عثمانی به حساب
می آوردند و مأموران دیپلماتیک خود را به آنجا می فرستادند .به ویژه
بازرگانان ونیزی نقش زیادی در این راه داشتند.
زیبات با جزئیات شرح می دهد که چگونه فان خیستله در یک سفر
طوالنی از حلب به شرق ترکیه امروزی رفته ،و درامتداد رودخانه
فرات وارد ایران شده .با کاروان از شهر گواش ( ،)Gevasکه او آنرا به
"شهر هولست در زیلند دور افتاده" تشبیه کرده ،گذشته و سپس
از طریق خوی ،در دورترین گوشه شمال غربی ایران ،به تبریز می رسد.
آشکار است که فان خیستله چشمان تیزبینی برای جزئیات داشته.
وی در طول سفر ،بسیاری از خصوصیات و ویژگی ها را مورد توجه
قرار داد و یادداشت کرد .او ماهی های رودخانه فرات را مورد مطالعه
قرار داد و مزه و طعم آنها را وصف کرد .با مسرت در مورد درخت توت
اظهار نظر کرد و بازار سرپوشیده شهر مرند را شرح داد .او در مورد
چگونگی کباب کردن گوشت گاو ،گوسفند و گوساله بر سیخ
می گوید .گویا گوشت ،یک تکه ،در اجاق بزرگی که در زمین کنده
شده تا گرما را حفظ کند ،می چرخید و کباب می شد .گوشت بعد
از پخته شدن با چاقو خرد شده و تکه تکه فروخته می شد .فان
خیستله می گوید به خاطر کمبود سوخت چوب است که ایرانیان
این روش ساده را برای حفظ انرژی ابداع کرده اند.
یکی از بخش های درخشان اقامت فان خیستله در تبریز ،دیدارش از
دربار سلطنتی بود .او در بدو ورود به شهر ،مبهوت زیبایی ساختمان،
انواع مختلف سنگ های مرمر سیاه و سفید  ،مارپیچ و یشم،
تزئینات رنگارنگ و فواره های ساده اطراف آن شد .از منابع دیگری
می دانیم که این کاخ مدت کمی قبل از ورود فان خیستله به دستور
یعقوب بیگ پسر فرمانروای مشهور آق قویونلو ،اوزون حسن ،ساخته
شده بود .به نظر می رسد ،در مدت مالقاتش از کاخ  ،فان خیستله
از اطالعات حساسی در مورد خاندان سلطنتی آگاهی یافت .ظاهرأ
به تازگی دو تالش برای کودتا انجام شده بود .یکی به وسیله خلیل
یا خلیل بیگ ،برادر یعقوب ،و دیگری به وسیله مهمترین ژنرال آق
قویونلو .ولی یعقوب ،هر دو این قیام ها را با موفقیت سرکوب کرد.
بخت با فان خیستله یار نبود تا بتواند قبر سنت توماس ،در سرزمین
یوحنا ،را ببیند .تاجران محلی در تبریز ،او را از ادامه راه باز داشتند.
آنها گفتند که خطرات بسیاری در این راه طوالنی در کمین است;
که حبشه در چند سال گذشته میزان مرگ و میر باالیی داشته،
و اینکه به بازرگانان هشدار داده شده که سفر در داخل آن کشور
بسیار دشوار است .از آن جایی که مسافران احساس خستگی و
واماندگی می کردند ،فان خیستله و فان کوستات تصمیم گرفتند
که سفرشان به حبشه را لغو کنند و به حلب باز گردند .آنان از شهر
تریپولی ،مجمع الجزایر یونان و شمال آفریقا گذشتند ،تا در نهایت به
هلند و زاددروپ رسیدند .به لطف کوشش های پر شور و اشتیاق آنان
برای رسیدن به سرزمین کشیش یوحنا است که ما امروز گزارشی
چنین زنده و معتبراز ایران قرن پانزدهم داریم.

2. Dome of the Masjed-e Kaboud in Tabriz, built
in 1465 when the Ak Koyuonlu dynasty held sway,
گنبد مسجد کبود در تبریز ،ساخته شده در سال  ١۴٦۵زمان فرمانروایی
دودمان آق قویونلو

"سرزمین مادها و ایرانیان برای سفر خطرناک است" ،هفتمین جلد
کتاب آمبروزیوس زیبات ( )Ambrosius Zeeboutبه نام ’سفرهای آقای
یوس فان خیستله چنین آغاز شده است" .از این رو مسافران باید از
پند و اندرز و تجربه تاجران محلی بهره برند ".و این دقیقأ کاریست که
یوس فان خیستله ،نجیب زاده قرن پانزدهم انجام داد .بعد از دوره ای
سرگردانی ،فان خیستله به حلب رفت ،شهری که در شمال سوریه
کنونی قرار دارد .در آنجا با چند تاجر تبریزی تماس گرفت .آنها به او
پیشنهاد کردند که مترجم بگیرد و در لباس ایرانیان درآید .سپس
همراه با کشیش یان فان کوستات ،در کاروانی بزرگ به طرف شمال
ایران حرکت کرد .وقایع نگار گزارش می دهد" :انجام چنین سفرهایی
در گروه های بزرگ از ضروریات است .اگرچه در ایران مردم عادی
دوستانه تر و مهربان تر از کشورهای اطراف هستند ،ولی ناپسندی و
شرارت افراد رذل ،دزدان و مردان اهریمنی به همان اندازه بیشتر است".
آمبروزیوس زیبات ،کتابش را برپایه یادداشت های سفر یوس فان
خیستله نوشته است .درباره آمبروزیوس زیبات ،اطالعات کمی وجود
دارد .می دانیم که او کشیش بود ،احتماأل یک کارملیت از شهر خنت
( .)Gentیوس فان خیستله ،پسر خان اکسل ( )Axelو موره (،)Moere
در سال  ،1۴۴٦در خنت متولد شد .وی در نزدیکی دهکده زاددورپ
( ،)Zuiddorpeدر ایالتامروزى زیلند ( )Zeelandبزرگ شد .فامیل
پدری او در آنجا مالک زمین بودند .کار خود را در خدمت کنت شارلوا
( ،)Charolaisکه بعدها مشهور شد به چارلز جسور ،آغاز کرد .پس از
بدست آوردن مقام رئیس کمیته ،یکی از مهمترین جایگاه های اداری
در شهر خنت ،در سال  ،١۴٨1به سوی سرزمین مقدس حرکت کرد.
در نیمه دوم قرن پانزدهم میالدی ،زیارت بیت المقدس بیش از پیش
رایج و مردم پسند شده بود .بسیاری از روایات و گزارش های آن زمان
در اختیار است ،که رهنمودهای تجربی و عملی ،به مسافرانی که
قصد سفر داشتند ،می داد :برای مثال اینکه از کجا باید ارز بخرند،
در مورد مترجم قابل اعتماد و راهنمای سفر ،و در مورد غذایی که

مسافران ،در قایقی که آنها را از ونیز به سرزمین مقدس می برد ،باید
به همراه داشته باشند .زیبات به گزارشات مسافران پیشین در کتاب
خود استناد کرده و به تعبیر و تفسیر آنها می پردازد .به خوبی روشن
نیست که در کدام قسمت ها ،او بر پایه یادداشتهای فان خیستله و
در کدام قسمت ها از سایر منابع پیشتر رونوشت بر داشته.
از بسیاری جهات ،سفر فان خیستله به خاورمیانه ،با سایر سفرهای
زیارتی سنتی زمان خود تفاوت دارد .معموأل زائران انتظار داشتند که
سفرشان بین شش تا نه ماه طول بکشد .ولی فان خیستله سه
سال تمام در خاورمیانه ماند .در آن دوران ،عالوه بر دیدار از اورشلیم و
صومعه کاترین مقدس در صحرای سینا ،او به میعادگاه های کمتر
شناخته شده ای مثل آنتالیا ،تونس و جزیره پریم که درست بیرون
ساحل یمن قرار دارد ،رفت .در یک سفر غیر معمول با گروهی دیگر به
تبریز رفت .این شهر از سال  ،1۵٠١پایتخت پادشاهی صفویه در ایران
بود .چه انگیزه ای فان خیستله را به دیدار از پایتخت سابق آق قویونلو
وادار کرد؟
سرزمین کشیش یوحنا
یکی از هدف های اصلی فان خیستله در سفرهایش ،دیدار از سرزمین
یوحنا (پرستر جان) بود .سرزمین سلطنت الهی و اسطوره ای
مسیحیت ،که گمان می شد قبر توماس مقدس در آن است .جایی
که مسیحیان با آغوش باز پذیرفته می شدند .در آن روزگار تصور
می شد که سرزمین سلطنت الهی در حبشه (همان اتیوپی امروزی)
واقع است .فان خیستله کوشش های فراوانی کرد تا به این کشور
اسطوره ای مسیحی برسد .در یکی از این تالش ها او به جزیره پریم،
بیرون ساحل یمن رفت .به او ،معرفی نامه ای از مملوک سلطان
قاهره داده بودند ،ولی این مدرک بی فایده بود  .جزیره جزو اختیارات
مملوک نبود ،بلکه زیر نظر یک خاندان محلی یمنی اداره می شد .از
اینرو او تصمیم گرفت تا از طریق ایران به حبشه برود .او به تبریز سفر
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Above the portals of schools in Iran, Afghanistan and
Tajikistan one can see, in elegant calligraphy, the
words ’Knowledge is Power’ or literally, ‘Mighty is
he who Possesses Knowledge’. They are taken from
the introduction to the Persian Book of Kings, or
Shahnameh.
The Shahnameh was written by the great Persian
poet Ferdowsi in about 1010 CE. He collected myths
and legends of the Persian people and retold them
in this lengthy poem. The stories start with the
Creation and finish when Islam came to Persia in the
7th century CE. The work is based on old sources,
both oral and written. Not surprisingly, it came to be
known as the Book of Kings because it records the
dynasties and doings of the rulers of Persia, both
legendary and historic. The Shahnameh has become
part of every culture where Persian is spoken. This
is a large area, greater than many people imagine.
Persian is spoken not only in present-day Iran
but also in Afghanistan, Tajikistan and parts of
Uzbekistan. Furthermore, the influence of Persian
culture can be felt from Istanbul to deep into the
Indian continent. Evidence of this is found in the
many – and often precious – Persian manuscripts
produced in Turkey and India.
From the very start the Shahnameh proved
immensely popular. Hence, the countless manuscript
versions. The earliest dates to 1217 and is now
located in Florence. Not surprisingly there are many
in Iran, but there are also many important copies
in collections outside Iran, such as those of the
British Library in London and of the Topkapi Saray in
Istanbul.
Probably the Shahnameh has been more often
illustrated than any other work of world literature.
The painters of the exquisite Persian miniatures
borrowed their themes largely from the stories
in this book. The earliest dated illuminated
manuscripts of the poem are from the beginning of
the 14th century, while the most recent were made
in the 19th century. Many of these manuscripts
were made at the behest of Persian kings (shahs),
Ottoman sultans or Mogul emperors of India, and
today are among the most treasured possessions of
famous museums and libraries. Often the decoration
is elaborate and costly, using gold leaf. Here (ill. 1)
we see a miniature from the Shahnameh in Leiden,
a unique Timurid manuscript from the 15th century,
part of the legacy of Levinus Warner (1619-1665).
Warner collected manuscripts in the Levant where
he was ambassador for the Dutch Republic at the
Ottoman court in Constantinople (today Istanbul). His
legacy, known as the Legatum Warnerianum was a
bequest to the library of the University of Leiden. He
bequeathed about one thousand manuscripts from
his Middle East collection, which today form part of
Leiden’s famous collection of Eastern manuscripts.

From myth to dynasty; about fathers and sons
The Shahnameh starts with the Persian myth of
Creation, the story of the first man Gayoumars and
the beginnings of civilization. After this mythical
section follow many episodes based on Persian
legends. It is this part which has always been most
dear to the hearts of Persian speakers. Kings of
great fame become embroiled in a seemingly neverending war with their neighbours from the north in
the land of Turan. The conflict begins when the ‘King
of all the World’, Fereydoun, divides his kingdom
between his three sons. One son is given Asia Minor
and the West, another son is given Turan and China
to rule over, and the youngest son receives Iran
and Arabia. But Iran is the part most coveted by all
three. So the youngest son, named Iraj, is murdered
by his jealous brothers. The murder is avenged by
the grandson of Iraj and from thenceforth Iran and
Turan are at war. The arch-enemy of Iran, the mighty
king Afrasiab of Turan, is only defeated after many
centuries of struggle. Iran would never have been
the victor in this struggle without the help of the
great hero of the poem, Rostam. The mighty Rostam
is the Iranian Hercules. He rules over the province
of Sistan and, like his father and grandfather before
him, is a vassal of the king of Iran. In miniature
paintings he is always recognizable by his headdress,
which is made from a lion’s head and skin.
For 600 years Rostam remained the right-hand
man of many Iranian rulers. He was counsellor,
warrior and saviour in time of need for the Iranian
kings – who often seemed to act in a strikingly
stupid manner. The audience or reader of Ferdowsi’s
poem is automatically on Rostam’s side; through
thick and thin he remains loyal to the king. An
underlying element in the entire Shahnameh is
indeed the concept of unflinching loyalty to the king,
even though he may do nothing to deserve this. In
Western literature one of the stories in particular
about Rostam has become famous: it is the father
and son account of Sohrab and Rostam. Sohrab is
Rostam’s son, whom he unwittingly kills. Only when
it is too late, does Rostam realize he has killed his
own son.
The Shahnameh contains more stories dealing
with the father-son conflict. One is the tale of Zal,
Rostam’s father, who was born with white hair.
Because he looked so odd, the infant Zal was not
accepted by his father, who ordered the child to be
abandoned in the mountains. There, the magical
bird Simorgh cared for the child lovingly. This part of
the story has a happy ending and Zal survives. Many
other stories from the Shahnameh tell of sons who
die because of their father’s actions. For instance,
Prince Siavosh has to endure his father’s suspicions.
One of his father’s wives, Queen Soudabeh, falls
in love with the prince (who is her stepson). But
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The miniature shows Iraj being
murdered by his jealous brother
Tur. Unlike the other miniatures
from the Leiden manuscript this
particular example has not been
repainted and is entirely in its
original state. Shahnameh, 15th
century (Leiden University Library)
 ایرج را نشان می دهد که به وسیله،این مینیاتور
 بر خالف سایر. به قتل می رسد،برادر حسودش تور
 اصالح و دستکاری، این تصویر،مینیاتورهای لیدن
.نشده و اصالت اولیه خود را حفظ کرده است
.) میالدی (کتابخانه دانشگاه لیدن15 شاهنامه قرن

because Siavosh rejects her advances, she accuses
him of courting her before the king her husband,
Keykavous. The king therefore decides to submit
Siavosh to the ‘fire test’ to discover whether or not
his son is guilty. Siavosh rides his horse through the
fire unscathed but after all leaves his father’s palace
a disappointed man and seeks shelter at the court of
his father’s arch-enemy, king Afrasiab. The story goes
on to tell of many trials and tribulations and does not
end hapilly for Siavosh.
The romanticized history of Iran
The section of the Shahnameh dealing with legends
of Iran concludes with the story of the death of
Rostam. After that, the book continues recounting
a romanticized history of Iran. The first historical
figures to appear in the Shahnameh are Alexander
the Great and King Darius. Alexander the Great,
who goes under the name of Eskandar, is said to
be one of the scions of the royal dynasty of Iran. His
half-brother is Darius – named Dara in Persian –
the last king of the Achaemenids, who ruled from
336 to 331 BCE. Apparently Eskandar’s mother
Olympias suffered from bad breath and consequently
her husband, the king of Iran, banished her. This
meant that Eskandar did not inherit the Persian
throne. He did, however, succeed to the throne of
Asia Minor when his father, Philip of Macedonia,
died. Then he defeated his half-brother Dara, who
was treacherously killed by one of his own men.
Eskandar and Dara were reconciled in the end
however, and Eskandar married Dara’s daughter
Roshanak, also named Roxana. According to Persian
tradition, this is how Alexander the Great became
king of Iran. There are a great many illustrations
of the adventures of Alexander the Great. The
miniatures accompanying the story of Eskandar
and the monstrous giants Gog and Magog are most
impressive. Gog and Magog (who also appear in
the biblical Old Testament) terrorize the region
where they live and petrify the people who have
the misfortune to dwell near them. In despair, the
people beg Eskandar to help them, and he decides
to build a giant wall to fence off the monsters. After
the stories about Alexander follows the history of the
Sassanids, the dynasty that ruled over Iran before
the arrival of Islam. This section is often considered
to be semi-factual; but although many of the figures
do occur in historical accounts the stories that
are told cannot generally be called ’real’ history,
since dragons and other mythical monsters feature
too regularly. The Shahnameh finishes when the
Sassanid dynasty is overthrown by the advancing
Arab armies; this is both the end of pre-Islamic Iran
and the beginning of a new era.

 پدر با دیدن او فرمان داد تا نوزاد، از آن جا که نوزاد عجیبی مینمود
را درکوه رها سازند پرنده ای افسانه ای به نام سیمرغ عاشقانه
 این بخش از داستان پایان خوشی دارد و. کودک را سرپرستی کرد
. کودک نجات می یابد
بسیار ی از داستان های دیگر شاهنامه از پسرانی می گوید که به
یکی از آن ها برای نمونه. خاطر کارهای پدرانشان کشته شده اند
یکی. شاهزاده سیاوش بود که بدگمانی های پدرش را تاب می آورد
از زنان پدرش – ملکه سودابه – شیفته شاهزاده سیاوش شد ( که
، ناپسریش بود ) اما از آن رو که سیاوش دل به این دلدادگی نسپرد
 به فرمان کی. پیش شویش کی کاووس او را به خیانت متهم کرد
کاووس شاه سیاوش باید به آزمون آتش تن می سپرد تا بی گناهی و
 سیاوش با اسب خود به سالمت از آتش،یا گناهکاریش آشکار شود
مرد نا امید برای یافتن. گذشت اما پس از آن کاخ پدر را ترک نمود
پناهگاهی به دربار دشمن سرسخت پدرش که همانا افراسیاب
 این داستان بخش های بسیاری دارد و پایان آن به کام. بود پناه برد
.سیاوش نیست
تاریخ نویسی خیالی پارسیان
آن بخش از شاهنامه که به افسانه های پارسیان می پردازد با مرگ
 پس از آن شاهنامه به برشمردن داستان های. رستم پایان می پذیرد
 اولین چهره های تاریخی الکساندر. خیالی از تاریخ ایران می پردازد
. کبیر و داریوش شاه هستند که در شاهنامه پدیدار می شوند
الکساندر کبیر که از او با نام اسکندر یاد شده یکی از فرزندان
برادر ناتنی داریوش شاه که او را دارا می. دودمان پادشاهی ایران است
 پیش331  تا سال330  آخرین پادشاه هخامنشی که از سال،نامند
 نفس بدبویی داشت1مادر اسکندر الیمپیاس.از میالد سلطنت کرد
 به همین دلیل شوهرش او را از خود راند و این بدان معنا بود که،
 زمانی که پدربزرگش.اسکندر از تاج و تخت ایران میراثی نمی برد
 او توانست بر تخت سلطنت آسیای، مرد2فیلیپ دوم مقدونی
 پس از آن او برادرش دارا را شکست داد و او که. صغیر بنشیند
.ناجوانمردانه توسط یکی از مستخدمینش کشته شد
در آخر ولی اسکندر و دارا آشتی کردند و اسکندر با دختر دارا
 تلفظ دیگری از نام «رکسانا» هم،» («روشنک.روشنک ازدواج کرد
 پادشاه ایران، بر پایه سنت های ایرانی،» سپس «اسکندر.)هست
. حوادث متعددی را از دوران او به تصویر می کشد، شاهنامه.شد
 مربوط به اسکندر و «یأجوج ومأجوج» است،یکی از این داستان ها
 مردمان منطقه از اسکندر.)(این نام در انجیل عهد عتیق هم آمده
تقاضای کمک کردند زیرا یأجوج و مأجوج آنها را به سنگ تبدیل
می کردند و اسکندر هم تصمیم گرفت سدی بلند در مقابل هجوم
.یاجوج و ماجوج برپا سازد
 «ساسانیان» را به روایت، شاهنامه،بعد از داستان های اسکندر
 بر پارسیان حکومت،کشیده است؛ سلسله ای که تا هجوم اعراب
)semi-factual(  تاریخی- این بخش شامل مطالبی داستانی.کردند
، بدین معنی که اگرچه بسیاری از حوادث و شخصیت ها.است
برگرفته از تاریخ واقعی است ولی هنوز نمی توان آن را تاریخ رسمی
 به طور عادی و مرتب در، اژدها و سایر هیوالهای اساطیری.دانست
 زمانی است که سلسله، پایان شاهنامه.داستان ها حضور دارند
، منقرض می شود و دوران پیش از اسالم،ساسانیان با هجوم اعراب
. آغاز می شود،در ایران به پایان می رسد و دوره ای نو
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1. Olympias
2. Philip of Macedonia

بر سر آستان هر مدرسه ای در ایران ،افغانستان و تاجیکستان با
خط خوش نوشته اند «توانا بود هر که دانا بود» که این نیم بیت از
سر فصل شاهنامه فردوسی گرفته شده است.
شاهنامه ،سروده فردوسی ،شاعر پارسی زبان ایرانی در  1010میالدی
است .او اسطوره ها و افسانه های پارسی زبانان را گردآورده و آن
را به زبان شعر ،دوباره بازگو کرده است .داستان های شاهنامه با
آفرینش آغاز می شود و با ظهور اسالم در قرن هفتم پس از میالد،
پایان می یابد .شاهنامه بر اساس منابع کهن نوشتاری و گفتاری
بنا نهاده شده است .عجیب نیست که این کتاب به «شاهنامه»
شهرت یافته است؛ زیرا گزارشی است از سلسله ها و کردار
پادشاهان تاریخی یا اسطوره ای ،که پادشاهان سرزمین پارس،
انجام داده اند .شاهنامه بخشی از فرهنگ پارسی زبانان است
و سرزمین بزرگی را در بر می گیرد .بزرگتر از آنچه که خیلی ها
تصور می کنند .زبان پارسی ،نه تنها در ایران امروز ،بلکه در قسمت
بزرگی از «افغانستان»« ،تاجیکستان» و بخشی از «ازبکستان» هم،
صحبت می شود .از آن گذشته ،نفوذ فرهنگ پارسی از استانبول تا
ژرفای شبه قاره هندوستان دیده می شود .نمونه های بسیاری را می
توان بازگو کرد که برخی از آنها بسیار ارزشمندند مثل کتاب های
خطی فارسی که در ترکیه و یا هندوستان نوشته شده اند.
از همان آغاز آفرینش شاهنامه ،مردم ،این کتاب را دوست داشتند.
از همان دوران ،دست نوشته های خطی فراوانی از این کتاب نوشته
شد .کهن ترین نسخه شاهنامه ،در سال  1217میالدی نگارش
شده است .این نسخه خطی در «فلورانس» است .شمار بسیاری
از شاهنامه های دست نوشته در ایران و یک نمونه ارزشمند آن
در «کتابخانه بریتانیا» در «لندن» و همینطور نمونه ای دیگر در
«توپکاپی سرای» در «استانبول» وجود دارد.
شاهنامه فردوسی ،احتماال بیش از هر کتاب ادبی دیگری در آن دوران،
به تصویر کشیده شده بود.
نقاشان ،از داستان های شاهنامه به عنوان زمینه کاری خود و
برای ساخت مینیاتورهای نفیس ایرانی بهره می جستند .اولین
دست نوشته زرنگار شعرهای شاهنامه ،متعلق به قرن چهاردهم
میالدی و آخرین آنها در قرن نوزدهم میالدی نوشته شده است.
نگارش شاهنامه ،به دستور شاهان پارسی ،سلطان های عثمانی یا
مغولی و یا امپراطوران هندی انجام می شد .امروزه این کتاب ها در
شمار پرارزش ترین گنجینه هایی است که در موزه ها و کتابخانه
های بزرگ یافت می شود .بسیاری از این کتاب ها ،دارای پیرایه
هایی ارزشمندند که استادانه و با رنج فراوان آفریده شده اند و در
آنها از برگه های زرین استفاده شده .تصویر یک ( ،)1مینیاتوری از
شناهنامه لیدن را نمایش می دهد ،که یک نسخه خطی بی همتا
از قرن پانزدهم میالدی و دوره تیموریان است .این کتاب ،بخشی از
میراث سفیر هلند در استانبول است؛ شخصی به نام «لِوینوس

وارنر» . )1619-1665( 1وی هنگامی که سفیر هلند در دربار عثمانی
بود؛ این نمونه های دست نوشته را در مشرق گردآوری کرد .میراث
او به نام  ،Legatum Warnerianumبنا بر وصیتش ،به کتابخانه
دانشگاه لیدن سپرده شد .او حدود یک هزار صفحه خطی را ،از
یکی از مجموعه های خود که آثار خاورمیانه را در بر داشت ،به
صورت وقف در اختیار دانشگاه لیدن قرار داد؛ آثاری که امروزه،
بخشی از نمونه های مشهور لیدن است.
از اسطوره تا دودمان پادشاهان:
در مورد پدران و پسران
شاهنامه از اسطوره آفرینش آغاز می کند؛ داستان نخستین انسان
به نام «کیومرث» و آغاز تمدن .بعد از این بخش اسطوره ای ،افسانه
های ایرانی آغاز می شود؛ داستان هایی که پارسی زبانان شیفته
آنند .پادشاهان ،بیشتر شهرت خود را مدیون جنگ های به ظاهر
بی پایان ،با همسایه شمالی خود «توران» هستند .این جنگ های
بی پایان ،چنین آغاز گشت که «فریدون» پادشاه جهان ،تصمیم
می گیرد که قلمرو خود را بین سه پسرش تقسیم کند .به یکی
آسیای صغیر و غرب ،و به دیگری توران و چین را می دهد .سهم
کوچکترین پسر ،فرمانروایی ایران و عربستان است؛ سرزمینی که
حسادت برادران را بر می انگیزد .پس کوچک ترین پسر« ،ایرج» ،به
وسیله برادران خود به قتل می رسد .نوه ایرج ،به خونخواهی بر می
خیزد و از آن پس ،جنگ میان ایران و توران ادامه می یابد تا زمانی
که «افراسیاب» ،پادشاه پر توان «توران زمین» ،پس از قرن ها تالش
و مبارزه ،شکست را پذیرفت.ایرانیان ،هرگز بدون قهرمان افسانه
ای خود« ،رستم» ،نمی توانستند بر افراسیاب چیره شوند .رستم
قوی پنجه ،در واقع «هرکول» پارسیان است .وی فرمانروای ایالت
سیستان و همچون پدرش و نیای خود ،خراج گذار و در خدمت
پادشاهان ایران بود .در مینیاتورها او را با کالهخودی تصویر کرده اند
که از سر و پوست یوزپلنگ درست شده است .رستم به مدت 600
سال ،در مقام دست راست شاهان پارسی به آنان خدمت کرد.
او ،رایزن ،سلحشور و به گا ِه نیاز ،ناجی پادشاهان ایران بود.
پادشاهانی با کرداری نابخردانه .شنوندگان و یا خوانندگان چامه
های فردوسی ،بی اختیار ،مجذوب رستم می شوند؛ کسی که در
گشایش و سختی ،همواره به پادشاه وفادار است .اگرچه پادشاه
سزاوار این همه وفاداری و مهر نیست  .یکی از داستان های رستم در
شاهنامه که در ادبیات غربی شناخته شده تر است  ،ماجرای پدر و
پسر – رستم و سهراب – سهراب فرزند رستم به دست پدر کشته
می شود بدون آن که پدر بداند فرزند خود را کشته است  .او زمانی
آگاه می شود که بسیار دیر است.
شاهنامه داستان های بسیاری در مورد پدران و پسران دارد ،یکی از
آن ها داستان زال پدر رستم است  .او با موی سپید به دنیا آمد و

کتاب پادشاهان
یا شاهنامه در کتابخانه
دانشگاه لیدن
خابریله فان دن برخ
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Iran boasts an ancient, rich and varied tradition in
ceramic production. From circa 5800 BCE Iranian
potters began to make unglazed, painted, clay
objects which already demonstrated their great
mastery. Large-scale production of glazed ceramics
commenced in the ninth century, once Islam had
spread throughout Iran.
Antique Iranian ceramics also enjoyed great
popularity outside Iran. Ceramic pieces were
purchased by keen collectors centuries after
their fabrication and collections were assembled
by museums. Examples of pre-Islamic Iranian
earthenware and Islamic period ceramics
are to be found in the Netherlands in the
collections of the Rijksmuseum Amsterdam
(ill. 2), the Gemeentemuseum The Hague, the
Keramiekmuseum Princessehof Leewarden (ill. 1),
the Allard Pierson Museum in Amsterdam, Boijmans
Van Beuningen Museum in Rotterdam, the Museum
voor Volkenkunde in Leiden, the Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden, the Nederlands Tegelmuseum
in Otterlo, the KIT Tropenmuseum in Amsterdam
and the Wereldmuseum in Rotterdam. Their
collections of Iranian ceramics vary in size and
scope. Purchases, generous gifts and long-term
loans have been responsible for their creation. This
article will sketch a picture of the breathtakingly
beautiful glazed ceramics produced in Iran from the
early Islamic period, using objects from these Dutch
collections as examples.
The Samanids (819-1005): slip-painted and leadglazed earthenware
During the reign of the Samanids the first glazed
Iranian ceramics of the Islamic period were
produced in Khorasan, a province in the northeast
of modern Iran. Potters covered these pieces with a
layer of white slip (liquid clay) which concealed the
red colour of the earthenware fabric, then applied
a sober decoration in the form of several green
spots or stripes and a short text in manganese
purple. Production of this slip-painted earthenware
continued in the tenth and eleventh centuries.
Potters carved motifs into the slip layer to reveal
the red clay beneath and applied green and yellow
spatters to the slip; they also painted ceramics
with motifs in various slip colours. The decorated
objects were then covered with a layer of colourless,
transparent lead glaze. Painted decorations
consisted of Arabic texts (ill. 5), abstract geometric
motifs and floral and figurative designs (ills 6). The
most important production centres were Nishapur,
a city in the northeast of Iran, and Samarkand, in
modern-day Uzbekistan.
The Seljuqs (1040-1194): quartz fritware, alkali
glaze, minaï and lusterware
In the mid eleventh century the Seljuqs, Turkic
nomads from Central Asia, seized power in Iran and
founded an independent kingdom there. Under their

rule the country experienced a period of cultural
efflorescence and ceramics developed into an
important art form. The Seljuqs were great builders,
responsible for the construction of monumental
mosques, religious school complexes (madrasas)
and funerary monuments. These buildings were
richly decorated with plasterwork and glazed bricks
and tiles.
Seljuq potters produced ceramics in a wide range
of forms, using diverse techniques and featuring a
great variety of motifs. They also developed a new
material, quartz fritware, consisting of a mixture
of white clay, ground quartz and ground glass,
or frit, which enabled them to create pieces that
were more thinly potted and elegant than pure clay
objects; pieces which approached coveted Chinese
porcelain in refinement (ill. 4). Alkali glaze, another
innovation, prevented colours from running as they
sometimes did under lead glaze, and thus allowed
potters to apply painted decorations that were
considerably finer. Since the fabric of Seljuq fritware
was inherently white, motifs could be painted directly
onto the surface of an object, thereby removing
the need to apply a white slip ground. Among the
ware produced by potters of the Seljuq period were
monochrome, glazed ceramics with a pure white
surface or a cobalt-blue or turquoise glaze (ills
2 and 6). On some pieces motifs were incised or
carved into the clay. Tableware and tiles were also
formed in moulds, to create relief motifs. Seljuq
potters proved themselves masters in the painting of
very fine and detailed motifs. Magnificent figurative
designs, poetic texts in Persian, phrases from the
Qu’ran in Arabic, floral motifs and arabesques
(spirals of intertwining stems with stylised foliate
and floral motifs) adorned the surfaces of tiles and
tableware. Among their favourite themes were court
scenes and horsemen engaged in combat, going
hawking or playing polo. The Seljuqs’ origins found
expression in the features of these little figures,
with their plump faces, narrow mouths, slanted eyes
and long locks of hair (see ills 6c and 3). Painting
in lustre gave bowls, dishes and tiles a rich, golden
gleam. This effect was obtained by firing objects
at high temperature and then painting them with a
glaze containing metal oxides; during the second
firing, at a lower temperature, the oxygen supply to
the kiln was reduced, causing oxygen to be drawn
from the metal oxides in the glaze; on removal from
the kiln the painted decorations on fired objects
appeared black and the characteristic golden gleam
of lustre was not revealed until this black layer was
stripped off. The reduction firing process demanded
a consistently constant temperature and atmosphere
in the kiln, thus chances of misfiring were high.
Another type of Iranian ceramic that also needed
several firings was minaï ware, which was decorated
with painting in a range of colours. Blue and green
required a higher firing temperature and were thus
applied beneath the glaze, while black, red, white

Iranian ceramics
in Dutch museum
collections
Agnita van ‘t
Klooster
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1. Islamic ceramics at the Ceramics Museum
Princessehof Leeuwarden
سرامیک های اسالمی در موزه سرامیک پرینسس هوف لیواردن

4.

2.

3.

2. Ceramics from the collection
of the Rijksmuseum Amsterdam
Bowl, 13th century, quartz fritware, alkali glaze
/ underglaze painting
Ewer, 12th-13th century,
probably Kashan, quartz fritware, alkali glaze
Ewer, 12th century, quartz fritware,
alkali glaze/moulded
3. Detail of bowl in 6
4. Bowl, 12th century, quartz fritware / alkali
glaze (Rijksmuseum Amsterdam)

41
41
 سرامیک ها از کلکسیون موزه ملی آمستردام-2
 نقاشی زیر لعاب/  لعاب قلیا، سفالینه فریت کوارتزی،13  قرن،کاسه
. سفالینه فریت کوارتزی لعاب قلیا، احتماال از کاشان،12  قرن،تنگ
 قالب گرفته شده/  سفالینه فریت کوارتزی لعاب قلیا،12  قرن،تنگ
6  جزئیات کاسه از تصویر-3
) لعاب قلیا (موزه ملی آمستردام، سفالینه فریت کوارتزی،12  قرن، کاسه-4

5. Dish, 10th century, earthenware / slip
and lead glaze, (Ceramics Museum
Princessehof Leeuwarden (private loan))
 روکش و لعاب سرب، سفالینه گلی،10  قرن،بشقاب
) امانت شخصی،( موزه سرامیک پرینسس هوف لیواردن
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and grey, which bonded at lower temperatures,
were painted over the glaze. The decorations on
minaï ware were exceptionally fine and resembled
miniature paintings (ill. 10). Along with lustre-painted
ceramics minaï ware was one of the finest and most
costly ceramic types of the Seljuq period. The major
production centres were Kashan, in central Iran and
Rayy, situated to the south of modern Tehran.

porcelain that was imported into the country on a
large scale, some brought back by Timur as booty
from his conquests, many other pieces presented
as gifts by Chinese envoys who visited the Timurid
court. Iranian potters responded to the interest in
these ceramics by producing blue-and-white pottery
in a style that bore a great resemblance to Chinese
porcelain.

The Ilkhanids (1256–1353): lajvardina
During the thirteenth century Iran was invaded
by the Mongolian Ilkhanids, relatives of the Yuan
emperors of China. Like their predecessors, the
Seljuqs, they were great builders and erected many
imposing buildings, including a summer palace
whose interior they adorned with gleaming gilt and
lustred relief tiles (ill. 8), painted with poetic texts,
hunting images and scenes from the Shahnameh,
the Book of Kings, which tells of Iran’s mythical
and historical past (for more about the Shanameh
see elsewhere in this book. Under Mongolian rule
Iran’s trading contacts with China were expanded:
merchants imported ceramics, textiles, silk,
lacquerwork and paintings, while Iranian potters
were inspired by Chinese motifs such as the lotus
flower, dragon, phoenix and cloud band which they
soon copied. Increased demand for tiles relegated
the production of tableware to second place. Potters
now enjoyed perfect mastery of the lustre technique.
They also developed a new technique, lajvardina,
whereby painting in black, red, white and gold
was applied to cobalt-blue or turquoise glaze. The
lajvardina technique was employed both on tiles and
tableware (ill. 6). Kashan retained its position as a
centre for ceramics while Sultanabad developed into a
new production centre.

The Safavids (1501-1722): blue-and-white
tableware
Mosque complexes, religious schools (madrassas)
and palaces of enormous dimensions were
constructed during the reign of the Safavids.
These structures were entirely covered by tilework
featuring endlessly repeating floral motifs,
inscriptions and a large range of figurative scenes.
Potters used a number of techniques developed by
their predecessors such as tile mosaics, cuerda seca
and underglaze painting. Interest in blue-and-white
tableware continued undiminished (ill. 9). Many
Chinese potters were invited to work at the Safavid
court and pass on their art to local potters. The
chief production centres were Tabriz, Mashad and
Kerman.

The Timurids (1370-1507): cuerda seca, architectural
ceramics, blue-and-white tableware
From the second half of the fourteenth century the
Mongolian Turkic Timurids conquered Central Asia
and from there the east of Iran. In Samarkand, the
capital of their empire, they constructed a number
of imposing buildings, decorated inside and out
with tile work that incorporated glazed bricks,
architectural ceramics with clay-cut motifs, tile
mosaics and tiles in the cuerda seca (dry cord)
technique. Cuerda seca allowed potters to paint tiles
in various colours; they separated the colours by
applying a mixture of oil and manganese that after
firing left a dark line. The cuerda seca technique
spread to Iran where it continued to be used under
the Safavids. Artists at the Timurid court developed
a new style in which they subtly combined Chinese
motifs, such as the lotus flower and dragon, with
traditional Islamic motifs like the arabesque (spiral
tendrils), geometric patterns and calligraphy. This
international Timurid style, as it is known, was
copied throughout Iran and beyond its borders. Iran
became captivated by the blue-and-white Chinese

Qajars (1779-1925): European influence
In the Qajar period potters employed age-old
techniques such as the lustre technique, underglaze
painting and mould-made relief decoration. The
decorative repertoire of this period was characterized
by a great diversity of influences. Chinese porcelain
enjoyed renewed popularity. Iranian potters continued
to produce blue-and-white porcelain, alongside
polychrome ceramics having painted decoration
inspired by the Chinese famille rose. They also painted
objects with floral motifs based on sixteenth-century
Turkish ceramics from Iznik (ill. 6). Interest in Europe
was another important development, revealed by the
appearance in tile decorations of figures in European
clothing and European buildings (ill. 7). During the later
Qajar period, however, ceramic production declined:
technical know-how gradually disappeared as potters
died, while the elite classes, for centuries the main
clients for expensive glazed ceramics, preferred to
acquire European porcelain and the bazaars sold
cheaper porcelain, from Russia and China, on a large
scale. Although interest in locally-produced ceramics
decreased considerably in Iran in the late nineteenth
century, this was precisely the period in which Europe
developed a great interest in antique glazed Iranian
ceramics, which were collected, purchased by dealers
and exhibited at World Fairs. When European potteries
sought new sources of inspiration in the late nineteenth
and early twentieth century, they found this to some
degree in antique Iranian ceramics. In his essay (see
elsewhere in this book) Behrang Mousavi describes
how, in the early twentieth century, Dutch potters at
De Porceleyne Fles factory in Delft were inspired by
Iranian ceramics.
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6. Ceramics from the collections of the Gemeentemuseum
The Hague and the Ceramics Museum Princessehof
Leeuwarden
Bowl, 13th -14th century, quartz fritware / lajvardina
Ewer, 13th century, probably Kashan, quartz fritware /
underglaze painting on loan from the Ottema-Kingma Stichting
Bowl, early 13th century, Kashan, quartz fritware / lusterware
Flask, 19th century, quartz fritware / underglaze painting,
on loan from the Ottema-Kingma Stichting
Bowl, 10th century, earthenware / slip and lead glaze
Bowl, 10th century, Nishapur, earthenware / slip and lead glaze,
on loan from the Ottema-Kingma Stichting
Bowl, 12th century, quartz fritware / cobalt-blue alkali glaze
سرامیک هایی از کلکسیون موزه شهرداری الهه و موزه سرامیک پرینسس هوف لیواردن
 الجوردینه/  سفالینه فریت کوارتزی،14-13  قرن،کاسه
 کینگما-  به امانت از بنیاد اوتما، نقاشی زیر لعاب/  سفالینه فریت کوارتزی، احتماال از کاشان،13  قرن،تنگ
 سفالینه براق، سفالینه فریت کوارتزی، کاشان،13  اوایل قرن،کاسه
 کینگما-  به امانت از بنیاد اوتما، نقاشی زیر لعاب، سفالینه فریت کوارتزی،19  قرن،تنگ
 روکش و لعاب سرخ، سفالینه گلی،10  قرن،کاسه
 کینگما-  به امانت از بنیاد اوتما، روکش و لعاب سرب/ سفالینه گلی، نیشابور،10  قرن،کاسه
 آبی-  لعاب قلیا کبالت/  سفالینه فریت کوارتزی،12  قرن،کاسه
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7. Tile, late 19th-early 20th century,
quartz fritware / underglaze
painting, on loan from the OttemaKingma Stichting (Ceramics
Museum Princessehof Leeuwarden)
، اوایل قرن بیستم-  اواخر قرن نوزدهم،کاشی
 به، نقاشی زیر لعاب/ سفالینه فریت کوارتزی
 کینگما (موزه- امانت گرفته شده از بنیاد اوتما
) سرامیک پرینس هوف لیوواردن

8. Detail of a frieze tile, 1270-1275,
quartz fritware / lusterware, on loan
from J.W.N. van Achterbergh (Ceramics
Museum Princessehof Leeuwarden)
،1275 - 1270 ،جزئیاتی از یک کاشی کتیبه ای
 ن فان. و. از ی، سفالینه براق/ سفالینه فریت کوارتزی
)آختر برخ (موزه سرامیک پرینسس هوف لیواردن

9. Dish, early 18th century, quartz
fritware / underglaze painting, on loan
from the Ottema-Kingma Stichting
(Ceramics Museum Princessehof
Leeuwarden)
 سفالینه فریت کوارتزی، اوایل قرن هجدهم میالدی،ظرف
-  به امانت گرفته شده از بنیاد اوتما، نقاشی زیر لعاب/
)کینگما ( موزه سرامیک پرینسس هوف لیواردن

از شکار ،صحنه هائی از شاهنامه و یا متن هائی شاعرانه تزئین
کرده بودند (تصویر  .)8در زمان حکومت مغوالن ،رابطه تجاری ایران و
چین افزایش یافت .تاجران چینی ،سرامیک ،پارچه ابریشم و کارهای
الک الکلی و نقاشی وارد می کردند .سفالگران ایرانی از اشکال
چینی چون نیلوفر آبی ،اژدهای چینی ،عنقا و ابر چینی الهام گرفتند
و آنها را در کارهایشان بکار بردند .افزایش تقاضا برای تولید کاشی
ساخت ظروف را در اولویت پائینتری قرار می داد .سفالگران در آن زمان
در ساخت سرامیک های براق ماهر و چیره دست بودند .آنها تکنیک
نوین الجوردینه را نیز ابداع کردند که در آن طرح هائی به رنگ سیاه،
قرمز ،سفید و طالیی بروی لعاب آبی کبالت و یا فیروزه ای کشیده
می شدند .این تکنیک ،هم در تولید کاشی و هم در ساخت ظروف
استفاده می شد (تصویر  .)6کاشان به عنوان مرکز سرامیک سازی،
باقی ماند و سلطان آباد هم به قطب تازه این محصول تبدیل گردید.
1. Cuerda Seca
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تیموریان ( :)1507-1370کوردا سکا  ،1سرامیک های معماری،
ظروف سفید آبی
از نیمه دوم قرن چهاردهم ،ترک های مغول با نام تیموریان ،آسیای
مرکزی را تسخیر کرده و از آنجا به شرق ایران رسیدند .آنها در
سمرقند ،پایتخت پادشاهی شان ،ساختمان های بسیار پرابهتی
ساختند و داخل و خارج آنها را با کاشی کاری تزیین کردند .در این
کاشی کاری ها از آجر لعاب دار ،سرامیک های معماری که نقوش آن در
گل کنده کاری شده اند ،کاشی های موزائیکی وکاشیهائی به سبک
کوردا سکا (بند خشک) ،استفاده شده بود .کوردا سکا ،تکنیکی بود
که به کاشی کار اجازه می داد بر روی یک سطح بتواند از رنگ های
مختلف استفاده نماید .برای جدا نگه داشتن رنگ ها از ترکیب روغن و
منگنز استفاده می شد که بعد از پختن در کوره ،خط تیره ای از خود
به جای می گذاشت .این تکنیک در تمام ایران گسترش یافت و در زمان
صفویه هم از آن استفاده شد .هنرمندان دربار تیموری ،سبک جدیدی
را ابداع کردند که در آن ماهرانه ،نمادهای چینی مثل نیلوفر آبی و اژدها
را با طرح های عربی-اسالمی (پیچک های مارپیچ) ،نقوش هندسی و
خوشنویسی ادغام کردند .این سبک بین المللی تیموری ،که به این
عنوان نیز شناخته شده ،در ایران و بیرون از مرزهای آن تقلید شد .پس
از چندی ،ایران شیفته چینی های آبی و سفید کشور چین گشت و
این چینی ها به میزان باالئی وارد کشور شدند .بعضی از آنها را تیمور،
پس از آن که منطقه ای را تسخیر می کرد با خود به همراه می آورد
و بسیاری را هم نمایندگان چین به دربار تیموری هدیه می آوردند.
بدین طریق بود که سفالگران ایرانی در پاسخ به این خواست و عالقه
عمومی ،دست به ساخت سرامیک آبی و سفید زدند که شباهت
زیادی به چینی های ساخت چین داشت.

صفویه ( 1501تا  :)1722ظروف آبی و سفید
مساجد ،مدارس مذهبی و قصرهایی عظیم در زمان سلطنت صفویه
بنیاد نهاده شد .این ساختمان ها سرتاسر از کاشیهائی پوشیده
شده بودند که تکرار بینهایتی از طرح های گل دار ،کتیبه ها و مناظر
خیالی بود .سفالگران از تکنیک های توسعه یافته توسط گذشتگان
خود بهره می بردند؛ تکنیک هایی مثل کاشی موزائیکی کوردا سکا
و نقاشی زیر لعاب .عالقه به ظرف های آبی سفید نیز کماکان ادامه
داشت (تصویر  .)9در این دوران ،بسیاری از سفالگران چینی به دربار
صفویه دعوت شدند تا هنرشان را به سفالگران محلی آموزش دهند.
مهمترین مراکز تولید تبریز مشهد و کرمان بود.
قاجار ( :)1925-1799تاثیر اروپائیان
سفالگران دوران قاجار از تکنیک های قدیمی پیروی می کردند ،مثل
تکنیک لعاب دادن ،نقاشی زیر لعاب و قالب کاری برای نقوش برجسته.
مشخصه مجموعه تزئینات این دوره ،تنوع بسیار در تاثیراتی است که
از سایر سبک ها گرفته شده .ظرف های چینی بار دیگر با استقبال
مواجه شدند .سفالگران ایرانی به ساخت ظرف های چینی آبی و
سفید ادامه دادند .در کنار آن سرامیک های چند رنگ پدیدار شد،
که الهام گرفته از ظروف چند رنگ صورتی ،ساخته شده در چین
بود .همچنین ،آنان ظروف را با طرح های گل دار ،تاثیر گرفته شده
از کارهای سرامیک قرن شانزدهم ترکیه از ایزنیک ،می آراستند
(تصویر .)6یکی دیگر از تحوالت مهم ،عالقه مندی به اروپا بود ،که
جلوه ای از آن بصورت پیکرنگاری با لباس اروپایی و یا نمایش بناهای
اروپایی بروی کاشی ها دیده می شود (تصویر  .)7در آخر دوره قاجار،
تولید سرامیک در ایران رو به زوال گذاشت .تکنیک های گذشتگان با
مرگ سفالگران ،فراموش شدند .برای قرن ها ،مشتری اصلی سرامیک
های لعابدارگرانقیمت طبقه ممتاز جامعه بود ،ولی آنها دیگر ترجیح
می دادند که از چینی های اروپائی خرید کنند .بازارها نیزدر مقیاس باال
کاالهای روسیه و چین را میفروختند که بسیار ارزان تر بود .اگرچه در
اواخر قرن نوزدهم در ایران ،عالقه به سرامیک های تولید داخل ،به طور
قابل مالحظه ای کاهش یافت ،ولی در همین زمان ،اروپا عالقه شدیدی
به سرامیک عتیقه لعابدار ایران از خود نشان داد .این سرامیک ها پس
از جمع آوری و خرید از دالل ها ،در نمایشگاه های جهانی به نمایش
گذاشته می شدند .وقتی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم،
سفالگران اروپایی به دنبال یک منبع جدید الهام بخش می گشتند،
آنرا در سرامیک های کهن ایرانیان یافتند .بهرنگ موسوی در این
کتاب توضیح می دهد که چگونه در اوایل قرن بیستم سفالگران
در کارخانه سفالینه دلفت ( ،)De Porceleyne Flesاز سرامیک های
ایرانی الهام گرفتند.

ایران دارای سنتی کهن  ،غنی و متنوع در تولید سرامیک است .از حدود
 5800سال پیش از میالد مسیح ،سفالگران در ایران اشیایی بدون
لعاب و نقاشی شده از گل رس می ساختند .سفالینه هایی که هنوز
هم نشان دهنده استادی و مهارت زیاد آنان است .تولید سرامیک های
لعاب دار در مقیاس باال در قرن نهم میالدی آغاز شد؛ دورانی که اسالم
در تمام سرزمین ایران گسترش یافته بود.
سرامیک های قدیمی ایران ،همچنین در خارج از کشور ،محبوبیت
فراونی داشتند .تکه های سرامیک ،قرن ها بعد از تولیدشان ،توسط
مجموعه داران مشتاق خریداری می شدند و موزه ها کلکسیونهای
سرامیک گرد آوری می کردند .نمونه هائی از سفالینه های پیش
از اسالم و همینطور سرامیک های بعد از اسالم را می توان در
مجموعه های هلند مثل موزه ملی 1در آمستردام ،موزه شهرداری 2در
4
الهه ،موزه سرامیک پرنسس هوف 3در لیوواردن ،موزه آالرد پیرسون
در آمستردام ،بویمانز فان بونینگن 5در روتردام ،موزه قوم شناسی 6در
لیدن ،موزه ملی باستان 7در لیدن ،موزه کاشی 8در اوترلو ،موزه مناطق
گرمسیری 9در آمستردام و موزه جهانی 10در روتردام مشاهده کرد.
این مجموعه های سرامیک ایرانی از نظر اندازه و وسعت با یکدیگر
متفاوتند .با استفاده از نمونه هائی از آنها در این مقاله ،به طرحی
کلی از تصویر زیبا و نفسگیر سرامیک های لعاب دار ایرانی ،در اوایل
دوران اسالمی می پردازیم.
دوران سامانیان ( 819تا  1005میالدی) :سفالینه کنده کاری شده با
لعاب سرب
در دوران سلطنت سامانیان ،اولین سرامیک های لعابدار پس از
اسالم در خراسان تولید شد؛ منطقه ای در شمال شرقی ایران امروز.
کوزه گران ،اشیاء ساخته شده را با الیه ای از ِگل سفید می پوشاندند
تا رنگ قرمز سفالینه را بپوشاند .روی آن را نیز با نقش های متینی به
صورت چندین نقطه و یا خطوط سبز و متنی کوتاه به رنگ بنفش
منگنزی تزئین می کردند .تولید سفالینه های تزئین شده با روکشی
از گل سفید ،تا قرن دهم و یازدهم میالدی رواج داشت .سفالگران
نقوشی را روی الیه سفید سفال کنده کاری می کردند تا رنگ قرمز
زیرین نمایان شود و بعد رنگ سبز یا زرد ،به آن قسمت ها می پاشیدند.
آنها همینطور با رنگهای مختلف روکش ،بروی سفالها نقاشی می
کردند .این اشیاء تزئینی ،بعدا به وسیله یک الیه بی رنگ و شفاف
از لعاب سرب پوشیده می شدند .تزئینات رنگی شامل متون عربی
(تصویر  ،)5اشکال هندسی متقارن و طرح های گل دار و مجازی بود
(تصویر .)6 ,6مهمترین مراکز تولید این سرامیک ها ،نیشابور(در شمال
شرقی ایران) و سمرقند (امروزه در ازبکستان) بودند.
سلجوقیان ( 1040تا  1194میالدی) :سرامیک فریت کوارتزی ،لعاب
قلیا ،سفالینه با جالی براق و مینائی
در نیمه قرن یازدهم میالدی ،سلجوق ها ،چادرنشینان ترکی که از
آسیای مرکزی آمده بودند ،قدرت را در ایران به دست آوردند و پادشاهی
مستقلی تشکیل دادند .در دوره حکومت آنان ،کشور ،دورانی از
شکوفایی و توسعه را در سرامیک سازی تجربه کرد و به سفالگری
به عنوان یک هنر برجسته نگاه شد .سلجوق ها در ساختمان سازی
بسیار ماهر و چیره دست بودند .آنها تعداد زیادی مسجد ومقبره های
تاریخی و مدارس مذهبی ساختند .این بنا ها ،به شیوه ای باشکوه با
گچ کاری ،آجرلعابدار و کاشی تزئین می شدند.
سفالگران دوران سلجوقیان ،سرامیک های گوناگونی در اشکالل
مختلف می ساختند .از انواع روش ها و طرح ها ،برای ساخت این
اشکال استفاده می شد .آنها همچنین سرامیک فریت را ابداع کردند

که ترکیبی بود از گل سفید ،پودر کوارتز و پودر شیشه یا فریت ،و
با استفاده از آن می توانستند اشیایی بسازند که نازک تر و بسیار
شکیل تر از سفال گلی بودند و در ظرافت به چینی های ساخته
شده در کشور چین شباهت داشتند (تصویر .)4لعاب قلیا نوآوری
دیگری بود که بر عکس لعاب سرب ،از پخش شدن و جاری شدن رنگ
ها جلوگیری می کرد .با استفاده از لعاب قلیا سفالگر می توانست
نقوش رنگی ظریفتری بروی سفال بکشد .از آنجائیکه خمیر فریت
ساخته شده در زمان سلجوقی سفید رنگ بود ،دیگر احتیاجی به
روکش نبود و می شد نقش ها را مستقیما بر روی سطح سفالینه ها
نقاشی کرد .در میان کاالهایی که سفالگران دوران سلجوقی ساخته
اند ،سرامیک های درخشان و تک رنگی وجود دارد که رنگ آن سفید
خالص یا آبی کبالت و یا فیروزه ای براق است (تصویر .)6در بعضی
از اشیاء ،نقش ها ،در داخل گل ،بریده و یا کنده کاری می شدند.
همچنین بعضی از ظروف و کاشی ها در درون قالب شکل داده می
شدند تا نقش هائی برجسته ایجاد شود .سفالگران دوران سلجوقی،
ثابت کردند که مهارت زیادی در نقاشی طرح های عالی ،با جزئیات و
ریزه کاری ،دارند .تصاویر مجازی زیبا ،متن های شاعرانه به زبان پارسی،
آیاتی از قرآن کریم به زبان عربی ،طرح های گل دار و نقش های عربی و
اسالمی (ساقه های مارپیچ و درهم پیچیده با برگ و گل) زینتبخش
سطوح کاشی ها و ظروف بودند .در میان موضوعات برگزیده و دلخواه
آن زمان میتوان از صحنه هایی از دربار ،مردان اسب سوار در حال جنگ،
شکار قوش و بازی چوگان نام برد.
اصل و نژاد سلجوق ها ،در طرح صورت و چهره نقوش کوچک انسانی
دیده می شود :صورت گوشتالود ،دهان باریک ،چشم های کشیده و
سر باال و ط ّره های مو (تصویر  6و  .)3نقاشی با جال ،درخشش طالیی
باشکوهی به کاسه و بشقاب و کاشی می داد .این کار بدین صورت
انجام می شد که ابتدا اشیاء سفالی در کوره ای با حرارت بسیار باال
قرار می گرفتند .سپس روی آنها با جالئی که دارای اکسید فلز بود،
نقاشی می شد .بعد از آن ،اشیاء دوباره در کوره قرار می گرفتند ،این
بار با حرارت کمتر .سپس ،ذخیره اکسیژن داخل کوره کم میشد تا
اکیسژن از اکسید فلز در لعاب آزاد گردد .هنگام بیرون آوردن اشیا از
داخل کوره نقاشی ،روی آنها سیاه بود و تا زمانی که این الیه سیاه
برداشته نمیشد برق طالئی و درخشش آن معلوم نمی گردید .کم
کردن آتش در کوره نیازمند به درجه حرارت و جو هوای ثابت بود و به
همین خاطر احتمال خطا در حین حرارت دادن به سفالینه ها زیاد می
شد .نوع دیگر سرامیک های ایرانی که آنهم باید چندین مرحله در
کوره قرار می گرفت ،کارهای مینائیست که در تزئینات آن از رنگهای
متنوئی استفاده می شده است .رنگ های آبی و سبز نیاز به حرارت
بیشتری دارند و از این رو در زیر لعاب بکار برده می شدند؛ در حالی که
رنگ های سیاه ،قرمز ،سفید و خاکستری که در حرارت پائین تری می
چسبیدند ،در روی لعاب قرار می گرفتند .تزئینات روی مینا ،بسیار
ظریف و شبیه نقاشی های مینیاتور است (تصویر  .)10کارهای
مینائی یکی از زیباترین و گرانبهاترین انواع سرامیک های براق در دوران
سلجوقی به شمار می آید .مهمترین مراکز تولید آن کاشان در مرکز
ایران و شهر ری در جنوب تهران بودند.
ایلخانیان ( 1256تا  1353میالدی) :الجوردینه
در قرن سیزدهم ،سرزمین ایران به وسیله ایلخانان مغول اشغال شد
که از اقوام «یوآن» امپراطور چین بودند .آنها ،مثل پیشینیان خود-
سلجوقیان -بناهای باشکوهی ساختند و ساختمان های پرابهتی
برافراشتند .از جمله آنها ،کاخ تابستانی است ،که قسمت داخلی
آنرا با کاشی های آب طال و کاشی های نقش برجسته براق با تصاویری

سرامیک های ایرانی
در کلکسیون موزه ای
در هلند
اخنیتا فان هت کلوستر
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10. Bowl, ca. 1200,
quartz fritware / minaï
)(Gemeentemuseum The Hague
کاسه ،حدود  1200میالدی ،سفالینه فریت
کوارتزی (موزه شهرداری الهه)

1. Rijksmuseum, Amsterdam
2. Gemeentemuseum The Hague
3. Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
4. Allard Pierson Museum, Amsterdam
5. Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
6. Museum voor Volkenkunde, Leiden
7. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
8. Tegelmuseum, Otterlo
9. KIT Tropenmuseum, Amsterdam
10. Wereldmuseum, Rotterdam

49
49

50
50

51
51

52
52

Early Contacts during the 17th century
In 1622 the Dutch East India Company (in Dutch:
VOC) decided it would like to develop trade relations
with Persia. The VOC had been created in 1602 to
breach the Portuguese trade monopoly with Asia.
To begin with, the Company focused on commercial
opportunities in the Indonesian Archipelago (spices)
and in India (textiles, indigo). Once operations had
been firmly established there, the governor general
Jan Pieterszoon Coen decided that trade with Persia
would fit nicely into the Asian trading pattern of the
VOC. The Company hoped to obtain raw silk and cash
in Persia and sell Asian products in exchange. When
Huijbert Visnich, who had been sent from India to set
up trade with Persia, arrived at Bandar Abbas (the
port just opposite Hormuz Island) he was pleasantly
surprised by the welcome he received. The local
authorities told him that he could trade there, but
if he wanted to conclude an agreement to obtain
trading privileges, he had to go to Esfahan and see
Shah Abbas (Shah Abbas I, reigned 1587-1629). The
shah welcomed Visnich warmly, because he wanted
to establish contacts with various Europeans and not
only with the English, who had been trading in his
kingdom since 1617. (ill. 1) On 17 November 1623, Shah
Abbas granted the Dutch trading privileges similar to
those the English enjoyed. In exchange for tax-free
trade the Dutch were to buy raw silk at a fixed price
from the shah. A price higher than the market price.
The Dutch would (could) pay for the silk in Asian
goods and in cash, which the shah needed in his wars
against the Ottomans.
Shah Abbas was happy about the commercial
contacts with the Netherlands, but he also wanted
political contacts. In 1608, he had sent Zein ol-Abedin
Khan Beg, his ambassador to the European courts
(1604-1609), to the Netherlands. His first question
to Visnich was: ’Why do you not have letters from
your king?’ The English, with whom the Dutch
either had to cooperate or compete, were by that
time well known to the shah, and he had long been
in correspondence with their king. In contrast,
the Dutch were new and untried, and in addition,
Visnich carried no documents from the highest
Dutch political authorities that would recommend
him to the shah. Thus, Visnich’s first request to the
Company was for such letters of recommendation
from the States-General, the chief governing body
in the Low Countries. That would, he surmised, put
the two competing European Companies on equal
footing before the shah. But Shah Abbas did not wait
for those letters. Instead, he sent a certain Musa
Beg as his ambassador to The Hague. (ill. 2) On 10
February 1625, Musa Beg, together with several
merchants carrying silk for sale in the Netherlands,
embarked on a VOC ship sailing to the Netherlands
via Batavia (today Djakarta). The mission was far
from successful, in either diplomatic, commercial
or personal terms. On 14 March 1627, Musa Beg

returned almost empty-handed, his route passing
by way of Java and India. To sweeten the bitter
message that the Dutch were not going to assist the
Persians in their struggles with the Ottomans, he
was accompanied by Jan Smidt, ambassador of both
the States-General and the VOC, whose task was to
explain everything.
Nevertheless Visnich opened the first Dutch trading
station in Persia in the port of Bandar Abbas, with a
branch office in Esfahan to maintain relations with
the royal court. Because the VOC had also acquired
the right to make and export wine, Visnich acquired
a house in Shiraz to ensure his share of the excellent
Shiraz wine. Although the making and drinking of
wine is unlawful for Moslems, wine was made in
many regions of Persia, notably in Shiraz, Qazvin,
Hamadan, Esfahan and Georgia. Only Christians and
Jews made and sold wine and spirits, though many
Moslems drank it, since the political authorities did
not ban the practice. As of 1631, a further house in Lar
served as way station for caravans between Bandar
Abbas and Shiraz, especially in time of drought when
fodder was scarce. Other trading stations would be
opened in Kerman (as of 1659, until 1735), Boushehr
(1737-1753) and on Khark Island (1753-1766).
Although the administration of trading operations
was concentrated at Bandar Abbas, the Esfahan
station was quite large. It consisted of a mansion
with two large gardens, situated in the bazaar area.
The space inside its walls was big enough for large
caravans to enter and load and unload their bales.
There was also plenty of room in the mansion for the
VOC staff. They had silver accoutrements, carpets,
velvet cushions, paintings and horses. They also
had Persian cats. The staff wore Persian clothing
in order to blend in with the rest of the population.
The opulent life style was partly due to the fact that
the staff had regular contacts with courtiers, who
expected to be treated well and to be received by
important persons. The VOC factory at Bandar Abbas,
which was built between 1699 and 1702, still existed in
the 1960s, when it functioned as the municipal offices
for Bandar Abbas. (iIl. 3) Because of the inhospitable
climate in Bandar Abbas, the Dutch and others who
could afford to do so had a garden at Essin where
they stayed during the hot season. They would
also visit nearby sulphurous springs for curative
purposes. (ill. 4)
Prior to his stay in Iran, Visnich had lived in the
Levant (now Turkey) and later in Coromandel (on the
southeast coast of India), where he had learnt the
trade and had shown that he was able to get along
easily with the local authorities and merchants. He
spoke Italian, Arabic and Turkish; the latter was very
useful, since the language at the Persian court was
Azerbaijani Turkish. Visnich knew that, in order to
promote VOC trade, he had to keep the court and
the shah happy, in particular when difficulties arose
between Visnich and the royal factor (the agent of

Dutch-Persian
relations
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the shah) in connection with implementation of the
trading contract. Through the judicious use of gifts
as well as visits to court, Visnich managed to keep
relations smooth and profits considerable. As the
shah was often in the west of the country waging
war on the Ottomans, Visnich regularly travelled to
the shah’s army camp. Sometimes it was blazing
hot and sometimes it was bitter cold with the snow
so deep one could hardly trudge onwards. Visnich
felt at home in Iran; he had married an Armenian
woman with whom he had two sons, and he got along
very well with Shah Abbas and the governor general
of Fars, the province in which lay both Shiraz and
Bandar Abbas.
After the death of Shah Abbas in 1629 the Dutch
renewed their agreement with his successor Safi
I (reigned 1629-1642) by sending Jan Smidt as
ambassador to Esfahan in December 1629. Although
the VOC supplied its goods to the shah, the latter
was not able to deliver raw silk. The Dutch therefore
decided to buy silk from private persons. They did
not pay customs duties. After a few years, the grand
vizier Mirza Taqi informed VOC director Nicolaas
Overschie that duties had to be paid. The latter
insisted that this was not the case, as the Dutch were
entitled to tax-free trade. The VOC headquarters at
Batavia supported him in this interpretation of the
treaty. But finally in 1638 Mirza Taqi forced Overschie
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to pay the duties. Batavia protested and instructed
Overschie’s successor, Adam Westerwolt to resolve
the issue. Westerwolt, however, died soon after his
first audience with Shah Safi.
His successor, Wollebrant Geleijnsen, who arrived in
1640, was instructed to buy only royal silk in order to
avoid further problems. But the grand vizier forced a
protesting Geleijnsen to purchase more silk than he
wanted. When in 1643 Geleijnsen left, matters had
hardly improved and his successor Carel Constant
faced an inflexible Persian attitude. He was also
forced to buy more silk than the VOC wanted and
at too high a price. On various occasions Constant
tried to change Mirza Taqi’s mind: ‘[When] I try to
argue against this with reason, he immediately
becomes angry, and we are met with vilification. I
was evicted by his louts, who pushed and shoved
me, and forced me outside his door.’ Batavia found
Mirza Taqi’s intransigence unacceptable, and so
decided to use military might. Constant was so worn
down by the events that he asked for his dismissal.
Governor general Anthonie van Diemen, surprised at
this attitude, wrote from his desk in Batavia: ‘Under
such circumstances one can show the mettle one is
made of; after all, if everything goes smoothly, even

boys can navigate a ship.’ Constant was ordered to
bring all VOC assets to Bandar Abbas and load them
onto vessels in the harbour. He also reconnoitred
the island and the fort of the island of Qehsm. The
Persian authorities had got wind of the plan and
arrested the VOC staff travelling from Esfahan. When
in May 1645 the five-vessel fleet of the VOC arrived
at Bandar Abbas it blockaded the port as a counter
measure. In June it attacked the fort of Qeshm but
was unable to capture it.
Meanwhile in Esfahan the court was taken aback
by these developments and Shah Abbas II (reigned
1642-1666) wrote to Cornelis Blocq, the fleet’s
commander, that he would comply with the Dutch
demands and invited Blocq to come to Esfahan.
Thus Blocq travelled to Esfahan, but before he
could have an audience with the shah he died, of an
unknown cause. His successor Geleijnsen was ill
and did not want to travel. Meanwhile Mirza Taqi was
assassinated by a court cabal, which aimed to take
over the government. Some days later its members
were killed on the shah’s orders.
Khalifah Soltan, Mirza Taqi’s successor, adopted a
firm attitude towards the Dutch. In 1647 a two-man
commission consisting of the new director, Nicolaas
Verburgh and Willem Bastingh was unable to reach
agreement. At the time the shah was too much
occupied with plans for the repossession of Qandahar
(Afghanistan), which took place in 1649. Although the
Dutch were allowed to continue to tax-free trading
without buying royal silk, they felt that it was in their
interest to resolve the issue. So in 1651 Batavia sent
Joan Cuneaus, a junior member of the Council of
the Indies, to Esfahan to conclude a new agreement
with the shah. This he did, but proved unable to gain
restitution of the funds taken. The new agreement
basically accorded the VOC tax-free trade in exchange
for the purchase of royal silk at a fixed price.
Although Batavia was not too pleased with these
results the new agreement provided a basis for trade
throughout the rest of the century. Moreover, trade
proved highly profitable for the VOC and there were
no major problems. In fact, trade was so good that in
1666 Batavia decided to send Huybert de Lairesse as
ambassador to the shah’s court to convey the VOC’s
satisfaction concerning the state of affairs. On 23 July
1666 the shah welcomed De Lairesse, who presented
him with gifts including two young elephants – who
made their obeisance by kneeling before the shah.
A few days later he sent the Dutch some wine and
spirits with which to regale themselves; he also
confirmed their trading privileges. But the embassy
had no long-term impact for shortly after the
ambassador’s audience Shah Abbas II died.
His successor Shah Soleyman promised to confirm
the treaty, but failed to do so. In effect, nothing
changed. Persia then went through a severe
economic and financial crisis and the new grand
vizier, Sheikh Ali Khan, tried to sell more silk to the
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1. Portrait of a ruler, probably Shah
Abbas I, anonymous, 18th-19th century
(Musée de la Castre, Cannes)
 احتماال شاه عباس اول،پرتره یک فرمانروا
 قرن هجدهم و نوزدهم،نقاش ناشناخته
) کن،(موزه دو ال کاستر

Dutch, who actually wanted less silk; the grand vizier
was forcing them to accept larger quantities. The VOC
staff in Esfahan tried bribes, threatened to depart
from Persia, made many requests, but Sheikh Ali
Khan would not budge. He did not even open all their
written requests. When in 1680, the VOC interpreter
once again approached Sheikh Ali Khan the latter
became very angry and reportedly said: ‘You are
dealing with a King, not with a merchant’ and ‘that
if we did not like it we had better leave.’ At the same
time he ordered 600 bales of silk to be delivered to
the Dutch factory. The Dutch refused to accept it,
which led to an exchange of angry words; as a result
the Dutch agent was beaten and forced to receive
the silk. The VOC director in Persia advised Batavia
to declare war on Persia, to which Batavia agreed.
The company sent an expeditionary force under the
command of Reijnier Casembroot to ask the shah to
negotiate a new agreement. In case of foot-dragging,
Hormuz was to be occupied and shipping to Persia
was to be stopped.
As soon as the fleet arrived at Bandar Abbas,
Casembroot decided to blockade the Persian coast.
Receiving no reply to his letter to the court, he
attacked Qeshm, which fell to the Dutch on 4 August
1684. To break the stalemate, Shah Soleyman invited
Casembroot to Esfahan to resolve the conflict. A
Dutch negotiating team travelled to Esfahan but
was not made to feel particularly welcome. Shah
Soleyman refused to enter into any agreement
with them as long as they occupied Qeshm. But
when in 1686 the Dutch left Qeshm, the grand vizier
showed even less inclination to negotiate. He put
the following choice to the Dutch: either take the
contractual amount of silk or pay customs duties. He
finally allowed the Dutch to return to Bandar Abbas
after they had promised that an ambassador would
be sent to settle the differences.
Batavia sent Joan van Leene as ambassador to settle
the conflict. Van Leene arrived in Esfahan on 13 July
1690. Negotiations were very difficult and protracted
but finally Van Leene agreed to a new settlement,
although only for one year. Fortunately for the Dutch,
the royal court had no silk to sell after 1693. The bad
deal thus turned out to be a good deal for the VOC,
because the Company enjoyed freedom of trade and
exemption from customs duties, while at the same
time not having to buy silk from the royal court. In
1694 Shah Soleyman died and was succeeded by his
oldest son, whereby a new situation was created.
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2. Letter from Shah Abbas I
to the States-General, 1625
or 1626 (National Archives,
The Hague)
،نامه شاه عباس اول به دولت هلند
) الهه، (آرشیو ملی1626  یا1625

Trade in the Eighteenth Century
The new shah, Shah Soltan Hossein (reigned 16941722), did not create any problem for the VOC; he
confirmed all previous farmans (letters giving
permission to trade) that had been granted to the
Company by his father. Because neither side was
happy with the situation, discussions continued
about how to change the treaty. Once an agreement
was reached, Jacobus Hoogcamer was sent as

ambassador to finalize negotiations. It was agreed to
retain the silk contract with silk at a lower price, but
with the obligation to give the shah an annual present
consisting of Asian goods. The treaty was a mere
ten years old when new problems arose, this time
due to a quarrel between Willem Backer Jacobsz,
the VOC director at Bandar Abbas, and his deputy
and chief of the Esfahan office, Pieter Macare Junior.
The quarrel had to do with their private interests in
the export of gold and silver. Moreover, Macare was
slightly deranged. In July 1712 he accused the VOC
interpreter, Francois Sahid, of having tried to poison
him and his family. Macare appealed to the Persian
authorities and had the entire VOC staff arrested;
they were later released. He further lent the shah
the enormous sum of 14,000 tumans or 595,000
Dutch guilders for a period of one month – but was
never repaid. Macare also gave the VOC books to
the Persian authorities in order to stir up trouble
for his rivals: the Persians concluded that the Dutch
had illegally exported gold and silver. The grand
vizier then put pressure on the Dutch and demanded
payment of duties owed. He further sent Macare to
Batavia accompanied by an envoy, Mohammad Jafar
Beg. Both arrived in Batavia on 4 April 1715. The
governor general in Batavia needed time to study
the documents and told the envoy that Joan Josua
Ketelaar would be sent to settle the conflict. On 31
July 1715 Mohammad Jafar Beg left Batavia, arriving
in Bandar Abbas on 25 December 1715. Ketelaar
reached Esfahan in May 1716 and after some tough
negotiating obtained an agreement.
However, neither the VOC nor Persia benefited
much from the agreement, for in 1722 Afghan forces
invaded the country and besieged Esfahan for
seven months. The diary of the VOC staff in Esfahan
details the sufferings of the people there. The city
fell in October 1722. The following eight years were
a disaster, not only for the Persians, but also for the
Dutch and others trading with Persia. Due to Afghan
misrule the country was ruined and long-distance
trade came to a halt. The Dutch lost a considerable
amount of money when they lent 17,000 tumans
to Shah Soltan Hossein on 30 August 1722, only
a few days before Esfahan fell and the shah was
deposed. Their loss became even more significant
when his Afghan successor, Mahmoud Khan Ghalzai
(reigned 1722-25) extorted 20,000 tumans from the
Dutch office in Esfahan. The only trade the Dutch
still carried on within Persia was in Kerman and
continued until 1725. And the only profit still made,
and that was meagre, derived from the VOC trading
station in Basra. The Dutch at Bandar Abbas held out
because they hoped political and economic conditions
would improve, and that the money owed to and
stolen from them would be restored. The Dutch
in Esfahan were virtual prisoners in their factory,
whose doors were pried open by Afghans in search of
money. They were regularly threatened with torture
and beatings if they did not pay. Through the judicious
use of diplomacy and small gifts the Dutch were able
to stave off worse. In Bandar Abbas tensions between

3 . Map showing the trading station on
57
Gamron, anonymous, ca. 1698 (National
Archives, The57
Hague)
1698  حدود، ناشناخته،نقشه ایستگاه تجارتی در گامرون
)(آرشیو ملی الهه
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4. Map of Persia, Joan and
Willem Blaeu, 1662 (Austrian
National Library, Vienna)
1662 ، یوان و ویلم بالو،نقشه ایران
) وین،(کتابخانه ملی اتریش
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5. Agha Mohammad Khan Qajar
(1742-1797), founder of the Qajar dynasty.
He pacified and reunited Persia by force and
thus paved the way for renewed contacts
between Persia and the West. Collection
Qajar (Kadjar)
Family Association, Tehran.
 بنیانگذار دودمان، )1797  تا1742( آغا محمد خان قاجار.5
 با نيروى نظامى کشور را آرام و متحد کرد و بدین ترتیب،قاجار
.راه را برای ارتباط مجددی بین ایران و غرب هموار ساخت
 تهران،مجموعه انجمن خانوادگی قاجار
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and beatings if they did not pay. Through the judicious
use of diplomacy and small gifts the Dutch were able
to stave off worse. In Bandar Abbas tensions between
the Dutch and Afghans ran very high in 1728 when the
latter got wind of Dutch plans to move their entire
operation to the island of Hormuz. In November 1728
the Afghan governor arrested Pieter ‘t Lam, the VOC
director and his deputy Hendrik Molengraaff, and
transported them into the hinterland. In January
1729 they were returned to Bandar Abbas and kept
prisoner in the governor’s mansion. In the same
month the Dutch attacked the aforesaid mansion
in an attempt to liberate their two compatriots.
The governor escaped capture, but ‘t Lam and
Molengraaff were shot in the back by Afghan guards
when they were trying to flee and died later of their
wounds. The Dutch force withdrew to the factory
which was then besieged by the Afghans. After a few
days of fighting, both sides agreed to make peace.
The Dutch had no further trouble from the Afghans
and in early January 1730 the latter left the country.
After the expulsion of the Afghans from Persia the
Dutch hoped the country would once again develop
a thriving economy. The previous eight years of high
financial losses, fear, anxiety and scarcely any trade
would, they hoped, be transformed into a period of
expanding trade, good relations with the shah, and
above all into rising profits. Their losses had been
high; when the Afghans left, the VOC claim on the
Persian government amounted to 1.8 million Dutch
guilders, an enormous sum in those days.
But the high hopes were dashed; a situation of
depressed trade caused by military operations,
cash shortage and government interference with
the market, became structural in the years 1730 to
1747. Tahmasp II (reigned 1723-1732) was deposed
by his general, the later Nader Shah, who wanted to
squeeze more money out of the VOC and so opened
up discussions on the nature of the trade agreement.
Nicolaas van Leijpsigh, the VOC chief at Esfahan,
characterized the discussions as follows: ’If it is to his
advantage he [Nader] refers to the decrees obtained
by Ketelaar [in 1717]. When it is to his disadvantage he
says that the [same] decrees are void, without paying
attention to the curses that are called upon him in
those decrees [for breaking them].’ Having received
some substantial gifts, for a while Nader left the VOC
alone. But his officials continued to create all kinds of
problems to obtain money. When the Dutch protested
against these practices some courtiers said: ’The
Europeans only bring bark of trees, rags and fruits;
who needs them?’ Trade was also hampered because
of the continuous wars waged by Nader Shah, to pay
for which he increased taxation of the population.
His people were often forced to sell not only their
possessions, but even their children to pay. ’God’s
wrath reigns over this country and we pray upon
bended knees that in his mercy he may withdraw
his smiting hand,’ Van Leijpsigh wrote in 1737. As
a consequence of the downward spiral of trade the

VOC was now operating at a loss in Persia. This was
increased by the forced loans of money and ships that
were extorted from the VOC. Because the Persians
lacked a navy, Nader Shah needed foreign ships to
ferry his troops to Oman, when he decided to conquer
that country (1737-1740, 1743-1747). Dutch ships
were regularly required to assist. The VOC director
at Bandar Abbas proposed closure of operations in
Persia, but the VOC directors believed that by cutting
overheads, trade might once again flourish after
Nader Shah’s death. There was indeed an upsurge
in sales, but this was a temporary phenomenon and
soon diminished due to renewed fighting among
Nader Shah’s successors. The country’s population
had been reduced significantly due to the Afghan
invasion and the almost incessant warfare since 1722.
The people were exhausted and impoverished. In
1753, the Dutch opened a new factory on Khark Island
to escape the extortions of the authorities, and closed
the trading station at Bushehr. Finally, since Persian
trade had become a losing proposition, in 1758 the
VOC closed the Bandar Abbas station. Eventually,
in 1766, the Dutch were forced to surrender Khark
Island to Mir Mohanna, just when they had decided to
abandon trade with Persia altogether and withdraw
from Khark. (See elsewhere in this book). In 1771,
the VOC allowed voyages to Masqat by private Dutch
merchants, primarily to sell VOC sugar. These
voyages continued on a fairly regular basis until the
end of the 18th century, but there was no further
direct connection with Persia.
The Nineteenth Century
It was not until the reign of Fath Ali Shah Qajar
(reigned 1797-1834) that trade relations between the
Netherlands and Persia were resumed on a fairly
regular basis. (ill. 5) Informal trading between Java
and Persia already existed, in the hands of Armenian
merchants living in Java. In 1824 the government
of Dutch East India sent the vessel Baron van der
Capellen to Bandar Abbas with a typical 19th-century
cargo: sugar, tin, copper, spices, steel, nails, iron,
and sappanwood (used for dyeing fabric as well as
making red paints and inks) with a total value of
125,000 guilders. The captain was able to sell his
goods and load horses, rose water, gallnuts (to
produce ink), opium, and especially gold and silver,
which accounted for two-thirds of the value of the
cargo on the return trip. The profits were reasonable
enough to encourage merchants to finance four other
voyages of a single ship each between 1828 and 1831.
But the fact that the Dutch had no agent representing
their interests on the spot was a disadvantage.
Moreover, as security on the Persian Gulf coast was
uncertain and the sheikh at Bushehr somewhat
arbitrary in business matters, it was eventually
decided to discontinue trade with Persia.
In 1857 Dutch and Persian ambassadors signed a
commercial treaty in Paris, the only city in Europe at
that time having a Persian ambassador. The Dutch

parliament never ratified it, because there was no
interest in direct commercial relations. Various
private Dutch merchants nevertheless continued
trading with Persia, mainly sending sugar from Java
and bringing back wheat, dried fruit and dates. The
value of this trade increased from 300,000 guilders
in 1855 to 1,690,000 in 1865, when 5,700 tons of sugar
was traded; imports from Persia in the same years
totalled 100,000 and 200,000 guilders respectively.
After repeated requests to appoint a consul in
Persia to protect the budding Dutch (East India)
trade, the government of the Netherlands invited
Johan L. Schlimmer, a Dutch doctor who worked
in Persia from 1850 to1876, to become honorary
Consul General in Tehran. Schlimmer declined,
however, saying that he lacked the necessary means
to maintain so prominent a position. He died in
March 1876, two years after publishing Terminologie
médico-pharmaceutique, which, among other things,
standardized medical terminology in Persian. The
work is still a treasure trove for historians thanks to
its information about Persia.
In 1866 exports from Java to Persia began gradually
to decline in volume, and the composition of the
cargoes changed. Whereas initially spices, coffee,
timber, tea and textiles had been exported, in
addition to sugar, the trade had shifted almost
exclusively to sugar. Richard Keun was appointed
consul at Bushehr in 1868 to boost trade. His family
was part of the Dutch community in Smyrna (Izmir,
Turkey) and he was familiar with the Middle East, its
culture, and its languages. He built a large house
named Holandarabad outside Bushehr. (ill. 6) Keun
tried to promote Dutch trade and his own share in it
in various ways, including the establishment of Hotz
& Son. His efforts sometimes led to conflicts with
the British political resident in Bushehr. In 1879 Keun
obtained Persian consent to a new commercial treaty
granting the right of entrepôt to the Netherlands; this
was a major coup, since this right had been denied
to Russia and Great Britain. The Dutch parliament
was, once again, not really interested in the treaty;
furthermore the text posed ‘legal’ problems. Despite
this glitch, in 1883 Mirza Javad Khan, the Persian
representative in Belgium was also accredited to the
Netherlands.
Meanwhile, the overall drop in Dutch East Indian
exports to Persia was dramatic: from 1,440,000
guilders in 1866 to 160,000 guilders in 1884. After that
year, no ships sailed from Java for the Persian Gulf,
and Persia no longer figured in the trade statistics
of Dutch East India. Exports from Persia to Java,
which had reached a value around 200,000 guilders
a year, also declined and were discontinued at about
the same time as imports. These changes primarily
reflected the opening of the Suez Canal, for Javanese
sugar could no longer compete with sugar from the
West Indies. Nevertheless, some people believed
that sugar and tea from Java could be profitably
marketed in Persia if a direct steamboat line were

to link them via Bombay.In 1889 Nasser ed-Din Shah
(reigned 1848-1896) and in 1900 Mozaffar ed-Din
Shah (reigned 1896-1907) visited the Netherlands on
their way to England. The generally low-key nature
of Dutch-Persian relations was also reflected in the
workload of the Dutch representative in Persia in the
period 1892-1913. In fact, in the Netherlands it was
generally believed that no consul was necessary,
but pressure from commercial interest groups in
both the Netherlands and the Dutch East Indies
led to the appointment in 1890 of F.N. Knobel as
consul general; he served in Tehran until 1896. He
was succeeded by F.W. Bosschart, and then served
another term himself, after which he was succeeded
by J.E. de Sturler. It was owing to Knobel’s efforts that
in 1892 the Dutch printing firm J. Enschedé & Zoon
won a contract to print Persian postage and passport
stamps, which it continued to do until 1904. In 1893
Knobel was also instrumental in the establishment
of the Tehran Toko, a Dutch department store,
founded by A. Hotz with the financial participation of
many leading Persians, including Amin os-Soltan,
the prime minister. (ill. 7) Other Dutch commercial
activities were generated by Hotz & Son, an importexport firm established in 1874, attracted by Keun’s
description of trade opportunities in Persia. The firm
had agents in Esfahan, Shiraz, Soltanabad, Yazd,
Bushehr and Iraq and was particularly involved in the
carpet and opium trade. Hotz undertook many other
projects to develop the wealth of the country. He was
the first to drill for oil (near Dalaki) and had interests
in the development of coal mines, the Imperial Bank
of Persia, the carpet industry and the potential of the
Karoun river. In pursuing the latter, a Dutch engineer
named D.L. Graadt van Roggen made a detailed
proposal in 1906; unfortunately, owing to British
opposition, his project proposal came to nothing.
In 1903 the Hotz firm went bankrupt, largely due to
the dishonesty of a British business partner; and in
the same year Tehran Toko also went bankrupt as a
result of poor management. In Tehran, nevertheless,
three other smaller Dutch general stores: Magasin
de Nouveautés by Joost Vos, Magasin Hollandais by
Cornelis Prins and an unnamed shop by Johannes de
Pater, continued to cater for the well-to-do. (ill. 8, 9,
10)
Indirect trade between Java and Persia continued
through Calcutta and Bombay, involving mostly sugar
and tea, but the Dutch share in total Persian foreign
imports was only 0.75 percent in 1902, completely
insignificant compared with Persia’s two major
trading partners, Russia and Great Britain, which
together had a market share of more than 90 percent.
The Dutch representative in Persia grew discouraged,
though some felt challenged to do better. Although
Dutch trade in Persia did not grow more significant,
certain Dutchmen were able to market their goods
or to do business there. For instance, one P.P. ter
Meulen established a thriving import-export business
in Ahvaz in 1900.
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Although there is only one surviving 19th-century
Dutch travel account of Persia, that by T.M. Lycklama
à Nyeholt (see elsewhere in this book), Persian
studies became more popular in the Netherlands
as a result of growing interest in comparative
Indo-European Linguistics. The many geographical
texts from the Islamic period published by Dozy, De
Goeje, and Houtsma stimulated Persian studies.
Furthermore, Hotz and his collaborator Henryk
Dunlop were active not only as businessmen but
also in trying to arouse greater Dutch interest in
Persia. Hotz’s characterization of the Persians was
sympathetic, showing none of the usual superior
European attitude. It is therefore not surprising to
find both men mentioned positively by contemporary
Persians. Furthermore, Dunlop wrote a history of
Persia and edited the VOC records for the years 16231638 (Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische
Compagnie in Perzië, The Hague 1930). Hotz edited
historical texts (such as the report of the 1651
embassy) and in many publications promoted trade
with Persia.
In 1909 the post of consul general was upgraded to
envoy extraordinary and minister plenipotentiary,
and W.J. Oudendijk arrived to fill this position in
January 1910; he remained until 1913. The first
Persian ambassador to live in the Netherlands was
Mirza Samad Khan, who arrived in 1902. From 1913
until 1920 there was no Dutch diplomat based in
Persia, and Italy represented Dutch interests there;
they were later taken over by the United States of
America.
The Twentieth Century
The abolition of all foreign capitulations in 1927 also
meant the abrogation of all those foreign treaties that
gave foreign states extra-legal rights, which included
the Dutch-Persian treaty of 1857. Although the new
ruler, Reza Shah, had been in the service of the
Dutch consul-general Knobel as a groom in around
1904, this did not mean that the Netherlands received
special treatment. In response to friendly prodding

from the Persian government, the Netherlands
appointed a special envoy to assess the need for
permanent representation in Persia; as a result a
new treaty was signed in 1930. The Dutch have been
officially represented in Iran (as the international
community was asked to name the country in 1935)
ever since.
Trade continued between the Netherlands and
Iran throughout the Pahlavi period. Iran exported
mainly opium, dried fruit, and textiles, whereas the
Netherlands exported agricultural and industrial
products to Iran. The pioneering KLM airline route
from Amsterdam to Batavia passed through Iran.
The British consul-general at Bushehr reported in
1932, ‘The KLM service functioned throughout eleven
years with clockwork regularity.’ KLM continues
to schedule her flights to Iran today. (ill. 11) There
were also Iranian requests for Dutch experts on tea
cultivation and other agricultural matters, mineral
prospecting, and harbour construction. In the 1940s
Dutch representation was merely formal because the
Netherlands was occupied by Germany and the Dutch
East Indies by Japan. The Dutch embassy regained
more importance when Royal Dutch Shell increased
its activities in Iran after World War II. As a result, at
the end of the 1950s many Iranian welders came to
the Netherlands to train Dutch welders how to lay
pipes for the nascent Dutch gas industry. Commercial
relations also expanded between the two countries,
leading to a cultural treaty in 1959. In that year the
Shah of Iran visited the Netherlands and the Queen
of the Netherlands paid a return visit in 1962. In the
1960s the trade balance between the two countries
shifted in favour of Iran, which began to export large
quantities of oil to the Netherlands. Dried fruit and
textiles also continued to be traded. The Netherlands
exported mainly agricultural, industrial, and chemical
goods to Iran.
At present the Netherlands has an embassy in
Tehran – in a new building to boot – and Iran has one
in The Hague. Trade between the two countries has
increased over the years.

6. Holandarabad, the residence designed by the
former Netherlands’ consul-general Keun van
Hoogerwoerd, at Bushehr, A.P.H. Hotz, 1890-1891
(Tropenmuseum Amsterdam)
، محل اقامت طراحی شده توسط کنسول ژنرال سابق هلند،هلندر آباد
 (موزه1891- 1890  هوتز. پ. عکس از آ،کیون فان هوخروورد در بوشهر
)مناطق گرمسیری آمستردام
7. Building that formerly housed the Tehran Toko,
A.P.H. Hotz, ca. 1890 (Leiden University Library)
) (کتابخانه دانشگاه لیدن1890  حدود، هوتز. ه. پ. عکس از آ،تهران توکو
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8. and 9. Advertisements from Dutch firms
in Persian newspapers and magazines, ca.
1900 (collection of the author)
1900  حدود،ت هلندی در روزنامه ایرانی
 آگهی تبلیغاتی از شرک
)(کلکسیون نویسنده
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1. D.L. Graadt van Roggen
2. Joost Vos
3. Cornelis Prins
4. Johannes de Pater
5. Dozy De Goeje
6. Houtsma
7. W.J.Oudendijk

مالی بسیاری از ایرانیان برجسته ،چون امین السلطان ،نخست وزیر
(تصویر  ، )7تاسیس شده بود .فعالیت تجاری سایر هلندی ها بوسیله
هاتز و پسر ( )Hotz & Zoonاداره می شد .این شرکت صادرات -واردات،
در سال  ،1874تحت تاثیر گفته های کیون در مورد فرصت هایی
طالیی در ایران ،تاسیس شده بود .شرکت هاتز و پسر در اصفهان،
شیراز ،سلطان آباد ،یزد ،بوشهر و عراق مامورانی داشت .تجارت اصلی
شركت در فرش و تریاك بود .هوتز در پروژه های دیگر هم به ثروت كشور
كمك كرد .او اولین كسی بود كه در ایران به حفاری نفت پرداخت (در
حوالی دالكی) و عالقه به توسعه معادن ذغال سنگ نشان داد .بانك
شاهی در ایران ،صنعت فرشبافی و ذخیره آب رودخانه كارون از دیگر
زمینه های فعالیت های او بود .در زمینه گسترش ذخیره آب رودخانه
1
كارون ،در سال  ،1906یك هلندی دیگر به نام «د.ل .خرادت فان روخن»
پیشنهادی تجاری همراه با جزئیات ارائه داد ،كه متاسفانه به علت
مخالفت انگلیسی ها ،پروژه پیشنهادی به هیچ گرفته شد .هوتز در
سال  ،1903به دلیل خیانت شریك انگلیسی خود ،ورشكسته شد .در
همان سال هم تهران توكو به خاطر مدیریت ضعیف ،از هم پاشید.
گرچه سه مغازه هلندی دیگر كه كوچك تر از تهران توكو بودند باقی
ماندند .خدمات این مغازه ها برای مشتریان پولدارتر بود .این مغازه ها
عبارت بودند از Magasin de Nouveautés :متعلق به «یوست فوس»،2
 Magasin Hollandaisكه صاحب آن «كرنیلیس پرینس» 3بود و یك
مغازه بی نام كه متعلق به «یوهانس دپاتر» 4بود.
تجارت غیر مستقیم ،بخصوص تجارت شکر و چای ،بین جاوه و ایران
از طریق كلكته همچنان ادامه داشت .در سال  ،1902فقط 0.75
درصد از واردات ایران بوسیله هلندی ها انجام می شد كه در مقایسه
با شركای تجاری عمده ایران یعنی روس و انگلیس كه باهم بیش از
 90درصد بازار را در دست داشتند ،كامال بی اهمیت به حساب می
آمد .نماینده هلند در ایران كامال دلسرد شده بود ،ولی بعضی از
افراد معتقد بودند كه رقابت و مبارزه تجاری الزم است .با وجودی که
تجارت هلند در ایران پیشرفت و اهمیتی نیافت ،بعضی از هلندی ها
توانستند كاالهایشان را در ایران عرضه كنند .مثال شخصی به نام
«پ.پ .ترمولن» كه در سال  1900در تجارت و صادرات و واردات در اهواز،
پیشرفت بسیاری كرد.
تنها یك گزارش سفر به ایران از قرن نوزدهم باقی مانده كه نوشته
«ت.م .لیكالما آ نیهولت» است .تحقیقات و پژوهش های فارسی در
هلند ،به جهت مقایسه زبانهای هندی -اروپایی ،رونق بیشتری گرفت.
تعداد زیادی متون جغرافیایی در مورد دوره های اسالمی به وسیله
«دوزی»« ،دخویه» 5و «هاوستما» 6منتشر شدند كه انگیزه زیادی
برای تحقیقات در مورد ایران ایجاد می كردند .بعدها هوتز و همكارش
«هنریك دانلوپ» فعالیت های فراوانی كردند ،كه فقط به مسائل
تجاری محدود نمی شد ،بلكه سعی می كردند توجه و عالقه هلندی
ها را به ایران جلب كنند .بنا بر توصیف ایرانیان ،هوتز ،احساس همدلی
و همدردی با ایران داشت و به هیچ وجه افکار و رفتار رایج برتری طلبانه
اروپائیان را از خود نشان نمی داد .پس عجیب نیست كه از هر دو آنها
در تاریخ معاصر ایران ،به نیكی یاد شده است .دانلوپ ،بعدها تاریخ
ایران را نوشت و مدارك كتبی  VOCاز  1623تا  1638را ویرایش كرد
(Bronnen tot de Geschiedenis der Oostindische Compagnie in
 ،)Perziëالهه  .1930هوتز ویرایش متن های تاریخی دیگری ،مثل گزارش
سفارتخانه در  ،1651را انجام داد  ،و در بسیاری از مقاالتش تجارت با

ایران را تشویق می کرد.
در سال  ،1909مقام كنسول ژنرال به مقام وزیر مختار ترفیع یافت و در
ماه ژانویه « ،1910و.ی .اودندیك» 7به عنوان وزیر تام االختیار برای احراز
این مقام به ایران رفت و تا سال  1913در آنجا ماند .اولین سفیر ایرانی
كه در هلند زندگی كرد ،میرزا صمد خان بود كه در سال  1902به هلند
آمد .از سال  1913تا سال  ،1920هیچ دیپلمات هلندی در ایران اقامت
نداشت و سفارت ایتالیا حافظ منافع هلند در ایران بود و بعدها این
مسئولیت به سفارت آمریكا داده شد.
قرن بیستم
لغو كاپیتوالسیون (پیمانی كه به موجب آن در كشورهای عقب
افتاده ،به افراد خارجی ،حقوق و امتیازات ویژه قضایی داده می شود)
در سال  1927به معنی لغو تمام عهدنامه های خارجی بود كه به
موجب آنها ،حقوق ویژه ای به كشورهای بیگانه تعلق می گرفت .این
موضوع ،شامل عهدنامه سال  1857ایران -هلند هم می شد .رهبر
جدید ایران ،رضا شاه ،در سال  1904در خدمت «ژنرال کنوبل» كنسول
هلند بود و از اسب های او نگهداری می كرد .البته این موضوع ،منجر
به رابطه ویژه ای با هلند نشد .در جواب دعوت دوستانه از طرف دولت
ایران ،هلند نماینده ای برای ارزیابی نیاز به حضور دائمی در ایران ،به
آن کشور فرستاد .در سال  ،1930عهدنامه جدیدی بسته شد ،و از آن
به بعد هلند به طور رسمی در ایران سفارتخانه دارد .در دوران پهلوی،
تجارت بین ایران و هلند ادامه یافت .از ایران محصوالتی چون تریاك،
میوه های خشك و پارچه به هلند صادر می شد .محصوالت هلند نیز
شامل وسایل كشاورزی و صنعتی بود .خطوط هوایی پیشگام KLM
به مقصد باتاویا ،از تهران می گذشت .در سال  ، 1932كنسول ژنرال
بریتانیا در بوشهر گزارش كرد كه سرویس  KLMیازده سال است كه
مثل ساعت ،دقیق كار می كند .امروزه هم  KLMبرنامه پرواز به ایران را
ادامه می دهد (تصویر .)11
ایران از هلند تقاضا کرد كه كارشناسان كشت چای و سایر
محصوالت كشاورزی را به ایران اعزام كند .همچنین نیاز خود را به
كارشناسانی برای اكتشاف منابع معدنی و بندرسازی اعالم کرد .در
سال های  ،1940نماینده هلند تنها یك مقام تشریفاتی به حساب می
آمد ،زیرا در آن زمان ،هلند در اشغال آلمان بود و كشورهای تحت سلطه
هلند (اندونزی) هم در دست ژاپن قرار داشتند .بعد از جنگ جهانی دوم،
زمانی كه كمپانی شل  shellفعالیتش را افزایش داد سفارت هلند
دوباره اهمیت خود را به دست آورد .در اواخر سال های  1950تعدادی از
جوشكارهای ایرانی به هلند آمدند تا به هلندی ها كه تازه داشتند
صنعت گاز خود را تاسیس می كردند ،آموزش جوشكاری بدهند .روابط
تجاری بین دو كشور هم توسعه یافت و منجر به عهدنامه فرهنگی
سال  1959شد .در آن سال ،شاه ایران از هلند دیدار كرد و ملكه هلند
هم در سال  1962از ایران بازدید نمود .در سال های  ،1960موازنه تجاری
بین دو كشور ،بیشتر به سود ایران بود زیرا ایران ،نفت صادر می كرد.
میوه خشك و پارچه هم به روال سابق جزو صادرات بودند .هلند هم
به صدور محصوالت کشاورزی ،مواد شیمیایی و صنعتی به ایران می
پرداخت.
اكنون ( ،)2008هلند در ایران سفارتخانه دارد .ساختمانی جدید .ایران
هم سفارتخانه ای در الهه دارد .تجارت بین دو كشور افزایش یافته.

زوال بود و شرکت ضرر می داد .به این ضررها باید وام ها و كشتی هایی
را هم كه به زور از  VOCگرفته می شد ،اضافه كرد .نادر شاه وقتی در
سال  1737-1740و  1743-1747تصمیم گرفت عمان را تسخیر كند،
نیروی دریایی نداشت وباید از كشتی های خارجی استفاده می کرد تا
سپاهش را به عمان ببرد .در طول آن سال ها ،كشتی های هلندی به
طور مرتب می بایست كمك می كردند.
مدیر  VOCدر بندرعباس پیشنهاد كرد كه كار را در ایران متوقف و
تعطیل كنند ،ولی مدیران رده باالی  VOCاعتقاد داشتند كه با كاهش
مخارج كلی ،ممكن است بار دیگر بعد از مرگ نادر تجارت رونق گیرد.
این اتفاق افتاد ،ولی امری موقتی بود و به زودی جنگ مابین جانشینان
نادرشاه ،موجب كاهش سود شد.
جمعیت كشور به خاطر هجوم افغان ها و جنگ های پی در پی ،از سال
 1722به بعد ،به شدت كاهش یافته بود .مردم گرسنه و از پای درآمده
بودند .در سال  ،1753هلندی ها كارخانه ای در جزیره خارك دایر كردند
تا از اخاذی های اولیا امور ،دور باشند و تجارتخانه خود را در بوشهر
تعطیل كردند .باالخره  VOCدر سال  1758تجارتخانه بندرعباس را
هم تعطیل كرد .بعدها ،در سال  1766هلندی ها مجبور شدند جزیره
خارك را نیز به «میر محنی» واگذار كنند.
باالخره هم تصمیم به ترك تجارت با ایران گرفته شد و همه از جزیره
خارك خارج شدند .در سال  VOC ،1771به تجارتخانه های خصوصی
هلندی اجازه سفر به مسقط را داد ،تا بخصوص به فروش شکر VOC
بپردازند .این سفرهای تجارتی تا پایان قرن هجدهم به طور منظم
ادامه داشت ،ولی به غیر از آن هیچ ارتباط مستقیمی با ایران وجود
نداشت.
قرن نوزدهم
تا سلطنت فتحعلی شاه قاجار(حكومت  1797تا  )1834هیچ ارتباطی
بین هلند و ایران نبود (تصویر  .)5در آن دوران ،تجارت غیر رسمی بین
جاوه و ایران برقرار بود که توسط تاجران ارمنی مقیم جاوه انجام
می شد .در سال  ،1824فرمانداری كمپانی هند شرقی هلند چندین
كشتی به بندرعباس فرستاد كه محموله دریایی آنها شكر ،قلع،
حلبی ،مس ،ادویه ،پوالد ،میخ ،آهن ،و چوب قرمز (برای رنگ پارچه ،رنگ
قرمز و مركب) بود .قیمت مجموع محموله حدود  125هزار گیلدر می
شد .كاپیتان توانست كاالهایش را بفروشد و به جای آن كشتی را با
اسب  ،گالب ،مازو(برای ساخت مركب)  ،تریاك و بویژه طال و نقره بار
كند ،بطوریكه در این معامله ،معادل دو سوم ارزش محموله كشتی
در موقع بازگشت سود بود .منفعت خوبی كه بدست آمد ،تاجران را
تشویق کرد تا برای فرستادن چهار كشتی دیگر  -در بین سالهای 1828
تا  - 1831به ایران سرمایه گذاری بكنند .حقیقت این بود كه هلندی
ها ماموری نداشتند كه در محل ،نماینده منافع آنان باشد و این یك
مشكل بزرگی به حساب می آمد .عالوه بر این ،امنیت در منطقه
خلیج فارس متغیر و نامعلوم بود و شیخ بوشهر ،مستبدانه در
كارهای تجاری دخالت می كرد .از این رو سرانجام تصمیم گرفته شد
كه تجارت با ایران ادامه نیابد.
در سال  1857در پاریس ،سفرای هلند و ایران موافقتنامه ای تجاری
امضاء كردند .در آن زمان ،پاریس تنها شهر اروپا بود كه ایران در آن
سفیر داشت .پارلمان هلند این موافقتنامه را به تصویب نرساند ،زیرا
عالقه ای به تجارت مستقیم نداشت .البته تاجران بخش خصوصی
با ایران تجارت می كردند؛ از جاوه ،شكر به ایران می بردند و از آنجا
گندم و میوه خشك و خرما بر می گرداندند .ارزش تجاری این كاالها
از  300.000گیلدر در سال  1855به  1.690.000گیلدر در سال 1865
رسید .در سال  5.700 ،1865تن شكر به ایران فرستاده شد .میزان
واردات از ایران در این دو سال به ترتیب  100.000و  200.000گیلدر بود.

بعد از تقاضاهای مجدد برای برقراری كنسول در ایران ،برای محافظت از
1
تجارت نوپای هلند (هند شرقی) در ایران ،دولت هلند از «یوهان شلیمر»
دكتری هلندی كه از سال  1850تا  1876در ایران كار می كرد ،دعوت
كرد كه به صورت افتخاری ،كنسول ژنرال آنان در ایران شود .شلیمر
به هر حال نپذیرفت و نبود انگیزه و كارایی را دلیلی برای عدم قبول
چنین مقام واالیی دانست .او در ماه مارچ سال  1876در گذشت .دو
سال قبل از وفات ،كتابی منتشر كرد به نام Terminologie médico-
 pharmaceutiqueو در آن تمام اصطالحات و واژه های پزشكی ایران را
طبقه بندی كرد .كار او ،به خاطر اطالعاتی که در مورد ایران عرضه می
کند ،هنوز هم گنجینه و تحفه ای است برای تاریخ نگاران.
در سال  ،1866حجم صادرات جاوه به ایران به آهستگی كاهش یافت و
تركیب محموله های تجاری نیز تغییر كرد .در ابتدا ادویه ،قهوه ،چوب،
چای ،پارچه و شكر صادر می شد .بعدها تجارت منحصر به شكر
گردید .در سال « ،1868ریچارد كیون» 2به سمت كنسول در بوشهر
منصوب شد تا تجارت را رونق بخشد .خانواده او از هلندی های مستقر
در ازمیر تركیه ( )Smyrnaبودند .او با خاورمیانه و فرهنگ و زبان های آن
منطقه آشنایی داشت .خانه بزرگی در بیرون بوشهر ساخت كه آن را
هلندارآباد 3نامید(تصویر  .)6كیون سعی كرد كه تجارت هلندی ها و
همین طور سرمایه گذاری خودش را به نحو مطلوبی توسعه بخشد.
از جمله كارهای او تاسیس شركت  Hotz & Sonبود .تالش های او
گاهی اوقات ،باعث نزاع با سیاستمداران انگلیسی ساكن بوشهر
می شد .در سال  ،1879كیون توانست رضایت ایرانیان را برای عهدنامه
تجاری جدیدی بگیرد كه حقوق مركز بازرگانی هلند را ضمانت می
كرد .این یك ضربه كاری به رقبا بود ،زیرا تا آن زمان از دادن این حق به
روس ها و انگلیسی ها خودداری شده بود .اما بار دیگر پارلمان هلند
عالقه ای نشان نداد .در ضمن “متن عهدنامه ،اشكال قانونی نیز
داشت” .علی رغم این عملکرد اشتباه ،در سال  1883میرزا جواد خان،
نماینده ایران در بلژیك ،به عنوان نماینده ایران در هلند نیز منصوب شد.
میزان كاهش صادرات هلند به ایران چنان بود كه از  1.440.000گیلدر
در سال  1866به  160.000گیلدر در سال  1884رسید و بعد از آن سال
هم ،هیچ كشتی دیگری به خلیج فارس نرفت .ایران دیگر نقشی در
محاسبات تجاری هلند و کمپانی  VOCنداشت .صادرات ایران به جاوه
هم كه زمانی حدود  200.000گیلدر در سال بود ،ابتدا كاهش یافت و در
بعد در همان سالها قطع شد .دلیل اصلی این تغییرات ،باز شدن كانال
سوئز بود .زیرا دیگر شكر جاوه ،نمی توانست با شكر هند غربی رقابت
كند .اگرچه بعضی ها معتقد بودند كه شكر و چای جاوه هنوز می
تواند در ایران بازار سودآوری داشته باشد ،اما به شرطی كه یك خط
كشتیرانی تجاری ،جاوه را از طریق بمبئی به ایران متصل سازد.
در سال  1889ناصر الدین شاه (حكومت  1848تا  )1896و در سال 1900
مظفرالدین شاه (حكومت  1896تا  )1907در راه سفر به انگلستان،
از هلند نیز دیدن كردند .در مجموع ،رابطه سست و ضعیف میان
ایران و هلند ،در میزان كار نمایندگان ایران در هلند در دوره  1892تا
 1913منعکس بود .در واقع هلندی ها معتقد بودند كه اصال نیازی
به كنسولگری در ایران نیست ،ولی فشاری كه گروه های تجاری در
هلند و هند شرقی هلند می آوردند باعث شد كه در سال « ،1890ف.ن.
كنوبل» 4به عنوان كنسول ژنرال در تهران برگزیده شود .او تا سال
 1896در تهران خدمت كرد .جانشین او «ف.و .بوسخارت» 5بود ولی خود
کنوبل نیز برای دوره ای دیگر در تهران خدمت كرد تا اینكه جانشین
دیگرش به نام «ی.ن .دستورلر» 6به تهران آمد .به خاطر تالش های
كنوبل بود كه در سال  ،1892چاپخانه هلندی J. Enschede & Zoon
قرارداد پست ایران و مهر پاسپورت را گرفت و این كار را تا سال 1904
ادامه داد .در سال  ،1893كنوبل نقش مهمی در تاسیس فروشگاه بزرگ
هلندی تهران توکو داشت .این فروشگاه بوسیله هوتز و با شراكت
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سلطنتی دیگر ابریشمی برای فروش نداشت.
معامله های زیان آور قبلی برای هلندی ها،
تبدیل به معامالت پر سود شد؛ زیرا كمپانی
از معافیت عوارض گمركی در تجارت آزاد بهره
زیادی می برد و دیگر مجبور به خرید ابریشم
از دربار نیز نبود .در سال  1694شاه سلیمان از
جهان رفت ،پسر بزرگترش جانشین او شد و
موقعیت جدیدی بوجود آمد.

10. Advertisement from a Dutch firm in a Persian
)newspaper, ca. 1900 (collection of the author
آگهی تبلیغاتی از شرکت هلندی در روزنامه ایرانی حدود سال 1900
(کلکسیون نویسنده)
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تجارت در قرن هجدهم
شاه جدید ،شاه سلطان حسین (سلطنت
 1694تا  1722میالدی) برای  VOCمشكلی
ایجاد نكرد .او تمام فرمان هایی را كه به وسیله پدرش امضا شده
بود دوباره تایید كرد .از آنجائی كه هیچیك از طرفین ،از این عهدنامه
راضی نبودند ،بحث و گفتگو برای عهدنامه جدیدی آغاز شد .وقتی
موافقتنامه جدید تهیه شد« ،یاکوبوس هوخ كامر» 1به عنوان سفیر
برای پایان دادن به مذاکرات ،وارد ایران شد .موافقت شد كه دوباره
عهدنامه ابریشم را اجرا كنند ولی این بار ،ابریشم را به قیمت ارزان
تر بخرند و با این شرط كه هر سال برای شاه هدایایی ،شامل كاالهای
آسیایی ،بفرستند.
ده سال دیگر با اجرای همین عهدنامه گذشت ،تا اینکه دوباره
اختالفاتی بوجود آمد .این بار ،دعوا بین «ویلم باكر یاكوبز»2مدیر VOC
در بندرعباس و معاونش «پیتر ماكاره جوان» ،3رئیس اداره اصفهان ،بود.
این نزاع مربوط به منافع شخصی آنها و صدور طال و نقره بود .البته
باید این نكته را گفت كه ماكاره كمی دیوانه بود .در جوالی  ،1712او
«فرانسوا ساهید» مترجم  VOCرا متهم كرد كه تالش كرده است او
و خانواده اش را مسموم كند .ماكاره با شكایت به اولیا امور در ایران،
باعث شد كه همه كاركنان اداره اصفهان را دستگیر كنند .آنها بعدا
آزاد شدند .او همینطور پول هنگفتی به مدت یك ماه به شاه قرض
داد 14000 .تومان ،معادل  595هزار گیلدر هلند ،كه البته این پول هرگز
بازپس داده نشد .كار دیگر ماكاره این بود كه دفاتر مالی  VOCرا در
اختیار صاحب منصبان ایران گذاشت تا به این طریق برای رقیبان خود،
مشكل ایجاد كند .اولیا امور در ایران به این نتیجه رسیدند كه هلندی
ها به صورت غیرقانونی ،طال و نقره صادر كرده اند .نخست وزیر ،به
هلندی ها برای پرداخت عوارضی كه بدهكار بودند ،فشار آورد .او بعدها
ماكاره را به اتفاق یک نماینده ،محمد جعفر بیك ،به باتاویا فرستاد.
هر دوی آنها در  14آوریل سال  1715به باتاویا رسیدند .فرمانده کل در
باتاویا ،برای تحقیقات و مطالعه مدارك ،مهلت خواست .به نماینده
(محمد جعفر بیك) ،گفته شد كه «یوان یوزوا كتهالر» 4برای حل
مشكل فرستاده خواهد شد .در  31جوالی  ،1715محمد جعفر بیك،
باتاویا را ترك كرد و در  25دسامبر  1715به بندر عباس رسید .كتهالر،
در مه  1716به اصفهان آمد و بعد از گفتگوهای دشوار ،توافقنامه ای
تهیه شد.
به هر حال نه  VOCو نه ایران ،از این توافق بهره چندانی نبردند ،زیرا در
سال  1722نیروهای افغان ،كشور را اشغال كردند و اصفهان برای مدت
هفت ماه در محاصره بود .دفتر خاطرات كارمندان  VOCدر اصفهان
حاكی از رنجی است كه مردم آن دیار بردند .شهر در اكتبر 1722
سقوط كرد .هشت سال بعد از آن ،نه تنها برای مردم ایران ،بلكه حتی
برای هلندی ها و همه كسانی كه با ایران تجارت می كردند ،فاجعه
بود .كشور ویران شد و تجارت خارجی متوقف گردید .هلندی ها پول
نسبتا زیادی را از دست دادند :آنها مبلغ  17هزار تومان در  30اگوست
 1722به شاه سلطان حسین قرض داده بودند؛ درست چند روز پیش
از سقوط اصفهان و سرنگونی شاه .البته هلندی ها خیلی بیش از

این را هم ،از دست دادند؛ «محمود خان قالزای»  -جانشین افغان -
(حكومت  1722تا  )1725با زور و تهدید  20هزار تومان دیگر از هلندی
ها در اصفهان گرفت .بعد از آن ،هلندی ها تنها توانستند در كرمان ،به
تجارت با ایران ادامه دهند .این تجارت تا سال  1725پا بر جا بود .تنها
سود ناچیزی که عاید می شد ،از تجارتخانه  VOCدر بصره بود .هلندی
ها امیدوار بودند كه سیاست و اقتصاد بهبود یابد و به همین دلیل در
بندرعباس پایداری كردند .عالوه بر آن می خواستند پولی را كه طلب
داشتند و همچنین پولی را كه از آنان دزدیده شده بود ،پس بگیرند .در
آن زمان در اصفهان ،هلندی ها در كارخانه خودشان زندانی بودند .اگر
هم در ِ زندان باز می شد ،یا برای فضولی و یا برای تهدید آنها بود .آنها را
تهدید می كردند كه اگر پول ندهند ،كتك می خورند و یا شكنجه می
شوند .اگرچه سیاست عاقالنه و هدایای كوچك هلندی ها ،دفع شر
می كرد ،ولی در بندرعباس ،كشمكش و اختالف بین هلندی ها و افغان
ها خیلی باال گرفت .در  1728به افغانها خبر رسید كه هلندی ها
قصد دارند تمام تشكیالت خود را به جزیره هرمز ببرند .حكمران افغان،
مدیر « VOCپیتر هتالم» 5و معاونش «هندریك مولنخراف» 6را دستگیر
كرد و آنها را به داخل كشور فرستاد .در ژانویه  1729آنها را دوباره به
بندرعباس بازگرداندند و در سرای حكومتی زندانی كردند .در همان ماه،
هلندی ها برای نجات هم میهنانشان به آنجا حمله كردند .فرماندار
توانست بگریزد ،ولی هتالم و مولنخراف ،در حال فرار به وسیله سربازان
افغان ،از پشت سر تیر خوردند و مدتی بعد ،مردند .نیروهای هلندی به
كارخانه عقب نشینی كردند و به وسیله افغان ها محاصره شدند.
بعد از چند روز جنگ ،هر دو طرف تصمیم به صلح گرفتند .از آن پس
دیگر مشكلی با افغان ها به وجود نیامد .افغان ها در اول ژانویه 1730
كشور را ترك كردند.
بعد از بیرون راندن افغان ها از ایران ،هلندی ها امیدوار بودند كشور بار
دیگر به توسعه و پیشرفت اقتصادی دست بیابد .هشت سال گذشته
برای آنها ،با ترس ،باخت مالی زیاد و تجارت اندك همراه بود .حال آنها
امیدوار بودند كه دوره ای از توسعه تجارت ،رابطه خوب با شاه و بیش
از هر چیز ،سود بسیار را تجربه كنند .باخت زیاد آنان سبب شد كه
وقتی افغان ها بیرون رانده شدند VOC ،از دولت ایران  1.8میلیون گیلدر
هلندی تقاضای خسارت كند ،كه در آن روزها مبلغ زیادی بود.
به زودی ،امید بلندپروازانه آنها ،به زمین خورد .در طول سال های 1730
تا  1747موقعیت تجاری به سبب عملیات نظامی ،كمبود نقدینگی
و دخالت دولت در بازار ،کساد بود .طهماسب دوم (حكومت  1723تا
 1732میالدی) به وسیله نادر شاه معزول شد .در حقیقت ،نادر می
خواست كه از  VOCپول بیشتری كسب كند .پس ،اصل موافقتنامه
را زیر سئوال برد« .نیكالس فان لیپسیخ» مدیر  VOCدر اصفهان،
موضوع را این طور توصیف كرد“ :اگر به سود او (نادر) باشد دستور به
رجوع موافقتنامه كتهالر را می دهد ()1717؛ ولی اگر به ضررش باشد
می گوید آن فرمان بی اعتبار است و هیچ توجهی هم به شكستن
فرمان و عواقب آن ندارد ”.نادر ،بعد از گرفتن چند هدیه ،برای مدتی
 VOCرا آزاد گذاشت ولی صاحب منصبان نادر برای گرفتن پول ،انواع
مشكالت را به وجود می آوردند .وقتی که هلندی ها به این رفتار
اعتراض كردند؛ درباریان به كنایه گفتند“ :اروپایی ها فقط پوست
درخت ،قالی و میوه را برای ما آورده اند .چه فایده ای دارد؟ چه كسی
اینها را می خواهد؟” از سوی دیگر ،تجارت هم دیگر سود نداشت.
جنگ های مداوم نادرشاه و تامین مخارج جنگ ،سبب افزایش مالیات
و فشار بر مردم شد .مردم برای پرداخت مالیات ،همه زندگی خود
را می فروختند .كار به جایی رسید كه بعضی ها مجبور به فروش
فرزندانشان شدند .فان لیپسیخ در سال  1737نوشت“ :خشم خداوند
بر این سرزمین حكمفرماست .به درگاهش زانو می زنیم و دعا می
خوانیم .شاید لطف او بر قهرش چیره شود ”.تجارت  VOCدر ایران رو به

هلندی ها تصمیم گرفتند كه ابریشم را از بخش خصوصی تهیه
كنند .آنان حقوق گمرگی را نمی پرداختند .بعد از چند سال ،نخست
وزیر میرزا تقی ،به مدیر « VOCنیكوالس اورسخی» 1اطالع داد كه باید
تمام حقوق گمركی را پرداخت كنند .مدیر  VOCاصرار داشت كه
چنین نیست و هلندی ها معافیت مالیاتی دارند .اداره مركزی VOC
در باتاویا تفسیر او را از عهدنامه تایید كرد .ولی باالخره در سال 1638
میرزا تقی ،اورسخی را مجبور كرد كه حقوق گمركی را پرداخت كند.
باتاویا اعتراض كرد و از جانشین اورسخی« ،آدام وسترولت» 2خواست تا
مسئله را حل كند .به هر حال ،وسترولت بالفاصله پس از اولین دیدار
با شاه صفی ،درگذشت.
جانشین او «ولهبرانت خلینسن» ،3كه در سال  1640به ایران رسید
دستور گرفته بود تا برای جلوگیری از مشكالت بعدی ،فقط ابریشم
را از شاه بخرد .ولی نخست وزیر با زور و تهدید ،خلینسن را مجبور
به خرید ابریشم (بیشتر از مقدار ِ نیاز  ) VOCمی كرد .وقتی در سال
 ،1643خلینسن كشور را ترك كرد ،اختالفات همچنان باقی مانده بود.
جانشین او «كارل كونستانت» 4نیز با برخورد غیر قابل انعطاف ایرانیان
روبرو شد .آنها او را نیز مجبور به خرید بیش از نیاز ِ ابریشم و آن هم با
قیمت گران می كردند .كونستانت در موقعیت های مختلف ،سعی
می كرد تا نظر میرزا تقی را عوض كند“ :وقتی سعی كردم كه بر خالف
عقایدش با او بحث كنم و دلیل بیاورم ،او بالفاصله عصبانی شد و با
پرگویی و بهتان روبرو شدیم .آدم های بی ادب اطرافش ،مرا به زور و با
كتك بیرون کردند”.
باتاویا ،ناسازگاریهای میرزا تقی را غیر قابل قبول دانست و تصمیم
به اقدام نظامی گرفت .كونستانت که از همه چیز خسته شده بود،
تقاضا كرد او را اخراج كنند .فرماندار حكومتی «آنتونی فان دیمن» 5از
تصمیم او متعجب شد .او از پشت میزش در باتاویا نوشت« :در چنین
شرایطی ،هر كس جوهر خود را نشان می دهد؛ اگر همه چیز به آرامی
پیش برود ،حتی پسر بچه ها نیز می تواند یك كشتی را هدایت كند».
به كنستانت دستور داده شد تمام سرمایه های  VOCرا به بندرعباس
ببرد و آنها را بار كشتی كند .او حتی از جزیره قشم و برج و باروی
آن بازدید كرد .اولیای امور در ایران ،از نقشه هلندی ها آگاه شدند و
كاركنان  VOCرا كه در حال ترک کردن اصفهان بودند ،دستگیر كردند.
در ماه مه  ،1645پنج كشتی  VOCبه بندرعباس رسیدند و در اقدامی
متقابل ،بندر را بستند .آنها در ژوئن ،به برج و باروی قشم حمله كردند
ولی نتوانستند آنجا را تسخیر كنند.
در همین احوال ،دربار ایران در اصفهان ،در مقابل این پیشامدها عقب
نشینی كرد و شاه عباس دوم (سلطنت  1642تا  1666میالدی) نامه
ای به «كورنلیس بالك»6فرمانده كل ناوگان نوشت و موافقت خود را با
تقاضاهای هلندی ها اعالم كرد .شاه از بالك دعوت كرد كه به اصفهان
برود .گرچه بالك به اصفهان رفت ،ولی پیش از آنكه شاه را مالقات
كند به دلیل نامعلومی درگذشت .جانشین او« ،خلینسن» 7نیز بیمار
بود و حاضر به سفر نشد .در همین ایام ،میرزا تقی ،در طی دسیسه ای
كه گروهی در دربار بر علیه او تدارك دیده بود ،به قتل رسید .گویا
هدفشان به دست آوردن دولت بود .همه توطئه َگران ،بعد از چند روز،
به فرمان شاه كشته شدند.
خلیفه سلطان ،جانشین میرزا تقی ،تعهد كرد كه رفتار مناسب
تری با هلندی ها داشته باشد .در سال  ،1647دو نفر دیگر به مقام
مدیریت رسیدند« :نیكالس فربورخ» 8و «ویلم باستینگ» 9،كه آنها
هم نتوانستند به توافقنامه ای دست بیابند .در آن زمان شاه مشغول
برنامه ریزی برای تصرف قندهار بود ،که در نهایت این امر در سال
 1649اتفاق افتاد .اگرچه هلندی ها معافیت مالیاتی داشتند ،بدون
اینکه الزم باشد که از شاه خرید کنند ،ولی احساس می كردند كه
نفع آنها در حل اختالفات است .بنابراین در سال  1651باتاویا« ،یوان

كونئوس» 10یك عضو جوان از شورای سرزمین های زیر سلطه هلند
را به اصفهان فرستاد ،تا با شاه توافقنامه ای جدید منعقد کند .او
توانست توافقنامه جدیدی را جایگزین قبلی كند ،ولی نتوانست وجوه
پرداخت شده را پس بگیرد .در قرارداد جدید ،با تجارت بدون مالیات VOC
موافقت شده بود .در مقابل VOC ،باید ابریشم را با قیمت ثابت از
شاه می خرید .اگرچه باتاویا از موافقتنامه جدید هم خوشنود نبود،
ولی این توافقنامه ،باعث گسترش روابط تجاری با تمام سرزمین ایران
شد .بدین طریق سود فراوانی عاید  VOCشد و مشكل زیادی هم به
وجود نیامد .در حقیقت تجارت چنان خوب بود كه در سال  1666باتاویا
تصمیم گرفت «هویبرت دلیرسه» 11را به عنوان سفیر به دربار شاه
بفرستد تا بدین طریق رضایت خود را نسبت به امور نشان دهد .در
 23جوالی  ،1666دلیرسه با هدایایی ،همراه با دو فیل به حضور شاه
رسید .فیل ها در مقابل شاه زانو زده و ادای احترام كردند .چند روز
بعد ،شاه برای هلندی ها شراب و نوشیدنی های الكلی فرستاد ،تا
جشن بگیرند .او همچنین امتیازات تجاری آنها را به تایید رساند .ولی
سفارتخانه ،در دراز مدت ،نتوانست كار زیادی انجام دهد زیرا مدتی پس
از شرفیابی به حضور شاه عباس دوم ،شاه وفات یافت.
جانشین او ،شاه سلیمان قول داد كه عهد نامه را تمدید كند ،ولی
این اتفاق نیفتاد .در حقیقت چیزی عوض نشد .ایران در دوران بحران
اقتصادی و مادی به سر می برد .نخست وزیر جدید ،شیخ علی خان،
سعی می كرد كه ابریشم بیشتری به هلند بفروشد و هلندی ها هم
ابریشم كمتری می خواستند .نخست وزیر آنها را مجبور به خرید
مقدار زیادی ابریشم كرد .كاركنان  VOCسعی كردند رشوه دهند،
تهدید به ترک ایران کردند و درخواست های زیادی فرستادند ،ولی شیخ
علی خان ،هیچ پاسخی نداد .او نامه های درخواست را حتی باز هم
نمی كرد .وقتی در سال  1680مترجم  VOCبار دیگرنزد شیخ علی خان
رفت ،وی با عصبانیت فریاد زد“ :شما با شاه معامله می كنید نه با یك
تاجر .اگر دوست ندارید بروید ”.و همان وقت دستور داد كه  600لنگه
ابریشم را به كارخانه هلندی ها تحویل دهند .هلندی ها از گرفتن
ابریشم سرباز زدند و این موضوع باعث شد ،حرف های تندی رد و بدل
شود .در نتیجه مامور هلندی كتك خورد و مجبور به گرفتن ابریشم
شد .مدیر  VOCدر ایران ،به باتاویا پیشنهاد داد كه بهتر است اعالم
جنگ بكنید .باتاویا موافقت كرد و نیروی دریایی اعزامی به فرماندهی
«رینر كاسمبروت» 12باید از شاه می خواست كه برای یك توافقنامه
دیگر به گفتگو بنشیند .در صورت شكست مذاكرات و تاخیر در آن،
جزیره هرمز به اشغال در می آمد و كشتیرانی به ایران متوقف می
شد.
كاسمبروت به محض رسیدن به ایران ،تصمیم به بستن سواحل آن
گرفت .وقتی هیچ جوابی به نامه او از دربار نیامد ،او به قشم حمله
كرد و این جزیره ،در  4اگوست  1684به دست هلندی ها افتاد .برای
خروج از این بن بست ،شاه سلیمان از كاسمبروت دعوت كرد كه به
اصفهان بیاید تا مشكل حل شود .هیات مذاكره كننده به اصفهان
رفت تا با شاه صحبت كند ،ولی از آنان استقبالی نشد .شاه سلیمان
هر گونه موافقتی را موكول به آزادی قشم كرد .با این حال وقتی در
سال  ،1686هلندی ها از قشم بیرون رفتند ،نخست وزیر هیچ تمایلی
به گفتگو نشان نداد .او تنها یك پیشنهاد به هلندی ها داد“ :یا طبق
میزان توافقی ابریشم بخرید و یا مالیات بدهید”.
بعد از آنكه هلندی ها قول دادند که سفیری برای حل اختالفات به
ایران بفرستند ،به آنها اجازه داده شد تا به بندرعباس بازگردند.
باتاویا ،برای فرو نشاندن كشمكش« ،یوهان فان لین» 13را به عنوان
سفیر به ایران فرستاد .فان لین در  13جوالی  1690به اصفهان رسید.
گفتگوها بسیار دشوار و طوالنی بود .ولی باالخره به یک توافق
یكساله رسیدند .هلندی ها شانس آوردند كه بعد از سال  ،1693دربار
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 قرن نوزدهم، رنگ و روغن روی شیشه، نقاش ناشناخته،پرتره فتحعلی شاه
 تهیه عکس توسط جولیت جهانبانی،کلکسیون شمس ملک آرا

اولین تماس ها در قرن هفدهم
در سال  ،1622كمپانی هند شرقی هلند ( )VOCتصمیم به توسعه
ارتباط تجاری با ایران گرفت .این كمپانی در سال  1602ایجاد شد
تا شكافی در انحصار تجارت پرتغالی ها با آسیا به وجود بیاورد.
برای شروع ،تمركز خود را بر فرصت های تجارتی در ادویه اندونزی ،و
منسوجات و نیل هندی ،بنا نهاد .وقتی كهعملکرد تجارت ،ثابت و
استوار شد ،فرماندار کل« ،یان پیترزون کون» 1بر این عقیده شد که
تجارت با ایران را نیزمیتوان به خوبی در الگوی تجارت آسیایی VOC
جای داد .كمپانی امیدوار بود كه با به دست آوردن ابریشم خام از ایران،
آنرا در آسیا بفروشد و به جای پول ،محصوالت آسیایی را به ایران بدهد.
«هویبرت ویسنیخ» 2كه از هند برای سر و سامان دادن تجارت با ایران
فرستاده شده بود ،در ورود به بندرعباس ،از خیر مقدمی كه برایش
تدارك دیده شده بود ،غافلگیر و شادمان شد .افراد با نفوذ محلی به
او گفتند كه می تواند با آنجا تجارت كند ،ولی اگر می خواهد به یك
توافق نامه استوار دست بیابد و امتیازات تجارتی كسب نماید باید به
اصفهان رفته و شاه عباس را مالقات كند (شاه عباس اول ،سلطنت
1587-1629میالدی) .شاه با گرمی او را پذیرفت زیرا می خواست به جز
انگلیس (انگلیسی ها از سال  1617در آنجا تجارت می كردند) ،با تمام
اروپا ارتباط برقرارنماید (تصویر .)1
در  17نوامبر  ،1623شاه عباس ،امتیازاتی را كه انگلیسی ها از آن بهره
می بردند به هلندی ها هم اعطا كرد .در برابر تجارت بدون مالیات،
هلندی ها باید ابریشم خام را با قیمت ثابت از شاه می خریدند؛
قیمتی كه باالتر از قیمت بازار بود .هلندی ها می توانستد پول ابریشم
را از محصوالت آسیایی و یا نقد بپردازند كه شاه برای جنگ هایش با
عثمانی به آن نیاز داشت.
شاه عباس از ارتباط تجاری با هلندی ها شادمان بود ،ولی تماس
سیاسی را هم الزم می دید .در سال  1608زین العابدین خان بیگ
سفیرش را به دربارهای اروپا ( )1604-1609و از جمله به هلند فرستاد.
اولین سوال شاه از ویسنیخ این بود كه چرا نامه ای از پادشاهت نداری؟
انگلیسی ها در آن زمان كامال برای شاه شناخته شده بودند و هلندی
ها هم یا باید با آنان همكاری می كردند و یا رقابت .شاه عباس در آن
زمان ،با پادشاه انگلیس مكاتبه داشت ولی برعكس آنها ،هلندی ها
تازه وارد و نابلد بودند .به عالوه ،ویسنیخ هیچ مدركی از مقامات باالی
هلندی نداشت كه به منزله معرفی نامه او به شاه باشد .پس ،اولین
درخواست ویسنیخ از كمپانی ،سفارش نامه ای از طرف دولت هلند
بود .او گمان می برد كه بدین ترتیب ،دو كشور رقیب ،در چشم شاه
یكسان جلوه خواهند نمود .ولی شاه عباس منتظر نامه نماند و در
مقابل ،موسی بیگ را به عنوان سفیر خود به الهه فرستاد (تصویر.)2
در  10فوریه  ،1625موسی بیگ به همراه چندین بازرگان كه بار ابریشم
برای فروش در هلند به همراه داشتند ،سوار بر كشتی  VOCكه از
مسیر باتاویا (جاكارتا) به هلند می رفت ،شد .ماموریت ،موفقیت آمیز
نبود .چه از نظر سیاسی ،تجاری و یا حتی شخصی .موسی بیگ در
 1۴مارس  ،١٦٢٧دست خالی با پیامی از هلند مبنی بر اینکه آنها برای
جنگ با عثمانی به ایران كمك نخواهند كرد ،به ایران بازگشت .برای
شیرین جلوه دادن حقیقت تلخ« ،یان اسمیت» 3را كه هم سفیر دولت
و نماینده  VOCبود ،با موسی بیگ همراه كردند .ماموریت اسمیت این
بود كه همه چیز را توضیح دهد .با این حال ،ویسینخ اولین تجارتخانه
را در ایران در بندرعباس تاسیس كرد و برای تداوم ارتباط با دربار ،شعبه
دیگر آن را هم در اصفهان گشود .از آنجائی كه  VOCحق ساخت و
صادرات شراب را هم به دست آورده بود ،ویسنیخ خانه ای در شیراز
مهیا كرد تا از سهم این شراب بی نظیر ،بی نصیب نماند .اگرچه
تولید و نوشیدن شراب برای مسلمانان حرام است ،با این همه شراب
در بسیاری از نقاط ایران تولید می شد ،مخصوصا در شیراز ،قزوین،

همدان ،اصفهان و گرجستان .فقط مسیحیان و كلیمی ها حق تولید
و فروش شراب را داشتند ولی از آنجایی كه اولیای امور چوب تكفیر
و تادیب را زمین گذاشته بودند ،بسیاری از مسلمانان هم شراب
می نوشیدند .از سال  ،1631خانه ای واقع در الر ،در خدمت كاروان های
بین شیراز و بندرعباس بود؛ بخصوص در زمان خشكسالی كه علوفه
كم می شد .تجارتخانه دیگری در كرمان ( 1659تا  )1735و به دنبال
آن در بوشهر ( 1737تا  )1753و جزیره خارك ( 1753تا  )1766تاسیس
شد .البته مدیریت عملیات بازرگانی ،تمركز خود را بر تجارتخانه های
بندر عباس و اصفهان گذاشته بود كه بسیار بزرگتر بودند .شعبه
اصفهان شامل خانه ای بزرگ با دو باغ وسیع نزدیك منطقه بازار
می شد .فضای داخلی خانه طوری بود كه كاروان ها می توانستند
داخل شده و لنگه بارها را سوار یا پیاده كنند .اطاق های زیادی برای
كاركنان  VOCدر این سرا وجود داشت .اسباب و وسایل خانه از جنس
نقره بودند .فرش ها ،كوسن های مخمل ،اسب ها ،تابلوهای نقاشی
و حتی گربه های ایرانی هم آنجا حضور داشتند .کارکنان نیز لباس
های ایرانی می پوشیدند تا مثل بقیه مردم
شوند .این زندگی پر تجمل از آن جهت بود
كه كاركنان بطور مرتب با درباریان رفت و آمد
داشتند ،و درباریان هم انتظار داشتند که با
افرادی معتبر و برخوردهائی شایسته روبرو
شوند .کارخانه  VOCدر بندرعباس که در
سالهای  1699تا  1702ساخته شد ،در دهه
 1960هنوز هم پا بر جا بود و به عنوان دفتر
شهرداری بندرعباس مورد استفاده قرار می
گرفت (تصویر .)3
به خاطر بدی آب و هوا در بندر عباس ،زندگی
در آنجا دشوار بود .هلندی ها و یا اشخاصی
كه امكانات مالی داشتند ،صاحب باغی در
اسین ( )Essinبودند ،تا فصل گرما را در آنجا
بگذراندند و از اثرات درمانی چشمه سولفوری
كه در آن نزدیكی بود ،استفاده کنند.
قبل از اقامت در ایران ،ویسنیخ مدتی در
مشرق (تركیه فعلی) و پس از آن هم در
كوروماندل (در جنوب شرقی هند) بسر برد و در آنجا تجارت را آموخت و
نشان داد که می تواند با متصدیان محلی و تجار ارتباط بر قرار کند.
به ایتالیایی ،عربی و تركی صحبت می كرد ،كه بعدها بخصوص از
دانستن زبان تركی بسیار بهره برد؛ زیرا زبان دربار ایران ،تركی آذری بود.
ویسنیخ از توانایی خود آگاهی داشت و می دانست که برای اعتالی
تجارت  VOCباید دربار و شاه را شاد كند .بخصوص هنگامی كه
اختالفاتی بین ویسنیخ و نمایندگان دربار (ماموران شاه) در مورد انجام
قراردادهای تجاری بوجود آمد ،وی با بازدید از دربار و هدیه های خردمندانه
خود ،توانست روابط را بهبود ببخشد و سود قابل توجهی بدست
آورد .چون شاه بیشتر در غرب كشور به جنگ با عثمانیان می پرداخت،
ویسنیخ به طور مرتب به اردوی شاه می رفت .گاهی اوقات حرارت و
گرمای هوا چون آتش بود و زمانی هم سرمای پر سوز و برف چنان بر
زمین نشسته بود ،كه به سختی می شد حرکت كرد .ویسنیخ ایران را
خانه خود می دانست؛ او با زنی ارمنی ازدواج كرد و از او صاحب دو پسر
شد .رابطه خوبی با شاه و والی والیت فارس داشت؛ والیتی كه شیراز و
بندرعباس ،جزو آن بودند.
بعد ازمرگ شاه عباس ( ،)1629هلندی ها با فرستادن یان اسمیت به
عنوان سفیر به اصفهان ،در دسامبر  ،1629موافقت نامه را با جانشین
او «شاه صفی اول» تمدید كردند .اگرچه  VOCكاالهای خود را به شاه
می داد ،ولی در مقابل ،دیگر از شاه ابریشم خام تحویل نمی گرفت.

رابطه ایران و هلند
از  1608تا امروز
ویلم فلور
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12. KLM crew of a DC-6 ready for the first direct
flight to Tehran, anonymous, 21 April 1948
)(Maria Austria Instituut, Amsterdam
خدمه  ،KLMآماده اولین سفر مستقیم به تهران ،عکاس
ناشناخته 21 ،آوریل ( 1948انستیتو ماریا آستریا ،آمستردام)

1. Jan Pieterzsz. Coen
2. Huybert Visnich
3. Jan Smidt
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Introduction
From 1623 to 1766 the Dutch East India Company
(or VOC) maintained trading relations with Persia.
However, the Company did not exert any territorial
authority in the kingdom of Persia as it did in other
regions such as Asia and Africa. In Persia the
Company officers were dependent on negotiations
and agreements with the shah and local Persian
governors. The VOC mercantile offices, or factories,
which could only be established with permission of
the Persian authorities, were run by a senior officer
and his council. After 1632 this officer was designated
by the title of ‘director’. Before 1632 the Persian office
had been supervised by the VOC director in Surat, on
the west coast of India, and the senior officers at the
factories had been known as the opperhoofd, or chief
factor. Like the later directors, the (chief) factors
were responsible for trade and ran the mercantile
offices, although they ranked lower in the VOC’s
administrative structure.
As Dutch interests in Persia increased, the VOC’s
local office grew in size and status. The reverse
was also true: after 1722 Persian trade decreased
in importance and the VOC’s offices were headed
by gezaghebbers (administrators) and residents,
the lowest ranks in the Company’s administrative
structure. These officers reported to the highest
administrative level in Asia, the governor-general
and the Council of the Indies in Batavia. The governor
general in his turn corresponded directly with the
Heren XVII (in English: the Gentlemen Seventeen), the
seventeen delegates from the VOC’s six Chambers in
the Dutch Republic – Amsterdam, Middelburg, Delft,
Rotterdam, Hoorn and Enkhuizen.
The factors, from 1623 to 1632
Huijbert Visnich, 1623-1630
Experience in the overland silk trade from Persia
to Aleppo partly determined the appointment of
this son of a Dordrecht family of textile dyers as
the Dutch East India Company’s first chief factor in
Persia. In 1623 Visnich opened mercantile offices
in the port city of Bandar Abbas as well as in the
then capital Esfahan, close to the court of Shah
Abbas I. He managed to conclude more profitable
trading conditions with the shah than other VOC
officers had secured in India or the region around the
Persian Gulf. However, commercial successes and
advantageous contracts did not prevent Visnich from
falling out of favour with the Gentlemen Seventeen,
who were irritated by his scanty correspondence
and direct reports to the States General in the Dutch
Republic, and feared that the zealous factor would
embroil the Republic in military actions undertaken
by the shah against the Portuguese or the Turks. The
Gentlemen Seventeen must have been influenced in
their criticism of Visnich by his rivals in Persia: Jan
van Hasselt, court painter and a favourite of the shah,
like Visnich, complained together with Anthonie Del

Court, later chief factor of the Bandar Abbas office,
about the private trade in which Visnich engaged. On
the death of his patrons, Shah Abbas I and governorgeneral Jan Pietersz Coen in Batavia, Visnich felt
compelled to flee to the Netherlands in utmost
secrecy. He did not get far, however, for in Iraq, then
under Turkish (Ottoman) control, he was intercepted
by the Turks, arrested on suspicion of spying,
sentenced to death and executed by strangulation. In
the opinion of the Gentlemen Seventeen, it was ‘God’s
just punishment’.
Anthonie Del Court, 1630-1632
The Gentlemen Seventeen hoped that in Del Court
they had found a better chief factor than Visnich
had been. However, he totally failed to meet their
expectations, despite being one of Visnich’s greatest
critics. Shah Safi I, successor to Shah Abbas I, may
have ratified the previous trading agreement, but
the Company’s privileges were somewhat curtailed,
while Del Court not only made less profit than
Visnich, but also ran up exorbitant costs. Moreover,
he turned the practice for which he had chiefly
attacked his predecessor, excessive private trade,
into a veritable art. Del Court was replaced towards
the end of 1632. His successor, Overschie, found the
accounts in a parlous state. In the same year the VOC
office in Persia became independent. Prior to this it
had always been under the supervision of the VOC
director in Surat.
The directors, from 1633 to 1724
Nicolaas Jacobsz Overschie, 1633-1638
Anthonie del Court was summoned to VOC
headquarters in Batavia, together with all the
other merchants in Persia, to justify the accounts.
Overschie, a senior merchant, took over the running
of the Company’s trade in Persia. He managed to
match the profits made by Visnich, the first VOC chief
factor in Persia, but his efforts to control the silk
market ultimately failed. Since the shah could not
always supply the volumes of silk agreed with the
VOC, Overschie also bought silk from private traders,
an incidental benefit of this strategy being that the
prices were considerably lower and he did not have
to pay levies, according to his understanding of the
VOC’s agreement with the shah. However, the grand
vizier of Persia, Mirza Taqi, took a different view of the
situation, for he interpreted the trade contract as only
allowing silk bought from the shah to be exempted
from tax. When Overschie refused to pay the levies,
the grand vizier managed to coerce him into parting
with 4309 tomans (around 172,360 guilders); he also
forced the VOC director to buy silk at the high price
previously agreed. In 1638 Overschie was required to
account for these events in Batavia. He did not return
to his post and left the office in the hands of his three
deputies, Adriaan van Oostende, Adriaan Adriaansz
and Govert Bredehoff.

Chief factors,
directors and
residents:
Dutch men in
Persia
Mark Sluymers
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1. Wollebrant Geleijnsen de Jongh: Stedelijk
Museum Alkmaar
ولهبرانت خلینسن دیونگ

Adam Westerwolt, 1638-1639
Westerwolt’s recruitment as the VOC’s new director
in Persia was hardly surprising. He already had
a fine career behind him as a commander in the
Company’s service when he received orders from
Batavia to sort out everything in Persia to the VOC’s
advantage; recovering the money extorted from
Overschie by Grand Vizier Mirza Taqi was one of
his priorities. Westerwolt was unable to achieve
a great deal, however, for he died in 1639, shortly
after his first audience with the shah. Nevertheless,
the shah had shown himself to be flexible, as he
had agreed to allow the VOC to buy a small amount
of silk from private traders whilst retaining its
exemption from taxes. The Persian office’s secondin-command, Westerwolt’s deputy, had died before
Westerwolt, giving the VOC’s highest officers reason
to complain in the 1640 instructions intended for
Westerwolt’s successor, Wollebrant Geleijnsen, that
after Westerwolt’s death Persia ‘remains devoid
and bereft of capable officers’. Westerwolt was
buried in the Armenian cemetery near Esfahan.
Adriaan van Oostende, who had previously acted as
interim director following Overschie’s departure,
relinquished his temporary position to Geleijnsen in
1641. (ill.4)
Wollebrant Geleijnsen de Jongh, 1640-1643
and 1645-1647
When Wollebrant Geleijnsen (ill.1) was appointed
interim director in Persia in April 1641, the
governor-general in Batavia had high expectations
of him. In the 1640 instructions addressed to the
brand new director, the VOC bemoaned the missed
opportunities in the kingdom of Persia, which were
ascribed to the ‘disloyal action of Huibert Visnicht,
the inertia and courtly pomp of Anthoni Delcourt,
together with the inconstancy, poor consultation,
and prodigality of Nicolaas Jacobssoon Overschie’.
Geleijnsen had been ordered to buy silk only from
the shah, and to ignore private traders, in order to
avoid the kind of conflict provoked by Overschie in
1638. Although Geleijnsen had been given a friendly
reception at court, in 1642 he was harshly treated by
the governor of Bandar Abbas when he allowed a ship
carrying horses from Persia to set sail without the
shah’s authorization. Geleijnsen later protested to the
shah about the cane strokes he had received when he
had been dragged to the local governor’s residence.
He had only accepted his position as a temporary
posting and left Persia in February 1643. However,
when his successor Carel Constant also resigned
early, Geleijnsen was obliged to return to Persia
as director from 1645 to 1647. There he rebuilt the
VOC premises in Bandar Abbas, as the old building
had been demolished by an earthquake in January
1645. During this period the mercantile office began
to play an increasingly prominent role in the VOC’s
trade with Persia.

Carel Constant, 1643-1645
Although Constant was appointed director in Persia
in September 1642, he did not actually take over
from Geleijnsen until February 1643. In August 1643
he was given a friendly reception by Shah Abbas
II in Qazvin and even went duck hunting with the
still young ruler. Despite this warm reception, and
François Valentijn’s description of Constant as a
‘shrewd man’, he did not manage to secure a new
trade treaty or new privileges. Grand Vizier Mirza
Taqi was adamant in his attitude, maintaining
that there was to be no exemption from taxes and
no compensation for the alleged injustice done
to Overschie in 1638 when he was cheated out of
a large sum of money. The negotiations dragged
on and Constant returned to VOC headquarters
in Batavia with his tail between his legs. In 1644
the governor general decided to take military
action. Seven VOC ships commanded by Geleijnsen
blockaded the port of Bandar Abbas in May 1645, the
aim being to stop all Persian vessels from entering
or leaving. An attempt to capture the fort on the
island of Qeshm, the granary of Bandar Abbas and
the surrounding region, failed. On the death of Mirza
Taqi, the new grand vizier proved willing to talk,
agreeing to prolong the VOC’s right to free trade
and exemption from taxes for a limited period of
two years, during which time the shah was to send
an ambassador to Batavia to resolve the conflict
once and for all. The Company was extremely
disappointed when this did not happen and the shah
thought it sufficient to send a letter instead of an
ambassador.
Nicolaas Verburgh, 1646-1649
The Dutch East India Company was equally
determined to bring the trade conflict with the
Persian authorities to a positive conclusion, so the
governors in Batavia sent a new man to the court
in Esfahan. This was Nicolaas Verburgh, appointed
commissary and ambassador in August 1646, as
Geleijnsen was too ill to undertake the task. Verburgh,
who had acquired administrative experience in the
Surat directorate, was instructed to assume an
accommodating stance in order to obtain the required
outcome. Nevertheless, his negotiations did not
produce a permanent treaty. The VOC was allowed
to trade for the time being without paying taxes, but
the Company exported no silk from Persia between
1645 and 1652. There was still no permanent treaty,
although the prospects for this had seemed good.
It was not until the Company sent Joan Cunaeus
as ambassador to the court in Esfahan, in 1652,
that progress was made and a permanent trading
agreement concluded. Verburgh had no part in this.
He had continued to serve as director in Persia
until 1649, when he was appointment governor of
Formosa (now Taiwan).
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Dirck Sarcerius, 1651-1653
Sarcerius had been working as a merchant in Persia
since 1641. In 1644 he was appointed senior merchant
and entrusted with the establishment of a mercantile
office in Basra on the Persian Gulf. He remained in
charge of this until 1646 when he was made head
of the office in Bandar Abbas. In 1651 Sarcerius was
appointed temporary director of trade in Persia and
was included in Joan Cunaeus’s delegation to the
court in Esfahan, to lend this greater weight during
the negotiation of a more favourable trade agreement
for the VOC. The conditions which Cunaeus managed
to secure were to form the basis for the VOC’s trade
in Persia until 1694, although the Company resigned
itself grudgingly to limited tax exemption and a
prohibition on the export of ducats.

IJsbrand Godske, 1667-167
After a brief career in Company service, Godske was
appointed director in Persia on 1 September 1667. On
26 August 1670 he had already returned to Batavia.

Joan Berckhout, 1654-1655
Joan Berckhout was not granted a long career as
director of VOC trade in Persia, for he died just a year
after his appointment on 21 July 1654.

Frederik Lambertsz Bent, 1673-1680
Lambertsz Bent acquired a great deal of experience
as a merchant and deputy to the director in Persia. In
September 1669 he was put in charge of the Esfahan
office. Bent impressed his superiors, so on De Haze’s
departure it was recommended that he be made chief
factor and temporary director of trade in Persia. He
was subsequently promoted to senior merchant and
eventually appointed official director in August 1675.
Bent spent the rest of his career in VOC service in
Batavia and other parts of the Indies.

Jacob Willems, 1655-1661
Willems had been working as a senior merchant
in Esfahan since 1651 when he was transferred to
Bandar Abbas. As Joan Berckhout’s deputy he acted
as interim director of Persian trade after Berkhout’s
death in 1655. On 8 August 1656 Willem’s temporary
function as chief factor was approved; in March 1661
he was officially appointed director of trade in Persia.
He did not hold this office for long, however, for he
was already referred to as ‘the former director’ in
VOC books from September 1661. He had left Persia
for Batavia with four ships in May of that year.
Hendrik van Wijck, 1661-1666
Van Wijck worked as a junior merchant in Bandar
Abbas from 1652. In November 1660 he was made
temporary administrator and director in Persia, by
resolution of the Batavian governors, ‘whenever the
Noble director Jacob Willems presents himself’. In
June 1661 he officially succeeded Willems as director
of the mercantile office in Bandar Abbas. The VOC’s
trade in Persia enjoyed relatively peaceful times
during this period, although the Company’s governors
still thought they were paying too much for silk.
Huijbert de Lairesse, 1666-1667
Minor problems with the Persian governor of
the important province of Fars prompted the
appointment, in July 1665, of De Lairesse ‘who
has served long years for this Noble Company in
the quarters of Guserat and Hindostan’. The new
governor was instructed to strengthen ties with the
shah and the Persian court notables, like the grand
vizier. De Lairesse was the last VOC ambassador to
have an audience with Shah Abbas II and the first to
be received by his successor, Shah Suleyman I. From
the latter he managed to secure ratification of the
trading conditions obtained under Shah Abbas II.

Lucas van der Dussen, 1670-1671
Van der Dussen did not serve long in Persia either. He
was appointed director of Persian trade on 27 August
1669 and returned to Batavia in 1672.
François de Haze, 1671-1673
De Haze was appointed director in Persia on 7
August 1671, while in Surat, and worked in the shah’s
kingdom from late 1671 to September 1673. He
subsequently served as the VOC’s director in Bengal,
India.

Reijnier Casembroot, 1679-1683
Casembroot’s promotion to director, in September
1679, was undoubtedly prompted by his ample
experience in Persia. In 1666, for example, he
had formed part of the delegation to the shah, as
assistant to the ambassador and the then director
of trade in Persia, Huijbert de Lairesse. He had
subsequently been promoted from merchant
to deputy director and senior merchant. In 1685
Casembroot returned to Persia with a fleet of ships,
to blockade the entrance to the Persian Gulf once
again and to hand over control to the new director
Van den Heuvel. He died during the siege of the fort
on Qeshm Island around 1685 and was buried in
Bandar Abbas.
Justus van den Heuvel, 1683-1688
Van den Heuvel had worked as a merchant in Persia
since 1675. As senior merchant and deputy to
Casembroot, he was appointed director of trade in
Persia in 1683. In 1685 another trade dispute with the
shah flared up. As always this was about the taxes
which the VOC officers were, or were not, required
to pay to the shah according to the provisions of the
trade agreement; the mandatory volume of silk the
grand vizier wished to sell to the VOC on the shah’s
behalf was another issue. Van den Heuvel advised the
VOC to take military action. Five ships commanded by
Casembroot blockaded the Bandar Abbas roadstead,
thereby preventing all Persian ships from entering or
leaving the port; VOC forces also captured the fort on

Qeshm, while Van den Heuvel and Herbert de Jager
headed to the court at Esfahan to negotiate with the
shah. The Company’s violent actions ensured a far
from friendly reception: they were presented with
a stark choice, either to buy the mandatory volume
of silk or pay the levies. The negotiators eventually
returned to Bandar Abbas without achieving the
Company’s goals. In 1687 some minor trade with the
VOC resumed, supervised by two royal inspectors
who kept an eye on all the imports and exports. When
Van den Heuvel died in Persia in 1688, his deputy
Keyts took over the post of director for the final year.
Joannes Keyts, 1689-1690
In October 1689 Keyts left Batavia with his wife and
son (in service as a cryptographer, entrusted with
special or secret correspondence between heads of
state) for the court of Shah Suleyman. He had been
instructed, as deputy to Ambassador Johan van
Leene, to resolve the differences that had come to
a head around 1685. Before Keyts could take up his
post as director in Persia, however, he died in Dera
on 19 May 1690, while travelling overland from Bandar
Abbas to Esfahan.
Johan van Leene, 1690-1693
Tensions between the VOC and Shah Safi II were
reduced somewhat by the court visit undertaken by
Van Leene in 1690-1691. Once again an agreement
was concluded which guaranteed the VOC exemption
from taxes. Nevertheless, the Company decided that
from this point onward trading transactions need not
be conducted via Esfahan, although the office there
would remain open, to facilitate relations with the
Persian court and for the buying of silk and bullion to
send to Bandar Abbas. Van Leene continued to serve
as director in Persia until 1693.
Adriaan Verdonk, 1693-1695
Before Verdonk was appointed director in Persia,
in 1693, he had previously been promoted to senior
merchant and deputy director. He was removed
from the director’s post after two years. In Persia he
married Eva van Bullestraten, who had left Batavia
in October 1689 with the family of Ambassador Johan
van Leene. During the overland journey in Persia,
she died on 10 February 1692, after giving birth
prematurely, and was buried in Bandar Abbas.
Alexander Bergainje, 1695-1697
Bergainje was appointed director in Persia on 2
September 1695 and died there two years later.
Jacobus Hoogkamer, 1698-1701
When Hoogkamer entered service with the VOC, in
1689, he was immediately posted to Persia. In 1694 he
was working in the capital, where, in October, he was
appointed senior merchant and deputy to the director.
On 8 July 1698 Hoogkamer was appointed director in
Persia. On 29 June 1700 he set out as ambassador

to the court of Shah Soltan Hossein I. This embassy
was vital, for the agreement obtained by Ambassador
Van Leene on the VOC’s previous mission, in 1690, a
mission that had seemed so successful, had not been
sealed by the shah; when the VOC had subsequently
attempted to procure this, in 1694, the shah had
died and Soltan Hossein had come to power. This
meant new negotiations. Hoogkamer managed to
secure an agreement which contained many of the
conditions previously obtained. After this embassy
he returned to Batavia in 1701. François Valentijn
said of Hoogkamer in his Oud en Nieuw Oost-Indiën
(1726) that ‘of all the directors, there is not one, who
through his fine gestures, conduct and thorough
knowledge of the customs and ceremonies of the
Persian court, has managed to make himself so
esteemed as Mister Jacob Hoogkamer’.
Magnus Wichelman, 1700-1705
In July 1700 Magnus Wichelman, whose earlier
career included a spell as a commander on the
coast of Malabar (India), became successor to the
ambassador and director Hoogkamer. He died on 8
July 1705, just days before a resolution of 14 July 1705
removed him from his post.
Frans Casteleijn, 1705-1708
Castelijn was working in Persia before 1696. His
positions included warehouse master in Bandar
Abbas and chief factor in Esfahan. In 1705 he was
appointed director of trade in Persia. On 7 June 1708
he was discharged at his own request. François
Valentijn was full of praise for Casteleijn ‘who in very
few years gained more money for the Noble Company
and for himself (so people say)’ than any other VOC
director in Persia; Casteleijn was ‘the most upright
man, that one can meet’, the chronicler declared in
1726. Casteleijn married a Persian woman and the
couple had a daughter, Maria Magdalena Casteleijn,
who later married Pieter Macare, VOC director in
Persia from 1712 to 1713. (ill. 2)
Willem Backer Jacobsz 1708-1712 and 1713-1714
Backer acquired his commercial experience in
Persia in 1701, as a member of Jacobus Hoogkamer’s
embassy. He acted as cryptographer (entrusted with
royal correspondence) and merchant and was soon
promoted to chief factor of the VOC’s mercantile
office in Bandar Abbas. As senior merchant he
served as director of trade in Persia from 1708 to
1712. The years of his directorship were marred
by major disagreements with Pieter Macare, his
deputy and chief factor at the VOC office in Esfahan.
Their quarrel mainly concerned private interests
in the export of bullion and seems to replicate the
grudges between Visnich and his opponents, for
Macare wrote to the Gentlemen Seventeen that
Backer had tried to poison him and demanded that
he be dismissed. Macare could easily have become
director. In 1711 Backer asked to be relieved of his
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function; Macare was appointed as his successor,
despite Backer’s protests, but Backer intercepted the
letter of appointment and kept it. So while Macare
had officially been made director by Batavia, Backer
remained in his post until 1714.
Pieter Macare the younger, 1712-1713
In 1704 Macare was a warehouse master in Persia.
Four years later he had risen to senior merchant and
chief factor of the Esfahan mercantile office, partly
thanks to his marriage to the daughter of Frans
Casteleijn, director of trade in Persia from 1705 to
1708. During his term of office as chief factor of the
VOC office in Esfahan, Macare came into conflict
with his superior Willem Backer Jacobsz. He made
quite a mess of things and seems, in retrospect, not
to have been entirely sane. During his dispute with
Backer he sought protection with the shah, for in his
madness he feared an attempt on his life. In return
for this protection he loaned the shah 14.000 tomans
(around 595,000 guilders) of Company money, a loan
that was never paid back; he also gave the Persian
authorities access to the factory books, which led
to a demand for the VOC to pay extra levies, for the
books showed that the Company’s officers in Persia
had traded more than the agreed amount of goods
for which exemption applied. The Company refused
to pay the ‘extra’ tax and demanded the return of the
books and Macare. Eventually, after much tussling,
the shah sent Macare to Batavia in late December
1714, under the supervision of the high-ranking
Persian official Mohammad Jafar Beg, for he brought
the shah little financial advantage and his behaviour

exasperated the mullahs. Macare was arrested
on arrival and eventually sentenced, in 1715, ‘to be
beaten over the head with the sweert, that is, sword’.
However, this sentence was never carried out for the
condemned director still had good contacts with the
Persian court, though less than previously, and the
VOC feared that such a humiliating punishment would
insult the court. In 1727 Macare was released from
custody. Officially he was never director in Persia.
Hendrick Grousius, 1713-1715
Willem Backer, referred to above, acted as interim
director in the period 1713-1715. He was then
summoned to Batavia to account for the bizarre
situation surrounding Macare. Hendrik Grousius
had already been sent to Persia to become the new
director a little earlier, in 1713. Grousius had been
instructed to recover as much of the money loaned to
the shah by Macare as possible, and further to ensure
that royal checks on caravans for the ‘smuggling’ of
bullion (an indirect consequence of the access to the
VOC accounts which Macare had allowed the Persian
authorities) would be discontinued. On 22 January
1715 Grousius returned to Batavia, without the
Company’s permission, and was therefore dismissed
from VOC service.
Joan Josua Ketelaar, 1715-1718
In the wake of the confusing situation surrounding
Macare and Backer, and the conflict with the grand
vizier that this had engendered, the Company
deemed it wise to send an experienced ambassador
to Persia. They found their man in Ketelaar, who

had entered Company service as an adelborst (naval
cadet) and made a career as a merchant and factor
in Agra (India) and chief factor in Mocha (Yemen). In
1711-1712 he had visited the court of the Great Mogul
in Lahore as VOC ambassador, an experience that
must have stood him in good stead when he was sent
to Persia as the Company’s envoy and director in 1715.
Ketelaar thought big. He arrived by ship in May 1717,
accompanied by six elephants which put on a show
for the shah and the court notables, thus making
his embassy more impressive and appealing. The
resulting trade agreement of 1717 contained virtually
the same conditions as those previously secured by
Hoogkamer, although the VOC was now required to
permit inspections of goods and to pay tax on the
export of bullion. The Gentlemen Seventeen were not
satisfied with the new agreement, although Ketelaar
had been obliged to do business in a politically and
economically unstable context. He had been ill when
he embarked on his mission, but insisted on being
present at all diplomatic negotiations. Ketelaar
eventually succumbed to his illness in Persia and was
buried in the Dutch cemetery, one-and-a-half miles
outside Bandar Abbas. (ill. 3)
Jan Oets, 1718-1721
Oets had been posted to Persia by the VOC in 1703.
In 1704 he became fiscaal (public prosecutor and
superintendent of public order enforcement). He
followed this with positions as merchant, warehouse
master and commercial bookkeeper. In 1712 Oets
was promoted to senior merchant and chief factor
in Esfahan. This function frequently embroiled him
in the VOC’s conflict with the grand vizier concerning
the prohibition on exporting bullion, the conflict
about repayment of Macare’s loan to the shah and the
grand vizier’s demand for gifts, thereby earning him
the confidence of the governor general in Batavia. In
1715 he was summoned to Batavia. Three years later
he returned to Persia to act as director. In 1721 he
received permission to return to Batavia the following
year. He found his bride in Petronella Cornelia ter
Burch, whom he married in Bandar Abbas in 1718.
Johannes de Croeze, 1722-1724
De Croeze, like Ketelaar, also made the switch from
naval cadet to merchant in the service of the VOC.
On 12 May 1722 he became the last official director of
Persia. That same year the reign of the Safavids was
brought to an end by an invasion of Ghalzai Afghans in
the north of the country. The VOC officers in Esfahan
became de facto prisoners in their own factory.
The VOC’s establishment in Bandar Abbas proved
reasonably secure, owing its escape route to the
sea. De Croeze died in Persia in 1724. Administrators
(Gezaghebbers) and Residents, from 1725-1766
Pieter ’t Lam, 1724-1728
IIn 1722, ’t Lam became fiscaal (public prosecutor and
superintendent of public law enforcement) in Persia.

In 1724 he worked as a merchant and a secretary.
On 5 August of that year he was promoted to senior
merchant and administrator, replacing De Croeze
who had died prematurely. When the Afghans got
wind in 1728 of the VOC’s plan to move all its trading
activities to the island of Hormuz, ’t Lam and his
fellow officer Hendrik Molengraaff were arrested by
the Afghan governor. Both Company officers were
shot in the back by their guards while attempting to
escape and died of their wounds shortly afterwards.
Leendert de Cleene, 1730-1735
De Cleene, a junior merchant, was appointed
secretary of Police (part of the Council of Police
which enforced authority in outlying districts) in
1722. In 1723 he returned to Batavia whence he was
once again posted to Persia in 1724. On 4 September
of that year he was made a merchant and first
resident in Persia; on 23 July 1728 he became senior
merchant. In 1730 he moved from Basra, where he
had been chief factor, to Bandar Abbas. Here he
became the administrator. He died in Persia in 1735.
Carel Coenad, 1736-1740
Until 1731 Coenad was a junior merchant and deputy
to the factor in Basra. He continued his career as
a merchant, warehouse master, senior merchant
and eventually, in 1736, as administrator in Persia
in Bandar Abbas. On 8 February 1740 he received an
honourable discharge.
Abraham van der Welle, 1744-1749
In 1744, Van der Welle became senior merchant
and administrator of the VOC’s mercantile office
in Bandar Abbas. On 6 May 1748, after repeated
warnings, the office’s council removed him from his
function as resident, a unique event in VOC history.
According to the council, Van der Welle was guilty of
poor management, which affected the security of the
VOC office, a dangerous thing in politically unstable
Persia. On 24 July he was summoned to Batavia,
but died before his situation could be investigated.
The governor general in Batavia therefore released
the council members in Bandar Abbas from further
investigation of their actions.
Jacob van Schoonderwoerd, 1749-1751
and 1752-1755
In 1737, Van Schoonderwoerd, an assistant, became
a VOC secretary in Bandar Abbas. Later in his
career, as junior merchant, he would hold the office
of fiscaal. After a brief intermezzo as chief factor
of Bindhei in Benkoelen (Sumatra), he returned to
Persia in June 1743 as deputy to the administrator.
When Van der Welle was removed from office in 1748,
Van Schoonderwoerd was appointed resident of the
Bandar Abbas office on 24 June. The VOC had not
scored any great commercial successes in Persia
for many years, however, so Van Schoonderwoerd
decided on his own initiative to close the factory.
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He then left for Batavia on a ship belonging to the
(British) East India Company. Van Schoonderwoerd
was subsequently called to heel by the governor
general and the Gentlemen Seventeen who did not
understand how he could have abandoned the factory:
although two Dutch officers (Anthony van der Wall
and Alexander Diedriksz) had remained behind, there
was still a significant danger that the premises would
be plundered by the local population; moreover, the
English had remained in Persia, so trade could not
have been all that bad? In 1752 Van Schoonderwoerd
returned to Bandar Abbas as senior merchant and
resident. On 24 March 1755 he was dismissed from
his post by HQ in Batavia, and the Bandar Abbas
office was placed under the management of a newly
established mercantile office on the island of Khark.

The Lotfallah Mosque in Esfahan, built in
the first years of the 17th century. Photo
Fabian Zwart.
 ساخته شده در،مسجد شیخ لطف اهلل در اصفهان
)سالهای اولیه قرن هفدهم (عکس از فابیان زوارت
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Gerrit Aansorg, 1755-1756
On 11 April 1755 the Company appointed Aansorg as
resident in Bandar Abbas. He would be the last VOC
administrator on the Persian mainland. From the
moment of his appointment the mercantile office
in Bandar Abbas was accountable to the VOC’s new
office on the island of Khark in the Persian Gulf:
henceforth the officer in charge of VOC trade in Persia
would be the resident at Fort Mosselstein on Khark.
While Van Schoonderwoerd had been pessimistic
about the VOC’s future in Persia, Aansorg took an
even bleaker view and regarded the security situation

in Persia as increasingly grave. He therefore proposed
a complete withdrawal from Bandar Abbas, where
two caretakers would continue to buy a little wool
and sulphur, which would still bring in a small profit.
Von Kniphausen, the VOC resident on Khark, agreed
with Aansorg, as Bandar Abbas was no longer on the
current trade route in Persia. Batavia decided to close
the office in Bandar Abbas on 25 September 1759.
Tido Frederik von Inn- und Kniphausen, 1755-1759
Von Kniphausen was an aristocrat who had served
in the Prussian army of Frederick the Great, until
he deserted and entered service with the French.
This brought him into conflict with Frederick the
Great so he fled and found employment with the
VOC in 1747. After a brief period in Batavia as an
assistant, he was appointed factor in Basra in 1749.
Von Kniphausen proved an adept merchant. However,
he possessed even greater powers of persuasion
for he convinced the governor general in Batavia to
grant him permission to open a mercantile office on
the island of Khark in the Persian Gulf and turn this
into the fulcrum for Company trade in and around
the Gulf. Kniphausen also built a fort on the island
(Mosselstein, named after Mossel, the then governor
general) and a number of warehouses.
Jan van der Hulst, 1755-1762
Van der Hulst, a junior merchant and deputy to the
chief of trade on Khark, was appointed deputy to

the chief of trade in Basra on 1 September 1755; a
few months earlier, on 24 March 1755, he had been
sent to Batavia for repatriation. On 24 April 1759 he
was appointed merchant and first resident of Khark.
However, his trading activities proved disappointing.
On 6 April 1762 he was summoned to Batavia and his
salary stopped. Apparently, Van der Hulst refused to
account for his financial management of Khark. He
deserted and found shelter with the English in 1762.
Safe and well in Bombay (India), he was tried in his
absence and sentenced to exile from the territories
under VOC jurisdiction; the possessions he left behind
were also confiscated.
Wilhelmus Johannes Buschman, 1762-1765
Buschman started his career in Persia as a junior
merchant. On 11 April 1755 the VOC appointed him
deputy to the resident and payroll clerk on Khark.
Van der Hulst’s departure on 6 April 1762 left him
alone as resident on Khark. The Council of the Indies
had already decided, on 11 March 1762, to close the
office. The Gentlemen Seventeen did not object to this
closure, as they had never been in favour of opening
an establishment on the island anyway. Nevertheless,
the office did not fall into Persian hands until 1766. On
4 September 1765 Buschman was recalled to Batavia.
N. Houtingh, 1765-1766
The last VOC office on Khark was unofficially
closed in 1766. During the final year of its existence
Houtingh arrived as resident and experienced many
tumultuous months on the island. The Gentlemen
Seventeen’s official plan had been to sell the fort on
Khark to the local regent of Bandar-Rig, or any other
interested regent. However, Mir Mihanna, a Persian
army commander, managed to take the fort by force.
Houtingh did not accept this aggression lightly and
ordered a counter-attack. The VOC assault was a
complete failure, for nearly all the Dutch attackers
were either killed or thrown into irons. Houtingh
himself was taken captive during negotiations in Mir
Mihanna’s army camp. The VOC men were stripped of
virtually all their belongings, except their underwear,
then deported to a small settlement on the Persian
coast where they were left to shift for themselves.
Houtingh eventually managed to escape to Bushehr,
where it quickly became apparent that he could
expect no help from the English or the local governor
Karim Khan. Totally destitute and suffering from
nervous prostration, he eventually ended up on
Ceylon (now Sri Lanka), where medical advice
prevented him from travelling on to Batavia. In
the aftermath of these hectic happenings, the VOC
promoted Houtingh to merchant. It must have been
cold comfort.
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Portrait of Adam van Westerwolt, oil on panel, anonymous,
)1636 (Rijksmuseum Amsterdam
2پرتره آدام فان وسترولت ـ نقاشی روی تخته با رنگ روغن ـ نقاش ناشناخته 1636
(موزه ملی آمستردام)

گزیدند .فان سخوندروورد در مورد آینده  VOCدر ایران بسیار بدبین بود.
انسورخ هم نظری غم فزاتر از او داشت .وی آینده امنیتی ایران را بسیار
خطرناک می دید و پیشنهاد کرد که کامال از بندرعباس بیرون
بروند؛ جایی که در آن ،تنها دو نفر ،مقدار کمی پشم و سولفور
خریده و سود کمی می بردند« .فان کنیپ هاوزن» ،مدیر مقیم در
خارک ،با عقیده انسورخ در مورد اینکه بندرعباس دیگر برای تجارت
در ایران مناسب نیست ،موافق بود .بنابراین ،در  25سپتامبر سال
 ،1759باتاویا تصمیم به بستن تجارتخانه بندرعباس گرفت.

1. Tido Frederik von Inn- und Kniphausen
2. Jan van der Hulst
3. Wilhelmus Johannes Buschman
4. N. Houtingh

تیدو فردریک فون این -اوند کنیپ هاوزن 1755-1759
« فون این -اوند کنیپ هاوزن » ،اشراف زاده ای بود که در ارتش
پروسی فردریک کبیر خدمت می کرد .بعدها با ترک ارتش ،به
خدمت فرانسوی ها در آمد .این عمل او باعث درگیری شدید او
با فردریک کـبیر شد .پس بـرای نجـات خـود فــرار کـرد و به
استخدام  VOCدر آمد .در سال  1747بعد از مـدت کوتاهی اقامت
در باتاویا ،به عنوان دستیار و نماینده ،در سال  1749به بصره رفت.
فان کنیپ هاوزن ثابت کرد که در تجارت مردی زبردست و موفق
است .او حتی توانست فرمانده کل در باتاویا را متقاعد کند که به
او اجازه رسمی برای گشایش مرکز تجاری در جزیره خارک بدهد و
نقطه اتکایی برای تجارت کمپانی با مناطق اطراف خلیج فارس،
به وجود آورد .کنیپ هاوزن ،برج و بارو (موسلستین ،که این نام را
از فرمانده کل ،موسل ،گرفته) و چندین انبار گمرکی درآن جزیره
ساخت.
یان فان در هولست1755-1762 ،
فان درهولست ،تاجر جزء و معاون ریاست تجارت در خارک ،در اول
سپتامبر  1755به معاونت ریاست تجارت در بصره رسید .چند
ماه پیش از آن در  24مارس  1755قرار بود به باتاویا برود تا به میهن
خود بازگردد .در  24آوریل  1759در مقام تاجر مقیم به خارک رفت،
ولی فعالیت تجاری در آنجا رونقی نداشت .در ششم آوریل 1762
به باتاویا احضار شد و حقوق او قطع گردید .ظاهرا ،او از حساب
پس دادن برای مدیریت مالی خود سر باز می زد .فان درهولست ،در
سال  ،1762از باتاویا گریخت و به انگلیسی ها پناه برده و در امنیت
و آسایش در بمبئی (هندوستان) مسکن گزید .در غیابش او را
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Dutch 17th century tilework
depicting a Dutch harbour
کاشی کاری قرن هفدهم هلندی که یک بندر
هلندی را نشان میدهد

محاکمه و از قلمرو حوزه قضائی  VOCتبعید کردند .بخشی ازثروت
و دارائیش را نیزکه با خود نبرده بود مصادره شد.
ویلهلموس یوهانس بوشمان1762-1765 ،
«بوشمان» دوره کاری خود را در ایران ،با عنوان تاجر جزء آغاز کرد .در
پرداخت
مسئول
یازده آوریل  VOC ،1755او را به عنوان معاون مقیم و
ِ
ِ
دستمزد کارکنان ،به خارک فرستاد .با رفتن فان هولست از خارک در
سال  ،1762او به عنوان تنها ساکن جزیره خارک باقی ماند .شورای
سرزمین های تحت سلطه هلند ،تصمیم گرفته بود که اداره را در
جزیره تعطیل کند .هیئت مدیره هفده نفره هم اعتراضی به بستن
آنجا نداشتند ،زیرا از ابتدا با افتتاح مرکز تجاری در جزیره ،موافق
نبودند .با این حال تا سال  1766اداره جزیره به دست ایرانیان نیفتاد .در
 4سپتامبر  1765بوشمن به باتاویا خوانده شد.
ن .هاوتینگ1765-1766 ،
آخرین اداره  VOCدر خارک به صورت غیر رسمی در سال  1766بسته
شد .در آخرین سال « ،هاوتینگ » ساکن جزیره شد .در چند ماه اولیه
ورودش ،اوضاع پرآشوب و به هم ریخته ای را تجربه کرد .هیئت مدیره
هفده نفره ،مایل به فروش استحکامات خارک ،به اعضا شوراهای
محلی بندر ریگ و یا هر رئیس و رهبری بودند که مایل به خرید باشد
اما میرمحنی ،فرمانده ارتش ایران ،استحکامات را با زور باز پس
گرفت .هاوتینگ این تجاوز را برنتافت و دستور حمله متقابل را داد.
یورش و حمله  VOCمنجر به شکست کامل شد ،زیرا تقریبا تمام
هلندی هایی که در جنگ حضور داشتند ،کشته و یا دستگیر شدند.
هاوتینگ در طی مذاکرات در اردوگاه ارتش میرمحنی به اسارت گرفته
شد .ایرانیان تمام لباس های کارکنان  VOCرا به جز لباس زیر در آوردند
و وسایلشان را گرفتند و آنها را در نقطه ای از ساحل ایران وا نهادند
تا خودشان فکری برای بازگشت بکنند .هاوتینگ ،باالخره به بوشهر
رسید ،و بزودی متوجه شد که نباید انتظار هیچ کمکی از انگلیسی
ها و یا حاکم محلی منصوب به کریم خان ،داشته باشد .کامال رنجور
و درمانده و عصبی ،سرانجام به سیالن (سریالنکا) رسید .در آنجا پس
از مداوا ،پزشکان او را از رفتن به باتاویا منع کردند .عاقبت این ماجرا،
منجر به دریافت ترفیع از طرف  VOCبرای هاوتینگ شد .از آن پس ،او
عنوان تاجر را به دست آورد؛ چه دلجویی ناامیدکننده ای!

نمایشی برای شاه و درباریان به اجرا در آمد و سفارتخانه او باشکوه
تر و دلپذیرتر نمود .در موافقتنامه  ،1717در واقع همان شرایطی تکرار
شده بود که در موافقتنامه قبلی ،توسط هوخ کامر ،به تصویب
رسیده بود .البته به غیر از موردی که از آن پس ، VOC ،به بازرسان
ایران اجازه بازرسی کاالهای خود را می داد و برای صادرات شمش
نیز مالیات می پرداخت .هیئت مدیره هفده نفره از این موافقتنامه
خشنود نبودند .به هر حال ،کتهالر مجبور بود تا در شرایط سیاسی
و اقتصادی ناپایدار ،کار خود را ادامه دهد .کتهالر ،با اینکه از زمان
شروع ماموریتش بیمار شده بود ،اما باز هم به حضور در تمام مذاکرات
دیپلماتیک ،اصرار می ورزید .سرانجام او در ایران ،احتماال از شدت
بیماری ،از پای در آمد و در قبرستان هلندی ها واقع در یک و نیم مایلی
حومه بندرعباس ،به خاک سپرده شد.
یان اوتس1718-1721 ،
«یان اوتس» در سال  1703از طرف  VOCبرای ماموریت ،به ایران رفت .در
سال  ،1704او دادستان و سرپرست اجرای نظم عمومی شد .عناوین
دیگری هم داشت مثل تاجر ،رئیس انبار کاال و کتابدار تجارتی .در
سال  ،1712به مقام تاجر ارشد ترفیع یافت و عنوان نماینده ارشد را
در اصفهان گرفت .این وظایف ،اغلب او را در دعواهای  VOCبا صدر
اعظم ،درگیر می کرد .صدر اعظم ،مانعی برای صادرات شمش های
طال و نقره بود .کشمکش دیگر ،مربوط به وام ماکاره به شاه می شد.
صدر اعظم نیز درخواست هدیه کرده بود .همه اینها موجب شد که
اوتس بتواند اعتماد فرمانده کل در باتاویا ،را جلب کند .در سال ،1715
به باتاویا خوانده شد .سه سال بعد دوباره به ایران آمد .در سال ،1721
اجازه بازگشت به باتاویا را گرفت .سال بعد با خانمی به نام «پترونال
کورنلیا تربروخ» آشنا شد و در سال  1718در بندرعباس ،با او ازدواج کرد.
یوهانس د کروز1722-1724 ،
«دکروز» هم مثل کتهالر ،از کارآموزی در خدمت نیروی دریایی ،به
بازرگانی و خدمت در  VOCرسیده بود .در  12مه سال  ،1722او آخرین
مدیر رسمی  VOCدر ایران بود .این دوران ،همزمان بود با انقراض
دودمان صفوی .قالزای افغان ها در حال هجوم و پیشروی در شمال
ایران بودند .پس از مدتی صاحب منصبان  VOCدر اصفهان ،به علت
محاصره شهر ،عمال در کارخانه خود زندانی شدند .تاسیسات VOC
در بندرعباس ،به خاطر وجود راه گریز از طریق دریا ،از امنیت بیشتری
برخوردار بود .دکروز در سال  1724در ایران وفات یافت.
مدیران و ساکنان هلندی از 1725-1766
پیتر هتالم1728-1724 ،
«هتالم» در سال  ،1722به عنوان دادستان عمومی و سرپرست اجرای
قوانین عمومی در ایران ،مشغول به کار شد .در سال  ،1724با عنوان
تاجر و دفتردار خدمت کرد .در  5اگوست همان سال ،به تاجر ارشد و
مدیریت ارتقا یافت و با مرگ نابهنگام دکروز ،جانشین او شد .این در
حالی بود که افغان ها در ایران در حال پیشروی بودند VOC .تصمیم
گرفت که فعالیت های اقتصادی خود را به جزیره هرمز منتقل کند.
هتالم و همکارش «هنیرک مولنگراف» به وسیله افغان ها دستگیر
شدند .هر دو آنها ،در حال فرار ،به وسیله سربازان افغان از پشت سر
تیر خورده و بعد از مدت کوتاهی بر اثر شدت جراحات کشته شدند.
لیندرت دکلین1730-1735 ،
«دکلین» یک تاجر جزء بود که در سال  1722به دبیری پلیس انتخاب
شد (قسمتی از شورای پلیس که اولیا امور در مناطق دورافتاده را،

وادار به اجرای قوانین خود می کرد) .در سال  1723به باتاویا بازگشت.
در سال بعد ،بار دیگر ماموریت یافت به ایران برود .در  4سپتامبر سال
 ،1724وی در ایران ،اولین ناوگان بازرگانی و محل اقامت جدید خود را
ساخت .در  23جوالی  ،1728تاجر ارشد شد .در سال  ،1730به مقام
نماینده ارشد ارتقا یافته و از بصره به بندرعباس رفت .در همانجا به
مقام مدیریت رسید و در سال  1735در ایران ،درگذشت.
کارل کوناد1736-1740 ،
تا سال « ،1731کوناد» تاجری جزء و معاون نماینده در بصره بود .وی به
کار خود در مقام بازرگان ،رئیس انبارداری و تاجر ارشد ادامه داد تا اینکه
در سال  ،1736به مدیریت در بندرعباس رسید .در فوریه  ،1740حکم
انفصال محترمانه ای دریافت کرد .
ابرهام فان درول1744-1749 ،
در سال « ،1744فان درول» در مقام تاجر ارشد و مدیر در اداره بازرگانی
 ،VOCدر بندرعباس کار می کرد .در  6ماه مه سال  ،1748بعد از
هشدارهای پی در پی شورای اداری ،او از کار و زندگی در آنجا محروم
شد ،رویدادی که در تاریخ  VOCبی سابقه بود .بنا به نظر شورا ،فان
درول به خاطر مدیریت ضعیفش ،که امنیت اداره  VOCرا ،در وضعیت
سیاسی نااستوار و بی ثبات ایران به خطر می انداخت ،گناهکار
شناخته شد .در  24جوالی ،او به باتاویا احضار شد؛ ولی پیش از آنکه
به کارهایش رسیدگی شود از دنیا رفت .بعد از آن ،ژنرال حکومتی در
باتاویا ،بقیه اعضای شورای بندرعباس را از تحقیق و رسیدگی معاف
کرد.
یاکوب فان سخوندروورد 1752-1755 ،و 1749-1751
در سال « 1737فان سخوندروورد» ،به عنوان دبیر  VOCدر بندرعباس به
کار پرداختند .بعدها عنوان های شغلی او به ترتیب تاجر ارشد و بعد
دادستان عمومی و سرپرست اجرای قوانین عمومی شد .بعد از یک
وقفه ،که به عنوان نماینده ارشد در سوماترا کار کرد ،دوباره در ماه
ژوئن  ،1743با عنوان معاون رئیس ،به ایران بازگشت .وقتی فان درول از
کار برکنار شد ،فان سخوندروورد در  24ژوئن  ،1748به عنوان مقیم اداره
بندر عباس ،به آنجا رفت .سال ها بود که  VOCهیچ موفقیت تجاری
در ایران به دست نیاورده بود .به هر طریق ،فان سخوندروورد ،خودسرانه
تصمیم به تعطیل کارخانه تجارتی گرفت و سپس با یک کشتی
بریتانیایی متعلق به کمپانی هند شرقی ،به باتاویا رفت .فرمانده کل
و هیئت مدیره هفده نفره که نمی توانستند علت تعطیلی کارخانه
را به وسیله او بفهمند ،بارها وی را مورد بازپرسی قرار دادند .گرچه دو
هلندی به نام های «آنتونی فان دروال» و «الکساندر دیدریکسز» در آنجا
بودند ،ولی خطری جدی ساختمان اداری را تهدید می کرد و امکان غارت
و چپاول توسط افراد محلی وجود داشت .به عالوه حضور انگلیسی
ها در ایران ،بدان معنا بود که تجارت در ایران چندان بد نیست .در سال
 ،1752فان سخوندروورد ،به عنوان تاجر ارشد مقیم در بندرعباس به
محل ماموریت بازگشت .در  24مارس  ،1755بوسیله  HQدر باتاویا از
شغل خود برکنار شد و اداره بندرعباس ،تحت مدیریت تجارتخانه تازه
تاسیس شده خارک ،در آمد.
خریت انسورخ1755-1756 ،
در  11آوریل سال  ،1755کمپانی« ،انسورخ» را به عنوان مقیم در
بندرعباس برگزید .او آخرین مدیر  VOCدر خاک ایران بود .از همان آغاز
ماموریتش ،تجارتخانه بندرعباس ،موظف شد که تحت نظر اداره
جدید  VOCدر جزیره خارک فعالیت کند .از آن پس صاحب منصبان
تجاری  VOCدر ایران ،در قلعه «موسلستین» در خارک اقامت می
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1. Jan Oets
2. Johannes de Croeze
3. Pieter ’t Lam
4. Leendert de Cleen
5. Carel Coenad
6. Abraham Van der Welle
7. Jacob van Schoonderwoerd
8. Anthony van der Wall
9. Alexander Diedriksz
10. Gerrit Aansorg

مدیر ارتقا یافت .در  8جوالی  ،1698هوخ کامر به مقام مدیریت در ایران
رسید .در  29جون  1700به عنوان سفیر به دربار شاه سلطان حسین
رفت .ماموریت او با موفقیت همراه گردید ،زیرا موافقتنامه ای که
بوسیله سفیر سابق ،فان لین ،تهیه شده بود و به نظر موفقیت آمیز
می آمد ،هیچگاه به مهر و امضای پادشاه وقت نرسیده بود .وقتی
که  VOCدر سال  ،1694تالش کرد تا موافقتنامه را به امضاء برساند،
شاه سلیمان وفات یافته و سلطان حسین به قدرت رسیده بود .این
به معنای شروع مذاکرات جدید بود .وی موفق شد در توافقنامه جدید،
بسیاری از شرایط قبلی را به دست آورد .هوخ کامر ،در سال  1701به
باتاویا بازگشت .فرانسوا والنتاین در کتاب خود به نام “هند شرق کهن
و نوین ،1726 ”،نوشته است“ :در میان تمام مدیران یکی نیست که به
اندازه هوخ کامر با رفتار و حرکات با وقار و دانش و آگاهی از عادات و
سنن دربار ایران بتواند برای خود ارج و احترام بوجود آورد”.
ماخنوس ویخلمان1700-1705 ،
« ویخلمان» قبل از آمدن به ایران ،برای مدت کوتاهی ،فرمانده ساحل
ماالیا (هندوستان) بود .در سال  ،1700او جانشین هوخ کامر شد و در
سال  1705یک روز بعد از رسیدن نامه انتقالش ،درگذشت.
فرانس کاستلین1705-1708 ،
«کاستلین» پیش از  1696در ایران زندگی می کرد .یکی از مسئولیت
های او ریاست انبار گمرک در بندرعباس بود .در اصفهان نیز با عنوان
نماینده ارشد فعالیت می کرد .در سال  ،1705به مدیریت تجارت در
ایران برگزیده شد .در  7ژوئن  1708با درخواست خود ،از کار کنار رفت.
«فرانسوا والنتاین» که بسیار او را می ستود درباره اش گفت« :او
کسی است که توانست ظرف چند سال ،پول بیشتری برای کمپانی
شرکت معتبر و همچنین برای خودش (آنچنان که مردم می گویند) به
دست آورد و با این حال ،درستکارترین مردی است که می توان یافت ».در
شرح وقایع زندگی او نوشته اند که در سال  ،1726با زنی از اهالی ایران
ازدواج کرد و صاحب دختری شد به نام «ماریا ماگدالنا کاستلین» که
بعدها با «پیتر ماکاره» ،مدیر  VOCدر ایران ( )1712-1713ازدواج کرد.
تصویر 2
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1. Magnus Wichelman
2. Frans Casteleijn
3. Maria Magdalena Casteleijn
4. Willem Backer Jacobsz
5. Pieter Macare
6. Hendrick Grousius
7. Joan Josua Ketelaar

ویلم باکر یاکوبز  1713-1714و 1708-1712
«ویلیام باکر یاکوبز» در سال  1701در ایران به عنوان یکی از اعضای
سفارتخانه هوخ کامر ،مشغول به کار بود و تجربیات بسیاری
به دست آورد .شغل او رمز نویسی و امین بازرگانان در مراسالت و
ارتباطات بود .یاکوبز خیلی زود به نمایندگی ارشد در تجارتخانه VOC
در بندرعباس رسید .او به سرعت ،مقام تاجر ارشد را به دست آورد و
به عنوان مدیر تجارت در سال های  1708تا  1712خدمت کرد .کارنامه
مدیریت او به خاطر اختالفات شدید با «پیتر ماکاره» ،معاونش و
نماینده ارشد  VOCدر اصفهان ،آسیب دید.
کشمکش آنان بیشتر به منافع خصوصی شان در صادرات شمش
طال و نقره ،مربوط می شد .گویی داستان کینه ورزی ویسنیخ و
مخالفانش تکرار می شد .در نامه ای که ماکاره به هیئت مدیره هفده
نفره نوشت ،عنوان کرد که باکر قصد مسموم کردن او را داشته و
درخواست اخراج او را کرد .ماکاره به آسانی می توانست به مدیریت
برسد .در سال  ،1711باکر در نامه ای ،به علت شرایط دشوار ،خواستار
رهایی از مسئولیت کاری شد .با درخواست او موافقت گردید و ماکاره
به عنوان جانشین او انتخاب شد .باکر که به این انتخاب اعتراض
داشت ،نامه انتصاب ماکاره به عنوان جانشین را پیش خود نگاه
داشت .به این ترتیب ،در حالی که ماکاره رسما از طرف مقامات باتاویا
به مقام مدیریت رسیده بود ،باکر تا سال  1714در مقام مدیریت باقی
ماند.

پیتر ماکاره جوان1712-1713 ،
در سال  1704ماکاره ،رئیس انبار کاال در ایران بود .چهار سال بعد از آن
با پیشرفتی سریع ،به عنوان تاجر ارشد و نماینده ارشد در اصفهان
برگزیده شد .ازدواج او با دختر فرانس کاستلین ،مدیر تجارت ایران در
سال  ،1705-1708عامل مهمی برای این ترقی سریع بود .ماکاره ،در
طول خدمت ،به عنوان نماینده ارشد در اصفهان ،درگیر کشمکش با
رئیس خود ،ویلم باکر یاکوبز شد .باید گفت که او همه چیز را بهم
ریخته بود و از بررسی و بازنگری کارهایش میتوان نتیجه گرفت که
عقل سلیمی نداشته است .او برای یافتن حامی به شاه پناه برد و از
وی تقاضای حمایت کرد و در جواب این حمایت ،از پول های کمپانی،
وامی معادل  14هزار تومان (معادل  595000گیلدر) به شاه داد؛ وامی
که هیچگاه بازپرداخت نشد .او همچنین به اشخاص با نفوذ دربار،
اجازه دسترسی به دفاتر کارخانه را داد؛ دفاتری که نشان می داد مدیران
کمپانی بیش از حد قرارداد مالیاتی ،تجارت کرده و سود برده اند .این
کار او باعث شد که دولت ایران از  VOCتقاضای مالیات بیشتر بکند.
کمپانی از دادن مالیات بیشتر سرباز زد و خواستار بازگشت ماکاره و
ارجاع دفاتر شد .بعد از کشمکش های بسیار ،شاه ،مارکاره را در آخر
دسامبر سال  ،1714تحت سرپرستی یک مامور رسمی بلند پایه ایرانی
به نام محمد جعفر بیک به باتاویا فرستاد ،چون او سود اقتصادی
چندانی فراهم نیاورده و رفتارش باعث خشم مالیان شده بود .وی پس
از ورود به باتاویا ،بدون درنگ دستگیر شد .در سال  1715او محکوم به
تحمل ضرباتی با شمشیر بر سر گردید .البته این حکم هیچگاه برای
او اجرا نشد ،زیرا که وی اگرچه نه مثل سابق ،ولی هنوز با دربار ایران
رابطه خوبی داشت VOC .از آن بیمناک بود که چنین حکم تحقیر
آمیزی به منزله توهین به دربار شاه باشد .در سال  ،1727ماکاره از
بازداشت آزاد شد ،و هیچگاه به صورت رسمی ،به مدیریت در ایران
نرسید.
هندریک خروسیوس1713-1715 ،
ویلم باکر ،که پیشتر به او اشاره شد ،با عنوان جانشین موقت مدیر،
از سال  1713تا  1715مشغول به کار بود .وی بعد از آن ،به باتاویا
فراخوانده شد ،تا درباره وضعیت عجیب و غریبی که ماکاره ایجاد
کرده بود ،گزارش دهد .کمی پیش از سفرش« ،هندریک خروسیوس»
به عنوان مدیر جدید به ایران فرستاده شد .ماموریت او این بود که تا
آنجا که می تواند ،پول هایی را که ماکاره به شاه قرض داده بود ،باز
پس گیرد .همچنین از دربار تقاضا کند تا از بازرسی کاروان های VOC
به خاطر قاچاق کاال خودداری کند (نتیجه غیر مستقیم مجوزی که
ماکاره به صاحب منصبان ایرانی داد تا از دفاتر کمپانی بازدید کنند).
در  22ژانویه سال  ،1715خروسیوس بدون اجازه کمپانی ،به باتاویا
بازگشت و به همین دلیل از خدمت در  VOCبرکنار گردید.
یوان یوزوا کتهالر1715-1718 ،
در پی موقعیت پیچیده ای که موضوع ماکاره و باکر بوجود آورده بود و
اختالفات شدیدی که در نتیجه آن با صدراعظم پیش آمده بود کمپانی
خردمندانه تصمیم گرفت تا سفیری با تجربه ای به ایران اعزام کند،
و این خصوصیات را در مردی به نام «کتهالر» یافت .کتهالر خدمت در
 VOCرا به عنوان افسر نیروی دریایی آغاز کرد و سپس به عنوان تاجر
و نماینده در اکرا (هندوستان) به کار پرداخت .مدتی نماینده ارشد در
مکا (یمن) بود .در سال  ،1711-1712به عنوان سفیر  ،VOCاز بارگاه
مغول در الهور دیدن کرد ،تجربه ای که او را در جایگاه مناسبی قرار
می داد تا بتواند در سال  1715به عنوان مدیر و نماینده در ایران برگزیده
شود .او افکار باشکوهی در سر داشت .در ماه مه  ،1717وقتی با
کشتی وارد ایران شد ،شش فیل او را همراهی می کردند و بدین ترتیب

ویلمز در تجارتخانه بندرعباس شد .در طول خدمت او ،اداره  VOCدر
ایران نسبتا در آرامش ،به کار خود را ادامه داد هر چند که فرمانداران
کمپانی ،هنوز بر این نظر بود که قیمت باالئی برای ابریشم می پردازند.
هایبرت دولیرسه1666-1667 ،
تنها به وجود آمدن یک مشکل کوچک با حاکم ایران در استان
پراهمیت فارس ،باعث انتصاب دولیرسه در جوالی  1665شد .دولیرسه
که “مدت ها برای این شرکت معتبر در منطقه گجرات و هندوستان
کار کرده بود” ماموریت جدید خود را در ایران آغاز کرد .هدف و حکم
او این بود که روابط مستحکمی با شاه و اشخاص مهم دربار مثل
صدراعظم ،ایجاد کند .دولیرس ،آخرین سفیر  VOCدر ایران بود که
توانست شاه عباس دوم را ببیند و همچنین او ،اولین سفیری بود که
جانشین او شاه سلیمان را دید .او خیلی تالش کرد که عهد نامه
تجاری زمان شاه عباس دوم را ،در زمان شاه جدید نیز معتبر و محفوظ
نگاه دارد.
ایسبراند خودسکه1667 -1670 ،
با اینکه «ایسبراند خودسکه» ،هنوز مدت کوتاهی بود که با کمپانی
همکاری می کرد؛ اما در اول سپتامبر سال  1667به مدیریت کمپانی
در ایران برگزیده شد .سه سال بعد ،در  26اگوست  1670او دیگر در
باتاویا بود.
لوکاس فان دردوسن1670 -1671 ،
«فان دردوسن» هم ،مدت زیادی در ایران خدمت نکرد .او در  27اگوست
 1669به عنوان مدیر تجاری انتخاب شد و در  1672به باتاویا بازگشت.
فرانسوا دهیز1671-1673 ،
«دهیز» ،در  7اگوست سال  ،1671زمانی که در سورات بود به مدیریت
بخش ایران برگزیده شد .وی از اواخر سپتامبر  1671تا  1673در قلمرو
پادشاهی ایران حضور داشت .سپس به مدیریت  VOCدر بخش بنگال
هندوستان برگزیده شد.
فردریک المبرتسز بنت1673-1680 ،
«المبرتسزبنت» ،تجربیات خوبی به عنوان بازرگان و مامور در بخش
مدیریت ایران کسب کرد .در سپتامبر  ،1669به خدمت در اداره اصفهان
در آمد .وی توانست با توانائی هایش نظر مثبت مدیران را به دست
آورد .از این رو ،وقتی دهیز کشور را ترک کرد ،او به مقام نماینده ارشد
و مدیر موقت تجارت در ایران انتخاب شد .به زودی نیز به مقام تاجر
ارشد ترفیع یافت و در سال  1675به سمت مدیر برگزیده شد .بقیه
دوران خدمت او در  ،VOCدر باتاویا و سرزمین های تحت سلطه هلند
گذشت.
رینیر کازمبروت1679-1683 ،
ترفیع «کازمبروت» در سال  ، 1679بی شک به خاطر تجربیات فراوان او
در ایران بود .به عنوان مثال ،او در سال  1666در تشکیل هیات نمایندگی
برای مذاکره با شاه شرکت داشت و خودش به عنوان دستیار و سفیر
کبیر انجام وظیفه کرد .بعد از آن ،عنوان شغلی او ،مدیر تجارت در
ایران بود .مثل هویبرت دولیرسه از شغل تاجر به معاون مدیر و تاجر
ارشد ترفیع یافت .در سال  ،1685کازمبروت با ناوگانی از کشتی ها
به ایران آمد تا بار دیگر دهانه خلیج فارس را ببندد و کنترل امور را به
دست مدیر جدید «فان دن هوول» بدهد .او در دوران محاصره برج و باروی
قشم ،در حدود سال  1685وفات یافت و در بندر عباس به خاک سپرده
شد.

یوستوس فان دن هوول1683-1688 ،
«فان دن هوول» از سال  1675در ایران تجارت می کرد .بعدها او به مقام
تاجر ارشد و معاون کازمبروت انتخاب شد .در سال  1683به مدیریت
تجارت در ایران رسید .در سال  ،1685بحث و جدال تجاری دیگری با
دربار شاه شروع شد .مثل همیشه این بار هم موضوع بحث ،مالیات
بود :آیا بر اساس شروط توافقنامه تجاری ،متصدیان  VOCمشمول
پرداخت مالیات به شاه میشدند یا نه .گاهی نیز میزان ابریشمی را که
صدر اعظم ایران ،از طرف شاه به کمپانی می فروخت موضوع بحث
و جدال دیگری بود .فان دن هوول به  VOCپیشنهاد کرد که دست به
عملیات نظامی بزنند .پنج کشتی به فرماندهی کازمبروت ،لنگرگاه
بندر عباس را بستند تا هیچ کشتی متعلق به ایران نتواند خارج یا
داخل شود .نیروی نظامی  VOCاستحکامات قشم را هم تسخیر
کرد .فان دن هوول و «هربرت دیاخر» به دربار شاه رفتند تا با او مذاکره
کنند .جواب دربار خیلی خشک و سرد بود؛ یا حجم و کیفیت ابریشم
تحمیلی را قبول کنند و یا مالیات بپردازند .مذاکر ه کنندگان سپس
به بندرعباس بازگشتند ،درحالیکه کمپانی به هدف خود نرسیده بود.
در سال  ،1687فعالیت تجاری در سطح پائینی از سر گرفته شد .دو
بازرس سلطنتی ،بر صادرات و واردات ،نظارت می کردند .وقتی فان دن
هوول در سال  1688در ایران درگذشت ،معاون او «کیتس» ،ادامه آخرین
سال ماموریت او را به عهده گرفت.
یوانس کیتس1689-1690 ،
در اکتبر  ،1689کیتس به همراه همسر و پسرش ،باتاویا را ترک
کرد .شغل او رمز نویسی ،جهت نامه نگاری محرمانه بین سران و
نمایندگان دولتی بود .او باید به دربار شاه سلیمان می رفت .به او
ماموریت داده بودند تا به عنوان معاون سفیر کبیر ،یوهان فان لین،
اختالفاتی را که از سال  1685شروع شده بود ،حل نماید .اما پیش از
آنکه بتواند به محل ماموریت خود برسد ،در  19ماه مه  ،1690در حال
سفر از بندرعباس به اصفهان ،در گذشت.
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یان فان لین1690-1693 ،
تنش بین  VOCو شاه صفی دوم ،همزمان با مالقات فان لین در سال
 1691تا  1690به دربار شاه ،کاهش یافت .بار دیگر مذاکرات منجر به
امضای توافقنامه ای شد که به  VOCمعافیت مالیاتی می داد .با
این وجود کمپانی تصمیم گرفت که از آن زمان به بعد لزوما تبادالت
تجاری از طریق اصفهان هدایت نشود .گر چه اداره اصفهان برای
سهولت ارتباط با دربار ایران و خرید ابریشم و شمش برای فرستادن به
بندرعباس ،کماکان به کار خود ادامه داد .فان لین ،تا سال  1693در ایران
در مقام مدیر خدمت کرد.
آدریان فردونک1693-1695 ،
پیش از آنکه «فردونک» در سال  ،1693به مقام مدیریتی در ایران برسد،
ابتدا به مقام تاجر ارشد و معاون مدیر ،برگزیده شد .او پس از دو
سال مدیریت در ایران ،از این مقام برکنار گردید .در ایران ،او با «اوا فان
بولستراتن» که باتاویا رادر اکتبر  ،1689با خانواده اش به مقصد ایران
ترک کرده و از اقوام سفیر یان فان لین بود ،ازدواج کرد .در سفر زمینی در
ایران ،در  10فوریه سال ، 1692همسر او پس از به دنیا آوردن نوازدی نارس
از دنیا رفت و در بندرعباس به خاک سپرده شد.
یاکوبز هوخ کامر1698-1701 ،
وقتی «هوخ کامر» در سال  1689به استخدام  VOCدر آمد ،بالفاصله
به ماموریت در ایران فرستاده شد .در سال  1694در پایتخت (اصفهان)،
مشغول به کار شد .در اکتبر همان سال ،به مقام تاجر ارشد و معاون

1. Huijbert de Lairesse
2. IJsbrand Godske
3. Lucas van der Dussen
4. Francois de Haze
5. Frederik Lambertsz
6. Reijnier Casembroot
7. Justus van den Heuvel
8. Herbert de Jager
9. Joannes Keyts
10. Johan van Leene
11. Adriaan Verdonk
12. Eva van Bullestraten
13. Jacobus Hoogkamer

دوم کمپانی در ایران ،کمی قبل از خود او فوت کرده بود .تمام این وقایع
باعث شد که باالترین صاحب منصبان  ،VOCدر دستور کار جانشین
وسترولت« ،ولهبرانت خلینسن » ،شکایت کنند که ،پس از مرگ
وسترولت ،ایران “از داشتن یک فرمانده الیق و با صالحیت محروم است”.
وسترولت در قبرستان ارمنیان در اصفهان به خاک سپرده شد« .ادریان
فان اوستنده» ،که قبال هم به طور موقت در غیاب اورسخی کار او را
دنبال می کرد ،مقام موقت خود را در  1641به خلینسن واگذار کرد.
ولهبرانت خلینسن دیونگ 1640-1643 ،و 1645-1647
در اوایل سال  ،1641وقتی ولهبرانت خلینسن به عنوان مدیر موقت در
ایران انتخاب شد ،فرمانده کل در باتاویا ،انتظارات زیادی از او داشت .در
سال  ،1640انتخاب یک مدیر تازه در دستور کار بود VOC .برای فرصت
های از دست رفته در ایران ،حسرت می خورد؛ و علت آنرا عدم صداقت
ویسنیخ،بی خاصیتی ،غرور و تظاهر دلکورت و مذاکرات ضعیف ،بی
ثباتی و ولخرجی های اورسخی می دانست .به خلینسن دستور دادند
که از معامالت خصوصی بپرهیزد و فقط از شاه ،ابریشم خریداری کند
تا از هر گونه نزاع و برخورد (آنگونه که در زمان اورسخی ایجاد شده بود)،
جلوگیری شود.
گرچه دربار بسیار دوستانه او را پذیرفت ولی وقتی در سال  1642بدون
اجازه شاه ،اسب ها را با کشتی خود روانه دریا کرد ،مورد غضب حاکم
بندرعباس قرار گرفت .بعدا ،او به شاه شکایت برد که وی را به زور به
محل اقامت حاکم کشانده و با چوب زده بودند .او که تنها برای مدتی
موقت ،حاضر به قبول این عنوان شده بود ،در فوریه سال  ،1643ایران
را ترک کرد .بعد از اینکه جانشین او «کارل کونستانت» هم خیلی
زود استعفا داد ،گلینسن را مجبور کردند که به عنوان مدیر به ایران
بازگردد و از سال  1645تا  1647در آنجا به سر ببرد .وی مقر  VOCدر
بندرعباس را که بر اثر زمین لرزه ویران شده بود بازسازی کرد .در همین
دوران بود که تجارتخانه ،نقش واال و بسزایی در تجارت  VOCبا ایران به
عهده گرفت.
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1. Wollebrant Geleijnsen de Jongh
2. Carel Constant
3. Nicolaas Verburgh
4. Formosa
5. Dirck Sarcerius
6. Joan Cunaeus
7. Joan Berckhout
8. Jacob Willems

کارل کونستانت1643-1645 ،
شروع ماموریت «کونستانت» در ایران ،به عنوان مدیراز سپتامبر سال
 1642آغاز شد ،ولی او تا فوریه  1643ماموریت را از خلینسن به عهده
نگرفت .وی در بدو ورود با پذیرش و برخورد گرم شاه عباس دوم روبرو
شد و حتی با پادشاه ،که هنوز خیلی جوان بود ،به شکار اردک در
قزوین رفت« .فرانسوا والنتین» ،کونستانت را مردی زیرک توصیف کرده
است .با وجود رفتار خوب دربار ،او نتوانست پیما ن نام ه و یا امتیازات
تجاری جدیدی بدست آورد .نخست وزیر ،میرزا تقی ،همچنان یک دنده
و تزلزل ناپذیر بر سر عقاید خود استوار مانده بود .او معافی از مالیات
را نمیپذیرفت و زیر بار هیچگونه جبران خسارتی برای بی عدالتی
نسبت به اورسخی ،که در سال  1638پول هنگفتی را پرداخته بود،
نمی رفت .گفتگو ها بین دربار ایران و  VOCادامه داشت و در نهایت
کنستانت بدون هیچ نتیجه ای دست از پا درازتر به مرکز  VOCدر باتاویا
بازگشت .در سال  ،1644فرمانده کل تصمیم گرفت که دست به یک
اقدام نظامی بزند .در سال  ،1645هفت کشتی  VOCبه فرماندهی
خلینسن ،راه آبی بندرعباس را بستند ،تا کشتی های ایران نتوانند به
بندر رفت و آمد کنند .کوشش برای تصرف برج و باروی قشم (که انبار
غله بندرعباس محسوب می شد) و مناطق اطراف آن با شکست روبرو
شد .بعد از مرگ میرزا تقی ،نخست وزیر جدید حاضر به مذاکره شد.
او ،دو سال معافیت مالیاتی برای تجارت به  VOCاهدا کرد تا در این مدت
شاه بتواند سفیری به باتاویا بفرستد و یک بار برای همیشه ،مشکالت
و اختالفات تجاری را حل کند .اما سران کمپانی  VOCاز اینکه شاه
به جای فرستادن سفیر ،تنها به ارسال یک نامه قناعت کرد ،بسیار

مایوس شدند.
نیکالس فربورخ1646-1649 ،
کمپانی هند شرقی مصمم بود که مخالفت و نزاع با حکمرانان ایران
را به خوبی به انجام رساند .از این رو فرماندار باتاویا ،چهره ای جدید را
به دربار اصفهان فرستاد .نام این چهره جدید «نیکالس فربورخ» بود که
در سال  1646به مقام کمیسر و سفیر منصوب گشت .در این زمان،
خلینسن به علت بیماری ،توانایی انجام ماموریت را نداشت .فربورخ
که قبال در سورات ،به اندازه کافی در کارهای مدیریتی و اجرایی تجربه
کسب کرده بود دستور یافت ،تا با سازگاری در مذاکرات ،نتایج بهتری
کسب کند .با این حال وی نتوانست از دربار معاهده دائمی تجارت بدون
مالیات را بگیرد بلکه فقط برای مدتی این معافیت ،به او داده شد.
در سال های  1645تا  ،1652کمپانی هیچ محموله ابریشمی از ایران
صادر نکرد .گرچه باز هم معاهده دائمی منعقد نشد ،ولی چشم انداز
خوبی برای تجارت وجود داشت .تا اینکه کمپانی یان کونئوس را به
دربار اصفهان فرستاد .در سال  ،1652پیشرفتهائی ایجاد شد و باالخره
معاهده تجارت دائمی منعقد گردید .گرچه فربورخ در این میان هیچ
نقشی نداشت ،اما تا سال  1649در ایران باقی ماند و سپس به عنوان
فرماندار فرمز (تایوان کنونی) منصوب شد.
دیرک سارسریوس1651-1653 ،
«سارسریوس» از سال  1641در ایران به کار تجارت مشغول بود .او در
سال  ،1644به عنوان تاجر ارشد مامور شد که تجارتخانه ای در بصره،
در خلیج فارس ،تاسیس کند .وی مسئولیت این تجارتخانه را بر عهده
گرفت تا اینکه در سال  1646سرپرست اداره بندرعباس شد .در سال
 ،1651سارسریوس مدیر موقت تجارت در ایران شد و به عنوان عضوی
از هیات نمایندگان یان کونئوس ،به دربار اصفهان رفت تا در مذاکراتی
که برای بهبود توافق نامه تجاری انجام می شد یاری دهد .شرایطی که
کونئوس توانست برای تجارت در ایران محفوظ نگاه دارد ،پایه تجارت
 VOCدر ایران را ،تا سال  ،1694تشکیل داد .گرچه مدتی بعد ،کمپانی با
بی میلی و اکراه ،به محدودیت معافیت مالیاتی و ممنوعیت در صادرات
مسکوکات طال رضایت داد.
یوان برکهاوت1654-1655 ،
«یوان برکهاوت» ،نتوانست برای مدت زیادی عنوان مدیر تجاری  VOCدر
ایران را به خود اختصاص دهد ،زیرا یکسال پس از کسب این عنوان ،در
 21جوالی  1654وفات یافت.
یاکوب ویلمز1655-1661 ،
«ویلمز» از سال  ،1651به عنوان تاجر ارشد در اصفهان به کار پرداخت.
در همان سال ،او را به بندر عباس فرستادند تا به عنوان معاون
برکهاوت و بعد از مرگ او ،با عنوان مدیر موقت انجام وظیفه کند ،تا
اینکه در  18اگوست  ،1656حکم موقت نمایندگی ارشد او صادر شد.
در مارچ  ،1661به طور رسمی به عنوان مدیر تجارت در ایران منصوب
شد .ولی از سپتامبر  ،1661در گزارش ها ،دوباره از او با عنوان «نماینده
سابق» یاد گردید؛ زیرا او در ماه مه آن سال ،همراه با چهار کشتی ،ایران
را به مقصد باتاویا ترک کرده بود.
هندریک فان ویک1661-1666 ،
«هندریک فان ویک» از سال  ، 1652کارش را به عنوان تاجر خرده پا ،در
بندرعباس آغاز کرد .در نوامبر سال  ،1660به مدیریت موقت کارهای
اجرائی در ایران منصوب شد تا در مواقعی که ویلمز به باتاویا باید برود،
جانشین او باشد .در ماه ژوئن  ،1661او به صورت رسمی ،جانشین

مقدمه
در طول سال های  1623تا  ،1766کمپانی هند شرقی هلند یا ،VOC
روابط تجاری خود را با ایران ادامه داد .این شرکت ،آنگونه که در آسیا
و آفریقا صاحب سرزمین های وسیع بود ،در پادشاهی ایران هیچگاه
اقتدار ارضی نداشت .ماموران کمپانی ،تنها از راه گفتگو با پادشاه و
با موافقت نامه های او و یا حکمرانان محلی دیگر ،اجازه کار داشتند.
تاسیس تجارتخانه های  VOCیا کارخانه ها ،تنها با تایید مقامات
ایرانی ،قابل انجام بود و بوسیله نماینده ارشد و یا مشاور او اداره
می شد .بعد از سال  ،1632عنوان شغلی این نمایندگان ،به «مدیر»
تبدیل گردید .پیش از سال  ،1632سرپرستی و رسیدگی به کارهای
ایران بر عهده مدیر  VOCدر سورات ،درساحل غربی هند بود و ماموران
ارشد در کارخانه ها« ،نماینده ارشد » نامیده می شدند .به هر صورت
نمایندگان ارشد که بعدا «مدیر» خوانده شدند ،مسئول رونق تجارت
و راه اندازی تجارتخانه ها بودند؛ هرچند از نظر ساختار سازمانی در
 ،VOCدر رتبه پایین تر اداری قرار داشتند.
همانطور که منافع هلندی ها در ایران بیشتر می شد ،اندازه و اعتبار
اداره محلی  vocنیز افزایش می یافت .عکس این موضوع هم به وقوع
پیوست :بعد از سال  ،1723تجارت با ایران اهمیت خود را از دست داد
و اداره  VOCبه وسیله متصدی و یا نماینده سیاسی مقیم اداره می
شد که پائین ترین رتبه اداری در کمپانی بود .این متصدیان ،به فرماندار
کل و شورای هند شرق در باتاویا (جاکارتا) ،که باالترین مقامات اداری
و اجرائی در آسیا بودند ،گزارش می دادند .فرماندار کل به نوبه خود،
مستقیما به هیئت مدیره هفده نفره ()Gentlemen Seventeen
از شش اطاق  - VOCآمستردام ،میدلبرخ ،دلفت ،روتردام ،هورن و
انکهاوزن -در جمهوری هلند گزارش می داد.
نمایندگان از سال  1623تا 1632

هویبرت ویسنیخ1630-1623 ،
از آنجائیکه تجارت زمینی ابریشم از ایران تا حلب برای کمپانی هند
شرقی هلند اهمیت بسیاری داشت ،آنان هویبرت ویسنیخ ،پسر یک
رنگرز پارچه از شهر دوردخت ،را به استخدام در آوردند .او ،اولین نماینده
ارشد کمپانی در ایران بود و در سال  ،1632اولین تجارتخانه را در
«بندرعباس» دایر کرد .بعدها نیز ،تجارتخانه دیگری در اصفهان (که در
آن زمان پایتخت بود) ،در نزدیکی کاخ شاه عباس اول ،تاسیس کرد .وی
توانست با انجام معامالت پرسودتر با شاه ،نسبت به سایر ماموران
 VOCدر منطقه هندوستان و اطراف خلیج فارس ،لیاقت بیشتری
به خرج دهد و اطمینان بیشتر  VOCرا به دست آورد .اما پیروزی های
تجاری و قراردادهای پرسود ،مانع از آن نشد که ویسنیخ ،مورد غضب
باالترین مقام های اداری واقع نشود .هیئت مدیره هفده نفره ،به خاطر
نامه های کوتاه او و رعایت نکردن مراتب اداری و فرستادن نامه به
طور مستقیم به دولت ایاالت جمهوری هلند ،از او ناراضی بودند و
می ترسیدند که تعصب او ،باعث تحریک جمهوری هلند در حرکت
نظامی شاه بر علیه پرتغالی ها و یا ترک ها شود .هیئت مدیره هفده
در انتقاداتش احتماال تحت تاثیر حرفهای رقیب وینسیخ «یان فان
هاسلت» قرار گرفته بود .فان هاسلت ،نقاش دربار ،همچون ویسنیخ
محبوب شاه بود .او و «آنتونی دلکورت» ،که چندی بعد نماینده ارشد
مقیم در بندرعباس شد ،شکایت کردند که وینسیخ تجارت مخفیانه
می کند .بعد از مرگ پشتیبانانش ،شاه عباس اول و فرمانده کل
باتاویا «یان پیترس» ،ویسنیخ احساس کرد که مجبور است مخفیانه

به هلند فرار کند .ولی او نتوانست زیاد دور شود؛ در راه عراق به ترکیه،
که در آن زمان تحت حکومت عثمانی بود ،ترک ها راه را بر او گرفتند
و به اتهام جاسوسی دستگیر و به مرگ محکومش کردند .او به
دار آویخته شد اما به نظر هیئت مدیره هفده نفره ،این واقعه فقط
مجازات خداوند بود.
آنتونی دلکورت1630-1632 ،
هیئت مدیره هفده نفره ،امید زیادی به دلکورت داشت و می پنداشت
که او نماینده ارشد بهتری نسبت به ویسنیخ خواهد بود .ولی خیلی
زود امیدشان به ناامیدی تبدیل شد .با وجود اینکه شاه صفی اول،
جانشین شاه عباس اول ،قرارداد قبلی را تصویب می کرد ولی جلوی
امتیازات مخصوص و حق ویژه آنان را گرفت .به این ترتیب دلکورت
نه تنها سود کمتری برای کمپانی به دست می آورد ،بلکه خرج های
گزافی هم ببار آورده بود .به غیر از آن او نیز تجارت های مخفیانه
فراوانی می کرد ،کاری که قبال خود او ،به خاطر آن متصدی پیشین،
ویسنیخ ،را مورد انتقاد قرار داده بود .سرانجام دلکورت در سال 1632
از کار برکنار شد« .اورسخی» ،جانشین او ،وضعیت حسابرسی را در
شرایط بسیار وخیمی یافت .در همان سال اداره  VOCدر ایران مستقل
شد .قبل از آن ،این اداره تحت نظارت و سرپرستی  VOCدر سورات بود.

مردان هلندی در ایران؛
نمایندگان عمده،
مدیران و ساکنان
مارک سالومرس

مدیران از سال  1633تا 1724
نیکوالس یاکوبز اورسخی1638-1633 ،
آنتونی دلکورت و تمام بازرگانان در ایران ،برای توضیح در مورد هزینه
های به بار آمده به مرکز  VOCدر باتاویا فراخوانده شدند .اورسخی،
تاجر بزرگ ،مامور اداره کمپانی در ایران شد .او ترتیبی داد که سیاست
های ویسنیخ ،اولین نماینده ارشد در ایران ،دنبال شود .ولی سرانجام
کوشش های او برای کنترل بازار ابریشم ،به شکست منجر شد .شاه
نمی توانست مقدار الزم ابریشمی را که در قرارداد تجاری ذکر شده
بود ،فراهم کند .اورسخی ،بقیه ابریشم را از تاجران محلی می خرید.
قیمت این ابریشم ها بسیار ارزانتر از قیمت ابریشمی بود که از شاه
خریداری می شد و چون مالیات هم نمی داد از این راه سود فراوان برد.
نخست وزیر ایران ،میرزا تقی ،عقیده دیگری داشت .او تصور می کرد
که بر طبق قرارداد ،فقط معامالتی که با شاه انجام می شود معاف
از مالیات است.
وقتی اورسخی ،از دادن مالیات سرباز زد ،نخست وزیر ،به زور مبلغ 4309
تومان (معادل  172/360گیلدر) از او گرفت و همین طور  VOCرا مجبور
کرد که ابریشم را با باالترین قیمت قرارداد خریداری کند .در سال ،1638
اورسخی ،به خاطر این واقعه به باتاویا فراخوانده شد .او دیگر به محل
ماموریت خود بازنگشت و اداره امور را به سه نفر از نمایندگان خود:
«ادریان فان اوستنده» « ،آدریان آدریانسز» و «گورت بردهوف» سپرد.
آدام وسترولت1638-1639 ،
انتخاب «وسترولت» به عنوان مدیر جدید  VOCدر ایران ،خیلی شگفت
آور نبود .او به عنوان فرمانده کمپانی ،پرونده کاری خوبی داشت.
زمانیکه از باتاویا ،فرمانی به دستش رسید تا آنچه را که در ایران می
گذرد مورد بررسی قرار دهد ،مقام فرمانده نیروی دریائی را داشت .او،
به عنوان یکی از اولویت های کاری خود ،تصمیم گرفت پولی را که
نخست وزیر ایران ،میرزا تقی ،از اورسخی گرفته بود ،باز پس گیرد.
اما کار چندانی از پیش نبرد و مدت کوتاهی بعد از حضور و مالقات با
شاه ،در سال  1639وفات یافت .گویا شاه در مقابل خواست های VOC
نرمش نشان داده و حتی اجازه داده بود که  VOCمقدار کمی ابریشم
از بازرگانان بخش خصوصی تهیه کند .معاون وسترولت ،شخص
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1. Opperhoofd
2. Indies
3. Six chambers
4. Huijbert Visnich
5. Dordrecht
6. Jan van Hasselt
7. Anthonie Del Court
8. Jan Pietersz. Coen
9. Nicolaas Jacobsz Overschie
10. Adriaan van Oostende
11. Adriaan Adriaansz
12. Govert Bredehoff
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A newly discovered
depiction of the
embassy to Esfahan
in 1651-52
Erlend De Groot

1. View of Bandar Abbas (Gamron), from
I. Commelin, Begin ende voortgangh der

geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie,

Amsterdam, 1646
 آمستردام،١٦٤٦ نمایی از بندر عباس (گامرون) از کوملین سال

The 1651-52 embassy to Esfahan, set up to promote
the trade in silk and horses, seems to have left few
traces in Dutch history. The journal by Cornelis
Speelman gives us some idea of the excitement of
the voyage, of luxurious receptions, precious gifts,
and visits to impressive antiquities, but this is about
all we have. Philips Angel, the painter who joined
the embassy as a senior merchant, drew the ruins
of Persepolis and created several paintings for Shah
Abbas II, but little of this remains. What was not
known until now is that among the Rijksmuseum’s
prized treasures is a depiction of the event (Ill. 2).
This large painting by Jan Baptist Weenix (1621-1659)
was long believed to depict a 1637 Dutch embassy
to Bijapour in India, but it is in fact the embassy to
Esfahan. Centrally depicted, riding a beautiful white
Arabian, is ambassador Joan Cunaeus (1617-1673).
His secretary, Cornelis Speelman, and an imposing
oriental figure, either the Sultan of Bandar Abbas
or its customs officer, accompany him. They are
dressed in luxurious outfits with a golden glow.
Cunaeus probably wears the honorific robe or khalad
he received from the sultan. They are welcomed
by a band of women and children dancing and
singing. Their outlandish costumes – note the fancy
headdresses – appear to have sprung from the artist’s
imagination. They are clearly not native Persians but
rather Gypsies, who were believed to be the original
inhabitants of ancient Egypt and Babylonia. In the

background Dutch ships lie at anchor and fire salutes
on the roadstead of Bandar Abbbas. The town itself is
depicted in the far distance. It is dominated by dozens
of turrets and a large tripartite structure in the centre.
Some strangely shaped buildings are shown on the
left. The commissioner of this painting was most
likely Joan Cunaeus, who returned to the Netherlands
in 1658. As the artist had never been in Persia himself,
he relied on other sources to create an authentic
scene. The most important of these was Isaac
Commelin’s Begin ende Voortgangh, a compilation
of travelogues from the early years of the Dutch
East India Company, published in 1646. It contained
a view of Bandar Abbas (Ill. 1), which Weenix more
or less copied in the painting. The artist probably
also read the text – an abridged version of Pieter
van den Broecke’s journal from 1629. In that case he
may have been inspired by the author’s reception at
the Sultan’s court, which was enlivened by ‘schoone
Dans-Hoeren’ (pretty dancing courtesans). He may
also have depicted the Utrecht coat-of-arms on the
Dutch ship in the left background, because Van den
Broecke sailed to Persia on the Utrecht. The image
of Persia Weenix presented his viewers was that of
a country blessed with riches, abounding in highly
coveted horses and exclusive textiles. Cunaeus, whose
East Indian career was rather uneventful, must have
considered his reception there a highlight of his life,
worthy of a grand depiction.
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به نظر می رسد که در تاریخ هلند ،اشاره چندانی نشده به سفارتی
که در سالهای  ١٦٥١ -١٦٥٢در اصفهان پایه گذاری گردیده بود تا
تجارت ابریشم و اسب را ترویج دهد .خواندن مجله کورنیلس سپیلمن
( )Cornelis Speelmanبه ما تصویری میدهد از مهمانی های لوکس،
هدایای گرانبها ،هیجان سفر و بازدید از آثار باستانی باشکوه ولی غیر
از این اطالعات دیگری به دست نمی آوریم .فیلیپس انجل ،نقاشی
که به عنوان تاجر ارشد به سفارت پیوست ،از ویرانه تخت جمشید
طراحی کرد وچندین نقاشی برای شاه عباس دوم کشید ،ولی از این
ها نیزاثرچندانی باقی نمانده است .آنچه که تا حال حاضر کسی
نمیدانست  ،این است که در میان گنجینه های ارزشمند موزه ملی
( )Rijksmuseumنقشی از آن دوران وجود دارد (تصویر  .)2مدتها تصور
می شد که این نقاشی های بزرگ که کار ژان باپتیست وینکس
( )١٦٢١-١٦٥٩است متعلق به سفارت هلند در هند (بیجاپور)١٦٣٧ ،
میباشد ،اما در حقیقت این سفارت هلند در اصفهان است.
در مرکز تصویر ،سوار بر یک اسب عربی سفید و زیبا ،سفیر یوان
کونئوس ( )١٦١٧ - ١٦٧٣دیده میشود .وزیر او  ،کورنیلس سپیلمن ،و
ت که یا سلطان بندر عباس است و یا مامور گمرکی
یک شرقی باابه 
او را همراهی میکند .آنها لباسهای باشکوه با درخشش طالیی بر تن
دارند .کونئوس احتماال ً خلعتی پوشیده که از سلطان دریافت کرده.
یک گروه زنان و کودکان با رقص و آواز از آنها استقبال می کنند .به
نظر می رسد که جامه عجیب و غریب آنها (توجه کنید به سرپوش
ها) ساخته تخیل هنرمند است .آنها به وضوح بومی ایران نیستند
بلکه ظاهرا کولی هائی هستند که از ساکنان اولیه مصر باستان

و بابل به شمار میآیند .در زمینه کشتی های هلندی را میبینیم که
در لنگر گاه طبیعی بندر عباس لنگر انداخته و با آتش ،پیغام درود
میفرستند .شهر در فاصله دور ترسیم شده با دهها منار ه کوچک،
و یک ساختار مثلثی شکل بزرگ در مرکز .در سمت چپ تعدادی
ساختمان با شکل عجیب دیده می شود.
مامور عالی رتبه دولت که در این نقاشی به تصویر آمده ،احتماال یوآن
کونئوس است که در سال  ١٦٥٨به هلند بازگشت .از آنجا که هنرمند
خودش هرگز در ایران نبوده ،برای ترسیم یک صحنه واقعی از منابع
دیگر استفاده کرده .مهم ترین منبع ،سفرنامه ایزاک کوملین (Begin
 )ende Voortganghمتعلق به سال های اولیه کمپانی هند شرقی
هلند است ،که در سال  ١٦٤٦منتشر شد .در این سفرنامه تصویری از
بندر عباس است (تصویر ، )1که وینکس کمابیش آن را در نقاشی خود
کپی کرده .در ضمن احتمال آن زیاد است که وینکس متن سفرنامه را
نیز خوانده باشد ( نسخه خالصه شده از مجله پیتر فان دبروک ازسال
 .)١٦٢٩در آن صورت او از مهمانی در بارگاه سلطان و رقص کورتیزان
های زیبا الهام گرفته .حتی به نظر میرسد که دلیل ترسیم نشان
شهر اوترخت بر روی کشتی هلندی ،در زمینه سمت چپ ،این بوده که
فان دبروک با کشتی اوترخت به ایران سفر کرده است.
تصویری که وینکس از ایران به بینندگان ارائه میدهد ،یک کشور
ثروتمند است با منسوجات انحصاری و اسب های بسیار .کونئوس
که دوران کاریش درشرق هند بی سر و صدا گذشت  ،باید این مهمانی
پذیرائی را مهمترین رویداد زندگی خود بحساب آورده باشد ،که
خواسته از آن تصویری با این شکوه و جالل کشیده شود.

یک تصویر
به تازگی کشف شده،
از سفارت هلند
در اصفهان در سالهای
١٦٥١ -١٦٥٢
ارلند دخرووت

2. Jan Baptist Weenix, The Dutch
embassy to Persia in 1651-52, painted
c. 1653-59, oil on canvas, 101 x 179 cm,
Rijksmuseum, Amsterdam
ژان باپتیست وینکس ()١٦٢١-١٦٥٩سفارت هلند به ایران
در سال  ،١٦٥١ -٥٢نقاشی . ١٦٥٣-59
رنگ روغن روی بوم  ١٧٩ X ١٠١ ،سانتی متر  ،موزه ملی،
آمستردام
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The mysterious Orient has fascinated people from
Western Europe at least since the 15th century. Many
travellers’ tales bear witness to this. Tradesmen
and ambassadors, adventurers and scholars were
alike attracted by the ancient civilizations; they were
fascinated by the remains of bygone empires, sites
of biblical stories, the colours and the sounds that
belong to the cultures of the East. Journeying far
from home, they noted down their impressions and
often worked them up at a later date into polished
travellers’ tales. In the Low Countries printers and
publishers, particularly in the 17th century, realized
with canny commercial instinct that these stories
could become immensely popular. They sold them
to an eager public who, like armchair travellers,
enjoyed reading about the adventures of enterprising
explorers. In this short essay I wish to discuss a
few of the major and most interesting journeys to
and within Persia which are described in reports
presently housed in the Koninklijke Bibliotheek
(Royal Library) in The Hague.
There were three ways of reaching the Land of Persia
from Europe. The oldest known route led from the
Mediterranean coast, from Palestine and Syria or
Turkey overland to Mesopotamia, the land of the
two great rivers, Tigris and Euphrates. Famous
travellers such as Marco Polo, John Mandeville and
Ludovico di Varthema opted for this road to the East.
Marco Polo’s account of his journey, available both in
manuscript form and the very earliest printed books,
was hugely popular. Another traveller to choose
this route to Persia was the Frenchman, JeanBaptiste Tavernier. Towards the close of the 17th and
beginning of the 18th century his account went into
many editions.
Another route to Persia was via Russia, from
Moscow southwards by river towards the Caspian
Sea. This was the route followed in 1635 by a group
commissioned by the duke of Schleswig-Holstein;
two of this group of travellers were Johan Albrecht
von Mandelslo and Adam Olearius.
The same goes for what is generally considered
to be the best-illustrated account, that by Cornelis
de Bruijn titled Reizen over Moskovië, door Perzië
en India (Travels via Muscovy, through Persia and
India). This second route to Persia, departing from
the north, provided a vast quantity of geographical
information about Russia and its morals and
customs. Nor should we overlook the journey made
by Engelbert Kaempfer between 1684 and 1688, which
I shall also discuss later.
The third possible way to Persia was a long seavoyage. That way was around Africa via the Indian
Ocean and northwards towards the Persian Gulf
and the port of Gamron (today Bandar Abbas). (ill.
1) Leaving Gamron, merchants in the employ of the
Dutch East India Company (VOC) would then travel on
inland towards Esfahan, then a major trading centre.

As early as 1623 the VOC had established trading
posts at both Gamron and Esfahan. Not surprisingly,
upon their return home VOC employees enjoyed
telling vivid stories of their adventures. Amsterdam
publishers in particular promoted the sales of
these travellers’ tales. The stories were collected
in semi-official VOC publications and published,
garnished with a wealth of illustrations. A good
example is the work by Isaac Commelin. In the 1645
edition we find among other things the account by
Pieter van den Broecke, a leading merchant in the
VOC and founder of the trading posts at Gamron and
Esfahan. Yet another example is the exciting story by
ship’s carpenter Jan Janszoon Struys: ‘Three most
remarkable and disastrous journeys through Italy,
Greece, Livonia, Muscovy, Tartary, the lands of the
Medes and Persians, East India, Japan and various
other regions …’, (1676). ‘This account was taken
down word for word from Struys and prepared for
print by the Amsterdam doctor and prolific writer,
Olfert Dapper. He is well known for his writings on
the history of Amsterdam and his description of the
Kingdom of Persia which has been entirely included
in his Asia, of Naukeurige beschryving van het
rijk des grooten Mogols (Asia, or a most Carefully
Considered Account of the Kingdom of the Great
Mogul) …’, (1672). It was not uncommon in this genre
to find copying and plagiarism. A notorious case is
Eduward Melton’s Zeldzaame en gedenkwaardige
zee- en landreizen of 1681 (Unusual and Memorable
Travels by Sea and Land), a book that purported to be
by a certain Eduward Melton, an ‘English nobleman’
but was in fact compiled by the translator Gotfried
van Broekhuizen.
Adam Olschläger (1603-1671)
Adam Olearius, In 1651 the book Persiaensche reyse
uyt Holsteyn… (Journey to Persia from Holstein) was
published in Amsterdam by Johannes Jansonius.
The first edition of this book had appeared in 1647 in
Schleswig-Holstein, the home base of a delegation
in which Olearius was employed as secretary. On the
advice of the Hamburg merchant Otto Brüggemann,
Duke Frederick III of Holstein-Gottorf had sent this
delegation to Esfahan in the hope of persuading
Shah Safi I to deliver silk directly to Germany. Gottorf
was the chief city of the Northern German duchy
and wished to break the Turkish silk monopoly;
once having become the staple town, they foresaw a
prosperous future. Brüggemann had good contacts at
the shah’s court in Esfahan; his brother-in-law was
the shah’s personal clockmaker.
Furthermore, Brüggemann put the case for a route
to Persia through Russia. This would be faster than
the traditional way of travelling via Turkey or by ship
around Africa via the Cape of Good Hope. The tsar of
Russia would need to grant permission for German
merchants to pass through his territory and would
be more likely to permit goods being transported to a
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1. View of Gamron (Bandar Abbas) from Jan Janszoon
Struys and Frans Jansz van der Heiden, Drie aanmerkelyke
reizen, door Italien, Griekenland, Lyfland, Moscovien ...,
(Three remarkable journeys) 1742 (Koninklijke Bibliotheek,
National Library of the Netherlands)
1742 منظره گامرون (بندرعباس) از یان یانسزون ستراوس و فرانس یانسز فان درهیدن
( کتابخانه ملی الهه،)کتابخانه سلطنتی

small dukedom than to a powerful state which could
be more of a threat. So in 1633 negotiations began
with the tsar – and proved lengthy; he asked more
money than had been anticipated, and talks dragged
on for two years. Not until 1635 did a company set
out – with the tsar’s permission – following the river
Volga southwards to cross the Caspian Sea and reach
Shemakha (today in Azarbaijan), the city that was a
portal to the kingdom of Persia. Here there was a
delay of three months, but Olearius made good use
of the time and learnt Persian, besides studying the
customs and practices of the Persian people. He kept
a kind of travel diary and later expanded it, assisted
by his knowledge of languages and the fact that he
had studied Theology, Philosophy and Physics at the
University of Leipzig. Not surprisingly, his description
of Persia is regarded as an ethnographical study.
Olearius speaks of many aspects of Persian society:
education, libraries, poetry, viniculture, relations
between men and women, burial rituals and much
else. He discusses these things in a sober manner,
interspersed with a chronicler’s mention of place
and date. One example will have to suffice here;
writing about education, Olearius reports (Vol. 2,
p.43): ‘The children attend school and are most
diligent, they learn to read and write, to study the
Koran and receive some training in philosophical
discipline’. When he is writing about book production,
Olearius is surprised by the absence of the printing
press: ‘In general, people write their texts by hand
and it is rare to find a Persian who cannot read and
write, even though they have no printing press in the
whole of Persia: and because every book has to be
handwritten, there are many thousand who produce
them (Vol. 2, p.44).
Olearius also offers explanations for some of the
customs he observed. On page 54, for instance, he
writes about the reason why Muslims do not eat pork.
Probably the greatest merit of his book lies in the
maps Olearius included. They are extremely accurate
and for this reason continued to be used well into the
18th century. Incidentally, the delegation achieved
precious little for the silk trade with Germany. Only
a few shipments of silk were sent from Persia to
the Baltic regions: the Turkish monopoly proved too
strong.
Cornelis de Bruijn (ca. 1652-1727)
Both in its planning and implementation, the account
of his journey written by Cornelis de Bruijn is of great
importance. It is entitled Reizen over Moskovie, door
Persie en Indie (Journeys by way of Muscovy through
Persia and India) and was first published in 1711. (ill.
4) This is the account of De Bruijn’s second great
expedition. His first journey, made between 1677
and 1693, was from Rome to the Near East, where
he visited such places as Greece, Turkey, Palestine,
Syria and Cyprus.
Cornelis de Bruijn was born in around 1652 in The
Hague, studied to be a draughtsman and painter, and

in 1674 joined the group of Flemish painters working
in Rome, known as the Bentveugels. After his return
to the Netherlands in 1693, the drawings which he
had made on his first journey attracted the attention
of the Amsterdam burgomaster, Nicolaes Witsen and
his acquaintances who were interested in exotica and
antiquities. So De Bruijn drew up a plan to produce
a richly-illustrated book supported by subscriptions,
thereby making the undertaking a financially buoyant
project. The book was published in 1698 and proved
a huge success. French (1700) and English (1702)
translations were soon published.
Encouraged by Witsen, who for many years had
maintained contacts with the Russians and had
hosted Tsar Peter the Great when he visited the
Netherlands in 1697-98, Cornelis de Bruijn made
preparations for a second large-scale journey which
took him to Russia and Persia in 1701. The report of
this journey, discussed here, appeared in 1711, and
once again the publishing costs were borne by De
Bruijn.
The journey went as follows. The party set off
from the port of Archangelsk in northwest Russia
and reached Moscow on 24 February 1702 where
De Bruijn had several meetings with Peter the
Great. Accompanied by an Armenian merchant
named Jacob Davidoff, who had spent some time in
Amsterdam, De Bruijn travelled down the river Volga
and across the Caspian Sea to Persia. On 21 July
1703 he reached Nizovaya, near Debent, whence he
travelled with a merchants’ caravan to Esfahan. He
arrived in the former Persian capital on 15 November
and wrote: ‘After we had passed a few ruinous
villages and common caravanserais, we arrived
at dawn on the outskirts of the city of Esfahan; we
traversed these suburbs for about half an hour and
then reached the city walls. It was 10 in the morning
when I entered the city and the caravanserai there.
I gave thanks to God that I had reached this place in
good health, a city I had so long desired to visit which
was indeed the chief goal of my travels.’ (p.133)
In Esfahan, De Bruijn was received by François
Casteleijn, director of the VOC trading post in that
city. Chapter 27 of his book is entirely dedicated to a
description of the city. The author leads his readers,
who become fellow-viewers, outside the city. He
describes and draws its geographical setting. The
drawing appears in his book as a large copper
engraving measuring 30 x 185 cm. (ill. 5) Next De
Bruijn provides a description of the city gates, the
walls, the various districts, the streets, squares,
houses and shops. Engravings after De Bruijn’s
drawings of special squares, bridges and buildings
were included in the book; they contain letters and
numbers corresponding with the written description.
De Bruijn’s records his intense interest in daily life,
in the organization of the government as well as the
way men and women dress. In subsequent chapters
topics are treated such as burial traditions, money,
types of birds and unusual trees and fruits.
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Leaving Esfahan, De Bruijn went south to the ancient
city of Persepolis, where once the kings of Persia
held their court. In 330 BCE Eskander (Alexander the
Great) set fire to the city; it has never been rebuilt.
Only pillars and staircases remain. De Bruijn was
most impressed by the 15-meter-high palace terrace
and the vast expanse of broken columns, recalling
the splendid Persian civilization from the days of
Xerxes and Darius. He stayed in Persepolis for
about three months, during which time he made an
astonishingly accurate series of drawings showing
the palace layout and the reception rooms where
foreign dignitaries would reside. He approached his
work with systematic scholarliness (as he explains).
His drawings were printed in his book in the form of
copper engravings. Even today, they provide us with
an intriguing picture of this civilization. Persepolis is
breathtaking not only because of the huge expanse of
the ancient city which remains, but also because of
the still amazingly sharp stone reliefs and sculptural
works, and the details of Persian cuneiform script to
which Engelbert Kaempfer gave the somewhat quaint
Dutch name spijkerschrift (meaning: writing looking
like nails). De Bruijn was so impressed by what he
saw that he hacked out some of the pieces of these
ancient stone carvings and brought them back to
Europe. Incidentally, he also eternalized his visit by
scratching his own name on one of the stone slabs in
the so-called Xerxes Gateway (ill. 3 and 2).
At roughly the same time as De Bruijn’s book on
Persia was published there also appeared the
reports by Engelbert Kaempfer (see below) and
by Jean Chardin, who were both fascinated by the
ancient remains of Persepolis as well. They lacked
De Bruijn’s talent as draughtsmen, however, and
the illustrations they published are less accurate.
Devotees and cognoscenti in the Netherlands,
including the professor from Deventer, Gijsbert
Cuper, compared the various publications and
openly expressed their misgivings about De Bruijn’s
reliability. The latter proceeded to defend his work in
a pamphlet published separately. Today De Bruijn’s
drawings are considered to be the most accurate
ones produced in the 18th century.
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Engelbert Kaempfer (1651-1716)
Although not in the Royal Library in The Hague,
the description by Engelbert Kaempfer makes an
2. Cornelis de Bruijn’s name
scratched onto ‘Xerxes
Gateway’, Persepolis, 2008
کورنیلیس دبراون کنده کاری شده روی
 تخت جمشید-دروازه خشایار شاه

important contribution to what Europeans knew
about Persia. As secretary to the delegation sent by
the Swedish king Charles XI, he travelled through
Persia from 1684 to 1688. He published his account
in Latin in 1712, titled Amoenitatum exoticarum
politico-physico-medicarum fasciculi V…. Two
copies of this book may presently be found in the
Leiden and Utrecht university libraries. Kaempfer
had studied Medicine, Physics and the Humanities
and thoroughly prepared himself for his travels.
Furthermore he had absorbed the above-mentioned
writings by Olearius – indeed, so much so that his
own account has something about it of an ‘improved
edition’. Like Olearius, Kaempfer travelled via Russia,
along the river Volga towards the Caspian Sea. Then
crossing southwards through Persia via Esfahan and
Persepolis in December 1685 he reached Bandar
Abbas on the coast.
Kaempfer may well be compared with De Bruijn.
Both had the aim of providing a description of the
country, the people, the customs and habits of
Persia. Furthermore, both had learnt Persian. And
they both made drawings of the things they observed.
Incidentally, a comparison of their drawings throws
into sharp relief how talented and professional a
draughtsman De Bruijn was. Kaempfer was more
of an intellectual and indeed addressed a learned
international audience with his Latin publication. But
because French was fast becoming the language of
the learnèd world, Kaempfer’s scholarly work was
destined to dwindle into obscurity.
Between the years 1630 and 1730 publishers in
the Netherlands found that books about Persia
sold extremely well. Accounts were published in
translation of the classic traveller’s tales such as
the adventures of Marco Polo or John Mandeville.
Detailed and illustrated accounts by travellers
such as Olearius or De Bruijn were novelties on
the market. There were also tales of adventure,
recounted by employees of the Dutch East India
Company like Jan Jansz Struys, or hair-raising horror
stories such as that of the sinking of the ship De
Batavia – always a good read. Interestingly, it was
not only the ‘blood and thunder’ that sold well: more
scholarly descriptions of the ancient land of Persia
with its glorious monuments, as well as accounts of
daily life in the Persian kingdom of the 17th century,
could count on an avid and dedicated readership.

3. ‘Xerxes Gateway’, Cornelis
de Bruijn, 1711
 کورنیلس دبراون، 1711 دروازه خشایار شاه

A view of Persepolis with
Reza Khosrovani, photo 1960s.
Collection of publisher
،نمایی از پرسپولیس همراه با رضا خسروانی
) (از مجموعه ناشر1960 دهه
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به توصیف محل جغرافیایی آنجا می پردازد .تصویری که در کتاب
از شهر ارائه داده می شود ،یک گراور مسی بزرگ در ابعاد 130×158
سانتی متر است (تصویر  .)5بعد از دروازه های شهر و دیوارهای آن،
از محله های مختلف  ،خیابان ها و میدان ها ،خانه ها و مغازه ها
می گوید .از آنچه که دبراون در مورد یک میدان بخصوص و یا پل ها
و ساختمان ها گفته ،گراورهایی تهیه شده که در کتاب وجود دارد.
حروف یا اعداد نوشته شده بروی آنها با توضیحات متن کتاب در
ارتباط است .بیشتر تمرکز و توجه دبراون در گزارش هایش ،زندگی
روزانه مردم می باشد .در این موارد ،از همه چیز سخن می گوید؛ از
سازماندهی دولتی گرفته ،تا لباس پوشیدن مردان و زنان .در بخش
های بعدی کتاب به موضوعاتی چون مراسم کفن و دفن ،پول ،انواع
پرندگان ،درخت ها و میوه های غیر معمول می پردازد.
پس از ترک اصفهان ،دبراون به طرف جنوب رفت و از شهر باستانی
«تخت جمشید» دیدن کرد؛ مکانی که روزی دربار پادشاهان ایران بود.
در سال  330پیش از میالد ،اسکندر کبیر شهر را آتش زد و آنجا دیگر
هرگز دوباره ساخته نشد .تنها ستون ها و پله ها باقی ماندند .دیدن
قصری که ارتفاع ستون های آن  15متر است و ایوان های وسیع و
ستون های شکسته دارد ،دبراون را سخت تحت تاثیر قرار می دهد.
این قصر ،یادآور تمدن پرشکوه ایرانیان در زمان خشایار شاه و داریوش
کبیر بود .او نزدیک به سه ماه در تخت جمشید ماند .هنگام اقامتش
در آنجا ،چندین طرح از قصر کشید .این طرح ها به گونه ای حیرت
آور ،دقیق تهیه شده اند .نقشه ها شامل تاالرهای پذیرایی است
که بزرگان و مقام های عالیرتبه خارجی ،در آنجا اقامت داشتند.
در تهیه این نقشه ها (آن گونه که خودش بیان می کند) از اصول
پژوهشگرانه استفاده کرده است .چاپ نقاشی ها در کتابش ،گراور
مسی است .حتی امروزه با دیدن این نقش ها و تصور تمدن آن روز،
حسی از شوق و کنجکاوی در ما به وجود می آید .تخت جمشید،
نفسگیر و خیره کننده است؛ نه تنها به خاطر شهر بسیار گسترده
باستانی ،بلکه به خاطر نقش برجسته های سنگی که واضح و
دقیقند و همین طور مجسمه ها و متون پارسیان که به خط میخی
است .خط میخی نامی است که برای اولین بار توسط «انگلبرت
کامپفر» بکار گرفته شد .دبراون تحت تاثیر آنچه که دیده بود ،چند
تکه از سنگ های باستانی حکاکی شده را سرقت کرد و به اروپا
آورد .در ضمن او مالقات خود را از تخت جمشید ،با تراشیدن نامش بر
روی قطعه سنگ باستانی که آن را دروازه خشایار شاه می نامیدند
جاودانه کرد (تصویر  2و .)3
کم وبیش در همان زمانی که کتاب دبراون درباره ایران منتشر شد
گزارشی از انگلبرت کامپفر و «ژان شاردن» نیز به بازار آمد که گویا
آنها نیز شیفته بقایای تخت جمشید شده بودند .آن دو ،استعداد
دبراون را در طراحی نداشتند .به هرحال تصاویری که آنها تهیه کرده
بودند دقت کافی را نداشت .دوستداران و اهل فن و صاحب نظران در
هلند و همین طور استادی به نام «گیلبرت کوپر» از شهر «دیونتر»
کتاب ها را باهم مقایسه کردند و شک خود را نسبت به قابل اعتماد

بودن کار دبراون آشکارا ابراز داشتند .بعدها او در اثری دیگر ،به دفاع از
کارش پرداخت که جداگانه به چاپ رسید .امروزه نقاشی های دبراون،
در شمار دقیق ترین آثار قرن هجدهم بشمار آورده می شوند.
انگلبرت کامپفر ()1716 – 1651
با وجود اینکه سفرنامه کامپفر در کتابخانه سلطنتی الهه نیست
ولی توضیحات او در شناساندن ایران به اروپائی ها نقش بسزائی
داشت .کامپفر به عنوان معاون هیات نمایندگی از طرف پادشاه
سوئد «شارل ششم» ،به ایران فرستاده شد و در سال های  1648تا
 1688در آنجا بود .گزارش سفرش در سال  1712به زبان التین منتشر
شد .دو کپی از آن در دانشگاه های اوترخت و لیدن وجود دارد .کامپفر،
پزشکی ،فیزیک و علوم انسانی آموخته بود و بدین صورت با آمادگی
کامل سفر خود را آغاز کرد .افزون بر آنها کتابی را که اوله ریوس
نوشته بود ،خواند و در گزارشات خودشبه حدی تحت تاثیر اوله
ریوس قرار گرفت که سفرنامهاش به نسخه ویرایش شده ای از اوله
ریوس می ماند .کامپفر هم مانند اوله ریوس از راه روسیه و در مسیر
رودخانه ولگا به طرف دریای خزر و بعد هم به ایران و اصفهان و تخت
جمشید سفر کرد .او در دسامبر  1685به ساحل بندرعباس رسید.
کامپفر را هم می توان با دبروان مقایسه کرد .هر دو می خواستند به
توصیفی از کشور ایران و مردمانش ،آداب و رسوم وعادات آنان بپردازند.
از این رو ،هر دو فارسی آموختند .هر دوی آنها از آنچه دیدند طرح
برداشتند .مقایسه طرح های آنان اهمیت و اعتبار کامل و مهارت
نقاشی های دبراون را روشن می سازد .کامپفر اندیشمندی بهتر بود
و به خاطر انتشار کتابش به زبان التین ،مخاطبان و خوانندگانی
تحصیلکرده تر و بین المللی داشت؛ البته در آن زمان ،زبان فرانسه به
سرعت به عنوان زبان تحصیلکرده ها در جهان متداول می شد .این
بود که اثر دانش پژوهانه کامپفر به تدریج رو به گمنامی رفت.
نظرات پایانی
بین سال های  1630تا  1730ناشران هلندی دریافتند کتاب هایی که
در مورد ایران باشند فروش بسیار خوبی دارند .البته سفرنامه های
کالسیکی چون مارکوپولو و ژان مندویل وجود داشتند و ترجمه
شده بودند؛ ولی جزئیاتی که در سفرنامه های جهانگردانی چون
اوله ریوس و دبراون آمده بود تازگی داشتند .عالوه بر آنها ،داستان
های ماجراجویانه ای که به وسیله کارمندان کمپانی هند شرقی
هلند و توسط افرادی مثل «یان یانسزون ستراوس» گفته می شد،
یا داستان هایی که مو بر اندام راست می کرد مثل داستان غرق
شدن کشتی باتاویا ،هم خوانندگان زیادی داشت .جالب اینجاست
که فقط از “خون و تندر” استقبال نمی شد؛ بلکه کتاب های دانش
پژوهانه ای در توصیف سرزمین های باستانی ایران و دوران درخشان آن
و همینطور گزارشات زندگی روزانه در پادشاهی ایران در قرن هفدهم
نیز خوانندگان و دوستداران مشتاق خود را داشتند.
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4. Title page from Cornelis de Bruijn’s Reizen over Moskovie, door
Persie en Indie (Journeys by way of Muscovy) 1711 (Koninklijke
)Bibliotheek, National Library of the Netherlands
یک صفحه از کتاب کورنیلیس دبراون1711

هزار نفر در تولید آن شرکت می کنند» (جلد دوم صفحه .)44
اوله ریوس توضیحاتی درباره مشاهداتش از بعضی رسوم و عقاید
نیز می دهد .برای مثال در صفحه  54در مورد اینکه چرا مسلمانان
گوشت خوک نمی خورند مطالبی می نویسد .شاید مهمترین امتیاز
کتابش مربوط به نقشه ای است که در آن آورده .این نقشه چنان با
واقعیت هماهنگ است که حتی در قرن هجدهم ،همه از آن استفاده
می کردند .البته هیات نمایندگی تجارت ابریشم ،قدم ناچیزی برای
آلمان برداشت .تنها مقدار کمی محموله ابریشم از ایران به منطقه
بالتیک فرستاده شد که این خود ثابت کرد که حق انحصار ترکیه
بسیار قوی بود.

101
101

19. Nicolaes Witsen
20. Archangelsk
21. Jacob Davidoff
22. Nizovaya
23. Debent

گزارش اوله ریوس از آموزش در ایران (جلد دوم صفحه  .)43او می
نویسد« :کودکان در مدرسه با سختکوشی و پشتکار زیاد درس می
خوانند .آنها خواندن و نوشتن را می آموزند و قرآن را فرا می گیرند و
بعضی از دوره های فلسفه و حکمت را می گذرانند».
او وقتی به تولید کتاب در ایران می پردازد؛ از اینکه صنعت چاپ در
آنجا نیست تعجب می کند .او می نویسد« :در مجموع ،مردم با
دست متن ها را می نویسند و در بین اهالی ایران به ندرت می توان
کسانی را یافت که خواندن و نوشتن ندانند .گرچه صنعت چاپ در
ایران وجود ندارد ولی چون کتاب ها باید با دست نوشته شوند چندین

کورنیلیس دبراون (حدود  1652تا )1727
آثاری که از کورنیلیس دبراون باقی مانده ،چه نقشه های او و چه
گزارشات سفرش از اهمیت شایانی برخوردار است .کتاب «سفر از راه
مسکو به ایران و هند» ،که برای اولین بار در سال  1711منتشر شد
(تصویر  ،)4گزارشی است از دومین سفر بزرگ او .در اولین سفرش که
بین سال های  1677تا  1693بود از راه رم به خاورمیانه رفت و در بین راه
از نقاطی چون یونان ،ترکیه ،فلسطین و سوریه و قبرس دیدن کرد.
کورنیلیس دبراون ،حدود سال  1652در الهه متولد شد .نقشه کشی
و نقاشی را آموخت و در سال  1674به گروهی از نقاشان بلژیکی
(فالندری) پیوست که در رم کار می کردند .نام این گروه «بنت فوخلز»
بود .بعد از بازگشت از رم به هلند در سال  ،1693نقاشی های او توجه
شهردار آمستردام «نیکالس ویتسن» 19را جلب کرد .نیکالس ویتسن
و آشنایانش به آثاری هنری بی نظیر و آنتیک عالقه داشتند .پس دبراون
تصمیم گرفت که با تکیه بر تعهد خرید آنها ،کتاب مصوری به چاپ
برساند و بدین طریق پروژه ای را آغاز کرد که سود مالی آن بی نظیر
بود .کتاب در سال  1698منتشر شد و توفیق عظیمی کسب کرد.
فرانسوی ها در سال  1700و انگلیسی ها در سال  1702آن را ترجمه
و چاپ کردند.
به خاطرتشویق های ویتسن ،که سالها بود با روسها رابطه خوبی
داشت و از «پتر کبیر» در دیدار از هلند ( )1697-98پذیرائی کرده بود،
کورنیلیس دبراون در سال  1701آماده شد تا برای بار دوم مسافرتی
طوالنی به روسیه و ایران بکند .گزارش این سفر که در اینجا از آن
صحبت می شود ،در سال  1711منتشر شد و بار دیگر ،دبراون مخارج
چاپ آنرا بر عهده گرفت.
مسافرت بدین ترتیب بود :گروه آنان از بندر «ارخانگلسک» 20در
شمال غربی روسیه گذشت و در  22فوریه سال  1702به مسکو
رسید .در آنجا دبراون با پتر کبیر چندین جلسه به گفتگو نشست.
همراه او در این جلسات ،یک تاجر ارمنی به نام «یاکوب داویدف»21
بود که مدتی در آمستردام زندگی کرده بود .دبراون از راه رودخانه ولگا
به دریای خزر رسید و از آنجا هم وارد ایران شد .در  21جوالی  1703به
«نیزووایا» 22نزدیک «دبنت» 23رسید .در ادامه سفر ،همراه با کاروان
تاجران به اصفهان رفت .او در  15نوامبر به پایتخت سابق ایران رسید
و نوشت « :پس از گذشتن از چندین دهکده ویران و کاروانسراهای
بین راه ،سحرگاه به دامنه های شهر اصفهان رسیدیم .نیم ساعتی
طول کشید تا دیوارهای شهر نمایان شد .ساعت ده صبح وارد شهر
و کاروانسرای آنجا شدم .خدا را سپاس گفتم که سالم به اینجا
رسیدم .شهری که مدتها آرزوی دیدار آن را داشتم .در حقیقت ،هدف
اصلی سفرم ،رسیدن به اصفهان بود(».صفحه .)133
در اصفهان «فرانسوا کاستلین» مدیر دفتر تجاری  VOCدر آن شهر،
از او پذیرایی می کند .تمام بخش  27این کتاب ،به توصیف شهر
اصفهان اختصاص دارد .نویسنده این کتاب از خواننده اش با عنوان
«تماشاگر عزیز» یاد می کند و او را به خارج از شهر می برد و سپس
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5. Bird’s–eye view of Esfahan, Cornelis de Bruijn, 1711
 گراور مسی1711 -چشم پرنده از اصفهان
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از قرن پانزدهم میالدی و حتی شاید پیش تر از آن ،شرق اسرار آمیز،
مردم غرب اروپا را شیفته خود کرده بود .داستان های مسافران شرق،
گواه این سخن است .تاجران ،سفیران ،ماجراجویان ودانش پژوهان،
یکسان مجذوب و مفتون تمدن باستانی می شدند؛ آنها مفتون
بقایای امپراطوری های کهن بودند ،سرزمین داستان های کتاب
مقدس و رنگ ها ،نواها ،و آواهای فرهنگ شرق .در سفری دور از خانه،
آنها ادراک واحساسات خود را یادداشت می کردند و اغلب پس از
بازگشت و کار بر روی یادداشت ها ،آنها را به صورت سفرنامه ای
پیراسته ،منتشر می کردند .در قرن هفدهم ،در هلند چاپخانه داران و
ناشران ،با زیرکی و هوشیاری تاجرمآبانه خود دریافتند که این داستان
ها پرطرفدار و عامه پسند هستند .خوانندگان این ماجراها ،مردمانی
بودند که مشتاقانه بر روی صندلی راحتی ،به خواندن داستان می
پرداختند .کسانی که از ماجراجوئی و کارهای شجاعانه کاشفان،
لذت می بردند .در این مقاله کوتاه ،مایلم چند نمونه از جالب ترین و
مهمترین سفرنامه های مربوط به ایران را معرفی و بررسی کنم .این
سفرنامه ها ،هم اکنون در کتابخانه سلطنتی 1در الهه قرار دارند.
از اروپا به سه طریق می شد به ایران سفر کرد .قدیمی ترین و
شناخته شده ترین مسیر ،از ساحل مدیترانه بود و بعد از راه
فلسطین به سوریه و ترکیه و بین النهرین ،سرزمین دو رودخانه
دجله و فرات .جهانگردان بزرگی چون «مارکوپولو» و «جان ماندویل»2
و «لودویکو دی وارتما» 3این راه را برای رفتن به شرق انتخاب کردند.
سفرنامه مارکوپولو که به صورت دستنوشته و همینطور چاپ های
اولیه در دسترس قرار داشت ،بسیار مورد توجه واقع شده بود .مسافر
دیگری که این راه را برای سفر به ایران برگزید ،مردی فرانسوی بود به
نام «ژان باپتیست تاورنیه» .4او ،سفرنامه اش را در اواخر قرن هفدهم
و شروع قرن هجدهم نوشت که چندین بار هم تجدید چاپ شد.
راه دیگر به طرف ایران ،از روسیه بود .از مسکو به طرف جنوب و از راه
رودخانه ولگا تا دریای خزر .این راهی است که در سال  1635به وسیله
گروهی به فرماندهی «دوک شلسویخ هولستین» 5پیموده شد .دو
نفر به نام های «یوهان آلبرخت فون ماندلسلو» 6و «آدام اوله ریوس»7
در این گروه بودند .همچنین به سفرنامه ای خواهیم پرداخت که از
آن به عنوان بهترین گزارش تصویری یاد می شود .کاری از «کورنیلیس
دبراون» به نام «سفر از راه مسکو به ایران و هند» .این مسیر دوم که
از شمال به سمت ایران بود ،موجب شد اطالعات جغرافیایی وسیعی
در مورد روسیه و روحیات و خلقیات و آداب و رسوم مردم آنجا گردآوری
شود .از سفرنامه «انگلبرت کامپفر» 8که بین سال های  1684تا
 1688نوشته شده بود هم نمیتوان چشم پوشی کرد و به آن نیز
خواهم پرداخت.
سومین راه رسیدن به ایران ،سفر طوالنی با کشتی بود؛ راهی که
آفریقا را دور می زد و در اقیانوس هند ادامه می یافت و از آنجا به
طرف شمال تا به خلیج فارس و دروازه ایران ،گامرون (بندرعباس)،
می رسید (تصویر  .)1بازرگانانی که در خدمت کمپانی هلندی هند
شرقی  VOCبودند پس از ترک گامرون به اصفهان می رسیدند؛ جایی
که مرکز اصلی بازرگانی بود .در آغاز سال  VOC ،1623در اصفهان
و گامرون تجارتخانه تاسیس کرد .بدیهی بود که کارمندان VOC
پس از بازگشت به خانه ،از گفتن داستان های زنده و جالبی که
برایشان اتفاق افتاده بود لذت می بردند .ناشران آمستردام ،بویژه با
تشویق و پشتیبانی از این سفرنامه ها ،آنها را به فروش می رساندند.
بسیاری از این داستان ها در انتشارات نیمه رسمی  VOCجمع آوری
شده و با تصاویر بسیار انتشار می یافت .یکی از بهترین نمونه های
این کتاب ها ،متعلق به «ایزاک کوملین» 9است .در چاپ این کتاب
در سال  ،1645در میان مطالب ،گزارشی از «پیتر فان دن بروکه»10
موجود است .او یک تاجر عمده در  VOCبود .بنیانگذار دفتر تجاری در

گامرون و اصفهان .نمونه دیگر ،داستان جالبی است که یک نجار
کشتی به نام «یان یانسزون ستراوس» 11می گوید“ :سه داستان
فوق العاده از سفر مصیبت بار به ایتالیا ،یونان ،مسکو ،لیونیا ،تارتار،
سرزمین مادها و پارس ها ،هند غربی ،ژاپن و جاهای دیگر.)1676( ”...
این گزارش ،کلمه به کلمه از «ستراوس» گرفته شده و به وسیله
دکتر «اولفرت داپر» ،12اهل آمستردام (که تالیفات بسیار دیگری هم
دارد) برای چاپ آماده شد .شهرت وی برای نوشتن تاریخ آمستردام و
توصیفاتی است که از پادشاهی ایران ارائه داده .نام کتاب او «آسیا
یا گزارش دقیق از پادشاهی مغول کبیر )1672( »...است .در آن زمان،
کپی از کار دیگران یا همان سرقت ادبی ،اقدامی غیر معمول نبود.
نمونه رسوای آن ،اثری از «ادوارد ملتون» 13به نام «سفر عجیب و
به یاد ماندنی دریایی و زمینی» است .این کتاب به ادوارد ملتون ،یک
اشرافزاده انگلیسی تعلق دارد ،ولی «گاتفرید فان بروک هاوزن»14
مترجم ،از آن کتاب به نام خود کپی برداری کرده بود.
اینک مایلم با هم نگاهی دقیق تر به چند سفرنامه بیندازیم:
آدام اولشالگر ( 1603تا )1671
آدام اوله ریوس .در سال  1651کتاب «سفر به ایران از هولستین»15
در آمستردام به چاپ رسید .نام نویسنده کتاب «یوهانس
یانسونیوس» 16بود .اولین چاپ این کتاب در شلسویخ -هولستین
انجام شد .هیات اعزامی که اوله ریوس منشی آن بود از این شهر
می آمد .سفر آنان به این دلیل بود که یک تاجر هامبورگی به نام «اتو
بروگهمان» 17به «دوک فردریک سوم» پیشنهاد داده بود که هیاتی به
اصفهان بفرستند تا برای آلمان ،ابریشم را مستقیما از «شاه صفی
اول» خریداری کنند« .گوتورف» 18یکی از شهرهای مهم دوک نشین
در شمال آلمان بود که خواهان قطع حق انحصار ابریشم ترکیه
بود .آنها با تجارت ابریشم آینده پر رونقی را برای خود پیش بینی می
کردند .بروگهمان بوسیله افرادی با دربار شاه در اصفهان ارتباط
داشت .یکی از اقوام نزدیک او ،ساعت ساز مخصوص دربار شاه بود.
راه روسیه نسبت به راهی که از ترکیه می رفت و یا راهی که آفریقا
را با کشتی دور می زد و از راه دماغه امید نیک می گذشت ،نزدیک
تر بود .برای گذر از این راه تزار روسیه باید موافقت می کرد و اجازه
عبور از سرزمین هایش را به تاجر آلمانی می داد؛ و احتمال اینکه
او به یک دوک نشین کوچک اجازه جابه جائی کاال بدهد به مراتب
بیشتر بود تا به یک ایالت قدرتمند که ممکن بود برایش ایجاد خطر
کند .پس در سال  1632مذاکرات با تزار آغاز شد .اما این گفتگوها
به درازا کشید ،زیرا که تزار خواهان پولی ،بیش از آن چیزی بود که او
تصورش را می کرد .این چانه زنی ها ،دو سال به طول انجامید .پس
تا سال  1635کمپانی نتوانست رهسپار ایران شود .باالخره با مجوز
تزار ،او از رودخانه «ولگا» به طرف جنوب رفت و از دریاچه خزر گذشت
و به «شماخا» (آذربایجان امروزی) رسید؛ شهری که دروازه ورودی
پادشاهی ایران بود .آنها در زمان ورود ،سه ماه تاخیر داشتند ولی اوله
ریوس از این فرصت بهره برد و فارسی را آموخت و عالوه بر آن با آداب
و رسوم مردم ایران آشنا شد .او یادداشت های روزانه سفر را نوشت و
بعدها آنها را ویرایش کرد .البته دانش او در مورد زبان های گوناگون و
تحصیالتش در االهیات ،فلسفه و فیزیک در دانشگاه الیپزیگ در این
راه کمک بسیاری به وی کرد .عجیب نیست که توصیف او از ایران بر
پایه دانش و فهم او از قوم نگاری بود .اوله ریوس از جنبه های مختلف
جامعه ایران را مورد بررسی قرار داد؛ از نظر آموزش ،کتابخانه ها ،شعر
و شاعری ،پرورش انگور ،رابطه میان مردان و زنان ،مراسم مذهبی،
تشریفات خاکسپاری و خیلی چیزهای دیگر .در بیان همه اینها ،لحنی
هوشمندانه و متین دارد .در میانه نگارش رویدادها ،ذکر زمان و مکان
را نیز فراموش نکرده است .در اینجا نمونه ای از کار او را می خوانیم.

گذرگاهی به ایران
اد لیرینتفلد
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معشوقه یکیست لیک بنهاده به پیش
از بهره نظاره صد هزار آئینه بیش
در هر یک از آن آئینه ها بنموده
بر قدر صقالت و صفا صورت خویش
()جامی

The Beloved is one, but He has set out over a hundred
thousand mirrors:
In each mirror we see his image, according to the
mirror’s purity and polish.
(lines by the poet and mystic Jami, born A.H. 817, 1414
CE, translated from the Persian)
At the time of the northern European Renaissance
most of what people knew about Persia was based
on the Bible. Beside this, there were a few accounts
from travellers and some classical works such as
Pliny’s Natural History. In the course of the sixteenth
century, the situation gradually changed. There
were various reasons for the growth of interest in
the Persian language in Europe. First, there was the
Dutch East India Company (in Dutch, the VOC) which
established contacts with the courts of Mogul rulers
in India. The language of these courts was Persian,
and poetic and scientific works, as well as theological
discussions, were written in this language. It did not
take the Dutch (and later the English) long to realize
that a thorough knowledge of Persian language
and literature would prove a useful asset in their
commercial dealings with the Indians. There was
another reason for the increasing interest in Persian
at that time: the theological thinking of the period.
From the seventeenth century onwards there was
ever more interest in the languages and cultures of
the Near and Middle East, which played a role in the
Christian Bible.
From its foundation in 1575, the first Dutch
university, in the city of Leiden, was interested in
Persian studies. The earliest attempts to analyze
the Persian language took the form of dictionaries
and grammars. Major works were also translated
into Persian, such as the first five books of the
Bible, the Pentateuch, which were translated
from the Latin. In the wake of these activities,
scholars such as Franciscus Raphelengius (15391597) realized that Persian was not a Semitic
language like Arabic and Hebrew, but in fact bore
resemblances to German, Dutch and English, both in
its grammatical constructions and in its vocabulary.
This is evident when one looks at the Persian words
for daughter (dokhtar), brother (baradar), mother
(madar) and many others. In his eagerness to
demonstrate similarities between Persian and Dutch,
Raphelengius wrote a letter on 18 May 1584 to Justus
Lipsius, historian and chancellor of the University in
Leiden, enclosing a list of words that were similar in
Persian and German. Lipsius replied in September
of that year, promising to write a chapter (in Latin) in
his Electorum Librum Secundum, discussing some

words which the two languages had in common,
communibus verbis Persarum cum Germanis. In 1598
Lipsius forwarded this list to the French religious
leader and scholar, Joseph Scaliger, who published
it in 1608. Thus it was that people became aware
that Persian and the languages of Western Europe
belonged to the same linguistic family – what later
came to be known as Indo-European.
During the seventeenth century, Dutch interest in
the Persian language noticeably increased after the
publication in 1638 of Louis de Dieu’s (1590-1642)
Persian Grammar, written in Latin. Five years after
this, in 1643, Jacobus Golius (1596-1667) completed
his Persian-Latin dictionary. Golius played a key role
in the spread and encouragement of Persian studies
at the University of Leiden and his work was also
distributed abroad, in countries such as Germany
and England. Nor was it only the linguistic aspects
of Persian that drew people’s attention. Works by
the thirteenth-century Persian poet Saadi were also
translated, such as his famous Rose Garden (Persian:
Gulistan). Indeed, the Rose Garden proved so popular
that it went into reprint several times. European
readers in the seventeenth century recognized many
of the moral, educational and humanist ideas that
were expressed in the Rose Garden.
In the course of the eighteenth century Saadi’s
popularity spread to other European countries.
In the France of the Enlightenment era, several
philosophers and writers such as Diderot and Voltaire
turned to Persian writings as a source of inspiration.
Saadi was much admired as a philosopher and
freethinker, indeed, so much so that Voltaire wrote
a novel titled Zadig (1747) whose main character is
a Babylonian philosopher (the book has in fact little
to do with Saadi himself). When someone asked
him if he spoke Persian he apparently replied, ‘I
assure you that I know not one word of Persian but I
have translated Saadi in the same way as La Motte
translated Homer’ [that is, without knowing the
source language]. In eighteenth-century England
several translations of Saadi’s writings were made
and published. Sir William Jones, nicknamed
‘Persian Jones’, translated passages from works by
Saadi and other Persian poets, hoping to introduce
the English reading public to these treasures from
the East. In America too, Saadi’s poems were much
loved. Indeed, the father of American literature,
Ralph Waldo Emerson, felt that Saadi was the ideal
poet, and wrote a poem in which he extols him. He
mentions him repeatedly in many of his works and
described Saadi as ‘the poet of friendship, of love,
of heroism, self-devotion, bounty, serenity, and the
divine providence.’ The famous German poet and
writer Goethe also translated and adapted various
Persian poets, notably Hâfez. He made a selection
of these writings and published them in his Westöstlicher Divan. Goethe’s adaptations of this poetry
teach us that in Germany too, there was growing
interest in Persian literature.

The lure of the
East: the story of
Persian studies in
the Netherlands
Asghar SeyedGohrab

107
107

108
108

1. Marco Goud Boutens
2. Jan Spierdijk
3. Pierre Kemps

Probably the best-known of all translations from
the Persian into the English is Edward Fitzgerald’s
rendering of The Rubaiyat of Omar Khayyam, made in
the mid-nineteenth century. Omar Khayyam (1048-111123 CE) was a mathematician, astronomer and much
else besides; his Rubaiyat (meaning ‘quatrains’,
or four-lined verses) is arguably the most popular
translation into the English language ever made.
Fitzgerald selected quatrains from a much longer,
philosophical poem. It has been printed and reprinted
and many of the translations into other languages are
based on Fitzgerald’s work. His translation has in fact
been absorbed into the canon of English literature.
Most of the Dutch translations of the Rubaiyat
were not made directly from the Persian, but from
Fitzgerald’s English.
In the Netherlands in the course of the nineteenth
century, enthusiasm for Persian waned somewhat,
although it should be noted that the famous Dutch
poet Willem Bilderdijk (1756-1831) translated certain
passages from Persian, including Saadi’s Rose
Garden. With the twentieth century, interest in
Persian once more increased. Omar Khayyam is
probably the Persian literary figure dominating the
Netherlands of the twentieth century. Dutch artists,
composers and poets such as P.C. Boutens (18701943) and J.H. Leopold (1865-1925) made translations
of Khayyam, not directly from the Persian but
using works in other European languages, whether
Fitzgerald’s English, or French or German versions.
As the Dutch scholar J.T.P. (Hans) de Bruijn has
described in detail in De Perzische muze in de
polder (2006) (The Persian Muse in the Polder).
Dutch poets would consult for instance such works
as ‘La roseraie du savoir’ (Brill, 1906), which was
written by the man of letters Hocéÿne-Âzad in
Persian, and then translated by him into French.
Âzad’s anthology of Persian quatrain verses was
widely distributed and was eagerly used as a model
by several Dutch writers of quatrains. As has been

clearly demonstrated in several studies by the
Dutch scholar Marco Goud (see also The Persian
Muse in the Polder), Boutens remained under the
spell of Persian poetry right up to the end of his life.
Boutens based his publications of Rubaiyat (1913)
and a work in which he translated quatrains written
by a selection of Persian poets titled Oud-Perzische
kwatrijnen (Old-Persian Quatrains) (1926) on, among
other works, La roseraie. The Dutch poet J.H.
Leopold was also chiefly influenced by the quatrains
of Omar Khayyam. Leopold translated them in an
effort to express his personal world philosophy.
In addition to these two major Dutch poets of the
twentieth century, less well-known figures such as
Jan Spierdijk (1919-1997) and Pierre Kemps (18861967) also made translations of Persian poems.
Spierdijk published three collections containing
Persian quatrains including poems by Hafez and
Baba Taher, in 1944, 1964 and 1983. Pierre Kemps
wrote his poem Oosters (Eastern) in 1954. During
a space of eleven years he wrote poems inspired
by Persian miniature paintings for the collection
titled Perzische suite voor Dr. E.F. Tijdens (Persian
Suite for Dr E.F. Tijdens). The study of Persian has
continued in universities in the Netherlands. But
for much of the twentieth century, Persian studies
has been only a small section in departments of
Eastern Literature or Indo-European linguistics.
This all changed with the arrival of the abovementioned Hans (J.T.P.) de Bruijn in Leiden. He
developed a method of reading and interpreting
Persian literature, linked with Islamic mystic
writings, and published among other things a new
Dutch translation of Saadi’s Rose Garden and a
selection of Persian poems titled Een karavaan uit
Perzië (A Caravan from Persia). From 1990 to 1997 he
held a university chair entirely devoted to the study
of post-Islamic Persian. At present Leiden is the
only university in the Netherlands where Persian is
taught.

) نیز دست به ترجمه اشعار1٨٨9 -1٩٦٧( 3») و «پیر کمپس1919
 سه مجموعه شعر فارسی شامل رباعیات، سپیردیک.فارسی زدند
. منتشر کرد١9٨٣  و1٩٦۴ ،١9۴۴ حافظ و باباطاهر را در سال های
)Oosters(  تحت عنوان شرقی1٩۵۴ اشعارش را در سال،پیرکمپس
 با الهام از مینیاتورهای،ارائه داد و بعد از آن در عرض یازده سال
voor Dr. E.F. Tijdens)  اشعاری برای یک مجموعه،ایرانی
 مطالعات فارسی در دانشگاه های هلند.( نوشتPerzische Suite
 این مطالعات، ولی در قسمت اعظمی از قرن بیستم.ادامه یافت
تنها در بخش کوچکی از دپارتمان ادبیات شرق و زبان های هند و
 همه چیز تغییر، با آمدن «هانس دبراون» به لیدن.اروپایی انجام شد
، او روشی برای خوانش و تفسیرادبیات فارسی ابداع نمود.کرد
مرتبط با متون صوفیانه اسالمی و آثاری از جمله ترجمۀ جدیدی از
Een Karavaan گلستان سعدی و گلچینی از اشعار فارسی به نام
١99٧  تا سال199٠  از سال. (کاروانی از ایران) منتشر کردuit Perzie
 کامالً در خدمت مطالعات ایران بعد از اسالم،کرسی دانشگاهی او
 دانشگاه لیدن تنها دانشگاه هلند است که، در حال حاضر.بود
.رشته ادبیات فارسی را آموزش می دهد

کتابی به نام «الهه شعر پارسی در سرزمین پست و هموار» (انتشارات
) با جزئیات کامل توضیح میدهد که شاعران هلندی به٢٠٠٦ بریل
 حسین، که ادیب،آثاری مثل ترجمه «باغ گل دانش» رجوع می کردند
 به فارسی نوشته و بعدا ً به فرانسه ترجمه19٠٦ آزاد آنرا در سال
 این گلچین ادبی به صورت وسیعی منتشر شد و در.کرده است
 به عنوان الگویی، به وسیله چندین سراینده دو بیتی و رباعی،هلند
 همانطور که دانش پژوه.برای اینگونه اشعار استفاده گردید
، در تحقیقات فراوانش به روشنی نشان داده1» «مارکو خاود،هلندی
 تحت تأثیر جادو و افسون اشعار فارسی،باوتنز تا آخر زندگی خود
) و رباعیات قدیم فارسی1٩١٣(  رباعیات، تألیفات باوتنز.بوده است
 تا حد،) که ترجمۀ گزیده ای از اشعار شاعران ایرانیست1٩٢٦(
.) نوشته شده اندLa Roseraie( زیادی بر پایه آثاری چون گلستان
. شاعر هلندی هم بسیار تحت تأثیر رباعیات عمر خیام بود،لئوپولد
او این رباعیات را در تالشی برای بیان فلسفه و جهان بینی خودش
.ترجمه کرد
 شاعران دیگری،به غیر از این دو شاعر بزرگ هلندی در قرن بیستم
-1٩٩٧( 2» مانند «یان سپیردیک،که کمتر شناخته شده بودند
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The ‘Rubáiyát’ of Omar Khayyám
and other quatrains translated by
the Dutch poet J.H. Leopold, 1979
(Koninklijke Bibliotheek, National
Library of the Netherlands)
رباعیات خیام و سایر رباعیاتی که به وسیله شاعر
 (کتابخانه1979 . لئوپولد ترجمه شد. ه.هلندی ی
) کتابخانه ملی هلند،سلطنتی

معشوقه یکیست بنهاده به پیش
از بهر نظاره صد هزار آینه بیش
		
در هر یک از آن آینه ها بنموده
بر قدر صقالت و صفا صورت خویش
						
جامی
شاعر اهل تصوف ـ تولد  817هجری 1414 ،میالدی
در زمان رنسانس اروپای شمالی ،آنچه که مردم درباره ایران می دانستند
بر پایه انجیل بود .عالوه بر آن ،چندین گزارش از جهانگردان و چند
کار کالسیک مثل تاریخ طبیعی پلینی 1هم وجود داشت .در قرن
شانزدهم میالدی ،اوضاع اندک اندک تغییر کرد .دالیل مختلفی برای
افزایش توجه به زبان فارسی در اروپا وجود داشت .اولین دلیل ،کمپانی
مغول
هند شرقی هلند بود ( .)VOCاین کمپانی با دربار فرمانروایان
ِ
در هند ارتباط داشت .در آن زمان ،زبان این دربارها ،فارسی بود و اشعار،
آثار علمی و مباحثات دینی ،به زبان فارسی نوشته می شدند .طولی
نکشید که هلندی ها (و بعدها انگلیسی ها) دریافتند که از راه
فراگیری زبان و ادبیات فارسی ،می توانند معامالت تجاری خود را بهتر
انجام دهند .دلیل دیگر افزایش توجه به ایران ،تفکرات وابست ه بعلوم
ى در آن دوران بود .از قرن هفدهم به بعد ،عالقه زیادی به زبان و
اله 
فرهنگ های موجود در خاورمیانه و خاور نزدیک به وجود آمد که ناشی
از نقش آنها در انجیل مسیحیان بود.
از زمان بنیانگذاری اولین دانشگاه در هلند ،در سال  ١۵٧۵میالدی ،در
شهر لیدن ،توجه و عالقه به زبان فارسی وجود داشت .اولین کوشش
ها برای تجزیه و تحلیل زبان فارسی به شکل یک فرهنگ لغات و
دستور زبان فارسی ،جلوه کرد .کتاب های بزرگ و مشهور به فارسی
ترجمه شدند .برای مثال پنج کتاب اول انجیل ،اسفار پنجگانه یا
کتاب پنجگانه عهد عتیق از التین به فارسی ترجمه گردید .در راستای
2
این فعالیت ها ،دانش پژوهانی مانند «فرانسیسکوس رافائلنگیوس»
( )١۵٣9-1۵9٧دریافتند که زبان فارسی ،از خانوادۀ زبانهای سامی
مانند عربی و عبری نیست ،بلکه در حقیقت شباهت به زبان های
آلمانی ،هلندی و انگلیسی دارد .این شباهت ها در کلماتی مانند دختر
( ،)daughterبرادر ( ،)brotherمادر ( )motherو بسیاری دیگر آشکار است.
رافائلنگیوس ،به خاطر عالقه ای که به نشان دادن این شباهت ها بین
زبان هلندی و فارسی داشت ،در تاریخ  1٨ماه مه سال  ،1۵٨۴نامه ای
به «یوستوس لیپسیوس» ،3تاریخدان و رئیس دانشگاه لیدن ،نوشت .او
همراه با نامه ،سیاهه ای از کلمات شبیه به هم ،در زبان های فارسی
و آلمانی فرستاد .لیپسیوس در سپتامبر همان سال ،در پاسخ به نامه،
قول داد که در یک بخش (به التین) از کتابش (Electorum Librum
 )Secundumبه بحث در مورد این شباهت ها بپردازد .این بخش تحت
عنوان «لغات مشترک میان فارسی و آلمانی» (Communibus Verbis
 )Persarum Cum Germanisمطرح شد .در سال  ١۵٩٨لیپسیوس
این سیاهه را برای «جوزف اسکالیگه» ،4پژوهشگر و رهبر مذهبی
فرانسوی ،فرستاد که در سال  1٦٠٨منتشر شد .بدین ترتیب ،مردم از
شباهت بین زبان فارسی و زبان مردم غرب اروپا آگاه شدند و دریافتند
که این زبان ها از یک خانواده هستند؛ چیزی که بعدها به «زبان های
هند و اروپایی» معروف شد.
در قرن هفدهم عالقه هلندی ها به زبان فارسی بیشتر شد .بخصوص
بعد از انتشار کتاب «دستور زبان پارسی» به التین توسط «لوئیس دو
دیو» )1۵9٠ -1٦۴٢( 5در سال  .1٦٣٨پنج سال بعد «یاکوبوس خولیوس»
( )1۵٩٦ -1٦٦٧فرهنگ لغات فارسی -التین اش را کامل کرد .خولیوس
گسترش مطالعات فارسی در دانشگاه لیدن نقشی
در تشویق و
ِ

کلیدی داشت و آثارش ،در کشورهایی مانند آلمان و انگلستان نیز
رواج یافت .این تنها دیدگاه زبانشناسی فارسی نبود که مورد توجه
و اهمیت قرار گرفت؛ بلکه آثاری از سعدی ،شاعر بزرگ ایرانی قرن
سیزدهم میالدی ،نیز ترجمه شد .آثاری چون «گلستان» سعدی چنان
مورد توجه قرار گرفت که بارها تجدید چاپ گردید .خوانندگان قرن
هفدهم میالدی اروپا ،اکثر نکات اخالقی ،آموزشی و ایده های طنز
گونه گلستان سعدی را درک می کردند.
در قرن هجدهم ،محبوبیت سعدی به سایر کشورهای اروپایی هم
سرایت کرد .در عصر روشنگری ،در فرانسه ،چندین فیلسوف و
نویسنده مثل «دیدرو» و «ولتر» به آثار فارسی به عنوان منبع الهام می
نگریستند .سعدی به عنوان فیلسوف و آزاداندیش ،چنان ستایش می
شد که در سال  ،1٧۴٧ولتر ،داستانی با عنوان زادیخ ( )Zadigنوشت
که شخصیت اصلی داستان  ،فیلسوفی در شهر باستانی بابل بود
(البته داستان ،ارتباط چندانی با سعدی نداشت) .وقتی کسی از او
پرسید که آیا با زبان فارسی آشناست؛ او ظاهرأ پاسخ داد“ :مطمئن
باشید که یک کلمه هم از زبان فارسی نمی دانم ،ولی سعدی را به
همان روش ترجمه کرده ام که الموت ،6هومر را ترجمه کرد( ”،یعنی
بدون دانستن زبانی که اصل اثر به آن زبان نوشته شده است) .در قرن
هجدهم در انگلستان چندین ترجمه از آثار سعدی نوشته و به چاپ
رسید« .سر ویلیام جونز» 7ملقب به «پرشین جونز» ،به امید آنکه
بتواند گنجینه ادبیات شرق را به خوانندگان انگلیسی معرفی نماید؛
چندین قطعه از سعدی و سایر شاعران ایرانی را ترجمه کرد .در آمریکا
هم اشعار سعدی عالقه مندانی زیادی داشت .پدر ادبیات آمریکا،
«رالف والدو امرسون» 8عقیده داشت که سعدی نمونه کامل یک
شاعر است; و شعری در ستایش سعدی سرود .او در بسیاری از آثارش
از سعدی نام برد و سعدی را این چنین توصیف کرد“ :شاعر دوستی و
تالهى”.
عشق ،شجاعت  ،از خود گذشتگی  ،شهامت  ،وقار  ،و مشی 
شاعر و نویسندة معروف آلمانی« ،گوته» ،نیز بسیاری از اشعار فارسی،
بویژه اشعار حافظ را ،به آلمانی ترجمه و اقتباس کرد .او گلچینی
از این نوشته ها را در کتابی به نام دیوان شرقی  -غربی گردآوری کرد.
اقتباس گوته از این اشعار ،نشان می دهد که در آلمان نیز ،عالقۀ به
ادبیات ایران رو به افزایش بود.
شاید مشهورترین ترجمه از فارسی به انگلیسی ،ترجمۀ «ادوارد
فیتزجرالد» از رباعیات عمر خیام ،در نیمه قرن نوزدهم باشد .عمر خیام
( )1048-1123ریاضیدان ،ستاره شناس و شاعر ایرانی بود که رباعیاتش
تاکنون ،محبوب ترین ترجمه به زبان انگلیسی بوده است .فیتزجرالد،
رباعیاتی را از میان اشعاری طوالنی و فلسفی برگزید .این ترجمه ها،
تاکنون مکرر به چاپ رسیده اند .ترجمه رباعیات خیام به زبان های
دیگر ،اغلب بر پایه ترجمه فیتزجرالد است .در واقع ترجمۀ او به خوبی
در قانون کلی ادبیات انگلیسی جا افتاده .اکثر ترجمه های رباعیات
خیام به هلندی ،مستقیما از زبان فارسی نیست بلکه آنها هم از روی
ترجمة فیتزجرالد ،به هلندی برگردانده شده اند.
در قرن نوزدهم میالدی در هلند ،عالقه به ادبیات و زبان فارسی ،کم رنگ
شد .اگرچه باید گفت که «ویلم بیلدردیک» ،)1٧۵٦ -1٨٣1 (9شاعر
مشهور هلندی ،منتخباتی را از فارسی به هلندی ترجمه کرد که
گلستان سعدی هم جزو آن بود .در قرن بیستم ،بار دیگر توجه به زبان
و ادبیات فارسی افزایش یافت .عمر خیام ،احتماال مهمترین شخصیت
ادبی ایرانی ،در سدۀ آخر هزارۀ دوم در هلند است .هنرمندان هلندی،
آهنگسازان و شاعــرانی مثل «باوتنز» ( )1٨٧٠ -19۴٣و «لئوپولد»
( )1٨٦۵ -19٢۵ترجمه هایی از اشعار عمر خیام را ارائه دادند که البته
آنها هم از مستقیما ً روی زبان فارسی نبودند؛ بلکه از کارهای اروپائیان
دیگر مثل ترجمه انگلیسی فیتزجرالد و یا ترجمه های فرانسه و
آلمانی ،به زبان هلندی ترجمه شد .دانش پژوه هلندی «هانس دبراون»در

فریبایی شرق؛
داستان مطالعات فارسی
در هلند
اصغر سید غراب
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1. Pliny’s Natural History
2. Franciscus Raphelengius
3. Justus Lipsius
4. Joseph Scaliger
5. Louis de Dieu
6. La Motte
7. Sir William Jones
8. Ralph Waldo Emerson
9. Willem Bilderdijk

111
111

112
112

A book of fortunetelling

A falnameh is a book of fortune-telling; that is,
a book used to gain insight into what is going to
happen. It is used like this: someone has a certain
question in mind, and opens the book at random,
after which the text and illustration on that page
provide an answer to the question. In Rotterdam’s
World Museum there is a falnameh from India
dating from the 17th century. It is one of the bestpreserved and most fully illustrated falnamehs in
the world, and stems from the Persian tradition.
Studying the book and its illustrations one uncovers
a wondrous and remarkable world.
Foretelling the Future
Someone who makes use of a falnameh, or book
of fortune-telling, assumes that he or she is part
of a greater whole and is directly connected with
the elements and events in the universe that affect
this world and everyday life. Cosmic forces may
manifest themselves through events, letters, words
or via a text or picture on a page of a book, opened
at random. People wished to gain insight into the
divine harmony and to live their lives in resonance
with this, and so they tried to learn about the
connection between the micro- and the macrocosm;
the relationship between people, the world, and
the universe. This study is named `ulum al-ghayb,
or the knowledge of hidden things. Some of the
subjects included in this were alchemy, astronomy
and fortune-telling. Fal (nameh means ‘book’) like
astrology, belongs to the category of fortune-telling.
In the medieval culture of both the Islamic world
and European Christian countries, the world was
perceived as the centre of the universe. Around
the Earth revolved seven planets in their heavenly
spheres. Moving outwards in space from the Earth
these planets were named: the Moon, Mercury,
Venus, the Sun, Mars, Jupiter and Saturn. The
universe, as described by the 13th-century Islamic
writer Qazvini in his Aja’ib al-Makhluqat (meaning
roughly, The Wonders of Creation) is divided into the
earthly, sublunary life (al-`alam al-asfal) and the
life of the heavenly spheres and the fixed stars or
planets, beyond the Moon (al-`alam al-a’la).
Beyond that, so it was thought, dwelt God who set
all the stars in motion. It was also thought that
there were certain basic elements and qualities.
The qualities consisted of heat, dryness, humidity
and cold while the elements were fire, air, earth
and water. Put simply, these were divided over
the planets which transformed the basic cosmic
principles into specific characteristics and
elements on earth: into minerals, animals and
people, but also into days and seasons. Certain
letters, materials and colours – when the planets
were in a specific conjunction and at a specific
time – were found to have a direct connection. The
scholar and mystic Al-Buni (active ca. 1200 CE)
wrote, for instance, that the letter ba is connected

Dineke Huizenga

1. Paradise
بهشت

with the element ‘earth’: it is cold and dry, belongs
to Saturday (Saturn’s day), the planet Saturn and
the metal lead.
Natural phenomena, events, objects, words, or even
names may thus be seen as expressions of cosmic
powers. The word fal means: to make predictions
based on these happenings or phenomena. Words
play a very special part in these prophecies. In
Islam the word of God is central and it is hardly
surprising that the book referred to above all is
the Koran. A special book in Iran is the Divan by
the poet and mystic Hafez (born ca. 1315), which
is extremely popular as a book containing much
wisdom. By consulting such a book, a person may
gain insight into the larger scheme of things in this
world.
Falnamehs with illustrations
Very few falnamehs have illustrations. Those that do
almost all date from the period between 1550 and
1650. The best-known and probably the very earliest
illustrated falnameh (ca. 1550-1560) comes from
the court of Shah Tahmasp in Persia. At the close of
the first millennium in the Islamic era there was a
great upsurge of religious awareness throughout all
layers of society in the Islamic lands. Consequently,
various courts in Persia commissioned – more than
ever – the production of religious and scholarly
religious manuscripts. As a result there are many
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with the minutely detailed precision work in the
paintings of other books. The illustrator frequently
presents the following portentous motifs: the
seven planets, important moments and people
from religious and literary history, or legendary
figures connected with the founts of knowledge.
The portents derive from a rich and ancient literary,
religious and scholarly tradition. The main thing
here is not the aesthetic value of the pictures but
the archetypal power of the subject.
The Rotterdam falnameh was bought by the
museum in the 1990s and consists of the binding of
a book and 35 unbound loose sheets. Each sheet
contains an illustration and a poem of four or six
lines. The original owners of such manuscripts
were probably asked by illiterate folk if they could
consult the fortune-telling book. First a ritual
text would be recited, then the question would be
asked, then the book would be opened at random
and the prediction would be made. Based on this
answer, the seekers could make a decision about
their question. In order to provide a little more
information about these books and the meaning
of various portentous signs and symbols, a few
examples are given below.
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2. Mary and Jesus
مریم و عیسی

illustrated copies from this period of Qazvini’s Aja’ib
al-Makhluqat, the above-mentioned book.
Beside this there are numerous illustrated works
recounting the lives of martyrs and prophets
hich are seen as exemplary reading matter. This
development was not restricted to Persia – it was
also to be found in the Ottoman Empire in the
courts of Turkey, and in the Mogul Empire in India.
The richly coloured Kalendar Pasha falnameh (ca.
1610) and the Deccan falnameh (ca. 1610-1630) can
be considered outstanding examples of artistic
master works of illustrated falnamehs.
Illustrated falnamehs presumably were copied
far and wide in the provinces. The falnameh in the
collection of Rotterdam’s World Museum is an
example of one such ‘provincial’ edition. The book
dates from the first half of the 17th century, made
in a local workshop in India. It has the remarkable
characteristics of the better-known illustrated
falnamehs: the pages are large and the pictures
appear to be enlargements when compared

1. Paradise
On folio sheet 8 there occurs a mention of Paradise,
as a portent. Paradise lies above the seven heavenly
spheres. The picture shows a walled garden within
which are to be found the delights of Paradise. A
tree in blossom gives promise of eternal spring,
of a time when the natural cycle of the seasons, of
birth, maturity and death, will no longer prevail.
The streaming water represents abundance and
pleasure. The double flames represent the footprints
of Mohammed who has trod the path before the
faithful.
The text recounts that after heavy toil the fruits of
one’s labour can be plucked: ‘The door of delight and
pleasure stands open before you. Gold, jewels and
possessions are multiplied.’
2. Jesus
On sheet 29 the baby Jesus appears as a presage.
The prophet Jesus is primarily linked in mystical
texts with poverty and teaching. He heals the sick
and performs miracles such as breathing the breath
of life into people. Already as a child, as this picture
illustrates, Jesus spoke with great authority. The
text of the portent therefore reads: ‘The gateways of
victory and abundance open wide before you.’
شOn sheet 5 we see Jupiter. Since the days of the
Romans this planet was the symbol for the god of
the universe and of lawgiving. As ruler over the
world Jupiter possessed exceptional knowledge.
He is pictured as a scholar studying the universe,
holding an astrolabe.

شد ،متشکل است از یک کتاب مجلد و  ٣٥ورق مجزا .هر ورق ،شامل
یک تصویر و یک شعر چهار و یا شش بیتی میباشد .احتماال ً مردم
محلی بی سواد ،از صاحبان اصلی این فالنامه میخواستند که برای
آنها تفأل کنند .اول باید یک متن تشریفاتی خوانده میشد .سپس
سوال پرسیده شده ،کتاب بدون گزینش گشوده و پیش گوئی انجام
می شد .بر اساس این پیش گوئی ،می شد در مورد سوال خود تصمیم
گیری کرد .به منظورارائه اطالعات بیشتری در مورد این کتاب و
معنای نشانه ها و نمادها مختلف ،چند مثال در زیر آورده شده
است:
تصویر  . ١بهشت
پیشگوئی ورقه شماره  ٨اشاره به بهشت میکند .بهشت در باالی
هفت فلک نهفته است .دراین تصویر باغ بهشت دیده میشود که
دور آن دیوارکشیده شده و درون آن لذتهای بهشتی یافت میشوند.
درخت پر از شکوفه ،وعده بهار ابدی را می دهد ،در زمانی که چرخه
های طبیعی چون فصول سال  ،تولد  ،بلوغ و مرگ  ،دیگر وجود
نخواهند داشت .جریان آب ،بیانگر فراوانی و لذت است .شعله های
دوگانه ،نشانۀ جای پای حضرت محمد می باشد ،که قبل از هر فرد
با ایمان ،در این راه قدم نهاده است.
متن این صفحه میگوید که بعد از رنج ،محنت و کار پر زحمت،
میتوان از ثمره این سختی ها بهره برداری کرد' .دروازۀ شادی و لذت
برای شما گشوده خواهد شد .طال  ،جواهرات و اموال شما ،چندین
برابر میشوند'.
تصویر  . ٢عیسی مسیح
در ورق شماره  ،٢٩عیسی مسیح به عنوان نشان پیش گویی ظاهر
می شود .عمدتا ً حضرت عیسی در متون عرفانی ،با فقر و آموزش
مرتبط است .او بیماران را شفا داده و معجزه میکند ،مانند دمیدن

نفس زندگی به مردم .حتی در دوران کودکیش ،همانطور که در این
عکس نشان داده شده ،عیسی مسیح با اقتدار فراوان سخن می
گفت .در متن این پیشگوئی آمده' :در دروازه پیروزی و فراوانی در
مقابل شما کامالً باز خواهد شد'.
تصویر  . ٣سیاره مشتری
در ورق شماره  ٥سیاره مشتری را می بینیم .از زمان رومیان ،این
سیاره نمادی برای خدای عالم و قانونگذاری بود .به عنوان فرمانروای
کائنات ،مشتری دارای دانشی استثنائی است .دراین تصویر ،او را
به صورت محققی که مشغول مطالعه رشته کهکشان است،
میبینیم ،با یک اسطرالب در دستش.
ت
مشتری خبر خوبی را پیشگوئی میکند ' :دانایان به شما مساعد 
و مرحمتی خواهند کرد و بدون شک به قدرت و ثروت خواهید
رسید'.
تصویر  .٤اسماعیل
در ورق شماره  ،١٣قربانی شدن اسماعیل نشان داده شده .برای
امتحان ایمان ابراهیم به خدا  ،از پدر خواسته شد که فرزند خود را
قربانی کند .در زمانی که ابراهیم می خواست فرزند خود را بکشد،
جبرئیل فرشته همراه با یک قوچ ظاهر شد .در سنت عرفانی ایرانی،
تأکید بر اسماعیل است ،که شجاعانه و سرشار از اطمینان ،آماده
رویاروئی با مرگ است .این رویداد باعث میشود که او مرحله جدیدی
را در راه دوستی و همدلی با خدا آغاز کند .این نشان فرد را تحریک
میکند که به مقابله با بحران برود ،برای اینکه در مقابله با سختی
و دشواری مرحله جدیدی از رشد معنوی امکان پذیر می شود،
درست مانند داستان اسماعیل' :بیا ،روح خود را به خداوند بده! اگر
چیزی از خدا میخواهی  ،در تمام کارهایت به او تکیه و اعتماد کن!'

emphasis falls on Ishmael who is prepared to meet
his death courageously and full of confidence. For
him the episode signifies a new phase in his path
towards communion with God. The portent spurs a
person on, just as in the case of Ishmael, to face up to
a crisis, because in meeting difficulty a new stage of
spiritual growth becomes possible: ‘Come, offer your
soul to God! If you desire something from God, place
’!your complete trust in Him in all your doings

Jupiter presages good news: ‘You shall receive
favours from the learned and undoubtedly achieve
’power and riches.
4. Ishmael
On sheet 13 Ishmael is shown being sacrificed. In
order to test Abraham’s faith in God, the patriarch
was asked to sacrifice his son. As Abraham was
on the point of killing his son the angel Gabriel
appeared with a ram. In Persian mystic tradition the

فالنامه کتابی است که برای پیشبینی آنچه که در آینده اتفاق خواهد
افتاد ،استفاده می شود .روش استفاده از آن چنین است :کسیکه
سوألی در ذهنش دارد کتاب را بدون گزینش و تصادفی میگشاید .آنچه
که در متن کتاب آمده جواب سوال اوست .در موزه جهانی روتردام،
فالنامه ای از هند متعلق به قرن هفدهم وجود دارد .این کتاب یکی از
بهترین فالنامه های حفظ شده و باقی مانده دنیاست ،با بیشترین
تعداد تصاویر و اصل آن به سنت ایرانی بازمیگردد .تحقیق در مورد این
تانگیز را آشکار میکند.
ب وشگف 
کتاب و تصاویرآن ،دنیائی جال 
پیشگوئی آینده
کسی که از فالنامه یا کتاب طالع بینی استفاده میکند ،میپندارد
که او قسمتی از کل بزرگتریست و مستقیما با عناصر و رخدادهای
کائنات ،که بر زندگی روزمره و جهان اثر میگذارند ،در ارتباط است.
نیروهای کیهانی ممکن است خودشان را از طریق وقایع ،حروف،
کلمات و یا از طریق متن و تصویر در کتابی که بدون گزینش باز
م آهنگى
میشود ،آشکار کنند .مردم همیشه آرزو داشتند ،که از ه 
الهى دانش کسب کنند و زندگی خود را در هم آوائی با آن بگذرانند .از
م صغیر و کبیر ،یعنی
این رو سعی میکردند که درباره ارتباط بینعال 
ارتباطی که بین مردم جهان و کائنات است ،آگاهی بیابند .علم الغیب
یا دانش چیزهای نهفته ،نام این پژوهش است و کیمیا ،ستاره شناسی
و طالع بینی از موضوعات مرتبط به آن هستند .فال نیز ،مانند ستاره
شناسی ،به شاخه طالع بینی تعلق دارد.
در فرهنگ قرون وسطی ،چه در دنیای اسالم و چه در اروپای مسیحی،
کره زمین مرکز جهان پنداشته میشد .اطراف زمین هفت اختر در
گردونه فلک در حال گردش بودند که نام آنها ،به ترتیب نزدیکی به
زمین ،عبارت بود از ماه عطارد یا تیر ،زهره یا ناهید ،خورشید ،مریخ
یا بهرام ،مشتری یا برجیس ،وکیوان یا زحل .نویسنده اسالمی قرن
سیزدهم ،به نام قزوینی ،در کتاب عجایب الملکوت (شگفتیهای
خلقت) می نویسد که کائنات را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد:
خاکی و زمینی که زندگی دنیویست (العالم االسفل) و زندگی گردونه
فلک ،همراه با ستاره ها و سیاره های ثابتی که در ماورای ماه قرار دارند
(العالم االعلی) .ماورای آن ،تصور میشد که جایگاه خداوند باشد،
که حرکت دهنده همه ستاره هاست .همچنین مردم به عناصر اولیه
و طبیعت چهارگانه اعتقاد داشتند .طبیعت چهارگانه عبارتند از:
گرمی ،خشکی ،تری و سردی ،و عناصر :آتش ،هوا ،زمین و آب هستند.
بطور ساده میتوان گفت که همه اینها ،در بین سیاره ها تقسیم
شده اند تا به اصول پایه کیهانی مشخصات و طبیعت عناصر زمینی
چون مواد معدنی ،حیوانات ،انسان و همینطور روزها و فصلها را بدهد.
بدین ترتیب کشف شده بود که بعضی از حروف ،اشیاء و رنگها،
در شرایط زمانی مشخص ،و پیوستگی خاصی از سیاره ها ،با هم
در ارتباط مستقیم هستند .برای مثال یکی از محققین و صوفیان
آن دوران به نام البونی (سال  12٠٠میالدی) مینویسد که کلمه با با
عنصر زمین ارتباط دارد :سرد است و خشک ،متعلق به روز شنبه،
سیاره کیوان  -زحل و فلز سرب.
به همین روش پدیده های طبیعی ،رویدادها ،اشیاء ،کلمات یا حتی
اسم ها ،میتوانند بیانگر نیروهای کیهانی باشند .کلمه فال ،به
معنای پیشگوئی نیز ،بر پایه این اتفاقات و پدیده هاست .کلمات
نقش ویژه ای در این پیشگوئی ها دارند .در اسالم اصل سخن خداست
و از این رو شگفت آور نیست که مهمترین کتابی که به آن رجوع می
شود ،همان قرآن است .در ایران ،دیوان حافظ به خاطرحکمت و دانائی
بینهایتش ،محبوبیت فراوانی دارد .با رجوع به چنین کتابی میتوان به
بینشی کلی و گسترده ازآنچه که در این دنیاست رسید.

فالنامه های ّ
مصور
تعداد فالنامه های مصور بسیار کم است و اغلب آنها مربوط به
دوره بین  ١٥٥٠و  ١٦٥٠می باشند .اولین فالنامه تصویری (حدود سال
 )1٥٥0-١٥۶٠متعلق به دربار شاه طهماسب در ایران است .در پایان دوره
هزاره اسالم ،آگاهی مذهبی در سراسر قشرهای جامعه روند صعودی
ى نشان داد .از این رو دربارهای مختلف در ایران  -بیش از پیش -
ناگهان 
دستور تولید دستنوشته های مذهبی و دینی -پژوهشی می دادند .و
نتیجه آن شد که رونوشتهای مصور زیادی از این دوره بجای مانده ،چون
کتاب عجایب الملکوت قزوینی ،که قبال به آن اشاره شد.
ع�لاوه ب��ر اینها ،تع��داد زیادی
کتاب مص��ور وج��ود دارد که
زندگی ش��هدا و پیامب��ران را
بازگ��و میکن��د ،تا انس��ان با
خواندن آن نمونهو سرمش��ق
ت و توسعه
بگیرد .این پیشرف 
تنها به ایران محدود نمیشد،
بلک��ه در امپرات��وری عثمانی
و درب��ار ترکی��ه و همینطور در
امپرات��وری مغ��ول در هند نیز
میش��د آن��را مش��اهده کرد.
فالنامه کاالندر پاش��ا (حدود
س��ال  )1۶1٠و فالنام��ه دکان
(ح��دود س��ال )1۶1٠-١۶٣0
نمون��ه ه��ای برجس��ته ای از
شاهکارهنری در فالنامه های
مصور بشمار می آیند.
فالنامه های مص��ور احتماال ً
بصورت گس��ترده ای در والیات
رونوش��ت می شدند .فالنامه
ای ک��ه در کلکس��یون م��وزه
جهان��ی روت��ردام وج��ود دارد،
چنین نمونه ایست ،که در یک
کارگاه محلی در هند ،در نیمه
اول قرن هفدهم میالدی تولید
گردیده .این کتاب خصوصیات
استثنائی فالنامه های مصور
مع��روف را دارد :صفح��ات آن
پهن است و وقتی که تصاویر
آن��را ب��ا جزئیات کار نقاش��ی
ه��ای کوچ��ک در کتابه��ای
دیگ��ر مقایس��ه م��ی کنیم،
متوج��ه می ش��ویم ک��ه این
تصاویر بزرگ کرده ش��ده اند.
تصویرگر ،پ��ی در پی ،نمادها و
نش��انه های پیش��گوئی را به
نمایش در می آورد :هفت اختر،
افراد و یا حوادث مهم تاریخی ،ادبی ،مذهبی و یا شخصیت های افسانه
ای که منبع و سرچش��مه دانش هس��تند .اصل این نشانه ها را میتوان
در س��نت دینی  -پژوهش��ی و ادبیات پربار و باستانی یافت .مسئله مهم
اینجا ارزشهای زیبائی شناس��ی تصویر نیست ،بلکه قدرت پیشگوئی
مطالب آن است.
فالنامه موجود در روتردام ،که در سال  ،١٩٩٠توسط این موزه خریداری

فالنامه
دینکه هاوزینخا
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4. Ishmael
اسماعیل
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For around a hundred and fifty years, from the end of
the 16th to the beginning of the 18th century, Dutch
map-makers delivered an important contribution
to cartographic information about Persia. They did
this not entirely on their own initiative. Based on
the work of earlier scholars, Dutch cartographers –
with, or in some cases without, amplifying their own
research – produced their version of reality. They
were, in a sense, groping in the dark. There was very
little reliable information to be had. In those days few
travellers ventured from Europe to Persia – and if
they did so, it would be along existing and well-tried
routes.
The travellers of those times lacked apparatus with
which to make accurate estimates of their position.
Sailors had an advantage over land travellers: on
board the ships of the Dutch East India Company
(Dutch: VOC) they had measuring instruments, albeit
somewhat primitive. In the Persian Gulf, however,
sailors preferred to take a local pilot on board
rather than trust to their sea charts and unreliable
instruments. The weather could be very unpredictable
in the Persian Gulf and the helmsman might not take
the necessary time to make accurate calculations.
Various details contribute to the fact that old charts
and maps of Persia often provide a grossly inaccurate
picture of that area.
The earliest European maps of Persia
The first ‘modern’ maps of the Persian Gulf area
were published in 1548 and 1561 in Venice by the
Italian, Giacomo Gastaldi; most European maps from
the 16th and 17th century were based on these. His
1561 map was the chief source used by the Flemish
cartographers such as Ortelius and Mercator for
Dutch maps of the 17th century. Gastaldi’s maps
were based on information gleaned from the first
Portuguese land explorers in 1507 and also upon
dubious deductions made from vague and rather
unreliable travellers’ accounts. Gastaldi’s chief source
was unclear about the position of various islands in
the Persian Gulf and places along its coast. Dutch
cartographers repeated the vagaries of Gastaldi, so
that on the 17th-century maps made by the Dutchman
Willem Jansz Blaeu the island of Qeshm – found with
various spellings – occurs in three different places.
Similarly, islands off the northern coast of the Persian
Gulf often have a doppelganger on the coast of the
Arabian peninsula. Blaeu, who as cartographer for the
Dutch East India Company (VOC) should have known
better, based his 1638 map of Persia most uncritically
on the publications of Gastaldi. He made only one
small addition: the chief settlement of the Dutch East
India Company in Bandar Abbas is now shown on the
map as Gamron. (ill. 2) It forms the best evidence
for the theory that in the 16th century maps were
developed by scholarly geographers and were not
easy to change – because scholars tended to believe
only in the expertise of other scholars.

Van Linschoten and the Persian Gulf
In the course of the 16th century the Portuguese
succeeded in developing fairly accurate maps of the
Indian Ocean area. Shortly after 1560 the shape of
the Persian Gulf on maps made by Lazaro Luis had
reached a high level of perfection. The coast of Persia
only formed part of these maps but the representation
was astonishingly accurate. The Portuguese
attempted to keep their knowledge secret but this did
not really work – some information leaked out to the
Dutch and the English.
Thus the Dutch acquired information about certain
Portuguese charts of the Indian Ocean, including one
of the best. Prince Maurits of Orange owned a map
that had been copied from a Portuguese chart by a
Dutchman: it was an excellent representation of the
western parts of the Indian Ocean, with a very realistic
picture of the Persian Gulf. In 1596, when the highly
popular traveller’s account of the journeys of Jan
Huygen van Linschoten was published, it contained
a fine printed version of a Portuguese map. (ill. 3)
Unlike the imitations of Gastaldi, this map of the
Persian Gulf coast had accurate place names and
what is more, they were in more or less their correct
positions. As for the interior of Persia this was not
left blank but filled in, according to the custom of the
times, with names of places borrowed from one of
Gastaldi’s maps.
Van Linschoten’s book was translated into English,
French, German and Portuguese and distributed
throughout Europe – together with the map. Despite
this, the commercial publishers of maps were more
inclined to accept the work of so-called experts than
a map produced by a mere traveller. There are only
spasmodic publications of new maps based on Van
Linschoten’s. But around 1600 the miniature atlases
published in the Netherlands revealed something
new: for the first time there were illustrations
showing only the Persian Gulf. Up until then there
had only been two types of map available: the highly
imaginative variety like that of Gastaldi and the
accurate charts with carefully-produced details,
based on Van Linschoten’s map, both covering much
larger areas than just the Persian Gulf.
Expeditions undertaken by the Dutch East India
Company (the VOC)
In the year 1623 the first ships belonging to the Dutch
East India Company (VOC) sailed into the Persian Gulf.
They were able to use the simple reproductions of
maps made by Dutch cartographers that were then
available in Europe. Unfortunately, these maps were
of very poor quality, based merely on information
surreptitiously acquired from rivals. But using these,
sailors could find the way to Bandar Abbas (Gamron)
at the entrance to the Gulf. Once in the Persian Gulf
sailors would use the expertise of local pilots who
were usually inhabitants of the islands Kharg or Frur.
The excellently bureaucratic Dutch VOC – unlike its

The Dutch
contribution to
the cartography
of Persia: between
scholarly plagiary
and secret
reconnoitring
Ben Slot
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1. Detail from a chart of the Persian
Gulf, 1646, anonymous (Badische
Landesbibliothek, Karlsruhe)
، ناشناخته، ١٦٤٦ ،جزئیاتی از یک نقشه خلیج فارس
) کارلسروهه، (کتابخانه بادن
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2. Chart of the Persian Gulf, 1610,
attributed to Jodocus Hondius,
published in the Latin adaptation of
Langenes’s Caert Thresoor by Petrus
Bertius (Dr Sultan Al Qasimi Centre for
Gulf Studies, Sharjah)
 منتسب به یودوکوس،١٦١٠ ،نقشه خلیج فارس
 منتشر شده در نسخه التین سائرت ترسور،هوندیوس
توسط پتروس برتیوس (مرکز تحقیقات خلیج دکتر
) شرجه،سلطان القاسیمی

competitors – recorded its information with great
efficiency. It built up archives relating to all the
places with which it traded and had commercial
connections. Around 1640 the VOC was a prime mover
in the process of world exploration, searching for new
routes and passages in order to further commercial
exploitation. In this context, it needed to have a better
idea what the Persian Gulf looked like, and organized
its first expedition to Basra in 1645. To reach Basra
ships had to navigate the entire length of the Gulf
with its many shallows and dangerous currents. The
VOC representatives in Bandar Abbas had managed
to get hold of an English chart of the area, but
this was highly inaccurate. There is a comparable
English chart of the Gulf from the same period in
Paris’s Bibliothèque Nationale, which looks very
unconvincing. The English chart was no help to the
Dutch sailors; they had to find the route themselves.
In order to record the results of their explorations,
the VOC required specific information. From the
ships’ logs that have survived we may deduce that
the Netherlanders worked meticulously. Weather
permitting, they would measure the height of the sun
at noontime in order to determine their latitude and
longitude and they took frequent depth soundings.
The type of compass used to take bearings (the
azimuthal compass) was large and unwieldy; so
charts were developed which could give a far more
accurate description than the Portuguese maps of
the route from Bandar Abbas to Basra. The same
method was also used for a number of shorter
journeys, for instance to the Straits of Hormuz and
the islands of Tunb.
The two earliest Dutch expeditions into the Persian
Gulf, made in 1645 and 1646, occupy a unique place
in this exploration story. There are two extant

sketches of the expedition to Basra in 1645-46.
Also, in Austria’s National Library there is a copy
dated somewhat later providing a sketch of the 1645
journey, with a fine watercolour showing the Dutch
attack on the fort at Qeshm. (ill. 4) The second map is
in the Badische Landesbibliothek (the regional library
for Baden-Württemberg) in Karlsruhe: it is a sketch
showing the 1646 journey. The sketches, liberally
sprinkled with depth soundings, show only those
parts of the Persian Gulf which had been explored
and leave the coast of Arabia blank. They are the first
charts to provide an accurate picture of the shipping
routes in the waters south of Basra. The waters of
the Shatt al-Arab are un-navigable for large ships
(although Dutch ships with a more shallow draught
managed to measure the entire length of the river);
the route, which was tricky to find, followed a creek
that lay further to the east, called the Bamishir.
A curious touch is that during the expeditions of 164546 the Netherlands evinced a tendency to donate
Dutch names to many of the islands they discovered.
In fact, most of these names were soon forgotten
but they help us today in tracing the influence of
the Dutch on the cartography of the Persian Gulf.
Four names survived somewhat longer. Firstly, two
small islands called Amsterdam and Middelburg in
the river-channel Shatt al-Arab. The Shatt al-Arab
region has been a permanent scene of controversy
and change and we no longer know precisely which
islands had these Dutch names. The other two are
the islands of Tunb Nabiu and Frur Nabiu, designated
on Dutch charts as Delfshaven and Zeemeeuw. We
still find an inaccurate spelling of Delfshaven (written
without the letters “fs” in “Delfs”) at the end of the
17th century on a map by the English chart maker,
John Friend. The spelling of the island Zeemeeuw

3. Chart of the Persian Gulf, 1616,
anonymous, published in the Caert
Thresoor of 1616 (Dr Sultan Al Qasimi
Centre for Gulf Studies, Sharjah)
 منتشر شده در، ناشناخته،١٦١٦ ،نقشه خلیج فارس
 (مرکز تحقیقات خلیج دکتر١٦١٦ مجله کارت ترزور
) شرجه،سلطان القاسیمی

also quickly became jumbled: we find Motje or
Seemeu on French hand-written maps and the last
trace is to be found on a map printed in 1753 in the
Netherlands; it reads Sema. The Dutch ship De
Pauw (The Peacock) reported the first sight of the
island Sirri in 1646; the weather was misty and they
called the land Het Lage Eiland (The Low Island), a
name which survived albeit in highly garbled form
as Loeger and passed via French manuscripts to the
earliest printed English sea chart in 1703.
Another Dutch name found on some charts was
Toppershoedje (meaning “sailor’s cap”) which was
given to the island of Abu Musa. This name had a
struggle to survive, since the island did not figure
on every chart. It is first found on a Dutch sketch
dating from 1646 and in all probability was sighted
in December 1646 by the ship Delfshaven which had
been driven off course by a current. The island was
again sighted by a later Dutch expedition in 1651. On
a French version of an unknown Dutch map a garbled
version of the name appears as Stoprehoutie. On
other charts either there is no name, or an incorrect
appellation such as Delfshaven.
Based on the sketchmaps made during 1645-46
which show only the coast of Persia and the route to
Basra, cartographers started to produce overview
maps. The shape of the Gulf coastline as given by the
Portuguese was improved by introducing well-known
shipping routes and adding the northern coastline.
Furthermore, during the 1645 expedition there had
been an overhasty observation of the coast running
westwards from the northern side of the Gulf of
Kuwait, resulting in a curious aberration. On the
Dutch chart the upper end of the Persian Gulf is far
too wide. This distortion was copied on every chart
made of the Persian Gulf until after 1821 when the
first voyages of exploration along the Arabian coast

were started. It is an ironic fact that the most longlasting influence of the Dutch on the cartography of
the Persian Gulf was based on a mistake.
Ships of the Dutch East India Company would be
given the chart showing the ‘Dutch version’ of the
northern coast of the Persian Gulf and the somewhat
inaccurate ‘Portuguese’ south coast. The oldest
and most primitive version of this chart now resides
in the Bibliothèque Nationale in Paris. The finest
versions of this chart, dating from 1660-90, are kept
in the National Archives in The Hague and in Leiden
University Library.
Rivalry at sea; competition in cartography
Although the Dutch East India Company would have
liked to keep their sea charts secret, they proved
unsuccessful. As early as the 17th century, copies
of Dutch charts showing the Persian Gulf were
published in London and Paris. The first chart of
the Persian Gulf, printed in 1703 by John Thornton
in London, is a typically Dutch map. It retains the
curious Dutch name of Loeger for the island of Sirri.
Happily for the VOC this chart was not of the same
geometric quality as the manuscript charts with
which their vessels were provided. Another leakage
of information came via the Leiden publisher, Pieter
van der Aa, who in 1706 published a sketchmap dating
from 1645 showing the Dutch explorations along the
coast of the Straits of Hormuz, and offering a series
of remarkable names for the small islands there,
such as Lessenaar, Leest, Doodskist and Kerkhof
(Desk, Cobbler’s Last, Coffin and Churchyard). (ill. 7,
1 and 6) And in Germany, in 1712, a copy was printed
of a genuine VOC chart in a description of Persia by
the German Engelbert Kaempfer (see elsewhere in
this book). This traveller had spent twenty years as a
surgeon employed in the Dutch East India Company’s
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settlement at Bandar Abbas. His book was printed in
the small German town of Lemgo. The engraver and
the printer were, fortunately for the Dutch, somewhat
sloppy so there was no danger of their maps revealing
company secrets.
Meanwhile, commercial map publishers had begun
a slow advance; very gradually information started
to leak from the Dutch East India Company to the
world of commercial cartography. In 1651 Janssonius
published a map in Amsterdam showing Arabia with
a handful of islands in the Persian Gulf, including
not only some names from the Van Linschoten map
but also a solitary island called Delfshaven: lone
remnant from Dutch exploration of 1645. Ten years
later this map was copied by Joan Blaeu. In the last
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4. View of the fort at Qeshm, detail
from map of the Persian Gulf, 1665-1668
(Austrian National Library, Vienna)
 جزئیاتی از نقشه خلیج،تصویری از برج و باروی قشم
) وین، ( موزه ملی اتریش١٦٦۵ - 1٦٦8 فارس

quarter of the 17th century we observe that the delta
area between Shatt al-Arab and Karun is rendered on
certain published land maps in the same way as on
the sea charts of the VOC. On such maps we find that
the names of places in inland Persia are given in a far
more acceptable form (that is, resembling Persian
names) than on maps – like those of Blaeu et al. –
that copy those of Gastaldi.
Although from 1703 in England and from 1747 in
France detailed charts of the Persian Gulf were
printed, it was to be a long time before the VOC felt
brave enough to air their ‘business secrets’ in public.
Also, it seems likely that a great deal of its map
material was lost; we know, for instance, that there
was once a (Netherlandish) drawing of the harbour
of Bushehr. It was not until 1753 that the VOC started
using printed charts. Then the regular supplier for the
VOC, the firm of Johannes van Keulen, was allowed to
publish an atlas with printed maps of East Africa and
Asia. Its author was a sea captain and poet, Jan de
Marre, who had sailed in the Persian Gulf many years
previously. The atlas contains two maps which detail
the coast of the Persian Gulf. The most important is a

chart showing the Persian Gulf which (like the printed
English charts from this period) from a point of view
of geometry is considerably inferior to hand-drawn
charts. Furthermore, De Marre could not refrain
from broadcasting his erudition by selecting pieces of
information from all kinds of international sources. In
this way we come across non-existent place names
which have their origin with Gastaldi. The map does,
however, contain new information, for instance a very
fine detailed chart showing the until-then-unknown
navigable routes through the mangrove swamps
between the island of Qeshm and the mainland. The
inaccuracies can partly be explained by the urge to
render bays, inlets and islands with exaggerated
curves and curls. This is certainly what happened
when detailing the navigable course to and in the
Bamishir. It would appear that De Marre became
confused about the islands lying in the eastern
part of the Gulf: there are too many of them. What
his map does show, however, is one last, virtually
incomprehensible echo from the Dutch exploration
more than a hundred years previously: the island of
Zema lies almost in the same place as Frur Nabiu,
which on a grey misty December day in 1646 was given
the name of Zeemeeuw (Seagull) by the Dutch ship
Delfshaven. (ill. 5)
Maps after 1750
Johannes van Keulen’s atlas met with a critical
reception from the powers-that-were in Batavia, then
the major Dutch settlement in Java (today Djakarta).
In response they commissioned their official
mapmaker De Haan to draw a new atlas showing
the areas where the Dutch East India Company was
active. In this atlas from 1760 there is a beautiful but
curious map of the Persian Gulf which at first glance
strongly resembles the sea chart printed by the
English Samuel Thornton in 1716. And that again is
a chart in the typical Dutch tradition, presenting the
northern end of the Gulf far too wide. Considering that
both maps show small inaccuracies which are not
identical, it would seem likely they were both copied
from a version we no longer possess, possibly a
Dutch map from the 1690s (on both these maps a flag
flutters above Bandar Kong that can be no other than
the Netherlands’ tricolour, something that was only
possible in that period).
In 1756, after the Dutch Von Kniphausen (see
elsewhere in this book) occupied Kharg, a primitive
sketch was enclosed on a report made by the VOC
about that island. This is the last original Dutch map
showing part of Persia. It is in fact a very simple
representation if we compare it with the precise
and detailed ground plan of the fort at Khark, made
about ten years later by a land surveyor working for
Denmark, Carsten Niebuhr, from Ost Friesland in
Germany (see the illustration on p. 00). By the time
his drawing was printed the Netherlanders had
disappeared forever from the Persian Gulf.
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5. Chart of the Persian Gulf, 1753, Johannes van
Keulen II (National Archives, The Hague)
) یوهانس فان کولن دوم (آرشیو ملی الهه،١٧٥٣ ،نقشه خلیج فارس
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6. Chart of the Persian Gulf,
anonymous, 1645 (Leiden
University Library)
، ناشناخته،١٦٤٦ ،نقشه خلیج فارس
)(کتابخانه دانشگاه لیدن

انتهای شمالی خلیج فارس ،خیلی پهن تر از حد طبیعی رسم شده
است .این اشتباه در تمام نقشه های خلیج فارس تا سال  ،1821که
نخستین سفر اکتشافی در مسیر ساحل عربی بوقوع پیوست ،تکرار
شد .با مزه اینجاست که طوالنی ترین تاثیر هلندی ها در تهیه نقشه
خلیج فارس ،بر اساس یک اشتباه بود.
نقشه مورد استفاده کشتی های کمپانی هند شرقی هلند ،شامل
نسخه هلندی ساحل شمالی خلیج فارس بود؛ به همراه نسخه نه
چندان دقیقی که توسط «پرتغالی ها» از ساحل جنوبی کشیده شده
بود .قدیمی ترین و ابتدائی ترین این نقشه ها ،اکنون در کتابخانه ملی
فرانسه ،و عالی ترین آن ها ،مورخ سال های  ،1660-1690در آرشیو ملی
شهر الهه و کتابخانه دانشکده لیدن موجود است.
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28. Pieter van der Aa
29. Engelbert Kaempfer
30. Lemgo
31. Janssonius
32. Johannes van Keulen
33. Jan de Marre
34. De Haan
35. Kong
36. Carsten Niebuhr

رقابت در دریا؛ مسابقه در تهیه نقشه
اگرچه کمپانی هند شرقی هلند سعی می کرد که نقشه های خود
را محرمانه نگاه دارد ،اما در عمل ،موفق به چنین کاری نشد .در قرن
هفدهم ،کپی نقشه های هلندی از خلیج فارس ،در لندن و پاریس به
چاپ رسید .اولین نقشه خلیج فارس که به وسیله «جان تورنتن» در
سال  1703در لندن چاپ شد ،یک نقشه هلندی بود .در آن نقشه هنوز
از نام هلندی «لوژه» برای جزیره «سیری» استفاده شده است.
از شانس خوب  VOCاین نقشه از نظر کیفیت های هندسی و
جغرافیایی ،به خوبی نسخه نقشه هایی نبود که در کشتی های
 VOCمورد استفاده قرار می گرفت .اطالعات دیگری هم از طریق ناشر
لیدنی« ،پیتر فان در آ» 28به بیرون درز کرد .او در سال  1706طرح نقشه
ای را که متعلق به سال  1645بود به چاپ رساند .این نقشه ،سفرهای
اکتشافی هلندی ها را در طول ساحل تنگه هرمز نشان می داد و حاوی
اسامی جالبی برای جزایر آن منطقه بود (نام هایی مثل میز تحریر ،پینه
دوز ،تابوت و قبرستان)( .تصویر  1 ،7و )6
در سال  ،1712در آلمان ،یک کپی از یک نقشه اصلی کمپانی VOC
به چاپ رسید که در آن سرزمین ایران توسط یک آلمانی به نام انگل
برت کامپفر( 29که به مدت  20سال به عنوان جراح  VOCدر بندعباس
کار می کرد) به تصویر کشیده شده بود .کتاب او در شهرک آلمانی
«لمگو» 30منتشر شد .هلندی ها شانس آوردند که چاپ این کتاب،
به نحوی آشفته سرهم بندی شده بود و بنابراین خطر درز اطالعات
شرکت از طریق این نقشه ها وجود نداشت .در همین حال ،ناشران
نقشه های تجاری ،اندکی پیشرفت کرده بودند و به تدریج اطالعات
کمپانی به دنیای تهیه نقشه های تجاری درز می کرد .در سال 1651
«یانسونیوس» 31در آمستردام ،نقشه ای چاپ کرد که عربستان را
با تعداد زیادی از جزیره های خلیج فارس نشان می داد .اسم جزیره
ها بیشتر از نقشه فان لینسخوتن انتخاب شده بود ،ولی نام جزیره
دلفسهاون (یک جزیره دور و پرت) ،به عنوان تنها نام باقی مانده از
نقشه سفر هلندی ها در سال  ،1645هم ذکر شده بود .ده سال بعد،
این نقشه به وسیله «جان بلو» کپی شد .در ربع آخر قرن هفدهم،
منطقه دلتای بین شط العرب و کارون به همان شکلی که در
نقشه های دریایی  VOCدیده می شد در برخی از نقشه های زمینی
هم کشیده شد .در این نقشه ها ،اسم شهرهای داخل ایران ،شبیه
به اسامی ایرانی و بسیار قابل قبولتر از نقشه هایی مانند نقشه بلو
(که از گاستالدی رونوشت برداشته) است .اگرچه در سال  1702در
انگلستان و در سال  1747در فرانسه ،نقشه خلیج فارس با جزئیات
بیشتری به چاپ رسید ولی مدت ها طول کشید تا  VOCشجاعت
آن را پیدا کند که «اسرار تجاری» خود را برای عموم افشا نماید.
همچنین ممکن است که قسمت عمده ای از این نقشه ها گم
شده باشند .مثال ما می دانیم که روزگاری ،نقشه ای هلندی از بندر
بوشهر وجود داشت .در سال  VOC 1753شروع به استفاده از نقشه

های چاپی کرد .سپس شرکتی به نام «یوهانس فن کولن»( 32یکی
از کارپردازان  ،)VOCاجازه یافت تا اطلسی از نقشه های چاپ شده
آفریقای شرقی و آسیا تهیه نماید .مولف این اطلس یک کاپیتان دریا
و شاعری به نام «یان دوماره» 33بود که پیش از آن ،سال ها در خلیج
فارس دریانوردی کرده بود .اطلس ،شامل دو نقشه با جزئیات ساحل
خلیج فارس است .مهمتر از همه ،نقشه ای است که خلیج فارس
را نشان می دهد و از دید هندسی (همچون نقشه های انگلیسی
منتشر شده در این دوران) ،از نقشه های دستی به مراتب بهتر است.
عالوه بر این ،دوماره نمی توانست از پخش آن نقشه ها (که با فضل
و دانش خود و انتخاب بخش هایی از منابع گوناگون بین المللی ،به
دست آورده بود) ،جلوگیری کند .به این ترتیب در این نقشه ما با مکان
هایی روبرو می شویم که وجود خارجی ندارد و منبع آنها نقشه اولیه
گاستالدی است .اما به هر حال ،اطالعات جدیدی هم در این نقشه
وجود دارد .برای مثال ،نقشه ای بسیار دقیق از راه های کشتیرانی که
تا آن زمان ناشناخته مانده بود؛ همچنین راه هایی که از باتالق های
مابین جزیره قشم و زمین اصلی می گذشت .قسمتی از بی دقتی در
کار نقشه را هم می توان به این دلیل دانست که گزارشگر اصرار به
نشان دادن خلیج ها ،شاخاب ها و جزایر با پیچ و خم های اغراق آمیز
و غیر عادی داشته است .این همان اتفاقی بود که به هنگام کشیدن
جزئیات مسیرهای کشتیرانی به بهمیشیر ،رخ داد.
ظاهرا دوماره از دیدن آن همه جزیره در قسمت شرقی خلیج فارس
گیج شده بود .ولی آنچه که نقشه او نشان می دهد؛ شاید باری
دیگر ،پژواکی غیر قابل درک از سفر اکتشافی هلندی ها در بیش از
صد سال پیش از دوماره باشد؛ جزیره «زما» تقریبا در همان جایی واقع
شده که «فرور نابو» وجود دارد .مکانی که در یک روز خاکستری و مه
آلود ماه دسامبر در سال  1646به وسیله کشتی هلندی دلفسهاون،
«زمی میو» (مرغ دریائی) نامگذاری شد.
نقشه ها بعد از سال 1750
اطلس یوهانس فن کولن با انتقادات شدیدی از طرف افراد صاحب
قدرت در باتاویا که آن زمان مقر اصلی هلندی ها در جاوا (جاکارتای
امروز) بود ،روبرو شد .آنها ،در مقابل ،به نقشه کش رسمی خود «دو
هان» 34ماموریت دادند اطلس جدیدی تهیه کند که در آن مناطقی را
که  VOCدر آنجا فعال است ،نشان دهد .در این اطلس ،که متعلق به
سال  1760است ،نقشه ای زیبا اما عجیب از خلیج فارس به چشم
می خورد که در نگاه اول ،شباهت به نقشه دریائی «ساموئل تورنتون»
در سال  1716دارد .این نقشه هم به شیوه هلندی ها کشیده شده
و در آن پایانه شمالی خلیج فارس ،بسیار عریض ترسیم شده است.
با در نظر گرفتن اینکه هر دو نقشه ،اشکاالت کوچکی را نشان می
دهند که یکسان نیستند؛ به نظر می رسد که هر دو ،از روی یک
نقشه دیگر کپی شده اند که دیگر موجود نیست .احتماال از روی یک
نقشه هلندی در سال  ( 1690در هر دو نقشه ،پرچم سه رنگ هلند
در بندر «کنگ» 35در اهتزاز است؛ چیزی که فقط در آن زمان امکان
داشت) .در سال  1756بعد از آنکه فان کنیپ هاوزن هلندی ،جزیره
خارک را اشغال کرد ،یک نقشه ابتدایی ضمیمه گزارش  VOCدرباره
آن جزیره شد .این آخرین نقشه اصل هلندی است که قسمتی از
سرزمین ایران را نشان می دهد .اگر بخواهیم آن را با نقشه زمینی
بسیار دقیق و مفصل دژ و باروی خارک که ده سال بعد از آن زمان،
توسط یک نقشه بردار اهل «اوست فریزلند» آلمان به نام «کارستن
نیبور» 36که برای دانمارک کار می کرد ،مقایسه کنیم؛ در حقیقت
این نقشه هلندی ،فقط یک تصویر ساده است .به هر حال زمانی که
این نقشه به چاپ رسید ،هلندی ها برای همیشه خلیج فارس را ترک
کرده بودند.
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می کنند .با این وجود چهار اسم تا مدتی دوام آوردند .اول ،دو جزیره
در شط العرب به نام های «آمستردام» 14و «میدلبرخ» .15شط العرب
منطقه ای است که همیشه بر سر آن جدال بوده و از این رو مدام در
حال تغییر بوده است .برای همین هم ،دقیقا نمی دانیم که این اسامی
متعلق به کدامین جزیره ها بوده اند .دو جزیره بعدی «تمب نابو» و
16
«فرور نابو» بودند که در نقشه های هلندی به نام های «دلفسهاون»
و «زی میو» 17نامیده شده اند .امالی اشتباهی از جزیره دلفسهاون
(بدون حروف « »Fsدر دلفس) در پایان قرن هفدهم ،بر روی نقشه یک
نقشه بردار انگلیسی به نام «جان فرند» 18دیده می شود .امالی جزیره
ای که زی میو نامیده شده بود هم به سرعت عوض شد و در نقشه
های فرانسوی به صورت «موته» 19یا «سیمو» 20در آمد و برای آخرین بار
21
هم در نقشه ای که در سال  1753در هلند چاپ شد با نام «سما»
ظاهر شد.
کشتی هلندی «دو پوآ» 22به معنی طاووس ،در سال  ،1646برای
نخستن بار خبر از دیده شدن جزیره ای به نام «سیری» 23را داد .هوا مه
آلود بود و هلندی ها آن جزیره را  Het Lage Eilandبه معنی «جزیره
پائین» 24نامگذاری کردند؛ نامی که با وجود تغییر امالی آن به  Loegerو
دست به دست گشتن از دست نوشته های فرانسوی به اولین نقشه
های دریایی چاپی انگلیسی در سال  ، 1703همچنان باقی ماند.

نام هلندی دیگری که در بعضی از نقشه ها یافت شد «توپرس
هودچه»( 25به معنی کاله دریانورد) بود که به جزیره ابوموسی داده
بودند .این نام به سختی می توانست باقی بماند ،چرا که این جزیره
در هر نقشه ای به چشم نمی خورد .این جزیره برای نخستین بار در
یک نقشه هلندی پیدا شد که تاریخ آن به سال  1646باز می گردد و
به احتمال زیاد در دسامبر آن سال توسط کشتی «دلفسهاون» ،26که
توسط امواج از مسیر خارج شده بود؛ رویت شده است .این جزیره بار
دیگر در سال  1651در جریان یک سفر اکتشافی هلندی دیگر رویت
شد .در نسخه فرانسوی از یک نقشه هلندی ناشناخته ،اسم جزیره
به «استوپرهاتیه» 27تبدیل شده است .در نقشه های دیگر هم ،یا
اسمی از آن نیست و یا نامی اشتباه مانند دلفسهاون بر آن نهاده اند.
نقشه برداران تالش کردند تا با استناد به نقشه هایی که در سال های
 1645-1646تهیه شده و تنها ساحل ایران و مسیر دریایی به بصره
را نشان می دادند؛ نقشه هایی کلی از منطقه ارائه دهند .شکل
سواحل خلیج فارس که به وسیله پرتغالی ها کشیده شده بود؛ با
گنجاندن مسیرهای شناخته شده کشتیرانی و افزودن خط ساحل
شمالی بهبود یافت .با این وجود ،در طول سفر سال  ،1645نگاهی
عجوالنه و سریع به سمت غربی ساحل شمالی خلیج کویت باعث
اشتباهی غریب در نقشه برداری شد .در نقشه های هلندی ،قسمت

14. Amsterdam
15. Middelburg
16. Delfshaven
17. Zeemeeuw
18. John Freind
19. Motje
20. Seemeu
21. Sema
22. De Pauw
23. Sirri
)24. Het Lage Eiland (The Low Island
25. Toppershoedge
26. Delfshaven
27. Stoprehoutie

7. Chart of Persian Gulf,
1646, anonymous (Badische /
)Ludesbibliothek, Karlsruhe
نقشه خلیج فارس( ،1646 ،کتابخانه بادن ،کارلسروهه)
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10. Bibliothèque National, Paris
11. Azimuthal
12. (The regional library for BadenWurttemberg) Karlsruhe
13. Bamishir

کشتی ها باید تمام طول خلیج فارس را با قسمت های کم عمق
و موج های خطرناکش می پیمودند .نمایندگان  VOCدر بندرعباس،
موفق شده بودند نموداری انگلیسی از منطقه را به دست بیاورند،
ولی آن نقشه هم بسیار غیر دقیق و نامعتبر بود .نقشه انگلیسی
دیگری مربوط به همان دوران ،از خلیج فارس ،در پاریس (کتابخانه
ملی)10وجود دارد که چنگی به دل نمیزند و بسیار نادرست است.
نقشه انگلیسی ،کمکی به دریانوردان هلندی نکرد و آنها مجبور
شدند مسیر حرکت را ،خود بیابند .برای ثبت نتایج اکتشافاتVOC ،
به اطالعات دقیقی نیاز داشت .از گزارشات باقی مانده از آن زمان ،در
می یابیم که هلندیها بسیار دقیق کار می کردند .اگر شرایط ج ّوی
مساعد بود؛ آنها در ظهر ،ارتفاع تابش خورشید را اندازه گیری می
کردند تا عرض و طول جغرافیائی را به دست آورند .مکررا هم عمق آب
اندازه گیری می شد .قطب نمایی که برای جهت یابی به کار می رفت
(قطب نمای چرخان )11بسیار بزرگ و سنگین بود؛ بدین گونه نقشه ها
و نمودارهای جدیدی کشیده شدند که نسبت به نقشه پرتغالی ها
(از مسیر بندرعباس به بصره) امکان تشریح و توصیف بهتری داشتند.
از همین روش برای نقشه برداری از سفرهای کوتاه تری مثل ،سفر به
«تنگه هرمز» و جزیره «تنب» هم استفاده شد .دو سفر اکتشافی
اولیه هلندی ها به خلیج فارس در سال های  1645و  ،1646جایگاه

منحصر به فردی در این داستان دارند .دو طراحی از سفر اکتشافی به
بصره در سال های ( )1645-46باقی مانده است .همینطور در کتابخانه
وین ،یک رونوشت به تاریخ چند سال بعد از آن ،با یک طرح نقاشی
آب رنگ زیبا از سفر سال  1645موجود است که حمله هلندی ها را
به برج و باروی قشم نشان میدهد( .تصویر )4دومین نقشه که در
کتابخانه ای در کارلسروهه 12است؛ طرحی است که سفر سال 1646
را نشان می دهد .این طراحی ها ،که در آنها عمق اندازه گیری شده آب
مکررا ثبت شده ،فقط قسمت هایی از خلیج فارس را نشان می دهند
که کشف شده بود و جای ساحل عربی در آنها خالیست .آنها اولین
نقشه هایی هستند که تصویری درست از مسیر های تردد کشتی
در آب های جنوب بصره را ،نشان می دهند .آب های شط العرب برای
کشتی های بزرگ قابل تردد نیستند (اگرچه کشتی های هلندی با
آبخور های کم عمق تر موفق شدند طول کامل رودخانه را اندازه گیری
کنند)؛ مسیری که پیدا کردن آن دشوار بود؛ در امتداد نهری است به
نام «بهمیشیر» 13که کمی دورتر در سمت شرقی قرار دارد .در این میان
موضوع عجیب ،در جریان سفرهای اکتشافی ( ،)1645-1646گرایش
هلندی ها به گذاشتن اسامی هلندی بر روی جزایر کشف شده است.
البته اکثر آن اسامی خیلی زود فراموش شدند ولی امروزه برای ردیابی
تاثیر هلندی ها ،در روند تهیه نقشه های خلیج فارس به ما کمک

در حدود صد و پنجاه سال ،از اواخر قرن شانزدهم تا شروع قرن
هجدهم ،نقشه برداران هلندی سهم بسزایی در گردآوری اطالعات
مربوط به نقشه سرزمین ایران داشتند .البته آنها این کار را تنها با
ابتکار عمل خود انجام ندادند .در بعضی موارد با تکیه بر داده های
تحقیقات محققان قبلی ،و در بعضی موارد با تکیه بر تحقیقات خود،
نقشه برداران هلندی دامنه این اطالعات را گسترش داده و نسخه خود
را از واقعیت کشیدند .آنها به نوعی کورمال کورمال در تاریکی پیش
می رفتند .در آن روزگاران ،اطالعات معتبر بسیار کمی در دست بود.
مسافران کمی جرات سفر به سرزمین ایران را داشتند و اگر هم تن
به این کار می دادند ،از طریق همان مسیرهای کهن موجود و پیموده
شده بود.
مسافران آن زمان اسباب و وسایلی برای ارزیابی درست موقعیت
مکانیشان نداشتند .وضع دریانوردان نسبت به مسافران خشکی،
بهتر بود .کشتی های هلندی کمپانی هند شرقی (،)VOC
دستگاه هایی ،هر چند خیلی ابتدایی ،برای سنجش موقعیت خود
داشتند .با این حال در خلیج فارس دریانوردان ترجیح می دادند به جای
اعتماد به نمودارهای دریایی و دستگاه های غیر قابل اعتماد ،یک
راهنمای دریایی بومی ،با خود همراه کنند .در خلیج فارس هوا می
توانست غیر قابل پیش بینی باشد و ممکن بود سکان دار وقت کافی
برای محاسبه دقیق و درست ،نداشته باشد .جزئیات مختلفی داللت
بر این حقیقت دارند که نمودارها و نقشه های قدیمی سرزمین ایران،
تصویری نه چندان دقیق از آن منطقه ارائه می دهند.
اولین نقشه های اروپائی ها از سرزمین ایران
اولین نقشه های «مدرن» از ناحیه خلیج فارس ،در سال های 1548
و  1561در ونیز ،توسط یک ایتالیایی به نام «جیاکومو گاستالدی»،1
منتشر شد و بیشتر نقشه های قرن شانزدهم و هفدهم بر اساس
همین نقشه ها بود .نقشه سال  ،1561اصلی ترین منبعی بود که
3
مورد استفاده نقشه برداران لمنکی مثل «ارته لیوس» 2و «مرکاتور»
برای طراحی نقشه های هلندی در قرن هفدهم قرار گرفت .نقشه
های گاستالدی بر اساس اطالعات اولین پرتغالی های کاوشگر در
سال  1507و همین طور با استناد به نتیجه گیری های پر شک و
شبهه و گزارشات مبهم و غیر قابل اعتماد مسافران بود .منبع اصلی
گاستالدی در مورد موقعیت مکانی جزیره های خلیج فارس و مناطق
مختلفی که در طول ساحل آن قرار داشتند ،اطالعات دقیقی نمی داد.
نقشه برداران هلندی هم همان خیال پردازی های گاستالدی را تکرار
کردند و همان اشتباهات در نقشه های «ویلم یانسز بالو» 4هلندی
در قرن هفدهم تکرار شد .در نقشه او جزیره «قشم» ،با نگارش های
مختلف ،در سه نقطه متفاوت ثبت شده است .به همین شکل،
جزایری که در ساحل شمالی خلیج فارس قرار دارند ،اغلب بار دیگر
در نقطه مقابل کنار ساحل شبه جزیره عربستان ،رسم شده اند.
بالو که به عنوان نقشه بردار کمپانی هند شرقی هلند ( )VOCباید
اطالعات بهتری داشت؛ نقشه سال  1638خود از سرزمین ایران را ،بدون
موضعی انتقادی و بی چون و چرا ،بر مبنای نقشه های منتشر شده
توسط گاستالدی کشید .او فقط یک مطلب کوچک اضافه کرد ،آن
هم محل استقرار اصلی کمپانی هند شرقی در «بندرعباس» بود که
با نام «گامرون» ثبت شد (تصویر  .)2این بهترین شاهد برای این نظریه
است که در قرن شانزدهم ،نقشه ها بوسیله جغرافی دانان محقق
تهیه می شدند و تقریبا غیر قابل تغییر بودند؛ چرا که محققان در آن
دوران ،فقط گزارش کارشناسی محققان دیگر را قبول داشتند.
«فان لینسخوتن» 5و خلیج فارس
در طول قرن شانزدهم ،پرتغالی ها موفق شدند نقشه های نسبتا

درستی از منطقه اقیانوس هند تهیه کنند .کوتاه زمانی پس از سال
« ،1560الزارو لوئیس» 6نقشه نسبتا دقیقی از خلیج فارس تهیه کرد.
سواحل سرزمین ایران ،فقط قسمتی از نقشه را تشکیل می داد اما
همان هم به گونه ای شگفت انگیز درست و دقیق رسم شده بود.
پرتغالی ها خیلی تالش کردند که دانش خود را از دیگران مخفی نگه
دارند ،اما چندان موفق نشدند و هلندی ها و انگلیسی ها از برخی از
این اطالعات آگاهی یافتند .بدین ترتیب ،هلندی ها به اطالعاتی درباره
نمودارهای پرتغالی ها از اقیانوس هند و همین طور یکی از بهترین این
نقشه ها دست یافتند .پرنس «موریتس» 7صاحب نقشه ای بود که
یک مرد هلندی ،آن را از روی نموارهای پرتغالی نسخه برداری کرده بود.
این نقشه به گونه ای بی نظیر قسمت های غربی اقیانوس هند را به
تصویر می کشید ،و تصویری واقع گرایانه از خلیج فارس داشت .در
8
سال  ،1596سفرنامه بسیار معروف «یان هوی خن فان لینسخوتن»
منتشر شد؛ که شامل یک نقشه پرتغالی با چاپ خوب هم بود
(تصویر .)3بر خالف نسخه برداری های گاستالدی ،در این نقشه ،نام
مکان ها در خلیج فارس دقیقا ذکر شده بود و مهمتر از همه اینکه،
مکان ها ،کم و بیش در موقعیت های مکانی درست خود بودند .در
مورد داخل سرزمین ایران هم بنا به رسم آن زمان ،شهر ها نامگذاری
شده بودند ،که این نامگذاری و همچنین مکان شهرها بر پایه یکی
از نقشه های گاستالدی بود .کتاب فان لینسخوتن به انگلیسی،
فرانسه ،آلمانی و پرتغالی ترجمه شد و به همراهش نقشه در تمام
اروپا پخش شد .با این حال ،ناشران نقشه از جنبه تجاری ،بیشتر
تمایل داشتند کار کارشناسان را چاپ کنند تا نقشه ای را که توسط
یک جهانگرد ساده کشیده شده بود .تنها آثار پراکنده ای از نقشه
های جدیدی که بر اساس نقشه های فان لینسخوتن کشیده شده
بودند؛ وجود دارد .اما در سال  1600اطلس های کوچکی که در هلند
به چاپ رسیدند؛ چیز جدیدی را عرضه کردند ،در آن اطلس ها ،برای
اولین بار تصاویری فقط از خلیج فارس ارائه شده بود .تا آن زمان تنها
دو نوع نقشه موجود بود؛ یکی نقشه های تقریبا تخیلی مثل نقشه
گاستالدی ،و دیگری نمودارهائی که با دقت در جزئیات ،بر اساس
نقشه های فان لینسخوتن کشیده شده بودند .که البته این نقشه
ها منطقه وسیع تری را در بر می گرفتند ،و هیچکدام خلیج فارس را
به تنهایی نشان نمی دادند.
سفر هیات اعزامی کمپانی هند شرقی ()VOC
در سال  ،1623اولین کشتی های متعلق به کمپانی هند شرقی
هلند(  )VOCدر خلیج فارس شناور شدند .آنها از نقشه های ساده ای
استفاده می کردند که به وسیله نقشه برداران هلندی کشیده شده
و در اروپا موجود بود .متاسفانه این نقشه ها کیفیت بدی داشتند
وصرفا با تکیه بر اطالعاتی آماده شده بودند که به طور محرمانه از
رقبا به دست آمده بود .با این حال ،دریانوردان با استفاده از همان نقشه
ها می توانستند به بندرعباس (گامرون) ،در ورودی خلیج ،برسند .در
خود خلیج فارس هم دریانوردان ،از تجربه بلدها یا همان راهنماهای
محلی استفاده می کردند که معموال ساکنان جزیره خارک و یا
«فرور» 9بودند.
کمپانی هند شرقی هلند که برخالف رقیبانش بسیار مقرراتی بود،
اطالعات خود را با کارآیی تمام به ثبت می رساند .کمپانی ،از تمام
نقاطی که با آن رابطه تجاری داشت ،آرشیوی ساخته بود .در سال
 ،1640کمپانی هند شرقی هلند ،در روند اکتشاف مناطق مختلف
جهان ،و در جستجوی راه ها و گذرگاه های جدید ،برای بهره برداری های
بیشتر تجاری ،پیشتاز بود .برای تجارت بهتر ،کمپانی می بایست با
شکل خلیج فارس بهتر آشنا شود .به همین دلیل ،در سال 1645
اولین سفر اکتشافی خود را به بصره ترتیب داد .برای رسیدن به بصره،

سهم هلندی ها
در تهیه نقشه جغرافیایی
سرزمین ایران :چیزی بین
سرقت دانش محققان
و اکتشافات مخفی
بن سلوت
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1. Giacomo Gastaldi
2. Ortelius
3. Mercator
4. Willem Jansz Blaeu
5. Van Linschoten
6. Lazaro
7. Prince Maurits of Orange
8. Jan Huygen van Linschoten
9. Frur
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During each decade of the half-century between 1605
and 1656, in the hey-day of the Safavid dynasty and
of the Dutch penetration of Asia, there is mention
of Dutch artists being painters to the shah. In most
cases the appointment was at the initiative of the
Persian court. And in nearly every case the Dutch
East India Company (VOC) was ambivalent in its
attitude toward the tie between these individuals
and the court, and antagonistic toward the artists
themselves. Three of the artists received fabulous
emoluments from the Persians, while the VOC tried
its very best to keep them and other, more minor
figures, on a short leash. In their Asian careers, aside
from Safavid favour and Company scorn, these artists
also endured the vicissitudes of health, capture by
pirates, political intrigue, corruption, scandal and
much else.
When in 1623 Huijbert Visnich, the first representative
of the Dutch East India Company in Persia, arrived at
the court of Shah Abbas I in Esfahan, he encountered
a remarkable individual, a fellow countryman with
great prestige at court, prestige that he owed to his
mastery of the art of painting. Jan Lucasz van Hasselt
(d. after 1653) had come to Esfahan in the cortege of a
famous Italian traveller, the Roman nobleman Pietro
della Valle (1586-1652), with whom he had ‘travelled,’
as he recounted later, ‘over a period of many years
in Italy, Constantinople, Egypt, Jerusalem, Aleppo,
Babylon and other places as well.’ (Dunlop, p.722.)
The painter ‘made portraits in Constantinople and
Cairo, and sketches of antiquities; in Esfahan he drew
the elephants in the Shah’s menagerie and made a
portrait of Della Valle’s Assyrian bride.’ (Floor, p.146.)
‘Jan van Hasselt probably arrived in Esfahan in 1617
and was soon taken into the service of the Shah, who
gave him the title of ostad naqqash [master painter],’
writes Willem Floor. According to Della Valle, the
shah paid him an annual salary of 1,000 zecchini (this
refers to a Venetian gold coin). ‘In 1621 the Carmelites
report that a Flemish painter was present at an
audience given to them by Shah Abbas I.’
There is only one reference in the surviving
documents to art work by Van Hasselt. The English
traveller Sir Thomas Herbert (1606-1682) wrote of
the shah’s palace at Ashraf on the Caspian Sea that
‘the seeling was garnished with gold, and pencill’d
with Story in lively colours; all which seem’d to strive
whether Art or Nature to a judicious eye would be
more acceptable. One John a Dutch-man (who had
long served the King) celebrated his skill here to the
admiration of the Persians and his own advantage.’
(Floor, p.146.)
To the Company, the fact that this valuable contact
person at the Safavid court was a painter was more of
a potential embarrassment than anything else. In the
numerous references to Van Hasselt in VOC papers
he is often called painter to the king, but only once
is there mention of his art, in this revealing passage
from a missive of December 1624 to Visnich from the

directors in Amsterdam:
Several paintings are [among the goods] going to
Surat [i.e. Company headquarters in India to which
the Persian office reported until 1632], but we do not
think it a good idea to send any of them to Persia,
because there are human figures in all of them. We
have moreover been advised in a private writing of
18 January 1624 that you have been helped greatly
in attaining your audience and access and opening
of trade from His Majesty by a master painter who
stands in high favour with the king. For this reason,
the aforementioned painter should not be offended
on any occasion in any way. If he is a better master
than those who made the paintings that are being
sent to Surat, then they will not be valued highly in
Persia; if they are better, then we will have damaged
his reputation with His Majesty by comparison with
better work [than his]. (Dunlop, p.126.)
This is not the only time that the VOC displays
excessive sensitivity with regard to exporting art to
Muslim countries. Although the art of the Persian
and Mogul schools was full of human figures,
Company officials in Amsterdam and Batavia thought
that their religion (Islam) prohibited this.
The importance of Jan van Hasselt for the
establishment of VOC operations in Persia cannot
be overstated. In his report Visnich tells how he and
his party showed up in Esfahan without letters of
recommendation.
Upon hearing that they carried no papers from their
lords and masters, His Majesty was surprised and
ordered me to gather complete information. On
my account, His Majesty was prepared to treat our
friends graciously,… upon which I asked His Majesty
to extend to them the same honour and respect he
bestowed upon the Portuguese, English and Italians
and that His Majesty provide them with appropriate
lodgings, for which I invested all my good will with
the king and his minions…. His Majesty acceded to all
that I requested and designated a handsome palace
to lodge our newly arrived friends and to allow them
complete freedom, at no cost; they reside there to
this day [seven years later]. (Dunlop, p.724.)
Visnich paid Van Hasselt a fee of 100 guilders for
his initial mediation and established a significant
relationship with him, the two working closely
together for years. Van Hasselt’s prestige with the
Dutch was considerably enhanced in 1625 when
the shah included him in an embassy to the Dutch
Republic led by the court factor Musa Beg. As Della
Valle tells it, Shah Abbas attached Van Hasselt to the
mission in order to rustle up more Dutch painters for
the Persian court. (Floor, p.146.) This would not be
the first time he did so. In 1605, the Haarlem painter
Cornelis Claesz Heda was taken on as painter to
Shah Abbas by a Persian delegation to the court of
Emperor Rudolf II in Prague. (Heda never made it
to Persia. His ship was captured by the Portuguese
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and he was sent to Goa. He ended up working for the
Mogul court and the VOC in India. (De Loos-Haaxman,
p.35.) Van Hasselt, who in his own statements never
refers to his art, tells it differently: his commission
was to assist trade expansion between Persia and
the Republic. Van Hasselt seems to have regarded
his status as master painter to the king of Persia as
a mere springboard to a higher station in life and to
greater wealth.
Visnich wrote a warm letter of recommendation
for the painter. ‘[Musa Beg] has in his company
a Dutchman who has served the king as painter
for several years, a young man of good name and
repute, much favoured by His Majesty, named Jan
Luyckassen Hasselt. Since I met him previously in
Aleppo, I have been eager to employ him in your
service....’ (Dunlop, p.144.)
In the Netherlands, Musa Beg made a perfect
nuisance of himself. He pestered the States-General
and the VOC for services, favours and payments while
chasing after women and drinking too much. The
unannounced mission itself was not entirely comme
il faut in diplomatic terms, and Musa Beg’s behaviour
only made things worse. In 1626 Van Hasselt cut
loose and returned to Persia before the rest of the
delegation in order to tell the shah what was going
on. His report was credited and Musa Beg fell into
disgrace. (Vermeulen 1975-78.)
For decades the shah had been attempting
to stimulate what he rightly perceived as the
underdeveloped trade potential of Persia. He
already sold silk to several European partners,
who transported it mainly overland to Aleppo, on a
caravan route that was not only insecure but also
crossed the Ottoman Empire, with which Persia
was often at war. With the arrival of the Dutch and
their seaborne empire, brilliant new opportunities
presented themselves. Soon the Company had
inland stations in Shiraz and Lar, protecting the
900-kilometer land route between Esfahan and the
port factory at Gamron, renamed Bandar Abbas in
honour of the shah. From there the armed merchant
fleet of the VOC had the world seas virtually to itself.
Exports were limited largely to silk – in immense
quantities – with a far smaller share for ‘foa, a
dye stuff, and rose-water.’ (Davies, p.100.) Luxury
was only one of the deadly sins that attended the
marriage of the Dutch trading company to the Safavid
court. Within months, a million-guilder cash stream
came began to flow with no one guarding the banks.
Anyone on the shore could dip into it, and all who
could did. On paper, respectable bodies such as the
Persian kingdom, the Dutch Republic and the VOC
(the United Dutch East India Company) were involved
in legitimate transactions with each other. On the
ground, the individuals working for these bodies were
enriching themselves prodigiously at the expense
of their masters. All the tricks in the book were
employed, by everyone involved starting with the shah
himself, who ‘permit[ted] the Dutch to buy silk from

merchants but only after purchasing considerable
quantities of bad and expensive silk from himself.’
(Davies, p.99, referring to Shah Safi. Dunlop, p.
LXXVII, lists seven types of corruption he encountered
in the VOC papers.)
Among this pack of thieves, Jan van Hasselt stood out
for being an expert conniver. Following the death of
a man who served English interests in the same way
Van Hasselt worked for the Dutch, Sir Robert Shirley,
‘one John, a Dutchman, rather a Jew, a painter,’
conspired to strip the widow, a Circassian woman
who had been given to Shirley in marriage by the
shah, of all she owned. (Dunlop, p XVII.) Van Hasselt
moreover attempted to ‘force himself on Shirley’s
widow in the house where her husband had just died.
She had to be defended against him by a member of
the English embassy.’ (Floor, p.159, note 20.)
Within seven years after Visnich’s arrival in Persia, in
an extraordinary series of events, he and Van Hasselt
built up one of the most profitable businesses in
the world and then destroyed their own careers.
The chief culprit was Van Hasselt. The head of
the VOC factory in Surat, Pieter van den Broecke,
when he saw what riches Visnich was acquiring,
enlisted the aid of Van Hasselt to undermine the
position of his colleague, thereby hoping to take
his place. ‘Van den Broecke provided Van Hasselt,
who emerged as Visnich’s greatest nemesis, with
money and a letter of recommendation to the
Directors, which Van Hasselt seemed to have used to
malign Visnich.’ (Dunlop, p.XVII.) Visnich had indeed
engaged in illegal practices, but even worse he had
neglected to cover his tracks. By 1630 Van Hasselt
and other conspirators had made Visnich’s position
so impossible that the founder of the VOC stations
in Persia abandoned his post and fled to a Catholic
mission in Gamron. He signed his last letter, on
Christmas Eve 1630, ‘in Joseph’s pit,’ that is, betrayed
by his brothers, ‘who need a St Stephen to pray for
them: Lord, forgive them, for they know not what they
do.’ (Dunlop, pp. 360-61.)
He was uncannily right. Van Hasselt in fact did not
know what he was doing and was busy bringing down
ruin upon his own head. In the spring of 1630 he had
sailed to Holland with a return fleet commanded
by Van den Broecke. He carried with him a letter to
the States-General, the government of the Dutch
Republic. The letter was from Shah Abbas, who
however had died in January 1629. Presenting his
credentials in The Hague, Van Hasselt claimed
that they were respected by the new shah, Safi, as
well. He presented his mission ‘not as a simple
legation but as a veritable embassy, and Van Hasselt
himself as the resident representing the shah in the
Netherlands.’ (Vermeulen 1979, p 135.) He entered
into negotiations with the States-General concerning
new rights for traders of ‘the Persian nation,’ a
designation that covered himself as well as native
Persians. On 7 February 1631 the States-General
actually passed a resolution granting these rights.

The treaty cut into the turf of the VOC, which from
its head office in Amsterdam followed Van Hasselt’s
doings with antagonistic suspicion.
And then came the crunch. In October 1631 new
letters arrived from Shah Safi, addressed to the
States-General and making no mention whatsoever
of Van Hasselt. All credit lost, the painter who
probably played the most important diplomatic
and commercial role of any Dutch artist of the 17th
century, disappeared from history.
But perhaps not from art history. The mission of
Musa Beg to the Netherlands made a powerful
impression on the popular imagination and on Dutch
artists. ‘It is this embassy,’ wrote Hermann Goetz in
1938,to which must be attributed the strong Persian
interest so long to be felt among the public and the
artists of Holland… The most obvious of these new
Eastern features in the art of Holland are the figures
of actual Persians or of other persons in Persian
costume. This vogue was so strong that we are
fairly entitled to speak of a specific Persian tradition
among the Dutch artists affecting portraits and
religious paintings in Eastern garb. This tradition sets
in suddenly in 1626-27, slowly to ebb away about the
end of the century. (Goetz, pp. 281-282.)
In particular, Rembrandt and his school were
responsible for an orientalizing strain in Dutch art
that had its origins in the mission. The fact that one
of the members of the mission was a Dutch artist and
a colleague of Rembrandt’s, deserves to be stressed.
One striking example of the trend described by Goetz
is actually attached to the name Van Hasselt. On
15 May 1636, a woman named Grietje Hermans van
Hasselt (1613/14-1668) married Jochum Berntsen van
Haecken (b. 1603/04) in the Buurkerk in Utrecht. In
celebration of the event, an intriguing painting was
made of a wedding couple seated at a festive table,
surrounded by guests. The groom wears a crown and
golden chains. He and his bride – portraits historiés
of Jochum and Grietje, whose ages are inscribed in
the painting – are dressed in historicizing garb. The
subject is interpreted, somewhat hesitantly, as the
wedding feast of the Jewish maiden Esther and King
Ahasuerus of Persia (Xerxes). Some support for this
theory is provided by the carpet behind them, with the
prominent star motif. The name Esther is related to
the Persian word for star, setareh.
The painting, (ill. 1) owned since 1947 by the Centraal
Museum in Utrecht, is signed and dated J. Hasselt
fe 1636. The artist is thought to be a relative of
Grietje. Three painters with that name are possible
candidates, the most likely being Jan Gerritsz
van Hasselt. In 1983, Leonard Slatkes, in his book
Rembrandt and Persia, suggested that the artist was
Jan Lucasz van Hasselt. Even if this were not the
case, it seems reasonable to suppose that he was
involved in the conception if not the execution of the
painting.
Not only the location of the presumed subject is
Persian: the wedding took place in the Elamite capital

of Susa, the ruins of which lie some 300 kilometres
west of Esfahan. The painting also refers in other
ways to Persia. The geometric design of the carpet,
with small lobes connecting larger lozenges, speaks
of an origin in Shiraz. Concerning the rich clothing,
the costume historian Jennifer Scarce wrote when
I showed her an image of the painting: ‘It … seems
to me that while the characters in the painting are
beautifully and opulently dressed, most of them are
wearing garments of plain rich silks with a satin
finish which are of European origin, probably Italian. I
do, however, detect traces of a subtle repeated
medallion lattice on the woman’s red gown which
is outlined in gold. This may be of Persian brocaded
silk.’ (Letter dated 1 April 2008 from Jennifer Scarce.)
About two years after the date of the Hasselt wedding
dinner, another painting of a similar nature came
into being, a large canvas by Rembrandt. (ill. 2) This
is not a portrait historié, but a history painting of
another story from the Old Testament. The theme
is quite obscure; only one other depiction of it has
ever been recorded in Dutch art, a lost painting
by Gabriel Metsu. It shows the wedding feast of
Samson and his first wife, who came from Timnah.
The story is from the Book of Judges, chapter 14.
Before his ‘marriage’ with an unnamed Philistine
woman (not the notorious Delilah, his second wife),
Samson had killed a lion and later found the carcass
covered by a swarm of bees, busily producing honey.
At the wedding feast, he posed a riddle to the thirty
companions who had been assigned to him, which
was based on this incident. The prize was 30 linen
garments and 30 sets of clothes. The men pressured
Samson’s bride to discover the answer. She badgered
him until he told her the solution, which she passed
on to her compatriots. When they came up with the
answer to his impossible riddle, Samson guessed
what happened. He paid off the wager by killing 30
countrymen of the wedding guests and giving their
clothes to the winners.
On 18 October 1641, at the annual dinner of the Leiden
painters’ guild on the day of their patron saint, the
evangelist Luke, Rembrandt’s painting was singled
out by the speaker for special praise: ‘I once saw a
depiction by Rembrandt of the Wedding of Samson,
of which we read in Judges, chapter 14, verse 10. You
can see in it how that keen intelligence, by thinking
hard about the actual way the guests sit (or in this
case recline) at table - since the ancients used small
beds on which to lie, not sitting at table the way we do
today, but lying on their elbows the way the Turks still
do in that part of the world – showed it very nicely…
These fruits of natural representation, true to the
subject, come into being by reading the story well and
analyzing it in deep and wide reflections.’ Although he
speaks of Turks rather than Persians, the speaker,
whose address was published in book form in 1642
as Lof der schilderkunst (In praise of painting),
suggests that Rembrandt had carried out something
resembling ethnographic research for his painting.
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1. J. van Hasselt, Portrait
historié of Grietje
Hermans van Hasselt
and Jochum Berntsen
van Haecken, 15 May
1636 (Utrecht, Centraal
Museum)
 پرتره تاریخی از، فان هاسلت.ی
خریچیه هرمان فان هاسلت و یوخوم
،1636  مه15 برنتسن فان هاکن
)(موزه مرکزی اوترخت
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2. Rembrandt van
Rijn, Samson posing
the riddle to the
wedding guests,
ca. 1638 (Dresden,
Gemäldegalerie Alte
Meister)
 سامسون،رامبراند فان رین
چیستانی را بین مهمانان عروسی
1638  حدود،مطرح می کند
)(درسدن

As Hermann Goetz remarks: ‘It is not quite easy to
define the differences between the Persian, Turkish,
and Indian fashions of dress during the first half of
the seventeenth century, as not only the Turks but
also the Indian Mohammedans copied the Persian
model to a considerable degree.’ This applies to
more customs than dress alone. (Goetz, p.284.)
Rembrandt’s envisioning of the event is not copied
from Van Hasselt’s, but it comes so close in general
arrangement and details such as the crown, the
carpet, the white tablecloth, the discourse between
the groom and a guest and the exotic clothing that
we must assume Rembrandt had seen the painting
by J. van Hasselt. And if Jan Lucasz were involved
in the creation of the painting, as I am inclined to
believe with Slatkes, we can further surmise that the
two of them met sometime between 1636 and 1638,
that Jan Lucasz was the source of Rembrandt’s ideas
concerning table manners at Middle Eastern feasts
and that this was known to the Leiden speaker.
This is not Rembrandt’s only connection to Persia
in the years after Musa Beg’s mission. In 1635 he
painted the portrait of the VOC official Philips Lucasz
(b. before 1600, d. 1640) and his wife Petronella
Buys (ca. 1605-1670). From 1625 on Philips spent ten
years in the Indies and Asia for the VOC. Toward the
end of this term he served as ‘Council[lor] of India,
Commander of the Company’s naval forces in the
kingdoms of Gujarat and Persia.’ In that capacity he
paid two visits to Bandar Abbas (19 January-2 March
1632; 22 February-19 March 1633), although he never
visited Esfahan. (MacLaren and Brown, pp. 343-346;
Dunlop, p.399.) Petronella Buys’s sister Maria Odilia
was married to governor general Jacques Specx,
who owned the portraits of Philips and Petronella
as well as several other paintings by Rembrandt.
None of them seem to contain visual or iconographic
references to Persia.
Of all Dutch artists of his time, Rembrandt showed
the strongest interest in the art of Asia. His 25
drawings after Mogul miniatures are famous, as is
his adaptation of one of them for an etching of 1656.
(Slatkes; Lunsingh Scheurleer.) Although the Mogul
school is an offshoot of Persian painting, India falls
beyond the scope of the present study. All that can
be offered here is a bow to Rembrandt. (Rembrandt’s
great Flemish contemporary Peter Paul Rubens
copied Persian miniatures; Ingrams.)
After the departure and disgrace of Jan Lucasz van
Hasselt, the Safavid court took on two other Dutch
artists as painter to the shah. They too, like Van
Hasselt, came to an unfortunate end.
On 28 September 1638, a new director for Persia,
Adam Westerwolt, was issued his instructions by the
high command in Batavia (today Djakarta, Indonesia).
After touching on the trade in ‘rarities,’ the
instructions continue: which is why we are also giving
you a certain Barend van Sichem, who can draw quite
well and is reasonable with the brush as well, along
with Claes Andriesz of Amsterdam who can make

enamels and set jewels. In the past His Majesty has
displayed particular appreciation for these artists.
You shall offer their services and thanks to them you
will garner as much good will as previously was the
case with French and Italian [artists]. The supplies
they require will be sent in batches. (Leupe, p.262.)
This was ten years into the reign of Shah Safi I (161142, reigned 1629-42), the grandson and immediate
successor of Abbas I. (Abbas had killed Safi’s father,
his own oldest son and rightful successor, in 1614.)
As the instruction from Batavia states, Van Sichem
had worked before 1638 for Safi, to the marked
satisfaction of the shah. The new appointment
specified in the instruction seems not to have
materialized. The new director Adam Westerwolt fell
ill and died en route to Esfahan, which seems also to
have been the fate of Van Sichem.
Shah Safi died in 1642 and was succeeded by his
nine-year-old son Abbas II (1633-66; reigned 164266). His court was initially run by the grand vizier,
who in 1643 hired for royal service the VOC junior
merchant and painter Hendrick Boudewijn van
Lockhorst at an annual salary of 4,000 guilders. This
was about ten times the amount that a painter of
average talent would earn at home; it seems to have
been the going rate in Esfahan. The VOC allowed Van
Lockhorst to commit to court service for three years,
beginning in 1644, after which he was to return to
the service of the Company. The head of operations
in Persia, Carel Constant, wrote to the GovernorGeneral in Batavia that the shah was quite pleased
with Van Lockhorst’s portraits. By 1647, however,
when the contract expired, a new team had taken
charge; it was more impressed by Van Lockhorst’s
misbehaviour than by his portraits. No sooner had he
re-entered Company employ than he was arrested.
On 4 May 1647 the new men wrote to the directors
that they had relieved Van Lockhorst of his functions
‘because he could not govern himself and during
his stay here led such an excessively luxurious and
licentious life that he caused great damage to the
East India Company.’ (De Loos-Haaxman, p.43.) Van
Lockhorst attempted to escape with his Armenian
concubine, but was apprehended and sent back to
Batavia.
Van Lockhorst was the fourth Dutch painter in Persia,
after Van Hasselt, Van Sichem and a certain Joost
Lampen, who is mentioned in this function, and the
third to come to an inglorious end. There was also a
number five, whose story was even more appalling.
Juriaen Ambdis was a ship’s gunner and painter. He
entered the shah’s employ in the former capacity in
1648, in order to fight for Persia against the Great
Mogul. After the successful battle of Kandahar,
Abbas discharged Ambdis and his mates. The others
resumed their duty for the VOC, but not he. No doubt
inspired by reports of Van Lockhorst’s fabulous
earnings, he told one of his fellow gunners that
he was staying behind – that is, as the VOC saw it,
deserting – to earn some money ‘with painting and
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3. Philips Angel, Head of an old man, 1637
(Rijksmuseum Amsterdam)
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drawing.’ Failing in that attempt, Ambdis soon fell
into beggary.
On 29 March 1649 it was reported that Ambdis had
been seen walking alone behind a caravan in Iraq by a
Persian merchant, who had given him three loaves of
bread. On 22 May 1650 the Esfahan office of the Dutch
Company reported that according to information
received from an Armenian merchant from Baghdad,
Ambdis had become a Muslim in that city, ‘which if it
is true, will revolt the feelings of all pious Christians,’
the director commented. This is the last time we
learn anything about Ambdis. (Floor, p.150.)
Whether it is pure coincidence or not, the sixth known
Dutch painter in Persia was none other than the
speaker at the annual St Luke’s Day in Leiden in 1641,
the man who praised Rembrandt for a painting that
looked so much like the one by ‘J. Hassel’. His name
was Philips Angel (1618-after 1664). (Wurfbain and
Kratzsch.) His only known works before then were
two etchings in Rembrandt’s style, one of which is
signed and dated 1637. (ill. 3) Despite his low profile
as an artist – none of the standard books on Dutch
artists mention him until the late 19th century –
Angel was a respected figure in the Leiden art world.
Not only did he deliver and publish the St Luke’s Day
lecture of 1641; in the mid-1640s he also served as
under-secretary and then secretary of the Guild of St.
Luke.
In 1645 Angel enlisted in the VOC and sailed with his
wife for Batavia. Like nearly all artists who took that
step, he was driven to it by financial need. By 1646
he was a junior merchant and member of the justice
council of Batavia. In 1647, on account of his good
work and good character, he was recommended for
transfer to Persia as the third man on the Company
team. For unknown reasons the assignment did
not go through, but in 1651 he was dispatched to
Esfahan. According to orders, he was to run the
station as second man in Persia, under the head of
the Gamron office. However, things did not turn out
that way. As bad luck would have it, his superiors
were present when his baggage was delivered – 20
or 22 donkeyloads containing not only his personal
possessions but also 58 pieces of tin weighing 2,697
pounds and eight sacks of medicinal roots weighing
960 pounds. In order to cover up the evidence for this
unlicensed private trading, he had charged the bill
for the donkeys to the Company as moving expenses,
at an exorbitant rate. (Hotz, pp. XLI, 199.) The VOC
was used to overlooking considerable infractions
of the rules – in fact, everyone in the Company was
criminalized – but this proved a little too much. Angel
was ordered back to Batavia to stand trial.
At this point Angel’s status as an artist kicked in.
As he was being taken off in shame, and sick to
boot, a missive from Shah Abbas II (reigned 164266) reached his party. The shah said that he did
not know until after Angel had left Esfahan that he
was a painter, and that he wished to employ him in
that capacity. The Company made Angel an offer:

either go on to Batavia to face criminal charges or
return to Esfahan as a painter to the shah of Persia.
Travelling under arrest with his manservant and
his pregnant (by whom we know not) black female
servant, in miserable health, Philips Angel faced
the choice between a kangaroo court in Batavia or
a stint in Esfahan that had ended badly for all of his
predecessors. Angel opted for Esfahan. Returning
to the exotic Persian capital, he invested more than
2,000 guilders in a studio and in 1653 set to work.
Angel seems to have made a great hit with the
Persian court. In addition to a salary of 4,000 guilders
a year he was paid 6,000 guilders for five paintings
of unspecified subjects and presented with a robe of
honour.
Then history began to repeat itself. Angel was
distrusted by the Company; as early as 1654 the new
governor general, Joan Maetsuyker, ordered the head
of the Persian region, Dirck Sarcerius, to remove
Angel from Esfahan and send him back to Batavia.
(This was matched by another Company action
at the same time against a painter who had risen
in the ranks. In 1654 the directors objected to the
advancement in India of the painter Isaac Koedijck,
who was doing very well as a merchant, merely on
the grounds that he was trained not in commerce but
in art. [De Loos-Haaxman, p. 63.] Because Angel was
engaged in large-scale commissions for the shah
as well as the chief of the royal slaves, Sarcerius
declined to execute the command. Reconstructing
these events, Willem Floor remarked rightly:
Sarcerius and the governor general clearly did
not realize the advantage they had over other
competitors in having a painter in their service, who
had the Shah’s favour. Any praise of Angel was toned
down by Sarcerius although the Shah had written
that he was very pleased with him. This impression is
confirmed by the Chronicle of the Carmelites where
it is stated that: ‘Nothing could be more useful to
the Mission than if we had here a good painter, the
Shah taking great pleasure in painting; and in these
countries good artists are rare. There is a Dutchman
who works for the Company, who has done very little,
and yet has received very good rewards, and the Shah
has conferred great favours on him.’ (Floor, p.154.)
Angel was able to use his influence at court for the
benefit of the Company, but not his own. He tried on
all sides to rally resistance to Maetsuyker’s order,
but to no avail. On 10 July 1655 Angel left Esfahan
for Gamron, where he arrived on 31 August. There
he was treated contemptuously by certain Company
officials, who spread the unlikely story that
some courtiers [of the shah] plainly told them
that the Shah had honoured Angel enormously by
giving him twice 10,000 guilders not because of
the paintings which he presented to him, which
amounted only to one item called the Sacrifice by
Abraham in all these two years, but out of respect for
the Company. (Floor, p.154.)
Whatever arrangements had been made between
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Dome of the Lotfallah Mosque in
Esfahan, built in the first years of the
17th century. Photo
Fabian Zwart
 ساخته شده در،گنبد مسجد شیخ لطف اهلل در اصفهان
 عکس از فابین زوارت،سالهای اولیه قرن هفدهم

the shah, Angel and the VOC regarding payment
for his services were not sufficiently clear to avoid
disagreement, and that of the nastiest kind. Upon
his return, Angel laid a claim before the Company
for monies he felt were owed to him. In January 1656
the claim was refused, and the Company instituted
charges against him for illegal private trade. The
outcome of these actions is unknown, but they were
surely unfavourable to the artist.
At the end of July 1656 Angel married a woman from
a distinguished family. Maria van der Stel was the
daughter of the murdered VOC-governor of Ceylon
(now Sri Lanka) and the younger sister of Simon
van der Stel, the later founder of Stellenbosch and
VOC-governor of the Cape (South Africa). It might
have been thanks to this newly acquired attachment
to a prominent family that Angel was able to walk
away from his contentious VOC job and take up
various positions in the civil government of Batavia,
including secretary of the aldermen’s chamber. The
supposition that he was protected by his marriage
finds support in the fact that his relations with the
town turned sour shortly after the death of Maria
on 6 July 1661. On 21 October, in the wake of earlier

accusations of financial improprieties, Angel was
arrested for misappropriating the considerable
sum of six or seven thousand rijksdaalders. Four
days later his goods were sold at auction for 4,242
rijksdaalders, at which point the VOC laid a new claim
against him for 3,300 guilders for ‘the expensive
studio that he built on his own responsibility in
Esfahan in violation of the orders of the director in
Persia.’ In December the Reformed Church of Batavia
banned Angel from Holy Communion, readmitting
him conditionally. (De Loos-Haaxman, pp. 49-51.)
In 1664 an inventory of Angel’s possessions was
drawn up in Batavia. He was ‘lodging’ – an apparent
euphemism for cohabiting – with the widow
Dieuwertje van Thije. The meagre inventory included
nine ‘paintings of various portraits’ of Angel, his
deceased wife, his grandfather and children. That is
the last record of the man who trod in the footsteps
of Jan Lucasz van Hasselt and Hendrick Boudewijn
van Lockhorst.
Three painters who were richly paid retainers of the
shah of Persia, who overplayed their hands in their
relations with the Dutch East India Company and who
were brought low by that same VOC.

Philips Angel not only suffered the slings and arrows
of outrageous fortune in his lifetime. After his
death he was also abused by fellow artists, writers,
publishers and art historians. Precious drawings
that he made in Persia and Batavia were published
under the names of other draftsmen, painters,
scholars and engravers. His identity was confused
with that of a namesake from Middelburg. From the
birth of art history until 1949, when Laurens J. Bol
sorted it out, the very identity of Philips Angel is
hopelessly confused. (Bol.)
This is particularly unfortunate because Angel
turns out to have set forth in the east the scholarly
interests that were manifest in his booklet of 1642
in praise of painting. On his way to Esfahan in 1652
in the party of the newly appointed ambassador
to Persia, Joan Cunaeus, Angel stopped off in
Persepolis. There, on 10 February 1652, he created
one of the first drawings of the ancient site to come
down to us. That is, it has come down in the form of
a print after Angel’s drawing, which itself is lost. It
is reproduced in François Valentijn’s Oud en nieuw
Oost-Indiën (1724-26). (ill. 4)
The caption to the print identified the draftsman
incorrectly as the later, better-known traveller
Herbert de Jager (1642-1705). (Van der Willigen,
p.70.)
One work of Angel’s that was not lost is a remarkable
manuscript on Hindu belief. Although it is signed
and dedicated by Angel as writer and draftsman, text
and images from the book were published without
credit or under the names of others. The original
was lost from sight and not associated with his name
until it was rediscovered in 1962, in the Norbertine
monastery of Postel in Belgium, by Pieter Hendrik
Pott of Leiden’s National Museum of Antiquities
(Rijksmuseum van Oudheden). Pott wrote:
It is a tractate on the ten avatars or forms of
appearance of Vishnu and is illustrated with plates
that were apparently copied after Indian miniatures.
By all appearances, this manuscript by Ph. Angel
was made after a Portuguese original that Angel
managed to acquire in 1656 in Surat, on his way to
Batavia. It may have been part of the booty from the
estate of Father Roberto de Nobili, which was sent to
Goa after his death in Mailapur in 1656. Subsequently
Angel’s manuscript must have been sent to the
Netherlands, where it came into the hands of
Otto Dapper, who published it with no mention of
the source in his book of 1672 Asia, of naukeurige
beschryving van het Rijk der Grooten Mogols en
een groot gedeelte van Indiën (Asia, or a precise
description of the Empire of the Great Mogul and a
large part of India). (Pott, pp. 58-59.)
Another version of the manuscript, brought to
Europe by the Jesuit Order, was used by Athanasius
Kircher in his book China monumentis qua sacris
quà profanis, published in Amsterdam in 1666 in
Latin and in the following years in Dutch and other
languages. Nowhere is Philips Angel mentioned as a

source for the illustrations.
As for Angel’s work as a decorator of imperial
palaces, no surviving examples are known. However,
in July 2007, when I visited Esfahan, my guide took
me to a wall painting of a hunting scene in the
pavilion of 40 columns, the Chehel Sotoun, of which
he said without being prompted: ‘This was painted by
the Dutch artist Philip Angel. (ill. 5)’ He was unable
to supply a source for this attribution. A recent
student of the Chehel Sotoun decorations, Sussan
Babaie, concludes with a greater degree of likelihood
that
the paintings are rather stiff and naïve even for
a third-rate European artist of the seventeenth
century. These features may point toward Armenian
artists whose contribution to the spread of Western
style in Persian painting awaits investigation.
(Babaie, p.131.)
This instance is worth reporting in order to point
out that there is presently insufficient research
coming out of Iran concerning possible examples
in the land of work by European artists or indeed
archival references to such. Undoubtedly there are
discoveries waiting to be made.
The last reference to Angel in Persia is the kindest
one. In a journal entry for 1657, the French traveller
J.B. Tavernier relates that upon taking leave of Shah
Abbas II he received as a parting gift ‘plusieurs
desseins, dont quelques-uns estoient de sa propre
main. Car le roi a fort bien appris a dessigner de
deux peintres hollandais l’un nommé Angel et l’autre
Lokar [Lockhorst?] que la Compagnie hollandaise
luit avait envoyé’ (several drawings, of which a few
were by him the shah himself, since the king had
indeed learned to draw from two Dutch painters, one
named Angel and the other Lokar that the Dutch
Company had sent to him). (De Loos-Haaxman, p.43.)
Abbas was only eleven years old when Van Lockhorst
came to Esfahan and 18 when Angel arrived. It is nice
to think of him taking drawing lessons from these
Dutch artists and being proud enough of the results
to give samples of his work to visiting dignitaries.
From 1605 to 1652 a certain pattern prevailed in the
artistic relations between the Safavid court and the
Dutch authorities. Upon request of the Persian court,
individual artists would be allowed by the Dutch to
enter royal service, always with strings attached.
These relations are elucidated in the following
passage from the pioneering study of our subject, two
articles by Pieter Arend Leupe in De Nederlandsche
Spectator, 1873.
In 1656, while the post of second man [of the VOC
station] at Soeratta [Surat] was filled by [the Dutch
painter Isaac] Koedijck, [the Great Mogul] Shah
Jehan sent a letter to one of his governors, in which
he writes of ‘having heard news about the painters
and surgeon (or one with knowledge of the things of
nature) of the Hollanders,’ commanding him to send
them to the court at once. The governor informed
Director Hendrik van Wijck [of the VOC in Persia,
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4. Hunting scene, Chehel Sotoun
pavilion, Esfahan, photograph by
Gary Schwartz, 2007
، عمارت كاله فرنگی چهل ستون،منظره شكارگاه
2007 ، عکس از گری شوارتز،اصفهان

where the personnel were apparently stationed] of
the order; Van Wijck was not in the least pleased. In
the first place because the ruler wished to dispose
over the persons in question without acknowledging
him, and regarded Company employees as being
in his service. In the second place because it was
usually so difficult, once they had been placed at
the disposal of His Majesty, to get them back again.
But in order not to offend His Majesty and in view of
the [possible] consequences [of refusal], Van Wijck,
supported by his council, decided to honour the
request, stipulating however that the oldest member
of the group would go in the capacity of agent [of
the VOC] and that he be put in charge of Company
interests there.
The painters were Jorephas Vosch from Wijck bij
Duurstede, who came to the Indies in 1647 on the
Nieuw Enkhuyzen, and Abraham Emanuelsz van
Meteren of Leiden; the latter sailed to the Indies in
1654 on the frigate Tertolen, with the rank of corporal.
(Leupe, pp. 265-266.)
Both at the Mogul and Safavid courts, the main
Dutch artist in residence would be paid a princely
emolument; moreover there were separate rewards
for commissions or purchases. Unless they fulfilled
a specific Company function, as Vosch did, the VOC
would suspend the salary of the artist for as long
as he worked for the court. (Van Hasselt was an
exception in that he was never an employee of the
VOC.) In Esfahan, all the artists who worked for the
court ended up embroiled in vicious conflicts with the
VOC; struggles which always ended in their biting the
dust. In India relations were more relaxed. Cornelis
Claesz Heda did well at the court of the sultan of
Bijapur, and Hendrick Arendsz Vapoer at that of the
rajah of Cambaya, while Isaac Jansz Koedijck doubled
as artist and VOC merchant in Ahmedabad and Surat.
(De Loos-Haaxman, pp. 35-38, 62-64.)
After the tenure of Philips Angel, the standard
pattern of Dutch-Persian painterly relations came

to an end. Aside from the suggestion that Vosch and
Van Meteren might have worked as artists in Persia
before 1656, there is only one more pitiable reference
to VOC involvement in personal artistic service to the
shah. On 11 December 1655, the Gamron councillor
wrote to Hendrick van Wijck and Samuel Trouwers
in Esfahan granting permission to move an ailing
painter named Romayn, who seemed unlikely to
recover, from Esfahan to Gamron.
The councillor did not have great confidence in his
powers as a painter, writing ‘that they understood
from their letter [i.e. a letter from Van Wijck and
Trouwers] that the small piece he had begun was
progressing so poorly that it would be mortifying to
present it when completed to His Majesty, to [Grand
Vizier] Achmet Doelath or any other high imperial
official.’ Their prediction came true, ‘because this
person … never had the courage to please the king by
showing a sample of his work.’ (Leupe, p.262.)
References to three additional shadowy figures have
been found by Willem Floor in the VOC archives:
- Jan de Hart, mentioned in 1656 as a painter
travelling by selling his art;
- Adriaen Gouda, called a painter in documents of
about 1660, but active only as a bookkeeper;
- and number 10: ‘Unnamed.’
The tenth and last Dutch painter who is mentioned
in VOC correspondence during the period which
was studied by me was an unknown and unnamed
painter who was only mentioned once. The director
and council in Gamron wrote to the governor general
on 30 August 1662 that a bishop accompanied by four
priests and a painter from Brabant had again arrived
in Esfahan. (Floor, pp. 155-156.)
In fact, the painter in question can be identified
with great certainty. Strangely, he has not yet been
mentioned in literature on Persia, except for a
passing reference by Gerson. After all the chances
missed by the VOC in helping the Safavid court to
satisfy its thirst for Western art, the tenth man in

Esfahan was an even greater chance missed by Shah
Abbas II.
The mishap was undoubtedly due just as much to the
artist as to the king. The painter from Brabant was
characterized by his biographer as ‘a man lacking
in stamina and unable to bring his individuality into
harmony with the world around him.’ (Kultzen, p.11.)
His name was Michael Sweerts, and he was born in
Brussels in 1618. Nicolas Etienne wrote of him that he
was the greatest artist in the Netherlands, perhaps
the greatest in the world. Hyperbole, but not everyone
would dispute it. Sweerts is the master of a brand of
visual poetry that places him in the same class with
his more famous colleagues. Whatever his religious
convictions, in his images of the cardinal virtues and
his portraits, Sweerts aims at universal appeal.
What a pity that the amateur draftsman Shah Abbas II
did not know this. What wonders might have entered
the world had Michael Sweerts stayed in Esfahan
to fulfil a destiny achieved by no other artist of the
17th century: a gifted European Christian painter
participating in the high culture of an eastern,
Muslim civilization. Instead, Sweerts left Esfahan for
Goa, ‘the headquarters of the Portuguese Jesuits,
who were the most bitter opponents of Pallu’s
missionary enterprise.’ (Kultzen, p. 11. Bishop
François Pallu was the founder of the Société des
Missions Etrangères and leader of the expedition
that brought Sweerts to Persia.) He died there in
1664. No work by his hand after his departure from
Amsterdam has ever been identified.
After the 1660s, Dutch artistic presence in Persia
gained a new appearance. Independent artistscholars such as Herbert de Jager (1642-1705), G.
Hofstede van Essen (dates unknown) and Cornelis
de Bruijn (1652-1726) operated in other ways than
the artist-craftsmen-VOC-men we have so far met.
Their patrons were highly cultivated individuals
such as the Amsterdam burgomaster Nicolaes
Witsen (1641-1717) and the learned societies of
Europe. De Bruijn (see elsewehre in this book)
moreover, had direct access to a burgeoning
international readership, enabling him to publish
his travel accounts and prints on a scale that
rivalled present-day co-publishing. Their stories
are very different from those of the painters to the
shah.
With the possible exception of Jan Lucasz van
Hasselt, the painters encountered here left their
home country in search not of the sun, as Jeanne

de Loos-Haaxman has written, but of sheer
survival. The VOC did not encourage them, but
suffered them to work for the shah and afterwards
subjected them to ruin and humiliation.
The main actors in the drama reviewed above
– Jan Lucasz van Hasselt, Hendrick Boudewijn
van Lockhorst and Philips Angel – combined
in their careers the extremes of success and
failure. Their emoluments at the Safavid court
exceeded anything being earned in Europe by
colleagues of comparable standing. At the same
time, being abroad and removed from the support
system required by any participant in early modern
society, they were excessively dependent on the
patronage of two bodies with very different interests,
namely the Persian royal court and the Dutch East
India Company. None of the artists succeeded in
negotiating the split successfully.
Placing the stories of these artists in such a context
reveals an almost invisible aspect of professional
life in the 17th century – and perhaps of all times.
These artists were disadvantaged not only by
physical remove from their native habitat. The chief
factor responsible for their fall was the lack of a
network based on personal ties. To both court and
Company, they were instruments in the attainment
of certain impersonal goals. They missed the
relatives, neighbours and loved ones who would
have surrounded them at home. Such people
would not only have supported the artists in their
careers; they would also have helped restrain them
from ill-considered behaviour. Jan van Hasselt
was not married when he took on the Dutch East
India Company before the States-General; nor was
Hendrick Boudewijn van Lockhorst when he painted
Esfahan red; and nor was Philips Angel when, on his
first important job, he smuggled an absurdly large
cargo of unlicensed goods. A circle of loving friends,
above all a good wife, would have protected them not
only from their enemies but chiefly from themselves.
That is an unexpected but no less valuable lesson to
be learned from the fortunes of the Dutch painters in
the service of the Persian rulers.
I am most grateful to Willem Floor for having read
and commented on an earlier version of the present
text. Any errors it may contain remain the exclusive
responsibility of the author.
For literature list see back of book, p.376
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آرند سز واپور» كه در خدمت راجای «كامبایا» بود« .ایساك یانسز
کودیک» نه تنها نقاش دربار بود ،بلکه به عنوان تاجر  VOCدر احمد
آباد و سورات هم کار می کرد .پس از پایان دوران فیلیپس آنگل ،الگوی
ارتباطی بین ایران و هلند برای استخدام نقاشان هلندی به پایان رسید.
جدا از احتمالی که وسخ و فان مترن هم قبل از سال  1656در ایران به
عنوان هنرمند كار می كردند ،تنها یك مورد كوچك دیگر از تاثیر VOC
در خدمت هنری به دربار به چشم می خورد .در دسامبر  ،1655مستشار
گامرون ،از آنجا یادداشتی برای «هندریك فان ویك» و «ساموئل تراورس»
در اصفهان فرستاد و در آن یادداشت ،مراتب رضایت خود را برای اجازه
حركت یك نقاش بیمار به نام «روماین» (كه به نظر نمی آمد بهبود
یابد) ،از اصفهان به گامرون ،اعالم كرد .مستشار ،به كارهای هنری او به
عنوان یك نقاش ،اعتقاد و اعتمادی نداشت ،و نوشت “که از نامه آنها
(نامه فان ویك و تراورس) چنین بر می آید كه همان كار كوچك نقاش
هم اصال پیشرفتی نداشته و در صورت اتمام هم ،عرضه آن در نزد شاه
یا نخست وزیر «احمد دولت» ،و یا هر كدام از بزرگان سلطنت ،باعث
رنجش ایشان و آبرو ریزی می شود ”.پیش بینی آنها درست بود “زیرا این
شخص  ...هرگز جرات نكرد كه شاه را با نشان دادن كار خود خوشنود
سازد Leupe( ”.صفحه )262
ویلم فلور ،با مراجعه به آرشیوهای  VOCتوانست سه نفر دیگر را هم
كه در موردشان زیاد نمی دانیم ،بیابد .اینان عبارت بودند از:
* «یان دو هارت» :به او اشاره ای در سال  1656شده ،به عنوان نقاشی كه
با فروش تابلوهایش سفر می كرد.
* «آدریان خودا» :در مدارك  1660از او به عنوان نقاش نام برده شده است،
ولی فعالیت او در زمینه كتابداری بوده.
* و شماره  :10بی نام .دهمین و آخرین نقاش هلندی كه در نامه نگاری
های ( VOCدر دوره ای كه من تحقیق كردم) از او بدون نام و ناشناخته،
تنها یکبار ذكری به میان آمده است .در  30اگوست  ،1662مدیر و
مستشار در گامرون ،به حكمران ایالتی می نویسد كه اسقف به
همراه چهار كشیش و یك نقاش از «برابانت» ،دوباره به اصفهان
رسیدند (  Floorصفحه های  155و .)156
در واقع این نقاش نامعلوم را می توان تا حد زیادی با اطمینان تشخیص
داد .عجیب است كه تاكنون در نوشته هایی كه مربوط به ایران است،
به جز اشارات گذرایی از «گرسون» نامی از او به میان نیامده .بعد از
تمام شانس های از دست رفته  VOCبرای سیراب کردن عطش و عالقه
صفویه به هنر غرب؛ این دهمین نقاش ،شانس بزرگتری بود كه شاه
عباس دوم آن را از دست داد .البته این بدشانسی نه تنها برای شاه
عباس ،كه برای هنرمند هم بود .نقاش بارابانتی ،آنگونه كه نویسنده
زندگینامه اش او را توصیف می كند« ،مردی بود كه طاقت كمی
داشت و نمی توانست فردیت خود را در تعادل با دنیای پیرامونش برقرار
سازد» ( Kultzenصفحه  .)11نام او «مایكل سویرتز» بود و در سال
 1618در بروكسل متولد شده بود« .نیكالس اتین» درباره اش نوشته
است كه وی بزرگترین نقاش هلندی و شاید هم ،بزرگ ترین نقاش
جهان است .شاید اغراق باشد ،ولی همه مخالف این گفته نیستند.
بی شك سویرتز استادی بزرگ در نوعی از تصاویر شعر گونه بود (شعر
بصری) و كارهایش او را در رده ای در کنار همكاران معروفترش قرار می
دهد .گرایشات مذهبی او هر چه بود ،در پرتره هایی كه از كاردینال و
پرهیزكاری او كشیده است ،سویرتز در جستجوی هدفی مطلق و عالم
گیر بوده.
حیف شد كه طراح آماتوری چون شاه عباس دوم ،اینها را نمی دانست
و چه شگفت انگیز می شد اگر مایكل سویرتز در اصفهان می ماند
تا سرنوشتی را رقم زند كه هیچ كدام از هنرمندان قرن هفدهم
نتوانستند ایجاد كنند .یك نقاش با استعداد ،مسیحی و اروپائی در یک
فرهنگ واالی شرقی و اسالمی .ولی در عوض ،سویرتز اصفهان را به

مقصد گوا ترك گفت .جایی كه اداره مركزی فرقه مذهبی یسوعیون
پرتغالی قرار داشت ،که آنها تندترین مخالفان تشكیالت وابسته به
مبلغان مذهبی پالو ،بودند ( Kultzenصفحه  ،11اسقف «فرانسوا
پالو» موسس انجمن هیات اعزامی خارجی و رهبر هیات اعزامی بود كه
سویرتز را با خود به ایران آورد) .سویرتز در سال  ،1664در گوا وفات یافت و
بعد از ترك آمستردام هیچ كار هنری دیگری از او یافت نشد.
بعد از سال  ،1660هنرمندان هلندی با سیمای جدیدی در ایران
ظاهر شدند .هنرمندان و محققان مستقل مانند «هربرت دو یاخر»
(« ،)1642-1705ی .هوفسته فان اسن» (تاریخ تولد و مرگ نامعلوم) و
«كورنیلیس دبراون» ( 1652تا  )1726متفاوت از صنعتگران و هنرمندان
( VOCکه تا کنون به آنها پرداختیم) عمل می کردند .حامیان و
پشتیبانان این هنرمندان ،افراد بسیار فرهیخته ای مانند شهردار
آمستردام «نیكالسن ویتسن» ( )1641-1717و انجمن های علمی اروپایی
بودند .دوبروین بیش از همه ،ارتباطی مستقیم با کتابخوانان تحصیل
کرده بین المللی داشت و از این رو توانست گزارش سفر خود را منتشر
كند .آن هم در میزان و مقیاسی نظیر آنچه كه امروزه به چاپ می
رسد .روایت آنها از ایران ،با آن چیزی كه نقاشان شاه گفته اند بسیار
تفاوت دارد .اگر یان لوکاس فان هاسلت را تافته ای جدا بافته بدانیم،
نقاشان دیگری كه به ایران رفتند ،خانه و كاشانه خود را برای نور آفتاب
ترك نكردند (آنگونه كه «یانه دو لوس هاكسمن» نوشته) .آنها برای
بقاء و زندگی ،این كار را پذیرفتند VOC .نه تنها به آنان دلگرمی و جرات
نداد و حمایتشان نکرد ،بلكه مجبورشان كرد كه با زحمت زیاد برای
شاه كار كنند و بعد هم آنان را مورد تحقیر و خواری قرار داد.
در این نمایشنامه بازیگران اصلی ،یان لوکاس فان هاسلت ،هندریك
باودوین فان لوك هورست و فیلیپ آنگل ،به تركیبی از نهایت موفقیت
و شكست رسیدند .مواجب و در آمد آنها در بارگاه صفویه زیادتر از آن
مقداری بود كه همكاران همسطح شان در اروپا به دست می آوردند .از
سوی دیگر ،زندگی خارج از كشور ،دور از حمایتی كه همه اعضای یك
جامعه تازه مدرن (مدرن اولیه) به آن نیازمنداند ،آنها را به حد افراط،
به دو حامی (با منافع متفاوت) وابسته می كرد .یكی از آن دو ،دربار
سلطنتی ایران بود و دیگری كمپانی هلندی هند شرقی .هیچكدام از
این هنرمندان نتوانستد از اختالفات بین این دو با موفقیت عبور كنند.
طرح داستان هایی از این هنرمندان ،در مفاهیم و زمینه هایی كه مطرح
شد جنبه ای نامرئی از زندگی حرفه ای قرن هفدهم (و شاید هم همه
اعصار) را نشان می دهد .هنرمندانی كه نه تنها به خاطر دوری فیزیكی
از خانه و كاشانه محكوم به شكست شدند ،بلكه مهمترین عامل و
نداشتن شبكه ای از روابط انسانی بود .آنها هم
مسئول ناكامی آنها
ِ
برای كمپانی و هم برای دربار ،فقط عاملی برای به دست آوردن اهدافی
خاص و غیرشخصی بودند .این افراد دلتنگ بستگان ،همسایه ها و
آنانی که دوستشان داشتند می شدند .آنانی که نه تنها این هنرمندان
را در كارهای هنری حمایت می كردند بلكه از رفتارها و افكار بیمارگونه
نیز بر حذر می داشتند .یان فان هاسلت در زمانیکه كمپانی را در مقابل
دولت هلند کشید ،هنوز ازدواج نكرده بود .هندریك باودوین فان لوك
هورست هم وقتی كه اصفهان را به رنگ سرخ كشید هنوز ازدواج
نكرده بود و همینطور فیلیپ آنگل ،وقتی كه در اولین سفر شغلی
مهم خود ،بیخردانه ،مقدار زیادی از بار كشتی را بدون مجوز قاچاق كرد.
حلقه یاران همدل و بیش از آن همسری خوب ،نه تنها آنان را در برابر
دشمن بلکه در برابر خودشان نیز ایمن می كرد .شاید این درسی دور از
انتظار باشد ولی ارزش آن را دارد كه از بخت نقاشان هلندی در خدمت
شاهان ایران چیزی بیاموزیم.
بیش از همه از ویلم فلور سپاسگزارم كه متن اولیه را خواند و نظریات
خود را بیان كرد .مسئول هر اشتبا ِه احتمالی به جا مانده ،منحصرا
نویسنده است.

از شهر «میدل برخ» در هم آمیخت .از ابتدای تاریخ حیات هنری خود تا
سال  ،1949زمانی كه «لورنس ی .بول» حقایق را آشكار كرد ،شناخت
هویت «فیلیپس آنگل» ،به ِگرِهی تبدیل شد كه امیدی به گشایش
آن نبود .این به خصوص نشانه شور بختی آنگل محسوب می شود،
چون به نظر می رسد که او با نوشتن كتابچه ای به نام «در ستایش
نقاشی» ( ،)1642نوعی نگاه محققانه را به شرق منتقل کرد .وی در
مسیر رفتن به اصفهان در سال  ،1652به همراه یوان كونائوس كه به
تازگی به مقام سفیری برگزیده شده بود؛ در تخت جمشید توقف كرد.
در آنجا ،به تاریخ دهم فوریه  ،1652او یكی از اولین نقاشی هایی كه
از منطقه تخت جمشید كشیده شده را خلق كرد .هر چند نسخه
اولیه ناپدید گشته ،اما فرم چاپ شده این نقاشی در طول تاریخ باقی
ماند .این نقاشی در کتاب فرانسوا والنتین «هند شرقی قدیمی و
جدید» چاپ شد ( .)1724-26زیرنویس این نقاشی چاپ شده ،به غلط
نقاش را ،جهانگرد هربرت دو یاخر ( 1642تا  )1705معرفی می کند .یكی
از كارهای آنگل كه گم نشده ،نوشته ای است فوق العاده جالب به
دستخط او ،در مورد اعتقادات هندوها .گرچه امضاء و تاریخ اثر ،نشان
می دهد كه نویسنده و طراح آن ،آنگل است ،ولی متن ها و تصاویر
كتاب ،چندین نوبت بدون ذكر نام او و گاهی هم به اسم دیگران ،به چاپ
رسیده است .اصل این نوشته مدت ها بود که گم شده بود و یا با نام
او همراه نبود ،تا اینكه در سال  1962به وسیله «پیتر هندریك پات» از
موزه ملی «آنتیك لیدن» ،در صومعه ای به نام «نوربرتین» در «پوستل»
بلژیك پیدا شد .پات درباره آن می نویسد:
«رساله ای است در مورد پیکرگیری دَه خدا ،به شكل انسان ،كه به
صورت ویشنو ظاهر شده اند .این نقاشی بر روی لوحی كشیده شده
كه به نظر می رسد یک كپی از مینیاتور هندی باشد .ولی با توجه به
ظاهر این تابلو كه كار فیلیپ آنگل است ،باید دانست كه این تصویر از
روی اصل پرتغالی آن ساخته شده است که آنگل ظاهرا توانسته بود در
سال  1656در سورات (در مسیرش به باتاویا) بدست آورد .ممكن است
بعدها ،این اثر آنگل جزو غنیمت های پدر روحانی «روبرتو دو نوپلی» در
آمده كه بعد از مرگش (در سال  1656در «میالپور» ،به «گوآ» فرستاده
شده ،و بعد هم باید به سوی هلند رفته باشد .در آنجا ،این اثر به دست
«اتو داپر» افتاد كه او هم آن را در كتابش بدون ذكر نام و منبع آن ،در سال
 1672به چاپ رساند .اسم كتاب او «آسیا یا توصیف جامع امپراطوری
كبیر مغول و قسمت بزرگی از هندوستان» است ( Pottصفحه های
 58و .)59
یک نسخه دستنویس به وسیله «فرقه یسوعی» به اروپا آورده شد و
«اتاناسیوس کیرچر» در کتابش «china monumentis qua sacris qua
 » profanisاز آن استفاده کرد این کتاب در سال  1666و به زبان التین
در آمستردام به چاپ رسید .در سالهای بعد هم این کتاب به هلندی و
زبانهای دیگر ترجمه شد البته در هیچ کدام از فیلیپ آنگل به عنوان
نقاش تصویر ،ذکری به میان نیامد .از كارهای انگل به عنوان طراح دكور
قصرهای شاه ،هیچ اثری باقی نمانده است .در جوالی  2007وقتی از
اصفهان دیدن می كردم ،راهنما در قصر «چهل ستون» دیواری را به ما
نشان داد كه بر روی آن صحنه ای از شكارگاه تصویر شده بود .او بدون
درنگ گفت كه این نقاشی روی دیوار ،به وسیله هنرمند هلندی ،فیلیپ
آنگل كشیده شده است .البته او برای این ادعای خود ،هیچ مدرك و
منبع معتبری نداشت .نتیجه گیری بهتر و نزدیك تر به حقیقت را یك
دانشجوی به نام «سوسن بابایی» ارائه داد كه تزئینات چهل ستون را
مطالعه می کند .وی معتقد است:
«این نقاشی به حدی خام ،خشك و ناشیانه است كه حتی نمی تواند
متعلق به یك نقاش درجه سوم از اروپای قرن هفدهم باشد .این تصویر
احتماال متعلق به هنرمندان ارمنی است كه در ترویج و توسعه سبك
اروپایی در نقاشی ایران ،شركت داشتند و البته اینها همه نیازمند به

بررسی است» (بابایی صفحه .)131
نمونه هایی از این دست از آن نظر ارزش گزارش كردن را دارد تا بدانیم كه
در حال حاضر تحقیقاتی كه در ایران می شود كافی نیست .بویژه درباره
نمونه های هنری كه ممکن است کار هنرمندان اروپایی باشد .بدون
شک بسیاری از مطالب هنوز کشف نشده است.
آخرین اشاره به آنگل در ایران ،شفقت آمیز و مهربانانه است .جهانگرد
فرانسوی «تاورنیه» ،در ژورنال  1657گزارش می كند كه زمانی كه دربار
شاه عباس دوم را ترك می كرد ،شاه به عنوان هدیه خداحافظی ،چندین
طراحی به او هدیه می دهد كه تعدادی از آنها ،آثار خود شاه بودند .شاه
طراحی را از دو نقاش هلندی آموخته بود .یكی از آنها آنگل و دیگری
«لوكار» ،که هر دو از طرف كمپانی هلندی ماموریت داشتند (De Loos-
 Haaxmanصفحه  .)43وقتی لوك هورست به اصفهان رسید شاه
عباس دوم فقط یازده سال داشت و زمانی كه آنگل به آنجا آمد شاه
عباس 18 ،ساله بود .زیباست اگر تصور كنیم كه شاه از هنرمندان
هلندی ،نقاشی می آموخت و چنان به كار خود اطمینان داشت كه با
افتخار ،آنها را به بعضی از رجال و بزرگان هدیه می داد .از سال  1605تا
 ،1652الگویی مشخصی در مورد ارتباط هنری بین دربار صفویه و اولیای
امور هلندی برقرار شد .بنا به درخواست دربار ایران ،افراد هنرمند با اجازه
هلند می توانستند به خدمت دربار درآیند و همیشه هم می بایست
ارتباط خود را با هلندی ها حفظ كنند .در تحقیقات اولیه ،این ارتباط در
نقل قولی كه در زیر آمده ،به روشنی بیان شده است (دو مقاله از پیتر
آرند لوپه در .)1873 ،De Nederlandsche Spectator
در سال  ،1656زمانی كه مقام دوم ایستگاه تجاری  VOCدر سورات ،را
یك نقاش هلندی به نام «ایساك كودیك» در دست داشت« ،شاه جهان»
نامه ای به یكی از حاكمان خود نوشت و در آن اشاره كرد كه شنیده
است در میان هلندی ها ،كسانی هستند كه نقاشی و جراحی (یا علوم
طبیعی) می دانند و دستور داد بالفاصله آنان را به دربار بخوانند .حاكم،
«هندریك فان ویك» مدیر  VOCدر ایران را مطلع كرد .ایران ،سرزمینی بود
كه ظاهرا این افراد هنرمند در آنجا به سر می بردند .فان ویك از این خبر
خشنود نبود .اولین علت ناخشنودی این بود كه فرمانروا ،تكلیف افراد
 VOCرا بدون مشورت با او تعیین كرده و با كارمندان  VOCطوری رفتار
شده كه گویی در خدمت دربارند .دوم اینكه معموال وقتی شخصی به
خدمت اعلیحضرت در می آمد ،دیگر به سختی ممكن بود او را دوباره
از دربار پس گرفت .بنابراین باید راه حلی می یافتند كه مخالف رای
اعلیحضرت نباشد تا بتوانند از عواقب مخالفت با رای او ،پیشگیری
كنند .فان ویك با موافقت مشاورانش تصمیم گرفت كه به درخواست
شاه احترام بگذارد ،ولی قرار شد که پیرترین فرد گروه در مقام مامور
 VOCبه آنجا برود و عهده دار منافع كمپانی در آنجا باشد .نقاشان
فرستاده شده عبارت بودند از «یورفاس وسخ» از Wijk bij Duurstede
كه در سال  1647با كشتی به هند شرقی آمده بود و همچنین فرد
دیگری به نام «ابراهام امانوئلسز فان مترن» از لیدن که در سال 1654
با كشتی  Tertolenو در مقام سرجوخه به آنجا رسیده بود (Leupe
صفحه های .)265-266
هر دو دربار مغول و صفویه ،به هنرمندان هلندی مقیم ،درآمد و مقرری
شاهانه ای می دادند .عالوه بر آن پاداش های دیگری هم برای حق العمل
ها و سفارش ها دریافت می كردند .كمپانی حقوق هنرمندان را تا
زمانی كه در خدمت دربار بودند قطع می كرد ،مگر در موارد استثنایی،
مانند وسخ ،که فرد هنوز شغلی در  VOCداشت .فان هاسلت یك
مورد خاص بود ،زیرا او هرگز از كارمندان  VOCبشمار نمی رفت .تمام
هنرمندانی كه در دربار اصفهان خدمت می كردند ،در پایان ،كارشان به
نزاع و درگیری با  VOCكشیده شد .كشمكشی كه در نهایت ،آنان را بر
زمین زد .در هندوستان ،آرامش بیشتری برقرار بود« .كورنلیس كالسز»،
در دربار سلطان «بی جاپور» خوب عمل می كرد و همینطور «هندریك
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نامعلومی ،این ماموریت انجام نشد ،ولی او در سال  1651به اصفهان
فرستاده شد .بر اساس حكم ماموریت ،وی در اداره ایستگاه تجاری در
ایران ،مقام دوم را داشت (زیر نظر گامرون)  .اوضاع آنطور كه باید ،پیش
نرفت .از بخت بد ،زمانی كه او بارهایش را تحویل می گرفت؛ مدیرانش
هم حضور داشتند .اثاث او  20یا  22بار االغ می شد كه در کنار اموال
شخصی اش 85 ،تكه قلع (حلبی) به وزن  2697پوند و  8گونی ریشه
و پایه دارویی به وزن  960پوند را هم در بر می گرفت .او برای پوشانیدن
شواهد تجارت خصوصی و بدون پروانه خود ،هزینه حمل بار به وسیله
االغ ها را هم از حساب كمپانی ،هزینه كرده بود ،آن هم با قمیتی گزاف
(صفحه  VOC .)199تقریبا همیشه عادت به چشم پوشی در مقابل
قانون شكنی داشت .در حقیقت همه در كمپانی مرتكب خالف می
شدند اما این دیگر ،قابل تحمل نبود .به آنگل دستور داده شد كه به
باتاویا برگردد و منتظر دادگاهش باشد.
در اینجا بود كه هنرش ،او را نجات داد .وقتی كه با شرمساری و خجلت
در راه بازگشت بود نامه ای رسمی از طرف شاه عباس دوم (سلطنت
 1642تا  )1666به دستش رسید .شاه گفته بود كه نمی دانسته كه
او نقاش است و مایل است كه آنگل را به عنوان نقاش ،به خدمت خود
درآورد .كمپانی ،پیشنهاد شاه را به آنگل داد و انتخاب را به وی واگذار
كرد ،كه آیا می خواهد به باتاویا برگردد و محاكمه شود و یا اینكه به
اصفهان برگردد و نقاش شاه گردد .در حین بازداشت و در سفر به همراه
نوكر و كلفت سیاهی كه سخت بیمار و آبستن بود (مشخص نیست
از چه كسی) ،فیلیپس آنگل باید بین دادگاهی پوشالی در باتاویا و کار
در اصفهان (شهری كه عاقبت خوبی برای هنرمندان ماقبل او نداشت)
یکی را انتخاب می کرد .او اصفهان را برگزید .وقتی به اصفهان
(پایتخت مرموز و بیگانه ایران) رسید ،بیش از  2000گیلدر در كارگاه
نقاشی خود خرج کرد و سرانجام در سال  1653آغاز به كار كرد .از قرار
معلوم ،آنگل توانست شهرت بسزایی در دربار به دست آورد .عالوه بر
حقوق سالیانه  4000گیلدر ،او از كشیدن  5تابلوی نقاشی ،با موضوع
های ناشناخته 6000 ،گیلدر به دست آورد و «قبای افتخار» به او هدیه
شد .پس از آن ،تاریخ تكرار شد .كمپانی دیگر به آنگل اعتماد نمی
كرد .در اوایل سال  1654حكمران حكومتی جدید «یان ماتسو یكر» ،به
سرپرست قسمت ایران «دیرك سارسریوس» دستور داد كه آنگل را از
اصفهان به باتاویا بفرستد .همزمان با این دستور ،كمپانی بر علیه یك
نقاش دیگر كه ترفیع مقام گرفته بود ،عمل کرد .در سال  ،1654مدیران،
نسبت به ترفیع «ایساك كودیك» که در كارهای تجاری بسیار موفق
بود ،اعتراض کردند .استداللشان هم بر این پایه بود که او نقاشی می
داند و برای تجارت آموزش ندیده است ( De Loos-Haaxmanصفحه
 .)63در این ایام ،چون آنگل کارمزدهای بزرگی از شاه و همینطور از رئیس
امور برده های دربار می گرفت ،سارسریوس از انجام دستور رئیس ،سرباز
زد .برای شرح و بازسازی آن وقایع ویلم فلور به درستی اظهار نظر كرده
است:
«سارسریوس و فرمانده کل ،مزیت در خدمت داشتن یك نقاش ،در میان
بقیه رقبای را تشخیص نمی دادند .آنهم كسی كه محبوب شاه بود.
از نظر سارسریوس ،تمام ستایش ها از آنگل ،بی اهمیت بودند ،حتی
وقتی شاه می نوشت که از آنگل راضی است.این گمان در تاریخ راهبه
های کرملی تائید و اینگونه بیان شده است« :هیچ چیز در این ماموریت
مفیدتر از آن نیست كه ما اینجا یک نقاش خوب داشته باشیم .شاه
از نقاشی خیلی لذت می برد .در این كشور ،هنرمند خوب كمیاب است.
یك هلندی برای كمپانی در اینجا كار می كند كه كار خیلی كمی انجام
داده ولی با این حال ،پاداش خیلی خوبی دریافت کرده ،و شاه به ایشان
نظر لطف دارند» (  Floorصفحه .)154
آنگل از نفوذ خود در دربار برای منافع کمپانی استفاده کرد در حالی
که خود بهره ای از آن نبرد .او به هر طریقی سعی كرد كه در مقابل

دستور ماتسویكر مقاومت كند؛ ولی فایده ای نداشت .در  10جوالی
 1655آنگل ،اصفهان را به مقصد گامرون ترك كرد .او در  31آگوست به
گامرون رسید و با رفتار اهانت آمیزی از طرف بعضی از كارمندان رسمی
و اداری كمپانی روبرو شد .آنها شایعه ای پخش كرده بودند كه از این
قرار بود:
«بعضی از درباریان (متعلق به شاه) صراحتا به آنها گفته اند كه
شاه آنگل را مفتخر كرده و به او دو بار ،مبلغ هنگفتی برابر با  10هزار
گیلدر داده است .البته شاه این مبلغ را به خاطر نقاشی هایش ،به او
نداده است (زیرا در تمام این دو سال ،او تنها یك نقاشی كشیده بود به
اسم «قربانی ابراهیم») .اگر شاه به او احترام می گذارد تنها به خاطر
كمپانی است Floor( ».صفحه )154
معلوم نیست كه بین شاه ،آنگل و  VOCدر مورد پرداخت حقوق وی،
چه رخ داده و چه قول و قرارهایی در میان بوده .به هر صورت ،هر چه بوده
برای ساکت کردن این اختالفات (آنهم به این اندازه کریه و زننده) کافی
نبود .آنگل در بازگشت ،ادعانامه ای به كمپانی ارائه داد و در آن ،پول
هایی را طلب كرد كه مدعی بود از آن اوست .در ژانویه  1656ادعای او رد
شد و كمپانی اتهام تجارت شخصی غیر قانونی را بر علیه او به اجرا
گذاشت .نتیجه چه شد ،دقیقا معلوم نیست ولی آنچه كه مشخص
است ،این است که پایان کار برای هنرمند خوشایند نبوده.
در پایان جوالی  ،1656آنگل با خانمی از یك خانواده متشخص ازدواج
كرد .همسرش «ماریا فان درستل» ،دختر فرمانده کل (که به قتل
رسیده بود) در سیالن (سریالنكا) بود ،و برادر زن او «سایمون فان درستل»،
بعدها بنیانگذار  Stellenboschو فرماندار  VOCدر دماغه آفریقای
جنوبی شد .او باید به خاطر این پیوند جدید با خانواده ای برجسته ،خدا
را شكر می كرد ،چون به این وسیله توانست كه از كمپانی پرتشنج
و دعوای  VOCبیرون رود .او به كارهای دیگری در دولت باتاویا مشغول
شد و مقام های دیگری به دست آورد ،از جمله ،معاون اطاق انجمن
شهر .این تصور که آنگل با این ازدواج از حمایت كافی برخوردار شد
احتماال درست است ،زیرا درست بعد از مرگ ماریا در جوالی ،1661
ارتباط او با انجمن شهر بر هم خورد .در  21اكتبر ،اتهام سوء مدیریت
مالی به او زده شد .آنگل به خاطر اختالس مقدار زیادی پول ( 6000یا
 7000قیکسدالدر) ،دستگیر گردید .چهار روز بعد ،اموال او به مبلغ
 4242قیکسدالدر به حراج رفت VOC .هم ادعایی بر علیه او (مربوط به
احداث استودیویی گرانقمیت در اصفهان ،كه تخطی از دستورات مدیر
ایران محسوب می شد) ،به مبلغ  3300گیلدر اقامه كرد .در دسامبر،
كلیسایی در باتاویا ،او را از شركت در آيين عشاى ربانى مسيحيان منع
كرد و پذیرش مجدد او مشروط به شرایطی شد (De Loos-Haaxman
صفحه .)51-49
در سال  ،1664فهرستی از اموال او در باتاویا تهیه کردند .اگر بگوئیم
كه او در یك آپارتمان اقامت داشت ،عبارت مطلوب و مودبانه ای به كار
برده ایم از زندگی او با یک زن بیوه به نام «دیورچه فان تی» .در هر صورت،
اموال ناچیزی كه باقی مانده بود شامل نُه نقاشی از پرتره های مختلف
بود ،كه پرتره خودش ،همسر مرحومش ،پدربزرگش و كودكانش هم
جزو آنها بودند .این آخرین گزارش از مردی است كه در مسیر یان لوکاس
فان هاسلت و هندریک بادوین فان لوک هورست گام برداشت .اینان
سه تن از نقاشانی بودند که در خدمت شاه ایران به درآمدهای فراوانی
دست یافتند؛ كسانی که بیش از دیگران با کمپانی هلندی هند شرقی
بازی کردند و در عین حال به وسیله ی همان کمپانی به پایین کشیده
شدند .فیلیپس آنگل ،نه تنها در دوران زندگیش ،سقوط بزرگی داشت
و بخت با او همراه نبود؛ بلكه پس از مرگ نیز به وسیله هنرمندان،
ناشران ،نویسندگان و تاریخ نویسان هنر ،مورد ظلم قرار گرفت .نقاشی
هایی كه او در ایران و باتاویا كشیده بود ،به نام یك طراح ،نقاش ،دانش
پژوه و حكاك دیگر رقم خورد ،و هویت او با شخص دیگری با نام مشابه

مقطع زمانی  1636تا  1638مالقات كرده اند .اینکه در واقع ،یان لوکاس،
منبع ایده رامبراند درباره چگونگی آداب سفره در جشن ها خاورمیانه
بوده ،و سخنگوی لیدن نیز این را می دانسته.
این تنها ارتباط رامبراند با ایران ،در سال ها بعد از ماموریت موسی بیك،
نبود .در سال  ،1635رامبراند ،پرتره ای از «فیلیپس لوکاس»(1صاحب
منصب  ،VOCمتولد پیش از  ،1600مرگ  )1640و همسرش «پترونال
بایز»( 2حدود  1605تا  )1670كشید .فیلیپ از سال  ،1625به مدت
ده سال در سرزمین هند شرقی  VOCکار کرد .در اواخر خدمت ،به
عنوان مستشار در هندوستان و فرمانده ارشد نیروی دریایی كمپانی در
پادشاهی گجرات و ایران ،كار می كرد .در این مقام ،او دو بار از بندرعباس
دیدن كرد ( 19ژانویه تا  2مارچ 1632 ،و  22فوریه تا  19مارچ  ،)1633البته
او هرگز به اصفهان نرفت (صفحه های  343تا  .)346خواهر پترونال
بایز« ،ماریا اودیلیا» ،3با فرمانده حكومتی «ژاك اسپكس» 4عروسی
كرد .اسپكس صاحب پرتره پترونال و فیلیپ و چند تابلوی دیگر از
رامبراند هم بود .به نظر می رسد که در هیچکدام از این آثار ،ارجاعات
و اشارات تصویری و سنبلیک از ایران وجود ندارد .رامبراند بیش از همه
هنرمندان هلندی زمان خود ،به هنر آسیا عالقه داشت 25 .طراحی او از
مینیاتورهای مغول ،معروفند .همین طور آماده کردن یکی از آن ها برای
سیاه قلم  .)Slatkes، Lunsingh Scheurleer( 1656گرچه «مكتب
مغولی» یكی از انشعابات نقاشی ایرانی است ،ولی هنر هندوستانی در
تحقیق ما در این مقاله نمی گنجد .فقط می خواستیم ادای احترامی
به رامبراند کرده باشیم (نقاش فالندری هم دوره ای رامبراند« ،پیتر پال
روبنس» منیاتورهای ایرانی را کپی کرد. )Ingrams ،
پس از اخراج و رسوایی فان هاسلت ،دربار صفویه ،دو هنرمند هلندی
دیگر را به عنوان نقاش شاه استخدام كرد .آن دو نفر نیز ،مانند فان
هاسلت ،پایان شوربختانه ای داشتند .در  28سپتامبر  1638یك مدیر
دیگر برای ایران منصوب شد .او که «آدام وسترولت» نام داشت ،دستور
العمل های خود را از فرمانداری در باتاویا (جاكارتا) ،دریافت می کرد .بعد
از پرداختن به موضوع تجارت اجناس کمیاب ،دستور العمل چنین ادامه
می یابد:
برای همین ما نیز شما را با «برند فان سیخم» ،که به خوبی می تواند
طراحی کند و با قلم مو هم خوب کار می کند ،و «کلس آندیز» از
آمستردام ،که میناکاری و جواهرسازی می داند ،همکار کرده ایم .در
گذشته اعلیحضرت توجه خاصی به این هنرمندان داشته است .شما
باید خدمات آنها را به شاه عرضه بفرمایید ،و با کمک آنها امید می
رود که شما هم به اندازه فرانسوی ها و ایتالیایی ها در گذشته بتوانید
از شرایط استفاده کنید و به نیات خود برسید .وسایل مورد نیازشان در
بسته هایی فرستاده خواهد شد.
در این هنگام ،ده سال از سلطنت شاه صفی می گذشت (تولد ،1611
مرگ  ،1642سلطنت از  1629تا  .)1642او نوه شاه عباس و جانشین
بی واسطه وی بود ،زیرا شاه عباس ،بزرگترین پسر خود و پدر صفی را در
سال  1614كشته بود .همانطور که در گزارش آمده است ،فان سیخم
در سالهای قبل از  1638در خدمت شاه صفی بوده و رضایت او را جلب
کرده بود .با این وجود ،این دستور العمل ها هیچگاه به انجام نرسید .از
قرار معلوم آدام وسترولت در راه اصفهان بیمار شد و درگذشت .به نظر
می رسد که سرنوشت فان سیخم هم همین بوده است.
شاه صفی در سال  1642از دنیا رفت و پسر نه ساله اش« ،شاه عباس
دوم» ( ،1633-66پادشاهی  1642تا  )1666به جای او نشست .در ابتدا،
دربار ِ او به وسیله نخست وزیر اداره می شد .در سال « ،1643هندریک
بودهوین فان لوك هورست» (یك بازرگان جزء از  VOCو یك نقاش) با
حقوق ساالنه  4000گیلدر استخدام دربار شد .این مبلغ ،ده برابر پولی
بود كه یك نقاشی معمولی در هلند به دست می آورد ،و به نظر می آید
كه پرداخت چنین مبلغی در اصفهان ،عادی بود VOC .به لوك هورست

اجازه داد كه سه سال در خدمت دربار باشد .این خدمت از سال 1644
آغاز شد و بعد از مدت سه سال ،وی باید به كمپانی باز می گشت.
«كارل كونستانت» ،سرپرست عملیات ایران ،در نامه ای به فرمانده
کل در باتاویا نوشت كه شاه كامال از پرتره ای كه فان لوك هورست
كشیده ،رضایت دارد .در سال  1647وقتی كه مدت قرارداد به پایان رسید،
گروه جدیدی در  VOCبر سر كار بودند كه از رفتار ناشایست او رضایت
نداشتند ،و اهمیت نمی دادند که او پرتره های زیبایی می کشید.
چیزی از بازگشت او به كمپانی نگذشته بود كه دستگیر شد .در 4
مه سال  ،1647پرسنل جدید خطاب به مدیریت نوشتند كه آنها فان
لوك هورست را به این دلیل از كار بركنار كردند كه نمی توانست خود را
كنترل كند و در مدت اقامتش در اینجا ،با یك زندگی بی اندازه اشرافی و
شهوترانی ،به كمپانی هلندی هند شرقی آسیب فراوان رسانده است
( De Loos-Haaxmanصفحه  .)43فان لوك هورست سعی كرد با
معشوقه ارمنی خود فرار كند ولی دستگیر و به باتاویا فرستاده شد.
فان لوك هورست ،چهارمین نقاش هلندی در ایران بود .بعد از فان
هاسلت ،فان سیخم و شخصی به نام «یوست المپن» (كه او هم
نقاش هلندی در ایران بود و عاقبت خوشی هم نداشت) ،نفر پنجمی
هم بود كه سرنوشتی ترسناك تر از همه داشت .این شخص «یورین
آمبدیس» هم یك نقاش و هم یك توپچی كشتی بود .او در سال
 1648به خدمت شاه در آمد تا در مقابل سپاه مغول بزرگ ،برای شاه
بجنگد .بعد از پیروزی در قندهار ،شاه عباس او و رفقایش را از كار
بركنار كرد .دوستانش كار خود را در  VOCاز سر گرفتند ولی او این کار
را نکرد .شكی نیست كه وی تحت تاثیر گزارشات فان لوك هورست
و همین طور درآمد افسانه ای او قرار گرفته بود .وی به یكی از دوستان
و همکاران خود گفت كه در ایران می ماند تا با نقاشی پول در آورد.
البته از نظر  ، VOCاین كار ،فرار از خدمت و تمرد برای به دست آوردن
پول محسوب می شد .آمبدیس در این كار شكست خورد و به زودی به
گدایی افتاد .گزارش شده است كه در  29مارچ  1649آمبیدس در عراق
دیده شده بود که پیاده پشت یك كاروان در بیابان می رفت .ظاهرا كاروان
به تاجری ایرانی تعلق داشت كه به او سه تكه نان داده بود .در  22مه
سال  1650از یك تاجر ارمنی در بغداد ،گزارشی به اداره كمپانی هلند در
اصفهان رسید كه بر طبق آن ،آمبیدس در بغداد ،به اسالم گرویده (كه
اگر این حرف درست باشد تمام مسیحیان پرهیزكار ،منقلب می شوند)
و این آخرین باری بود كه از آمبیدس خبری شنیده شد ( Floorصفحه
.)150
باید دانست كه ششمین نقاش هلندی در ایران ،كسی نیست به جز
همان شخصی كه در صفحات پیش به او اشاره كردیم .كسی كه اثر
رامبراند (كه شباهت هایی به تابلوی ی .هاسلت داشت) به وسیله او در
مراسم ساالنه روز سنت لوک در لیدن ستایش شد .اسم او «فیلیپس
آنگل» بود ( 1618تا بعد از .)1664
تنها كار شناخته شده از وی ،دو كار سیاه قلم به سبك رامبراند است
كه یكی از آنها امضا و تاریخ دارد ( .)1637با وجود آثار كمی که از او به
جا مانده (هیچ كتاب معتبری در هلند نام او را به عنوان هنرمند نقاش
تا اواخر قرن نوزدهم ذکر نكرده است) ،آنگل ،مردی مورد احترام در دنیای
هنر لیدن به شمار می رفت .او نه تنها سخنران و ناشر سخنرانی روز
سنت لوك سال  1641بود ،بلكه وی در اواسط دهه  1640به عنوان نایب
دبیر و سپس دبیر صنف سنت لوك هم برگزیده شد.
آنگل در سال  1645در  VOCنام نویسی كرد و به اتفاق همسرش با
كشتی به باتاویا رفت .مثل تقریبا همه هنرمندان دیگری كه در این راه
گام نهادند ،او هم به خاطر مسایل مادی به این سو كشیده شد .در
سال  1646به عنوان تاجز جزء و یكی از اعضا شورای عدالت در باتاویا
كار می كرد .در سال  1647به خاطر كار و رفتار خوبش ،به او پیشنهاد
شد كه به عنوان نفر سوم گروه كمپانی به ایران برود .به علت
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A detail of illustration 2
بخشی از تصویر 2

تابلو ،نشان می دهد كه اثر متعلق به «ی .فان هاسلت» است در تاریخ
 .1636گمان بر این است كه نقاش ،نسبت فامیلی با عروس (خریچیه)
داشته باشد .البته سه نقاش دیگر هم با همین اسم وجود دارند
1
که می توانند خالقان این اثر باشند ،ولی «یان خریتسز فان هاسلت»
محتمل ترین آنهاست« .لئونارد اسالتكس» 2در سال  ،1983در كتاب خود
به نام «رامبراند و ایران» این فرضیه را طرح كرد كه خالق تابلو ،كسی
نیست جز «یان لوكاس فان هاسلت» .حتی اگر این موضوع درست
هم نباشد ،حداقل این احتمال وجود دارد كه او ،در ایده و طرح سوژه ،با
خالق واقعی اثر ،همكاری داشته .نه تنها موقعیت و مكان سوژه های
فرضی ،متعلق به ایرانست ،بلكه عروسی نیز در منطقه ایالم و پایتخت
آن شوش برگزار شده ،خرابه هایی كه در  300كیلومتری غرب اصفهان
قرار دارد .این نقاشی ،از جهات دیگری هم به ایران مربوط می شود.
طراحی هندسی فرش ،با آویزه های كوچكی كه با لوزی های بزرگ تر
ارتباط دارند ،نشانی از منشا شیرازی دارد .وقتی لباس های گران قیمتی
را كه در تابلو دیده می شود ،به «جنیفر سكارس» ،3متخصص پوشاك
تاریخی نشان دادم ،چنین نوشت« :به نظرم در حالیکه شخصیت های
این نقاشی ،زیبا و متموالنه لباس پوشیده اند ،اکثرا جامه هائی ساده
از ابریشم با لبه های ساتن بر تن دارند .این لباس ها در اصل اروپایی و
احتماال ایتالیایی هستند .ولی به هر حال من توانستم تکرار ماهرانه
زن که پیرامونش زربفت
ای از مدالیون های مشبك را ،بر روی لباس قرمز ِ
است ،تشخیص دهم .این ممکن است ابریشم زربفت ایرانی باشد».
(تاریخ نامه :اول آوریل  ،2008جنیفر سكارس)
حدود دو سال بعد از نقاشی شام عروسی هاسلت ،تابلوی نقاشی
دیگری با موضوعی شبیه به آن كشیده شد :یك تابلوی بزرگ روی بوم،
از رامبراند .در واقع این ،یك پرتره تاریخی نیست بلكه یك نقاشی ،با
سوژه ای تاریخی است كه برگرفته از داستان دیگری از عهد عتیق می
باشد .موضوع آن كامال مبهم است .تنها یك نقاشی دیگر شبیه به
آن ،در تاریخ هنر هلند ،ثبت شده ،كه نقاشی گم شده ای از «گابریل
متسو» 4است .داستان تابلو ،تصویر جشن عروسی سامسون و همسر
اولش را نشان می دهد ،زنی كه از تمنه آمده بود .داستان ،متعلق به
بخش  14داوران انجیل است« .سامسون» ،چند روز پیش از «ازدواج»
با یك زن گمنام فلسطینی (منظور ،شخص دیگری غیر از «دلیله»،
همسر دوم و بدنام اوست) ،شیری را می كشد و بعد از مدتی ،جسدش
را می بیند كه انبوهی از زنبوران عسل آن را پوشانده اند و عسل می
سازند .چند روز بعد ،در جشن عروسی ،او چیستانی را با سی نفر از

همراهان و دوستانش مطرح كرد .طرح این چیستان بر پایه همان اتفاق
چند روز پیش بود .جایزه پاسخ به چیستان  30عدد لباس زیر و  30عدد
لباس كامل بود .مردان ،عروس سامسون را تحت فشار گذاشتند تا
پاسخ چیستان را از سامسون بگیرد .عروس با پیگیری زیاد ،توانست
پاسخ را از سامسون بدست آورد و راز چیستان را به دوستان او گفت.
وقتی كه آنها با پاسخ بسیار دشوار چیستان ،به نزد سامسون رفتند،
آن
وی ماجرا را دریافت .سامسون با كشتن  30تن از هم میهنان ِ
مهمانان و دادن لباس آنها به برندگان ،بر سر قول خود ایستاد».
در  18اكتبر سال  1641در مراسم ساالنه شام اتحادیه نقاشان لیدن،
در روز «سنت لوك» (حامی و پشتیبان مسیحیشان) ،نقاشی رامبراند،
توسط گوینده مجلس مورد ستایش قرار گرفت؛ «من یك بار نقاشی
رامبراند را از عروسی سامسون دیده ام كه البته داستان آنرا در سوره
دهم بخش  14داوران انجیل خوانده ایم .در این تابلو می بینید كه چه
هوشیاری و اندیشه ای در نشان دادن مهمانان نشسته (در این حالت
بیشتر می توان گفت تكیه داده) كنار میز دیده می شود .از آنجائی
كه مردمان دوران باستان ،بیشتر از تخت های كوچك برای دراز كشیدن
استفاده می كردند ،بنابراین ،نشستن كنار میز ،مانند آنچه كه امروزه
مرسوم است ،رسم نبود .همچنین تكیه بر آرنج (آنگونه كه امروز ترك
ها در آن قسمت از دنیا عادت دارند) به خوبی نشان داده شده .تنها با
خواندن درست داستان و تجزیه و تحلیل عمیق و وسیع آن ،می توان
ظرافت های پنهان اثر را دریافت ».اگرچه این گوینده به جای نام بردن
از ایرانی ها به ترک ها اشاره کرده ولی بعد ها در كتاب «در ستایش
نقاشی» ( ،)Lof der Schilderkunstبه این موضوع اشاره شده كه
رامبراند برای كشیدن این نقاشی ،تحقیقات قوم شناسی انجام داده
است .همانگونه كه «هرمن خوتس» بیان كرد در نیمه اول قرن هفدهم،
شناخت تفاوت میان لباس های مرسوم بین ایرانی ها ،ترك ها و هندی
ها كار آسانی نبود .نه تنها ترك ها ،بلكه هندی های مسلمان هم،
آشكارا ،از لباس پوشیدن ایرانی ها تقلید می كردند ( Goetzصفحه
.)284
رامبراند برای تصویر كردن حوادث تابلو ،از فان هاسلت تقلید نكرده؛ ولی
ترتیب و توجه به ریزه كاری هایی مثل تاج ،فرش ،رومیزی سفید ،صحبت
داماد با مهمان ،لباس های بیگانه و خوش آب و رنگ ،ما را به این فرض
رهنمون می سازد كه رامبراند ،تابلوی فان هاسلت را دیده بوده .حتی اگر
یان لوکاس در طرح این تابلو اثری داشته باشد (که من هم با اسالتكس
در این مورد موافقم) ،ما می توانیم گمان کنیم كه این دو ،همدیگر را در
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سال  1626فان هاسلت خود را از قید مسئولیت آزاد نمود .پیش از پایان
دوره نمایندگی ،به ایران بازگشت تا به شاه گزارش دهد .گزارش او،
مورد تایید قرار گرفت و موسی بیك رسوا شد)Vermeulen 78-1975 (.
ده ها سال بود كه شاه تالش می كرد تا تجارت توسعه نیافته ایران را،
مطابق میل خود ،متحول كند .البته در همان زمان هم ایران به خیلی از
كشورهای اروپایی ابریشم می فروخت .مال التجاره ،بیشتر به وسیله
كاروان ها به حلب منتقل می شد اما در آن زمان ،جاده ها امن نبودند
و عالوه بر آن ،كاروان ها باید از سرزمین تحت تسلط عثمانی ها می
گذشتند ،كشوری كه اغلب با ایران در حال جنگ بود .با ورود هلندی
ها و امپراطوری دریایی آنها ،یك فرصت طالیی برای ایرانیان به دست
آمد .به زودی كمپانی ،ایستگاه هایی زمینی در شیراز و الر تاسیس كرد.
محافظت از جاده زمینی كه از اصفهان تا لنگرگاه كمپانی واقع در
بندر گامرون (به افتخار شاه نام آن به بندرعباس تبدیل شده بود) كه
به طول  900كیلومتر امتداد داشت به عهده كمپانی بود و از آنجا نیز
کشتی های بازرگانی مسلح  ، VOCدریاها را (كه بالقوه به آنها تعلق
داشت) طی می كردند .بیشتر صادرات ایران ،ابریشم بود (در میزان كالن)
و مقدار كمی هم ،رنگ و گالب ( Daviesصفحه .)100
پیوند كمپانی تجاری هلند و دربار صفوی ،موجب گردید كه فقط در
عرض چند ماه ،یك میلیون گیلدر پول نقد ،چون رودی به ایران سرازیر
شود؛ بدون اینكه كسی از این پول مراقبت كند .هر كسی که می
توانست از هر نقطه از كناره این رود ،خود را به آب بیندازد چنین كرد .بر
روی كاغذ و طبق قرارداد ،پادشاه ایران ،جمهوری هلند و  VOCمسئول و
عامل این معامله قانونی بودند ولی در عمل ،همه كسانی كه دستی
در این كار داشتند از این آب برای خود ماهی گرفتند و بر ثروت خود
افزودند .هرکسی هر حقه ای به کار می گرفت .حتی خود شاه اجازه
داد كه هلندی ها ،از بازرگانان ایرانی ابریشم بخرند؛ به شرط آنكه
اول ،تمام ابریشم شاه (كه مقدار آن زیاد و كیفیت آن بسیار بد بود) به
قیمت گران خریداری شود Davies( .صفحه  99مراجعه به شاه صفی.
 Dunlopصفحه  ،77لیست هفت فساد كه در كاغذهای  VOCبه آن
اشاره شده).
در میان دزدان ،یان فان هاسلت به دسیسه و پنهانکاری مشهور بود.
بدنبال مرگ «سر رابرت شرلی» ،1مردی كه از منافع دولت انگلستان
حمایت می كرد (همانگونه كه فان هاسلت هم حافظ منافع هلندی
ها بود)؛ “یان  ،یک نقاش که به جهود ها می ماند “ ،در توطئه ای قصد
کرد اموال خانم شرلی را غارت کند .آن هم در حالی كه شوهرش تازه
درگذشته بود .شرلی ،همسری قزاق داشت كه به وسیله شاه به
همسری او در آمده بود .داستان از این قرار بود كه فان هاسلت كوشش
می كند با زور خودش را به بیوه شرلی نزدیك كند .ولی یک نفر از
اعضای سفارت انگلیس به كمك خانم می آید ( Floorصفحه .)159
در طول هفت سال اولی كه ویسنیخ در ایران بود ،حوادث بسیار غیر
معمول و عجیبی اتفاق افتاد .او توانست با همكاری فان هاسلت،
تجارتی بسیار پرسودی در جهان راه بیندازد و بعد هم هر دو ،باعث
شكست آن تجارت شدند .مقصر اصلی ،فان هاسلت بود .رئیس
كارخانه در سورات ،شخصی به نام «پیتر فان دن بروكه» ،2وقتی از ثروت
فراوان ویسنیخ آگاهی یافت تصمیم گرفت با كمك فان هاسلت،
ویسنیخ را بی اعتبار و بی آبرو کند ،و موقعیتی فراهم نماید تا خود،
جانشین وی گردد .ابتدا او به فان هاسلت توصیه نامه و پول داد .فان
هاسلت از اینها برای بدخواهی ویسنیخ استفاده کرد .البته ویسنیخ
در كارهای غیر قانونی دست داشت و هیچ تالشی هم برای پنهان كردن
اعمال غیر قانونی خود نمی كرد .در سال  1630فان هاسلت و دیگر
توطئه گران ،كاری كردند كه ویسنیخ عمال نمی توانست اقدامی در
مقابل آنان انجام دهد .پس این پایه گذار  VOCدر ایران ،كارش را ترك كرد
و به مسیونری کاتولیک ها در گامرون رفت .او آخرین نامه خود را در شب

کریسمس  1630چنین امضا کرد« :در جهنم یوسف» (یوسف كسی
كه برادرانش به او خیانت كردند) .و در قسمتی از نامه اش نوشت« :آنها
احتیاج به دعای سنت استفان مقدس دارند ،خدا آنها را ببخشد چون
خودشان هم نمی دانند چه كرده اند»( 61-360صفحه . )Dunlop
او راست می گفت .فان هاسلت نمی دانست که چه می کند و چگونه
آوار بدبختی را بر سر خود خراب می کند .در سال  ،1630فان هاسلت
با کشتی ،به فرماندهی «فان دن بروكه» به هلند رفت .وی با خود
نامه ای از شاه ایران ،شاه عباس ،به همراه داشت كه خطاب به دولت
جمهوری هلند ،بود .البته شاه عباس در ژانویه  1629وفات یافته بود ولی
فان هاسلت می گفت كه شاه جدید (شاه صفی) هم با همه مفاد
این نامه موافق است .او اعتبار نامه خود را در الهه ارائه كرد و خود را
فقط یك نماینده سفارتی ساده نمی دانست بلكه خواستار تاسیس
سفارتخانه ای واقعی بود تا خودش به عنوان نماینده شاه ایران در آنجا
به كار بپردازد ،1979 Vermeulen( .صفحه )135
پس از آن مذاكراتی با دولت هلند انجام داد تا امتیازاتی برای تجارت
ایرانیان بگیرد .این معاهده نامه امتیازاتی برای او و سایر ایرانیان در نظر
می گرفت .در  7فوریه  1631با معاهده نامه ،موافقت شد .این معاهده
نامه خوشایند  VOCنبود و اولیای امور  VOCدر آمستردام ،با نظر
مخالفت و بدبینی به فان هاسلت می نگریستند .چندی بعد ،همه
چیز دگرگون شد .در اكتبر سال  1631نامه جدیدی از شاه صفی دریافت
گردید .این نامه ،خطاب به دولت هلند بود .در آن نامه هیچ نام و ذكری
از فان هاسلت دیده نمی شد .تمام امتیازات لغو گردید و نقاشی كه
احتماال مهمترین نقش دیپلماتیك و تجاری را بین هنرمندان هلندی در
نیمه اول قرن هفدهم داشت ،از صفحه تاریخ ناپدید شد .ولی شاید نه
از صفحه تاریخ هنر .ماموریت موسی بیگ در هلند اثر قوی روی تخیل
مردم و هنرمندان هلندی گذاشت .هرمان گوتز در سال  1938نوشت:
«به دلیل حضور سفارتخانه است كه چنین عالقه و توجهی نسبت
به ایران در بین عموم مردم و هنرمندان ،برای مدت طوالنی به وجود آمده
است ...بارزترین این نمادهای شرقی در آثار هلندی ،تصاویر ایرانیان و یا
اشخاصی غیر ایرانی است كه لباس ایرانیان را به تن دارند .این گرایش
جدید به هنر شرق ،چنان قوی است كه ما باید به حضور یك سنت
ایرانی در بین هنرمندان هلندی اعتراف كنیم؛ سنتی كه نقاشی پرتره و
تصاویر مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است .این سنت در سالهای -1627
 1626به سرعت رشد پیدا کرد ،و به آرامی تا آخر آن قرن از میان رفت.
( Goetzصفحه )282-281
بویژه رامبراند و مدرسه او ،سهم زیادی در رواج شرق گرایی ،در هنر هلند
داشتند .ریشه آن هم در ماموریت موسی بیگ بود .در حقیقت یكی از
نمایندگان این ماموریت ،هنرمند هلندی و همكار رامبراند بود .یكی از
برجسته ترین نمونه های گرایش به شرق ،به گفته گوتز ،فان هاسلت
می باشد .در  15ماه مه سال  1636خانمی به نام «خریچیه هرمانس
فان هاسلت» 1613/1614( 3تا  )1668با آقایی به نام « یوخم برنتسن
فان هاكن»( 4متولد  )1603/1604در كلیسای «بوركرك» ( )Buurkerkدر
اوتراخت ازدواج كرد .از این واقعه ،نقاشی زیبایی كشیده شد كه عروس
و داماد را نشسته در كنار میز جشن عروسی نشان می دهد (سن آنها
بروی نقاشی حک شده) و مهمانان نیز در اطراف آنان هستند .داماد،
تاجی بر سر و زنجیری از طال بر گردن دارد .در تابلو ،لباسی كه آنها بر
تن کرده اند ،لباسی است که کهن و تاریخی به نظر می رسد .علت
آن دقیقا روشن نیست ولی اینطور تفسیر شده است كه احتماال
نقاش ،از رویداد تاریخی جشن عروسی دوشیزه «استر» و «كورش»
پادشاه ایران الهام گرفته است .برای اثبات آن نیز به فرشی اشاره می
شود که طرح ستاره دارد و در پشت آنها قرار گرفته .اسم استر ،از
كلمه فارسی «ستاره» آمده است .مالك این نقاشی تا سال ،1947
موزه مرکزی  Centraal Museumواقع در اوترخت بود .امضای نقاش

در هر دهه از نیمه اول قرن هفدهم ،بین سال های  1605تا  ،1656در دوران
اوج قدرت «خاندان صفویه» و زمان نفوذ هلندی ها در آسیا ،اشاراتی
به حضور نقاشان هلندی در دربار شاه شده است .در بیشتر موارد،
هنرمندان از طرف دربار دعوت می شدند و تقریبا در تمام موارد ،كمپانی
هلندی هند شرقی ( )VOCبا شك و تردید به روابط هنرمندان با دربار می
نگریست و همیشه با روابط فردی آنان با دربار مخالف بود .سه تن از
هنرمندان ،مواجب و مقرری بی نظیری از ایرانیان گرفتند ،در همان حال،
 VOCنهایت سعی خود را به كار برد تا با كنترل هنرمندان و حتی افرادی
که در سطوح پائین تر با دربار در ارتباط بودند ،بر همه امور مسلط
شود .با وجود لطف و احسان صفویه ،هنرمندان برای كار در آسیا ،عالوه
بر توهین های  ،VOCمی بایست خطر ابتال به بیماری ها ،به دام دزدان
دریایی افتادن ،دسیسه های سیاسی ،بی آبرویی و بسیاری از مشكالت
دیگر را تحمل می كردند.
وقتی در سال « ،1623هویبرت ویسنیخ» ،اولین نماینده كمپانی هند
شرقی هلند در ایران ،به دربار «شاه عباس اول» در «اصفهان» آمد با فردی
جالب توجه روبرو شد .یك هم میهن كه اعتبار باالیی در دربار داشت.
اعتبار او به خاطر توانائی و مهارتش در هنر نقاشی بود« .یان لوکاس فان
هاسلت»( 1وفات بعد از  )1653در التزام ركاب یك جهانگرد و اشرافزاده
مشهور اهل «رم» به نام «پیترو دال واله» )1652-1586( 2به اصفهان
آمد .البته خودش بعدها می گفت كه همراه با اشرافزاده ،چندین سال
در ایتالیا ،قسطنتنیه ،مصر ،اورشلیم ،حلب ،بابیلون و جاهای دیگر
(دانلوپ صفحه « )722مسافرت» می كرده است .او در قسطنتنیه و
قاهره پرتره نقاشی می كرد و طرح هایی از آثار باستانی می كشید .در
اصفهان از فیل باغ وحش شاه ،طراحی كرده و پرتره ای از عروس آسوری
«دال واله» کشیده بود ( Floorصفحه « .)146ویلم فلور» 3می نویسد:
«یان فان هاسلت ،احتماال در سال  1617به اصفهان رسید و بالفاصله
در خدمت شاه قرار گرفت .شاه به او لقب استاد نقاش داده بود .بر طبق
گفته های دالواله ،به نقاش ،حقوق سالیانه معادل هزار زکینی (سكه
طالی ونیزی) داده می شد ».در سال  ،1621راهبه های کرملی  4گزارش
می كنند كه یک نقاش فالندری ،در بین مالقات كنندگان رسمی شاه
عباس اول حضور داشت .تنها یك مدرك از كارهای نقاش ،باقی مانده
است .جهانگرد انگلیسی «سر توماس هربرت» 1606( 5تا  )1682درباره
قصر شاه در اشرف كنار دریای خزر نوشته« :سقف با طال مزین شده و
با بیانی از خطوط و رنگ های زنده ،همه كوشش هنرمند برای این است
كه بگوید هنر زیباتر است یا طبیعت؛ و این در مقابل قضاوت دیدگان
سلیم و پسندیده قرار می گیرد .مردی به نام یان ،یك مرد هلندی (كه
مدت ها در خدمت شاه بود) برای تحسین و شگفتی ایرانیان و برای
پیشرفت و بهره جویی خودش ،مهارت هایش را در اینجا به نمایش می
گذارد Floor( ».صفحه )146
برای كمپانی این حقیقت كه بهترین و ارزشمندترین واسطه آنان در
دربار شاه صفویه ،یك نقاش است ،باعث خجلت و شرمساری بود .در
تعداد زیادی از مدارك ،از او به عنوان نقاش شاه نامبرده شده و فقط یك
بار از هنر او سخن به میان آمده است  .در این عبارات كه در یك نامه
رسمی از طرف یكی از مدیران در آمستردام خطاب به ویسنیخ نوشته
شده ،حقایقی آشكار است:
«چندین نقاشی (در میان محموله ها) عازم سورات( 6دفتر اصلی
کمپانی در هند که تا سال  1632گزارشات دفتر ایران به آنجا فرستاده
می شد) می باشد .ما فكر می كنیم كه ارسال آنها به ایران فكر
خوبی نیست .چون شكل ها و تصاویر انسانی در تمام نقاشی ها
دیده می شود .عالوه بر آن در یادداشتی به تاریخ ژانویه  1624به طور
خصوصی آگاهی یافتیم كه شما كمك بزرگی در حضور و شرفیابی
به دربار و دستیابی به بازگشایی تجارت با اعلیحضرت گرفتید و این
كمك از طرف استاد نقاش بود كه مورد لطف و محبت پادشاه نیز می

باشد .به همین دلیل نقاش فوق الذكر ،به هیچ وجه نباید مورد رنجش
قرار گیرد .اگر كار هنری او بهتر از كارهایی است كه به سورات فرستاده
شده ،پس باید دانست كه در ایران نقاشی های فرستاده شده قدر و
منزلتی نخواهند داشت ،و اگر آن كارها بهترند ،پس ما با نشان دادن
كارهای بهتر ،به اعتبار او در مقابل اعلیحضرت صدمه خواهیم زد».
( Dunlopصفحه ِ)126
این اولین باری نبود كه  VOCبرای صادرات كارهای هنری به كشورهای
مسلمان بیش از حد حساسیت به خرج می داد .با وجود اینكه كارهای
هنری ایرانیان و مغول ها پر از شكل های انسانی است ،هنوز صاحب
منصبان در آمستردام و باتاویا ،تصور می كردند كه مسائل دینی
(اسالم) ،مانع آن است.
در مورد نقش بزرگ یان فان هاسلت ،برای تاسیس تجارتخانه  VOCدر
ایران ،کوچکترین تردیدی نیست .گزارشی از ویسنیخ وجود دارد كه می
گوید چگونه او و گروهش بدون توصیه نامه در اصفهان ظاهر شدند.
«وقتی اعلیحضرت شنیدند که آنها هیچ نامه ای از ارباب یا آقایشان
ندارند ،خیلی تعجب كردند و به من دستور دادند كه تمام اطالعات را
جمع آوری كنم .به خاطر من ،اعلیحضرت حاضر شدند تا دوستان ما را
مورد لطف و عنایت قرار دهند ...از اعلیحضرت خواستم همان رحمت
و لطفی را كه به دوستان پرتغالی ،انگلیسی و ایتالیایی ارزانی داشته
اند از دوستان ما هم دریغ نكنند و برای آنان محل زندگی مناسبی در
نظر بگیرند ،من هر آنچه می توانستم انجام دادم تا شاه و خدمه اش را
راضی کنم ...اعلیحضرت با همه درخواست های من موافقت فرمودند
و معین كردند كه قصر زیبایی برای زندگی دوستان تازه رسیده ما آماده
كنند .به آنان آزادی كامل دادند؛ بدون هیچ هزینه ای .آنها هنوز هم آنجا
مقیمند (هفت سال بعد) Dunlop( ».صفحه )724
ویسنیخ به خاطر میانجیگری فان هاسلت 100 ،گیلدر به او داد و بعد
هم رابطه دوستانه و مستحكمی با او برقرار كرد .آن دو ،سال ها باهم
همكاری كردند .در سال  ،1625وقتی شاه ،فان هاسلت را به همراه
موسی بیك و به عنوان نماینده ،به سفارت ایران در هلند فرستاد،
اعتبار فان هاسلت در نزد هلندی ها افزایش یافت .آنطور كه دالواله
تعریف می كند ،شاه عباس ،به فان هاسلت ماموریت داد تا نقاشان
هلندی بیشتری را به دربار او بیاورد (  Floorصفحه  .)146در سال 1605
یك نقاش اهل هارلم ،به نام «كورنلیس كالسز هدا» 7به عنوان نقاش
شاه عباس انتخاب شد .این انتخاب ،به وسیله نمایندگی ایران در دربار
امپراطور «رودلف دوم» در پراگ صورت گرفت البته هدا هرگز به ایران
نرسید .كشتی او به وسیله پرتغالی ها توقیف و او دستگیر شد .هدا
را به گوا 8فرستادند و او سرانجام ،به کار در دربار مغول در هندوستان و
 VOCگماشته شد (  De Loos-Haaxmanصفحه .)35
فان هاسلت در نوشته هایش ،هیچگاه به كارهای هنری اش اشاره
نكرده .او داستان را طور دیگری بیان می كند .به گفته او ،ماموریتش
همكاری برای توسعه تجارت میان ایران و هلند بوده و به نظر می آید
كه از موقعیت خود (به عنوان استاد نقاش در دربار شاه) ،به عنوان
سكوی پرتابی برای ترفیع و كسب ثروت بیشتر استفاده می كرده است.
ویسنیخ ،توصیه نامه خوبی برای نقاش نوشت؛ «یك هلندی همراه
موسی بیك است كه سال ها به عنوان نقاش شاه خدمت كرده .مردی
جوان كه آوازه و اعتبار خوبی دارد و اعلیحضرت ،الطاف همایونی خود
را از او دریغ نکرده .نام او یان لوکاسن هاسلت است .من با او در حلب
مالقات كردم و مایلم وی را برای كار ،به حضور شما معرفی كنم»...
( Dunlopصفحه .)144
رفتار موسی بیك در هلند ،مایه رنجش دولت هلند و  VOCشد و همه را
به ستوه آورد .او درخواست پول و کمک می کرد در حالی که خودش به
دنبال میخوارگی و بد مستی بود و مزاحم خانم ها می شد .ماموریت
از پیش تعیین نشده و رفتار غیر دیپلماتیكش ،اوضاع را بدتر كرد .در
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More than two and a half million people live in
the ancient city of Esfahan, which lies due south
of Tehran, in the heart of western Iran. In spring
2008 I had the pleasure of visiting this beautiful old
city. Whilst staying there I set off one morning with
two friends in search of the Armenian (Christian)
cemetery which lies on the outskirts of Esfahan.
My friends had not the slightest idea what I was up
to; no more had the man at the cemetery entrance,
who with great courtesy conducted us inside. I had
mentioned, of course, that I wished to see the Dutch
graves – but what exactly I could expect to find
remained a mystery.
At the far end of the cemetery, in an open field, lay
the graves of foreigners. We followed the cemetery
overseer in our car, bumping and jolting over a
pathway filled with potholes. After a while he stopped
and indicated the spot where he thought the Dutch
graves could be found. Then he left us to our own
devices. We were alone, confronting this final resting
place with only the cawing crows filling the air with
their scratchy cries. It took a while before we found
the first gravestone with a text in 17th-century Dutch:
Hier leyd begraven Francois Castelijn de Jonge Obyt
12 Janua A 1697 oud 7 maand
Here lieth Francois Castelijn the Younger Died (obiit)
12 January in the Year (anno) 1697 aged 7 months
It is the grave of a little boy, the son of Frans
Casteleijn. The latter was chief merchant and head
of the Dutch East India Company trading station in
Esfahan, as we discovered from our second Dutch
text, on the next gravestone:
Here lieth Sara Jacoba Six van Chandelier Wife of
Francois Castelyn chief merchant and head of the
Dutch East India Company in Esfahan Departed this
life 19 May Anno 1703
Two years after his wife’s death Casteleijn was
appointed head of the Dutch East India Company
in Persia. He subsequently rose to the position of
director general of the Company in Batavia (today
Djakarta). Moving to Java, he had to leave his wife and
child behind in Persia.
So that we could better decipher the words on the
gravestones, we fetched some water from a nearby
canal and splashed it over the sun-warmed stones.
This was most necessary, especially by one grave
where the inscriptions were very weathered and
almost illegible:
Here lieth the Worthy gentleman Mattheus van
Leijpsigh in life deputy merchant and head of the
trading station established by the Dutch East India
Company at Esfahan Departed this life 12 November
1739

By each grave, my two friends would take turns to
murmur some words in Persian. When I asked them
what they were saying, they replied, ‘May he be
blessed’ or ‘May she be blessed’. But then we came
to the next grave; it was marked by a small stone
and I read the text aloud: they were silent. Instead
of pronouncing a blessing, they reverently placed a
spray of purple lilac on each of the two small graves.
The body of Maria Judith only child of Van Leypzigh
Rests ‘neath this stone; may her soul soar
To Heaven’s Paradise with the bless’d
Whom God has chosen to save
Happy are those who are born to be saved
She lived for five months and eighteen days
Then breathed her last, a mortal without sin
Departed this world on 10 May Anno 1739
The gravestone next to it read:
Here lieth Jan Thon van Leypzicht aged 3 years 11
month and 26 days Departed this life the 6th day of
September Anno 1731
The father of these two small children was Mattheus
van Leijpsigh. He was head of the Dutch East India
Company office in Esfahan for some time. He died
in the same year as his baby daughter, in December
1739. Nor was he the only one to lose his children in
their infancy, as we found from another small grave:
Here lieth Jacob Schorer aged 4 Years 2 Months and
14 days Died the 8th Aug anno 1727
Nicolaes Schorer was the Company head in Esfahan
from 1720 to 1730. He died in 1730 when the ship on
which he was sailing to Batavia went to the bottom
with all souls. And Schorer’s maidservant, named
Juliana, also made her grave in Esfahan:
Here lieth Juliana maidservant of the worthy
gentleman Nicolaus Schorer Departed this life the
7th day of January Anno 1722
One of the graves baffled us completely; we gave it up
as totally undecipherable. And the text running round
the edge of the ninth grave we found was virtually
illegible, worn and faded by wind and weather.
Here lieth the worthy gentleman A. […] van […]
formerly […] councillor of India Died ... AD 29 August
We figured that this must be the tombstone belonging
to Adam van Westerwolt, who filled the function of
Councillor Extraordinary in Indonesia (called ‘India’
by the Dutch) (see p.0 and p.0 ). Although today little
remains of his gravestone, a man who filled such an
important position presumably once had an imposing
tomb. On a more modest scale is the gravestone
of Georg Wilmson, once head of the Company in
Esfahan. He had previously been head of the trading
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station at Masqate in today’s Oman.
Here lieth Georgh Wilmson who was merchant and
head of the Dutch East India Company’s offices in
Esfahan Departed this life 6 March Anno 1675
An interesting text adorns the grave of the man
who arrived in Esfahan in 1639, together with Adam
Westerwolt:
Here lieth Huijbert Bufkens once a diamond cutter in
the service of the Dutch East India Company and the
King of Persia Departed this life 25 December Anno
1658
Bufkens was one of the many foreign artists and
craftsmen working at the shah’s court. We know
nothing of his fortunes as diamond polisher at the
Persian court. And equally little about the following
people, whom only a stone records:
Here lieth Willem Lok formerly merchant in the
Dutch East India Company Died on 12 January Anno
1665
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Hic iacet (Here lies) Iacobus Kemel Holland 9 died 3
January 1670
Hic iacet (Here lies) Marcus Xav. De Marez Galla Died
31 May 1673
It seemed a fitting moment to end our quest in search
of the stone records of my 17th and 18th-century
compatriots. We found the graves of men, women and
children who spent their lives far away from the land
of their birth. What moved these people to venture
so far from their homes, what sent them to live and
work in Persia, we do not know. And it is this notknowing that gives us such room to speculate about
their lives. Quietly we paid our respects to those
people from the past, and left the place thoughtfully,
our minds filled with our own imaginings.
I wish to thank Willem Floor.
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2008 ، ایران، اصفهان،تصویر سنگ قبرهای گورستان جلفا

بیش از دو و نیم میلیون نفر در شهر باستانی اصفهان زندگی
میکنند .این شهر در حدود  460کیلومتری جنوب شهر تهران و در قلب
ایران قرار دارد .در بهار  ،2008این بخت خوش را داشتم که شهر زیبا و
تاریخی اصفهان را ببینم .در هنگام اقامتم ،یک روز صبح ،به اتفاق دو
تن از دوستانم به جستجوی قبرستان ارامنه (مسیحیان) رفتیم که در
حوالی شهر اصفهان است .دوستانم کوچکترین تصوری از آنچه که
می خواستم انجام دهم نداشتند؛ همینطور مردی که در کنار دروازه
قبرستان ایستاده بود .او با محبت و احترام مارا به داخل راهنمایی کرد.
من گفته بودم که می خواهم مزار هلندی ها را ببینم .ولی آنچه را که
می خواستم ،مبهم ماند.
در انتهای قبرستان ،در فضایی باز ،مزار افراد خارجی قرار داشت .ما
با اتومبیل ،پشت سر مسئول قبرستان ،در جاده ای خاکی با دست
اندازهای فراوان و پر از چاله حرکت کردیم .بعد از مدتی ،او در نقطه ای
ایستاد و به محلی اشاره کرد ،یعنی که قبر هلندی ها در این حوالی
است .سپس ما را تنها گذاشت تا آنچه را که می خواهیم؛ به شیوه
خود بیابیم .تنها بودیم؛ در برابر آن آرامگاه نهایی .تنها کالغ ها با
صدای خش دار خود ،سکوت فضا را می شکستند .مدتی طول کشید
تا اولین سنگ قبر را یافتیم؛ با تاریخ قرن هفدهم.
«اینجا فرانسوا کاستلین جوان آرمیده است 12 -ژانویه سال – 1697
سن 7 :ماه»
این قبر پسری کوچک است .پسر «فرانس کاستلین»؛ او «فرانس
کاستلین» رئیس تجار و سرپرست کمپانی هند شرقی هلند در
اصفهان بود .این اطالعات را از سنگ نوشته هلندی قبر کناری
دریافتیم.
«اینجا سارا یاکوبا سیکس فان چاندلیر ،همسر فرانسوا کاستلین،
رئیس تجار و سرپرست کمپانی هند شرقی هلند ،در اصفهان ،در 19
مه سال  1753با زندگی وداع کرد».
دو سال بعد از مرگ همسرش ،کاستلین عنوان سرپرست کمپانی
هند شرقی هلند را در ایران به دست می آورد .بعد از مدتی با ترفیع ،به
سمت فرماندار کل کمپانی ،در باتاویا (جاکارتا) ارتقا یافت .او برای رفتن
به جاوه ،باید همسر و فرزندش را در ایران می گذاشت و می رفت.
برای کشف کلمات روی سنگ قبرها ،کمی آب ،از جویی که همان
نزدیکی ها بود برداشتیم و بر روی سنگ های داغ از آفتاب ریختیم.
کاری که ضروری به نظر می رسید؛ بخصوص برای سنگی که نوشته
های آن ،بر اثر مرور زمان ،به سختی خوانده می شد.
«اینجا عالیجناب ماتیوس فان لیپسیخ آرمیده .او در زمان حیات نایب
تجار و سرپرست تجارتخانه ای بود که به وسیله کمپانی هند شرقی
هلند بنیان نهاده شد.او زندگی را در  12نوامبر  1739وداع گفت».
بر سر هر مزاری ،دوستانم اورادی را زیر لب زمزمه می کردند .وقتی از
آنها پرسیدم چه می گویند؛ پاسخشان این بود« :خدا بیامرزد!» اما قبر
بعدی ،قبر کوچکی بود و من با صدای بلند نوشته های آن را خواندم.
آنان خاموش بودند و دیگر چیزی نگفتند .کمی بعد با احترام ،بر دو گور
کوچک ،گل های یاس بنفش پرپر شده ریختند.
«بدن کوچک ماریا جودیت ،تنها فرزند فان لیپسیخ
آرمیده زیر سنگ .روحش آمرزیده
به باغ های بهشت پرواز می کند.
کسی که خدا ،رستگاری را برای او خواست
خوشا به حال کسانی که به دنیا می آیند و رستگار می شوند
او برای  5ماه و  18روز زیست
بعد آخرین نفس را کشید و جان به جان آفرین داد
بی گناه این جهان را در تاریخ  10ماه مه  1739ترک کرد»
روی سنگ قبر بعدی نوشته شده بود:
«اینجا یان تون لیپسیخ که 3سال و  11ماه و  26روز زندگی کرد

آرمیده .او این زندگی را در ششمین روز از سپتامبر  1731ترک گفت»
پدر این دو کودک« ،ماتیوس فان لیپسیخ» بود .او سرپرست کمپانی
هند شرقی هلند بود که اداره آن مدتی در اصفهان قرار داشت .ماتیوس
در دسامبر سال  1739وفات یافت ،همان سالی که دخترش هم از دنیا
رفت .او تنها کسی نبود که فرزندانش در سنین پایین ،از دنیا رفتند .این
را از قبر دیگر دریافتیم.
«اینجا یاکوب اسخورر آرمیده .او  4سال و 2ماه و  14روز زندگی کرد.
وفات  8اگوست »1727
«نیکالس اسخورر» ،سرپرست کمپانی در سال های  1720تا 1730
بود .او در سال  1730در یک سفر دریایی ،وقتی به سوی باتاویا می رفت؛
همراه با کشتی ،غرق شد .مستخدمه اسخورر به نام «یولیانا» نیز در
اصفهان در گذشت.
«اینجا یولیانا مستخدمه جناب آقای نیکالس اسخورر آرمیده .او
زندگی را در  7ژانویه سال  1722ترک کرد».
یکی از قبر نوشته ها ما را کامال گیج کرد .از خیر آن گذشتیم .خوانا
نبود و کشف رمز امکان نداشت .متن سنگ نوشته از بین رفته بود.
لبه های حروف سنگ نوشته قبر نهم هم از باد و باران مخدوش شده
بود .تنها این را خواندیم که:
«اینجا آقایی واالمقام آ ...از ...سابقا...هندوستان وفات  29اگوست».
ما دریافتیم که این سنگ قبر باید متعلق به «آدام فان وسترولت»
باشد که در اندونزی دارای مقام مستشار ارشد بود (که هلندی ها آن
را هندوستان می خواندند) و اکنون حتی از مزار او اثر کمی باقی مانده.
مردی که چنان مقام پرشکوه و جاللی داشت؛ احتماال زمانی سنگ
مزاری با شکوه تر داشته است.
قبر ساده تری به «جورج ویلمسن» تعلق داشت؛ کسی که روزی
باالترین مقام را در کمپانی اصفهان داشت .وی قبل از احراز این شغل،
مدتی سرپرست ایستگاه تجارتی در «مسقط» بود که امروزه به نام
«عمان» شناخته می شود.
«اینجا جورج ویلمسن آرمیده که روزی تاجر بود و ریاست اداره کمپانی
هند شرقی هلند در اصفهان را بر عهده داشت .او در مارچ سال 1675
درگذشت».
جالب ترین متن سنگ قبر ،به مردی تعلق داشت که در سال  1639به
اتفاق «آدام وسترولت» وارد اصفهان شد.
«اینجا هویبرت بوفکنز الماس تراش آرمیده که در خدمت کمپانی هند
شرقی هلند و پادشاه ایران بود .او در  25دسامبر سال  1658دنیا را ترک
گفت».
بوفکنز ،از هنرمندان و صنعتگران خارجی بود که در دربار شاه ایران
خدمت می کرد .از رویدادهایی که به عنوان یک الماس تراش در دربار
شاه ،برایش پیش آمد چیزی نمی دانیم؛ همانطور که از سرگذشت
سایر کسانی که اینجا آرمیده اند هم آگاهی نداریم.
«اینجا ویلم لوک تاجر آرمیده که سابقا به عنوان تاجر در کمپانی هند
شرقی هلند کار می کرد .وفات  12ژانویه سال »1665
«اینجا یاکوبز کمل هلند نهم آرمیده وفات  3ژانویه سال »1670
«اینجا مارکوس ساویه دومارس گاال آرمیده وفات  31مه »1673
دیگر زمان آن رسیده بود که به اتفاق دوستانم ،جستجو برای سنگ
نوشته های هم وطنانم را در قرون هفدهم و هجدهم پایان بخشم.
ما مزار مردان ،زنان و کودکانی را یافتیم که زندگی را دور از زاد و
بومشان گذراندند .ما نمی دانیم چه چیزی باعث شد که آنها ،دور از
خانه ،دست به چنین کار مخاطره آمیزی بزنند .چه عاملی آنها را به
کار و زندگی در ایران واداشت؟ ما به آرامی ادای احترام کرده و آنجا را با
ذهنی پر از تصور و خیال ترک کردیم.
مایلم از ویلم فلور سپاسگزاری کنم.

مزار هلندی ها در اصفهان
مارتینه خوسلینک
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In the twelfth century, Christian Europe witnessed the
awakening, from a deep slumber, of Mathematics and
Astronomy. Scholars in Spain and Sicily translated
vast quantities of texts dealing with Mathematics,
Astronomy and Astrology from Arabic into Latin. Thus
Christian scholars became aware of the writings of
Islamic scholars, and this gave a thoroughly new
impulse to writers and thinkers throughout Europe.
Some of the translated texts were written by learned
men with a Persian cultural background. One of them
was Abou Abdollah al-Kharizmi (ca. 830 CE), who is
also known as Abu Abdullah Mohammad Ibn Musa
al-Khawarizmi, Muhammad ibn Musa al-Khwarazmi
and Muhammad ibn Musa Khwarizmi; his name
is preserved in the English language in the word
‘algorithm’. When his books on arithmetic, algebra
and astronomy were translated in the west, they
had already become outdated in the eastern Islamic
world. The latest Persian insights into Mathematics
and Astronomy only reached Europe much later – and
then dribbled through very gradually. This article
discusses two such examples, each of which has a
Dutch connection.
The first example relates to the work known as
Euclid’s Elements, written in about 300 BCE, which
remained the major textbook on Geometry until into
the 18th century. It was originally written in Greek. In
the eighth century CE it was translated into Arabic and
in the twelfth century into Latin. In around 1600 it was
also in use in the still young Dutch Republic, where
at that time it was becoming common practice to use
the vernacular Dutch for teaching and discussing
Mathematics and Physics. In this way subjects were
made accessible to the ‘ordinary’ people who had not
studied Latin. But in order to explain these subjects
clearly, definitions and terms had to be invented for
the Dutch language. Hence such words as the Dutch
wiskunde, meaning ‘mathematics’, which originates
in the 17th-century Dutch word wisconst, literally ‘the
art of knowing’. Related Dutch words are wis (and in
English, ‘wise’ and ‘wit’ and so forth). Most European
languages use a word like ‘mathematics’ which is
derived from the Greek mathèmata.
Eager to teach students in their demotic Dutch, it
proved necessary in the Low Countries to have a
translation of Euclid’s Elements – then the standard
work on geometry – in Dutch. The most important
sections had been translated by 1600 but it would take
until 1695 before a complete translation appeared in
Dutch under the title Euclidis Beginselen der Meetkonst (Euclid’s Principles of Geometry). (ill. 5.) The
Dutch translator Claas Janszoon Voogt made so bold
as to augment the work with a few additional texts,
for instance, a translation of Lemmas, a book on
mathematics by Archimedes (ca. 225 BCE). These
lemmas are preserved only in Arabic, in an edition
by the Persian scholars Abol-Hasan Ali Nasavi
(ca.1040) and Khajeh Nasir ed-Din Tousi (1201-1274).
Nasavi added two new diagrams taken from the
book Additional Adornments for the Lemmas of

Archimedes by the Persian mathematician Abou Sahl
Kouhi (active ca. 970).
The Lemmas of Archimedes, including Kouhi’s
additions, was published in 1659 and 1661 in two
different Latin translations, one in Florence and one in
London. Voogt brought out his own Dutch translation,
mentioning on page 219 of his book (ill. 3) Ali Abul
Hasan (=Nasavi), Nasveus (=another version for
Nasavi) and the ‘enlightened Mathematician (in Dutch:
doorlugtige Wiskonstenaar) Abi Sahl Cuhensis’. In the
relations between the Low Countries and the Islamic
world in the 17th century, a unique part was played by
the Dutchman Jacob Gool, better known as Golius, the
Latin form of his name. Born in 1596, Golius studied
Mathematics and Arabic at Leiden (the university, the
oldest in the Netherlands was, established in 1575). In
1625 he was appointed professor of Arabic at Leiden
University. During the first years in which he held this
post he spent much time travelling in the Middle East.
He collected a vast number of Arabic manuscripts,
some for his university and some for himself. First
he would try to buy the manuscripts and if this failed
he would ask permission to make a copy for himself
using a professional scribe. On his return to Leiden in
1629 Golius was appointed professor of Mathematics.
He worked in Leiden until his death in 1667. The busy
professor did not have enough time to publish all
the manuscripts which he had bought. In those days
the study of Arabic was still in its infancy in Europe,
and Golius expended much energy in compiling a
dictionary and grammar. In the fields of mathematics
and astronomy he published a Latin translation of a
book about the construction of the universe by the
Persian astronomer al-Fargani (floruit ca. 850), as
well as a text by Ibn al-Haytham (floruit ca. 1040)
concerning the determination of the celestial north
pole.
There were other Arabic texts that also captured the
interest of this scholarly man. One was a treatise
on algebra by the Nishapur-born Omar Khayyam
(1048-1131). The subject of this, namely, cubic
equations, is more complicated than what is taught
today in Dutch secondary schools where generally
students do not study more than quadratic equations.
Nowadays Khayyam is best-known for his collection
of quatrains generally titled The Rubaiyat of Omar
Khayyam, mellifluously translated into English in the
19th century by Edward Fitzgerald. In 17th-century
Europe however, people were familiar with neither
his quatrains nor his mathematical and astronomical
writings. Cubic equations were solved in 16th-century
Italy, without using Khayyam’s method.
When he was in Aleppo, Golius had come across
a manuscript dealing with Khayyam’s algebra and
had a copy made of it. This is still in the library of
Leiden University, complete with MSS number Or.
14. There is a loose sheet in the manuscript, written
by Golius. (ill. 1. and 4.) It shows how Golius rewrote
the equations in Khayyam’s algebra, converting
them into the notation which is still used today in
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Dutch secondary schools; in Golius’s day this notation
was something new, developed by his friend, the
philosopher Descartes. It is clear from the sheet of
paper, that Golius did not understand Khayyam’s
calculations. He writes √ x (the square root of x) where
in fact he should have written simply x. Apparently
he did not know that the Arabic word dzjidhr means
either root (as in 2=√ 4, or x (the unknown in an
equation) – but not the root of x.
Unfortunately, Golius never published anything
on the writings of Omar Khayyam dealing with
cubic equations. But it is thanks to him that people
knew there were special works on this topic in the
Leiden University library. In 1813 a certain Colonel
U. Huguenin wrote to the well-known Dutch
mathematician Jacob de Gelder (1765-1843), who
had just started studying Arabic: ‘How are things
progressing with your studies? … I have heard say ...
that in Leiden library there is a manuscript bearing
the title: The Algebra of Cubic Equations ... Possibly
you might find the time to investigate this some
day...’ This did not happen immediately. Indeed,
Khayyam’s text was not finally published until
1851. By that time his mathematical work had been
superseded and retained only historical interest.
In Iran today there is lively interest in the Islamic
history of Mathematics and Astronomy. The
manuscripts that Golius collected play a significant
part in this tradition. A fine example is the
manuscript Or. 168, bought by Golius in Aleppo for
the library of Leiden University. It is a collection
of texts by Persian mathematicians, mainly from
the tenth century and largely written by AbolJoud Mohammad ebn al-Layth (floruit ca. 970).
Manuscripts of these texts are nowhere else to be
found. If Golius had not travelled to the Middle East,
there would scarcely be any extant work of AbolJoud to be found anywhere. Illustration 4 shows
a page from the manuscript in which Abol-Joud
presents a mathematical problem. The problem was
thought up by the mathematician Sagzi (from Sistan
in eastern Persia), and partially solved by the abovementioned Abou Sahl Kouhi. In the manuscript AbolJoud offers a complete solution. This text, like many
others in the manuscript, has never been published.
There is a wealth of important material on the
history of Persian scientific thought hidden away
in the University of Leiden library. Towards the
close of the twentieth century efforts were started
to foster Dutch-Iranian cooperation. In 2006 the
Iranian historian of science, Dr Bagheri, gained a
PhD in Utrecht with a thesis on, among other topics,
a Leiden manuscript by a Persian astronomer. The
cooperation in the history of science led in 2006 and
2007 to two study trips to Iran, in which about fifty
students of Mathematics and Physics from Utrecht
and Leiden took part. We sincerely hope that the
fruitful Iranian-Dutch cooperation in this field may
long continue to flourish.

1. Paper showing Golius’s handwriting, ca. 1626 (Leiden
University Library)
) (کتابخانه دانشگاه لیدن1626  حدود،کاغذی با دستخط گولیوس

2. Manuscript of Abol Joud, ca. 11th century
(Leiden University Library)
،) (در حدود قرن یازدهم،دست خطی از ابوالجود
)(کتابخانه دانشگاه لیدن

1. Abol-joud Mohammad ebn al Layth

4. Detail of paper showing
Golius’s handwriting, ca.
1626 (Leiden University
)Library
جزئیات کاغذی با دستخط گولیوس،
حدود ( 1626کتابخانه دانشگاه لیدن)

جنبه تاریخی جلب نظر می كرد.
در ایران امروز عالقه زیادی به تاریخ ریاضیات و نجوم در اسالم دیده می
شود .دست خط هایی كه گولیوس یافت مدارك مهمی به شمار
می آیند .یک نمونه جالب آن دست نوشته ها « »Or168كه در حلب
بوسیله گولیوس برای دانشگاه لیدن خریداری شد ،مجموعه ای است
از متون ریاضیدانان پارسی در قرن دهم میالدی .بخش بزرگی از این
نوشته ها متعلق است به «ابوالجود محمد ابن اللیت»( 1حدود 970
میالدی) (نوشته شده حدود  .)970دست نوشته های این مجموعه
در جای دیگری یافت نمی شوند .اگر گولیوس به خاورمیانه سفر
نمی كرد احتماال آثار ابوالجود بسیار نادر یافت می شد .تصویر  4این
صفحه ،دست خطی را نشان می دهد كه در آن ابوالجود ،مسئله ای
ریاضی را مطرح می كند .مسئله قبال بوسیله ریاضیدانی دیگری (از
شرق ایران سیستان) به نام «سگزی» مطرح گردیده بود و قسمتی از
آن هم به وسیله ابوسهل كوهی حل شده بود .در این دست نوشته،
ابوالجود راه حلی پیشنهاد كرده كه كامال مسئله را حل می كند .این
متن هم مانند متن های بسیار دیگری در این نسخه خطی هرگز چاپ
نشد .سرمایه عظیمی از موضوعات مهم ،در مورد تاریخ علم و تفكر
ایران در كتابخانه دانشگاه لیدن مخفی مانده .از اواخر قرن بیستم
تالش هائی برای گسترش همكاری بین ایران و هلند انجام شده .در
سال  2006تاریخ نگار علوم ،دكتر باقری  PhDخود را در اوترخت گرفت.
پایان نامه او ،در میان مطالب دیگر ،به یک نسخه خطی از منجم
پارسی در لیدن نیز می پردازد .همكاری در مبحث تاریخ علم باعث شد
كه در سال های  2006و  2007دو سفر مطالعاتی از دانشگاه اوترخت و
لیدن به ایران انجام شود .در این سفرها  50دانشجوی ریاضی و فیزیك
شركت داشتند .ما صمیمانه امیدواریم كه روابط پر ثمر ایران و هلند
در این زمینه به شكوفائی برسد.

3. Dutch edition of Archimedes’ Lemmas, by
Claas Janszoon Voogt, 1695
ترجمه هلندی از لماس ارشمیدس ،كالس یانسزون فوخت1695 ،

مسیحیان اروپایی در قرن دوازدهم ،در حوزه ریاضیات و نجوم از خوابی
عمیق برخاستند .دانش پژوهان ،در اسپانیا و سیسیل ،متن های
بسیاری را درباره ریاضیات ،نجوم و ستاره شناسی از عربی به التین
ترجمه كردند .چنین بود كه آنان از نوشته های محققان اسالمی بهره
جستند و این آگاهی ،انگیزه ای شد برای متفكران و نویسندگان در
سراسر اروپا .بعضی از این متن ها به دانشمندانی تعلق داشت كه
فرهنگی پارسی داشتند .یكی از آنان «ابوعبداهلل الخوارزمی» بود
(حدود  830میالدی) .او همچنین به نام های ابوعبداهلل محمد ابن
موسی الخوارزمی و محمد ابن موسی الخوازرمی نیز معروف است.
نام او در زبان انگلیسی با كلمه الگوریتم باقی مانده .هنگامی غرب با
اشتیاق به ترجمه كتاب های او در علوم حساب ،جبر و ستاره شناسی
پرداخت كه در شرق اسالمی ،این كتاب ها ،قدیمی شده بودند .بینش
و دانائی پارسیان در ریاضیات و نجوم خیلی دیر به اروپا رسید و به
آهستگی در آنجا نفوذ كرد .این مقاله به دو نمونه كه با هلندی ها
هم ارتباط دارد ،می پردازد.
اولین نمونه مربوط به «اصول اقلیدس» است ()Euclid’s Elements
كه سیصد سال پیش از میالد مسیح نوشته شد و تا قرن هجدهم
میالدی ،مهمترین كتاب درسی هندسه بود .اصل آن به زبان یونانی بود.
در قرن هشتم میالدی به عربی و در قرن دوازدهم به التین ترجمه شد.
در حدود سال های  1600میالدی ،این مبحث در جمهوری جوان هلند
رایج بود .از آن زمان سعی بر این بود تا برای یادگیری ریاضی ،فیزیك و
بحث در مورد آنها ،از زبان مادری (هلندی) استفاده شود تا مردم عادی
هم كه با زبان التین آشنایی نداشتند بتوانند این علوم را فراگیرند.
پس برای توصیف و توضیح این اصول به زبان هلندی ،باید عبارات و
كلمات جدیدی وارد این زبان می شد .اینگونه بود که در قرن هفدهم
كلماتی نظیر كلمه هلندی  wiskundeساخته شد تا معادلی برای
كلمه ریاضیات باشد .كلمه  wisconstكه معنی آن هنرِ دانستن است
بازگو كننده كلمه ( wisدر انگلیسی  wiseیعنی عاقل wit ،یعنی
هوش و دانستن و غیره) است .بیشتر اروپایی ها ،برای ریاضیات از كلمه
 mathematicsاستفاده می كنند كه از كلمه یونانی mathe’mata
گرفته شده است .عالقه به آموزش شاگردان هلندی به زبان مادریشان
باعث شد كه نیاز به ترجمه اصول اقلیدس ،که در آن زمان پایه
هندسه بود ،در هلند ضروری شود .مهمترین بخش های آن ،تا سال های
 1600تهیه گردیده بود ولی تكمیل آن تا سال  1695به درازا كشید
و ترجمه نهایی آن «اصول و قوانین اقلیدس در هندسه» نامیده شد
(( )Euclidis Beginselen der Meet-konstتصویر  .)5مترجم هلندی،
«كالس یانسزون فوخت» 1بخش هایی را جسورانه به متن اضافه كرد،
مثال ترجمه ای از «لماس» ،2كتاب ریاضی نوشته «ارشمیدس» (حدود
 225پیش از میالد) .كتاب لماس متنی به زبان عربی بود كه توسط
دانش پژوهان ایرانی «ابوالحسن علی نساوی» (حدود  1040میالدی) و
«خواجه نصیرالدین طوسی» ( )1201-1274ترجمه شده بود .نساوی،
دو شكل هندسی به این كتاب اضافه كرده بود كه آنها را از كتاب
«حاشیه ای بر لماس ارشمیدس» ،3نوشته ریاضیدان ایرانی« ،ابوسهل
كوهی» (حدود  970میالدی) برداشته بود .كتاب لماس ارشمیدس،
با اضافات كوهی در سالهای  1659و  1661با دو ترجمه مختلف
التین ،یكی در فلورانس و دیگری در لندن انتشار یافت .فوخت هم
ترجمه خودش به زبان هلندی را آماده كرد و در صفحه  219آن نوشت
(تصویر :)3علی ابوالحسن (نساوی) ،نساووس (شكل دیگری از نساوی)
ریاضیدان وارسته(در هلندی « )doorlugtige Wiskonstenaarابی سهل
4
كوهنسیز».
برای ارائه نمونه دوم ،باید از مردی یاد كنیم كه در قرن هفدهم ،برای
ایجاد رابطه بین هلند با دنیای اسالم ،نقشی عمده ایفا كرد .این مرد
هلندی« ،یاكوب گل» 5بود كه شكل التین نام او «گولیوس» است و
به همین نام هم معروف بود .گولیوس در سال  1596به دنیا آمد و

ریاضیات و عربی را در دانشگاه لیدن خواند (قدیمی ترین دانشگاه هلند
كه بنیان آن به سال  1575میالدی بر می گردد) .در سال  1625به مقام
استادی زبان عربی در دانشگاه لیدن رسید .وی در آن سال ها ،بیشتر
اوقاتش را در خاورمیانه می گذراند .وی تعداد زیادی دستنویس عربی هم
برای خودش و هم برای دانشگاه جمع کرد .او ابتدا برای تصاحب نسخه
های خطی اقدام می كرد و اگر موفق نمی شد اجازه رونویسی می
گرفت و برای اینكار چندین كاتب حرفه ای ،استخدام كرده بود.
در بازگشت به لیدن در سال  ،1629گولیوس ،كرسی استادی ریاضیات
را هم به دست آورد .او تا زمان مرگش در سال  1667در لیدن فعالیت
می كرد .استاد پرتالش ،فرصت چندانی نداشت كه بتواند تمام آن
نسخه های خطی را كه خریده بود منتشر كند .در آن دوران ،تحصیل
و مطالعه زبان عربی ،هنوز در اروپا ،نوپا محسوب می شد و گولیوس
نیروی زیادی صرف گردآوری و توسعه دستور زبان و فرهنگ لغات و یافتن
معادل برای لغات می كرد .در زمینه ریاضیات و نجوم ،او كتابی را درباره
بنای جهان به زبان التین ترجمه كرد كه نوشته یك منجم ایرانی بود
به نام «الفرقانی»( 6حدود  850میالدی) .همین طور وی ،متنی را از «ابن
الحاتم»( 7حدود  1040میالدی) ترجمه كرد كه مربوط به تعیین قطب
شمال از روی آسمان بود.
در میان رساله هایی كه به زبان عربی بود ،موضوعات دیگری هم نظر
این مرد دانش پژوه را جلب كرد .یكی از آنها« ،رساله جبر» نوشته
دانشمند ایرانی« ،عمر خیام نیشابوری» بود ( 1048-1131میالدی).
موضوع این رساله ،معادله درجه  3یا مكعب است و بسیار پیچیده
تر از آن است كه امروزه در دبیرستان های هلند تدریس می شود .در
دبیرستان های هلند ،موضوعی فراتر از معادله چهار مجهولی تدریس
نمی شود .امروزه خیام به خاطر رباعیاتش معروف است .در قرن
نوزدهم ،رباعیات خیام با زیبایی و شیرینی به وسیله «ادوارد فیتزجرالد»
به زبان انگلیسی ترجمه شد .البته در قرن هفدهم ،مردم در اروپا ،نه
رباعیاتش را می شناختند و نه با نوشته های او در مورد ریاضیات و
نجوم آشنایی داشتند .معادالت مكعب در قرن شانزدهم در ایتالیا بدون
استفاده از روش خیام حل می شد.
وقتی گولیوس در آلپو (حلب) بود با نسخهای از جبر خیام روبرو شد.
از آن نسخه خطی ،برای او كپی تهیه کردند .این دست خط ،هنوز در
كتابخانه دانشگاه لیدن موجود است (همراه با شماره نسخه خطی
( )Mss Or. 14تصویر  1و  .)4در این دست نوشته ها ،صفحه ای رها
و مستقل وجود دارد که دستخط گولیوس است .این صفحه نشان
می دهد كه چگونه او از معادالت جبر خیام رونوشت برمی داشت و از
نمادهایی استفاده می کرد که امروزه در دبیرستان های هلند تدریس
می شوند .در زمان گولیوس ،این روش یادداشت برداشتن ،تازه بود .روش
او به وسیله دوست فیلسوفش « دسكارتس» 8توسعه یافت .از نوشته
های او كامال واضح است كه گولیوس محاسبات خیام را نفهمیده.
او نوشته ( √xمربع ریشه  ،)xدر حالیكه او فقط باید می نوشت ،x
ظاهرا او نمی دانسته كه كلمه عربی ( dzjidhrجذر) ،معنی هر یك از
دو ریشه را می دهد (مانند 2=√4یا ( xمجهول معادله ) و نه ریشه .)x
متاسفانه گولیوس هیچگاه چیزی از معادله درجه سهء عمر خیام
چاپ نكرد ولی باز باید به خاطر جمع آوری آنها و اینكه به خاطر او
مردم دانستند كه كارهایی از این قبیل ،در دانشگاه لیدن وجود دارد ،از
او تشكر كرد .در سال  1813شخصی به نام كلنل «هوگونین» به یك
ریاضیدان مشهور هلندی به نام «یاكوب دو خلدر» ( )1765-1843كه
تازه شروع به یادگیری زبان عربی كرده بود نوشت« :درس عربی چگونه
پیش می رود؟ ...من شنیدم كه می گویند....در كتابخانه لیدن دست
خطی با عنوان جبر معادله درجه سه ...شاید تو روزی ،وقت آن را داشته
باشی كه درباره آن تحقیق كنی .»...این اتفاق فورا پیش نیامد .در واقع
دست نوشته خیام تا سال  1815انتشار نیافت و دیگر در آن زمان در
ریاضیات مسائل دیگری جایگزین شده بود و ریاضیات خیام تنها از

ریاضیات ایران در هلند قرن
هفدهم
یان هوخندیک
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5. Title page from the book Euclidis Beginselen
)der Meetkonst, 1695 (Leiden University Library
صفحه عنوان کتاب «اصول و قوانین اقلیدس در هندسه»،1695 ،
(کتابخانه دانشگاه لیدن)

1. Claas Janszoon Voogt
2. Lemmas
3. Additional Adornment
for the lemmas of Archimedes
4. Abi Sahl Cuhensis
)5. Jacob Gool (Golius
6. Al-Fargani
7. Ibn al-Haytham
8. Descartes
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The Dutch word sits, which translates into English
as chintz or Indian calico, applies to woven cotton
fabrics that are usually hand-printed and painted,
as illustrated below. The textile shown here is in the
Wereldmuseum Rotterdam (World Museum) and was
made on the Coromandel Coast of India. It reached
Rotterdam via Indonesia and tells us something
about the history of trade between the Netherlands,
India and Persia.
Persian textiles in India
The oldest known calico textiles of this kind were
made in India in the 13th century. During the
centuries that followed various production centres
developed in India. One of the most important, both
for the European as well as the Persian market,
was on India’s southeast coast, the Coromandel.
Here, until the 16th century, textiles were produced
for a market which was partly Islamic and under
the rule of successive sultans. Not surprisingly, the
iconography of these printed and painted cloths is
mainly Islamic; it shows ogee niches arching over
a plant or cypress growing beneath them. Persian
merchants, impressed by both the iconography as
well as the quality of the workmanship on these
textiles from the Coromandel Coast, felt it would
be worthwhile to export them to Persia. Thanks to
the growing demand from Persia, the decoration
now began to show increasing influence of Persian
iconography. Furthermore, the trading connections
between the Coromandel Coast and Persia resulted
in the introduction of cotton-printing in the city of
Esfahan and other Persian cities.
The role of the Netherlands
The Netherlands also became involved in the trade in
printed cotton textiles. The Dutch East India Company
(VOC) found that Malayan merchants were eager
to exchange their spices for Indian printed cottons.
The Dutch merchants perceived a new niche in the
market and began to buy cotton textiles made on
the Coromandel Coast. At first, trading led a limping
existence. The Shiite dynasty centred in Golconda,
India, preferred to trade with the Moguls, their
co-religionists from northern India. Generally the
Moguls would want printed calico cloths with lobed,
or ogival, arch motifs in the characteristic Mogul
style. These textiles were used to beautify their tents.
Finally, the Dutch East India Company succeeded in
acquiring a strong market position in the trade with
the Coromandel Coast. They transported printed
textiles to Persia and various European countries. In
Europe these articles became increasingly popular
and demand for them rose. They were used in Europe
for interior furnishing, for furniture – for instance
as tablecloths, bedspreads and curtains, and later
on as wall hangings. And in due time motifs such as
the paisley design and the carnation appeared in the
stately homes of European royalty and aristocracy

and soon also adorned the houses of the well-to-do.
By about 1700 the Coromandel Coast had become
a world centre for the production of printed calico;
the fabrics found their way to Persia, Mogul India,
the Indonesian archipelago, Great Britain and the
Netherlands.
Production
The printed calico is produced in family businesses
where the entire process takes place – a process of
intensive labour. The time-consuming techniques
include printing the cotton using wooden blocks,
hand painting using various natural dyes – each
colour being applied separately – several sessions
of washing, and drying in the sun. In 1680 the Dutch
mercantile agent Daniel Havart wrote the following:
“there are four kinds of painter, each one having a
particular name, according to the family tradition.
The demand for printed calico is shared out and
then some tasks are given to those in a lower social
class.” From the Netherlands, England and Persia
swatches or examples of designs would be sent to
the family businesses on the Coromandel Coast. In
this way new influences appeared in the iconography
of the printed calico. These can be found on calico
fabrics which have been preserved in museums and
various private collections in Europe.
The printed calico in the Rotterdam museum
In the Netherlands a preference developed for
fabrics printed and painted in the Mogul style. The
calico textile now in Rotterdam’s Wereldmuseum
exemplifies this. It would be interesting to know
whether the original owner of this textile was familiar
with the meaning of the printed designs. Let us take
a look at the sources and significance of the various
sections.
On either side of the cypress is a cartouche with a
Persian text reading: ‘May this gate of happiness
always stand open’. This gateway, or arch, coloured
white, is painted on the fabric. The arch is familiar
from Muslim architecture and is also found in
mosques. In the mihrab, the wall that indicates
the direction of the city of Mecca, there is often a
niche crowned by an arch. Prayers are directed
towards Mecca, God and Paradise. For Muslims,
life on earth is considered to be a kind of vestibule,
leading to Paradise. The representation of this arch
provides a glimpse into Paradise, a world filled with
happiness and contentment. Beneath the arch we see
a cypress tree, symbol of resurrection and eternal
life. The cypress is shown together with flowers
and birds, a suggestion of springtime. The spring
is another metaphor for paradise. On either side of
the cypress tree are a lion and a peacock. The lions
are guardians. But the lion is also connected with
the sun, as a sign of the zodiac, and with Ali, the
first Shiite emam. The sun, shown here with a face,
emphasizes this religious aspect. It is a familiar

‘May this gate of
happiness always
stand open’
Dineke Huizenga
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image in Shiite mysticism and is associated with the
religious concept of humankind as both micro- and
macrocosm. In this context, the cypress tree gains
the cosmological meaning of axis mundi, the world’s
axis, linking the earthly with the cosmic.
The two peacocks each have a cobra in their beaks.
In India peacocks are seen as snake-killers. The
rainbow colours in the peacock’s tail are thought
to transform the poison in snakebites. But the
overriding significance here is Islamic. The peacock,
who because of his vanity allowed Satan – in the form
of a snake – to enter through the gates of Paradise,
is here seen holding a snake in his beak. This image,
found in Persian mysticism, suggests that the
peacock has understood his fault and has overcome
his self-centredness; thus he has regained his place
in Paradise. In India the peacock is also connected
with rain and the Indian god of the weather, Indra.
On another level, we find the link between rain
(the peacock) and the sun (pictured above) which
together guarantee fertility in an eternal paradisiacal
springtime. We find thus that the iconography
on this elaborate calico textile is composed
from both Persian and Indian elements. From a
religious perspective they suggest quite simply: the
paradisiacal garden. This type of decorated calico
may rightly be thought of as an international textile:
it combines Persian/Islamic iconography, was
produced on the coast of India for an international
Islamic clientele and wound up in the Netherlands
via Indonesia, where the collector and specialist
in Indonesian batik fabrics Gerrit Pieter Rouffaer
bought it. In 1924 he sold the textile to Rotterdam’s
Wereldmuseum, labelling it ‘Batik in Persian Style’.

. یک شیر و یک طاووس دیده میشوند، در دو طرف درخت سرو.بهشت
 با هم، از طرفی دیگر شیر و خورشید.شیر سرپرست و نگهبان است
،)در ارتباط بوده و نمادی از زودیاک (منطقهالبروج) و همینطور علی (ع
 که در اینجا با یک صورت،  خورشید.امام اول شیعیان می باشند
 این تصویر. به جنبه مذهبی تصویر تأکید میکند،نشان داده شده
 نمادیست از مفهوم مذهبی،که در عرفان و سنت تشیع آشنا بوده
 در این.)انسان به عنوان جزئی از عالم صغیر (جهان) و کبیر (کائنات
 محور جهان، بنا بر فلسفه انتظام گیتی، درخت سرو،چهار چوب
. که دنیا را با کائنات ارتباط میدهد،است
 طاووس را قاتل، در هندوستان. مار کبری به منقار دارند،هر دو طاووس
 سم نیش، دم رنگ وارنگ طاووس میتواند، به تصور آنها.مار می دانند
. اما در اینجا معناى اسالمی آن با اهمیت است.مار را دگرگو ن کند
-  در شکل یک مار-  به شیطان، به دلیلغرور و خودبینى،طاووس
 ولی در اینجا او مار را به منقار،اجازه ورود از دروازه های بهشت را داد
 نشان، این تصویر که در عرفان ایرانی یافت می شود.خود کشیده
دهنده اینست که طاووس از عیب خود آگاه شده و توانسته بر نفس
. دوباره به جایگاه بهشتی خود بازگشته،خود غلبه کند؛ بنابراین
، ایندرا،  طاووس در هند با بارش باران و خدای آب و هوا،عالوه بر اینها
 پیوند میان باران (طاووس) و، از طرف دیگر.در ارتباط آورده میشود
خورشید (در باالی تصویر) تضمین کننده باروری در بهار ابدی بهشت
.است
،بدین ترتیب میتوانیم بگوئیم که در نقش و نگار این پارچه قلمکار
 از نمادهای پارسی و هندی استفاده گردیده،که استادانه کار شده
، از دیدگاه مذهبی، بطور ساده میتوان گفت که این نقش.است
، در نهایت میتوان گفت که این قلمکار.نمودی از باغ بهشت است
 در، اسالمی دارد/ نقش آن نمودهای پارسی:پارچه ای بین المللی است
،سواحل هندوستان برای مشتریان بین المللی اسالمی تولید شده
 و در نهایت توسط کلکسیون دار و،از طریق اندونزی به هلند آمده
Gerrit(  خریت پیتر روفار،متخصص طراحی پارچه باتیک اندونزیایی
 این پارچه،١٩٢٤  او در سال. خریداری گردیده است،)Pieter Rouffaer
. به موزه جهانی روتردام فروخت، تحت عنوان باتیک به سبک ایرانی،را

Printed calico, ‘Kommande de
Coromandel’, 184 x 110 cm,
mid-18th century
(Wereldmuseum Rotterdam)
‘Kommande de Coromandel
،چاپ قلمکار
 اواسط قرن،  سانتی متر١١٠ x ١٨٤
،هجدهم میالدی
)(موزه جهانی روتردام
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کلمه هلندی  ،sitsکه به زبان انگلیسی  chintzو به هندی calico
ترجمه میشود ،نام پارچه های نخی بافته شده ای است که معموال
بطور دستی روی آن چاپ و نقاشی شده ( مترجم :چیت گلدار و یا
قلمکار) .نمونه آن پارچه ای است که در تصویر به نمایش در آمده
و در کلکسیون موزه جهانی روتردام حفظ میشود .این پارچه که
در سواحل کوروماندل هند تولید شده و از طریق اندونزی به روتردام
رسیده ،میتواند اطالعاتی در مورد تاریخچه تجارت بین هلند ،هند و
ایران به ما بدهد.
منسوجات ایرانی در هند
قدیمی ترین منسوجات قلمکار شناخته شده ،از این نوع ،در
هندوستان ،در قرن سیزدهم میالدی ،تولید می شدند .در طی قرن
های بعد ،مراکز تولید مختلفی در هند توسعه یافتند .یکی از مهم
ترین مراکز تولید ،هم برای اروپا و هم برای بازار ایران ،در ساحل جنوب
شرقی هند ،در سواحل کوروماندل بود .قسمتی از تولیدات این مرکز
تا قرن شانزدهم ،برای بازار فروش اسالمی تحت حکومت نسلهاى
متوالى از سالطین بود .بنابراین شگفت آور نیست که نقش و نگار
این پارچه های چاپ و نقاشی شده ،عمدتا ً اسالمی است؛ تصویر
پارچه یک طاقچه با قوس جناغی را نشان می دهد که در زیر آن یک
گیاه یا درخت سرو در حال رشد است .تجار ایرانی که تحت تاثیر
نقوش و کیفیت باالی پارچه های سواحل کوروماندل قرار گرفته
بودند ،احساس کردند که این منسوجات ارزش صادرات به ایران را
دارند .از آن به بعد ،به دلیل افزایش تقاضای ایران ،نقوش پارچه ها
بیشتر و بیشتر تحت تأثیر پیکرنگاری ایرانی قرار گرفت .عالوه بر
این  ،ارتباط تجاری بین ایران و سواحل کوروماندل باعث معرفی چاپ
قلمکار به اصفهان و دیگر شهرهای ایران شد.
نقش هلند
هلند نیز ،وارد تجارت در پارچه نخی چاپی شد .کمپانی هند شرقی
هلند ( )VOCمتوجه شد که بازرگانان اهل ماله ،مشتاق به تبادل
ادویه خود ،در مقابل پارچه نخی چاپی هندی هستند .بازرگانان هلندی
فرصتی جدید در بازار دیدند و از این رو ،آغاز به خرید منسوجات نخی
ساخته شده در سواحل کوروماندل کردند .در ابتدا ،تجارت مشکل
بود .سلسله شیعه حاکم در مرکز گالکاندا در هند ،ترجیح میدادند
تا با مغولهای شمال هند ،که هم مذهب آنها بودند ،تجارت کنند .به
طور کلی ،مغولها مایل به خرید پارچه قلمکار با نفوش گرد بیضی
و طاقی بودند که مشخصات سبک مغولی را داشت .این پارچه های
زیبا ،برای تزئین خیمه و چادر مورد استفاده قرارمی گرفت .در نهایت،
کمپانی هند شرقی هلند موفق به کسب جایگاهی قوی در بازار
تجارت با سواحل کوروماندل گردید .آنها منسوجات چاپ شده را
به ایران و کشورهای مختلف اروپائی حمل و نقل میکردند .در اروپا،
این منسوجات محبوبیت روزافزونی یافته و تقاضا برای آن نیز افزایش
می یافت .مردم اروپا از این پارچه ها برای مبلمان داخلی  -برای مثال
رومیزی  ،روتختی پرده ها  ،و بعدها برای تزئین دیوار -استفاده می

کردند .و بدین ترتیب نقوشی چون بته جقه و میخک صد پر ،در خانه
های مجلل خانواده های اشرافی و سلطنتی اروپا و کمی بعد در خانه
های متمولین ظاهر شدند .حدود سال  ،١٧00سواحل کوروماندل
بصورت یک مرکز جهانی برای تولید منسوجات قلمکار تبدیل شده
بود؛ این منسوجات به بازار ایران  ،مغولستان ،هند ،مجمع الجزایر
اندونزی ،انگلستان و هلند راه یافتند.

'این دروازه شادی همواره
گشوده بادا'
دینکه هاوزینخا

تولید
تولید پارچه قلمکار معموال ً شغلی خانوادگی است .تمام مراحل
تولید  -که کاری طاقت فرساست  -در یک شرکت خانوادگی انجام
می گیرد .این مراحل تولید ،که زمان زیادی نیز می برند ،عبارتند
از :چاپ پارچه با استفاده از بلوک های چوبی  ،نقاشی دستی با
استفاده از رنگها مختلف طبیعی  -هر رنگ باید به طور جداگانه
بکار برده شود  -دفعات متعدد شستشو و خشک کردن در آفتاب.
در سال  ،1۶٨0نماینده تجارتی هلند ،دانیل هاورت ()Daniel Havart
نوشت" :چهار نوع نقاش وجود دارد و مطابق سنت خانوادگی ،هر
کدام نام مشخصی دارند .کار مشتریان بین آنان تقسیم شده و
سپس برخی دیگر از وظایف به عهده کسانی واگذار می شود که از
طبقه اجتماعی پایین تری هستند ".نمونه ها و یا طرح ها از هلند ،
انگلستان و ایران به این شرکت های خانوادگی در سواحل کوروماندل
فرستاده می شد .بدین ترتیب ،نقش و نگار منسوجات قلمکار ،مرتبا ً
تحت تأثیرات جدیدی قرار میگرفت .این تأثیرات را میتوان در پارچه های
قلمکاری که در موزه های مختلف و کلکسیون های خصوصی در
اروپا ،حفظ شده اند ،مالحظه کرد.
چاپ قلمکار در موزه روتردام
مردم هلند بیشتر به پارچه های چاپ شده و نقاشی شده در سبک
مغول عالقمند شدند .مثال آن پارچه قلمکاری است که هم اکنون
در موزه جهانی روتردام حفظ می شود .جالب است که بدانیم که آیا
صاحب اصلی آن با معنای طرح چاپ شده بروی پارچه آشنا بوده یا
نه .اجازه بدهید که نگاهی به اهمیت بخش های مختلف این طرح و
منشاء آن داشته باشیم.
در دو طرف درخت سرو ،در دو قاب بیضی شکل ،به زبان فارسی نوشته
شده' :این دروازه شادی همواره گشوده بادا' .بروی پارچه یک دروازه
یا طاق ،به رنگ سفید نقاشی شده است .این طاق که معماری
اسالمی دارد ،در مساجد دیده می شود .بر دیوار رو به قبله در مساجد،
محراب قرار دارد ،که اغلب به شکل یک طاقچه است با طاقی
در باالی آن .بدین صورت ،نمازگذاران به سمت مکه ،خدا و بهشت
هدایت می شوند .برای مسلمانان ،زندگی روی زمین نوعی راهرو است،
که انسان را به سوی بهشت راهنمائی میکند .نمایش این طاق بروی
پارچه ،نگاهی اجمالی به بهشتی را فراهم میکند که پر از شادی و
خوشنودیست .زیر طاق ،یک درخت سرو می بینیم که نمادیست از
رستاخیز و زندگی ابدی .این درخت سرو ،همراه با گل ها و پرندگان به
نمایش در آمده ،که یادآور بهار هستند .بهار نیز استعاره ای است از
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‘Karrack’ or ‘Kareek’ was once the name given to
a small island in the Persian Gulf, which for twelve
years, from 1754 to 1766, was under Dutch control.
Today it is known as Khark. This hilly island lies
25 kilometres off the coast of Iran, and measures
roughly eight kilometres long and four kilometres
wide. Khark has a long history of different rulers and
many new settlers. It has traces of Greek and Roman
presence, and of both Zoroastrians and Christians.
And once upon a time a German nobleman lived
and worked there, employed by the Dutch East India
Company (in Dutch: VOC). His name was Baron Tido
Frederik von Inn- und Kniphausen. This is his story.
In 1724 the VOC opened a trading settlement in the
port of Basra, Iraq. During the 17th century the
Company had chiefly traded in the Persian Gulf
via more southerly ports such as Gamron (Bandar
Abbas) or Muscat, in Oman; the 18th century saw
Basra take over their trading position. Indeed, in the
1740s so firm was the Company’s position in Basra
that its offices were the most important trading
centre in the entire Persian Gulf.
In 1750 Von Kniphausen arrived in Basra. Holding the
status of ‘merchant’ he was the agent at the trading
station. In that very year, the problems started.
The Ottoman governor of the city, one Hassan
Agha, asked Von Kniphausen to help him out. If Von
Kniphausen would ‘lend’ the governor his ships, a
rebellion could be put down: the insurgents could
be prevented from escaping from Basra by sea. In
order to maintain good relations, Von Kniphausen
considered it best to acquiesce to this request. And
his support was rewarded: the Company was relieved
from paying taxes. Despite this, however, various
disagreements arose later between Von Kniphausen
and the Ottoman city governors. Indeed, in 1753 Von
Kniphausen was even arrested and imprisoned. The
baron had several enemies, including rivals from
England and local merchants with whom he had
come into conflict over business matters. Nor was
this the only problem. The successor to Hassan Agha,
the governor Ali Agha, imprisoned Von Kniphausen
on account of his immoral escapades and his
meddling in domestic politics. Ali Agha considered
executing the baron but in fact did not carry out his
threat. After payment of a fat fine Von Kniphausen
once again became a free man.
Immediately after his release, he left the city. On his
way to Batavia (today Djakarta) where the Company
directors resided, Von Kniphausen stopped at the
island of Khark. There he met Mir Nasser Vaghai,
chief of both Khark and the neighbouring Bandar-e
Rig. Mir Nasser asked Von Kniphausen if he would
build a trading settlement and a fort on the island
to protect both the inhabitants and the port against
marauding pirates and suchlike dangers. The baron
accepted the offer. But first he needed to go to
Batavia. He would have to convince the Company
directors of the necessity of building fort and factory

on Khark. He explained to the directors that a few
fishermen lived on the island, that the climate was
agreeable and that the harbour could function as a
tax haven with no import or export duties. Thus many
merchants would be happy to trade there: Arabs,
Persians and Turks. In short – this was a fantastic
opportunity for the Company to revive its activity in
the Persian Gulf.
The Company governor-general, Jacob Mossel,
thought so too. Indeed, the VOC hoped to sell large
quantities of Javanese sugar cane on the Persian and
Turkish markets. In November 1753 Von Kniphausen
returned to the island and Mir Nasser confirmed
his earlier offer: the island of Khark was given to
the Dutch East India Company. Straight away, Von
Kniphausen set to work constructing a fort and a
factory, or trading station. But before he could really
get on with his commercial plans, he had an old
score to settle with the governor of Basra. So Von
Kniphausen threatened to block the Shatt al-Arab,
the entrance to the port of Basra, unless the governor
repaid the large fine once extorted from the baron for
his release from prison. Nor was it an empty threat.
Several Dutch ships sailed to the port precisely
during the most active trading season – to block the
harbour entrance. But it was not until the end of 1754
that the Ottoman city council finally met the demands
of Von Kniphausen in full; and the fine was repaid – in
gold and dates.
In the meantime, on the island of Khark a brick
fortress was constructed, with four bastions, and
named Fort Mosselstein after the above-mentioned
governor general, Jacob Mossel. The fort consisted
of dwelling space for seven to eight officers,
barracks for the soldiers and sailors and about one
hundred African slaves. There was an office for
administrative purposes, a hospital, a workplace and
five warehouses to store the sugar. An English report
from 1755 records that Von Kniphausen treated the
slaves very well (according to the standards of the
time). But he was very severe if anyone broke the
rules. The island was well protected, with the help of
African soldiers. Von Kniphausen went on to develop
various commercial activities. He invited a number of
Arabs to come to ‘his’ island and take up pearl-diving
there. At the same time he also developed plans on
Khark to establish trade in sulphur with neighbouring
Kuwait. Von Kniphausen maintained good contacts
with the local chiefs, neighbouring sheiks and
emams. Business went well, indeed for a time was
booming, and Von Kniphausen made a fortune.
Meanwhile Mir Nasser, who had donated the island
to the Dutch, had been assassinated by his son,
Mir Mohanna. This murder, according to somewhat
unreliable sources, took place because Mir Nasser
had offered Von Kniphausen not only the island of
Khark, but also a female slave from Georgia – whom
his son was in love with. Indeed, Mir Mohanna was
apparently so aggrieved with his father that he took
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revenge and murdered him. Probably the real cause
of the murder was a little more complicated, since
Mir Mohanna also killed his mother, sisters and other
members of the family. He became the terror of the
Persian Gulf. In due time his behaviour brought trade
in the area to a virtual standstill, and as a result of
this, Karim Khan, ruler of Persia from 1760 to 1799,
felt obliged to bring a final halt to the activities of Mir
Mohanna. To achieve his aims, Karim Khan asked the
Dutch to turn their ships against Mir Mohanna, since
he himself had no fleet. Once again, Von Kniphausen
was faced with a difficult choice in a conflict not of his
choosing, and Mir Mohanna’s reaction was to capture
the island of Khark from the Dutch in 1766.
Von Kniphausen returned to Europe and went to
live in Paris. There, within a short space of time, he
squandered his entire fortune and died as poor as
a church mouse. And Khark became once again the
peaceful island of fishermen which it had been of
yore.
For a complete version of the adventures of Von
Kniphausen see: Willem Floor, The Persian Gulf.
The Rise of the Gulf Arabs. Politics of Trade on the
Persian Littoral 1747-1792, Washington 2007
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1. Map showing Khark by Tido
von Kniphausen, second half
of the 18th century (National
Archives, The Hague)
،نقشه خارک توسط تیدو فون کنیپ هاوزن
)الهه،نیمه دوم قرن هجدهم (آرشیو ملی

 پیچیده تر، شاید هم انگیزه اصلی قتل. او را کشت،برای انتقام
 خواهران و دیگر اعضای خانواده اش را هم به قتل، مادر،بود؛ زیرا او
 رفتار او موجب شد تا وحشت بر خلیج فارس حاکم شود.رساند
 در نتیجه این رخدادها بود که.و برای مدتی تجارت دچار رکود شود
،1799  تا1760  پادشاه ایران در فاصله سال های،کریم خان زند
خود را ملزم دید تا جلوی اقدامات میر محنی را برای همیشه
، کریم خان از هلندی ها خواست که با کشتی های خود.بگیرد
 ناوگانی، خود،مقابل میر محنی قرار گیرند زیرا کریم خان
، بار دیگر خود را با انتخابی دشوار، فون کنیپ هاوزن.نداشت
 آن را انتخاب نکرده،روبرو می دید؛ آنهم در منازعه ای که خود
 جزیره1766  واکنش میر محنی این بود که هلندی ها در سال.بود
.خارک را از دست دادند
، در آنجا.فون کنیپ هاوزن به اروپا بازگشت ودر پاریس زندگی کرد
طی مدت کوتاهی تمام ثروت خود را به باد داد و زمان مرگ کامال
.آس و پاس بود
خارک هم بار دیگر به جزیره آرام ماهیگیران تبدیل شد؛ همچنان
.که از قدیم بود
برای نسخه کامل ماجرای فون کنیپ هاوزن به این منابع مراجعه
:کنید
Willem Floor, The Persian Gulf
Politics of trade on the Persian Littoral 1747-1972
Washington 2007
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2. Map of Khark by Carsten
Niebuhr, 1776 (Koninklijke
Bibliotheek, National
Library of the Netherlands)
،نقشه خارک توسط کارستن نیبور
 کتابخانه،(کتابخانه سلطنتی1776
)ملی هلند

«کاراک» یا «کاریک» نامی است که زمانی به جزیره ای واقع در
خلیج فارس داده بودند؛ جزیره ای که به مدت  12سال از سال
 1754تا  1766تحت تصرف هلندی ها بود .نام کنونی این جزیره،
«خارک» است .جزیره ای پر از تپه ماهور که  25کیلومتر از ساحل
«ایران» فاصله دارد و تقریبا دارای هشت کیلومتر طول و چهار
کیلومتر عرض است .در تاریخ طوالنی خارک ،نام حکمرانان متعدد
و همچنین حضور افراد غیر بومی و بیگانه ،به چشم می خورد و
رد پای یونانیان ،رمی ها ،زرتشتی ها و مسیحیان را در آنجا می توان
یافت .روزگاری هم یک نجیب زاده آلمانی در آنجا کار و زندگی می
کرد که در استخدام کمپانی هند شرقی هلند بود (نام مختصر
کمپانی در زبان هلندی  VOCاست) .نام این شخص بارون «تیدو
فردریک فون این اوند کنیپ هاوزن»  1بود و داستان او به این شرح
است.
در سال  VOC ،1724تجارتخانه ای در «بندر بصره» واقع در عراق
دایر کرد .در طول قرن هفدهم ،کمپانی در «خلیج فارس» ،به طور
عمده از طریق بنادر جنوبی تر همچون «بندر عباس» و «مسقط»
در «عمان» ،تجارت می کرد اما در قرن هجدهم ،بصره به بندر
تجاری آنان تبدیل شد .در حقیقت در دهه  1740موقعیت کمپانی
در بصره ،آنچنان محکم بود که دفاتر آن ،مهمترین مرکز تجاری در
سراسر خلیج فارس محسوب می شد.
در سال  ،1750فون کنیپ هاوزن به عنوان «تاجر» کارگزار
تجارتخانه وارد بصره شد .از همان سال مشکالت نیز شروع شد.
حاکم عثمانی شهر،شخصی موسوم به «حسن آقا» ،از او کمک
خواست .اگر فون کنیپ هاوزن ،کشتی های خود را در اختیار
حاکم می گذاشت شورشیان سرکوب می شدند و متمردان نمی
توانستند از بصره و راه دریا فرار کنند .برای حفظ روابط حسنه،
فون کنیپ هاوزن تصمیم گرفت با این درخواست موافقت کند.
البته حمایت او مورد تقدیر قرار گرفت .کمپانی از پرداخت مالیات
معاف شد .با این حال و با وجود این رخداد ،پس از مدتی اختالفات
دیگری بین فون کنیپ هاوزن و فرماندار عثمانی به وجود آمد .در
واقع فون کنیپ هاوزن ،در سال  1753حتی دستگیر و به زندان
افکنده شد .بارون ،دشمنان زیادی داشت از جمله رقیبانی از
انگلیس و بازرگانان محلی که بر سر مسائل تجاری با آنان درگیری
داشت .گرفتاری های دیگری هم بود .جانشین حسن آقا  ،که
«علی آقا» نام داشت؛ او را به جرم سبکسری های غیر اخالقی و
دخالت در امور سیاسی ،دستگیر و زندانی کرد .علی آقا حتی به
فکر اعدام بارون هم افتاد اما این تهدید خود را عملی نکرد  .بارون
پس از پرداخت جریمه بسیار سنگین ،آزاد شد.
او بالفاصله پس از آزادی ،شهر بصره را ترک کرد .در مسیر خود
به سوی «باتاویا» (جاکارتای کنونی) ،جایی که مدیران کمپانی در
آنجا مقیم بودند ،در جزیره خارک توقف کرد .در آنجا با «میر ناصر
وقائی» رئیس بندر خارک و «بندر ریگ» آشنا شد .میرناصر ،از فون
کنیپ هاوزن درخواست کرد که در جزیره او مرکز تجاری و دژی
بسازد تا ساکنان جزیره را در مقابل دزدان دریایی غارتگر و خطراتی
از این دست ،که جزیره را تهدید می کرد حمایت کند .بارون با
این پیشنهاد موافقت کرد ولی ابتدا باید به باتاویا می رفت و با
مدیران کمپانی برای ساختن دژ و کارخانه صحبت و موافقت آنان
را جلب می کرد .در باتاویا به مدیران توضیح داد که تنها تعداد

کمی ماهیگیر در جزیره ساکنند؛ شرایط جوی مساعدی دارد و
می تواند بهشت مالیاتی ،بدون نیاز به پرداخت عوارض گمرکی
صادرات و واردات باشد .در نتیجه ،خیلی از تاجران ،عرب ها ،ایرانیان
و ترک ها مایل به تجارت در آنجا خواهند بود .خالصه کالم اینکه
فرصت بسیار خوبی برای کمپانی است تا مجددا فعالیت های
خود را در خلیج فارس احیا کند.
مدیر کل کمپانی« ،یاکوب موسل»  2با این برنامه موافق بود .در
حقیقت با این طرح ،هدف  VOCبرای فروش مقادیر انبوه نیشکر
جاوه در بازار ایران و ترکیه تامین می شد .در نوامبر  1753فون
کنیپ هاوزن به جزیره خارک بازگشت و میر ناصر ،پیشنهاد قبلی
خود را مورد تایید مجدد قرار داد .جزیره خارک به کمپانی هند
شرقی هلند سپرده شد .بی درنگ ،فون کنیپ هاوزن شروع به
ساختن دژ و کارخانه و یا همان تجارتخانه کرد اما پیش از آنکه به
برنامه های تجاری خود بپردازد باید خرده حساب کهنه ای را که
با حاکم بصره داشت تسویه می کرد .بنابراین فون کنیپ هاوزن،
تهدید کرد شط العرب را (که راه ورود به بصره بود) ببندد؛ مگر
آنکه حاکم بصره ،جریمه سنگینی را که زمانی به زور از او برای
رهایی از زندان گرفته بود ،باز پس دهد.
این فقط یک تهدید تو خالی نبود .چندین کشتی هلندی دقیقا
در فصل تجارت به طرف بندر حرکت کردند تا راه ورود به بندر
را ببندند .سرانجام در پایان سال  ،1754شورای عثمانی شهر،
باالخره با درخواست فون کنیپ هاوزن تمام و کمال موافقت کرد
تا جریمه ای را که او پرداخته بود به صورت طال و خرما باز پس
دهند.
در همین احوال در جزیره خارک ،دژی آجری با چهار سنگر ساخته
شد و به یاد یاکوب موسل ،فرمانده کل ،که پیشتر نامش ذکر
شد؛ نام «موسل ستین» برای دژ برگزیده شد .این دژ شامل
فضای مسکونی برای هفت یا هشت افسر ،سربازخانه ای برای
سربازان و دریانوردان و حدود یکصد برده آفریقایی بود .اداره ای هم
برای کارهای اجرائی ساخته شد و همین طور یک بیمارستان،
یک کارگاه و پنج انبار برای ذخیره کردن شکر .در یک گزارش
انگلیسی مربوط به سال  ،1755نوشته شده است که رفتار
فون کنیپ هاوزن با بردگان بسیار خوب بود (برطبق استانداردهای
آن زمان)؛ ولی او در مورد کسانی که قوانین را رعایت نمی کردند
بسیار سختگیر بود .با کمک سربازان آفریقایی ،جزیره به
خوبی محفاظت می شد .فون کنیپ هاوزن به ادامه توسعه
فعالیتهای تجاری خود پرداخت .تعدادی از عرب ها را دعوت کرد
تا به جزیره «اش» بیایند و در آنجا به غواصی برای صید مروارید
بپردازند .در همان حال در خارک ،برنامه ای برای تجارت سولفور با
همسایه کویتی آغاز کرد .فون کنیپ هاوزن ارتباط خوبی با رهبران
محلی چون شیوخ و امامان که در همسایگی جزیره خارک بودند،
برقرار کرد .تجارت خوب پیش می رفت و حتی برای مدتی بسیار
ترقی کرد و فون کنیپ هاوزن هم به ثروت فراوانی دست یافت.
در این احوال ،میر ناصر که جزیره را به هلندی ها هدیه داده بود،
توسط پسرش «میر محنی» به قتل رسید .به گفته منابع نه
چندان موثق ،دلیل قتل ،این بود که میر ناصر ،عالوه بر جزیره
خارک؛ برده ای گرجی را به فون کنیپ هاوزن بخشیده بود که میر
محنی عاشق او بود .گویا میر محنی چنان از پدر دل آزرده بود که

کنیپ هاوزن و خارک،
داستان جالب نجیب
زاده ای که به جزیره
خارک وارد شد ...
مارتینه خوسلینک
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Nasser ed-Din Shah Qajar (ill. 1) was the first modern
Persian ruler to make a royal tour through Europe.
He made three trips altogether, keeping extensive
diaries of his journeys. His style is most accessible –
short simple sentences and unflattering but sharply
drawn observations. Many of his descriptions of
European monarchs and dignitaries are far from
complimentary. Happily, the shah also had a fair
measure of self-mockery and presents himself as
a man with common human failings. This makes
his travel diary not only informative but also highly
entertaining.
His first European journey in 1873 took him to
Moscow and St Petersburg and afterwards via Austria
to Germany (Berlin), Belgium, England, France,
Switzerland and Italy. Then via Turkey he travelled
home to Persia. He could afford to make such an
extensive journey because his country was at that
time enjoying a spell of unprecedented stability. He
had full confidence in the government which he left
in the capable hands of a triumvirate consisting of his
uncle, Prince Farhad Mirza ‘Motamed od-Doleh’, his
son Prince Kamran Mirza, and Nasser ol-Molk, the
shah’s deputy head of the armed forces.
Accompanying the shah on his travels was an
entourage of about one hundred persons, including
the prime minister (Sadr Azam) Mirza Hossein Khan
‘Moshir od-Doleh’, six princes, three ministers, an
uncle and his half-brother Prince Abdosamad Mirza
‘Ezz od-Doleh’, seven generals, a photographer,
servants to deal with the coffee and the hookah,
a water-pourer, a barber, a couple of stable-boys
to tend the five horses who travelled with them,
countless other servants and four Europeans. The
latter were the shah’s French physician, Dr Joseph
Desiré Tholozan, the French teacher Jules Richard,
the physician from the British Embassy, Joseph
Dickson, and the British consul, Ronald Thomson.
The shah originally intended to take several of
his wives but was advised that this might appear
strangely excessive in the monogamous countries
of Europe. So he contented himself with reducing
the numbers to his favourite wife – Anis od-Doleh
and her three ladies-in-waiting. But it proved too
complicated to keep the Muslim ladies in their
customary privacy and already early in the journey, at
Moscow, they were sent back home.
When the company arrived in Switzerland they all
had an outing on Lake Geneva. The boat-trip lasted
for about six hours and they partook of a light lunch
on board. The trip ended at Vevey where the boat
moored and the shah was welcomed by the Swiss
president, Paul Cérésole. In his diary the shah noted:
‘We disembarked and climbed into a carriage. There
are a great many attractive women here. We entered
the hotel – a splendid building. (ill. 2) The king of
Holland is here for a short vacation. He was waiting
for us at the hotel entrance hall. We shook hands
with him. We chatted a little and went to sit down

at the table. The meal lasted a long time and there
was a musical accompaniment. The women seated
at other tables watched what we were doing with
great interest. The king of Holland sat opposite us
and we talked a good deal, but what should one say
about him? God preserve us. He is like a bull and
a donkey but still they call him king of Holland. His
face resembles that of Mirza Mohammad, the son
of Ghaem Magham Farahani, and he suffers from a
disease that makes him forget everything. During our
conversation he would sometimes forget what he was
about to say and then he would stare at the ceiling
for ten minutes and when he remembered what it
was he looked down again and appeared to be talking
to himself. No one answered him. He speaks very
indistinctly and mumbles so that no one can really
understand what he says. He is like the male donkey
of Joozali. He is very strong but not all here mentally.
After lunch we strolled through some gardens beside
the lake. [...]. During the walk the king of Holland
came up to us and was in a bad mood and told us he
wanted to leave. We shook hands with him – but his
grip was so fierce it hurt my fingers. Later we heard
that just before he left he had been quarrelling with
the hotel owner.’
Shortly after this, while Nasser ed-Din Shah was
visiting the Austrian emperor Franz-Joseph, he met
Prince Alexander, the son of Dutch King Willem.
Again, the shah makes his observations: ‘There
is not the slightest shadow of doubt that he is his
father’s son.’ Nor has the shah much good to say of
the emperor: ‘The emperor himself is bald, ill-kempt
and has large ears and a thick neck. He has yellow
hair growing on his cheeks and a clean-shaven chin.
He has a large fleshy mole at the side of his nose.
His body is scraggy and his head is too large. He
looks like Ali Khan, the son of our dear departed aunt
Begom Khanum, and also like Mirza Zaki, the exminister of Saudi-Arabia.’
Despite these somewhat negative impressions
concerning the Dutch royal family, the shah fully
intended to visit the Low Countries on his third and
final European tour in 1889 and 1890. King Willem III
had previously expressed the wish to receive the shah
with a most royal welcome – but alas, his poor health
foiled the plan. The king’s physicians, observing that
Willem had great difficulty in focusing on a situation,
finally took the decision for him and decreed that he
could not receive anyone.
This did not prevent the shah from continuing with his
plans to visit the Netherlands. In fact, the king and
queen commanded a gala dinner to be prepared for
the Persian guest in the royal palace in The Hague.
On 6 June the queen sent a message via the director
of the King’s Cabinet that the king was absolutely
determined to attend the banquet ‘provided that the
king’s health permits him to leave the palace at Het
Loo’.
Nasser ed-Din Shah and his entourage arrived in
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Amsterdam by train from Kassel (in Germany) on
Sunday 16 June 1889. At eight o’clock that evening
a group of Dutch dignitaries stood waiting to greet
the Persian party at Amsterdam’s Central Station:
the burgomaster and the city aldermen, members
of the municipal council, a military guard of honour
and a band of musicians. Again we turn to the shah’s
description: ‘Workers from the city as well as people
in better jobs had come to meet us at the station,
musicians and soldiers were waiting in their rows.
They tell me that 450,000 people live in Amsterdam.
It is an attractive and important city […] We stepped
off the train and shook hands with the governor and
others and inspected the guard of honour while the
music played. Then the soldiers started a marchpast. Not of their own accord, you understand
– no, we gave them the order. But it was all most
acceptable. But it was not as good as the Russians or
Prussians, though it was good enough for Holland.
After this a fine government carriage arrived and we
climbed into it together with our host and Amin osSoltan and drove to our lodgings.
‘It is a fine city with wide paved streets. The houses
are three or four storeys high, the buildings are
substantial, quite clean and attractive. There were
crowds of people in the streets. The women here are
very pretty, prettier than in other places, especially
the maidservants, who wear dear little white caps
on their heads. They are all quite plump and tall and
there are no ugly women except the ones who are
old. The people of this city had never seen Persians
before, let alone a Persian Prince, so they had come
in their crowds to gawp at us, and it looked as if their
eyes would pop out of their heads! They pointed at us,
talking to one another about us.’
The shah and his train lodged in the Amstel Hotel:
‘We had a room with a view over the river Amstel
which flows past the hotel. As we were extremely
fatigued, immediately after supping we retired to
sleep. Compared with other cities this one is far less
noisy and is much better.’
During the next three days the shah and his company
were given a tour of Amsterdam and its surroundings.
(ills 3 and 4) First there was a reception at the Town
Hall and the shah and his entourage were invited to
view an historical exhibition specially arranged for
the occasion. Burgomaster Gijsbert van Tienhoven
demonstrated the efficiency of the Amsterdam fire
brigade, which had a steam-operated pump. After a
light lunch they visited the port of Amsterdam and
the naval dockyard. Much fascination was shown for
the section where torpedoes were assembled. Then,
climbing into a shallop the visitors were rowed back
to the Amstel Hotel, where, upon disembarking, they
were greeted by the Dutch Minister of Foreign Affairs,
the Right Honourable C. Hartsen and the Minister for
Home Affairs, the Most Honourable Baron Mackay.
The shah described Hartsen and Mackay as follows:
‘The Foreign Minister was a short man, aged about

1. Nasser ed-Din Shah Qajar (1831-1896), Shah
of Persia from 1848 until 1896 (Leiden University
Library) In the corner of the photo a small inset
shows the imperial seal of Nasser ed-Din Shah,
(collection of the author)
١٨٩۶  تا١٨۴٨  شاه ایران از، )١٨٣١-١٨٩۶( ناصر الدین شاه قاجار
(کتابخانه دانشگاه لیدن) در گوشه ای مهر و موم سلطنتی ناصر
)الدین شاه دیده میشود (از کلکسیون نویسنده

70 or 80, very intelligent and authoritarian, a skilful
politician. He has bloodshot eyes and a long nose.
His complexion has a greenish tinge. He looks a
little like Mirza Jafar Khan ‘Moshir od-Doleh’. He
was completely clean-shaven. […] He was also very
cynical. The Minister of Home Affairs was also not
tall. His complexion was pale, he was aged about 60,
well-shaven and he was a most amiable and goodhumoured person.’
That evening there was a party at burgomaster Van
Tienhoven’s, and we gain a description from the
shah’s words: ‘At seven p.m. we are to be at the
burgomaster’s house, clad in evening dress, ready
for the banquet. Amin os-Soltan and the others were
also dressed in their official uniform. We drove to the
burgomaster’s in horse-drawn carriages. He has a
very fine house. His wife came out to greet us and we
shook hands. The important generals, admirals, the
prime minister and the Minister of Foreign Affairs all
wore their uniforms. The food was excellent and the
evening was extremely pleasant. The prime minister
made a little speech and a toast to our good health.
We also made a toast to the king of Holland, wishing
him good health. The burgomaster’s wife sat on our
right hand. She was old, about 55, and ugly and she
talked too much. Her arms and throat were bare,
they were plump, the skin pinkish-white. It is curious
that all these foreign women, even the old ones, have
a good pink-white skin and their bodies are wellcovered, like a young girl’s of 14 years old. They look
like Taj od-Doleh’s sisters. If they were to go round
wearing as little clothing they would look like her.’
Later that evening the whole company was taken
in coaches to the waters of the IJ, where a small
steamship lay waiting. The water was full of boats,
sail ships and steam ships, all fully loaded with
passengers. The shah wrote: ‘On each vessel there
burnt one or two torches […] The torches illuminated
the water far and wide, providing a beautiful
spectacle.’ Fireworks of many different types and
colours were sent into the sky. The word Welcome
was written on a board in burning fireworks. Boats
passed by, carrying people singing cheerfully. The
burgomaster, who in the meantime had grown most
merry, informed the shah that all these people were
his workers – upon which he proceeded to laugh
heartily. The people on their boat started singing the
National Anthem, the shah enjoyed the singing and
observed that the burgomaster joined in – and then
suddenly had to throw up. Later the shah described
the burgomaster as a short man with dark hair and
beard and side whiskers and attractive deep blue
eyes. He found him wise, authoritarian and at the

same time a warm person with whom he enjoyed
conversing.
The shah was delighted with the reception in
Amsterdam. He instructed that various people have
conferred upon them the Persian Order of the Lion
and Sun. And the burgomaster’s wife was given a ring
set with diamonds and turquoises.
On the Wednesday the shah was invited to attend
a concert in the city’s new concert halls, the
Concertgebouw. When the shah entered, those
present all rose to their feet; the place was packed.
In his diary the shah mentions that he grew
embarrassed having so many lovely women and
young ladies looking at him. The truth is that it would
have taken more than that to make Nasser ed-Din
Shah feel shy. ‘A woman came into the platform and
began singing. She was not ugly and was attractively
dressed. But her voice resembled caterwauling or
howling dogs; the audience, however, loved it and we
found this most bizarre.’
On Friday the cities of Rotterdam and The Hague
were on the programme. Arrived in Rotterdam, the
company set off straightaway for the river and the
port. The shah admired the many ships, both sail
and steam-powered. ‘When you see all the masts,
it resembles a forest.’ After a watery trip of an hour
and a half with the burgomaster and an admiral,
they went to the burgomaster’s house for lunch: ‘…
and although this was a most shabby house it looked
extremely clean. We consumed our lunch there, it
was plain fare, but tasty.’ The burgomaster, wrote
the shah, was a tall man with a yellowish complexion
and black hair, thin eyebrows, a shaven chin, but
hair growing on his cheeks. He liked the man. After
lunch the shah and company went by train to The
Hague. He described his visit to the city of the Dutch
royal court later, recounting that ‘the palace [Huis
ten Bosch] is set in an attractive park close to the
city. It is a beautiful building with fine paintings and
costly curtains and the visitor would require at least
ten days to see it all.’ About the city of The Hague he
had the following to say: ‘The Hague is a peaceful
city, which is why it was chosen as the country’s
political capital. On the other hand, Rotterdam and
Amsterdam have more to offer as a capital, but are
both very busy.’
The final evening of the shah’s visit was spent once
more in Amsterdam. Then the following day, after
lunching with the burgomaster, the shah presented
him with the sum of a thousand guilders to spend on
the city’s poor. Following this gesture of munificence,
the shah and his entourage climbed into the train
that would carry them onward to Belgium.
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2. Hotel Des Trois Couronnes in Vevey,
Switzerland, with inset showing the hotel as it
appeared a hundred years ago. It was here on
21 July 1893 that Paul Cérésole, president of the
Swiss Confederation, organized a splendid dinner
in honour of Nasser ed-Din Shah in the presence
of King Willem III of the Netherlands
 همینطور عکسی از هتل در صد سال، سوئیس،هتل د تغوا کورون در ووی
 رئیس کنفدراسیون،  پل سرزول١٨٩٣ جوالی٢١  در این محل در تاریخ.پیش
 یک شام با شکوه به افتخار ناصر الدین شاه قاجار و با حضور،سوئیس
پادشاه ویلم (گیوم سوم) هلند ترتیب داد
3. Page of the Geillustreerd Politie-Nieuws with
the comment ‘An expensive reception’. Collection
Atlas Van Stolk, Rotterdam
صفحه ای از یک روزنامه هلندی با مقاله ای با عنوان «میزبانی گران
) روتردام،قیمت» (از مجموعه اطلس فان ستولک
3.
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4. Nasser ed-Din Shah at Weesperpoort
Station in Amsterdam, June 1889, Amsterdam
Municipal Archives (Stadsarchief Amsterdam)
.١٨٨٩  جون، ناصر الدین شاه در ایستگاه ویسپرپورت آمستردام
آرشیو شهر آمستردام
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بخصوص شاه ایران ،تمام برای تماشا آمده بودند و کم مانده بود ،از زور
تماشا ،چشمهایشان از کاسه بیرون بیاید .من را با سر و دست کله،
هی به این و آن نشان می دادند".
شاه و همراهانش در هتل آمستل اقامت گزیدند" :اطاق های خوب و
روشن ،چشم انداز به رودخانه نگاه می کند .چون خیلی خسته بودیم،
شام خورده خوابیدیم .صدای این شهر و های و هوی آن نسبت به
شهرهای دیگر خیلی کمتر و بهتر است".
در طی سه روز آینده ،توری گردشی برای شاه و همراهانش برای بازدید از
آمستردام و اطراف ترتیب داده شد (تصویر  .)٣اول ،پذیرائی در شهرداری
انجام شد که در آن نمایشگاهی تاریخی به مناسبت این بازدید ترتیب
داده شده بود .شهردار ،خیزبرت فان تین هون ،عملکرد آتشنشانی
آمستردام را به نمایش گذاشت که با پمپ بخار کار می کرد .بعد
از یک نهار سبک ،از بندر آمستردام و تعمیرگاه کشتی نیروی دریایی
بازدید به عمل آمد .بخصوص ناواژدرافک ن و بکارگیری آن بسیار مورد
توجه قرار گرفت .سپس  ،بازدید کنندگان با قایق پاروئی به هتل
آمستل بازگردانده شدند ،و در هنگام پیاده شدن از قایق ،توسط وزیر
امور خارجه هلند ،هارتسن ،و وزیر امور داخله و بارون ماککی مورد
استقبال قرار گرفتند.
شاه در مورد هارتسن و ماککی مینویسد ":وزیر خارجه مردیست
کوتاه قد .هفتاد هشتاد سال از عمرش میگذرد .خیلی مرد زیرک،
دانای ظالمی است .پلیتیک دان است .توی چشمهای سرخی دارد.
بینی بلندی دارد ،رویش سبز رنگ است .قدری شبیه است به میرزا
جعفرخان مشیرالدوله .تمام زنخ را با سبیلش می تراشد [ ]...خیلی
تلخ هم هست .اما صدر اعظم وزیر داخله ،آنهم مرد بلندی نبود ،روی
سفیدی داشت ،سنش هم شصت سال می باشد .ریش و سبیلش را
تمام می تراشد .آدم بسیار خوش مزه و خوش صحبتی بود".
آنشب یک مهمانی در خانه شهردار ،فان تین هون ،ترتیب داده شد .شاه
در این مورد می نویسد ":در ساعت هفت باید برویم به خانه شخصی
حاکم ،با لباسی رسمی آنجا شام بخوریم .در ساعت مذکور لباس
رسمی پوشیده ،امین السلطان و سایر آدمها هم لباس پوشیده،
کالسکه نشسته رفتیم ،رسیدیم به خانه حاکم .خانه عالی بود.
زن حاکم که (مادام تین هون) است آمد جلو ،دست دادیم ،رفتیم
باال .اغلب از معتبرترین شهر ،ژنرالها ،امیرال ها ،صدر اعظم ،وزیر
امور خارجه با لباس رسمی حاضر بودند .رفتیم سر شام .شام خوبی
خوردیم .صدر اعظم به سالمت ما نطق مفصلی کرده و تستی خورد.
ما هم به سالمت پادشاه هلند ،تستی خوردیم .خیلی خوش گذشت
و شام تمام شد .زن حاکم ،دست راست ما نشسته بود .پیر است.
پنجاه و پنج سال دارد .بدگل است .پر حرف می زند .تن و بازو سینه
و ساعدش تمام باز بود .چاق و سفید بود .تعجب است .این زنهای
فرنگی ،با وجود پیری ،تن و بدنشان سرخ و سفید و چاق و خوب ،مثل
آدم های چهارده ساله می ماند .خیلی شبیه بود به خواهر تاج الدوله.
اگر آنها هم لخت بشوند ،همینطور میشوند".
آنشب ،شاه و همراهانش با کالسکه به طرف آبهای ای ( ، )IJجایی که
یک کشتی بخار کوچک منتظرشان بود ،رفتند .آب پر از قایق  ،کشتی
های بادبانی ،کشتی های بخار و مملواز مسافر بود .شاه نوشته است:
"قایق ها پر بود از جمعیت .هر کدام یکی دو چراغ داشت .تمام این
روی آب را چراغان کرده بودند .چقدر مقبول و خوب .آتش بازی زیادی
از فشنگ و آتشبازی های رنگ به رنگ و غیره کردند .خیلی تماشا
داشت و این عبارت را با آتش بازی روی تخته نوشته بودند ( ول کم)

یعنی خوش آمدید".
قایق ها در آب حرکت می کردند و مسافران با شادی آواز می
خواندند .شهردار ،که در این میان مست و با نشاط شده بود،
باخنده به شاه میگوید که همه این افراد رعیت او هستند .مردم در
قایقها شروع به خواندن سرود ملی میکنند ،شاه بسیار خوشش
می آید ،و متوجه میشود که شهردار نیز با آنها هم صدا شده -
ولی بعد ساکت می شود ،چون ناگهان باید باال بیآورد .شاه ،شهردار
را مردی کوتاه با موهای تیره و ریش و سبیل چخماقی و جذاب و
چشم آبی توصیف کرده .او به نظر شخصی دانا  ،مستبد و در عین
حال گرم است ،کسی که از صحبت با او میشود لذت برد.
شاه از پذیرائی در آمستردام راضی وخوشنود بود .به دستور او افراد
مختلفی نشان شیر و خورشید را دریافت کردند .و همسر شهردار
یک حلقه با الماس و فیروزه دریافت کرد.
روز چهارشنبه ،شاه به یک کنسرت در سالن کنسرت جدید شهر
آمستردام دعوت شد .هنگامی که شاه وارد شد ،همه ایستادند.
سالن کامالً پر بود .شاه در دفتر خاطراتش می نویسد که از اینکه
اینهمه دختران و زنان زیبا به او نگاه می کنند خجالت زده می شود.
واقعیت این است که ناصر الدین شاه ،به این آسانی ها احساس
خجالت زدگی نمی کرد ".بعد زن خواننده آمد ،آواز خواند .خوش
لباس بود .چندان بدگل نبود ،اما آوازش مثل زوزه سگ به گوشمان
می آمد .مردم تعریف میکردند .خوششان میآمد .ما نفهمیدیم
چه میگوید".
روز جمعه ،بازدید از شهرهای روتردام و الهه در برنامه بود .به
محض ورود به روتردام ،هیأت به سمت رودخانه و مجموعه بندر
می رود .شاه ،فراوانی کشتی های بادبانی و بخار را تحسین
میکند":کشتیهای در روی این آب روتردام ایستاده اند ،تجارتی همه
جور ،بخار ،بادی ،جور به جور .دکل های آنها مثل جنگل به نظر
می آید ".بعد از یک گردش یک و نیم ساعته بروی آب ،با شهردار
و امیرال ،برای صرف ناهار به خانه شهردار می روند" :اگرچه (خانه)
محقر است اما خیلی پاکیزه و خوب .در آنجا ناهار خوردیم []...
ناهارمختصری بود .اما خوب و مأکول".
از شهردار مینویسد" :بلند قد ،زرد چهره ،مو سیاه  ،ابروی باریک دارد،
چانه خود را می تراشد ،گونه های او ریش دارد .آدم خوبی است".بعد
از ناهار شاه و گروهش با قطار به الهه رفتند .او بدین ترتیب قصر
سلطنتی ( )Huis ten Boschرا توصیف می کند" :این عمارت ییالقی
در وسط شهر ،در میان پارک با صفائی ،واقع است [ ]...تاالر خیلی
مرتفع و عالیست .در و دیوار و سقف آن نقاشی های خوب است ،کار
استادان قدیمی هلند که روی تخته به همان دیوار و سقف نقش
کرده اند [ ]...در آنها پرده های بسیار خوب و قیمتی که حقیقتا ده
روز شخص صرف دیدن آنها بکند کم است .او در مورد شهر الهه
می نویسد" :اصل شهر الهه کنار و گوشه واقع شده خیلی آسوده
است و به همین واسطه اینجا را پایتخت کرده اند و اال از حیثیت
استعداد آمستردام و روتردام قابل این است که پایتخت باشد ،اما
همچو معلوم می شود چون در آنجا یعنی آمستردام و روتردام تجارت
و جنجال زیاد است ،به جهت آسودگی ،الهه را پایتخت کرده اند".
آخرین شب سفر شاه ،بار دیگر در آمستردام گذرانده شد .روز بعد،
پس از ناهار با شهردار ،شاه به او مبلغ یک هزار گیلدن داد تا صرف
افراد بی بضاعت شهر بکند .بعد از این اقدام خیرانه ،شاه و
همراهانش سوار قطار شدند تا به بلژیک بروند.

ناصر الدین شاه قاجار (تصویر ،)١اولین فرمانروای ایران است که با تور
سلطنتی از اروپا بازدید کرد .او در طی سه سفرش به اروپا خاطرات
خود را با آب و تاب تمام یادداشت کرده .سبک نوشتاری او روا ن و سلیس
است ،جمالت کوتاه و ساده اند و مشاهدات او تیز و هوشیارانه و بدور
ق می باشند .در وصف فرمانروایان اروپا اغلب نشانی
ى و تمل 
از چاپلوس 
از تعریف و احترام دیده نمیشود .خوشبختانه ،شاه گاهی در مورد
خود نیز شوخی کرده و نشان می دهد که او نیز انسانی است ،با همه
کمی و کاستی های مشترک بشری .این امر باعث شده که خواندن
سفرنامه او نه تنها آموزنده بلکه بسیار سرگرم کننده بشود.
در اولین سفر اروپائی در سال  ،١٨٧٣ناصر الدین شاه به مسکو،
سنت پترزبورگ و بعد از آن از طریق اتریش به آلمان (برلین) ،بلژیک،
انگلستان ،فرانسه ،سوئیس و ایتالیا رفت .سپس از طریق ترکیه به
ایران بازگشت .ثبات بی سابقۀ ایران در آن زمان ،امکان چنین سفر
طوالنی به خارج از کشور را فراهم آورده بود .او به دولت جانشین خود
نیز اعتماد کامل داشت .حکومت در غیاب او ،در دست توانای سه
نفر ،متشکل ازعمویش ،شاهزاده فرهاد میرزا معتمدالدوله ،فرزندش
شاهزاده کامران میرزا  ،و ناصر الملک ،معاون شاه در نیروهای مسلح
 ،قرار داشت.
در این سفر حدود یک صد نفر شاه را همراهی میکردند ،از جمله
نخست وزیر (صدر اعظم)  ،میرزا حسین خان مشیر الدوله ،شش تن از
شاهزادگان ،سه وزیر ،عمو و برادر ناتنی اش شاهزاده عبدالصمد میرزا
عزالدوله ،هفت ژنرال ،عکاس ،قهوه چی و قلیانچی ،سقا ،آرایشگر،
چند نفر مسئول اسطبل و پنج اسبی که در سفر به همراه بودند،
تعداد زیادی خدمه و چهار اروپایی ،که عبارت بودند از پزشک فرانسوی
شاه ،دکتر جوزف دزیره تولوزان ،معلم فرانسوی ریچارد ژول ،پزشک
سفارت بریتانیا ،جوزف دیکسون ،و کنسول انگلیس ،رونالد تامسون.
شاه در ابتدا تصمیم داشت که چند تن از همسران خود را نیز به
همراه ببرد ،ولی توصیه شد که از این تصمیم صرفنطر کند ،چون
در اروپا داشتن بیش از یک همسرعرف نبود .بنابراین او به بردن همسر
سوگولی خود انیس الدوله  -وسه خدمه زن او  -رضایت داد .اما از آنجا
که حفظ حریم خصوصی مرسوم زنان مسلمان در چنین سفری کاری
دشوار بود ،آنان را در همان اوایل سفر ،در مسکو  ،روانه خانه کردند.
هنگامی که به سوئیس رسیدند ،همه برای گردش به دریاچه ژنو
رفتند .سفر با قایق شش ساعت به طول انجامید و در طول آن
ناهارسبکی در قایق صرف شد .سفر در شهر ووی ( )Veveyبه پایان
ت و رییس کنفدراسیون سوییس ،پل سرزول،
رسید ،قایق لنگرانداخ 
از شاه استقبال کرد .شاه در دفتر خاطرات خود مینویسد":از کشتی
پیاده شده در ساحل سوار کالسکه شدیم ،زن ها و خانمهای بسیار
بسیار خوشگل اینجا بودند [ ]...داخل مهمانخانه شدیم ،بسیار
عمارت عالی است (تصویر  .)٢پادشاه هلند که چندیست در اینجا
سیاحات می کند ،در تاالر مهمانخانه ایستاده بود ،منتظر ما بود .وارد
شده دست به او دادم .صحبت شد و بعد سر میز رفتیم .ناهار طوالنی
خورده شد .موزیکان میزدند .زنها از اطراف تماشای مجلس ناهار را می
کردند .همه در سر میز بودند ،پادشاه هلند هم جلو ما نشسته بود.
زیاد صحبت شد ،اما چه بنویسم از پادشاه هلند ،نعوذباهلل ،یک گاو،
یگ خر را اسمش را پادشاه هلند گذاشته اند ،ول کرده اند .شباهت
رویت بعینها میرزا محمد پسر قائم مقام فراهانی ،یک ناخوشی
فراموشی هم دارد ،در بین حرف حرف یادش می رود و ده دقیقه سرش را
باال نگه میدارد .بعد یادش آمده آن وقت سرش را پائین کرده حرف می
زند .گاهی هم خودسر حرف می زند .کسی جوابش نمیدهد .حرفش را
هم بطوری جویده و بد حرف می زند که نمیتوان فهمید .بسیار نره خر
جوزعلی است ،بسیار پر زور است ،مبهوت و منگ است .بعد از ناهار
برخاسته در باغ کنار دریا جلو مهمانخانه گردش کردیم [ ]...در بینی

که گردش میکردم ،پادشاه هلند آمد با کج خلقی گفت ،میخواهم
مرخص شده ،بروم .دست به او دادم ،چنان دستم را فشار داد که
انگشتهای من به درد آمد .بعد معلوم شد که با مهمانخانه چی دعوا
کرده بوده است ،کج خلق شده است".
مدت کوتاهی پس از آن ،وقتی که ناصر الدین شاه به بازدید
امپراتوراتریش ،فرانتس ژوزف ،رفته بود ،شاهزاده الکساندر ،پسر شاه
هلند ویلم را مالقات می کند .او در مورد این مالقات می نویسد  ":خر
یابو پسر همان پدریست که تفصیلش را در روز سیاحت دریاچه ژنو و
شهر وود نوشتم .حالل زاده صحیح النسب است .عجب پسر گهی
است ".ازامپراطور اتریش نیز حرف چندان خوبی برای گفتن ندارد":
سرش بی مو و کثیف ،گوشهای بزرگ ،پشت گردن کلفت ،ریشش از
دو گونه در آمده ،زرد و زیار ،چانه را میتراشد .خال گوشتی در پهلوی
بینی ،گردن نازک ،بدن الغر باریک ،سر گنده ،بسیار به علی خان پسر
بیگم خانم ،خاله مرحوم و میرزازکی وزیر سابق عربستان شبیه
است".
با وجود اثر نسبتا ً منفی که خانواده سلطنتی از خود به جای گذاشته
بود ،ناصر الدین شاه در سومین و آخرین سفر اروپائی خود ،در سال
 ،١٨٨٩- ١٨٩٠بر آن میشود که از هلند دیدار کند .پادشاه ویلم سوم،
قبالً از شاه دعوت کرده و وعده پذیرائی شاهانه ای را به او داده بود ،ولی
به علت بیماری و کسالت او ،این برنامه به هم خورد .پزشکان پادشاه
هلند ،که می دیدند او مشکل تمرکز دارد ،در نهایت تصمیم گرفته
بودند که بهتر است که او پذیرای کسی نباشد.
ولی این مانع سفر شاه به هلند نشد .شاه و ملکه هلند ،یک شام
با شکوه برای پذیرائی از مهمانان ایرانی در کاخ سلطنتی الهه ترتیب
دادند .در تاریخ  ۶ژوئن ،ملکه در طی یک پیام از طرف شاه به مدیر
کابینه اعالم داشت که "شاه مصمم است در مهمانی شرکت کند،
البته در صورتی که سالمتیش اجازۀ خارج شدن از کاخ لو (،)Het Loo
را بدهد".
در تاریخ سه شنبه  ١٦ژوئن  ،١٨٨٩ناصر الدین شاه و همراهانش با
قطار از کاسل در آلمان ( )Kasselبه آمستردام وارد .ساعت هشت
شب ،گروهی ازشخصیت هایعالى که عبارت بودند از شهردار ،
اعضا و ریش سفیدان شورای شهر ،گارد نظامی تشریفات و گروهی از
نوازندگان در انتظار ورود و خوش آمدگوئی به هیأت ایرانی در ایستگاه
آمستردام مرکزی ایستاده بودند .شاه در این مورد می نویسد":رسیدیم
به گار آمستردام که توی شهر واقع است .حاکم و کدخدا ،عملجات
شهر و معتبرین ،تمام به استقبال در گار حاضر بودند سرباز و موزیکان
چی ایستاده بودند .جمعیت این شهر را خودشان میگویند ۴۵0000
نفر است [ ]...بسیار شهر معتبری است و منظم [ ]...از ترن پائین آمده
با حاکم و سایرین تعارف کرده ،از جلوی سربازها گذشتیم .موزیک
زدند ،سربازها دفیله کردند ،خودشان نمیخواستند دفیله کنند ،من
اصرار کردم ،دفیله کردند ،بد مشق نکردند .سربازهایشان هم خوب
بود ،اما به پای سربازان آلمان و روس نمیرسد .ولی برای خود هلند
خیلی خوب است .بعد آمدیم از در گار بیرون .کالسکه دولتی خوبی
حاضر کرده بودند .سوار حاضر بود .با مهماندار ،امین السلطان ،توی
کالسکه نشسته ،مردم هم سوار کالسکه ها شده و راندیم".
" بسیار شهر خوبیست ،کوچه های وسیع سنگ فرش بسیار خوب
کرده ،عمارت های سه چهار مرتبه عالی ،بناهای محکم ،پاک ،تمیز،
شسته ،خیلی خیلی قشنگ ،جمعیت مرد و زن ،بچه ،دیگر از اندازه
بیرون بود ،این طرف آن طرف راه پر بود از جمعیت الی منزل زنهای
خوشگل خوب خیلی بود که از جاهای دیگر خیلی مقبولتر بودند،
بخصوص خدمتکارهای اینجا که تاجی از تور سفید که جلوی آن
شبیه است به نیم تاج سرشان است .تمام چاق و گنده مقبول .زشت
ندارند مگر پیر باشند .اهل این شهر هم چون ایرانی ندیده بودند،

ارتباطات سلطنتی
ل.ا .فریدون برجسته فان
والویک فان دورن
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a Follow up

Mozaffar ed-Din Shah Qajar (reigned 1897-1907), son
and successor of Nasser ed-Din Shah, followed in his
father’s footsteps, making several visits to European
countries. His health was rather delicate and he took
frequent cures at spas. Indeed, in 1900 he went on
a trip lasting over seven months, visiting Austria,
Belgium, France, the Netherlands, Russia and parts
of the Ottoman empire. In his entourage he had thirty
people, including the prime minister (Sadr Azam)
Amin os-Soltan. On 28 August at half past four in the
afternoon, to the accompaniment of a resounding
thirty-three gun salute, his train arrived at the station
of Delftsche Poort in The Hague. Here he was greeted
by a guard of honour consisting of Dutch naval
officers. When they had presented arms, the sound
of pipes and drums was to be heard playing a stirring
march, which was followed by the Persian national
anthem performed by a military band. Waited for
the shah and his entourage was an assembly of
dignitaries, including lieutenant general Dumonceau,
representing the queen, and the ministers of Foreign
Affairs, Justice, Financial Affairs and the Overseas
Colonies, Her Majesty’s Equerry, Baron Bentinck, the
Commissioner for the Queen, Mr Patijn, the mayor of
The Hague, Baron Van Harinxma thoe Slooten, and a
complete gallery of generals, colonels and military
commanders including the director of the Military
Academy and the chief commissioner of police. In
contrast to his entourage, who were all clad in full
ceremonial dress (in uniforms of state embellished
with gold brocade) the shah himself was dressed
most simply and modestly.
Crowds had gathered around the station and when
the shah drove out in his crimson carriage with
postillions, horsemen in advance and twentyfive cavalrymen, a mighty cheer went up as they
clattered through the archway at the station
entrance. The shah rode in a barouche, which is
a semi-open carriage, and was followed by four
landaus, four-wheeled carriages with two folding
hoods which may be opened in fine weather. Here
sat the rest of the gentlemen in the shah’s company.
The shah and six of the men with him lodged in the
palace, while the others stayed in one of The Hague’s
splendid hotels, whose names recalled the bygone
days of Dutch glory: Hotel des Indes and Hotel
den Ouden Doelen. While the shah was residing
there, the Persian royal standard fluttered from the
flagpole at Noordeinde Palace.

On 29 August the shah held a reception for cabinet
members, after which he drove through The Hague.
Once again he was escorted by cavalrymen and this
time he was preceded by a victoria, a light fourwheeled carriage containing two seats which on this
occasion were occupied by the chief commissioner
for police in The Hague and an inspector. They
headed towards the Zee Boulevard in the seafront
suburb of Scheveningen, where standing on
balconies or lining the streets hundreds waved
enthusiastically as the shah drove past. The viaduct
linking the pier with the pavement was decorated
with the fluttering flags of many nations, with the
flag of Persia in the centre, hoisted aloft on a flat
column. Women standing on the bridge tossed
flowers into the open carriage and the shah gallantly
took one and placed it in his buttonhole. After a tour
of Huis ten Bosch Palace the shah once more set
off, at about two thirty in the afternoon, in a train
whose engine was adorned with flags of Persia. He
travelled from The Hague to Soestdijk where he was
to attend a ceremonial banquet.
Escorted by cavalry he drove in a ceremonial
carriage from the lavishly decorated station in
Baarn to the royal palace of Soestdijk. On the
palace balcony the shah was welcomed by Queen
Wilhelmina and the queen mother. Both received
him with great warmth and friendliness, before the
company adjourned to dinner at around seven in the
evening.
The next day the shah resumed his journey, and
crossing the border into Germany at Emmerich, he
left the Netherlands.
The visits of Nasser ed-Din Shah Qajar and his
son Mozaffar ed-Din Shah were closely followed
and reported by the media of the day. The royalty
of Persia was regarded as an exotic phenomenon
– and especially Nasser ed-Din Shah acquired
something like star status. Throughout Europe he
was considered a handsome, strong and clever ruler
– and his large quantity of diamonds and precious
stones certainly contributed to the romantic aura
that surrounded him.
Indeed, there appears to have been a certain
disappointment when Mozaffar ed-Din Shah came
accompanied by fewer gemstones than his pater.
When Mozaffar ed-Din Shah arrived in The Hague
and later visited Soestdijk, the scene was filmed and
shown in the cinemas.

Royal connections,
a Follow up
L.A. Ferydoun
Barjesteh van
Waalwijk van Doorn
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1. Cartoon on the upcoming
visit of Mozaffar ed-Din Shah,
P.J. van Geldrop, June 29, 1900,
Amsterdam Municipal Archives
(Stadsarchief Amsterdam)
داستان مصوری در مورد بازدید قریب الوقوع
 جون29 ، فان خلدروپ.ی. پ،مظفرالدین شاه
) (آرشیو شهر آمستردام1900

3.

2. The Order of the Lion and the
Sun, presented to Her Majesty
Queen Wilhelmina by Mozaffar
ed-Din Shah in 1900 (The House of
Orange-Nassau Historic Collections
)Trust
نشان شیر و خورشید که مظفرالدین شاه آنرا در
سال  1900به ملکه هلند ،ویلهلمینا ،هدیه داد
(مجموعه تاریخی بنیاد خاندان اورانیه -ناسا)
3. Mozaffar ed-Din Shah Qajar (18531907; reigned 1896-1907). Collection
of the International Qajar Studies
Association.
مظفرالدین شاه ( 1853تا  ،1907سلطنت 1896 :تا
 ،)1907مجموعه بنیاد بین المللی مطالعات قاجار

مظفر الدین شاه قاجار (سلطنت 1897تا  1907میالدی) پسر و
جانشین ناصرالدین شاه ،مانند پدرش چندین بار از کشورهای اروپایی
دیدن کرد .او مریض احوال و کم بنیه بود و به همین علت برای درمان و
مداوا به چشمه های معدنی می رفت .در سال  ،1900شاه مسافرتی
را آغاز کرد که هفت ماه به طول انجامید و در این سفر ،او از اتریش،
بلژیک ،فرانسه ،هلند ،روسیه و قسمت هایی از امپراطوری عثمانی
دیدن کرد  .سی نفر مالزمین در رکاب شاه بودند که نخست وزیر (صدر
اعظم) امین السلطان هم جزو آنها بود .در  28آگوست در ساعت
چهار و نیم بعد از ظهر با همراهی موسیقی نظامی و طنین سی
و سه توپ ،جهت سالم نظامی و ادای احترام ،قطار حامل شاه به
ایستگاه دلفتسه پورت ( )Delftsche Poortشهر الهه رسید  .در آنجا
توسط گارد تشریفاتی ،مرکب از مقامات نیروی دریایی هلند ،به او
خیر مقدم گفته شد .به هنگام پیش فنگ ،سازهای بادی و طبل ها،
مارش نظامی پرهیجانی را می نواختند و پس از آن هم سرود ملی
ایران توسط ارکستر نظامی اجرا شد  .جمعی از بزرگان و مقامات
عالی رتبه در انتظار شاه و همراهانش بودند :سرتیپ نظامی دومونسو
( )Dumonceauبه وکالت از طرف ملکه ،وزرای خارجه و دادگستری ،
وزیر امور اقتصادی ،وزیر مستعمرات خارجی و ماورای بحار ،علیا حضرت
اکوری ( ، )Equerryبارون بنتینک ،کمیسر عالی ملکه ،آقای پاتین،
شهردار الهه ،بارون فان هارینکسما توسلوتن Baron van Harinxma
 thoe Slootenو جمع کاملی از ژنرال ها ،کلنل ها و روسای ارتش ،از
جملهء مدیر آکادمی نظامی و رئیس کمیسیون پلیس در میان حاضرین
بودند .برعکس مالزمین رکاب شاه که همگی با لباس رسمی حاضر
شده بودند (یونیفورم های تشریفاتی آراسته به سوزن دوزی های زرین)
لباس خود شاه ساده و فروتنانه بود .
جمعیتی کــه در اطراف ایستگاه قــطار جمع شده بود ،به محض
شنیدن صدای سم اسب ها و دیدن کالسکهء سرخ رنگ شاه،
کالسکه چی ها و بیست پنج سواره نظام در جلوی کالسکه ،فریاد
شادی سر داد .شاه سوار بر یک کالسکهء چهارنفرهء نیمه باز بود .در
پشت آن چهار کالسکهء چهار چرخ دیگر حرکت می کردند که سقف
تاشو داشتند تا در هوای مناسب باز گذاشته شود.
شاه و شش نفر از همراهان او در کاخ مسکن گزیدند ،در حالیکه
بقیهء مالزمان شاه در مجلل ترین هتل های الهه اقامت کردند  .نام این
هتل ها یادآور گذشتهء پرشکوه هلند بود :هتل دزانده و هتل دن آوده
دولن ( Hotel Den Ouden Doelenو  .)Hotel Des Indesدر طول اقامت
م قصر نوردعینده (،)Noordeinde
شاه ،درفش سلطنتی ایران بر تیر پرچ 

در اهتزاز بود .
در  29آگوست ،شاه اعضای کابینه را به حضور پذیرفت و بعد از آن در
الهه با کالسکه به گردش پرداخت .او بار دیگر توسط سواره نظام
اسکورت شد .این بار کالسکهء ویکتوریایی سبک و چهار چرخه
ای ،که در آن رئیس کمیسری پلیس الهه و ستوان پلیس نشسته
بودند ،در جلو حرکت می کرد .آنها به طرف بلوار زی ،در اطراف شهر
سخیونینگن ( ،)Scheveningenرو به دریا به پیش رفتند  .در مسیر
حرکت کسانی که در بالکن ها و یا کنار خیابانها ایستاده بودند ،وقتی
کالسکهء شاه را می دیدند ،با اشتیاق برایش دست تکان می دادند .
پلی که اسکله را به پیاده رو متصل می کرد ،با پرچم کشورهای دیگر
م بر افراشته شده
تزئین گردیده و پرچم ایران در وسط آن بر تیر پرچ 
بود .خانم هایی که روی پل ایستاده بودند ،گل به داخل کالسکه پرتاب
می کردند .شاه هم برای شاد کردن آنان ،یکی از آن گلها را برداشت
و در جادکمه ای کتش جا داد .بعد از گردش و دیدار از قصر هاوس تن
بوس( ، )Huis ten Boschشاه در ساعت دو نیم بعد از ظهر ،با قطاری
که لوکوموتیو آن با پرچم ایران تزئین یافته بود ،از شهر الهه به
سوست دیک ( )Soestdijkرفت تا در جشنی تشریفاتی شرکت کند.
در آنجا سوار بر کالسکهء تشریفاتی و همراه با اسکورت سواره نظام،
از ایستگاه قطار بارن ( )Baarnکه بی حساب تزئین شده بود ،به قصر
سلطنتی سوست دیک رفت .در تراس قصر ،شاه به وسیلهء ملکه
ویلهلیمینا ( )Wilhelminaو ملکهء مادر مورد استقبال قرار گرفت .هر
دوی آنها با گرمی و صمیمیت از شاه ایران پذیرایی کردند و مهمانی
پس از صرف شام در ساعت هفت بعد از ظهر ،خاتمه یافت .روز بعد
شاه در ادامه سفر خود ،از مرز هلند -آلمان در امریش گذشت و هلند
را ترک کرد.
سفرهای ناصرالدین شاه و پسرش مظفرالدین شاه به وسیلهء رسانه
های آن دوران از نزدیک دنبال و گزارش می شد .خانواده ء سلطنتی ایران
برای مردم بیگان ه و مرموز بودند ،مخصوصا ً ناصرالدین شاه منزلت
اجتماعی یک ستاره را کسب کرده بود  .در تمام اروپا او را مردی قوی
وخوش قیافه ،و رهبری با هوش و درایت می شناختند .البته مقدار زیاد
جواهرات الماس و سنگهای گرانبهای او مسلما ً به افزایش فضای
رمانتیک و خیال انگیزی که در اطراف اوبه وجود آمده بود کمک می
کرد  .ظاهرا ً پدیدار شدن مظفرالدین شاه ،با گوهرهای کمتری از
پدرش ،باعث دلسردی و نومیدی گشت .ورود مظفرالدین شاه به الهه
و سپس به سوست دیک ،فیلمبرداری شد و در سینماها به نمایش
درآمد .
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Not much is known about Johannes Lodewijk
Schlimmer’s personal life. He was born on 22 August
1818 in Rotterdam, the son of a school teacher. On 17
November 1837 he enrolled at Leiden University to
study medicine. Then, at the age of thirty he set off
on his travels to Persia. His motives for wanting to
explore this country are equally mysterious. After a
short stay in the town of Talesh, he travelled to Rasht
in the northern region of Gilan to work in a leper
colony. A few years later he moved on to the then
recently established secular Dar Al-Fonun University
in Tehran where he taught Persian students. Between
1855 and 1864 he worked with the Viennese doctor
J.E. Polak.
Initially Schlimmer delivered his lectures in French,
which was translated simultaneously into Persian by
an interpreter. But he soon taught himself Persian,
which allowed him to explain his ideas more clearly.
Schlimmer taught his students the importance
of a wide-ranging knowledge of the rudiments
of medicine. Once they had mastered this core
curriculum and could carry out simple operations,
they were allowed to specialize – either at home or
abroad. He also focused on traditional medicine and
did not want to be associated in any way with some
of his Persian colleagues who dismissed traditional
medicine as ‘backward’. On the contrary, Schlimmer
could see advantages in a selective combination of
these two methods of healing.
Johan Schlimmer’s contribution to modern Iranian

medicine can be seen from his numerous learned
medical publications. Schlimmer, together with
Polak and other European doctors, wrote manuals
and instruction booklets on pharmacology, pathology,
ophthalmology, internal medicine and paediatrics.
His most important work is Terminologie MedicoPharmaceutique et Anthropologique FrançaisePersane, published in the form of a lithographed
manuscript in 1874. A Persian translation of the book
was made at a later date. With the publication of his
work Johan Schlimmer became one of the founding
fathers of modern Iranian medical science. In 1970
his most famous book was reprinted – one hundred
years after the first edition.
Johan Schlimmer continued to live for most of his
adult life in Iran. He married an Armenian lady with
whom he had two children. In his Terminolgie he
wrote somewhat surprisingly under the section on
Elephantiasis de Grecs, as a kind of epigraph: Au
nom de Dieu clément et miséricordieux. It is an
addition that echoes strongly the words from the
Koran, frequently read in Muslim countries: In the
name of God (Allah), the compassionate, the allmerciful. Does this suggest that Schlimmer had
adopted the faith of his new fatherland or can such
a conclusion not be drawn from one example? This
intriguing question will unfortunately have to remain
unanswered.
At the age of sixty-two (1881) Schlimmer died and was
buried in Tehran.

A Dutch doctor in
Persia
Dirk J. Tang
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در مورد زندگی خصوصی یوهانوس لودویک شلیمر اطالع چندانی در
دست نیست .او در  ٢٢ماه اوت  ١٨١٨در روتردام به دنیا آمد .پدرش معلم
بود .در  ١٧نوامبر  ١٨٣٧در دانشگاه لیدن در رشته پزشکی نام نویسی
کرد .سپس در ٣٠سالگی به ایران رفت .از انگیزه او برای رفتن به این
کشور هم چیزی نمیدانیم .پس از مدت کوتاهی اقامت در طالش به
رشت رفت تا در منطقه جزامی ها خدمت کند .چند سال بعد در
دارالفنون تهران ٬که به تازگی تاسیس شده بود ٬به تدریس پرداخت.
بین سالهای  ١٨٥٥و ١٨٦٤با دکتر ی.ای .پوالک اهل وین همکاری داشت.
در آغاز او به فرانسوی تدریس میکرد که مستقیما بوسیله مترجم
به فارسی ترجمه میشد .ولی بعدها فارسی آموخت و توانست نکته
های آموزشی را آنطوری که خود میخواست بیان کند .شلیمر به
شاگردانش اهمیت داشتن دانش گسترده ای از پایه پزشکی را می
آموخت .زمانیکه در برنامه آموزشی به مهارت کامل میرسیدند و
میتوانستند عمل های ساده را انجام دهند اجازه داشتند که دوره
تخصصی را یا در داخل کشور یا در خارج از آن ادامه دهند .او به طب
سنتی هم عالقه نشان میداد و نمیخواست با بعضی از همکاران
ایرانی خود که طب سنتی را رد میکردند و آنرا عقب مانده میدانستند
همراه شود .بر خالف رای این پزشکان شلیمر مزایا و منافعی در ترکیب
دو روش سنتی و علمی برای بهبودی بیماران می دید.

انتشارات فراوان شلیمر در زمینه پزشکی نشانه ای از نقش او در
پایه گذاری طب مدرن ایرانی است .شلیمر و پوالک با همکاری چند
پزشک دیگر اروپائی جزوه های آموزشی زیادی در رشته داروسازی٬
پاتولوژی ٬چشم پزشکی ٬طب داخلی و طب کودکان به تحریر درآوردند.
مهمترین اثر او واژه نامه Terminologie Medico-Pharmaceutique et
 Anthropologiqueاست که در سال  ١٨٧٤به صورت چاپ لیتوگرافی
منتشر شد .ترجمه فارسی این کتاب بعدها به چاپ رسید .با چاپ این
کتاب او یکی از بنیانگذاران و پدر علم پزشکی مدرن ایران شد .در سال
 ١٩٧٠مهمترین کتاب او ٬یکصد سال بعد از چاپ اولیه اش ٬منتشر
گردید.
یوهان شلیمربیشتر عمر به کمال رسیده خود را در ایران گذراند ٬با
یک خانم ارمنی ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد .در واژه نامه خود به
صورت شگفت آوری در مقدمه فصل “پای فیلی (الفانتیازیس) یونانی”
مینویسد ”:به نام خداوند بخشاینده مهربان که طنینی از قرآن است”.
آیا این بدان معنی است که شلیمر به دین کشور دوم خود روی آورده
بود و یا اینکه این نتیجه گیری تنها با یک نوشته امکانپذیر نیست.
متاسفانه این سوال همیشه بدون جواب خواهد ماند.
شلیمر در  ٦٢سالگی ( )١٨٨١دار فانی را وداع گفت و در تهران به خاک
سپرده شد.

پزشک هلندی در ایران
دیرک ی .تانگ
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Title page of Terminologie Medico-Pharmaceutique,
Johannes Lodewijk Schlimmer, lithograph, 1874
)(Leiden University Library
تصویر .صفحه نخست مجموعه اصطالحات پزشکی -داروسازی و مردم
شناسی ٬یوهانوس لودویک شلیمر ٬سال ١٨٧٤
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Landing at Amsterdam’s Schiphol airport and
glancing at the many souvenir shops, you simply
can’t avoid thinking: this is the land of Delft Blue. For
hundreds of years this pottery has been popular in
many countries, and especially the Netherlands. It
adorns many a Dutch sideboard and cupboard and
has been a prized possession of many a Dutch family
down the generations. What has made Delft blue
pottery so popular in the Netherlands? It is a most
interesting story. Its popularity appears to stem from
an early instance of globalization, connected with the
first voyages of discovery about four hundred years
ago.
There is a ceramics factory in Delft that rejoices
in the name The Company of the Royal Delft
Earthenware Factory “The Porcelain Jar Anno 1653”.
Starting in the 17th century this factory produced
was to become the famous Delft Blue pottery. This
became the hallmark of the firm. The Dutch East
India Company (VOC), established in 1602, played
an important part in this development, establishing
trading contacts between the Netherlands, China and
what today we call the Middle East.
At the close of the 18th century, production dwindled
in the various ceramics factories of Delft and many
of them disappeared. The “Porcelain Jar” (Delftse
Porceleyne Fles) was one of the few that managed to
survive. In the course of the 19th century it switched
to producing inexpensive factory-made items, until in
1876 Joost Thooft bought the factory and reintroduced
the production of high-quality pottery. H.W. Mauser,
technical director from 1904 and Adolf Le Comte,
artistic director, were faced with a difficult task.
What they did was to develop an innovative method
by which to improve Delft pottery. They decided to
bring articles form the Near and Middle East, and
examine how they were made. Their intention was
not to copy Persian ceramics but rather to gain
inspiration from them. Thus they were able to apply,
for instance, new glazing techniques, and to gain
ideas about the shapes and the application of motifs
and experimental decoration. The new colours, often
warmer than the traditional somewhat chilly Delft
blue, launched a forward movement, and the style
Nieuw Delfts was born. This often surprising pottery,
New Delftware, had its heyday during the years 19101936. Production declined during World War II to be
resuscitated in the 1950s and has continued, albeit on
a smaller scale.
Towards the end of the 19th century Delft pottery
was one again confronted with the ceramics of the
Middle East. Indeed, at this time Europe evinced
a veritable passion for the cultures of the Middle
East, an enthusiasm stimulated by travellers’ tales,
the burgeoning interest in archaeology – and the
discovery of oil in these countries. General interest in
other cultures was furthered by the World Fairs held
in England, France and the Netherlands. Europeans
became interested in their roots, and wanted to
understand the sources of their civilization. This

interest in eastern cultures was also to be found
among the staff at Porceleyne Fles in Delft. They
showed particular interest in Persian art and related
forms from the world of Islam.
Three Dutch artists, Wolters, Nadorp and Dessens
should be mentioned as outstanding figures of
the post-World-War-I period. Furthermore, the
abovementioned technical director, Mauser,
appointed Senf, Hartog, Oosterloo and Burghoorn to
work on his new production line. Indisputably, the
artistic brain behind the production of New Delft was
Senf. On various occasions he visited Amsterdam’s
Rijksmuseum and studied the Eastern collection
there. Also, together with Mauser he attended
the exhibition Meisterwerke Mohammedanischer
Kunst (Masterpieces of Muslim Art) in Munich’s Alte
Pinakothek that opened on 14 May 1910. A number of
sketches by Senf illustrate how he recorded several
objects from this exhibition, drawing them and adding
his own commentary. (ill.12). These drawings suggest
that his choices for the designs in his New Delft
are arbitrary; he makes use of what he finds in the
collections and of what he finds attractive.
The greatest difference between the shapes of New
Delft ceramics and those of the old masters from the
East lies basically in the techniques applied and in
the design. The Persian examples are almost always
made on a potter’s wheel. It is clear from the Delft
pieces that they were formed in a mould. The group
of Delft painters are faithful to the old masters in
certain things: choice of colour, decoration, shapes
and subject matter.
As you can read, Persia has a rich and varied history
of production of ceramics. From the early days of
Islam one style in particular became exceptionally
popular: glazed ceramics in turquoise and cobalt
blue. Various techniques were used, including
lead and tin glazing, lustre work, lajvardina (blue
glaze) and many others. In the Netherlands this
metamorphosed into new forms of delftware, and in
particular the new Delft lusterware.
New Delft Lusterware
New Delft lusterware is the most refined and costly
form of ceramics. It makes use of silver and copper
oxide to create special effects. These precious
metals greatly increase the cost of production and
only wealthy clients can commission such objects. In
Persia, lusterware was already produced in the 12th
century under the pre-Ottoman Seljuks, (1040-1194),
whose chief city was Kashan. This type of ceramics is
termed zar-rin-fam (ill. 6) which literally translated
means “shining gold”.
In its early days (from the 8th century CE in Egypt)
lusterware was produced in polychrome. Later, we
see the emergence of the monochrome lusterware
which came to dominate the many-coloured
variety. In Delft it was 12th-century lusterware from
Kashan that gave the lead. (ill.7). Like their Persian
colleagues the Delft artists made use of the space

Where Delft and
Kashan meet
Behrang Mousavi
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between the main motifs to fill it with small figures
of birds and plants. (ill.5). The spherical-shaped
vase seen here shows this clearly; the vase has
two handles in the shape of standing panthers. It
is decorated with floral motifs in yellow, blue and
turquoise and was made by C. Hartog in around 1930.
(ill. 3).
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Two-coloured New Delftware
New Delftware with two colours has blue and
turquoise on a white or cream background. The
turquoise is a semi-precious stone which from time
immemorial has been used in wall decoration in
the Middle East. The main Persian turquoise mines
lie in Nishapur, in northeastern Persia. Craftsmen
from Persia decorated the painted ceramics with
turquoise-coloured glaze as well as transparent
glaze. Ceramics of this type made in Persia usually
combine dark blue and black glaze. (ill.5). The Delft
craftsmen replaced the black with a combination
of light and dark blue, and turquoise. (ill.4). The
decorative motifs were often stylized fantasy flowers,
birds, deer (ill. 7), fish and rectangular or diamond
(lozenge) designs filled with tiny spiralling shapes.
In all probability most of the Delft artists were
unaware of the fact that the Persian combination
of birds and flowers had a literary inspiration: in
classical Persian poetry there is frequent mention
of the concepts of beauty and perfection. Thus a
common expression is gol va bolbol, meaning literally
‘flower and nightingale’ or ‘rose and nightingale’.
In a spiritual context poets and mystics often use
the words gol va bolbol when referring to the
prophet Mohammed. When thus used, the poet is
the nightingale and the prophet is the flower. In the
Ilkhanid period (1256-1353) the rose was used as
metaphor for love and beauty, as well as for spring
and youthful love. Starting in the early 16th century
(Safavid period, 1501-1722) until well into the 19th
century (Qajar dynasty, 1779-1925) this motif was
also used to represent the lover and the beloved.
Furthermore, Persian artists have a great respect for
the splendours of nature. They attempt to lay hold
upon, as it were, and record some of the delights
of Paradise. This can be seen in almost all the
decorative motifs they use. The motifs are employed
extensively in illuminated manuscripts, in decorating
regalia and fabrics and the tiles that cover the walls
of buildings, as well as in adorning ceramic or metal
objects and other works of art.

New Delftware in three colours
This style is influenced by the do-ru-i technique,
meaning literally ‘double sided’. The do-ru-i
technique is distinguished by the colours blue
and turquoise with red, yellow and white. (ill.16).
The effect is both restful and refreshing. The chief
decorative motifs are flowers and animals. The
background is a soft white with turquoise which
produces a pleasing colour contrast.
The chief characteristic of this type of ceramic, when
compared with the two-coloured ware, is the running
glaze effect. This effect, by which the turquoise
glaze was allowed to run down the outside of the
pot or dish, appealed greatly to the Delft artists. The
technique would seem to have been inspired by the
splash ware ceramics (ill. 8), which at the beginning
of the 8th and 9th centuries were being produced
in the Middle East. The influence of the do-ru-i
technique on the work of Delft artists was immense.
This can be seen in the images applied, for instance
in the colour combinations using accents in red upon
a creamy background. Just as in the two-coloured
ceramics, the decoration consists of imaginary
flowers, spirals and arabesques, sometimes in
combination with animals.
New Delftware in Green
Nieuw Delfts Groen can be recognized by its
decoration in black beneath a turquoise or cobalt–
blue glaze. Mostly the decorations in this type of
ceramic are based upon the traditional technique
of (lajvardina) glaze with an underpainting of floral
motifs, lozenge (diamond) patterns or geometric
motifs upon a black object.
Beneath a transparent glaze a drawing would be
made in black directly onto a light grey shard. The
painting upon this type of Delftware pottery was
uncomplicated. The decoration often consisted of a
combination of geometric shapes, floral motifs, birds
and animals. (ill.2). Another example can be seen
in the spherical vase made in around 1925, having
a handle on each side, in the shape of a standing
panther, decorated with floral motifs. (ill.11).
The art of delftware ceramics has no boundaries:
this pottery, usually thought of as characteristically
Dutch, in fact had its origins centuries ago in Persia.
In the course of time the ceramics of Persia and
Delft became, as it were, interwoven. Sometimes
cultures are closer to each other than we realize: the
ceramics of New Delftware make this quite clear.
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1. Spherical-shaped white jar with long narrow
neck decorated in pale and dark blue with
drawings of a deer, combined with floral and
vertical geometric motifs, white clay, Delft, after
1910, by L.J. Senf (ICN Rijswijk Collection)
کوزه کروی با گردن باریک تزئین شده به رنگ آبی کمرنگ و پررنگ با
 بعد از سال، دلفت، سفال سفید،نقش های گل و آهو و نقوش هندسی
)AA 2442  ریزویکICN سنف (کلکسیون. ی. توسط ل١٩١٠

2. Pear-shaped jug decorated with geometric
shapes in fields, white clay, Delft, after 1910,
by B.S. Nadorp (ICN Rijswijk Collection)
،کوزه گالبی شکل تزئین شده با نقوش هندسی سفال سفید
ICN نادورپ (کلکسیون.س. توسط ب١٩١٠  بعد از سال،دلفت
)AA 2478 ریزویک

2

3. Spherical-shaped footed jug with wide
neck and two handles shaped like standing
panthers decorated with floral and leaf
motifs in yellow, blue and turquoise lustre,
white clay, Delft, ca. 1930, by C. Hartog
(Gemeentemuseum The Hague)
٬کوزه کروی با گردن پهن و دو دسته به شکل پلنگ های ایستاده
، آبی و فیروزه ای براق،تـزئین شده با گل و گیاه به رنگ زرد
 هرتوخ (موزه. توسط س،١٩٣٠  حدود سال، دلفت،سفال سفید
) OCI 13-1984 کلکسیون الهه،شهرداری
4. Spherical-shaped vase with two handles
in the shape of standing panthers, decorated
geometric motifs and wide vertical stripes,
Delft, ca. 1930, by J.H. Burghoorn (ICN
Rijswijk Collection)
 تزئین،گلدان کروی با دسته هایی به شکل پلنگ های ایستاده
، ١٩٣٠  حدود سال، دلفت،شده با نقوش هندسی و خطوط عمودی
 برگهورن (کلکسیون.ه.توسط یICN  ریزویکAA 2781)
5. Design for spherical vase with handles
in the shape of standing panthers, Delft,
ca. 1925, by L.J. Senf, pencil, aquarelle on
cardboard (ICN Rijswijk Collection)
،طرح گلدان کروی با دسته هایی به شکل پلنگ های ایستاده
 مداد آبرنگ بروی، سنف. ی. توسط ل، ١٩٢٥  حدود سال،دلفت
)AA 3148  ریزویکICNمقوا (کلکسیون
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7.
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6. Star-shaped tile in white, red and gold with lajvardina technique decorated
with stylized flowers and small spirals, Kashan, Persia, fritware late 13th century
(Gemeentemuseum The Hague)
کاشی ستاره شکل به رنگ سفید سرخ و طالیی تزئین شده به روش الجوردینه با نقوش گل و مارپیچهای کوچک کاشان
)OCI 11-1930 اواخر قرن سیزدهم (موزه شهرداری کلکسیون الهه٬ ) سرامیک فریت (شیشه٬)(ایران

8. Bowl in splash ware technique coloured in yellow, green and orange with an
abstract decoration, Mesopotamia, Iraq, 9th-10th century, earthenware, slip and glaze
(Gemeentemuseum The Hague)
-١٠  قرن، سبز و نارنجی با تزئینات ساده میانرودان (بینالنهرین) عراق،جامی ک ه جالی آن بروی سرامیک پاشیده شده به رنگ زرد
)OCI 6-1925 کلکسیون الهه، سفال با روکش و لعاب (موزه شهرداری، ٩

7. Water jug decorated with turquoise glaze, painted in gold and faint lines in red,
ornamented with shapes of plant tendrils and leaves. The shoulder of the jug has
alternate double spouts and panthers (four each in total). Persia, fritware late 13th
century (Gemeentemuseum The Hague)
ک درمیا ن دو شیراب و دو پلنگ (در کل
 کوزه آب با لعاب فیروزه و با رنگ سرخ و طالیی و تزئینات برگ و پیچک در باالی کوزه ی
OCI کلکسیون الهه، اواخر قرن سیزدهم (موزه شهرداری٬ ) سرامیک فریت (شیشه٬ ایران،چهارتا از هرکدام) دیده میشود
)6-1955

9. Silhouette earthenware in blue and black with text in Kufic (early form of Arabic) on
the shoulder, reading continuously wa-l-yumn, ‘and good fortune’, Persia, 12th-13th
century, earthenware, slip and glaze (Gemeentemuseum The Hague)
 سفال با،١٢ -١٣  قرن، ایران،)سرامیک با لعاب آبی تیره و سیاه که بروی آن با خط کوفی نوشته شده والیومن (و بخت نیک
)OCI 5-1979 کلکسیون الهه،روکش و لعاب (موزه شهرداری
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8. Bowl in splash ware technique coloured
in yellow, green and orange with an abstract
decoration, Mesopotamia, Iraq, 9th-10th century,
earthenware, slip and glaze (Gemeentemuseum
The Hague)
 سبز و،جامی ک ه جالی آن بروی سرامیک پاشیده شده به رنگ زرد
٩ -١٠  قرن،نارنجی با تزئینات ساده میانرودان (بینالنهرین) عراق
OCI کلکسیون الهه، سفال با روکش و لعاب (موزه شهرداری،
) 6-1925
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10. White long-necked jar
decorated with floral motifs in
blue, turquoise and red, Delft,
1910, by J.A. Burghoorn, white clay
(Gemeentemuseum The Hague)
کوزه کروی سفید تزئین شده به رنگ آبی فیروزهای و
 توسط، ١٩١٠  حدود سال، دلفت،سرخ با نقش گل
، سفال سفید (موزه شهرداری، برگهورن.ه.ی
)MC2-1984کلکسیون الهه
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11.

12. Drawing of a star-shaped
lusterware tile with cross-shaped
designs from Kashan (Persia),
12th century, by L.J. Senf, 1910
)(ICN Rijswijk Collection
طرح کاشی براق ستاره شکل با طرح های
صلیبی کاشان (ایران)  ٬قرن دوازدهم ٬توسط ل.
ی .سنف (کلکسیون ICNریزویک )AA4251

11. Spherical footed vase with wide neck and
two handles shaped like standing panthers,
decorated with stylized floral motifs in black
under green glaze, white clay, Delft, ca. 1925, by
)W.H. Oosterloo (Gemeentemuseum The Hague
گلدان کروی با گردن پهن و دسته هایی به شکل پلنگ های ایستاده
تزئین شده با نقوش گل به رنگ سیاه ،با لعاب سبز ،سفال سفید،
دلفت ،حدود سال  ١٩٢٥توسط و .ه .اوسترلو
(موزه شهرداری ،کلکسیون الهه)MC 41- 1984
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 .)9استادکاران اهل دلفت بجای رنگ سیاه از ترکیبی از رنگ های
آبی روشن و تیره و فیروزه ای استفاده میکردند (تصویر شماره .)4
نقش های تزئینی این سفالینه ها بصورت گلهای فانتزی ٬پرندگان٬
آهو (تصویر شماره  ٬)1ماهی ٬اشکال مستطیلی و لوزی میباشد
که با خطوط مارپیچ پرشده است .به احتمال زیاد هنرمندان دلفت
نمیدانستند که ترکیب گل و مرغ در هنر ایرانی الهام گرفته از
ادبیات این کشور است .در اشعار کالسیک ایرانی تأکید فراوانی
به زیبایی و کمال میشود .در اشعار عرفانی اصطالح معمول گل
و بلبل معموال اشاره ای به حضرت محمد است ٬بدین ترتیب که
شاعر بلبل است و حضرت محمد گل .در دوره سلسلسه ایلخانیان
(  )١٢٥٦ -١٣٥٣گل استعاره ای از زیبایی و فصل بهار بود وعشق
جوانی ٬تا به قرن نوزدهم (سلسله قاجار )١٧٧٩ -١٩٢٥ ٬که گل و
بلبل نمانگر عاشق و معشوق نیز شد .عالوه بر این هنرمندان ایرانی
جالل و شکوه طبیعت را گرامی میداشتند وتمام تالش آن ها بر این
بود که جلوه ای از پردیس را بدین طریق نمایان کننند .این تالش را
در بسیاری از آثار آنها همچون تزئینات دستنوشته ها ٬پارچه ها و
لباس های فاخر ٬کاشی ٬ظروف سرامیک و اشیاء فلزی و دیگر آثار
هنری مشاهده کرد.
سفالینه های سه رنگ جدید دلفت
سبک سفالینه های سه رنگ جدید دلفت از تکنیک دو رو یا دو
طرف تاثیر گرفته .وجه تمایز تکنیک دو رو استفاده از رنگهای آبی٬
فیروزه ای ٬قرمز ٬زرد و سفید است که تاثیری آرام بخش و طراوات
بخش بر بیننده دارد (تصویر شماره  .)16تزئینات پایه این سبک
زمینه این سفالینه ها معموال
نقشهای گل ها و حیوانات میباشد.
ٔ
سفید مالیم ویا فیروزه ایست که با بقیه رنگها تضاد دلپسندی
بوجود میآورد .مهمترین ویژگی این نوع سرامیک در مقایسه با

سفالینه های دو رنگ اثری است که رنگ جالی فیروزه ای با جاری
شدن به سمت خارج ظرف یا کوزه به هنگام ساخت ایجاد میکند.
جاذبه زیادی داشت ٬احتماال از
این سبک که برای هنرمندان دلفت
ٔ
سبک دیگری که در آن رنگ جال بروی سرامیک پاشیده می شده و
در قرن هشتم و نهم در خاورمیانه بکار می رفته ٬الهام گرفته شده
است (تصویر شماره  .)8میزان تاثیر تکنیک دو رو بر کار هنرمندان
دلفت بی اندازه است .این تاثیرات را میتوان در نقش ها و ترکیب
رنگ ها دید ٬برای مثال استفاده از فام قرمز بروی زمینه کرم رنگ.
همانند سرامیک های دو رنگ درتزئینات این سفالینه ها از گل های
خیالی خطوط مارپیچ و نقش های اسلیمی استفاده شده است.
سفالینه های جدید سبزفام
مشخصه سفالینه های جدید سبزفام تزئینات سیاه آن زیر جالی
فیروزه ای و یا الجوردى است .تـزئینات این سفالینه ها معموال به
روش سنتی لعاب الجوردینه ساخته شده .نقوش آن به شکل گل٬
لوزی و یا سایر نقوش هندسی بر زمینه سیاه دیده میشود .این
زیرالیه جال
نقوش با رنگ سیاه مستقیما بروی سفال خاکستری در
ٔ
کشیده شده اند .نقش سفالینه های دلفت در هم پیچیده و تو در
تو نیست .تزئینات آن اغلب هندسی و یا نقشی از گلها و حیوانات
است (تصویر شماره  .)2نمونه ای از آنرا میتوان در گلدان کروی با
دسته هایی به شکل پلنگ های ایستاده در دو طرف دید که در سال
 ١٩٢٥ساخته شده و تزئینات آن به نیز نقوش گل مانند هستند
(تصویر شماره  .)١1هنر سرامیک سازی دلفت به هیچ حد و مرزی
تعلق ندارد :اصل و ریشه ای این سرامیکهای به ظاهر کامال هلندی
در حقیقت در ایران است .در طول زمان هنر این دو سرزمین در هم
آمیخته .گاهی اوقات فرهنگ ها بیش از اینکه ما میپنداریم بهم
نمونه روشن این واقعیت است.
نزدیکند .سفالینه دلفت
ٔ

پس از فرود درفرودگاه سخیپول آمستردام ٬با نظری اجمالی به مغازه
های سوقاتی و یادگاریها ٬متوجه میشوید که اینجا سرزمین دلفت
آبی است .سفال سفید-آبی شهر دلفت برای صدها سال در خیلی از
کشورها ٬و البته بیشترخود هلند ٬خواهان داشت .این ظرفها که زینت
بخش بسیاری از گنجه های ناهارخوری و قفسه ها هستند دارایی
ارزشمند بسیاری از خانواده های هلندی در نسلهای مختلف می بوده
است .چرا دلفت آبی چنین مورد پسند بسیاری از مردم هلندی شد٬
خود داستان جالبی دارد .شهرت دلفتهای آبی ظاهرا ً حدود چهارصد
سال با اولین سفرهای اکتشافی هلندی ها در جریان اولین مراحل
جهانیسازی آغاز شده است.
یک کارخانه سرامیک سازی در دلفت به نام کمپانی سلطنتی
سرامیک دلفت “ ٬ ”The Porcelain Jar Anno 1653که کار کار خود
را در قرن هفدهم آغاز کرده ٬سازنده مشهورترین دلفت آبی است و
نشان آن مهر ضمانت کاالست .کمپانی هند شرقی هلند ( )VOCکه
در سال  ١٦٠٢پایه گذاری شد با برقرار کردن تجارت با چین و منطقه
ای که ما امروز آنرا خاورمیانه مینامیم ٬نقش مهمی در توسعه
تجارت سفالینه ها داشت .در اواخر قرن هجدهم تولید سرامیک
تنها به چند کارخانه در دلفت کاهش یافت و بسیاری از آنها ناپدید
شدند .کارخانه کوزه سفالینه دلفت ()Delftse Porceleyne Fles
یکی از آن معدود کارخانه هایی بود که توانست ماندگار بماند.
در قرن نوزدهم کارخانه ها به تولید محصوالت ارزان قیمت روی
آوردند .تا سال ١٨٧٦شخصی به نام یوست هت هوفت (Joost ‘t
 )Hoofdکارخانه را خرید و دوباره محصوالتی با کیفیت باال عرضه
کرد .در سال  ١٩٠٤مدیر فنی کارخانه ( )H.W. Mauserو هنرمند و
سرپرست ( )Adolf Le Comteوظیفه بااهمیتی را بر عهده گرفتند
تا با توسعه روشی نو آورانه کیفیت سفالینه های دلفت را بهبود
ببخشند .برای همین منظور تصمیم گرفتند سفال هایی از خاور
میانه و خاور نزدیک آورده و کیفیت آنها را بررسی کنند .هدف
آنها کپی کردن از سرامیک ایران نبود ٬بلکه میخواستند از آنها
الهام بگیرند .برای مثال توانستند روش جدیدی برای لعاب بکار
گیرند و از اشکال و طرحهای جدید های و تزئینات تجربی درکار
خود استفاده کنند .با بکار بردن رنگهای جدید که اغلب رنگهای
گرمتری نسبت به رنگهای سرد دلفت آبی بودند حرکتی پیشرو آغاز
شد و سبک دلفت جدید متولد شد .این سفالینه های شگفت
انگیزو جدید دلفت دوران شکوفایی را در سالهای  ١٩١٠تا ١٩٣٦
به خود دید .در جنگ جهانی دوم تولید آن کاهش یافت ولی در سال
 ١٩٥٠دوباره جان گرفت .تولید دلفت آبی ٬هر چند در مقیاس پایینتر٬
تا به امروز ادامه دارد .در اواخر قرن نوزدهم سفال دلفت بار دیگر
با سرامیک خاورمیانه روبرو شد .در این زمان اروپا اشتیاق وعالقه
شدیدی به فرهنگ خاورمیانه نشان داد ،اشتیاقی که بر اثر داستان
سفرنامه ها ٬پیشرفت باستانشناسی و کشف نفت برانگیخته
شده بود .نمایشگاه های جهانی که در انگلستان ٬فرانسه و هلند
برگزارمیگردید نیز موجب عالقه بیشتر مردم به فرهنگهای دیگر
میشد .مردم اروپا بیش از پیش به آشنایی با اصل و ریشه خود
عالقمند شدند و میخواستند که از سرچشمه و منبع زایش تمدن
خود آگاه شوند .این میل به آگاهی در مورد شرق در میان کارکنان
کارخانه کوزه سفالینه دلفت نیز دیده میشود .آنها مخصوص به
هنر پارسی و اشکال وابسته به آن که در دنیای اسالم دیده میشود
عالقه ویژه نشان دادند.
از میان چهره های برجسته دوران بعد از جنگ جهانی باید از
سه هنرمند به نامهای ولترز ( )Woltersنادورپ ( )Nadorpو
دسنس( )Dessensنام برد.برای خط جدید تولید کارخانه ٬مدیر

فنی ماوزر از سنف ( ٬)Senfهرتوخ ( ٬)Hartogاوسترلو ()Oosterloo
و برگهورن ( )Burghoornدعوت به همکاری کرد .ولی مغز هنری
متفکر در تولید سفالینه های جدید بی شک کسی جز سنف
نبود .او در فرصت های مختلف به موزه ریکس آمستردام میرفت و
کلکسیون شرقی آنجا را مطالعه و بررسی میکرد .او همچنین در
 ١٤مه  ١٩١٠به همراه ماوزر در نمایشگاهی به نام شاهکارهای هنر
اسالمی  Meisterwerke Mohammedanischer Kunstدر مونیخ Alte
 Pinakothekشرکت کرد .تعدادی از طرح هایی که سنف کشیده
نشانگراینست که او چگونه از اشیاء نمایشگاه برداشت کرده.
نظرات او درحاشیه بعضی از طرح ها دیده میشود (تصویر شماره
 .)12این طرح ها نشان میدهند که انتخاب او از اشیاء به دلخواه
خودش بوده و آنها را بعدا ً در سفالینه های دلفت جدید بکار برده
است .تفاوت بنیادی بین سفالینه های دلفت جدید و نوع قدیمی آن٬
که شاهکارهای هنری میباشند ٬بیشتر در تکنیک و روشی میباشد
که درساخت و طراحی آنها بکار رفته است .طرح های پارسی تقریبا ً
همیشه بروی چرخ سفالگری ساخته شده در حالی که سفال های
دلفت در قالب تهیه شده اند .ضمنا ً نقاشان دلفت در انتخاب رنگ٬
طرح ٬تزئینات و موضوع به استادان قدیمی خود وفادار ماندند.
ایران تاریخ طوالنی در تولید انواع گوناگون سرامیک نفیس دارد.
از همان اوایل اسالم یک سبک محبوبیت ویژه ای داشت و آنهم
سرامیک لعاب دار به رنگ الجوردی یا فیروزه ای میباشد .در ساخت
این سرامیک ها از تکنیک های مختلف چون لعاب سرب /قلع٬
جالی فلزی براق (لوستر) و الجوردینه استفاده میشده است .در
هلند این برداشت در قالب سفالینه های جدید دلفت و مخصوصا ً
سفالینه هایی با جالی براق نمایان است.
سفالینه های جدید دلفت با جالی براق
زیباترین و گرانقیمتترین نوع سرامیک سفالینه جدید دلفت با
جالی براق میباشد ٬که درآن با استفاده از نقره و اکسید مس جلوه
ویژه ای خلق شده است .این فلزهای قیمتی ٬ارزش محصول تولیدی
را افزایش میدهند بطوری که فقط مشتریان ثروتمند قادر به خرید
آن هستند .در ایران سفالینه های براق و درخشان در قرن دوازدهم
میالدی ٬دوره سلجوقیان و قبل از حکومت عثمانی ( ٬)١٠٤٠ - ١١٩٤در
شهر کاشان ساخته میشد .نام این سفالینه ها زرین فام بود (تصویر
شماره  .)6در روزهای آغازین (از قرن هشتم میالدی) سفالینه های براق
بصورت رنگارنگ ساخته میشدند .بعدها سرامیکهای تکرنگ براق
و درخشان جای آنها را میگیرند .دلفت برای ساخت سفالینه براق
بخصوص از نوع ساخته شده در شهر کاشان الهام گرفت (تصویر
شماره  .)7هنرمندان هلندی مانند همکاران ایرانی خود فاصله
بین نقش های خود را با تصاویرکوچکی از گل و گیاه یا پرندگان پر
میکردند (تصویر شماره  .)5گلدان کروی تصویر شماره  3که دارای
دو دسته است به شکل پلنگ های ایستاده ٬در سال  ١٩٣٠توسط
هرتوخ ساخته شده و با گل و گیاه به رنگ زرد آبی و فیروزه ای تـزئین
گردیده است.
سفالینه های دو رنگ جدید دلفت
سفالینه های دو رنگ جدید دلفت دو رنگ آبی و فیروزه ای در
زمینه سفید و یا کرم دارند .فیروزه یک کانی کمیاب و ارزشمند
است که از زمان باستان در تزئینات دیواری در خاور میانه به کار
میرفته .بزرگترین معدن سنگ فیروزه درشمال شرقی ایران درشهر
نیشابوراست .استادکاران ایرانی سرامیک های نقاشی شده را با
لعاب فیروزه ای براق یا لعاب شفاف جال میدادند  .این نوع سرامیک
ایرانی معموال ترکیبی است از لعاب آبی تیره و سیاه (تصویر شماره
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A collector from Friesland
In the small town of Beetsterzwaag in the Dutch
province of Friesland there stood a museum. Visitors
to the town in 1871 could pay the sum of one guilders
and enter – to behold the wonders of the east. In
the stately home named Eysinga-staete there was a
long gallery filled with showcases where over seven
hundred objects brought from the east were on
display. It was a curious collection: antiques rubbed
shoulders with the modern, priceless treasures
placed beside tourist kitsch. First of all there were
archaeological finds from the east to be seen, such
as cuneiform tablets from Mesopotamia, Babylonian
stamps for seals, and bronze statues from Egypt.
Apart from these, the collection consisted chiefly of
works from more recent Islamic cultures, including
Iznik pottery, a horse harness from Syria, textiles
from Bagdad, mosaics from Esfahan and sabres from
Aleppo. Finally, the visitor would be shown several
curiosities which today would hardly be considered
suitable for a serious museum but in the 19th
century caused intense admiration: the tusk of a wild
boar, found in the desert near Palmyra; a snuffbox
once belonging to that famous female traveller,
Lady Esther Stanhope (1789-1839); and a brick that
once adorned the palace of Haroun el Raschid,
the renowned caliph of Bagdad. If they so desired,
visitors could also admire the house’s spacious salon.
This room was decorated with costly fabrics from the
east, carpets and furniture, while a series of 18thcentury paintings from Esfahan rejoiced the walls.
To complete the exotic effect a portrait of the owner
dressed in eastern style hung in this room, painted by
the French artist Emile Vernet Lecomte.
This remarkable collection was the fruit of the
impassioned traveller, Baron Tinco Martinus
Lycklama a Nijeholt (1837-1900), scion of an old
Frisian family. He had studied geography, history and
oriental languages at the universities of Utrecht and
Groningen. In 1865 he set off on a three-year Grand
Tour of Europe and the Middle East in order – as he
put it – to learn about other cultures and to study
the origins of the great world religions. Travelling
through Berlin, St Petersburg and Moscow, he
reached Tbilisi, capital of Georgia, where he passed
the winter of 1865-66. Next spring he continued on
his journey towards Persia. Once there, he pursued
the route taken by most western travellers before
him: via Tabriz, Zanjan and Qazvin he reached
Tehran. There he rented a spacious house with a
splendid inner courtyard, somewhat outside the city,
for several months. In order not to lag behind other
Europeans, he expanded his staff from two to five
servants and bought three new horses. Lycklama
mingled in international and diplomatic circles, and
thanks to the mediations of the Russian ambassador
he was given an audience with the shah, Nasser
ed-Din Qajar. Continuing his travels, he went to Qom
and Esfahan, visited the ruins of Persepolis and
journeyed on south via Shiraz to the port of Bushehr.

There, on 26 November 1866 he boarded the boat for
Basra in order to journey through Iraq. That winter
he was in Bagdad, making various expeditions to
major archaeological sites which in those days were
scarcely known, such as Babylon, Nimrud, Ctesiphon
and Samara. In July 1867 he returned to Persia via
the city of Hamadan; most of his baggage was in
store in Tehran. On 18 August 1867 he left the Persian
capital and continued his journey through Iraq, Syria
and Lebanon towards Jerusalem; here Lycklama,
a Protestant by birth and upbringing, spent three
months in a Franciscan monastery and converted
to Catholicism. In 1868 he returned to Europe via
Istanbul.
A collection of antiquities and curiosities
In the course of this lengthy journey Lycklama had
built up a considerable collection including many
fine objects from Persia. He was most content
with his collection of Persian weapons, many of
which were antique. Anyone from the west who
maintained that Persian culture had not produced
any works of great merit would be amazed on seeing
these intricately and elaborately worked helmets,
shields, swords, battleaxes and cuirasses. Equally
exquisite, according to this Frisian traveller, was
his collection of Persian carpets, textiles, furniture
and metalwork. However, his extensive range of
Persian paintings was really remarkable. Qajar
paintings tended not to be highly regarded by
Europeans; most travellers might buy one or two
pieces as an exotic curiosity, more as a souvenir of
a long journey than because they appreciated their
artistic value. But in Lycklama’s collection there
were over a hundred paintings, falling into two main
categories. First, a few full-length portraits done in
oil on canvas, showing princes and princesses, as
well as cityscapes and garden views; and second,
several series of smaller paintings done on paper,
parchment, copper or enamel. These series usually
showed rulers, or historical or legendary heroes and
national ‘types’. From a western point of view Persian
artists might well be less proficient as draughtsmen
but, in Lycklama’s opinion, their use of colour and
ornamentation was unsurpassed.
With the exception of a few gifts from Persian
noblemen or European diplomats, Lycklama bought
almost all his pieces himself. On his travels he
never neglected to visit a bazaar, where he would
wander round looking at the local specialities to
see if anything took his fancy. Thus when he was in
Shiraz he bought furniture with intricate marquetry,
in Yazd fabrics of silk, in Kashan copper utensils with
elaborate decoration, in Zanjan hookahs and in one
of Esfahan’s bazaars he had himself measured in
order to make a complete suit of clothes. His second
sojourn in Tehran in the summer of 1867 was entirely
devoted to acquiring new items for his collection.
He recorded in his travel notes that he had scoured
every corner of the bazaars in the capital city.
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Furthermore, on his previous visit to Tehran he had
commissioned the major antique dealers to keep an
eye out for interesting pieces for him. They had not
let him down. He was able, particularly with regard to
antique weapons, to assemble a fine collection. Not
surprisingly he was very happy to find, on his return
to Tehran, a letter of credit awaiting him.
From Friesland to France
The majority of his collection was sent on home to
Friesland while he was abroad; here it was shortly
after to be seen in his museum. When in November
1871 Ernest Massenot concluded the catalogue for
the museum, there were still some objects that had
not yet arrived. Lycklama himself, as it happened,
had not gone straight home to the Netherlands;
the long journey had exhausted him and taken a
heavy toll on his health. He decided that the mild
climate of Cannes in southern France would be
more conducive to recovery than the bitter chill of
Friesland. In the winter of 1869-70 he returned once
more to the Levant to pursue his archaeological
excavation in Sidon. Shortly after this he decided to
settle definitively in Cannes. He purchased a splendid

villa and became a familiar figure in the cultural and
social world of the Riviera international beau monde.
His masked balls were much talked of – at these
he would often appear in oriental costume. One of
his fancy-dress parties has been immortalized by
Pierre Henri Théodore Tetar van Elven (1831-1908),
a Dutch society painter who, like Lycklama, was to
travel on various occasions to the east. Unfortunately,
Lycklama’s house move meant an end to his museum
in Friesland. Scarcely a year after the museum of
eastern curiosities in Beetsterzwaag was opened to
the public, it closed again.
Lycklama decided to move his collection to the south
of France and prepared several rooms in his villa
to hold the works. Not without a certain pride he
mentioned in a letter to M.J. de Goeje, an Arabist
from the University of Leiden, that the emperor of
Brazil had paid him a visit and that there was also
interest in his collection from notables in his own
country: in 1876 Queen Sophie of the Netherlands
also visited his museum. The following year he
donated his entire collection to the city of Cannes.
Part of it is still there and can be seen in the Musée
de la Castre.
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1. Sidon
2. Pierre Henri Theodore Tetar van Elven
3. M.J. de Goeje
4. Musée de la Castre

 نگذشته بود که،هنوز یک سال از افتتاح موزه شگفتی های شرق
 لیکالما تصمیم گرفت کلکسیون. دوباره تعطیل شد،این موزه
 چندین اطاق،خود را به جنوب فرانسه انتقال دهد و در ویالی خود
 او در یکی از نامه هایش به. اختصاص داد،را به نمایش این آثار
 بدون هیچ فخر و، عرب شناسی از دانشگاه لیدن3»«دو خویه
مباهات خاصی نوشت که امپراطور برزیل از موزه او دیدن کرده
است و همچنین افرادی شاخص از کشور خودش نیز به آن عالقه
 نیز از این موزه، ملکه سوفی از هلند،1867  در سال.مند شده اند
 او تمام کلکسیون خود را به شهر کن هدیه، سال بعد.دیدن کرد
4
 هنوز هم آنجا هستند و در موزه کاستر، قسمتی از این آثار.کرد
. می توان آنها را دید،شهر کن

 خیلی بهتر از یخبندان، برای بهبود حالش، در جنوب فرانسه8مالیم کن
 بازگشت9 او بار دیگر به لووان،)1869-70(  در زمستان.فریسلند است
، کمی بعد. ادامه دهد1تا حفاری های باستان شناسی خود را در صیدا
 ویالی باشکوهی.تصمیم گرفت تا برای همیشه در کن اقامت کند
 تبدیل،در آنجا خرید و در دنیای فرهنگی و اجتماعی این شهر ساحلی
 نقل محافل بود و، مهمانی های بالماسکه او.به چهره ای آشنا شد
 یکی. اغلب با لباس های شرقی دیده می شد،خود در این مهمانی ها
،از مهمانی هایی که او در آن با لباس های فاخر و زینتی ظاهر شد
) جاودانه1831-1908( 2»توسط «پیر هانری تئودور تتار فان الون
شده است؛ نقاشی هلندی که همچون خود لیکالما مجبور بود
 متأسفانه اقامت.به مناسبت های مختلف به شرق سفر کند
.لیکالما در فرانسه به معنای پایانی برای موزه اش در فریسلند بود
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Portrait of Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt in
oriental dress, Emile Vernet-Lecomte, 1869, oil
on canvas (Musée de la Castre, Cannes)
-  امیل ورنه،پرتره تینکو مارتینوس لیلکالما آنیهولت در لباس اصیل
) کن، رنگ روغن روی بوم (موزه دو ال کاستر،1869 ،کلومت

Portrait of Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt
in Albanian dress, Eugene Deutsch, 1878, oil on
canvas (Musée de la Castre, Cannes)
، اوژن دویچ،پرتره تینکو مارتینوس لیلکالما آنیهولت در لباس آلبانیایی
) کن، رنگ روغن روی بوم (موزه دو الکاستر،1878

یک کلکسیون دار فریسلندی
موزه شهر کوچک «بیتز ترزواخ» 1در ایالت فریسلند هلند قرار داشت.
در سال  ،1871بازدید کنندگان با پرداخت یک گیلدن می توانستند وارد
این موزه شوند؛ موزه ای که شگفتی های شرق را در خود داشت .در
یک خانه اعیانی به نام «ایسینخا -ستات» 2یک گالری بلند و سراسر
ویترین وجود داشت که در آنها بیش از هفتصد کاالی شرقی ،به
نمایش گذاشته شده بود .مجموعه غریبی بود؛ اشیای عتیقه در کنار
اشیاء مدرن قرار داشتند و گنجنیه های باارزش در کنار خرت و پرت های
عامه پسند توریستی.
نخست ،یافته های باستان شناسی از شرق ،مثل لوح خط میخی
از بین النهرین ،مهرهای نامه های بابلی و مجسمه های برنز از مصر
باستان ،به چشم می آمد .به غیر از اینها ،مجموعه به طور عمده
شامل کارهایی از فرهنگ و هنر جدیدتر اسالمی بود :سفالینه های
ایزنیک ، 3افسار و یراق اسب از سوریه ،پارچه و بافته هائی از بغداد،
کاشی های اصفهان و شمشیرهایی از حلب .ودر کنار همه اینها
به بازدید کنندگان چیزهای غریبی نیز نشان می دادند که امروزه،
به دشواری می توان بسیاری از آنها را مناسب یک موزه رسمی
دانست ،ولی در قرن نوزدهم ،تحسین بسیاری بر می انگیختند ،مثل
دندان های تیز یک گراز وحشی از صحرای نزدیک پالیمرا ،4انفیه دان
یک زن جهانگرد معروف به نام «لیدی استر استان هوپ» (-1839
 )1789و آجری که روزی زینت بخش قصر هارون الرشید ،خلیفه
مشهور بغداد بوده .در صورت تمایل ،بازدید کنندگان می توانستند از
سالن بزرگ خانه نیز دیدن کنند و لذت ببرند .این سالن با پارچه های
قیمتی متعلق به شرق و فرش و اثاثیه آراسته شده بود .بر دیوارها نیز
مجموعه ای از تابلوهای نقاشی متعلق به قرن هجدهم از اصفهان
آویخته بود .برای تکمیل اثر غریب و مرموز موزه ،پرتره ای نیز از مالک آن
درلباس شرقی به چشم می خورد .این پرتره ،کاری از هنرمند فرانسوی
«امیل ورنه لکومت» 5بود.
این مجموعه قابل توجه ،دستاورد جهانگرد برانگیخته ،بارون « تینکو
مارتینوس لیلکالما آنیهولت » ( )1837-1900فرزند یکی از خانواده
های قدیمی فریسلند بود .او ابتدا در دانشگاه اوترخت و خرونینگن،
تاریخ ،جغرافیا و زبان های شرقی را آموخت .در سال  ،1865راهی یک
سفرطوالنی به اروپا و خاورمیانه شد ،که سه سال طول کشید.
آنطور که خودش می گفت ،هدف او یادگیری فرهنگ های دیگر و
بررسی منشأ مذاهب بزرگ دنیا بود .ابتدا از برلین به سنت پترزبورگ
و مسکو ،سپس به تفلیس مرکز گرجستان رسید و زمستان (-66
 )1865را در آنجا گذراند .در بهار بعد ،سفر خود را به طرف ایران ادامه
داد .پس از رسیدن به مرز ایران ،همان مسیری را برگزید که اغلب
فرنگیها قبل از او پیموده بودند .از تبریز به زنجان و قزوین ،و سپس به
تهران رفت .در تهران ،به مدت چند ماه ،خانه ای بزرگ با حیاطی بسیار
مجلل ،در حومه شهر اجاره کرد .برای آنکه از بقیه اروپایی ها عقب
نماند ،مستخدمانش را از دو نفر به پنج نفر رساند و سه اسب جدید
خرید.
لیکالما با محافل دیپلماتیک و بین المللی رفت و آمد کرد و به لطف
پا در میانی سفیر روسیه توانست به حضور و دیدار ناصرالدین شاه
قاجار برود .در ادامه سفر هایش ،به قم و اصفهان رفت .از خرابه های
تخت جمشید دیدن کرد و از جنوب ،راهی شیراز و سپس بندر بوشهر
شد .درآنجا ،در 26نوامبر  1866با قایق به بصره رفت تا به عراق سفر
کند .زمستان آن سال را در عراق ،با دیدار از مناطق باستانی که در آن
زمان چندان شناخته شده نبود ،گذراند؛ مناطقی مثل بابل ، 6نمرود،
تیسفون و سامره .در ماه جوالی سال  ،1867چون بیشتر اسباب و
چمدان های او در تهران بود از همدان به تهران برگشت .در  18اگوست

 ،1867پایتخت ایران را ترک کرد و سفر خود را به سمت عراق ،سوریه،
لبنان و اورشلیم ادامه داد .در شهر اورشلیم ،پس از سه ماه اقامت در
صومعه فرانسیسکن ،لیکالما ،که پروتستان زاده و تربیت شده بود،
به مذهب کاتولیسیسم گروید .در سال  1868از طریق استانبول به
اروپا بازگشت.
کلکسیون عتیقه و اشیاء کم نظیر
در مسیر این سفر طوالنی ،لیکالما ،مجموعه قابل توجهی را جمع
نفیس ایرانی می شد .او
آوری کرده بود که شامل بسیاری از اشیاء
ِ
بیش از همه به مجموعه اسلحه هایی که از ایران آورده بود و بسیاری
از آنها عتیقه محسوب می شد ،عالقه داشت .فرنگیهائی که مدعی
بودند فرهنگ پارسی هیچ اثر باارزشی را تولید نکرده ،با دیدن این کاله
خودها ،سپرها ،شمشیرها ،تبرزین و زره و باالتنه های پر نقش و نگار
و ظریف ،حیرت زده می شدند .بنا به گفته این جهانگرد فریسلندی،
مجموعه فرش های ایرانی ،پارچه ها ،اسباب خانه و وسایل فلزی
او نیز به همان اندازه نفیس و باارزش بودند .عالوه بر آن ،مجموعه
عظیم او ،از تابلوهای نقاشی ایرانی نیز قابل توجه بود .نقاشی های
دوره قاجار ،چندان مورد توجه اروپائیان نبود .اکثر مسافران غربی ،یک
یا دو اثر را از سر کنجکاوی و صرفا ً به عنوان سوغات سفر طوالنی
خود می خریدند و نه به خاطر ارزش هنری آن .اما کلکسیون لیکالما
بیش از صد نقاشی داشت ،که میشد آنها را در دو گروه تقسیم بندی
کرد :قسمت اول شامل چند پرتره رنگ روغن از شاهزادگان یا چشم
انداز شهر یا تصویر باغ بود و قسمت دوم را تعداد زیادی نقاشی های
کوچک تر ،بر روی کاغذ ،پوست آهو ،مس و یا لعاب مینا ،تشکیل
می دادند .موضوع این بخش از نقاشی ها بیشتر ،رهبران ،قهرمانان
افسانه ای یا تاریخی و چهره های ملی بود .از دید غربی ها ،هنرمندان
ایرانی ،نقاشان ساده و معمولی بودند؛ ولی از دید لیکالما ،استفاده
آنها از رنگ و تزئینات ،بی نظیر بود.
به جز چند هدیه که لیکالما از اشراف زادگان ایرانی و یا دیپلمات
های اروپایی دریافت کرد ،بقیه آثار را خود خریداری کرده بود .هنگام
سفرهایش ،هرگز از رفتن به بازار غفلت نمی کرد .در بازار ،می گشت و
با دقت اشیاء محلی را بررسی می کرد تا چیزی را بیابد که می خواهد.
یک بار در شیراز ،وسایلی با خاتم کاری ظریف خرید؛ در یزد پارچه
هائی از جنس ابریشم ،در کاشان ظروف مسی با تزئیناتی استادانه
و در زنجان قلیان خرید .در یکی از بازارهای اصفهان ،سفارش داد که
برایش یک دست لباس محلی بدوزند .در دومین اقامتش در تهران ،در
تابستان  ،1867تمام وقت خود را صرف تکمیل اقالم جدیدی کرد که
برای کلکسیونش الزم داشت .در یادداشت های سفرش ،ذکر کرده،
که همه گوشه و کنارهای بازارهای پایتخت را گشته است .عالوه بر
این ،درسفر اولش به تهران ،به دالالنعمده عتیقه سپرد ،که برایش
اشیاء جالب پیدا کنند .آنها هم او را مأیوس نکردند .او توانست بویژه،
مجموعه نفیسی از اسحله های عتیقه گرد آورد .عجیب نیست
که وقتی برای بار دوم به تهران آمد ،از دیدن ورقه اعتبار بانکی که در
انتظارش بود بسیار خوشحال گردید.
از فریسلند به فرانسه
بخش عمده کلکسیون او ،به خانه اش در فریسلند فرستاده شد؛ در
حالیکه خودش هنوز در سفر خارج از کشور بود .بعد از مدت کوتاهی،
موزه افتتاح شد و اشیاء به نمایش در آمدند .در نوامبر  ،1871وقتی
«ارنست ماسنوت» 7فهرست اقالم موجود در موزه را تهیه کرد ،هنوز
چند چیز به موزه نرسیده بود .لیکالما خود ،مستقیم به کشورش
هلند بازنگشت .این سفر طوالنی به شدت او را خسته کرده و
سالمتیش را به خطر افتاده بود .او به این نتیجه رسید که هوای
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1. Beetsterzwaag
2. Eysinga-staete
3. Iznik Pottery
4. Palmyra
5. Emile Vernet-Lecomte
6. Babylon
7. Ernest Massenot
8. Cannes
9. Levant
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The first thoughts that crossed Albert Paulus
Hermanus Hotz’s mind when he arrived in Persia
in 1874 were never recorded. It was in that year
that Hotz (1855-1930) was sent to Persia by his
father with a view to expanding their commercial
interests. Helped by Dutch and English business
associates, in less than six years he established a
chain of merchant’s offices in Basra, Esfahan, Shiraz,
Bushehr and Soltanabad.
During this period he also made a number of
business trips. Travelling in 19th–century Persia
was a real undertaking and not always particularly
pleasant. The climate, the country’s impassable roads
and the means of transport were often agonizing for
a European. Travelling alone was discouraged for
safety reasons, so people journeyed together in a
caravan. The services of a guide and muleteers were
engaged before the journey started and horses and
mules were bought and hired in advance. The guide
knew the route and the distance to be covered so he
was able to estimate the amount of time needed to
arrive at the following destination punctually, and
often acted as an interpreter as well. The travellers
usually stayed the night in a post or telegraph office
or in a caravanserai – which consisted of a group
of buildings surrounding an enclosed courtyard. If
they reached a town they could spend the night in a
hotel. The traveller’s luggage was extremely bulky,
for in addition to clothing, money and stationery, you
were expected to furnish yourself with sufficient food
and drink, medicines, cooking utensils, weapons,
tents, forage for the livestock and any other direct
necessities. In addition to their cameras, glass plates
and tripods, the first travelling photographers would
also have had to take the necessaries for a dark room
and chemicals along with them.
In 1891 Hotz set off for seven months. He travelled
along routes that most voyagers followed at that time.
From his photograph albums it appears that Hotz
travelled from Bandar Abbas in the south to Bushehr

and Khark at the top of the Persian Gulf and left
from there to Basra, to the estuary of the Euphrates
and the Tigris. He then continued upstream to
Baghdad and downstream to Bandar-e-Nassiri.
From the mouth of the Karun river he continued
his journey northwards to Ahwaz and Shushtar. The
last part of the journey was overland from Bushehr
by way of Daliki to Kazerun and Shiraz, in southern
Persia. They then trekked by way of Persepolis and
Pasargadae towards Esfahan, Soltanabad, Qom and
eventually reached Tehran. From Tehran they trailed
farther in a western direction by way of Tabriz to
the Russian border and over Yerevan to Tiflis, from
whence they continued to Vladikavkaz and then
crossed over to Constantinople.
Nobody knows how Hotz felt about travelling
through Persia: the only remaining evidence is the
221 photographs he took when he was there. The
photographs, printed by the English photographer
John Thomson (1837-1921) in platinotype, are
incorporated in two albums titled: A Collection
of Photographs taken in Persia, Turkey and the
Caucasus, during a seven months’ journey in 1891.
With this work, Hotz became the first Dutchman to
have photographically registered the many different
facets of life in Persia.
Without prior knowledge, anyone looking at the
albums might perhaps reach the conclusion that
these were the sort of photographs any tourist might
take. For each place visited, they present a picture of
the architecture and inhabitants, the roads, bridges
and rivers, as well as offering several panoramic
views of the surroundings. But when the historical
context is considered more closely it becomes clear
that most of the photographs were taken by Hotz
with the specific aim of recording the commercial
opportunities available in Persia and bringing these
to people’s attention. Hotz was interested in the
carpet trade, shipping, transshipment of goods,
prospects for irrigation schemes, the opium trade

Albert Paulus
Hermanus Hotz:
businessman,
traveller and
the first Dutch
photographer in
Persia
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1. Qajar era wooden comb in the
Hotz Collection of the National
Museum of Ethnology, Leiden
شانه چوبی عصر قاجار در مجموعه هوتز در
 لیدن،موزه ملی قومشناسی
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2. Qajar era garment in the
Hotz Collection of the National
Museum of Ethnology, Leiden
جامه عهد قاجار در مجموعه هوتز در موزه ملی
 لیدن،قوم شناسی

and banking. He was also the first in Persia to bore
for crude oil (near Daliki). The photographs in his
albums are therefore more than just souvenirs of his
trip. They were undoubtedly used to encourage Dutch
and English businessmen to finance existing and
prospective trading projects in Persia. This is also
confirmed by the fact that Hotz gifted similar albums
to various business relations and other influential
bodies.
In addition to these, Hotz possessed a few more
albums concentrating intentionally and specifically
on business-related activities in Persia. His
commercial streak emerges from the titles of these
albums: 67 photographs taken in 1891 in connection
with road making in Persia, Behuizing en personeel
van de firma J.C.P. Hotz en Co. en de Imp [erial] Bank
of Persia (Accommodation and personnel of the firm
J.C.P. Hotz and Co. and the Imperial Bank of Persia),
and Some Photographs illustrating Carpet-Weaving
in Persia, 1891.
Nevertheless, Hotz’s interest in photography was
not entirely commercial. There are also photographs
in the albums showing ancient monuments such
as the ruins of Persepolis, the Dutch East India
Company fortifications on the island Khark, and
the graves of Dutch East India Company envoys
in the Armenian cemetery in Julfa, Esfahan. Hotz
took these photographs with a view to using them
for research purposes in the future. In 1906 he had
been commissioned by the Advisory Committee

for Governmental Historical Publications (de
Commissie van Advies voor ‘s Rijks Geschiedkundige
Publicatieën) to write a book about the relations
between the Dutch East India Company and Persia.
Hotz had to discontinue this commissioned work
due to the pressure of his consular work in Beirut.
His friend Hendrik Dunlop carried on with Hotz’s
research, using parts of it for his publication on the
Dutch East India Company in Persia.
Hotz’s scientific interest in Persia emerges in his
book titled Over afbeeldingen van Persepolis en
Palmyra door Nederlanders (On depictions of
Persepolis and Palmyra by Dutchmen), from 1911. In
the conclusion Hotz reveals that he is conscious of
being the first Dutchman to photograph Persepolis.
In addition to his highly rational commercial
collector’s mania, Hotz also enjoyed collecting
out of interest, and as a hobby. The many books,
documents and photographs taken by professional
photographers that he acquired over the years
bear witness to this. His library of books on exotic
countries, of which Persia and the Orient form the
core, comprises about fifteen thousand volumes. In
1935 the collection was gifted to the Leiden University
Library by his widow – the collection of photographs
was a part of this donation. His total collection of
books, documents and photographs not only provides
us with a picture of 19th-century Persia, it also tells
us about his own motives for visiting this country and
capturing it in photographs for posterity.
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3. Hotz with his wife Lucy Helen Woods. Photo
Sébah & Joaillier, Constantinople, ca. 1894 (private
collection)
قسطنطنیه، عکس از صباه و جوالیه، هوتز و همسرش لوسی هلن وودز.تصویر
) (کلکسیون خصوصی١٨٩٤

در مورد اولین افکاری که آلبرت پائولوس هرمانوس در هنگام ورود
به ایران ،در سال ١٨٧٤ ،به ذهنش رسید ،چیزی نگاشته نشده .در
آن سال هوتز توسط پدرش به ایران فرستاده شده بود ،با این هدف
که شاید بتواند منافع تجاریشان را توسعه ببخشد .وی توانست
با کمک تاجران متحد هلندی وانگلیسی ،در مدت کمتر از شش
سال ،زنجیرهای از ادارات تجاری را در بصره ،اصفهان ،شیراز ،بوشهر و
سلطان آباد تأسیس نماید.
در این مدت او به چند سفر تجاری رفت .سفر در قرن نوزدهم در ایران
نیاز به تدارکات فراوان داشت و همیشه هم چندان خوشایند نبود.
آب و هوا ،جاده های غیر قابل عبور و وسایل نقلیه ،همیشه اروپاییان
را عذاب میداد .از آنجا که سفر انفرادی به دالیل ایمنی منع میشد،
مردم بصورت گروهی با کاروان سفر میکردند .استخدام راهنما و
قاطرچی واجاره اسب ها و قاطر ها پیش از سفرصورت می گرفت.
راهنما که اغلب نقش مترجم را نیز داشت ،راه را میشناخت و
میدانست چه فاصله ای باید طی شود و از این رو میتوانست زمانی
را که برای رسیدن به مقصد بعدی نیاز بود دقیقا محاسبه کند.
مسافران معموال شب ها را در اداره پست و تلگراف و یا در کاروانسرای
میگذراندند که شامل ردیفی ساختمان بود که همانند حصاری
دورتا دور یک حیاط را احاطه میکردند .اگر به شهری میرسیدند
میتوانستند شب را در هتل بگذرانند .بار و بنه و چمدان مسافران
اغلب بسیار سترگ و پر حجم بود ،زیرا عالوه بر لباس ،پول و ابزار
میبایست آب و غذای کافی ،دارو ،وسایل آشپزی ،اسلحه ،چادر ،خوراک
برای دام و سایر نیازمندیها را نیز به همراه میبردند .عکاسان مسافر
می بایست عالوه بر صفحه شیشه ای و دوربین و سه پایه آن ،وسایل
الزم برای اطاق تاریک و مواد شیمیائی نیز با خود میداشتند.
در سال  ١٨٩١هوتز آماده سفری هفت ماهه شد .او همان مسیری را
برگزید که بیشترمسافران در آن زمان می پیمودند .از آلبوم عکس او
بنظر میآید که از بندر عباس در جنوب ایران به طرف بوشهر و خارک
در باالی خلیج فارس سفر کرده و از آنجا ابتدا به بصره و دهانه رود
فرات و دجله ،بعد در خالف جهت رودخانه به بغداد و سپس در جهت
رودخانه به بندر ناصریه میرود .از دهانه رودخانه کارون سفرش را به
طرف شمال و به اهواز و شوشتر ادامه میدهد ودر آخرین قسمت
سفر از راه خشکی به بوشهر ،دالکی ،کازرون و شیراز در جنوب ایران
و از آنجا به پرسپولیس ،پاسارگاد و بعد به اصفهان رفته و سپس
به سلطان آباد (اراک) ،قم و باالخره به تهران می رسد .در دنباله راه
از تهران به سمت غرب حرکت میکند و به تبریز و از آنجا به مرز
روسیه میرود و از طریق ایروان و تیفلیس به والدی قفقاز و از آنجا به
قسطنطنیه سفر میکند .کسی نمیداند که هوتز در سفر به ایران
چه احساسی داشت .تنها مدرک باقیمانده  ٢٢١قطعه عکسی
است که او در زمان حضورش در آنجا تهیه کرده .عکس ها توسط
یک عکاس انگلیسی به نام جان تامسون ( ،)١٨٣٧-١٩٢١به روش
عکاسى باامالح پالتی ن (پالتینو تایپ) ،در دو آلبوم منتشر شدند،
به نام :کلکسیون عکس های گرفته شده در ایران ،ترکیه و قفقاز
در طول سفر هفت ماهه ،درسال  .١٨٩١با این کارهوتز ،به عنوان
اولین هلندی ،توانست بوسیله عکس بسیاری از جنبه های مختلف
زندگی در ایران را ثبت کند .بدون هیچ پیش آگاهی با دیدن آلبوم ها
ممکن است به این نتیجه رسید که این نوعی عکاسی است که

هر جهانگردی میتواند آنرا تهیه کند .در هر مکان نه تنها از معماری
آنجا ،ساکنانش ،پل ها ،جاده ها و رودخانه ها عکس تهیه شده
بلکه چند عکس از چشم انداز کلی منطقه و اطرافش گرفته
شده .ولی وقتی که تعدادی از این عکسها را مقطع تاریخی خود در
نظر بگیریم ،هدف اصلی هوتز که ثبت و ترویج فرصت های تجاری
موجود در ایران بوده ،مشخص میشود .هوتز به تجارت فرش و تریاک،
ى و آینده طرح های آبیاری عالقه
ل باربوسیله کشتیران 
بانکداری ،حم 
نشان میداد .همینطور او اولین کسی بود که در ایران به حفاری نفت
خام پرداخت (در نزدیکی دالکی) .عکس های آلبوم او را باید چیزی
بیش از یک یادگار سفر دانست .عکس های او بی شک برای تشویق
هلندی ها و انگلیسی ها به سرمایه گذاری در پروژه های تجاری ایران
بود .اینکه هوتز چنین آلبوم هائی را به چند نفر وابسته تجاری و افراد
با نفوذ هدیه کرده بود خود تأئید کننده این موضوع است .عالوه بر
این ها هوتز چند آلبوم دیگر هم داشت که تمرکزاصلی آن  -بصورت
دانسته و عمدی  -بروی فعالیت های تجاری در ایران است .گرایش
تجاری او از عناوینی که به آلبوم ها داده نمایان است ٦٧ :قطعه
عکس از سال  ١٨٩١دررابطه با راه سازی در ایران ،محل زندگی و
کارکنان شرکت ی .س .پ .هوتز و شرکا و بانک شاهنشاهی ایران و
چند قطعه عکس از بافندگان فرش در ایران در .١٨٩١
با این وجود نمیتوان گفت که همه عالقه هوتز به عکاسی صرفا ً
به خاطر تجارت بوده .در آلبوم او عکس هائی نیز از آثار باستانی مثل
خرابه های تخت جمشید ،استحکامات کمپانی هند شرقی هلند در
جزیره خارک و آرامگاه مأموران و نمایندگان این کمپانی در قبرستان
ارامنه در جلفای اصفهان دیده میشود .هوتز این عکس ها را با این
هدف گرفته بود که بعدا ً بروی آن ها تحقیق کند .در سال  ١٩٠٦از
طرف کمیته مشورتی برای انتشارات تاریخی دولت ،به او مأموریت
داده شد که کتابی در مورد روابط کمپانی هند شرقی هلند و ایران
بنویسد ولی به خاطر فشار کارهای کنسولی که هوتز در بیروت
داشت ،ناگزیر شد کار را ناتمام بگذارد .دوست هوتز ،هندریک دانلوپ
این تحقیقات را ادامه داد و قسمتهائی از آن را در انتشارات خود در
مورد کمپانی هند شرقی هلند به چاپ رساند.
عالقه علمی هوتز به ایران را میتوان در کتابش با عنوان تصویری از
پرسپولیس و پالمیرا بوسیله یک هلندی در١٨٩١مشاهده کرد .در
بخش پایانی این کتاب هوتز آشکار میکند که میدانسته که اولین
هلندیست که از پرسپولیس عکس گرفته.
عالوه بر شیدائی و شیفتگی هوتز به گردآوری پر سود و صفت
تاجرپیشگی اش ،او از روی سرگرمی نیز به جمع آوری چیزهائی که
دوست داشت میپرداخت .این امر موجب شد که او در طول سال ها
کلکسیون بزرگی از کتاب ،مدارک و عکس هائی از عکاسان حرفه
ای گردآوری کند .کتابخانه اش پر از کتاب هائی در مورد کشورهای
بیگانه بود ،که قسمت اعظم آن را ،با حدود پانزده هزار جلد کتاب،
موضوعات مربوط به شرق و ایران تشکیل می داد .در سال  ،١٩٣٥بیوه
هوتز این کتابخانه را به دانشگاه لیدن هدیه داد .کلکسیون عکس
ها هم قسمتی از این دهش بود .این مجموعه کتابها مدارک و عکس
ها نه تنها تصویری از قرن نوزدهم در ایران را به ما می دهد بلکه
نمایانگر انگیزه شخصی او برای دیدار از ایران و گرفتن عکس هائی
برای آینده گان است.

آلبرت پائولوس هرمانوس
هوتز :تاجر ،مسافر و اولین
عکاس هلندی در ایران
کورین ی .م.
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On a fine morning in May I visited the Kralings
Museum in Rotterdam, together with the other
members of this book’s editorial team. To be honest
I had not heard of the museum before we embarked
on this project. Fortunately the publisher drew
my attention to its existence, on account of the
Persian collection. So of course we couldn’t miss it.
Particularly after reading the piece by art historian
Jan de Hond about a previous Persian museum in
the Netherlands (see elsewhere in this book), which
had been forced to close its doors just a year after its
foundation, in 1871. I thought the Kralings Museum
might offer some compensation for that lost piece of
Persia in the Netherlands.
The museum is situated on elegant Hoflaan, one of
the loveliest streets in one of Rotterdam’s greenest
neighbourhoods. From the outside of the building
we had little idea of what awaited us within: a tour
through more than 3,000 years of civilization! There
are some 20 period rooms offering visitors a glimpse
into European life from the early Middle Ages to the
nineteenth century. The world of antiquity is also
represented with Egyptian, Greek, Etruscan and
Roman objects. Finally, there are some oriental
interiors with Chinese and Japanese pieces. But we
had come for the Persian gallery; and it was certainly
appealing. We saw a Sassanid bird from the second
to sixth century CE, a small figure of a woman from
Susa with a tiny mirror in her upper body, and a
twelfth-century glazed elephant with a howdah and
shields on either sides of its head, from Gordan,

near Esfahan. A medieval gold dagger gleamed at us
from a display case. Further in was a large collection
of bronze armbands and necklaces from the first
millennium CE. The longer I looked at the bronze
rings, the more interesting they seemed; all of a
sudden I noticed tiny ram’s heads on the terminals of
several bracelets.
The suits of armour and helmets with gold inlay
were truly impressive. One of the helmets had
even managed to retain its red plume through the
centuries. Who decked themselves out in this combat
gear? There were inscriptions on some of the pieces.
Were these the names of their wearers or talismans
to bring luck in the heat of the fray? Which brave
soldiers polished their cuirasses before going into
battle? And who were their opponents in the field?
Persia has a long history of war and resistance to
the invading armies of foreign powers. If only these
swords, shields and hauberks could have talked. Yet
with a little imagination I could envisage a Persian
battle complete with horses and banners. However,
these particular weapons would not have been
wielded in wars, for they were attributes used in the
nineteenth century during re-enactments of scenes
from Shi’a Islam, the branch to which most Iranians
belong.
Outside the museum once again, it took a little while
to return to contemporary reality. It was a pleasure
to have been immersed in the hidden world of
the Kralings Museum, a jewel of a collection that
certainly deserves more attention.

Unsuspected
treasures

Persian weaponry used during nineteenth-century ceremonial
performances (Kralings Museum, Rotterdam)
اسلحه های ایرانیان که در قرن نوزدهم در نمایشات آئینی بکار میرقتند
) روتردام،(موزه کرالینگن

Ancient armour (Kralings Museum,
Rotterdam)
) روتردام،زره باستانی (موزه کرالینگن

Martine Gosselink

Persian weaponry used during
nineteenth-century ceremonial
performances (Kralings
)Museum, Rotterdam
اسلحه های ایرانیان که در قرن نوزدهم در
نمایشات آئینی بکار میرقتند
(موزه کرالینگن ،روتردام)
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در یک روز ماه مه ،به همراه سایر اعضای تیم نشر و ویرایش این
کتاب از موزه کرالینگن در روتردام دیدن کردیم .پیش از آغاز این پروژه،
من حتی نام این موزه را نشنیده بودم .خوشبختانه ناشر کتاب ،من
را از کلکسیون ایرانی این موزه با خبر کرد .و البته نمی شد چنین
کلکسیونی را نادیده گرفت .مخصوصا ً بعد ازخواندن مقاله یان
دهوند ،متخصص تاریخ هنر ،درباره موزه قدیمی تر ایرانیان در هلند،
که یکسال بعد از بازگشائی ( )1871بسته شد ،گمان کردم که
شاید موزه کرالینگن بتواند جای این تکۀ از دست رفته ایران در هلند
را بگیرد.
موزه در هوفالن قرار گرفته که یکی اززیباترین و دلپذیرترین خیابانهای
محله سرسبزکرالینگن در روتردام است .بیرون از ساختمان حدس
نمیزدیم که چه چیزی در انتظارمان است :گشتی در طول بیش از3٠٠٠
سال تمدن .حدود  2٠اطاق این موزه که مربوط به دوران مختلف
هستند ،نظری اجمالی از زندگی اروپائی ،از قرون وسطی تا قرن
نوزدهم ،به بیننده ارائ ه می دهد .دوران باستان ،توسط اشیاء مصری،
یونانی ،اتروسک و رومی نشان داده شده .و باالخره چندین دکوراسیون
داخلی شرقی ،با اشیاء چینی و ژاپنی دیده میشود .ولی ما برای دیدن
گالری ایران آمده بودیم ،که به راستی بسیار جذاب و زیبا بود .یک پرنده
دوران ساسانی دیدیم ،متعلق به قرن دوم تا ششم میالدی .مجسمه
کوچکی از زن شوشی با یک آینه کوچک در قسمت باالی بدنش و یک
فیل براق ،از قرن نوزدهم میالدی ،با خیمه و سپر در دو طرف سرش ،از
گردان در نزدیکی اصفهان و یک دشنه طالئی از قرون وسطی که در
جعبه محل نمایشش میدرخشید .جلوتر که رفتیم کلکسیونی از

بازوبند ها و گردنبندهای برنزی مربوط به اولین قرن میالدی به چشم
میخورد .هرچه بیشتر به انگشترهای برنزی نگاه کردم ،جالبتر به نظر
می آمدند .همچنین متوجه شدم که دو سر تعدادی از دستبندها به
سر قوچ کوچکی از جنس قلع منتهی می شود.
زره ها و کاله خودها که طالکوبى داشتند ،بسیار شگفت آور و گیرا
بودند .یکی از کاله خودها ،حتی بعد از قرن ها هنوزپر قرمز رنگ خود
را از دست نداده بود .چه کسانی خود را در این آالت جنگ و پیکار می
آراستند؟ بر روی بعضی از زره ها و کاله خودها نوشته هائی دیده
میشد .آیا این نوشته ها نام افرادیست که از اینها استفاده میکردند
یا طلسم هائیست که در گرماگرم رزم بخت خوش برای پیکار کننده
می آوردند؟ کدام سرباز شجاعی پیش از رفتن به جنگ زره خود را جال
میداد؟ در میدان جنگ چه کسی مقابل آنان بود؟ ایران تاریخ طوالنی
از جنگ و پیکار و پایداری در مقابل مهاجمان و نیروهای بیگانه دارد .ای
کاش که میشد این شمشیرها ،سپرها و زره ها حرف بزنند و داستان
خود را بگویند .هنوز هم با کمی خیالبافی میتوانیم جنگ ایران را در
مقابل دشمنان با اسبها ،پرچم ها و بیرق ها تصور کنیم .بهرحال این
اسلحه های نمایشی نمی توانستند در جنگی بکار آمده باشند .این
وسایل مخصوص مراسم مذهبی و نمایشی شیعیان است که از قرن
نوزدهم به جای مانده.
وقتی از موزه بیرون آمدیم ،مدتی زمان الزم بود تا خود را دوباره درعصر
حاضر بیابیم .غوطه خوردن در دنیای پنهان موزه کرالینگن مسرت
بخش بود .کلکسیونی چنین آراسته و گرانبها مسلما ً سزاوار عنایت
و توجه بیش از این است.

کلکسیون ایرانی در روتردام
مارتینه خوسلینک
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On 23 December 1882 the Dutch daily Nieuwe
Rotterdamsche Courant published the encouraging
news that acceptances were streaming in from
foreign governments, museums and private
individuals to attend the Amsterdam World Fair.
And it was high time, because the exhibition was
due to open on 1 May 1883. The newspaper reported
that Persia was among the foreign participants.
It would be represented not only by its official
government but also by the Nederlandse Perzische
Handelsvereeniging, the Netherlands Persia Trading
Company, as well as several British companies which
traded with Persia.
A few months before, in August, a certain Albert
Hotz, a Rotterdam businessman who had had
trading connections with Persia since 1874, held a
meeting with Lindor Serrurier, director of the State
Ethnographical Museum in Leiden and responsible
for the ethnographical section in the world exhibition.
He had invited Hotz to take part in the exhibition,
together with his Persian Trading Company and
was eager to discuss the matter further. Simply
considering the Persian Trading Company, Hotz
thought the exhibition important because it would
display certain export articles; but he was also keen
to make the Persian pavilion more attractive by the
addition of a collection of ethnographical objects.
Hotz suggested to Serrurier that afterwards the State
should purchase the collection and place it in the
Leiden museum.
Hotz fulfilled his promise and via the Persian Trading
Company sent a considerable collection of Persian
artefacts to Amsterdam. They were given a most
appropriate setting in the main part of the Persian
pavilion. As it happens, the building’s facade –
which some described as a ‘magical facade with
a Thousand-and-One-Nights allure’, while others
condemned it as a tasteless conglomeration of exotic
styles – contained old Persian motifs of fabulous
creatures from eastern legends and sculpted figures.
Thanks to the catalogue compiled by J.E. Polak, an
Austrian doctor employed by Nasser ed-Din Shah,
we know what could be seen in Hotz’s collection.
Roughly speaking, his collection could be divided
into two. First, he had on display a selection of
about two hundred agricultural products and raw
materials, ranging from rice and dried fruits to salt
and opium. Beside this the public could admire a vast
range of Persian artefacts: brass vases, weapons,
hookahs, musical instruments, textiles, clothing,
paintings and much else. The exquisite carpets which
decorated the walls were so valuable that, according
to the newspaper Nieuws van de Dag, a guard had
to be employed to keep watch over them, day and
night. The majority of the objects on display were
contemporary products supplemented with a few
antique items such as medieval tiles, old Persian
coins and cuneiform inscriptions.
The Persian Trading Company was not the only body
exhibiting items. There was also a trading house

based in Manchester, Ph. Ziegler & Co. which made
a considerable contribution to the pavilion. The
Netherlands consul-general in Persia, R.C. Keun,
made a small contribution consisting of certain fine
objects from his private collection; it was, however,
thanks to him – according to the official organ of
the exhibition, the newspaper Officieele Courant der
Tentoonstelling 1883 – that the shah had lent his
cooperation. At the shah’s request his minister for
the Arts and Sciences, Djehenguir Khan (Jahangir
Khan), organized a Persian contribution to the World
Fair. Then Hotz also gained an official position:
he was appointed commissioner of the Persian
government.
Although, certainly when compared with those
of other countries, the Persian pavilion was only
modestly sized, it received laudatory recognition
from the Dutch press. Certain innovative figures in
the Netherlands’ industrial-art world, such as F.W.
van Eeden, secretary of the Netherlands Society
for the Promotion of Industry and future director of
the Colonial Museum in Haarlem, as well as J.R. de
Kruyff, director of the State School of Industrial Art
in Amsterdam, waxed lyrical about the presentations
from the East at the World Fair. Were it for this alone,
De Kruyff described the exhibition as a ‘blessing for
our country’.
What gave rise to this unprecedented enthusiasm?
Many critics considered that Western Industrial
Art was in the doldrums. The decorative arts in
the Netherlands revealed signs of decadence and
decay. The market was flooded with machine-made
articles produced in an uninspired neo-Gothic or neoRenaissance style. Both Van Eeden and De Kruyff
desired a return to genuine hand-crafted work. Key
concepts for them were simplicity, functionalism
and composition. Western Art had lost its way and
needed to seek help and guidance from her eastern
sister. Back to the primeval source. That was why,
according to De Kruijff, ‘everyone, also in our time,
who has turned to the past and has sought there the
best lessons for the future and thereby retained a
vision of the beautiful wherever that might be found,
gazes hopefully towards the East.’ De Kruijff was
most impressed by the Persian section at the world
exhibition. He thought that the basic principles of
good decorative art could best be found in Persian
art. Away with Western decadence, long live the true
authenticity of the East. Another who found the most
important sections of the whole exhibition were those
containing eastern applied art, was the writer Carel
Vosmaer. He too considered that the art of the East
could show the way forward and provide a cure for
the malaise and lack of taste presently predominating
the West. He was a passionate advocate of the neoclassical and wanted to add Greek art to the list of
‘good’ art. De Kruyff agreed with him in theory, but
pointed out once more that it was Persian art in
particular which, because of its elegant yet simple
designs and decorations was especially suitable for

The Persian Pavilion
at the Amsterdam
World Fair of 1883
Jan de Hond
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1. The Persian Pavilion at the World Fair of
1883 (Leiden University Library)
1883 ،عکسی از غرفه ایران در نمایشگاه جهانی
)(کتابخانه دانشگاه لیدن
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educating Dutch artists and designers. He expressed
the hope that the Netherlands’ government would
purchase some fine pieces from Arabia and Persia
which would serve as educational inspiration.
And indeed, even before the world fair reached its
end on 1 November 1883 attempts were being made
to retain a major part of the Persian collection for
the Netherlands. Only it was not an educational body
but the Ethnographical Museum (Rijksmuseum voor
Volkenkunde) in Leiden that managed to acquire
no fewer than 351 objects from Hotz’s collection.
Attempts were also made to purchase certain
exceptional items from minister Djehenguir Khan’s
collection, but in the end these negotiations broke

down. After the world fair ended the objects returned
to Persia.
The Hotz Collection is still to be found in Leiden
today. Although it does not contain many very
valuable antique pieces boasting high artistic quality,
it is nevertheless important from an ethnographical
point of view. What is unique to the Hotz Collection
is in fact the everyday nature of the objects. Many of
the items are simply domestic articles – and often
such things just get thrown away. To preserve them
is rare. A striking example is the Persian textiles
collection: it is a wonderful hotchpotch of everyday
clothing and furthermore is well-documented and
dated.
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2. A model of a Persian dhow, from the Hotz Collection before
1883 (State Ethnographical Museum, Leiden)
) (موزه قوم شناسی لیدن1883  قبل از،مینیاتور قایق ایرانی از کلکسیون هوتز

در ٢٣دسامبر ،١٨٨٢روزنامه روتردام جدید (Nieuwe Rotterdamsche
 )Courantخبر دلگرم کننده ای را منتشر کرد که حاکی از هجوم
سیل آسای دول خارجی ،موزه ها و صاحبان کلکسیون های شخصی،
برای شرکت در نمایشگاه جهانی آمستردام و پذیرش دعوت از آنان بود.
و وقت آن نیز رسیده بود ،چون نمایشگاه می بایست اول ماه مه افتتاح
میشد .روزنامه ها گزارش داده بودند که ایران نیز جزو شرکت کنندگان
است و نمایندگی این کشور را ،نه تنها دولت مربوطه بلکه انجمن
تجاری ایران-هلند و چندین شرکت انگلیسی که با ایران تجارت
میکنند نیز ،به عهده دارند.
چندین ماه پیش از آن ،در ماه آگوست شخصی به نام آلبرت هوتز یک
تاجر روتردامی که از سال  ١٨٧٤با ایران رابطه تجاری داشت ،با لیندور
سروریر ،مدیر موزه دولتی قوم شناسی در لیدن و مسئول بخش قوم
شناسی در نمایشگاه جهانی ،مالقات کرد .او ازهوتز دعوت کرده بود
که با شرکتش (کمپانی تجاری ایران) ،در نمایشگاه جهانی شرکت
کند و مشتا ق بود که درباره این موضوع بیشتر با او صحبت کند.
صرفا ً با در نظر گرفتن کمپانی تجاری ایران ،میتوان فهمید که این
نمایشگاه برای هوتز نیز اهمیت داشت ،چون میتوانست در آن تعدادی
از کاالی صادراتی خود را عرضه کند .در کنار آن هوتز مایل بود که با
استفاده از کلکسیونی از اشیاء قومی ،غرفه ایران را برای شرکت
کنندگان جذابتر کند .هوتز پیشنهادی به سروریر داد ،مبنی بر اینکه
دولت کلکسیون را بعد از نمایشگاه خریداری کرده و در موزه لیدن
نگهداری کند.
هوتز به قول خود عمل کرد و کلکسیون قابل توجهی از محصوالت
و صنایع دستی ایران را از طریق کمپانی تجاری ایران به آمستردام
فرستاد که در نهایت در محل بسیار مناسبی در غرفه ایران در سالن
مستعمرات نمایشگاه جای داده شدند .بر روی نمای خارجی این
ساختمان بزرگ  -که بعضی آنرا نمای جادوئی با جذبه و گیرائی هزار
و یک شب مینامیدند و بعضی دیگر آنرا آمیزه ای از سبک های عجیب
ی می پنداشتند  -نقش های قدیمی
ى سلیقگ 
و غریب و در نهایت ب 
ایرانی چون نقش برجسته و مجسمه های موجودات شگفت انگیزی
از افسانه های شرقی دیده می شد .امروز ،به لطف کاتالوگی که
ی .ا .پوالک ،دکتر اطریشی شاه ،گردآورده بود ،میدانیم چه چیزهائی
در کلکسیون هوتز به نمایش گذاشته شده بودند .بطور خالصه
این کلکسیون را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد .قسمت اول
شامل حدود دویست محصول کشاورزی و مواد خام گوناگون چون
برنج ،میوه های خشک شده ،نمک و تریاک بود .در کنار آن ،مردم می
توانستند صنایع دستی متنوع ایران ،چون گلدان مسی ،قلیان ،اسلحه
ها ،آالت موسیقی ،پارچه ها ،لباس ها ،نقاشی ها و خیلی چیزهای
دیگر را ببینند و ستایش کنند .فرش های زیبا و تزئینی روی دیوارها
اینقدر با ارزش و گرانبها بودند که بنا بر نوشته روزنامه هلندی اخبار
روز ( )Nieuws van de Dagنگهبانی باید استخدام می شد که روز و
شب از آنها پاسداری کند .بیشتر اشیاء و کاالهای به نمایش گذاشته
متعلق به دوره معاصر آن زمان بودند ،به غیر از چند رقم کاالهای
آنتیک مثل کاشی قرون وسطی ،سکه های قدیم ایران و کتیبه خط
میخی.
کمپانی تجاری ایران تنها فراهم کننده اشیاء این نمایشگاه نبود.
تجارتخانه ف.زیگلر و شرکاء از منچسترنیزنقش بزرگی در این غرفه
داشت .کنسول ژنرال هلند در ایران ،ر.س .کیون ،نیز تعداد کمی اشیاء
نفیس از کلکسیون شخصی خود را به نمایشگاه پیشکش داد.
ولی در هر حال به خاطر او بود که  -بنا بر نوشته روزنامه رسمی
نمایشگاه  Officieele Courant der Tentoonstellingدر سال
 -١٨٨٣شاه با نمایشگاه تشریک مساعی کرد .به دستور شاه وزیر
صنایع مستظرفه ،جهانگیرخان ،کمک های ایران به نمایشگاه را

سازماندهی کرد .در این میان هوتز نیز مقامی رسمی دریافت نمود :او
به مقام مأمور و صاحب منصب از طرف دولت ایران منصوب شد.
گرچه در مقایسه با غرفه های سایر کشورها ،بی شک غرفه ایران
ساده و کم ادعا بود ،ولی از طرف نشریات هلندی مورد ستایش و
قدردانی قرار گرفت .شخصیت های نو آور و مبتکری در دنیای هنرهای
تزئینی هلند ،مثل ف .و .فان ایدن ،منشى انجمن هلند برای توسعه
صنعت و مدیر آتی موزه مستعمراتی در هارلم و همینطور ی .ر.
دکراوف ،مدیر مدرسه دولتی هنرهای تزئینی آمستردام ،با هیجان و
عالقمندی از حضور شرق در نمایشگاه سخن میگفتند .دکراوف ،برای
مثال ،نمایشگاه را رحمتی برای کشور هلند توصیف کرد.
چه عاملی باعث چنین شور و شوق بی سابقه ای شده بود؟ بنا به
نظر منقدان ،هنر کاربردی غرب به ایستائی و سکون رسیده بود و
در هنر تزئینی هلند نیز نشانه های زوال و تباهی دیده می شد .بازار
را انبوهی از تولیدات ماشینی بی روح و مالل انگیز ،در سبک های
نئوگوتیک و نئورنسانس ،پر کرده بود .فان ایدن و دکراوف هردو آرزو
میکردند که به اصالت کارهای صنایع دستی بازگردند .مفهوم کلیدی
برای آنها سادگی و کارایی محصوالت بود .هنر غربی راهش را گم
کرده ،نیاز به یاری و رهنمود خواهر شرقی خود داشت و باید که به
سرچشمه آغازین بازمی گشت .از این رو بود که دکراوف گفت“ :هر
کس ،همینطور در زمانه ما ،که در پی بهترین درس ها برای آینده به
گذشته نگاه کرده ،تصویر و دیدی کلی از زیبائی بدست آورده است،
صرفنظراز اینکه آن زیبائی کجا باشد .و اکنون با امیدواری به شرق
م می دوزد ”.دکراوف شدیدا ً تحت تأثیر بخش ایران نمایشگاه قرار
چش 
گرفته بود .او می پنداشت که اصول اساسی هنرتزئینی ﻋﺎلی و ﻣﻤﺘﺎز
را ،در هنر ایران میتوان یافت .بدور از زوال غرب ،زنده باد اصالت راستین
شرق .نویسنده هلندی کارل فوسمار نیز معتقد بود که بخش هنر
شرق مهمترین قسمت نمایشگاه است .او حس میکرد که شرقی
ها میتوانند “راه را نشان دهند” و “درمانی برای کسالت و رخوت و بی
سلیقگی غرب فراهم کنند ”.وی مدافع پر شور نئوکالسیک بود و
می خواست که هنر یونان در فهرست هنرهای ﻋﺎلی و ﻣﻤﺘﺎز قرار
گیرد .دکراوف در این نظریه با او موافق بود ،ولی یک بار دیگر نیزبه این
موضوع اشاره کرد که هنر ایران به خاطرزیبائی و برازندگی و در عین
حال سادگی طرح ها وتزئینات ،برای آموزش و الهام گیری هنرمندان و
طراحان هلندی بسیار مناسب است .وی امیدوار بود که دولت هلند
چند نمونه از آثار هنری ﻣﻤﺘﺎز ایران و عربستان را خریداری کند تا از آنها
به عنوان منابع آموزشی الهام بخش استفاده شود.
و البته همین نیز شد .حتی پیش از پایان نمایشگاه جهانی در
اول نوامبر  ،١٨٨٣کوشش هائی انجام شد تا قسمت اعظمی از
کلکسیون ایران در هلند نگه داشته شود .ولی در نهایت نه یک ارگان
آموزشی ،بلکه موزه قوم شناسی لیدن موفق شد که  ٣٥١قلم از
اشیاء کلکسیون هوتز را بدست آورد .کوشش هائی نیز برای خریداری
بعضی از اقالم کلکسیون جهانگیر خان وزیر به عمل آمد .ولی
سرانجام گفتگوها و مذاکرات به شکست انجامید و بعد از پایان
نمایشگاه این اشیاء به ایران بازگردانده شدند.
امروز کلکسیون هوتز هنوز هم در شهر لیدن است .اگرچه این
کلکسیون اجناس آنتیک گرانبها با کیفیت باالی هنری ندارد ،ولی از
نظر قوم شناسی پرارزش است .چیزی که این کلکسیون را در نوع خود
منحصر به فرد میکند ،وجود اشیائی است که مصرف روزمره دارند.
بسیاری از این اشیاء ،اسباب و ابزار خانگى هستند که در حالت عادی
ممکن است بدور انداخته شوند و حراست و نگه داری از آنها به ندرت
انجام می گیرد .نمونه قابل توجه آن ،کلکسیون منسوجات ایرانیست
تانگیزی از لباس های روزمره می باشد،
که شامل جمع آوری شگف 
که منبع و تاریخ آنها به خوبی مشخص است.

غرفه ایرانی در نمایشگاه
جهانی آمستردام ١٨٨٣
یان دو هوند
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In the second half of the nineteenth century, the
Qajar ruler Nasser ed-Din Shah (1831-1896) reigned
over Persia. He had a modern approach to ruling,
introduced new administrative systems and was
concerned with the improvement of the school
system and public health. He also travelled to
Europe on three occasions. In 1858 this shah sent
his ambassador Farrokh Khan to Europe and he
visited Torino (Turin) in northern Italy, then the
capital of the kingdom of Sardinia. In 1861 the shah
sent his ambassador Hassan Ali Khan Garrousi on
an official visit to Victor Emanuel, king of Sardinia,
soon to become the first king of a unified Italy. Thus
diplomatic relations between Persia and Italy existed
from the very start. As a result the Italians made
a return visit to Persia in 1862. On this occasion
the Italian photographer, Luigi Montabone, took a
splendid series of photographs that, a few years
later, were exhibited at the 1876 World Fair in Paris.
Afterwards the photographs, numbering around sixty,
were placed in an album titled Ricordi del Viaggio in
Persia della Missione Italiana 1862 (Records of the
Journey through Persia of the Italian Mission, 1862).
The photographs measure about 24 x 30 cm generally
and all of them – with a few exceptions which are
coloured in by hand – are black and white. They
consist of portraits and topographical scenes. There

are twelve individual studies, one double portrait
and twelve group portraits. The first four portraits
show the shah, Nasser ed-Din Shah. Another striking
picture shows a nine-year-old boy. (ill.). This is crown
prince Mozaffar ed-Din Mirza, who 38 years later
was to visit the Netherlands. The remaining portraits
depict notables and soldiers. Using these other
photographs as a guide, we can follow the route taken
by the Italians in 1862: cityscapes and topographical
scenes lead us through Tiblisi, Yerevan, Tabriz, Zanjan,
Soltaniyeh, Qazvin, Tehran, Tajrish.
Today this album can be found in the Royal Archives
in The Hague. How it came to reside there remains
something of a mystery. It is known that Queen
Sophie (1818-1877) of the Netherlands, the first wife of
Willem III, was fascinated with Persia. In her personal
library she had several books about the country. She
visited Cannes in 1876, where she went to see the
Hotz Persian Collection (see elsewhere in this book).
But even before this, in 1867, she had been among
the visitors to the World Fair in Paris where the
photographs taken by Montabone had been on display.
It seems probable that this is how Queen Sophie’s
interest in the series started and that she later
bought them. But nothing more concrete is known
about how this exceptional pictorial rapportage of the
land of Persia in 1862, came to reside in The Hague.

An Italian
photographer,
Persian portraits
and cityscapes
in a royal Dutch
collection
Martine Gosselink

Crown-Prince Mozaffar ed-Din Mirza
Qajar with behind him, his most
important advisers, from left to
right: Prince Yadollah Mirza Qajar,
the Laleh Bashi (Chief Tutor) Reza
Qoli Khan Hedayat (1800-1871), Yahya
Khan Adjudan Hozour Mobarak,
Mirza Abdolvahab Khan Nayeb
ol-Vezareh and the Pishkhedmat
Bashi (Chief Chamberlain) Prince
Rohollah Mirza Qajar
،ولیعهد مظفر الدین میرزا قاجار
،پشت سر او مهم ترین مشاورانش
: از سمت چپ به راست
 له له باشی رضا قلی،شاهزاده یداهلل میرزا
 آجودان، یحیی خان،)1871-1800( خان هدایت
 میرزا عبدالوهاب خان نایب الوزاره و،حضور مبارک
پیشخدمت باشی شاهزاده روح اهلل میرزا قاجار

در نیمه دوم قرن نوزدهم ( ،)1831-189۶ناصر الدین شاه قاجار
فرمانروای ایران بود .او روش حاکمیت نوینی برگزید ،سیستم های
جدید اداری را باب کرد و سیستم آموزش و بهداشت عمومی را بهبود
بخشید .وی همچنین سه بار به اروپا سفرکرد .در سال  ،1858شاه
سفیر خود فرخ خان  ،را به اروپا فرستاد و او از تورین در شمال ایتالیا
بازدید به عمل آورد و بعد به پایتخت پادشاهی ساردنی رفت .در سال
 ،1858شاه سفیر خود حسن علی خان گروسی را ،در یک سفر رسمی،
به دیدار ویکتور امانوئل  ،پادشاه ساردنی و کمی بعد از آن اولین پادشاه
ایتالیا متحد ،فرستاد .بدین ترتیب ،از همان آغاز ،روابط دیپلماتیکی
میان ایران و ایتالیا وجود داشته است .ایتالیایی ها در سال  1862از ایران
بازدید کردند .به همین مناسبت عکاس ایتالیایی  ،لوئیجی مونتابون،
یک سری عکس با شکوه تهیه کرد که چند سال بعد در نمایشگاه
جهانی  ،1876در پاریس به نمایش گذاشته شد .بعد از آن ،این عکسها
(حدود شصت عکس) ،تحت عنوان ’ثبت مأموریت ایتالیایی ها به ایران،
 ‘1862آلبوم می شوند .اندازه عکس ها حدود  3۴در  3٠سانتی متر
است و همه آنها را  -به استثناء چند عکس که با دست رنگ شده
اند  -سیاه و سفید هستند .این آلبوم شامل تصاویر صورت ،مکان
نگار و مناظر شهری است .دوازده عکس یک نفره ،یک عکس دو نفره

و دوازده عکس گروهی در این آلبوم وجود دارد .چهار تصویر اول آن ،ناصر

الدین شاه را نشان می دهند .یک عکس قابل توجه دیگر ،تصویری از
یک پسربچه نه ساله است (تصویر) :ولیعهد مظفر الدین میرزا ،که
 38سال بعد از آن هلند دیدار می کند .باقی تصاویر صورت ،متعلق
به افراد برجسته و سربازان است .با استفاده از عکس های دیگر این
آلبوم ،یعنی مناظر شهری و مکا ن نگار ،می توانیم مسیری را که
ایتالیایی ها در سال  1862طی کردند ،دنبال کنیم :تیفلیس ،ایروان،
تبریز ،زنجان ،سلطانیه ،قزوین ،تهران و تجریش .امروزه ،این آلبوم را می
توان در بایگانی سلطنتی در شهر الهه یافت .اینکه چگونه این آلبوم
به آنجا راه یافته ،برای ما ناشناخته است .آنچه که ما می دانیم این
است که ملکه سوفی ( )1818-1877هلند  ،همسر اول ویلم سوم،
دلباخته و مجذوب ایران بوده .در کتابخانه شخصی اش چندین کتاب
در مورد این کشور دیده می شود .او در سال  ،187۶به کن رفت تا
کلکسیون ایرانی هوتز را ببیند .ولی حتی پیش از این ،در سال  ،1867او
در میان بازدید کنندگان نمایشگاه جهانی در پاریس بود و عکس های
مونتابون در آنجا به نمایش گذاشته شده بودند .احتمال دارد که او،
در نمایشگاه جهانی به این عکسها عالقمند شده و بعدا ً آلبوم را
خریداری کرده است .اما به جز این ،اطالع دیگری از اینکه چگونه چنین
گزارش تصویری استثنایی از ایران سال  ،1862در الهه حفظ می گردد
در دست ما نیست.

آثار یک عکاس ایتالیایی در
کلکسیون سلطنتی هلند:
تصاویر صورت و مناظر
شهری ایرانی
مارتینه خوسلینک
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Portrait of Crown Prince Mozaffar ed-Din Mirza
Qajar taken in Tabriz, Luigi Montabone, 1862
)(Royal Archives, The Hague
تصویر :ولیعهد مظفر الدین میرزا ،لوئیجی مونتابون ،سال 1862
)آرشیو سلطنتی ،الهه(
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The Dutch photo-archives preserve a strikingly
good compounded collection of late nineteenthcentury photographs in Iran. At this moment there
are approximately 2,725 photographs of Iran kept at
seven institutions. In addition to these diverse prints
there are glass negatives. Most of the photographs
are mounted in albums, were often donated,
collected or purchased with a certain purpose.
Photographs taken by renowned professional
photographers such as Antoin Sevruguin and Ernst
Hoeltzer can be found next to images and snapshots
taken and collected by dilettantes such as Hotz and
Leeuwenburg, who worked and travelled in Iran.
Interestingly, in the Dutch photo-collections the early
European photographers namely Jules Richard,
Luigi Pesce, Antonio Giannuzzi and Frances Carlhian,
and those of researchers Franz Stolze, Jane and
Marcel Dieulafoy, Jacques de Morgan and Friedrich
Sarre and brave women travellers such as Isabella
Bishop-Bird and Gertrude Bell, are conspicuously
absent. The earliest photographs of Persia that are
presently kept in the Netherlands were taken by Luigi
Montabone in 1862.
Western images on the Orient
For a photographic historian it is interesting to look
at what is depicted and the way in which this is done.
The meaning behind images used to be subject to
cultural codes and conventions. Viewers too give
meaning to images and this meaning need not be the
same for everyone. A person’s background or position
and the historical and the cultural context often play
an important role in the way images are perceived.
When studying photographic collections we must be
aware of the process of image making.
In our time, much has been written on Western
images and texts on the Orient. Edward Said is the
researcher par excellence who in his work pointed
out the orientalist outlook and the arrogant attitude
of the West towards the East. In 19th-century and
early 20th-century texts we often encounter this
orientalist outlook and arrogant attitude. Images
from those days are often stereotypes: men and
women in Eastern garb, in a setting which is made
to look as Eastern as possible. The book which made
Said famous is Orientalism (1978), a study into the
relation between image creation and the control of
the Near East by the West (Europe). In this work, he
tried to point out how an image of the Islamic Orient
was formed in the West with the aid of literature and
science, an image which was used by political rulers
in Europe to justify colonial expansion. According to
Said, this essentially racist representation belongs to
the structural characteristics of Western culture. For
the image people have of other peoples and cultures
reflects the image people have of themselves. The
Western idea of identity, which was and is tied up with
the image of the ‹other›, is determined by relations
of domination, a sense of cultural superiority and
the striving for economic expansion. His evidence is

strong. With the aid of many examples Said shows
how the image of an underdeveloped Orient was
constructed.
Because of this belief that photographs do not
completely reflect reality, and because of Said’s
conclusion that the image of an underdeveloped
Orient was a 19th and 20th-century construction, it
seems interesting to find out how Dutch photographic
collections have created an image of Iran.
Image creation of Iran in the Dutch photography
collections
It is possible to group the photographs of Iran
according to aspects of life and culture that
interested 19th and early 20th-century travellers. Here
we are helped by Braaksma, who in 1938 carried out
a study into English travel literature on Iran. He said
that the romantic inclinations of travellers were the
result of people’s reading the Thousand and One
Nights and the Rubaiyat of Omar Khayyam and the
poetry of Saadi. Furthermore, he argued that they
thougth of Iran as a diplomatic buffer state between
India and Russia; as an archeological treasure trove,
because it was one of the oldest empires in the
history of the world; missionary, because it was one
of the most fanatical Islamic countries; religious,
because it was the birthplace of innumerable sects,
and commercial because it produced oil and other
minerals and because in the past Iran had been one
of the greatest producers of silk.
If we enter more deeply into the question how the
collections were assembled, we may come to a totally
different classification. This is because the majority of
the photographs which are found in the Netherlands
are the work of Albert Paulus Hermanus Hotz (18551930), a Dutch businessman (see elsewhere in this
book), who, at a relatively young age, travelled to Iran
in 1874 in order to develop commercial activities.
Together with other Dutch and English businessmen
he set up various business offices. However, from
1895 onwards a number of European merchants were
ruined, including the firm of Hotz. His biography,
comprehensively compiled by Thérèse Engelberts
(1995/2000), is important to photographic historians
because it explains why Hotz took and collected the
photographs he did. The largest Hotz collection is
at the Oriental Collections of the Leiden University
Library. Ten albums contain 657 photographs,
taken by Hotz on his journeys through Iran and
the Caucasus in 1890-1891. We also have albums
(or unbound photographs) of Bosschart (National
Museum of Ethnology Leiden), Dunlop (Print Room of
the Rijksmuseum, Amsterdam), Said-Ruete, Snouck
Hurgronje and Leeuwenburg (Leiden University
Library, Oriental Collections), who all worked in Iran
for scientific, political and/or business purposes.
Unfortunately, there are no travel accounts by
these diplomats and businessmen to analyse
their interpretation of Iran. But we do have some
publications by the businessmen Hotz and Dunlop

Images of
Iran in Dutch
photographic
collections:
an analysis
Corien J.M.
Achour-Vuurman
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1. Serafs (money changers) Ernst Hoeltzer, ca.
1880 (Leiden University Library)
) (کتابخانه دانشگاه لیدن1880  حدود، ارنست هولتزر،صراف
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in which they paint a picture of Iran as a potential
trade partner. These publications were written after
their activities in Iran. Hotz, in particular, indicated
that there were sufficient opportunities available to
start regenerating trade activities in Iran, but that
all experiences of the past must be put to good use.
In his plea we find a number of striking views of his
contemporaries, views which Hotz argues against.
They reveal the prevailing representations of Iran
during this period. In: ‘Onze handel met Perzië en de
Levant’ (Our trade with Persia and the Levant), (1906),
Hotz writes that he did not understand why trade
with Iran was not resumed, since Iran was no longer
terra incognita for the Dutch. In the thirty years when
Dutchmen were stationed/established there, they
had had many positive experiences. Next, he argued
against the two principal objections to a resumption
of trade contacts: the first was that Iran was an
unpleasant country to live in, its inhabitants were
unreliable and the government was bad. The second
that the Germans, who acted forcefully everywhere
else, were not present in Iran. His plea is interesting,
but it would be beyond the scope of this short article
to describe it in detail here.
What is important to know is that Hotz gave a
positive twist to the stereotyped image creation of
Iran. As did Dunlop, the other Dutch businessman.
In his publication Perzië Voorheen en Thans (Persia
past and present) (1912), he too tried to nuance this
stereotyped image creation. The stereotyped image
creation they challenged apparently prevailed in
Europe. This confirms the ideas of Edward Said about
the image of an underdeveloped Orient. Hotz and
Dunlop nuanced this view of Iran because of their
commercial interests and showed the positive sides
of the country and its inhabitants. This is a good way
of turning stereotyped image making into pluriform
image making.
Is this balanced view expressed in the photography
collections? It is striking that we find a number of
albums in the Hotz collection which are devoted to a
special theme. These were albums he put together
and sent to Dutch and English business friends in
order to persuade them to participate in business
life in Iran. In the Dutch photography collections

there are albums with titles such as: “On carpet
weaving in Iran”, “The housing and the personnel
of the Hotz firm”, “The Imperial Bank of Persia”,
and “Roadmaking”. Presumably, next to literature,
images were important to persuade businessmen
as well as nuance their stereotyped image making.
A number of businessmen acquired a balanced view
in this way which can be traced back to commercial
interests. An important part was also played by the
fact that Europeans in general had a more prominent
position in Iran than ever before. The superiority of
Europeans in the technical, financial, economic and
military field enabled them to distance themselves
from an ethnocentric point of view. Enjoying a safe
position with respect to the other and being aware
that you yourself represent a lifestyle which the
other wants for himself leads to a mild judgment of
strangers.
In his article ‘Beeldvorming over Iran en zijn
bewoners door Nederlanders’ (The image creation of
Iran and its inhabitants by the Dutch) (1978), Willem
Floor speaks of a fluctuation. The safer or less
dependent we feel, the milder and more generous
will be our opinion about other people. During the
VOC period, in which the opposite situation existed,
Dutch businessmen were only interested in or only
had an eye for the bad character traits.
If we return to the classification according to various
aspects, we may conclude that under the first aspect
- romantic - we mostly find stereotypical images.
Under the other aspects we find a miscellany:
stereotypical images alternate with realistic ones. It
is only under the last aspect - commercial - that a
more balanced view of Iran can be found owing to the
activities of a small group of businessmen. I hope to
substantiate this conclusion with the aid of selected
photographs.
It is remarkable that by comparing the ‘commercial’
photos taken by Hotz with those of the professional
photographers Sevruguin and Hoeltzer, the outside
images of these professional photographers look
more to constructed. This is probably due to the
fact that professionals wanted to comply with the
aesthetic terms and rules of their time.
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«ایران ،گذشته و حال» ( ،)1912سعی می کند که این تصویر کلیشه
ای ساختگی را تعدیل دهد .تصویری که ظاهرا در اروپا غالب بود و
آنها با آن به مبارزه می پرداختند .همه اینها ،نظرات سعید را در مورد
تصویری از عقب ماندگی شرق تائید می کند .هوتز و دانلوپ به خاطر
منافع تجارتی خود این تصویر را تعدیل داده و ابعاد مثبت این کشور و
مردمانش را نشان می دهند .این شیوه ،می تواند راه خوبی برای تغییر
تصویرسازی کلیشه ای و ایجاد تصویری چند بعدی باشد.
آیا این تصویر متعادل و متوازن در این مجموعه عکس ها دیده می
شود؟ قابل توجه است که چند آلبوم از مجموعه هولتز ،به مضمون
بخصوصی اختصاص داده شده اند .او تعدادی از این آلبوم ها را برای
فرستادن به دوستان هلندی و انگلیسی خود تهیه کرده بود تا آنها
را به شراکت در کسب و کار و زندگی در ایران تشویق کند .در بین
مجموعه های هلندی آلبوم هائی با عناوین «قالی بافی در ایران»،
«اقامتگاه و خدمه تجارتخانه هوتز»« ،بانک شاهنشاهی ایران» و
ب تجار ،استفاده از
«جاده سازی» به چشم می خورد .احتماال برای ترغی 
عکس در کنار متن نوشتاری اهمیت داشت ،تا بتوان تصویر کلیشه ای
آنان از ایران را متعادل کرد .بدین ترتیب برخی از تجار ،دیدی متوازن تری
نسبت به ایران پیدا کردند که میتوان آنرا در عالقه تجاری آنان دنبال
کرد .یکی از دالیل مهم نیز ،این بود که به طور کلی اروپائی ها نسبت
به قبل ،از موقعیت بهتری در ایران برخوردار بودند .برتری اروپایی ها در
زمینه های فنی ،مالی ،اقتصادی و نظامی آنان را قادر ساخت که از قوم
مداری و نژاد پرستی فاصله بگیرند .داشتن جایگاهی امن نسبت به
دیگران و آگاهی از اینکه نماینده نوعی زندگی هستند که دیگران هم
آنرا برای خود می طلبند ،منجر به قضاوت مالیم تر اروپائیان نسبت به
بیگانگان شد.
در مقاله ای به نام «تصویری که هلندی ها از ایران و ایرانی ها
ساخته اند» (« )1978ویلم فلور» 24از نوعی افت و خیز سخن می گوید.
هر چه امنیت و استقالل ما بیشتر باشد قضاوتمان درباره دیگران
مالیم تر و بخشنده تر می شود .در دوران  VOCموقعیت کامال برعکس
بود؛ تاجران هلندی ،فقط ویژگی های منفی دیگران را می دیدند و
برایشان جالب بود.
اگر به دسته بندی بر اساس جنبه های گوناگون بازگردیم ،به این
نتیجه می رسیم که عکسهائی که دردسته رومانتیک جای می
گیرند اکثرا کلیشه ای هستند .در سایر دسته ها تنوع بیشتری
وجود دارد .فقط در دسته عکسهائی که با دیدگاه های تجاری گرفته
شده اند ،تصویر متوازنی از ایران ارائه داده شده است که آنهم مدیون
فعالیت گروه کوچکی از بازرگانان است .در پایان ،امیدوارم که با
نمایش عکس های انتخابی از این مجموعه ،مدرکی برای این نتیجه
گیری ارائه کنم.
با مقایسه عکس های تجاری هوتز با آثار عکاسان حرفه ای چون
سوروگین و هولتزر متوجه می شویم که تصاویری که این عکاسان
حرفه ای در فضای باز گرفته اند بنظر ساختگی می آیند .دلیل آن
شاید این است که آنان می خواستند با قوانین و معیارهای زیبایی
شناسی زمان خود همراه باشند.

1. Floor
2. Weaving a rug at Mesched-I-Madre-I-Suleiman
near the Tomb of Cyrus, Albert Hotz, 1890-1891 (Leiden
)University Library
3. On the road from Bushire to Shiraz, Kotel I Dokhter,
)Albert Hotz, 1890-1891 (Leiden University Library
4. Fabrication de tapis au Kourdistan, Antoin Sevruguin,
)ca. 1880 (Leiden University Library
 -2قالیبافی در مسجد مادر سلیمان نزدیک آرامگاه کوروش کبیر ،هوتز -1890
( 1891کتابخانه دانشگاه لیدن)
 -3در راه بوشهر به شیراز ،کتل دختر ،آلبرت هوتز ( 1891 - 1890کتابخانه
دانشگاه لیدن)
 -4قالیبافی در کردستان ،آنتوان سوروگین ،حدود ( 1880کتابخانه دانشگاه لیدن)
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5. Les bureaux de la maison Tomaniantz
à Rescht, Antoin Sevruguin, ca. 1880
(Leiden University Library)
6. Beating cotton, Ernst Hoeltzer, ca. 1880
(Leiden University Library)
7. Engravers in steel and brass, Ernst
Hoeltzer, ca. 1880 (Leiden University
Library)
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، آنتوان سوروگین، دفتر کار شرکت تومانیانز در رشت-5
) (کتابخانه دانشگاه لیدن1880 حدود
1880  حدود، ارنست هولتزر، پنبه زنی-6
)(کتابخانه دانشگاه لیدن
1880  حدود، ارنست هولتزر، قلم زنی بر فوالد و برنج- 7
)(کتابخانه دانشگاه لیدن
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8. Teheran personeel (Tehran staff), Albert Hotz,
1890-1891 (Leiden University Library)
) (کتابخانه دانشگاه لیدن1890-1891، آلبرت هوتز،کارکنان در تهران
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آرشیو عکس هلند ،مجموعه عکس های فوق العاده ای از اواخر
قرن نوزدهم ایران دارد .هم اکنون حدود  2725عکس از ایران در هفت
موسسه نگهداری می شود .افزون بر اینها ،نگاتیوهای شیشه ای
هم باقی مانده است .اکثر عکس های آلبوم ها ،یا هدیه اند و یا با
هدف خاصی جمع آوری و یا خریداری شده اند .در این مجموعه ها،
2
عکس عکاسان معروفی چون «آنتوان سوروگین» 1و «ارنست هولتزر»
لحظها ى عکاسان آماتوری مثل «هوتز» 3و

را می توان در کنار تصاویر
«لیونبرخ» 4مشاهده کرد که در حین کار و سفر در ایران تهیه کرده اند.
جالب اینجاست که در مجموعه عکس های هلند ،به وضوح هیچ
اثری از عکاسان اولیه اروپایی مثل «ژول ریشار»« ، 5لوییجی پهشه»،6
«آنتونیو جیانوتسی»« ،7فرانسیس کارلهاین» 8و همینطور محققانی
چون «فرانسس ستولزه»« ، 9جین و مارسل دیوالفوآ»« ،10ژاک
دومورگان»« ،11فردریش ساره» ،12و زنان جهانگرد شجاعی چون «ایزابل
بی شاپ برد» 13و «گرترود بل» 14به چشم نمی خورد .قدیمی ترین
عکس از ایران ،در آرشیو عکس هلند ،متعلق به سال  1862و از «لوئی
جی مونتابون»  15است.
تصویر غربی ها از شرق
مورخان عکاسی ،می خواهند ببینند چه چیزی بر روی عکس نقش
بسته و روند تهیه آن چگونه بوده است .مفهوم یک تصویر معموال
تحت تاثیر قوانین فرهنگی و عرف جامعه قرار می گرفت .ولی
بینندگان تصویر هم به آن معنی می دهند و این معنی ،لزوما همیشه
و برای همه یکسان نیست .پیشینه افراد و موقعیتشان ،زمینه
تاریخی و فرهنگی آنان ،اغلب نقش مهمی در ادراکشان از تصویر دارد.
در مطالعه و تحقیق مجموعه های عکاسی ،باید از روند تصویر سازی
نیز آگاه بود.
در دوران ما ،بیشتر تصویرها و نوشته ها در مورد شرق ،بوسیله غربی
ها ساخته و پرداخته شده اند« .ادوارد سعید» 16محققی عالی و
ممتاز ،در کتاب خود به دیدگاه شرق گرائی و نظرات پرنخوت غرب
نسبت به شرق اشاره می کند .این نظرات را می توان در بسیاری از
متون غربی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مشاهده کرد .تصاویر
آن دوره ،اغلب کلیشه ای هستند .مرد و زن در پوشش شرقی ،در یک
چیدمان هر چه شرقی تر بهتر ،به نمایش در می آیند .کتاب مشهور
سعید به نام شرق گرائی ( )1978تحقیقی است در مورد ارتباط بین
ساخت تصاویر ونظارت غرب (اروپا) بر خاور نزدیک .در این اثر ،او توضیح
می دهد که چگونه در غرب ،تصویری از شرق مسلمان ،با استفاده از
ادبیات و علوم ،شکل گرفته .تصویری که رهبران سیاسی در اروپا ،از
آن برای توجیه گسترش و توسعه مستعمرات استفاده می کردند.
بر طبق نظریات سعید ،این طرز تفکر نژاد پرستانه ،یکی از ویژگی
های ساختاری فرهنگ غربی است .چون تصویری که مردم از مردمان و
فرهنگ های دیگر دارند ،بازتابی از تصویریست که آنها از خودشان می
بینند.انگاره غربی از هویت ،بطور زیادی بستگی به تصویر «دیگران»
داشته و هنوز هم دارد؛ و این هویت با ارتباطات سلطه جوئی ،احساس
برتری فرهنگی و تالش در جهت بهره وری و توسعه اقتصادی شکل
می گیرد .سعید شواهد بسیار خوبی را بکار می گیرد و با مثال های
متعدد نشان می دهد که چگونه تصاویری که شرق را عقب مانده
نشان می دهند ،ساختگی هستند.
از آنجا که عکس های آن دوران ،بازتاب کامل حقیقت نیستند و با در
نظر گرفتن نتیجه گیری سعید ،در مورد اینکه شرق عقب مانده ،در
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ساخته و پرداخته شده ،بنظر جالب
می رسد که ببینیم مجموعه عکس های هلندی ،چه تصویری از ایران
ارائه داده اند.
تصاویر ساخته شده از ایران در مجموعه عکس های هلند

عکسهای ایران را میتوان با توجه به جنبه های زندگی و فرهنگی
که مورد عالقه عکاسان قرن نوزدهم و بیستم بوده ،دسته بندی کرد.
در این راه مطالعه «براکسما» 17،که در سال  1938بروی سفرنامه
های مسافران انگلیسی انجام گرفته ،ما را یاری می دهد .به عقیده
او ،تفکر رومانتیک مسافران ،نتیجه خواندن داستان هزار و یکشب
رباعیات «عمر خیام» و اشعار «سعدی» است .به غیر از آن چون ایران
حد فاصل «هندوستان» و «روسیه» بود ،آنرا به عنوان حائلی دیپلماتیک
به حساب می آوردند .ایران یکی از کهن ترین فرمانروائی های جهان را
داشت و از این جهت گنجینه باستان شناسی به حساب می آمد .این
کشور از دیدگاه مبلغین مذهبی نیز مورد توجه قرار داشت ،چون یکی
از متعصب ترین کشورهای مسلمان در جهان بود؛ از لحاظ مذهبی
خود زادگاه فرقه های بسیاری بشمار می رفت؛ از دیدگاه بازرگانان ایران
نفت و معادن مختلفی داشت و در گذشته ،یکی از بزرگترین تولید
کنندگان ابریشم بود.
اگر بخواهیم عمیق تر بررسی کنیم که این مجموعه ها چگونه
جمع آوری شده اند ،ممکن است به طبقه بندی کامال متفاوتی
برسیم ،زیرا بیشتر عکس هایی که در هلند یافته شده ،از «آلبرت
پائولوس هرمانوس هوتز» )1855-1930(18است؛ بازرگانی هلندی که
در سنین جوانی ،در سال  1874به  ،برای گسترش فعالیت های تجاری
به ایران رفت .او به اتفاق چند تاجر هلندی و انگلیسی ،تجارتخانه
های مختلفی را تاسیس کرد .ولی از سال  1895به بعد ،تعداد زیادی از
بازرگانان ،از جمله هوتز ،ورشکست شدند .زندگی نامه جامع او که
بوسیله «ترزه انگلبرت» )1995-2000( 19گردآوری شده برای مورخان
عکاسی اهمیت بسزائی دارد ،زیرا که توضیح می دهد چرا هوتز این
عکس ها را گرفته و یا جمع آوری کرده است .بزرگترین مجموعه
عکسهای او در کلکسیون شرقی کتابخانه دانشگاه لیدن حفظ می
شود که شامل ده آلبوم با  657عکس است .این عکسها را هوتز در
سفرش به ایران و قفقاز در سالهای  1891-1890گرفته .عکس های
پراکنده و آلبوم های زیادی هم از بوسخارت (موزه ملی قوم شناسی
لیدن) دانلوپ( 20اطاق چاپ عکس موزه ملی آمستردام)« ،سعید
روئت»« ،21سنوک هورخرونیه» 22و «لیونبرخ»( 23کتابخانه دانشگاه
لیدن ،کلکسیون شرقی) وجود دارد .همه این افراد زمانی با اهداف
سیاسی ،علمی و یا تجاری در ایران کار می کردند.
متاسفانه سفرنامه یا گزارش سفری از آن تاجران و دیپلمات ها وجود
ندارد تا تفسیر آنان را درباره ایران ،بررسی کنیم ،ولی چند نوشته از
هوتز و دانلوپ انتشار یافته که ایران را به عنوان شریک بالقوه تجاری
نشان می دهد .آنها این یادداشت ها را بعد از سفر به ایران نوشته
اند .هوتز می نویسد که برای شروع دوباره تجارت در ایران ،فرصت های
کافی وجود دارد ،ولی باید از تجربیات گذشته نیز به خوبی استفاده
شود .در پیشنهادات او با نظریات قابل توجه هم دوره ای های او آشنا
میشویم ،نظریاتی که هوتز با ذکر دالیل با آنها به مخالفت می پردازد.
همه اینها تصویر غالب بر ایران را در آن دوره نشان می دهند .در مقاله
«تجارت ما با ایران و مشرق زمین» هوتز می نویسد که درک نمی کند
چرا تجارت با ایران ،از سر گرفته نمی شود زیرا ایران ،دیگر یک کشور
کشف نشده نیست .در سی سالی که هلندی ها در آنجا اقامت
داشتند تجربیات خوبی به دست آوردند .بعد ،او دو دلیل اصلی برای
مخالفت با از سرگیری تماس تجاری با ایران را مورد بحث قرار می دهد.
دلیل اول اینکه که ایران برای زندگی ،ناخوشایند است .مردم آن غیر
قابل اعتماد و دولت آن بد است .و دومین دلیل عدم حضور آلمان در ایران
می باشد ،درحالیکه این کشور در نقاط دیگر دنیا با اقتدار عمل می
کند .مدافعه هوتز جالب است ولی در این مقاله نمی گنجد .جالب
است که بدانیم که هوتز ،به تصویر کلیشه ای ایران چرخشی مثبت
میدهد .دانلوپ ،تاجر هلندی دیگر هم ،در گزارش چاپ شده خود به نام

تصویر ایران در مجموعه های
عکس هلند
کورین ی .م .آشور ـ فورمان
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9. Daliki, oil rig in the petroleum camp, Albert
)Hotz, 1890-1891 (Leiden University Library
دالکی ،تاسیسات نفتی در اردوگاه نفت ،آلبرت هوتز1891-1890 ،
(کتابخانه دانشگاه لیدن)

1. Antoin Sevruguin
2. Ernst Hoeltzer
3. Hotz
4. Leeuwenburg
5. Jules Richard
6. Luigi Pesce
7. Antonio Giannuzzi
8. Frances Carlhian
9. Franz Stolze
10. Jane and Marcel Dieulafoy
11. Jacques de Morgan
12. Friedrich Sarre
13. Isabella Bishop-Bird
14. Gertrude Bell
15. Luigi Montabone
16. E.W. Said
17. Braaksma
18. Albert Paulus Hermanus Hotz
19. Therese Engelbert
20. Dunlop
21. Said Ruete
22. Snouck Hurgronje
23. Leeuwenburg
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1. Portrait of Mozaffar ed-Din Shah
پرتره مظفرالدین شاه
2. Design sheet for Persian stamps
صفحه طراحی برای تمبر ایرانی

Postage stamps
for Iran
Dirk J. Tang
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تمبر پستی در ایران
 تانگ.دیرک ی

The Koninklijke Joh. Enschedé printing works of
Haarlem has been in business for more than 300
years. Since its foundation in 1703 the firm has
developed into a supplier of high-grade printed
matter. Among its most famous products are
banknotes for the Nederlandse Bank and other
authorities. Less well known, perhaps, is the fact
that Joh. Enschedé has also gained an illustrious
reputation for printing another kind of paper
currency, the postage stamp. The printing works
operates in the international market in this sector
as well. The firm received its first commission to
print a postage stamp for Persia in 1893.
When designing postage stamps Joh. Enschedé
sometimes makes use of photographs, such as
images of a head of state. In the past a photograph
would be pasted into a drawn or painted border
and photographically reduced in size. The resulting
design would then be sent to the client for approval.
This was also the procedure followed with the
stamp which Enschedé designed for Persia in
1901. Various decorations, employing the local

script, animals well known in Persia, buildings
and symbols, were created for the border around
the same photo of Mozaffar ed-Din Shah, Shah of
Persia. These designs then travelled by ship and
other modes of transport to Persia, where the
Persian authorities chose their favourite design.
We do not know if the shah was personally involved
in this decision, although it seems very likely that
he was. Months later the approved design arrived
back in Haarlem where the final printing process
got under way. The firm produced postage stamps
for Persia until 1938. The firm of Joh. Enschedé
never disposed of anything related to its centuries
of production. This is a marvellous record thanks
to which we now have an enormous collection of
graphic products and means of production. The
collection, which is in fact the company archive,
has been part of the Enschedé Museum Foundation
since 1904. The Persian postage stamp collection,
comprising the stamps, all the designs, technical
preparations, proofs and the like, is also to be found
here.

 حیوانات معروف ایران و٬شاه کشیده شد که در آنها دستخط ایرانی
 این طرح ها بوسیله.ساختمان ها و نماد های ایرانی بکار رفته بودند
کشتی و سایر وسائل نقلیه به ایران فرستاده شدند تا اولیای امور در
 روشن نیست که آیا شاه.ایران طرح مورد نظر خود را انتخاب نمایند
 ولی احتمال آن زیاد است که٬شخصا ً در انتخاب طرح نظر داده یا نه
 چند ماه بعد طرح مورد تأئید به.او در تصمیم گیری مشارکت داشته
١٩٣٨  این شرکت تا سال.هارلم بازگشت و چاپ نهایی انجام گردید
.برای ایران تمبر پستی تولید می کرد
شرکت یوهانس انسخدی همه چیزهایی که مربوط تولیدات خود
٬در قرون گذشته بوده حفظ کرده و به همین خاطر ما هم اکنون
کلکسیون فوق العاده بزرگی از تولیدات گرافیکی و وسایل تولید
 این کلکسیون که در حقیقت آرشیو شرکت٬١٩٠٤  از سال.داریم
 کلکسیون. قسمتی از بنیاد موزه انسخدی را تشکیل می دهد٬است
 تکنیک های آماده٬ شامل تمبرها و همه طراحی ها٬تمبر پستی ایران
. نمونه هائی از این دست میباشد٬سازی

چاپخانه سلطنتی یوهانس انسخدی در شهر هارلم بیش از سیصد
 این شرکت توسعه٬ ١٧٠٣  از زمان بنیادش در.سال سابقه کاری دارد
پیدا کرده و هم اکنون یکی از تولی د کنندگان چاپ با کیفیت باال
 از میان مشهورترین تولیداتش باید از چاپ اسکناس برای.میباشد
 شهرت درخشانی که این شرکت در.بانک هلند و سایر دول نام برد
 دارد کمتر شناخته٬ تولید نوع دیگری از اوراق بهادار یعنی تمبرپستی
 این شرکت در حوزه بازار جهانی هم با کارهای چاپی خود فعال. شده
 اولین سفارش خود را از ایران برای تولید تمبرپستی١٨٩٣  در سال.بوده
.دریافت کرد
 یوهانس انسخدی گاهی از عکس کسانی چون٬برای طراحی تمبرها
 در گذشته عکس به حاشیه نقاشی.رئیس دولت استفاده میکرد
شده چسبانده شده و سپس با روش عکاسی اندازه آن را کاهش می
. نتیجه کار بعدا ً برای کارفرما فرستاده می شد تا آنرا تائید کند.دادند
 از همین روش٬ انسخدی برای ایران تمبر طراحی کرد١٩٠١ وقتی در سال
 تعدادی طرح تزئینی برای حاشیه عکس مظفرالدین٬استفاده نمود
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The Diplomat
We see here Frits Knobel (1857-1933), the consulgeneral for the Netherlands in Tehran from 188995 and again 1902-04. Knobels’s career in Persia
began in 1889. He was still comparatively young, in
his 30s, at the time of the appointment as chargé
d’affaires in Tehran; interestingly, both his parents
were simply confectioners. His commission was to
promote Dutch trading interests in Persia. It was an
extremely difficult task and he scarcely succeeded.
He did, however, succeed in finding true love – he
met Nicola, daughter of a French interpreter at the
Persian court, and in 1891 the two were married.
Several years later he set off from Paris on a
journey through central Asia as far as the border
with China. He wanted to find out about Dutch
trading possibilities in this area. He gave the Dutch
ministry in The Hague a report of his findings.
Then he re-joined his wife Nicola who had gone to
live in the Netherlands with their children. But the
relationship had watered down and shortly after this
they separated. On returning to Tehran Knobel heard
that The Hague had appointed him consul general
in Beijing (then Peking). He stayed there only a
brief period. After Beijing he was once again sent to
Tehran, in 1902, this time both as consul general as
well as ‘minister resident’.
His time in Persia gave rise to two publications:
Perzische schetsen (Persian Sketches, 1903) and an
account of his journey from Tehran to the sheikhdom
of Mohammerah in southern Persia and back via
Bagdad, published in 1904. Also in that year he
found a new bride in Tehran, the widow SchubertWeth, daughter of a Prussian general serving in the
Persian army. After their marriage Knobel travelled
back to the Netherlands via a circuitous route,
journeying through Bakhtiaristan and Mesopotamia.

The Photo
This shows the Netherlands’ consul Frits Knobel
mounted on his grey, named Emir; the horse was a

 کسی که بعدها رضا شاه پهلوی،او رضا با لباس قزاق ها ایستاده
، سلطنت را بدست آورد١٩٢٥  پس از آنکه رضا در سال.نامیده شد
 آیا این:یکی از دوستان کنوبل به نام موریس واخنفورت به او نوشت
 که، همان غالم سفیر واالمقام هلند نیست،حکمران مستبد کنونی
من روزی در محفل حاجی آخوند بابی با او صحبت می کردم؟ بنظرم
خیلی مایل به یادگیری در مورد وضعیت سیاسی در غرب بود و هرگز
فراموش نمیکنم که قیافه او به گونه ای تغییر کرد که انگار برای او
 " چه؟ پس اشخاص انتخاب شده توسط مردم در:رفع ابهام شده بود
 " به هیچ وجه! شاید: خردمندترین مردمان نیستند؟" جواب دادم،غرب
 آدم های معمولی" او ادامه،آنها مردم ناقابلی مثل من و تو باشند
". ولی نه همیشه. "پس وزرا چه؟" "آنها کمی با هوش ترند:داد

A diplomat and
his servant:
who’s who?
Martine
Gosselink

1. Reza Shah Pahlavi in 1934, nine
years after he took the throne by
force and only 8 years before he
himself was forced to abdicate.
Illustration from La Perse, june 1934,
collection of the publisher
 نه سال بعد از اشغال1934 رضا شاه پهلوی در سال
تاج و تخت و هشت سال پیش از این که مجبور به
،1934  جون، تصویر از الپرسه.ترک تاج و تخت شود
مجموعه نویسنده

present to him in 1903 from Mozaffar ed-Din Shah,
shah of Persia from 1896 to 1907. Next to him, in
Cossack uniform stands Reza, the later Reza Shah
Pahlavi. After Reza seized the throne in December
1925, a friend of Knobel’s, Maurits Wagenvoort,
wrote: “Was the present autocrat the same person
as the one I once spoke to in the Babi-circle of
Hadsji Achont when he was gholam (servant) of his
‘Respected Presence’ the Netherlands’ ambassador
in Tehran? He appeared to me most eager to learn
about the Western political situation. And I shall
never forget the expression of disillusion on his face
when, in answer to his question, ’What? Aren’t the
elected people’s representatives the most intelligent
men of the nation?’ I replied, ’Not a bit of it! Perhaps
they are just a trifle above your average, everyday
folk‘. He continued, ’And the ministers then?’ ’They
are somewhat brighter. But not always’.“

 یکی طرحی از ایران،کنوبل درمدت اقامت در تهران دو کتاب نوشت
 و گزارشی از سفرش به منطقه شیخ نشین محمره در جنوب١٩٠٣
) او همسر جدیدی١٩٠٤(  در آن سال. ١٩٠٤ ایران بازگشتش از بغداد
 دختر یک ژنرال پروسی که در ارتش، وت- بیوه شوبرت،در ایران یافت
 پس از ازدواج کنوبل از راه پر پیچ و خمی از طریق.ایران خدمت میکرد
.بختیارستان و میان دورودان (بین النهرین) به هلند بازگشت
عکس
این عکس کنوبل کنسول هلند را سوار بر اسب خاکستری خود به
 از طرف مظفرالدین،١٩٠٣  در سال، این اسب.نام امیر نشان میدهد
 در کنار. به او هدیه شده بود،١٩٠٧  تا١٨٩٦  پادشاه ایران از سال،شاه
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دیپلمات
فریتس کنوبل (  )١٨٥٧ -١٩٣٣کنسول ژنرال هلند در تهران بود ،در
سالهای  ١٨٨٩ -١٨٩٥و برای بار دوم از سال  ١٩٠٢تا  .١٩٠٤زمانی
که عهده دار کارهای سفارت در تهران شد ،مرد جوانی بود که دهه
سوم زندگی خود را میگذراند .جالب است که بدانیم که پدر و
مادرش مردم ساده ای بودند که به کار شیرینی پزی میپرداختند.
مأموریت او ارتقأ سطح منافع تجاری هلند در ایران بود .کاری بس
دشوار که در آن موفقیت چندانی نیز نداشت .ولی با این حال در
یافتن عشق واقعی موفق شد .او نیکال دختر مترجم دربار ایران را
مالقات کرد و در سال  ١٨٩١ازدواج کردند.

چندین سال بعد وی سفری از پاریس به آسیای میانه کرد که تا
مرز چین نیز پیش رفت .هدف او از این سفر ارزیابی امکانات تجاری
هلندی ها در این منطقه بود .گزارشی نیز در مورد یافته هایش
به وزارتخانه الهه فرستاد .بعد به همسرش پیوست که در هلند
با فرزندانشان زندگی می کرد .ولی روابطشان بهم خورده بود
بطوریکه مدتی بعد از ورودش از هم جدا شدند .در راه بازگشت به
تهران ،کنوبل پیغام گرفت که به حکم الهه باید به عنوان کنسول
ژنرال به پکن برود .مدت کوتاهی در آنجا بود و بعد دوباره به تهران
منتقل شد .در سال  ،١٩٠٢عالوه بر مقام کنسول ژنرالی مقام وزیر
مقیم را نیز داشت.

دیپلمات و نوکرش
مارتینه خوسلینک
2. The Netherlands’ consul Frits Knobel and
Reza, shortly before 1906, from De Hollandsche
)Revue (Leiden University Library
کنسول هلند ،فریتس کنوبل و رضا ،کمی قبل از سال  ،1906از یک
مجله هلندی (کتابخانه دانشگاه لیدن)
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Political and economic relations between Iran and the
Netherlands had their beginnings in the early 17th
century and gradually developed into the mid-19th
century. However, the outbreak of World War I in 1914
caused a major disruption to this initiative. These
relations took a new course in the interwar period
(1918-1939), when both sides signed preliminary
contracts to facilitate oil exploration and extraction in
northern Iran and the Caspian Sea.
During the years immediately after World War I,
the Italian diplomatic mission (1913-1922) and later
on the American Chefs de Post (1922-1926) acted
as foreign legations protecting the interests of the
Netherlands in Iran. Indeed, the end of World War I
had momentous and unforeseeable consequences
for Iranian society and politics. This persuaded the
Netherlands to establish a permanent Representative
Office in Iran. The introduction of social and political
reforms, which were initially inspired by the Iranian
Constitutional Revolution (1905-1909), began to
accelerate in the post-war period. Following the
Iranian coup d’état of 1921, these reforms led to the
establishment of a centralised government that was
believed to be capable of dealing with the country’s
growing problems of underdevelopment. Meanwhile,
one of the new government’s most important
priorities was to safeguard the nation’s unity and
sovereignty. Although the call for reforms was not
unprecedented in Iran’s long history, this time they
had unique characteristics that later formed the
basis for fundamental socio-political transformations
in 20th-century Iran.
One of the characteristics of Iranian foreign policy
in the period following the coup d’état of 1921 was
the government’s attempt to adopt a ‘Third-Power
Policy’. While inevitably pursuing close relations with
Britain and Russia, the Iranian government welcomed
strengthening relations with certain distant powers
such as the United States, France, Belgium and the
Netherlands. Moreover, the abolition in 1927 of the
inherited ‘capitulatory regime’ paved the way for
evenly balanced diplomatic relations with the outside
world.
Developments after World War I urged the
Netherlands Ministry of Foreign Affairs to investigate
Iranian economic and political potential with a view
to having a permanent mission in Tehran. In 1925,
a Dutch Consul General at Large, A. van de Sande
Bakhuijzen, visited Iran. In his report to The Hague,
he suggested that poor transport conditions are the
main factor hampering the creation of full economic
cooperation with Iran. Moreover, he underlined the
feasibility of taking a gradual yet active part in the
reconstruction of the Iranian economy. He specifically
mentioned two commodities, namely, tea and sugar,
which he believed were able to bond the Dutch
economy with the Iranian market.
It was in 1927 that the Netherlands Ministry of
Foreign Affairs urged the Netherlands embassy in
Istanbul to expand its operations by identifying trade

opportunities in Iran. The embassy was further
instructed to link Iranian businesses to Dutch
partners and, by doing so, protect the immediate
interests of the Netherlands in that country.
Accordingly, the Netherlands embassy in Istanbul
appointed L.P.J. de Decker as the Netherlands’
representative in Iran. His appointment was not
entirely welcomed by the Iranian authorities, who
were aiming at a complete Dutch diplomatic mission
to Tehran.

Iran and the
Netherlands in
the Interbellum
Touraj Atabaki

Promoting Trade Relations
During his stay in Iran, De Decker endeavoured to
tighten trade relations between the two countries
and secure Iran’s permission to use its air space for
regular flights of the Royal Dutch East Indies Airways
(KNILM, KLM’s Far Eastern subsidiary) to and from
Batavia (today Djakarta). Beside this, one of the
main concerns of De Decker was to accommodate
the Iranian government’s decision to abolish the
capitulatory regime when it signed a new protocol
with European countries, including the Netherlands,
on the reciprocal treatment of citizens.
In March 1930, with the aim of expanding bilateral
political and economic ties, the two countries signed
a new memorandum of friendship and cooperation.
Following the ratification of this memorandum, the
Dutch legation headed by De Decker functioned in
Iran as the Representative Office facilitating the trade
relations which mainly concentrated on importing
opium from Iran and exporting sugar, tea and quinine
from the Dutch East Indies to Iran. Although the
memorandum initially failed to upgrade bilateral
relations, it prepared the ground for the post World
War II period, when in 1957 the two countries finally
decided to upgrade their respective legations from
diplomatic mission to embassy.
The fierce competition between the trade partners
of Iran, especially the Soviet Union, Britain and
Belgium, proved critical to the effective performance
of Dutch companies. On the one hand, the Soviet
Union continued the trade policies of tsarist Russia
and went on exporting sugar to Iran; on the other
hand, Britain, as the dominant power in the Persian
Gulf and Indian Ocean, preserved its right to remain
not only sole supplier of basic goods to Iran in the
south, but also the main commercial intermediary.
In addition, there were certain ambiguities and
barriers disturbing an effortless partnership
between the two countries. For example, when in
1928 the Iranian government introduced a new law
to monopolize the country’s foreign trade, it caused
immediate confusion among a number of Iranian
trade companies such as Bonakdar of Esfahan, one
of the main opium exporting companies. The absence
of a classification list of goods and services subject
to foreign trade policy under the new law was one of
the many reasons for confusion. Some companies,
such as Bonakdar, reserved the right to continue its
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opium export, arguing that its export was exempted
from the new law. The Iranian government however
urged all foreign trade partners to negotiate business
deals exclusively with the government. The Iranian
government’s guideline was finally accepted by the
Dutch who, by entering a bartering system, managed
to import Iranian opium in exchange for Javanese
sugar and tea.
Introducing Shell
From the early 1930s on, the Iranian government
became cautiously optimistic about pursuing its
policy to increase the distant powers’ role in the
country’s economic sphere. Its prime concern
was, therefore, to target those countries that had
non-interfering backgrounds in Iran’s domestic
affairs. This was especially the case when it initiated
negotiations on the prospect of oil exploration and
extraction in northern Iran and the Caspian Sea. In
March 1938, the Iranian government approached the
Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij
(The Royal Dutch Petroleum Company) – one of
the holding companies of the Dutch-British Shell
Company – to grant a new oil concession in Iran’s
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northern provinces.
However, it seemed that the British involvement
in the Company dissuaded the Iranian government
from pursuing the matter. Eventually, they opted
for another partner. In April 1939, the Iranian
parliament passed a resolution that granted another
Dutch company, Algemene Exploratie Maatschappij
(General Exploration Company) certain rights. AEM
was accordingly awarded a three-year concession
right to explore and extract minerals including
oil in the country’s northern provinces. Although
the company planned to launch its activities in
September 1939, the outbreak of World War II in that
year made it almost impossible to continue working
in a conflict-ridden region.
The occupation of the Netherlands by Nazi Germany
forced the former to establish an exile government in
London. For many Dutch companies, functioning in
an occupied country proved to be extremely difficult,
if not impossible. When the Algemene Exploratie
Maatschappij decided to formally withdraw its
activities from Iran in 1944, a critical chapter in the
Dutch-Iranian relations ended. A further chapter was
to open in the years following World War II.
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Historical Seismic Survey Party in Persia in 1910
(Shell Netherlands Collection)
)(کلکسیون هلندی شل1910 ،گروه تاریخی بر آورد زلزله در ایران

آغاز روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و هلند به اوایل قرن هفدهم
باز می گردد .این روابط تدریجا تا نیمه قرن نوزدهم گسترش یافت ،ولی
شروع جنگ جهانی اول در سال  ١٩١٤موجب گسستگی آن گردید.
در دوره بین دو جنگ جهانی ( )١٩١٨ -١٩٣٩روابط بین دو کشور مسیر
جدیدی به خود گرفت .در این زمان ،هر دو کشور قرارداد هائی مقدماتی
را برای اکتشاف و استخراج نفت در شمال ایران و دریای خزر به امضا
رساندند .در سالهای بعد از جنگ جهانی ،اول ماموران دیپلماتیک
ایتالیائی ( )١٩١٣-١٩٢٢و سپس آمریکائی ( )١٩٢٢-١٩٢٦به عنوان نماینده
هلند ،حافظ منافع این کشور در ایران بودند .در واقع پی آمد های پایان
جنگ جهانی برای جامعه سیاسی و اجتماعی ایران با اهمیت و غیر
قابل پیش بینی بود .از این رو دولت هلند ترغیب شد که محل کاری برای
نماینده دائمی خود در ایران بنا نهد .بعد از جنگ جهانی اول اصالحات
اجتماعی و سیاسی در ایران ،که درابتدا از انقالب مشروطیت (-١٩٠٩
 )١٩٠٥الهام گرفته شده بود ،با سرعت بیشتری به پیش رفت .در ادامه
کودتای  ،١٩٢١این اصالحات باعث بوجود آمدن دولتی مرکزی گردید،
که تصور میشد بتواند مشکالت روز افزون توسعه نیافتگی کشور را
حل کند .در این حال یکی از مهمترین اولویت های دولت جدید پاسداری
از اتحاد و اقتدار کشور بود .اگرچه فراخوانی برای بازسازی ،پدیده تازه
ای در تاریخ طوالنی کشور نبود ،ولی این بار ویژگی منحصر به فردی
داشت ،به گونه ای که بعد ها دگرگونی بنیادی سیاسی-اجتماعی
قرن بیستم ایران بر اساس آن پایه گذاری شد .یکی از خصوصیاتهای
سیاست خارجی ایران در دوران کودتای  ١٩٢١این بود که تالش میکرد
سیاست قدرت سوم را اتخاذ کند .دولت در حالیکه ناگزیر به دنبال کردن
روابط نزدیک با روسیه و انگلستان بود ،به تحکیم روابط با قدرت های
دیگر چون آمریکا فرانسه بلژیک و هلند نیز عالقه نشان می داد .از این
گذشته با برچیده شدن کاپیتاالسیون در سال  ١٩٢٧راهی برای ایجاد
تعادل دیپلماتیک با دنیای خارج ایجاد شد .پیشرفت های بعد از جنگ
جهانی اول باعث گردید که وزیر امور خارجه هلند خواستار بررسی وضع
ى خود را بصورت دائم در
تاعزام 
اقتصادی و سیاسی ایران گردد تاهیأ 
این کشور مستقر کند .در سال  ١٩٢٥کنسول ژنرال آ .فان د سانده
باکهازن با اختیارات کامل ،برای دیدار به ایران رفت .در گزارشی که او به
الهه فرستاد اظهار داشت که وضع بد ترابری مهمترین عامل بازدارنده
در ایجاد همکاری گسترده اقتصادی با ایران است .با اینحال او تأکید
کرد که احتمال مشارکت تدریجی در فعالیت های بازسازی اقتصاد ایران
وجود دارد .او به ویژه از دو کاال نام برد .یکی چای و دیگری شکر .وی براین
باور بود که تجارت این دو کاال میتواند پیوندی اقتصادی بین هلند و بازار
ایران برقرار کند.
در سال  ،١٩٢٧وزیر امور خارجه هلند از سفارت این کشور در استامبول
خواست تا با شناسائی فرصت های تجاری در ایران فعالیت خود را
گسترش دهد .همینطور به سفارتخانه دستور داده شد تا با معرفی
بازرگانان ایرانی به هلندی ،حافظ منافع هلند در ایران باشد .به این
منظور سفارت هلند در استامبول ،ل .پ .ی .ددکر را بعنوان نماینده به
ایران فرستاد .انتصاب او به عنوان نماینده چندان رضایت اولیای امور را در
ایران بدست نیاورد ،زیرا آنان خواستار مأمور بلند رتبه دیپلماتیک در تهران
بودند.
گسترش پیوند تجاری
نماینده هلند  ،ددکر،در زمان اقامت خود در ایران ،تالش کرد که پیوند
تجاری این دو کشور را محکم تر کند .همچنین توانست برای پروازهای
منظم خطوط شرکت هواپیمائی سلطنتی شرق هند هلند به
مقصد باتاویا (جاکارتا) از فضای ایران اجازه عبور بگیرد .عالوه بر اینها
یک مسأله مهم برای ددکر یاری کردن دولت ایران درتصمیمشان برای
براندازی کاپیتاالسیون به هنگامامضاء کرد ن پیمان نامه های جدید با

دول اروپائی بود از جمله با هلند ،در مساوات دوجانبه در حقوق شهروندی.
در مارچ  ١٩٣٠دو کشور پیمان دوستی و مشارکت دیگری را به امضاء
رساندند تا همبستگی دوسویه اقتصادی و سیاسی را گسترش
دهند .بدنبالانعقاد این پیمان هیأت نمایندگی به سرپرستی ددکر برای
کارگشائی در رابطه تجاری به کار پرداخت .تمرکز اصلی آنان وارد کردن
تریاک از ایران و صدور چای شکر و کنین (گنه گنه) از اندونزی به ایران
بود .گرچه این توافقنامه برای بهسازی روابط دوسویه در همان اوایل کار
با شکست مواجه گردید ،ولی زمینه ای برای دوره بعد از جنگ جهانی
دوم آماده کرد و باالخره در سال  ١٩٥٧دو کشور تصمیم گرفتند که
بجای فرستادن هیأت نمایندگی دیپلماتیک اقدام به برقراری سفارتخانه
بکنند .رقابت جدی و دد منشانه بین شرکای تجاری ایران بخصوص
روسیه ،بریتانیا و بلژیک در نهایت تعیی ن کنند ه کارآئی شرکتهای هلندی
بود .از یک طرف روسیه شوروی در ادامه سیاست دوران تزارها به صادرات
شکربه ایران ادامه داد .و از طرف دیگر بریتانیا به عنوان قدرت سلطه گر
و چیره دست در خلیج فارس و اقیانوس هند ،حق خود را به عنوان یگانه
تهیه کننده مواد اولیه به ایران از جنوب و تنها واسط تجاری در منطقه
حفظ کرد .در کناراینها موانع مبهم و بازدارنده ای روابط مسالمت
آمیز بین این دو کشور را بهم می زد .برای مثال قانون جدیدی که دولت
ایران در سال  ١٩٢٨وضع کرد تا تجارت خارجی را در انحصار خود بگیرد،
باعث پریشانى و سردرگمی تعدادی از شرکت های ایرانی چون بنکدار در
اصفهان گردید ،که یکی از مهمترین صادر کننده های تریاک به شمار
می رفت .دلیل این سردرگمی نبودن فهرستی از کاالها و خدماتی بود
که قانون جدید شامل آنها می شد .بعضی از شرکت ها مثل بنکدار
حق خود میدانست که به صادرات تریاک ادامه دهد .دلیلشان این بود که
صادرات تریاک معافیت قانونی دارد .بهر صورت دولت ایران تمام شرکای
تجاری خارجی را وادار کرد تا برای حل مسائل تجاری منحصرا ً با دولت
مذاکره کنند .باالخره هلند دستورالعمل دولت ایران را پذیرفت و بر آن
شد که از راه معامله پایاپای به صادرات شکر و چای از جاوه بپردازد و در
عوض آن تریاک وارد کشورش کند.
حضور شل در ایران
از اوایل  ١٩٣٠به بعد دولت ایران با خوشبینی محتاطانه ،سیاستی در
پیش گرفت که نقش قدرت های بیگانه را در اقتصاد کشور افزایش
میداد .مهمترین مسئله برای دولت ایران ،دعوت از کشورهائی بود که
سابقه مداخله در مسائل داخلی کشور را نداشتند ،بخصوص زمان
آغاز مذاکرات اولیه در مورد اکتشاف و استخراج نفت در شمال ایران
و دریای خزر .در مارچ  ١٩٣٨دولت ایران به کمپانی سلطنتی نفت هلند
عضو کمپانی انگلیسی هلندی شل -امتیاز نفت شمال ایران را اعطاکرد .ظاهرا ً به نظر می آید که حضور و شراکت بریتانیا در این کمپانی،
دولت ایران را از دنبال کردن موضوع منصرف کرد .در نهایت آنها شریک
دیگری برگزیدند .در اوایل سال  ،١٩٣٩مجلس ایران الیحه ای را تصویب
کرد که به یک کمپانی دیگر هلندی به نام شرکت استخراج عمومی
( ، )Algemene Exploratie Maatschappijامتیازاکتشاف و بهره برداری
از معادن -از جمله نفت -را برای مدت سه سال در شمال ایران می داد.
گرچه قرار بود فعالیت های کمپانی درسپتامبرهمان سال آغاز شود ،اما
وقوع جنگ جهانی دوم در آن سال ادامه کار را در منطقه کشمکش غیر
ممکن میساخت .اشغال نظامی هلند بوسیله آلمان نازی ،هلندی ها را
مجبور به برقراری دولت در تبعید در لندن کرد .برای بسیاری از شرکت های
هلندی روشن شد که کار در کشور اشغال شده ،اگر نگوئیم امکان
ناپذیرنیست ،الاقل بینهایت دشوار است .وقتی درسال  ١٩٤٤شرکت
استخراج عمومی تصمیم گرفت که رسما ً از فعالیتش در ایران دست
بکشد ،فصلی بحرانی در رابطه ایران و هلند به پایان رسید .فصل بعدی
میبایست در سال های بعد از جنگ جهانی دوم گشوده شود.

ایران و هلند بین دو
جنگ بزرگ جهانی
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There are two periods in Modern History during which
a noticeable influx of Persians into the Netherlands
took place. The first occurred during what is known
as the Dutch Golden Age, largely coinciding with
the seventeenth century. In those years the Dutch
Republic was a world power and attracted scholars,
artists, merchants and artisans from all corners of
the globe. The Persians who settled in the Dutch
Republic at that time were mostly of Armenian origin,
and thus Christians. The first of them arrived with
the Persian ambassador Musa Beg in 1625. Chiefly
merchants, they were mainly specialised in the silk
trade. In the course of the seventeenth century their
numbers grew considerably and they felt a growing
need to have a church building of their own. That
dream became a reality with the founding in 1714
of a Persian church in Amsterdam. It was given the
name Persiaansche kerk. (ill. 2 and 3) But a century
later, in 1816, the last Armenian priest departed.
Indeed, the Persians living in the Dutch Republic had
become almost completely assimilated. Members
of the Amsterdam community had either departed –
together with the decline in international trade – or
else had become so merged with the inhabitants of
Amsterdam that they were no longer distinguishable
from the indigenous population. Notwithstanding the
decline in their Amsterdam community, Persians
of Armenian ancestry continued to arrive in the (by
then) Kingdom of the Netherlands throughout the
nineteenth century. The majority were merchants
who had left Persia and gone to live in the Dutch
East Indies (today Indonesia) for entrepreneurial
reasons. Their children or descendants often ended
up in the Netherlands. In a few cases tradesmen
travelled directly from Persia to the Netherlands. In
this connection see the list of names at the end of
thispaper.
In addition to the Armenian Persians who were
Christian, there was also a handful of Muslim
Persians who, down the years, found their way
to the Low Countries. But there were very few of
them. In the 1930s, for instance, a gleam of glamour
arrived among the students of Leiden University in
the shape of Simin, daughter of a Persian minister;
indeed, her presence caused many a young man’s
heart to beat faster… Her enchanting appearance
at parties organized by the Leiden students and by
the Royal Rowing and Sailing Association De Maas,
was long remembered. But such phenomena were
short-lived. Not until after World War II would things
begin to change. Here follows a picture of the Iranian
community in postwar Rotterdam, as an example of
the developments that took place in the Netherlands
beginning in the 1950s.
The Iranian community in Rotterdam
Between 1957 and 2000 the Iranian community in
Rotterdam grew from eight people to – it is claimed
– eight thousand. This latter figure is little more than
a shot in the dark since for a variety of reasons it is

difficult to obtain precise figures.
The eight Iranians mentioned above as residents
of Rotterdam arrived in the Netherlands at the end
of 1957; all these young men were employed by
the National Iranian Tanker Company. They came
to the Netherlands to follow a training course
in seamanship because the Iranian government
had commissioned the Dutch shipyard of the firm
Verolme to build four oil tankers. We know the names
of these eight Iranian pioneers; they were Mahmoud
Chini, Iraj Fazili, Manouchehr Hojjat Kashani,
Ferydoun Kavosh, Abol Hassan Moini Shirazi, Changiz
Mojjarab, Ali Tabatabai and Mehdi Zarrehparvar.
They had to pass a rigorous selection process before
they were admitted to the Netherlands, and were
chosen from hundreds of applicants who had to take
examinations testing the candidates’ mathematical
skills. Personal connections also played a role: for
instance, Chini was related to Dr Ahmad Mehbod,
representative of the American oil companies in
Iran and director of the Iran Commercial Navigation
Company. The eight young Iranians all had their
certificate of completion from high school, which was
considered equivalent to the certificate from a Dutch
Hogere Burger School, or HBS, which qualified the
holder to enter university. They signed a contract in
which they agreed that after their period of study in
the Netherlands they would return to Iran to place
their skills at their country’s disposal. However,
since the National Iranian Tanker Company did not
keep to their part of the contract, several of the
young Iranians did not feel bound to keep theirs
either, and decided to remain in the Netherlands.
But the general’s son, Hojjat Kashani, as well as
Kavosh and Tabatabai returned to Iran. Those who
remained took up various occupations: Iraj Fazili
spent some time working in the carpet trade and
then established a professional cleaning agency for
tankers and was also active in the shipping business.
Abol Hassan Moini Shirazi and Mahmoud Chini, under
the name Hassan & Company became importers and
shopkeepers dealing in Iranian artefacts, later chiefly
engaged in carpet import and sales. Chini, starting
in 1974, was chiefly engaged in the Iran-Europe
Trading Company BV and Orion International, mainly
exporting medical and dental equipment and goods
to Iran. Mojjarab established himself in Schiedam,
later in Maassluis, both close to Rotterdam. He
worked for Shell and also opened a shop dealing in
Persian carpets. Zarrehparvar opened a shop called
Esfahan Arts and Jewels, which became something
of a household word in Rotterdam.
In 1959 the Persian community in the Netherlands
was tiny. According to Iraj Fazili in an interview he
gave in May that year, the group numbered scarcely
twenty people, including the Persian ambassador and
his staff. The Persians were distributed over the cities
of Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Delft.
The latter city had a few Persian students following
courses in aerial surveying.

Iranians in the
Netherlands
L.A. Ferydoun
Barjesteh van
Waalwijk van Doorn
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Beginning in 1962 new groups of Iranians began
to arrive in Rotterdam. They were men who had a
contract with Shell to be trained in the Netherlands
and subsequently work for Shell. Several of
these ‘Shell-men’ remained in the Netherlands:
Kholghesai, Khiai, Orang, Derakhshan, Naghib,
Shikarvand and Dianati. Ardeshir Kholghesai, a native
of Tabriz, foresaw opportunities in the Persian carpet
trade, in 1969 establishing the Hamadan Company.
He was joined in 1972 by Mehdi Khiai who became a
partner in the firm. Another Iranian to find a future
in the carpet business was Hassan Derakhshan, who
together with his Dutch wife established the company
named Derag with branches in Rotterdam’s centre,
and in Crooswijk as well as in Hillegersberg. In those
years several medical doctors from Iran also set up
practices in Rotterdam, and additional Iranian men
and women came to live in Rotterdam for family
reasons.
The Iranian community remained small, and, on the
whole, everyone knew each other without there being
really close contact. At the close of the 1970s there
were probably no more that two hundred Iranians
living in the Netherlands. People generally met at
receptions and parties held in the Iranian Embassy
in The Hague or at cultural events organized by
the still-extant Genootschap Nederland-Iran, the
Iran-Netherlands Society. This society had been set
up as a foundation by businessmen and academics,
and also published the famous journal Persica. The
society was initially full of energy, but became less
so by the close of the twentieth century. Then, in 2001
and 2002 things began to get off the ground once
more and a project was organized for Dutch students
from various disciplines, in the central Iran town of
Mahallat.
But the scene had already changed drastically
with the Islamic Revolution of 1978-1979. The early
1980s in particular witnessed a stream of Iranians
pouring into the Netherlands. The first to come was
a considerable group of progressive-thinking artists
and students, while soldiers, entrepreneurs and
politicians who had held too-close a connection with
the former shah’s government sought refuge in other
countries such as France, Britain, the United States
and Switzerland. Countries such as the Netherlands,
Denmark, Germany and Sweden offered a welcome
alternative to less-wealthy Iranians. And those
Iranians who had already settled in the Netherlands
and evinced little or no interest in their Persian past,
or simply did not have the time, now saw in these
arrivals a new, rather well-educated and talented
group from their country, who were passionately

involved in maintaining and cherishing their rich
culture. In the course of the 1980s a change could be
detected. In the first years following the Revolution
many Iranians left their country because of their
political or religious background or beliefs. Soon
after, large numbers of young men left the country,
wishing to avoid military service – not wanting to
fight in the bloody war with Iraq (which lasted eight
years from 1980 to 1988). Later, when the war was
over, people came chiefly for economic reasons.
The numbers grew considerably and resulted in
Rotterdam’s gaining, among other things, a Sunday
School where Persian was taught, an Iranian
supermarket, restaurants, artists and performers,
a shop specialising in Iranian reading matter, an
Iranian tailor, an art gallery, frequent evenings with
Iranian-style discotheques and music performances,
as well as Persian poetry readings and a society for
Iranian artists.
The pre-Islamic Revolution Iranians had largely been
middle-class and well-to-do – with a few exceptions
among the great-and-the-good as well as the less
well-off; these people integrated effortlessly into
Rotterdam society and were soon completely
assimilated. Indeed, many found a Dutch partner
and almost without exception their children
attended university or tertiary education at one of
the many Dutch colleges. Of this new generation,
three became entrepreneurs, three entered the
legal profession, three became medical doctors,
one a ballet instructor, one a social worker, one a
stewardess, one a manager and one an accountant.
Interestingly, as regards their knowledge of
Persian, it is generally only those whose mother
was Persian who spoke the Persian language as
well as Dutch. However, it appears that on the
whole the Dutch mothers did in fact learn to speak
reasonable Persian even though their children did
not become bilingual.
Most of the ‘pre-Revolution’ Iranians of Rotterdam
enjoyed a life of prosperity. The majority had an
above-average income, lived in the city’s more
desirable suburbs, and maintained a large number
of international contacts. Then in the 1980s and
90s the picture became more complex with the
arrival of large numbers of Iranians from all
social strata. With this new influx, the Iranians of
Rotterdam represented, even more than before, a
cross-section of society in their homeland. They
brought with them a new culture to cherish in the
Netherlands: memories of the more than seventhousand-year old civilization of Persia, their country
of birth.

1. Rembrandt van Rijn, The Persian, etching,
1632, (Rijksmuseum Amsterdam)
) (موزه ملی آمستردام1632 ، سیاه قلم، یک ایرانی،رامبرانت فان رین
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List of men of Persian ancestry who became naturalized Netherlanders during the period 1850-1934.
Source: Staatsblad (official Dutch government newspaper)
Note: Batavia is today’s Djakarta; the former Dutch
East Indies is today Indonesia; Jolfa is the Armenian
Christian district of Esfahan

21 June 1859: Eleazar Gregorij Gasper, born Esfahan
Jolfa, merchant, residence Batavia (Dutch East
Indies)

15 April 1854: Paulus Andreas, born in Esfahan, sugar
manufacturer; residence Semarang (Dutch East
Indies)

21 June 1859: Minos Gregorij Joakim, born Esfahan,
merchant, residence Surabaya (Dutch East Indies)

18 Dec. 1855: Carapiet Andreas, born Esfahan,
merchant, residence Semarang (Dutch East Indies)
18 Dec. 1855: Petrus Nicolaas Martherus, born
Esfahan [20 May 1822], no profession, residence
Batavia (Dutch East Indies) [died Purworedjo, Java, 6
Jan. 1893]
7 May 1856: Markartietsch Carapiet, born Esfahan,
industrialist, residence Japara, Java (Dutch East
Indies)
11 June 1857: Awetiek Carapiet, born Esfahan,
industrialist, residence Japara, Java (Dutch East
Indies)
15 Dec. 1857: Gregorij Joseph, born Esfahan,
merchant, residence Batavia (Dutch East Indies)
270
270

15 Dec. 1857: Gregorij Nahapiet, born Esfahan Jolfa,
merchant, residence Batavia (Dutch East Indies)
21 June 1859: Johan Arathoon, born Esfahan [Jolfa 12
Aug. 1822], merchant, residence Batavia (Dutch East
Indies)
21 June 1859: Aganoor Petrus Aganoor, born
Bushehr, merchant, residence Batavia (Dutch East
Indies)
Interior of Armenian Vank
church, Jolfa, Esfahan
نمای داخلی کلیسای ارمنی وانک در
جلفا اصفهان

28 May 1861: Macartich Carapiet, born Esfahan,
merchant, residence Batavia (Dutch East Indies)
28 May 1861: Izaak Abraham Thomas, born Bushehr,
merchant, residence Batavia (Dutch East Indies)
28 May 1861: Satoor Abraham Thomas, born Bushehr
[16 Dec. 1825], merchant, residence Surabaya (Dutch
East Indies) [Sukabumi, Java, 26 May 1907]
22 Dec. 1861: Mackartis Johannes, born Esfahan,
residence Tegal, Java (Dutch East Indies)
24 Dec. 1863: Gregorij Eleazar Gasper, born Esfahan,
merchant, residence Batavia (Dutch East Indies)
3 June 1865: Lazar Johan, born Bushehr [8 June
1810], merchant, residence Surabaya (Dutch East
Indies) [died Surabaya 2 Feb. 1885]
5 April 1875: Joseph Mackertich Johannes, born
Esfahan, merchant, residence Batavia (Dutch East
Indies)
5 April 1875: Maijill Petrus Maijil, born Shiraz,
merchant, residence Batavia (Dutch East Indies)
23 April 1884: George Mackertich Johannes, born
Esfahan Jolfa 14 July 1856, merchant, residence
Batavia (Dutch East Indies)

2. Porch of the Armeninan church in
Amsterdam, built in 1714
سر در کلیسای ارمنی در آمستردام
1714 ساخته شده در

16 April 1885: Joaquim Galstau Joakim, born Esfahan
15 Nov. 1845, merchant, Surabaya (Dutch East Indies)

Jolfa 9 April 1863, merchant, residence Malang
(Dutch East Indies)

16 April 1885: John Mackertich Johannes, born
Esfahan Jolfa 4 Oct. 1850, merchant, residence
Surabaya (Dutch East Indies)

2 Jan. 1897: Minas Avetick Paulus, born Shiraz 9 Sept.
1845, residence Tegal (Dutch East Indies)

16 April 1885: James Aviet Mesrope, born Esfahan
Jolfa 16 Feb. 1846 [son of Aviet Mesrope and Anna
Josephus Petrus], merchant, residence Surabaya
(Dutch East Indies)
16 April 1885: Marterus Mackertich Zorab, born
Esfahan 23 June 1830, merchant, residence Surabaya
(Dutch East Indies)
1 Jan. 1889: Mackertich Abraham Mesrope Nahapiet,
born Esfahan 9 July 1853, merchant, residence
Surabaya (Dutch East Indies)
1 Jan. 1889: Satoor Stephan Petrus, born Esfahan 16
Nov. 1839, merchant, residence Surabaya (Dutch East
Indies)
2 Jan. 1889: Catchiek Edgar, born Esfahan 30 April
1848, merchant, residence Surabaya (Dutch East
Indies)
21 June 1892: Paul Carapiet (Paul Carapiet Paulus),
born Esfahan Jolfa, merchant, residence Semarang
(Dutch East Indies)
9 July 1894: Eleazar Johannes, born Esfahan Jolfa 15
July 1854, merchant, residence Malang (Dutch East
Indies)
9 July 1894: Arratoon Martin Sarkies, born Esfahan

4 Jan. 1897: Joakim Jordan, born Jolfa 13 Sept. 1841,
merchant
10 April 1897: Gasper Johannes Michael, born
Esfahan 18 Jan. 1862, residence Semarang (Dutch
East Indies)
8 April 1910: Isaac Abraham Stephen, born Esfahan
Jolfa 27 July 1861, merchant, residence Batavia
(Dutch East Indies)
24 March 1922: Günther Max August Schubert, born
Tehran 12 Sept. 1899, student, residence The Hague
30 Dec. 1927: Mozes Nazareth Galestin, born Esfahan
15 April 1868, no profession, residence The Hague
[died Renkum 3 Nov. 1942, married to Marij Caroline
Galestin]
30 Dec. 1927: Gaspar John Alfred Galestin, born
Batavia 15 Dec. 1905, student, residence Delft
30 Dec. 1927: Simon Sarkies Michael, born Esfahan 6
March 1876, no profession, residence The Hague
14 June 1930: Michael Sarkies Michael, born Esfahan
Jolfa 18 Jan. 1873, merchant, residence Batavia
(Dutch East Indies)
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لیست افراد ایرانی االصلی که در سال های  1850تا  1934تابعیت هلندی گرفتند

منبع :مجله رسمی دولت هلند

توجه به این نکات ضروری است :باتاویا ،امروزه جاکارتا و هند شرقی
هلند ،امروزه اندونزی نامیده می شوند؛ جلفا ،منطقه ارمنی مسیحی
نشین اصفهان است.
 15آوریل  :1854پائولوس اندریاس ،محل تولد :اصفهان ،تاجر شکر،
محل اقامت :سمارنگ (شهر و بندری در اندونزی)
 18دسامبر  :1855کاراپت آندریاس ،متولد اصفهان ،تاجر ،محل اقامت:
سمارنگ (هند شرقی هلند)
 18دسامبر  :1855پتروس نیکوالس مارتروس ،محل تولد :اصفهان
 20مه  ،1822بیکار ،محل اقامت :باتاویا (هند شرقی هلند) ،مرگ:
پورورجو ،جاوه  6ژانویه .1893
 7مه  :1856مارکارتیتش کاراپیت ،محل تولد :اصفهان ،کارخانه دار،
محل اقامت :جاپارا جاوه (هند شرقی هلند)
 11جون  :1857آوتیک کاراپیت ،محل تولد :اصفهان ،کارخانه دار ،محل
اقامت :جاپارا جاوه (هند شرقی هلند)
 15دسامبر  :1857گریگوری جوزف ،محل تولد :اصفهان ،تاجر ،محل
اقامت :باتاویا (هند شرقی هلند)
 15دسامبر  :1857گریگوری ناهاپیت ،متولد اصفهان (جلفا) ،تاجر،
محل اقامت :باتاویا (هند شرقی هلند)
 21جون  :1859یوهان آراتون ،متولد اصفهان ،جلفا  12آگوست ،1822
تاجر ،محل اقامت :باتاویا (هند شرقی هلند)
 21جون  :1859آقانور پتروس آقانور ،محل تولد :بوشهر ،تاجر ،محل
اقامت :باتاویا (هند شرقی هلند)
 21جون  :1859االزار گریگوری گاسپر ،متولد اصفهان (جلفا)،تاجر،
محل اقامت :باتاویا (هند شرقی هلند)
 21جون  :1859مینوس گریگوری یوآکیم ،محل تولد :اصفهان ،تاجر،
محل اقامت :سورابایا (هند شرقی هلند)
 28مه  :1861ماکارتیش کاراپیت ،محل تولد :اصفهان ،تاجر ،محل
اقامت :باتاویا ( هند شرقی هلند)
28مه  :1861اسحاق ابراهام توماس ،محل تولد :بوشهر ،تاجر ،مقیم
باتاویا (هند شرقی هلند)
 28مه  :1861ساتور ابراهام توماس ،محل تولد :بوشهر  16دسامبر
 ،1825تاجر ،محل اقامت :سورابایا (هند شرقی هلند)  ،سوکابومی
جاوه  26مه 1907
 22دسامبر :1861ماکارتیس یوهانس ،تولد در اصفهان ،محل اقامت:
تگال ،جاوه (هند شرقی هلند)
 24دسامبر  :1863گریگوری الیازار گاسپر ،متولد اصفهان ،تاجر ،محل
اقامت :باتاویا (هند شرقی هلند)
 3جون  :1865الزار یوهان ،متولد بوشهر  8جون  ،1810تاجر ،محل
اقامت :سورابایا (هند شرقی هلند) ،مرگ :سورابایا  2فوریه 1885
 5آوریل  :1875جوزف ماکارتیش یوهانس ،متولد اصفهان ،تاجر ،محل
اقامت :باتاویا (هند شرقی هلند)
 5آوریل  :1875مایجیل پتروس مایجیل ،متولد شیراز ،تاجر ،محل

اقامت :باتاویا (هند شرقی هلند)
 23آوریل  :1884جورج ماکارتیش یوهانس ،تولد :اصفهان (جلفا) 14
جوالی  ،1856تاجر ،محل اقامت :باتاویا (هند شرقی هلند)
 16آوریل  :1885یواکیم گالستو یواکیم ،محل تولد :اصفهان 15
نوامبر  ،1845تاجر ،سورابایا (هند شرقی هلند)
 16آوریل  :1885جان ماکارتیش یوهانس :متولد اصفهان (جلفا) 4
اکتبر  ،1850تاجر ،محل اقامت :سورابایا (هند شرقی هلند)
 16آوریل  :1885جیمز آویت مسروپ ،تولد :اصفهان (جلفا)  16فوریه
( 1846پسر آویت مسروپ و آنا جوزفوس پتروس) ،تاجر ،محل اقامت
سورابایا (هند شرقی هلند)
 16آوریل  :1885مارتروس ماکرتیش زوراب 23 ،جون  ،1830تاجر ،محل
اقامت :سورابایا (هند شرقی هلند)
 1ژانویه  :1889ماکارتیش ابراهام مسروپ ناهاپیت ،متولد اصفهان 9
جوالی  ،1853تاجر ،محل اقامت :سورابایا (هند شرقی هلند)
 1ژانویه  :1889ساتور استفان پتروس ،متولد اصفهان  16نوامبر ،1839
تاجر ،محل اقامت :سورابایا (هند شرقی هلند)
 2ژانویه  :1889کاتچیک ادگار ،محل تولد :اصفهان  30آوریل ،1848
تاجر ،محل اقامت :سورابایا (هند شرقی هلند)
 21جون  :1892پال کاراپت (پال کاراپت پولوس) ،تولد :اصفهان (جلفا)،
تاجر ،محل اقامت :سمارنگ (هند شرقی هلند)
 9جوالی  :1894الهزآر یوهانس ،تولد :اصفهان (جلفا)  15جوالی ،1854
تاجر ،محل اقامت :مالنگ (هند شرقی هلند)
 9جوالی  :1894آراتون مارتین سارکیس ،تولد :اصفهان (جلفا)  19آوریل
 ،1863تاجر ،محل اقامت :مالنگ (هند شرقی هلند)
 2ژانویه  :1897میناس آوتیک پائولوس ،متولد شیراز  9سپتامیر ،1845
محل سکونت :تگال (هند شرقی هلند)
 4ژانویه  :1897یوآکیم یوردان ،تولد :جلفا  13سپتامبر  ،1841تاجر
 10آوریل  :1897گاسپر یوهانس میکائل ،تولد :اصفهان  18ژانویه
 ،1862محل اقامت :سمارنگ (هند شرقی هلند)
 8آوریل  :1910ایساک ابراهام استفان ،تولد :اصفهان (جلفا)  27جوالی
 ،1861تاجر ،محل اقامت :باتاویا (هند شرقی هلند)
 24مارچ  :1922گونتر ماکس اگوست شوبرت ،تولد :تهران 21
سپتامبر  ،1899دانشجو ،محل اقامت :الهه
 30دسامبر  :1927موزس نزارت گالستین ،محل تولد :اصفهان 15
آوریل  ،1868بیکار ،محل اقامت :الهه ،مرگ رنکوم  3نوامبر ،1942
ازدواج با ماری کارولین گالستین
 30دسامبر  :1927گاسپر جان آلفرد گالسیتن ،تولد :باتاویا15 ،
دسامبر  ،1905دانشجو ،محل اقامت :دلفت
 30دسامبر  :1927سیمون سارکیس میکائل ،تولد :اصفهان  6مارچ
 ،1876بیکار ،محل اقامت :الهه
 14جون  : 1930میکائل سارکیس میکائل ،تولد :اصفهان (جلفا) 18
ژانویه  ،1873تاجر ،محل اقامت :باتاویا(هند شرقی هلند)
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رخوت شد .سپس در سال  2001و  2002بار دیگر کارها روی غلتک افتاد
و پروژه ای برای دانشجویان هلندی از رشته های مختلف ،در یکی از
شهرستان های مرکزی ایران به نام «محالت» سازماندهی شد.
با وقوع انقالب اسالمی  1978-1979سناریو کامال تغییر کرد .اوایل
دهه هشتاد ،بخصوص ،شاهد هجوم خیل انبوهی از ایرانیان به هلند
بودیم .اولین گروه آنها ،افراد قابل توجهی از هنرمندان و دانشجویان
فرهیخته بودند؛ در حالیکه سربازان ،کارآفرینان و سیاستمدارانی
که به رژیم سابق نزدیک بودند در کشورهای دیگری نظیر «فرانسه»،
«بریتانیا»« ،ایاالت متحده» و «سوئیس» پناه جستند .کشورهایی
همچون هلند« ،دانمارک»« ،آلمان» و «سوئد» آغوش خود را به ایرانیان
نه چندان مرفه نیز گشودند .آن دسته از ایرانیانی که در هلند ساکن
شده بودند و به گذشته ایرانی خود هیچگونه عالقه ای نداشتند
یا عالقه کمی نشان داده بودند و یا شاید وقت این کار را نداشتند؛
حاال به استقبال گروه تازه ،تحصیلکرده و با استعداد کشورشان
رفتند که با عالقه ،فرهنگ غنی ایرانی را حفظ می کردند و آن را
گرامی می داشتند .در طول دهه  ،1980می شد تغییراتی را احساس
کرد .در سال های نخست این دهه ،در پی انقالب ،ایرانیان بسیاری به
خاطر عقاید یا گذشته سیاسی یا مذهبی ،کشور را ترک گفتند.
طولی نکشید که شمار زیادی از مردان جوان برای فرار از سربازی (در
زمان جنگ خونین ایران و عراق که هشت سال از  1980تا  1988به
طول انجامید) کشور را ترک کردند .بعدها ،پس از پایان جنگ ،مردم
بیشتر به دالیل اقتصادی مهاجرت کردند .شمار مهاجران به طرز
قابل توجهی افزایش یافت و در کنار خیلی چیزهای دیگر ،تشکیل
کالس های «تعلیمات فارسی» 1در روتردام بود که به زبان فارسی
آموزش داده می شد .یک فروشگاه ایرانی ،یک خیاطی ایرانی ،یک
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3. Eighteenth-century Persian
church in Amsterdam, today the
Armenian Apostolic Church, 2009
کلیسای قرن هجدهمی ایرانی در آمستردام،
امروزه کلیسای ارمنی2009 ،

گالری هنری ،دیسکوتک هایی به سبک ایرانی و موسیقی ایرانی،
همچنین شب شعرهای ایرانی و انجمنی برای هنرمندان ایرانی،
حاصل آن مهاجرت بود.
ایرانیان پیش از انقالب اسالمی ،اکثرا از طبقه متوسط و مرفه بودند
(البته چند استثناء هم وجود داشت که افرادی خیلی ثروتمند ،یا
کمتر مرفه بودند) .این افراد به سهولت با مردم روتردام درآمیختند
و خیلی زود کامال با آنها همگون شدند .در حقیقت ،بسیاری از آنها
همسران هلندی اختیار کردند و فرزندان آنها ،تقریبا بدون استثناء ،در
بسیاری از دانشگاه های هلندی درس خواندند .از میان فرزندان آنها،
تا آنجا که من دریافتم؛ سه نفر شرکت باز کردند ،سه نفر وکیل
شدند ،سه نفر پزشک ،یک نفر مربی باله  ،یک نفردیگر مددکار
اجتماعی ،یک نفر مهماندار ،یکی مدیر و یکی هم حسابدار .درباره
دانش زبان فارسی آنها ،فقط کودکانی که مادرشان ایرانی است ،زبان
فارسی را مثل زبان هلندی با تسلط حرف می زنند .جالب اینجاست
که مادران هلندی ،فارسی را دست و پا شکسته یاد می گیرند ،حتی
اگر بچه هایشان فارسی بلد نباشند.
قبل از انقالب ،بیشتر ایرانیان روتردام ،از زندگی مرفهی برخوردار بودند.
اکثر آنها ،درآمد باالتر از سطح متوسط داشتند؛ در محله های
آبرومند شهر زندگی می کردند و ارتباطات بین المللی گسترده ای
داشتند .سپس در دهه های  1980و  ،1990با رسیدن تعداد زیادی از
مهاجران ایرانی ،از طبقات مختلف اجتماعی به هلند ،تصویر همه
چیز پیچیده تر شد .پس از رسیدن این خیل انبوه ،ایرانیان روتردام بیش
از پیش نمایانگر طبقات اجتماعی مختلف کشورشان بودند .آنها با
خود ،فرهنگ تازه ای را برای پاس داشتن به هلند آورده اند؛ خاطراتی از
تمدن بیش از هفت هزار ساله سرزمین پارس ،کشور زادگاه شان.

در تاریخ مدرن ،دو مقطع زمانی وجود دارد که در طول آنها ،تعداد قابل
توجهی از ایرانیان ،وارد هلند شدند .اولین ورود ایرانیان ،مقارن با قرن
هفدهم و زمانی است که به دوران طالیی هلند معروف است .در آن
سال ها جمهوری هلند ،قدرتی جهانی بود و دانش پژوهان ،هنرمندان،
بازرگانان و صنعتگران بسیاری را از گوشه و کنار جهان جذب خود می
کرد .اکثر ایرانیانی که در آن زمان ،مقیم جمهوری هلند بودند ،اصالت
ارمنی یا مسیحی داشتند .اولین گروه از آنها در سال  ،1625همراه با
سفیر ایرانی «موسی بیگ» 1وارد هلند شدند .بیشتر آنها تاجر بودند
و در تجارت ابریشم تخصص داشتند .در طول قرن هفدهم ،تعداد آنها
به طرز قابل توجهی فزونی گرفت و این نیاز مبرم احساس شد که
دارای کلیسایی ،از آن خودشان باشند.این رویا در سال  ،1714با بنای یک
کلیسای ایرانی در آمستردام ،به واقعیت پیوست؛ (کلیسای ایرانیان،
تصویر 2و  )3اما یک قرن بعد در سال  ،1816آخرین کشیش ارمنی
آنجا را ترک کرد .در حقیقت ،آن تعداد از ایرانیانی که در جمهوری هلند
زندگی می کردند ،همرنگ هلندی ها شده بودند .اقلیت ایرانیان مقیم
هلند ،یا با کاهش تجارت بین المللی آنجا را ترک کرده بودند و یا با
ساکنان خود آمستردام ادغام شده بودند و دیگر از جمعیت بومی این
کشور ،قابل تمایز و تشخیص نبودند .با وجود کاهش اقلیت ایرانیان
آمستردام ،ایرانیانی که اجداد ارمنی داشتند در طول قرن نوزدهم،
همچنان به مهاجرت خود به کشور سلطنتی هلند (در آن زمان) ادامه
دادند .اکثر آنها تاجرانی بودند که ایران را به قصد زندگی در سرزمین
های تحت تسلط هلند (اندونزی امروز) ترک کرده بودند تا شرکت های
تجاری تاسیس کنند و فرزندان یا نوادگانشان اغلب سر از هلند در
آوردند .در چند مورد نادر هم ،بازرگانان یکراست از ایران ،به هلند رفتند.
اسامی این افراد را می توانید در آخر این مقاله ببینید .به جز ایرانیان
ارمنی ،که مسیحی بودند ،تعدادی ایرانی مسلمان هم در طول آن
سال ها به سمت این سرزمین رفتند اما تعداد آنها کم بود .به عنوان
مثال ،در دهه  ،1930بارقه ای از جذابیت و فریبندگی به نام سیمین،
دختر وزیر ایرانی در میان دانشجویان دانشگاه لیدن درخشیدن گرفت.
در حقیقت ،حضور او ،قلب مردان جوان بسیاری را به تپش می انداخت.
حضور دلربای او در جشن هایی که توسط دانشجویان لیدن و انجمن
سلطنتی پاروزنی و دریانوردی ،ترتیب داده می شد ،تا سال های سال
در خاطرها باقی ماند .اما چنین پدیده هایی ،عمر کوتاهی داشتند.
بعد از جنگ جهانی دوم ،همه چیز تغییر کرد .این مطلب ،تصویری از
اقلیت ایرانیان در روتردام پس از جنگ ارائه می دهد و نمونه ای از تغییر
و تحوالتی است که در دهه  1950در هلند رخ داد.
اقلیت ایرانیان در هلند
در فاصله سال های  1957تا  ،2000اقلیت ایرانیان هلند از تعداد
انگشت شمار ِ هشت نفر( ،آنچنان که ادعا می شود) به هشت هزار
نفر رسید .البته این رقم ،حدس و گمانی بیش نیست؛ زیرا به دالیل
مختلف ،به دست آوردن آمار و ارقام دقیق ،ممکن نیست.
آن هشت ایرانی که در باال از آنها به عنوان ساکنان روتردام یاد شد،
در اواخر سال  1957به هلند رسیدند .همه این مردان جوان ،توسط
«کمپانی ملی تانکر ایران» استخدام شده بودند .آنها برای شرکت در
کارآموزی دریانوردی ،به هلند آمده بودند؛ چون دولت ایران به
یک دوره
ِ
کارگاه کشتی سازی شرکت «فراولمه» 2سفارش ساخت چهار تانکر
نفتی را داده بود .ما نام این هشت ایرانی پیشگام را می دانیم« :محمود
چینی»« ،ایرج فضیلی»« ،منوچهر حجت کاشانی»« ،فریدون کاوش»،
«ابوالحسن معینی شیرازی»« ،چنگیز مجرب»« ،علی طباطبایی» و
«مهدی زره پرور» .آنها برای پذیرفته شدن جهت اعزام به هلند ،باید در
یک فرایند گزینشی دشوار قبول می شدند و از میان صدها داوطلب
که در آزمون سنجش مهارت های ریاضی شرکت کرده بودند انتخاب

شدند .البته ارتباطات شخصی هم بی تاثیر نبود؛ برای مثال ،محمود
چینی با دکتر «احمد مهبد» ،نماینده شرکت های نفتی در ایران و مدیر
کمپانی کشتیرانی تجاری ایران نسبت داشت.
هر هشت ایرانی جوان ،از مدرسه فارغ التحصیل شده بودند و مدرکی
تحصیلی معادل مدرک هلندی ( )Dutch Hogere Burger Schoolیا
 HBSرا داشتند و واجد شرایط الزم برای ورود به دانشگاه بودند .آنها
قراردادی امضاء کردند و در آن پذیرفتند که پس از اتمام تحصیالتشان
در هلند ،به ایران بازگردند تا مهارت ها و دانش خود را در راه خدمت به
جامعه شان به کار گیرند .با این حال ،چون کمپانی ملی تانکر ایران
به بخشی از قرارداد خود عمل نکرد ،چند نفر از آن ایرانی های جوان
هم ،خود را متعهد به رعایت مفاد قرارداد نیافتند و تصمیم گرفتند
در هلند بمانند .اما پسر ژنرال «حجت کاشانی» و همین طور «کاوش»
و «طباطبائی» به ایران بازگشتند .آنهایی که باقی ماندند به مشاغل
مختلف روی آوردند؛ ایرج فضیلی مدتی به تجارت فرش پرداخت و
سپس یک آژانس حرفه ای نظافت و شستشوی تانکر راه انداخت و در
تجارت کشتیرانی هم فعال بود .ابوالحسن معینی شیرازی و محمود
چینی ،با نام تجاری حسن و شرکا 3به صادرات و فروش هنرهای دستی
ایرانی پرداختند و بعدها وارد کار واردات فرش و فروش آن شدند .چینی
از آغاز سال  ،1974در «کمپانی تجارت ایران  -اروپا» 4و «اور یون بین
المللی» 5که بیشتر در کار صادرات تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی
و کاال به ایران بود مشغول به کار شد .مجرب در «سخیدام» 6ساکن
شد و بعد به «مس سالویس» 7رفت که هر دو شهر ،نزدیک روتردام
هستند .او برای «شل» 8کار کرد و مغازه فرش فروشی باز کرد .زره پرور،
فروشگاهی به نام «هنرها و جواهرات اصفهان» 9باز کرد که تبدیل به
نامی آشنا در روتردام شد.
در سال  ،1959اقلیت ایرانیان در هلند کم بودند .بنا به گفته ایرج
فضیلی در مصاحبه ای که در ماه مه همان سال انجام داد؛ تعداد آنان
با احتساب سفیر ایران و کارمندانش به سختی به بیست نفر می
رسید .ایرانیان در سرتاسر شهرهای «آمستردام» ،روتردام« ،دلف» و
«الهه» پراکنده بودند .شهر دلفت ،چند دانشجوی ایرانی داشت که در
رشته «نقشه برداری هوایی» مشغول به تحصیل بودند.
از آغاز سال  ،1962گروه های تازه ای از ایرانیان وارد هلند شدند .آنها
شل قرارداد داشتند تا در هلند آموزش ببینند
مردانی بودند که با ِ
شل در هلند
مردان
این
از
تن
چندین
کنند.
کار
و سپس برای شل
ِ
باقی ماندند؛ «اردشیر خلق ساعی»« ،کیائی»« ،اورنگ»« ،درخشان»،
«شکروند» و «دیانتی» .اردشیر خلق ساعی ،که اهل تبریز بود؛ موقعیت
را برای تجارت فرش ایرانی غنیمت دید و در سال « ،1969شرکت
همدان» را تاسیس کرد .در سال  ،1972مهدی کیائی به عنوان شریک،
به او پیوست .فرد دیگری که در کار فرش به موفقیت دست یافت
«حسن درخشان» بود که به همراه همسر هلندی خود ،شرکتی با
نام «دراخ» 10را تاسیس کردند .این شرکت ،شعبه هایی در روتردام،
«کروسویک» 11و همینطور «هیلهخرزبرج» 12داشت .در آن سال ها
چندین پزشک از ایران در روتردام مشغول به کار شدند و همچنین
تعدادی زن و مرد ایرانی ،بنا به دالیل خانوادگی برای زندگی به روتردام
آمدند.
اقلیت ایرانیان همچنان اندک ماند و در کل ،همه همدیگر را بدون
آنکه رابطه صمیمانه ای داشته باشند می شناختند .در سال ،1970
حدود  200نفر ایرانی در هلند زندگی می کردند .آنها معموال همدیگر
را در مهمانی ها و ضیافت هایی که در سفارت ایران در الهه بر پا می
شد یا در رویدادهای فرهنگی که انجمن ایران و هلند برگزار می کرد
می دیدند .این انجمن به عنوان یک بنیاد ،توسط تجار و محققان
تاسیس شد و نشریه معروف «پرسیکا» 13را منتشر می کرد .این
انجمن در آغاز سرشار از انرژی بود اما در پایان قرن بیستم دچار نوعی

ایرانیان در هلند
ل .ا .فریدون برجسته فان
والویک فان دورن
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1. Mousa Beg
2. Verolme
3. Hassan & Company
4. Iran-Europe Trading Company BV
5. Orion International
6. Schiedam
7. Maassluis
8. Shell
9. Esfahan Arts and Jewels
10. Derag
11. Crooswijk
12. Hillegersberg
13. Persica
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1

How it all began
Strictly speaking, the first Dutch person to
represent the Netherlands in Persia was not a
diplomat. Huijbert Visnich, who arrived in Gamron
(today Bandar-e Abbas, ill. 1) in 1623, came as the
representative of the Dutch East India Company
(abbreviated in Dutch to VOC). The Company, albeit
a private body, received the complete support of the
Dutch Republic and had a patent giving it the right
to draw up contracts and conclude agreements with
foreign powers. What this meant in everyday practice
was that Visnich in fact represented the Republic of
the Seven United Provinces (later the Netherlands).
Following in the footsteps of Visnich came many
employees of the Dutch East India Company, who
under changing circumstances represented the
interests of this body as well as the Dutch Republic.
This went on until 1766 – see also the chapters in this

book by Mark Sluijmers and Willem Floor. During the
last years of the eighteenth century, however, the two
countries lost contact. In 1795 the so-called Batavian
Republic was established in the Netherlands and the
Dutch East India Company ceased to exist. Not until
1797 were trade contacts resumed between the two
countries but there was still no sign of a diplomatic
representative in Iran.
In 1815 the Dutch Republic became a kingdom and
finally by 1868 trade links between the Netherlands
and Iran were stable enough to warrant the presence
of a political representative in the latter country. In
that year the Netherlands appointed Richard Keun
consul in Iran, with his residency in Bushehr. Keun
was a good choice – familiar with the language and
culture of Persia, and well-informed about the latest
developments in the country. Just outside Bushehr
he built a palatial residence which he appropriately

From Bandar Abbas
to Tehran: the
Dutch presence in
Iran
Dirk J. Tang and
Ming-Feng Ku
1. View of Gamron, today Bandar-e Abbas
from Johann Wolfgang Heydt, Allerneuester
Geographische- und Topographischer Schauplatz, von Africa und Ost-Indie, Wilhermsdorf
1744 (Koninklijke Bibliotheek, National Library of
the Netherlands)
 (امروزه بندرعباس) از یوهان ولفگانگ،منظره ای از گامرون
 اطلس نوین جغرافیایی و نقشه برداری آفریقا و هند شرقی،هیدت
) کتابخانه ملی هلند، (کتابخانه سلطنتی1744 ،ویلهرمزدورف

2. The former Netherlands
Residency showing part of the
swimming pool, Farmanieh, 7,
Sonbol Street, 2006, Department
of Accommodation Abroad
(Directie Huisvesting Buitenland)
 قسمتی از استخر،اقامتگاه سابق سفیر هلند
 خیابان، فرمانیه،در این عکس دیده می شود
) (بخش اقامت در خارج از کشور7  پالک،سنبل

3. The Netherlands Embassy
in the Darrous area, 2003,
Department of Accommodation
Abroad (Directie Huisvesting
Buitenland)
 (بخش اقامت در،2003 ،سفارت هلند در دروس
)خارج از کشور

278
278

named Holandarabad – abad is the Persian word
meaning ‘oasis’.
In 1890 Frits Knobel was appointed consul general
in Tehran. Trade was flourishing between the two
countries and it seemed appropriate to upgrade the
status of the diplomatic representative. Then in 1927
the Iranian government cancelled all its treaties
with foreign powers; but three years later both
the Netherlands and Iran made a new treaty and
exchanged diplomatic representatives.
Towards a new Embassy
For many years the Netherlands diplomatic residence
was located in the Tehran district of Farmanieh
at number 7, Sonbol Street. But over time the
building succumbed to wind and weather and grew
unsuitable. Thus the search began for a suitable
new location. However, the old building plays a
modest part in a novel by the writer and ex-diplomat
Ferry Springer, titled (originally written in Dutch)
Swan Song for Tehran. In the book he describes
events in Tehran during the twilight days of the last
shah. Evidently, Springer is most familiar with the
building inhabited by the Netherlands’ diplomatic
representative in Tehran. In one scene he shows a
fictive character, the consul Bill Turfjager, tossing
food from the balcony of the Dutch Residency to the
local cats who have gathered hopefully in the now-dry
swimming pool (see ill 2).
He pulled six tin cans out of one of the boxes that
stood nearby. The tins had no labels, were rusty
and uncomfortably bulging. Their contents –
stewed beef – had long ago been declared unfit for
human consumption but they were still considered
suitable for our four-footed friends … He found a
meat chopper and placing the tins on the draining
board proceeded to behead them; after that he
tipped their contents into a bucket ... He switched
on a couple of lights beside the balcony door and
there below was the empty dirty swimming pool
staring up at us, illuminated by the bright lights
hanging from the nearby trees – which had in their
time doubtless lit up far more cheerful scenes …
‘Yum, yum, yum, come pussies, come,’ he intoned
and started ladling out huge lumps of stinking
meat and chucking it down into the dry pool. From
all sides the half-wild cats came rushing, pouncing
onto the tiled floor of the pool, hissing, snapping,
yowling almost like humans – the whole scene lit
up by the powerful beams of the floodlights.
In 1997 the old building closed its doors to diplomats
and a new residence was opened at number 14 Arafat
Street, off Amar Street in the Niavaran area,
A New Building is Planned
The branch of the Netherlands Ministry of Foreign
Affairs responsible for building abroad, the DHB
(Directie Huisvesting Buitenland) carried out a

thorough inspection in the summer of 2006 into the
structure of the Dutch Embassy in Tehran (ill.3).
This was to assess in particular its capacity to
withstand an earthquake. Renovation of the embassy
represents a large financial investment and already
some cracks had been found in the structure of the
building. Iran lies on three tectonic plates which
regularly shift, causing severe earthquakes. Statistics
show that on average there is a severe quake once
every 150 years. This can have serious consequences
for the capital, Tehran. The last large earthquake in
Tehran took place 170 years ago. This means that
another quake can be expected imminently; but it is
difficult to predict.
The inspection report revealed that the embassy was
not earthquake-proof and neither can it be made
so. As a result, the Dutch started looking for a new
building but very soon realized that there was no
alternative available. It seemed to be a good idea to
construct a new building in the grounds of the former
residency, on Sonbol Street. The plot of ground,
measuring about 4,600 square metres and once
purchased by the Netherlands government, was – as
soon appeared – sufficiently large to house both the
Chancery and the ambassador’s Residence (ill.4).
So in 2006 it was decided to start straight away
constructing new buildings that would hopefully be
earthquake-proof.
To work!
Right from the start the two countries’ skills were
combined: Dutch design and Iranian architectural
expertise. This ensures that a building complex
will arise having a Dutch identity but appropriate to
its Iranian setting. The Dutch architectural bureau
CEPEZED made the preliminary design, after which
the Mammut company, under the direction of the
Iranian architects’ office Kamran Afshar Naderi,
further developed the design in accordance with local
laws and the prevailing architectural norms.
During early discussions with the building committee
it soon became clear that the best guarantee for
speedy construction would be prefabricated building
elements. However, this presented certain practical
hurdles. The Iranian government, in an attempt to
stimulate home production, has imposed restrictions
on the import of certain goods. One result is that only
Iranian goods can be used in building construction.
Market research established that the local Mammut
company would be the best and most reliable to
employ for this project. But it soon became apparent
that the off-the-shelf prefab system of Mammut was
not foolproof – and certainly not earthquake-proof.
So it was decided to switch to a system using a more
conventional steel-frame construction.
The requirement to produce buildings that are
earthquake-proof makes great demands on the
design (ill. 5). As a result the office buildings and
the Residency have been kept as symmetrical as
possible, to ensure that the pressures created during
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an earthquake are steadily directed towards the
buildings’ foundations. All the buildings’ components
such as glass, ceiling, interior walls and facade have
been designed to be resistant to earthquakes. Indeed,
factors that are not immediately obvious have also
been taken into account. Underground pipes and
cables have been designed in such a way that they
will withstand movements of the earth, and most of
the furniture is firmly attached to the construction.
The complex is able to withstand a normal/average
earthquake (measuring 4 to 6 on the Richter scale)
without suffering structural problems. Indeed, even
a more severe earthquake measuring 7 or more on
the Richter scale would not, it is estimated, reduce
the building to a state in which it would no longer be
operational.
The new building has been realized in record time,
a mere eighteen months, reckoned from when the

first spade was struck into the ground. During those
months several setbacks had to be contended with.
There was, for instance, an exceptionally cold winter
in 2007, there was a shortage on the local market of
the type of steel needed, there were many trees on
the plot which required considerable attention – and
there was the need to obtain the necessary building
permits. Added to which were the differences in
the way Dutchmen and Iranians work on a building
site. Altogether, the many parties concerned had
to summon up a considerable quantity of patience,
flexibility, and sympathetic understanding while
engaged in this project. Happily, we may conclude
that the joint efforts have resulted in offices that are
earthquake-proof, while the Netherlands embassy
has a new residence and a chancery in Tehran
which is a testimony to excellent Iranian-Dutch
architectural cooperation.

، در طول این مدت. به زمین زده شد،پس از زمانی که اولین کلنگ
 مثال سرمای شدید.مشکالتی هم پیش آمد که باید رفع می شد
 به، و کمبود فوالد مخصوصی شد که برای ادامه کار2007 زمستان
 دارای درختان زیادی بود که باید در طول ساختمان، محوطه.آن نیاز بود
، همین طور برای شروع ساختمان سازی.سازی از آنها حفاظت می شد
 باید تفاوت عملی.نیاز به دریافت مجوز بود که مدتی وقت گرفت
ساختمان سازی بین هلندی ها و ایرانیان را هم به تمام اینها اضافه
 گروه های حرفه ای مختلفی در این پروژه فعال بودند، روی هم رفته.کرد
 همدردی و درک،که همه آنها نیاز زیادی به تحمل و انعطاف پذیری
 در نهایت می.یکدیگر داشتند تا ساخت سفارتخانه به پایان رسد
 ساختمان،توانیم با خرسندی بگوییم که نتیجه این تالش مشترک
مقاوم در مقابل زلزله و اقامتگاه و سفارتخانه جدید سفارت هلند در
 در، بین ایران و هلند،ایران است که گواهی بر همکاری مشترک ممتاز
.زمینه معماری محسوب می شود

 ساخت بنائی با مقاومت زیاد در برابر.) بسیار مرسوم است،در محل
 ساختمان اداری و.)5  طراحی بخصوصی را می طلبد (تصویر،زلزله
قسمت اقامتی باید تا آنجا که ممکن است متقارن و همساز باشند
تا فشار حاصل از زلزله به طور یکنواخت در زیرساخت مجموعه ایجاد
، سقف، تمام اجزاء تشکیل دهنده ساختمان مثل شیشه ها.گردد
 مقاوم، طوری طراحی شدند که در برابر زلزله،دیوارهای داخلی و نما
 البته درباره مسائلی هم که در نگاه نخست قابل تشخیص.باشند
 لوله های زیرزمینی و کابل ها به گونه ای کار. اقدام شد،نیستند
، همینطور.گذاشته شدند که در مقابل حرکت زمین تغییر نکنند
، مجموعه بنای سفارتخانه. به ساختمان متصل است،بیشتر مبلمان
 ریشتر) مقاومت6  تا4 می تواند در مقابل زلزله های معمولی (حدود
 تخمین زده شده است.کند بدون اینکه هیچ آسیبی به آن وارد شود
 ریشتر یا بیشتر هم ساختمان قابل7 که حتی با زمین لرزه های شدید
.استفاده خواهد ماند
ساختمان جدید باید در زمان معین آماده می شد؛ دقیقا هجده ماه
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4. Maquette showing the new Dutch
embassy buildings, 2008, Department
of Accommodation Abroad (Directie
Huisvesting Buitenland)
 (عکس،2008 ،ماکت ساختمانهای جدید سفارت هلند
)از بخش اقامت در خارج از کشور
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5. The new Dutch embassy
under construction,
2008, Department of
Accommodation Abroad
(Directie Huisvesting
Buitenland)
،2008 ،سفارت جدید هلند در دست ساخت
)(عکس از بخش اقامت در خارج از کشور

حقیقت این است که اولین کسی که به نمایندگی از سوی کشور
هلند به ایران آمد؛یک دیپلمات نبود« .هویبرت ویسنیخ» ، 1در سال
 1623به نمایندگی از کمپانی هند شرقی هلند به «گامبرون» (بندر
عباس امروزی ،تصویر  )1آمد .کمپانی ،و در این مورد یک شخص ،از
طرف جمهوری هلند ،صاحب اختیارات کامل بود و امتیاز بستن قرارداد
و انعقاد موافقت نامه با کشورهای خارجی را داشت .در واقع ویسنیخ،
نماینده هفت ایالت متحد شده (که بعدا کشور هلند را تشکیل
دادند) بود.
بعدها از طرف کمپانی هند شرقی هلند ،چند کارمند و مستخدم
نیز به او پیوستند و با تغییر شرایط ،این افراد ،نماینده منافع این
کمپانی و نماینده دولت هلند شدند و تا سال  1766به همین منوال
3
گذشت (فصلی را که نوشته «مارک اسلویمرز» 2و «ویلم فلور»
است؛ مالحظه کنید) .در آخرین سالهای قرن هجدهم ،رابطه میان دو
کشور ،قطع شد .در سال « ،1795جمهوری باتاویا» 4درهلند تاسیس
شد .در همان زمان کمپانی هند شرقی هلند نیز به کار و موجودیت
خود پایان داد .در سال  ،1797روابط تجاری بین دو کشور از سر گرفته
شد ولی هیچ نشانی از روابط دیپلماتیک نبود.
در سال  ،1815جمهوری هلند ،تبدیل به پادشاهی هلند شد و باالخره
در سال  ،1868روابط تجاری بین هلند و ایران ،دارای چنان ثباتی بود
که برقراری روابط دیپلماتیک را ضروری جلوه می داد .در آن سال دولت
هلند« ،ریچارد کیون» 5را به سمت کنسول هلند در ایران منسوب کرد.
محل اقامت او در بندر «بوشهر» بود .کیون ،انتخاب خوبی بود .او با
زبان و فرهنگ فارسی و همینطور آخرین پیشرفت های ایران ،آشنا بود.
بیرون از شهر بوشهر ،کاخی مجلل برای اقامت خود ساخت و آن را
«هلنداراباد» 6خواند.
7
در سال « ،1890فریتس کنوبل» به سمت کنسول ژنرال در تهران
منسوب شد .تجارت بین دو کشور رونق یافت .به نظر می رسید
هنگام آن است که سطح روابط دیپلماتیک ارتقاء یابد .در سال ،1927
ایران تمام معاهدات خود با قدرت های خارجی را خاتمه یافته اعالم
کرد ولی سه سال بعد با هلند ،معاهده جدیدی امضا کرد و نماینده
دیپلماتیک بین دو کشور رد و بدل شد.
به سوی سفارتخانه جدید
در طی سال های متمادی ،محل اقامت دیپلماتیک هلندی ها در تهران،
محله فرمانیه خیابان سنبل شماره  7بود .اما با گذشت زمان ،این
ساختمان بر اثر باد و باران آسیب دیده بود و دیگر برای فعالیت های
دیپلملتیک مناسب به نظر نمی آمد .از این رو جستجو برای یافتن
محل اقامت جدید آغاز شد .بخش کوتاهی از رمان «فری اسپرینگر»، 8
نویسنده و دیپلمات سابق هلندی ،در ساختمان سفارت هلند در تهران
رخ می دهد .نام رمان (که به زبان هلندی نوشته شده)« ،آواز قو در
تهران» 9است .داستان ،در دوران نگونبختی آخرین شاه ایران ،در تهران
می گذرد .معلوم است که اسپرینگر کامال با ساختمان سفارت
آشنا بود .در قسمتی از رمان ،او ،کنسول «بیل تورفیاخر»( 10شخصیت
داستانی) را توصیف می کند که از بالکن ساختمان سفارت هلند،
برای گربه های ولگرد ،در استخر خالی غذا می ریزد (تصویر .)2
«شش قوطی حلبی را ،از جعبهء کنارش برداشت .قوطی های
حلبی محتوی گوشت گوسالهء پخته؛ بدون برچسب و زنگ زده بودند.
ِ
آنها بد جوری باد کرده بودند .خیلی وقت بود که به درد مصرف آدم ها
نمی خوردند ولی مصرفشان هنوز برای دوستان چهار پا بد نبود.
 ...چاقو را پیدا کرد و قوطی را روی تخته آبکش گذاشت .در قوطی را
باز کرد .محتویات قوطی را داخل سطل ریخت  ...چراغ کنار در بالکن
را روشن کرد .آن پایین ،استخر خالی و کثیف ،در برابرش بود .نور چند
چراغ ،الی درخت ها ،نزدیک استخر ،اطراف را روشن می کرد .قبال در

روزهای خوش ،نور المپ ها ،به صحنه های شادتری روشنایی بخشیده
بودند...
پیش پیش پیش! بیا! پیشی بیا! با ضربه ای به سطل ،تمام تکه های
بزرگ گوشت بدبو را توی استخر خالی ریخت .از هر طرف گربه های
نیمه وحشی به سرعت ،داخل کف شیب دار استخر پریدند .میومیو
کنان ،چنگ زنان و قاپ زنان ،با صداهای ناهنجار؛ درست مثل انسان
(نور افکن قوی ،تمام صحنه را روشن می کرد)».
در سال  ،1977در ِ ساختمان به روی دیپلمات ها بسته شد .محل جدید
اقامت آنان ،در شماره  14خیابان عرفات ،خیابان عمار ،در نیاوران واقع
شده بود.
برنامه ریزی و ساخت یک ساختمان جدید
وزارت امور خارجه هلند ،دارای بخشی است که مسئول ساختمان
اقامت خارج از
سازی در خارج از هلند است 11 DHB .یا «مدیریت
ِ
کشور» در تابستان سال  ، 2006بازرسی کاملی از بنای سفارت هلند
در تهران انجام داد (تصویر  .)3این بازرسی بیشتر برای تشخیص میزان
مقاومت ساختمان در برابر زلزله بود .ایران در منطقه زلزله خیز واقع
شده که حرکت الیه های زیرزمینی آن موجب خسارت های مالی و
جانی شدیدی می شود .آمار نشانگر آن است که در این منطقه ،هر
 150سال یکبار ،زلزله شدیدی رخ می دهد و این نوع فجایع ،عواقب
وخیمی برای پایتخت دارد .از آخرین زلزله شدید در تهران 170 ،سال می
گذرد و این یعنی اینکه هر لحظه امکان زلزله شدیدی وجود داد که
البته پیش بینی آن دشوار است.
برای نوسازی سفارتخانه موجود ،نیاز به سرمایه گذاری مالی زیادی بود.
با در نظر گرفتن اینکه در خود ساختمان هم ترک خوردگیهایی وجود
داشت؛ نتیجه تحقیقات نشان داد که سفارتخانه در برابر زلزله ،مقاوم
نیست و امکان مقاوم سازی نیز وجود ندارد .پس مسئوالن تصمیم
گرفتند که ساختمان جدیدی برای سفارتخانه پیدا کنند و خیلی زود
دریافتند که چنین ساختمانی وجود ندارد  .آخرین تصمیم ،ساخت
سفارتخانه جدید بود .محل سفارتخانه قدیم هلند در خیابان سنبل
را انتخاب کردند .مساحت زمین  4600متر بود و فورا به وسیله دولت
هلند خریداری شد .ظاهرا فضای کافی برای ساخت مرکز بایگانی
اسناد و همچنین محل اقامت سفیر نیز در آنجا وجود داشت.
به این ترتیب در سال  2006ساخت سفارتخانه جدید آغاز شد؛ با
امیدواری به اینکه در برابر زلزله مقاوم باشد.
انجام کار
از همان آغاز ،از توانایی ها و مهارت های هر دو کشور استفاده شد؛
طراحی هلندی و تجربه ساختمان سازی ایرانی .به طوریکه ترکیب
نهایی ساختمان ،هویت هلندی و ساخت مناسب ایران را داشته باشد.
دفتر معماری هلندی  ، CEPEZEDطرح اولیه ساختمان را آماده کرد.
سپس شرکت «ماموت» و دفتر معماری «کامران افشار نادری» طرح
اولیه را بر طبق قوانین محلی و قواعد معماری مرسوم ،تکمیل کردند.
در مباحث اولیه کمیته ساختمان سازی ،معلوم شد که بهترین راه
برای شتاب در کار ،استفاده از مصالح پیش ساخته است ولی در عمل،
این کار با موانع زیادی روبرو شد .دولت ایران در تالش برای تولید مصالح
ساختمانی داخلی ،از ورود اینگونه تولیدات و محصوالت جلوگیری می
کند .در نتیجه تنها با استفاده از مصالح داخلی ایران ،باید ساخت و
ساز را ادامه می دادند .تحقیقات در بازار ،نشان داد که شعبه محلی
شرکت ماموت ،بهترین و قابل اعتماد ترین پیمانکار برای انجام پروژه
است ولی خیلی زود معلوم شد که مصالح پیش ساخته در دسترس
شرکت ،بدون خطا نبوده و در مقابل زلزله مقاوم نیستند .تصمیم
نهایی ،استفاده از سازه های فوالدی در ساخت بنا بود (اسکلت فلزی

از بندرعباس تا تهران
حضور هلندیها در ایران
دیرک ی .تانگ
مینگ ـ فنگ کو
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Ever since the opening in 1636 of the University of
Utrecht, various professors have shown considerable
interest in Persian language and literature. As early
as 1701, Adriaan Reland was installed as professor of
Oriental Languages, giving an inaugural address Oratio
pro lingua Persica et cognatis litteris orientalibus.
A few years later, Professor David Mill published on
Rudimenta linguae Persicae hodiernal [...]. Another
noteworthy figure is Martin Th. Houtsma, who in 1885
succeeded Pieter de Jong as lecturer in Persian and
Turkish. In 1921 Houtsma published, among other
works, a translation of the Khamseh by Nezami.
It was not until 1949, however – a good three centuries
after the founding of Utrecht University – that it was
decided to create a chair for a professor in Persian
Language and Literature. The creation of this new
chair was an innovation in more ways than one – for
the first professor of Persian Language and Literature,
appointed in 1950, was a woman: Hanna Kohlbrugge.
Hanna Kohlbrugge was born in 1911 in Utrecht,
the daughter of an agricultural expert, Hermann
Kohlbrugge and Johanna Elisabeth Barner. Hanna
attended the Dutch equivalent of a Grammar School, a
Gymnasium, and went on to study Classics, Greek and
Latin, at Utrecht University. She gained her PhD in 1938
under professor Jan Gonda with a thesis on a lateVedic text, from the sacred writings of Hinduism: the
Atharva-Veda-Parisista über Omina. During the Second
World War, when the Netherlands was occupied by
Nazi-German forces, Hanna, then in her late 20s, and
her sister Hebe worked with the Dutch (underground)
Resistance. Together they distributed (illegal)
pamphlets until in April 1944 Hebe was caught. First
she was sent to prison in Scheveningen, close to The
Hague. Then she was transferred to the concentration
camp Vught, in the Netherlands, and having been
transported to the women’s concentration camp in
Ravensbrück, Germany, she ended up in Berlin. Hebe
was to survive the war and return to the Netherlands.
Meanwhile Hanna, alongside her work for the Dutch
Resistance, began studying Persian and Arabic on her
own. When the war was over and academic life started
to get on its feet once more, Hanna was granted a
scholarship to study at the London School of Oriental
and African Studies (SOAS). (In due course, following
in Hanna’s footsteps, several Dutch students have
taken up scholarships to pursue further studies at
SOAS.) Having completed her course in London, Hanna
spent two and a half years in Iran; she initially taught
English at a Missionary School in Yazd. Then she
became director of an Institute for the Blind, under the
auspices of the Anglican church in Esfahan. While she
was working in Esfahan she mastered Persian Braille
(a system of writing for the blind). Her appointment as
professor of Modern Persian at the State University of
Utrecht in 1950, was converted in 1957 into the chair
of Professor in Iranian Language and Literature. She
gave her inaugural address in February 1959, titled
in English translation: Individualistic Tendencies in
the Islamic World. In the same year she set off for

a twelve-month study period in Tehran. From then
on, Kohlbrugge’s research was focused on three
topics: socio-psychological aspects of Islam; Islamic
mysticism; and the connections between Christendom
and Islam. But besides these aspects she was
deeply interested in contemporary Iranian literature.
Indeed, she published Dutch translations of works by
modern Iranian writers such as Jamalzadeh, Hedayat,
Chubak and Al-e Ahmad. Kohlbrugge’s professorial
involvement extended beyond carrying out academic
research and providing quality instruction. She also
cared about social and economic matters. Indeed, in
the way she provided information about contemporary
Iranian society to representatives of the oil industry
and international commerce, she was far ahead of
her time. When in 1962 the then crown princess of the
Netherlands, Beatrix, visited Iran in connection with
aid to the earthquake victims of Dousadj, Hanna helped
sketch in some essential background. Meanwhile in
1960 the University of Utrecht had begun teaching
courses in Arabic, Modern Persian and Turkish
Language and Literature (in Dutch labelled with the
acronym ANPT).
The years that Hanna Kohlbrugge had spent in Iran
had a recognizable impact on the way in which she
interpreted her task as professor in the Netherlands.
For her, Persian was a living language and Persian
culture a vibrant reality. The world of Iran was very
much alive. Although her Christian background was
conservative Dutch Protestant and not exactly flexible,
she did not avoid discussing Islam with Iranians. In
this respect she was certainly no scholarly recluse,
tiptoeing around a library where deep silence prevailed
and students diligently pored over the texts of medieval
manuscripts. Far from it! And the interest in oriental
languages grew apace in the Netherlands, partly
thanks to social developments during the 1960s and
70s. With the large-scale immigration of Turkish
and Moroccan workers into the Netherlands, many
Dutch students became interested in learning Arabic
and Turkish. During the first half of the 1970s, one of
Hanna’s students, named Gert J.J. de Vries, formed
part of an Iranian-Dutch cultural exchange; in 1961
a Cultural Accord had been signed between the two
countries. Gert de Vries went as a student for one year
to Tehran and on his return, in 1972, he was appointed
student-assistant at the University of Utrecht. Later he
became lecturer in modern Iranian literature. He wrote
articles for Dutch newspapers and weeklies such as
the Volkskrant and the Haagse Post, on contemporary
developments in Iran. Anxious not to create any
difficulties with the Iranian authorities of the day, he
assumed a pen-name, Victor Gerritse, when publishing
his critical articles about the shah. Over the years
De Vries has published Dutch translations of several
modern Iranian writers, including De blinde uil (1987)
(The Blind Owl) by Sadegh Hedayat, Bittere zomer
(2001) (Bitter summer) by Reza Allamehzadeh, Toeba of
het belang van de nacht (2008) (Tuba and the Meaning
of Night) by Shahrnush Parsipour and Zonder Soloetsj

Hanna Kohlbrugge,
an adventurous
academic
Hans Timmermans

Portrait of Professor Dina Johanna
Kohlbrugge, ca. 1950 (Collection
University Museum Utrecht)
پرتره از پروفسور دینا یوهانا کولبروخه
)(کلکسیون موزه دانشگاه اوترخت

از آغاز گشایش دانشگاه اوترخت 1در سال  ،1636تاکنون ،استادان
زیادی به زبان و ادبیات پارسی عالقه و دلبستگی نشان داده اند .در سال
 1701و آغاز قرن هجدهم« ،آدریان ریلند» 2به عنوان استاد کرسی زبان
های شرقی انتخاب شد .در خطابه افتتاحیه ،عنوان او از این قرار
بودOratio pro lingua Persica et cognatis litteris orientalibus:
 .چند سال بعد ،پروفسور «دیوید میل» 3کتاب Rudimenta linguae
 ]…[Persicae hodiernalرا چاپ کرد .شخصیت قابل مالحظه دیگر
در این زمینه« ،مارتین ت اچ .هاوتسما» 4است که در سال 1885
به عنوان مدرس زبان فارسی و ترکی ،جانشین «پیتر دیونگ» 5شد.
در سال  ،1921هاوستما آثاری منتشر کرد که یکی از آنها ترجمه
خمسه نظامی بود .اما بعد از گذشت حدود سیصد سال از تاسیس
دانشگاه اوترخت ،در سال  ،1949اولیای امور در صدد آن برآمدند تا
کرسی استادی در زبان و ادبیات پارسی را نیز بنیان نهند .برقراری این
کرسی نو ،از جهت دیگری هم نوآوری محسوب می شد زیرا اولین
استاد زبان و ادبیاتی که به این منظور در سال  1950برگزیده شد یک
بانو به نام «هانا کولبروخه» 6بود .وی در سال  1911در اوترخت بدنیا
آمد .دختر یک کارشناس کشاورزی به نام «هرمان کولبروخه» 7و
همسرش «یوهانا الیزابت بارنر» 8بود .تحصیالت دبستان و دبیرستانی
را گذراند و سپس به ادامه تحصیل در رشته التین و یونانی کالسیک
در دانشگاه اوترخت پرداخت .او دکترای خود را با راهنمایی استاد
«یان خوندا» 9گذراند .موضوع پایان نامه او متن وداهای جدید بود که
از نسخه های مقدس هندوئیسم گرفته شده بودthe Atharva- :
 .Veda-Parisista über Ominaدر جنگ جهانی دوم ،هنگامی که
نیروی نظامی آلمان نازی ،هلند را اشغال کرد؛ هانا در پایان دوره بیست
سالگی خود بود .او همراه با خواهر خود «هبه» ،10در سازمان مقاومت
زیرزمینی هلند فعالیت می کرد .کار آنها پخش شبنامه بود تا اینکه
در اوایل سال ، 1944هبه دستگیر شد .ابتدا او را در «سخیونینگن»،
نزدیک «الهه» زندانی کردند .سپس او را به بازداشتگاه اسیران جنگی
در هلند بردند .از آنجا نیز به بازداشتگاه فوخت درهلند رفت و سپس
به بازداشتگاه زنان در «راونسبروک» آلمان منتقل شد و سرانجام
سر از «برلین» درآورد .هبه از جنگ ،جان سالم به در برد و به هلند
بازگشت.
هانا کولبروخه ،در کنار فعالیت هایش در سازمان مقاومت هلند ،به
یادگیری زبان های فارسی و عربی پرداخت .پس از پایان جنگ ،زندگی
دانشجویی ،بار دیگر آغاز شد .به هانا بورسیه دادند تا بتواند در
مدرسه مطالعات شرقی و آفریقائی لندن ( )SOASتحصیل نماید.
بعدها به دنبال هانا ،چندین دانشجوی هلندی دیگر نیز این فرصت
را یافتند تا از بورس ( )SOASاستفاده کنند .او ابتدا در مسیونری
یزد ،زبان انگلیسی تدریس می کرد .سپس مدیر انستیتوی نابینایان
شد که تحت سرپرستی کلیسای آنگلیکن اصفهان بود .در مدتی
که در اصفهان بود در خط بریل پارسی ،به استادی رسید .او ابتدا به
عنوان استاد پارسی معاصر در دانشگاه دولتی اوترخت در سال 1950
برگزیده شد .سپس در سال 1957 ،عنوان او ،به کرسی استادی در
زبان و ادبیات فارسی تغییر یافت .عنوان خطابه افتتاحیه او در فوریه
« 1959گرایش های فرد گرایانه در دنیای اسالم» بود .11در همان سال،
او برای دوره ای دوازده ماهه جهت مطالعه ،به تهران سفر کرد .از
آن پس پژوهش ها و کاوش های او بر سه عنوان تمرکز یافت؛ «جنبه

اجتماعی و روانشناسی اسالم»« ،تصوف و عرفان اسالمی» و«ارتباط
بین مسیحیت و اسالم» .عالوه بر اینها ،او عالقه شدیدی به ادبیات
معاصر ایران داشت و از نویسندگان معاصر پارسی زبان ،جمالزاده،
هدایت ،چوبک و آل احمد ،آثاری را به هلندی ترجمه کرد.
با وجود درگیری های حرفه ای ،تحقیقات دانشگاهی و ارتقاء کیفیت
آموزشی ،کولبروخه به جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز
توجه داشت و در مورد جامعه معاصر ایران ،اطالعات زیادی را گردآوری
کرده بود و این اطالعات را در اختیار نمایندگان تجارت بین المللی
و صنعت نفت می گذاشت .او وقتی در سال  ،1962ولیعهد هلند
«بئاتریکس» برای دیدار از بازماندگان قربانیان زلزله به ایران سفر
کرد و از دهکده «دوساج» دیدن کرد؛ کولبروخه ،با سابقه و آگاهی
فراوان در مورد مسائل اجتماعی ،راهنمای خوبی برای او بود .در سال
 ،1960دانشگاه اوترخت ،دوره های آموزش زبان و ادبیات عربی و فارسی
معاصر و ترکی را آغاز کرد (مخفف آن در هلندی  ANPTاست).
زندگی یک سالهء هانا کولبروخه در ایران ،تاثیر واضحی در عقاید و
تفاسیر او به عنوان استاد در هلند داشت .از نظر او ،فارسی زبانی
زنده ،فرهنگ ایرانی پرتکاپو و دنیای ایرانی ،شاد و سرزنده بود .با وجود
سابقه مذهبی ،او به عنوان یک پروتستان هلندی محافظه کار
که معموال هیچ انعطافی ندارند ،با ایرانیان از بحث درباره اسالم،
اجتناب نمی کرد .او از آنگونه دانش پژوهان گوشه نشین نبود که
آرام و آهسته به درون کتابخانه ایی بخزد که سکوتی سنگین بر
آنجا حاکم است و عده ای با کوشش فراوان نسخه های خطی قرون
وسطی را با دقت می خوانند .به هیچ وجه! عالقه به زبان های شرقی
با شتاب در هلند رشد یافت .قسمتی از آن عالقه را باید با توسعه
دهه های  1960و  1970مربوط دانست .زیرا با آمدن مهاجران کارگر از
ترکیه و مراکش به هلند ،بسیاری از دانشجویان هلندی به یادگیری زبان
عربی و ترکی اشتیاق نشان دادند .در اوایل دهه هفتاد ،یکی از شاگردان
هانا به نام «خرت دفریس» 12جزو گروه دانشجویان مبادالت فرهنگی ایران
و هلند شد .در سال  1961موافقت نامه ای بین دو کشور به امضاء
رسید .گرت دفریس نیز به مدت یک سال به تهران رفت و در بازگشت
در سال  1972به عنوان دستیار ،در دانشگاه اوترخت به کار پرداخت.
بعدها او استاد ادبیات معاصر ایران شد و مقاالتی هم در مورد پیشرفت
های جدید در روزنامه های هلندی منتشر کرد .عالوه بر آن ،مقاله های
انتقادی درباره شاه ایران نوشت؛ البته برای آنکه توسط افراد با نفوذ در
13
ایران ،مشکلی برایش بوجود نیاید اسم مستعار «ویکتورخریتسه»
را برای این مقاالت انتخاب کرد .در طی سال های بعد ،دفریس چندین
اثر از نویسندگان معاصر ایرانی را به هلندی ترجمه کرد .از این ترجمه
ها می توان به آثار زیر اشاره کرد؛ «بوف کور»( )1987از «صادق هدایت»،
«تابستان تلخ»( ،)2001از «رضا عالمه زاده»« ،طوبا و معنای شب»()2008
از «شهرنوش پارسی پور»« ،جای خالی سلوچ»( )2008از «محمود دولت
آبادی» .دوران استثنایی هانا کولبروخه در دانشگاه ،در سال  1981به
پایان رسید و او به افتخار بازنشستگی نایل شد .کرسی تدریس او در
زبان و ادبیات پارسی در دانشگاه اوترخت تجدید نشد .در سال ،2006
دانشگاه اوترخت ،دیگر دوره های آموزشی زبان معاصر پارسی و ترکی را
ارائه نداد .از سپتامبر  2006به بعد ،کارمندان آموزشی و شاگردان ،به
دانشگاه لیدن اسباب کشی کردند .هانا کولبروخه نیز در دسامبر سال
 1999در یک حادثه دلخراش اتومبیل ،جان خود را از دست داد.

ceased to offer courses in Modern Persian or in
Turkish. From September 2006 on, teaching staff
and students were re-located to the University of
Leiden.
Hanna Kohlbrugge’s life ended tragically in
December 1999 as the result of a car accident.

(2008) (Missing Soluch) by Mahmoud Dolatabadi.
In 1981 Hanna Kohlbrugge’s exceptional academic
career had run its span; she was appointed
emeritus professor. Her chair in Iranian Language
and Literature at the University of Utrecht was
not renewed. In 2006 the University of Utrecht

هانا کولبروخه؛
نخستین استاد زبان
پارسی در هلند
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The history of the political and economic relations
of Iran and the Netherlands can be divided into four
periods. The first phase (1623-1765) begins in 1623
with the activities of the Dutch East India Company
(in Dutch: Verenigde Oost-Indische Compagnie
commonly abbreviated to VOC) in the southern port of
Bandar Abbas; the arrival in the Netherlands in 1625
of Musa Beg, first Iranian ambassador there; and the
arrival of Jan Smidt the first Dutch ambassador to
Iran in 1628. With the fall of the Safavid Empire (15011722) and the ensuing political chaos throughout Iran,
the Dutch East India Company ended its activities in
Iran, in 1765.
The years between 1857 and 1914 constitute the
second phase. In 1857, a new treaty of friendship and
cooperation between the two countries was signed. It
enabled Dutch companies to benefit from the Iranian
raw commodities market, where opium was of
special interest. However, the outbreak of World War
I in 1914 interrupted this initiative.
During the third phase (1925-1940), relations between
the two countries expanded and saw the signing
of preliminary contracts that would facilitate oil
exploration and extraction in northern Iran and the
Caspian Sea. At this time the Dutch attempted to copy
the success story of the Anglo-Persian Oil Company.
The onset of World War II hampered the development
of bilateral relations between the two countries.
The fourth phase (1945-present) saw sweeping
changes in the relationship between the two
countries. The nationalisation of the oil industry in
Iran in 1951 and its ensuing crises not only reshaped
the country’s internal polity but also significantly
altered the international economic and political order.
It defined a new framework upon which postwar
diplomatic relations were based. This short essay
focuses briefly on Dutch-Iranian relations during the
years after World War II.
In 1951, following a somewhat prolonged period of
national debate, deliberation and arbitration, laws
were passed by the Iranian parliament proclaiming
the nationalisation of the oil industry in Iran. A
procedure was introduced in order to enforce this.
It thus wrapped up almost fifty years of operations
by the Anglo-Persian/Iranian Oil Company (APOC/
AIOC). In the two years following this bold and daring
act, the international community experienced a tense
diplomatic flare-up between Iran on the one hand and
Britain and its North American and European allies,
including the Netherlands, on the other.
This particular event was, perhaps, the greatest
challenge after World War II, when the West had to
confront an accelerating crisis in the Middle East.
In August 1953 the British-US-engineered coup
d’état in Iran overthrew the democratically elected
government of Mohammad Mosaddeq. On 26 May
1951 the British government took up the cause of
the AIOC, and in virtue of its right of diplomatic
protection, instituted proceedings before the
International Court of Justice in The Hague, calling

for its judgment. The Iranian government, on the
other hand, by referring to the Court of Justice’s
status, which observes the right to make judgments
between governments, argued that since the dispute
was between a private company and the Iranian
government, the Court lacked jurisdiction. In June
1951 representatives of the Iranian government
including Ali Shaygan and Mohammad Ali Movahhed
went to The Hague in order to convince the Court
that in this case it lacked jurisdiction. However, the
Iranians’ efforts proved in vain and on 5 July 1951 the
Court decided in favour of the British government and
set a hearing on jurisdiction for 9 June 1952.
The second visit of the Iranian delegates to The
Hague began on 28 May 1952, some twelve days
before the Court went into session. The delegation,
headed by Prime Minister Mosaddeq, included
political dignitaries, members of the Iranian
parliament, several diplomats and a number of
journalists. On the eve of his visit to The Hague,
the Dutch government invited Mosaddeq to stay in
a diplomatic residence. He declined the offer and
chose the modest three-star Palace Hotel. It was
there that Mosaddeq wrote his introductory speech
for the case and coordinated the defence procedure
with Henry Rollin, the distinguished Belgian lawyer
who acted as Iran’s chief advocate at the trial. After
detailed analyses and careful consideration of the
evidence, the Court declared that its Order of 5 July
1951 was no longer valid and that all provisional
measures lapsed at the same time. Thus, the Court
reached the conclusion that it lacked jurisdiction. The
Iranian prime minister considered the verdict as a
great success. Pleased, he left The Hague, unaware
of the fate that awaited him.
The appearance of Mosaddeq before the International
Court of Justice was closely watched by diplomatic
circles in the Netherlands and in the Dutch media.
In the archives of the Ministry of Foreign Affairs in
The Hague, reports can be found that reflect the
Dutch government’s concern about the Iranian
oil crisis. Evidently, the high level of cooperation
amongst Western countries in the early postwar era necessitated the Dutch government’s
unconditional support of Britain in its cause
against Iran. However, the pro-British policy of
the Dutch politicians failed to gain support from
the majority of the Dutch people. Numerous
demonstrations in support of Mosaddeq’s cause
were held in the streets of The Hague. Some
Dutch private companies even expressed their
discontent with the government’s stance. When in
1952, for example, the Dutch government decided
to impose an embargo on oil trade with Iran, some
Western private companies, such as the Dutch
tobacco company of Bratama, decided to venture
into exporting Iranian oil under different names,
thus ignoring the embargo policies. There was also
evidence to suggest that Shell turned a blind eye to
the pro-British policies of the Dutch government.

Iranian oil
nationalised;
Mosaddeq goes to
The Hague
Touraj Atabaki
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Mossadeq and his legal advisor Professor
Henri Rolin, 1952 (Municipal Archives, The
Hague)
1952 ،مصدق و مشاور حقوقی اش پروفسور هنری رولین
()آرشیو شهرداری الهه

Dr. Mossadegh with his representative,
member of parliament and governor of
Tehran, Mohammad Ali Keshavarz Sadr.
Collection of publisher
 عضو کابینه و فرماندار،دکتر مصدق همراه با نماینده اش
تهران دکتر محمد علی کشاورز صدر (مجموعه شخصی
)ناشر
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Unlike the British oil industry, Shell seized the
opportunity to profit from the Iranian oil crisis. It
waged an oil-price war against its rivals, a war that
on more than one occasion aroused the British
government’s displeasure.
The measures taken by Dutch companies did not go
unnoticed by the British government. It was clear
to them that Dutch legislatures were trapped in an
inextricable political quandary. On the one hand,
they wanted to stick to their political connections
with Britain. On the other, they had to soothe
public opinion, while bolstering the war-torn Dutch
economy. In assessing the impact of the coup d’état
of August 1953 and its aftermath, a Dutch diplomat
put it like this: ‘A thorny and complex period was
ended and the hope was that a pleasurable era
would commence’.

Mossadegh and his family,
Neuchatel, Switzerland 1910,
from left to right: his nephew
(son of his half-sister) Soltan
Abbas Khan Nikbakht ‘Moayer
os-Saltaneh’, his daughter Zia
Ashraf, his half-brother AbbolHassan Diba ‘Seghat od-Doleh’,
Dr. Mohammad ‘Mossadegh
os-Saltaneh’ (Dr. Mossadegh), his
son Gholam Hossein Mossadegh,
his nephew (son of his half-sister)
and later
son-in-law Ezzatollah Khan
Bayat, his son Ahmad Mossadegh
،1910 ،  سوئیس،  نوشاتل،مصدق و خانواده اش
 سلطان:از چپ به راست پسر خواهرناتنی اش
 دخترش،)عباس خان نیکبخت (معیر السلطان
 عبدالحسن دیبا، برادر خوانده اش،ضیا اشرف
 دکتر محمد مصدق السلطنه،)(ثقه الدوله
 پسر، پسرش غالمحسین مصدق،)(دکتر مصدق
 دامادش عزت اهلل بیات و پسرش،خواهرناتنی اش
احمد مصدق
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Dr. Mohammad Mossadegh in his
private residence, 109 Kakh Avenue
Tehran
Photos from Qajar Studies VIII
(2008), courtesy of Hedayatollah
Matin-Daftary
109  شماره،دکتر مصدق در خانه مسکونی اش
 تهران،خیابان کاخ
) از2008( 8 عکس از مجله مطالعات قاجار شماره
مجموعه هدایت اهلل متین دفتری

تاریخ ارتباط سیاسی و اقتصادی ایران و هلند را میتوان به چهار دوره
تقسیم کرد .اولین دوره (  )١٦٢٣- ١٧٦٥با شروع فعالیت های کمپانی
هند شرقی هلند در بندر عباس در سال  ،١٦٢٣ورود موسی بیگ بعنوان
اولین سفیر ایرانیان به هلند در سال  ١٦٢٥و ورود یان سمیت اولین
سفیر هلند به ایران در سال  ،١٦٢٨آغاز شد .با فروپاشی سلسله
صفوی و هرج و مرج سیاسی پس از آن در سراسر ایران ،کمپانی هند
شرقی هلند در سال  ١٧٦٥به فعالیت خود در ایران پایان داد.
دوره دوم روابط ٬بین سالهای  ١٨٥٧و  ١٩١٤برقرار شد .در سال ١٨٥٧
یک عهدنامه دوستی و همکاری بین دو کشور به امضاء رسید و
کمپانی هلندی توانست از بازار کاالهای خام بهره برد .در این میان
تریاک سودآوری ویژه ای داشت .گسترش جنگ جهانی اول در سال
 ١٩١٤موجب گسسته شدن این روابط شد.
در خالل دوره سوم ،روابط بین دو کشور توسعه یافت و قراردادهای
اولیهبرای اکتشاف و استخراج نفت خام در شمال ایران و دریای خزر
به امضاء رسید .در این زمان هلندی ها کوشش میکردند که داستان
پیروزمندانه شرکت نفت ایران و انگلیس را تکرار کنند .آغاز جنگ
جهانی دوم باعث گسست پیوند دو جانبه بین این دو کشور شد.

در دوره چهارم (از سال  ١٩٤٥تا حال حاضر) شاهد تغییرات گسترده ای
در روابط دو کشور بودیم .ملی شدن صنعت نفت ایران در سال  ١٩٥١و
بحرانی که به دنبال آن ایجاد شد ٬نه تنها سیاست داخلی ایران را دگرگون
کرد بلکه اقتصاد جهانی و نظم سیاسی را بهم زد و چهارچوب جدیدی

را مشخص کرد که سیاست های بعد از جنگ بر پایه آن نهاده شدند.
این گزارش کوتاه بطور خالصه به رابطه ایران و هلند در سالهای بعد از
جنگ جهانی دوم می پردازد.
در سال  ،١٩٥١بدنبال دوره ای نسبتا ً طوالنی از گفتمان های ملی٬
چاره جوئی و بررسی اندیشه ها ،قوانینی از مجلس ایران گذشت که
صنعت نفت را ملی اعالم کرد .بدنبال آن برنامه اجرائی این قوانین
عرضه گردید و عملیات شرکت نفت ایران و انگلیس /شرکت نفت
ایران بعد از پنجاه سال به پایان رسید .در طول دو سال پس از این
عمل جسورانه و بی باکانه ٬جامعه بین الملل شاهد وخیم شدن
روابط سیاسی بین ایران از یک طرف و انگلستان و آمریکای شمالی و
متفقین اروپائی از جمله هلند از طرف دیگر شد.
این رویداد که شاید بزرگترین چالش بعد از جنگ جهانی دوم بود،
زمانی به وقوع پیوست که غرب با بحران رو به افزایش در خاورمیانه
روبرو بود .در سال  ١٩٥٣کودتای طراحی شده بوسیله انگلیس و آمریکا
در ایران ٬دولت مصدق را که با رای مردم برگزیده شده بود ٬برانداخت.
کامال واضح است که این کودتا که سرنوشت سیاسی ایران را از بنیاد
تغییر داد ،نتیجه غم انگیز ملی کردن نفت ایران بود.
در  ٢٦ماه مه  ١٩٥١دولت انگلیس شکایتی از طرف شرکت نفت
ایران و انگلیس برای پیگیری حق و حقوق دیپلماتیک خود به دادگاه
بین المللی الهه برد و خواستار قضاوت آنان شد .از طرف دیگر بنابر
استدالل دولت ایران ٬نقش این دادگاه داوری بین دو دولت می باشد و از
آنجا که این ن زا ع بین دولت ایران و یک شرکت خصوصی است ٬دادگاه
بین المللی الهه در این مورد صالحیت ق ان و محمد علی موحد به
الهه رفتند تا دادگاه را قانع کنند که در این مورد صالحیت قضائی
ندارد .بهر حال تالش ایرانیان بی فایده ماند و در  ٥جوالی  ١٩٥١دادگاه
تصمیم گرفت به نفع دولت انگلیس رای دهد و رسیدگی به دادرسی را

به  ٩جون  ١٩٥٢موکول کردند.
بازدید دوم نمایندگان برگزیده ایران در الهه در روز  ٢٨مه  ١٩٥٢بود
یعنی دوازده روز پیش از تشکیل دادگاه .سرپرست نمایندگان ایران
محمد مصدق بود و مقامات سیاسی چند نفر از اعضای مجلس
چندین دیپلمات و تعدادی خبرنگار هم او را همراهی میکردند .شب
پیش از سفر مصدق به الهه دولت هلند از او دعوت کرد که در محل
سکونت دیپلمات ها اقامت کند .او دعوت را رد کرد و هتل ساد ٔه سه
ستاره ای بنام پاالس هتل را برای اقامتش برگزید .در آنجا بود که او
نطق آغازین خود را نوشت وآئین دادرسى و رویه دفاعرا با هنری رولین
مشاور حقوقی برجسته بلژیکی که وکیل ارشد دادرسی این پرونده از
طرف ایران بود ٬تنظیم نمود.
پس از تجزیه و تحلیل جزئیات ادعانامه و بررسی دقیق شواهد دادگاه
اعالم کرد که دستور  ٥جوالی دیگر اعتباری ندارد و از همان زمان
تمام برآوردهای موقتی باطل شد .دادگاه باالخره به این نتیجه رسید
که در این پرونده فاقد صالحیت قضائی میباشد .نخست وزیر ایران
خرسند از نتیجه ،هلند را ترک کرد ناآگاه از سرنوشتی که چشم به
راه اوست.
رسانه ها و محافل دیپلماتیک هلندی حتی پیش از حضور مصدق
در دادگاه بین المللی الهه از نزدیک جزئیات را زیر نظر داشتند .در
آرشیو وزارت امور خارجه در الهه گزارشاتی یافت میشود که نگرانی
دولت هلند را در مورد بحران نفت ایران بازتاب میدهد .آشکاراست
که همکاری سطح باالیی که در میان کشورهای غربی در دوران بعد
از جنگ وجود داشت ،سبب حمایت بی قید و شرط دولت هلند از
بریتانیا درمقابل ایران شد.
با این وجود روند کار سیاستمداران هلندی در هواداری از انگلیس
باعث گردید که حمایت اکثر مردم هلند را از دست بدهند .تظاهرات
زیادی در حمایت از مدافعات مصدق انجام شد .بعضی از شرکت
های خصوصی ناخشنودی خود را از طرز برخورد دولت ابراز داشتند.
برای مثال وقتی در سال  ١٩٥٢دولت هلند تصمیم گرفت که تحریم
اقتصادی در تجارت نفت با ایران را به مورد اجرا گذارد ،بعضی از
شرکت های خصوصی مثل کمپانی تنباکوی هلند بنام براتاما
جسورانه تصمیم گرفتند که نفت ایران را با نام دیگری صادر نماید و
تحریم اقتصادی را نادیده بگیرند .شواهدی نیز وجود دارد که کمپانی
شل هم سیاست دولت هلند در پشتیبانی از انگلیس را نادیده گرفته
بود  .برعکس صنعت نفت بریتانیا ،کمپانی شل از فرصت پیش آمده
در بحران نفتی ایران سود برد .این کمپانی یک جنگ قیمت نفت بر
علیه رقیبان خود آغاز کرد که چندین بارباعث رنجیدگى دولت بریتانیا
شد .اقداماتی که بوسیله کمپانی هلندی انجام گردید از دید دولت
انگلیس دور نماند .برای آنها روشن بود که قانون گذاران هلندی
در دام معمای سیاسی غیر قابل حلی افتاده اند .آنها از یک طرف
میخواستند ارتباط سیاسی خود را با بریتانیا قطع نکنند و از طرف
ى می کردند .در
دیگر باید مردم را در نظر میگرفتند و از آنها دلجوی 
عین حال اقتصاد جنگ زده هلند هم نیاز به تقویت داشت .در ارزیابی
اثر کودتا در آگوست  ١٩٥٢و پیآمد های آن ٬دیپلمات های هلندی
اینگونه اظهار نظر کردند”:دوران پر درد سر و پیچیده به پایان رسید و
امید است که دوره مسرت بخشی آغاز گردد”.

ملی کردن نفت ایران
و سفر مصدق به الهه
تورج اتابکی
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It was 1969 and a friend of mine asked me to drive
back a Peugeot estate car from Kabul to Amsterdam.
So I hitched out from Amsterdam to Afghanistan. And
that’s how I arrived for the first time in Iran. I crossed
the Turkish border near Tabriz, travelled east to
Tehran, then further east to Mashad and on towards
the Afghan border. Three months later back along the
same route.
In 2005 I returned to Tehran – 36 years older – on an
excursion with a group of students and teachers from
Amsterdam’s art college, the Rietveld Academy. Our
aim was to collect material for a publication in the
Netherlands about Iran.
Once more, in 2008, the group repeated the journey,
this time not in the spring but in the autumn. At the
end of the trip I added another five days onto my
stay; and for the first time I was alone in Tehran. I
found I could tackle the city on my own, and I kept
on thinking I knew where I was. I was assisted in
this delusion by a paper street-map which I unfolded
and perused: it almost blew me away. I assumed I
could compress this huge chaotic metropolis into my
pocket. Each time I revisit Tehran I find I grow fonder
of this urban sprawl.
There is a form you have to fill in to obtain an Iranian
visa, and one of the questions confuses me: ‘Have you
previously requested a visa?’ How far back in time
do the records of the immigration administration
stretch, revealing countries previously visited in
the Middle East – thirty-six years? I grope into the
grey recesses of my memory to recall that distant
time when I visited Afghanistan; yes, I remember
an immigration officer on the Afghan border. He is
seated on a bed-cum-bench opposite me. He gropes
into a heap of papers under his bed and fishes out
three passports and two visas, hands them to me,
gets up and leaves. I take a look under the bed too,
find the passport that was still missing, together with
two more visas.
An administrative block reminiscent of colonial days.
White walls, high ceilings, quite bare, huge fans softly
whirring. I walk down a corridor in search of an office,
looking through the open doors to left and right. In
each room the same prospect: a substantial desk
supporting a mountain of paper, often at least half a
metre high. A tall wooden cupboard against the back
wall, its top also strewn with papers –resembling a
landscape after a heavy snowstorm. Somewhere in
between: a gently-perspiring clerk cooling himself
with a small fan; his daily task appearing to consist in
a brave battle against the onward-surging stream of
paper, to preserve a tiny island of space on the work
surface, in which to place his glass of tea.
But my question remained: would a civil servant be
able to conjure from such a tsunami of paper, or to
fish from under his bed, the form requesting a visa
which I had filled out thirty-six years ago? Should I
answer ‘Yes’ or ‘No’?
But all was well and equipped with a new visa and
sitting in the Iran Air plane on the way to Tehran,

I began to wonder what I actually remembered of
Iran’s capital city. I recalled sitting in a park with a
group of students and the city itself: huge, crowded,
chaotic and not particularly attractive. Apart from
that I could recall virtually nothing. Would the
encounter with today’s reality awaken memories
softly slumbering since my previous visit? Would I
come across a street or a building that I recognized?
Tehran is an amorphous city the size of the Dutch
province of Utrecht (quite large!) and the only
orientation point is the mountains to the north,
the Alborz range. Houses and streets zigzagging
in all directions and no building to take as focal
point – no Eiffel Tower, no Big Ben, no Empire State
Building, no Cologne Cathedral – well, perhaps
the Azadi Monument. Mohammed Reza Shah set
up this triumphal arch in 1971 to commemorate
the 2500-year existence of the Persian empire and
his own greater glory. After the 1979 revolution it
was renamed the Freedom Monument. It forms
the gateway of welcome on a small island set
between the criss-crossing traffic lanes of the many
roadways linking Mehrabad International Airport
with the centre of Tehran. You can drive round it in
a complete circle. With the airport behind you this
archway has the shape of an upside-down Y. But
when I first visited Tehran thirty-six years ago the
Azadi Monument had not yet been built; so now it
provided no point of recall for me. Indeed, apart
from the jostling crowds, the noise, the inescapable
air pollution, the ever-present sandy dust – and the
mountains to the north – there was nothing to tell me
that I had ever been in Tehran before.
Back in Tehran on my final day in Iran – after I had
paid the obligatory visits to the wonderful old cities
of Shiraz, Persepolis, Yazd, Esfahan and Kashan – I
hastened from one museum to another, worming
along the overcrowded pavements, only to find
myself time and time again in front of closed doors.
Hurrying through the ever-flowing stream of people,
at a certain point I glanced casually to the right. And
then suddenly I had the eureka! feeling that I had
given up hoping for. I was looking down a long high
passageway, a sort of modern covered bazaar. A wide
staircase about ten metres from the opening led to
an upper level where there were tubs of flowers and
little fountains with small shops on either side, rows
running into a far distance. The marble floor where
I was standing continued onwards from the bottom
of the staircase into an unseen infinity, its journey
flanked by small shops, linked every so often by
narrow bridges. A similar constellation rose above
me, repeating several times until it was crowned with
an equally endless vaulted structure through which
the sharp daylight penetrated down to the lowest
layer. Countless bridges sliced through the long deep
well at differing heights, contributing to the confusing
effect as if looking at one of Piranesi’s etchings of I
Carceri, The Prisons. A superfluity of neon signs and
light boxes together with the flitting shapes of people
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passing through completed the overwhelming impact
of this dazzling scene.
What I experience is not so much the recollection
of something that I saw thirty-six years ago, as
the memory of a picture. Here’s the story: after
returning to Holland, my friend and I put together a
stunning slide show of our journey to the East, titling
it Quadruple Exotic Afghan Slideshow. We hoped to
recoup some of our travel costs in this way. Equipped
with four Kodak Carrousels and a sheet ten-metres
wide, we trekked through town and countryside,
across the length and breadth of the Netherlands.
After that, the slides lay slumbering in their boxes,
forgotten by one and all. Until the Afghan invasion
made them news again, and we retrieved them,
dusted them down, and prepared to show them to
those interested in the Afghanistan that was no more.
And that is why the picture of this passageway with
its bazaar, the Passaje serah Jomhouri, was so vividly
imprinted in my memory. That slide formed the
tangible proof that – yes, I had been in Tehran before.
What had made me take the picture of this
passageway thirty-six years ago? Why this one, out
of the many thousand possibilities? In those days
we were young and ambitious, we were students
of architecture and we were eager to conquer
heaven and earth. Surrounded by an abundance of
glorious Islamic architecture we were always on
the lookout for signs of modernity. To us the Pasaje
serah Jomhouri was a unique find. It conveyed
a contemporary spirit while being exotically
enthralling. A marriage of tradition and modernism,
a mix of European shopping mall and traditional
Eastern bazaar, endlessly multiplied and piled on top
of each other. A product of the last shah’s striving
to introduce modern western ways of thinking
into Iranian society. The twilight gloom and the
characteristic aromas of the spice bazaar should
yield before light and fresh air – the ideals of 1920s
Modernism. The sound of splashing water suggested
a sense of coolness throughout the complex. From
top to bottom we recorded the passageway in picture,
photographing every detail. Since those days the
Passaje serah Jomhouri has ceased to be unique,
and gained many counterparts. Indeed, it has been
copied thousands of times. Today you can find them
throughout Tehran, the Passajes serah Jomhouri.
And thus the pioneer has lost its character of advance
rider and fallen back into the anonymity of the
peloton. And that’s also why in the year 2005 I had
the greatest difficulty imaginable in remembering
who I had been in 1969, in recalling why exactly I had

taken that photo then.
In order to be really sure I had seen the same
passageway, when I got home I played the game
of: ‘Find the ten resemblances’. The differences
between the slides from those days and the digital
pictures (jpgs) of today are only too evident. Then
there was (comparative) emptiness whereas today
there is overwhelming abundance of articles on sale.
The old pictures show a building complex shortly
after being opened; it is empty, clean, fresh – you
can almost smell the damp cement. The upper
story shops look as if they’re not yet been rented,
there is scarcely any neon advertising. The taut
lines of the architecture which dominate the old
picture have now become entangled in curls and
loops of advertising banners and articles for sale.
In the old picture there were a few solitary neon
lights, pale and underfed; these have largely been
replaced by massive light boxes. A different lens
with a different focus, taking up a slightly different
position and having a different setting – and my
doubts are doubled; but once I zoom in on details
such as banisters, handrails, cassette players, the
steel framework of the advertisements beneath the
balconies, there is no longer the slightest suspicion.
Yes, I was here.
In fact, that kind of déjà-vu feeling can take on even
quirkier forms. In 2005 we returned from Iran with
eight thousand photographs. A group from the
Ahrend company made a selection of one thousand
eight hundred pictures, taken by twenty-five
photographers, and printed these on large sheets (in
A2 format). We then had about one hundred pictures
which we tried, as it were, to imprint on our retinas,
in order to create combinations; these we planned
to present on adjacent pages in our Iran publication,
thereby giving rise to striking juxtapositions which
would do justice to the frequently paradoxical
complexity that forms Iran. And so it was that on my
last visit to Tehran I carried with me in my mind’s eye
a kaleidoscope of pictures made by all the previous
travellers to that country; so that as I wandered
through the city I had a continual experience of
recognition. A wall topped by a pointed railing, the
interior of a bank, a shop window, a traffic sign at
a street corner, a mural. I could follow in minute
detail exactly where everyone had been, the route
taken, what they had noticed. I saw Tehran through
the eyes of my twenty-five colleagues and students;
I recognized all their memories, different from my
own. Or, as a good friend of mine once put it: ‘This
reminds me of an experience I never had.’
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نداشت ،به عالقه مندان نمایش دهیم .و برای همین است که تصویر
آن پاساژ و بازار (پاساژ سه راه جمهوری) چنین واضح در خاطر من نقش
بسته .آن اسالید مدرک ملموسی بود ،که بله ،من در تهران بوده ام.
چه عاملی باعث شد که  3٦سال پیش ،من این عکس را بگیرم؟ چرا در
میان هزاران مکان برای عکاسی این مکان را انتخاب کردم؟ در آن روزگار
جوان بودیم و بلندپرواز .دانشجوی معماری بودیم و می خواستیم
بهشت و زمین را تسخیر کنیم .از آنجا که معماری پرشکوه اسالمی
دورمان را تماما ً احاطه کرده بود ،ما به دنبال یافتن نشانه ای از مدرنیته
می گشتیم .پاساژ سه راه جمهوری برای ما کشفی منحصر به
فرد بود .این پاساژ روحی امروزی و معاصر داشت و در عین حال بیگانه
وجذاب بود .پیوندی بود بین سبک سنتی و مدرن .ترکیبی از مراکز
خریدهای اروپائی و بازارهای سنتی شرق که بصورت ناپایانی تکثیرو
طبقه به طبقه روی هم انباشته شده بود .این پاساژ محصول تکاپوی
آخرین شاه بود که میخواست روش تفکر مدرن غربی را به جامعه
ایرانیان معرفی کند .شفق نیمه تاریک و محزون و رایحه مخصوص
بازار ادویه باید جای خود را به نور و هوای تازه می داد – ایده آل های
مدرنیسم  .١920صدای شلپ شلپ آب ،تلقینی بود از خنکی در تمام
مجموعه .ما از باال تا پائین پاساژ را در عکس ثبت کردیم و از تمام
جزئیات آن تصویربرداری نمودیم .در آن زمان ،پاساژ سه راه جمهوری در
نوع خود منحصر به فرد بود .ولی بعدها چندین بنا همانند آن ساخته
شد .امروزه در سراسر تهران مراکز خریدی چون پاساژ سه راه جمهوری
دیده می شوند .بدینگونه ،پیشکسوت مشخصه خود را به عنوان
سوار کار پیشگام از دست داد و به گمنامی یک سرباز جوخه تنزل
کرد .و به همین دلیل است که در سال  2٠٠٥برایم دشوار بود که به
خاطر بیاورم که در سال  ١9۶9چه کسی بودم و برای چه آن عکس را
گرفتم.
در بازگشت به خانه ،برای اطمینان ازاینکه این همان پاساژی بود که
قبال دیده بودم ،بازی ’ده شباهت را پیدا کن‘ را انجام دادم .تفاوت بین
اسالیدهای آن روزگار و عکسهای دیجیتالی امروزی ( )jpgsبیش از حد
آشکار است .به غیر از آن فضای نسبتا ً خالی قدیم در مقابل فراوانی
اجناس فروشی امروزه به خوبی نمایانست .در عکس قدیمی،
ساختمان مرکز خرید را کمی پس از افتتاح میبینیم :خالی ،تمیز
و پاکیزه .انگار که حتی می شود بوی سیمان خیس آنرا حس کرد.
به نظر می آید که طبقه باالی مجتمع هنوز به اجاره نرفته ،چون
بندرت نئون تبلیغ دیده میشود .خطوط محکم و واضح معماری

درعکس قدیمی ،اکنون بر اثر پیچ و تاب و خمیدگی تابلوهای
تبلیغاتی و کاالهای فروشی آشفته به نظر می رسد .در عکس
قدیمی تنها چند المپ نئون رنگ پریده و بیرمق وجود دارد .این
المپها امروزه جای خود را به جعبه های نور بزرگ و پر قدرت داده
اند .فوکوس متفاوت لنز ،تنظیم متفاوت و عکسبرداری از مکانی
کمابیش متفاوت ،باعث شد که تردید من بیشتر شود .ولی
وقتی که روی جزئیاتی چون نرده پلکان ،دستگیره ،دستگاه ضبط
کاست و چهارچوب فلزی تبلیغلتی زیر بالکن زوم کردم ،دیگر
کوچکترین شک و شبهه ای برایم باقی نماند .بله ،من اینجا
بودم.
ب
در حقیقت این احساس پیشدیده ( )Déjà vuمیتواند حالت عجی 
وغریبتری نیز به خود بگیرد .در سال  ،2٠٠٥ما از ایران بازگشتیم،
در حالیکه هشت هزار عکس همراهمان بود .گروهی از کمپانی
آرند ( )Ahrendهزار و هشتصد عکس را از بیست و پنج عکاس
انتخاب کرده و این عکسها را روی ورقه های بزرگ (در اندازه )A2
چاپ نمودند .در کنار آن ،ما تصمیم گرفتیم که صد عکس را
در همان وضعیت اولیه ،در حافظه بصری خود حفظ کنیم ،تا
بتوانیم آنها را با هم ترکیب نموده و در صفحات نزدیک به هم،
در کتابمان درباره ایران ،چاپ کنیم .و بدین ترتیب با درمقابل هم
گذاشتن و ترکیب عکسها بصورت زننده و درعین حال گیرا ،بتوانیم
منصفانه پیچیدگیها و تناقضات بسیارایران را نمایش دهیم .بنابراین
چنین شد که در آخرین دیدارم از تهران ،با خود در خاطره بصری ام
شهر فرنگی از عکسهائی که بوسیله عکاسان قبلی گرفته شده
بود را با خود حمل می کردم .بنابراین ،هنگام پرسه زدن در شهر بطور
مداوم تجربه بازشناسی و تشخیص مناظر را داشتم .دیواری که
باالیش نرده کشی نوک تیز داشت ،فضاسازی و معماری داخل بانک،
ویترین مغازه ها ،عالئم ترافیک نبش خیابان و نوشته های روی دیوار.
میتوانستم جزئیات دقیقه ای از اینکه هر کسی کجا رفته بوده ،از
چه راهی و چه چیزهائی دیده ،را دنبال کنم .من تهران را از چشم
بیست و پنج همکار و دانشجوی خودم دیدم .تمام خاطرات آنها را،
که با من متفاوت بودند ،بازشناختم .یا همانطور که یکی از دوستان
خوبم  -فریدا کوبلیک  -از سانفرانسیسکو که زمانی به عنوان
اولین و تنها هنرمند تجسمی در ساحل غربی و شاید هم در ساحل
شرقی وصف شده بود بطور متقاعد کنند ه تعریف می کرد “ :ای من
را به یاد تجربه ای میاندازد که هیچوقت آنرا نداشتم”.

300
300

1. Passaje serah Jomhouri, 1969
1969 پاساژ سه راه جمهوری
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2. Passaje serah Jomhouri, 2008
2008 ،پاساژ سه راه جمهوری

در سال  ،١969دوستی از من خواست که پژوی استیشنش را از کابل
به آمستردام برانم .پس با ماشین سواری مجانی ،از آمستردام به
افغانستان رفتم .بدین ترتیب برای اولین بار به ایران رسیدم .از مرز
ترکیه ،نزدیک به تبریز ،گذشتم و به طرف شرق حرکت کرده ،اول به
تهران و بعد به مشهد رسیدم .و از آنجا به طرف مرز افغانستان .سه
ماه بعد دوباره همین مسیر را بازگشتم.
در سال 2٠٠۵ ،دوباره به تهران برگشتم  36 -سال پیرتر -در سفری
کوتاه و تفریحی ،با گروهی از دانشجویان و استادان کالج هنر
آمستردام ،آکادمی ریتفلد .هدف ما جمع آوری عکس و مطالب الزم
برای انتشار کتابی در آمستردام ،در مورد ایران ،بود.
یکبار دیگر ،در سال  2008به همراه همان گروه به ایران رفتم .این بار نه
در بهار ،که در پائیز .در پایان سفر ،من  ۵روز بیشتر در ایران ماندم .برای
اولین بار در تهران تنها بودم .فکر کردم که از عهده شهر بر خواهم
آمد .می پنداشتم که میدانم در کجا هستم .در این خیال واهی ،از
یک نقشه کاغذی خیابانها کمک می گرفتم ،که آنرا باز کرده و به
دقت می خواندم .فکر می کردم که می توانم این ابرشهر آشفته را در
جیبهایم بفشارم .هر بار که دوباره به تهران سفر می کنم ،محبتم به
این شهر بی در و دروازه بیشتر میشود.
برای گرفتن ویزا از ایران یک پرسشنامه باید پر شود .یکی از
پرسشهای آن مرا گیج کرد“ :آیا قبال ویزا درخواست کرده اید؟” سوابق
اداره مهاجرت تا چه مدت به عقب بازمیگشت؟ و آیا میتوانست بازدید
 3٦سال قبل مرا از کشورهای خاورمیانه افشا کنند؟ من به مغزم
فشار آوردم که خاطرات دورم را در سفر به افغانستان به یاد آورم .بله،
در مرز افغانستان یک اداره مهاجرت بود .مردی در مقابل من ،بروی یک
تخت نیمکت مانند نشسته و کورمال ،دستش را در کپه ای از کاغذ
در زیر تخت می کند و سه پاسپورت و دو ویزا بیرون می آورد ،آنها را در
دست من میگذارد ،بلند میشود و بیرون میرود .من هم زیر تخت را نگاه
میکنم و پاسپورتی را که گم شده بود پیدا میکنم ،به همراه دو ویزای
دیگر.
یک بلوک اداری ،که یادآور دوران مستعمراتی است .دیوارهای سفید،
سقف بلند ،کامال ساده و برهنه و پنکه بزرگی که به آرامی می
چرخد .در جستجوی یک اداره در راهرو حرکت میکنم و به داخل هر
مانداز همه
اطاقی ،در سمت راست و چپم ،سرک میکشم .چش 
اطاق ها یکی است :یک میز تحریراساسی با یک کوه از کاغذ به روی
آن ،که گاهی به بلندی حداقل یک مترمی رسد .یک گنجه چوبی
بلند ،که به دیوار پشتش تکیه داده شده .باالی گنجه نیزکاغذ ریخته،
درست مانند منظره ای بعد از کوالک شدید برف .یک جا در میان
اینها یک کارمند که به آرامی عرق می ریزد ،سعی میکند خود را با
یک پنکه کوچک خنک کند .بنظر میرسد که وظیفه روزانه او جنگ
شجاعانه ایست در مقابل هجوم کاغذ به داخل اطاق ،تا اینکه بتواند
بروی میزش جائی کوچک برای لیوان چائی اش حفظ کند.
ولی سوألم همچنان باقی ماند ،که آیا یک کارمند دولت قادر است که
در چنین سونامی از کاغذ ،جادو کند و یا از زیر تختش کورمال کورمال
فرم درخواست ویزائی را ،که من  3۶سال پیش پر کرده بودم ،پیدا کند؟
باالخره باید در پرسشنامه بنویسم بلی یا خیر؟
ولی همه چیز به خوبی تمام شد و من مجهز به ویزای جدید ،در
هواپیمای ایران ایر ،در راه تهران بودم .حاال از خود میپرسیدم که
حقیقتا ً چه چیزی از پایتخت ایران به یاد داشتم .یادم آمد که با یک
گروه از دانشجویان در پارکی نشسته بودیم ،شهر شلوغ ،آشفته ،بی
سامان و نه چندان جذاب بود .گذشته از اینها ،چیز دیگری در خاطرم
نمانده .آیا ممکن است دیدار با واقعیت های امروز ،خاطراتی را که از
سفر پیش در من خفته ،بیدار کند؟ آیا ممکن است ،از خیابانی بگذرم،
یا بنائی را ببینم و آنرا بشناسم؟

شهر تهران به اندازه استان اوترخت است (بسیار بزرگ!) و ساختار
بی شکل و غیر منظمی دارد .تنها نقطه جهت گیری در این شهر ،در
شمال ،رشته کوه البرز است .خانه ها و خیابان ها ،به صورت زیکزاگ،
در هر سو ساخته شده و هیچ بنائی در شهر نیست تا از آن به عنوان
نقطه کانونی استفاده کرد ،نه برج ایفل ،نه بیگ بن ،نه ساختمان
امپایر استیت ،نه کلیسای جامع کلن ،ولی خوب شاید بنای یادبود
میدان آزادی .محمد رضا شاه ،در سال  ،١٩٧١این طاق پیروزی را در
بزرگداشت  ٢٥٠٠سال پادشاهی در ایران و فرهی بیشتر خود بنا نهاد.
بعد از انقالب  ،1979بنای یادبود به آزادی تغییر نام داد .این بنا دروازه
ایست خوش آمد گو ،که در جزیره ای کوچک میان تقاطع خیابانهائی
پر ترافیک قرار گرفته ،که فرودگاه را به سایر نقاط شهر متصل
میسازند .شما میتوانید یک با ماشین دور کامل در میدان بزنید .در
جهتی که فرودگاه به پشتتان است ،این طاق را به صورت  Yوارونه
خواهید دید .ولی  3٦سال پیش ،در اولین مالقاتم به تهران ،بنای یادبود
آزادی هنوز ساخته نشده بود .پس اکنون برای من یادآور چیزی نبود .در
حقیقت ،به جز سر و صدا ،آلودگی هوا گریزناپذیر ،گرد و خاک شنی،
جمعیتی که تنه میزد و -کوههای واقع شده در شمال -چیز دیگری
نبود ،که به من بازگوید که قبال در تهران بوده ام.
در بازگشت به تهران ،در روز آخری که در ایران بودم ،بعد از دیدارالزامى
و واجب از شهر زیبای شیراز و پرسپولیس ،یزد ،اصفهان و کاشان با
شتاب از این موزه به آن موزه میرفتم ،از پیاده روهای بیش از حد شلوغ
میگذشتم ،تا خود را بار دیگر جلوی در بسته ای ببینم .در حالیکه با
شتاب در جریان همیشگی رودخانه انسانی به پیش میرفتم در یک
نقطه بطور اتفاقی به سمت راست خود نگاه کردم و ناگهان احساس
“یافتم! یافتم!” ارشمیدس به من دست داد .احساسی که امید
داشتن آنرا از دست داده بودم .نگاه من به یک پاساژ بلند و طوالنی
افتاده بود .یک نوع بازار سرپوشیده مدرن .پله ای عریض حدود ده متر از
ى پر از گل
ورودی به طرف سطح باالتری میرفت .در آنجا تغارهای چوب 
قرار داشتند ،یک فواره کوتاه و در دو طرف ردیفی از مغازه هائی کوچک
که تا نقطه دوری ادامه داشتند .زمین مرمری که من بر روی آن ایستاده
بودم نیز از پائین پله تا نقطه غیر قابل دیدی به جلو ادامه یافته و در
فواصلی در این راه پلی باریک را بوجود میآورد ،تا مغازه های کوچک را
به هم مرتبط کند .چندین طبقه باالی سر من نیز به همین ترتیب
بودند .در باالی این طبقات سقفی گنبدی ،که آنهم تا نقطه غیر قابل
دیدی پیش میرفت ،چون تاجی بر سر ساختمان قرار گرفته بود و نور تند
روز ازآن گذشته و به الیه های زیرین رخن ه میکرد .پل های بیشماری که،
در میان دره ای بلند و عمیق ،برش هائی با ارتفاع گوناگون ایجاد کرده
بودند ،بیننده را گیج میکردند .درست مانند زندان کارسری ،اثر قلم
زنی پیرانسی .نور زیاد تابلوهای نئون و جعبه های نور ،همراه با عبور
سریع مردم ،اثر از خود بی خود کنندگی این صحنه مسحورکننده را
کامل می کرد.
آنچه که در این سفر تجربه میکنم ،چندان تجدید خاطره ای از
چیزی که در سی و شش سال پیش دیده بودم ،نیست .داستان بدین
گونه است :پس از بازگشت از افغانستان به هلند ،من و دوستم
اسالیدهای مبهوت کننده سفرمان به شرق را روی هم گذاشتیم
و آنها را تحت عنوان “ نمایش چهار برابر عجیب و غریب افغانی”
عرضه کردیم .امیدوار بودیم که مقداری ازهزینه سفرمان را از این راه
جبران کنیم .با تجهیزاتمان که شامل چهار گردونه اسالید کوداک
و صفحه نمایشی به عرض ده متر بود به شهرها و دهات ،در طول و
عرض هلند ،سفر کردیم .پس از آن اسالیدها در جعبه خاک خوردند و
همه فراموششان کردند .تا اینکه هجوم نظامی به خاک افغانستان،
بار دیگر از آنها خبر ساخت .پس ما اسالیدها را سر و سامان دادیم،
گرد آنها را گرفتیم و آماده شدیم که افغانستانی را که دیگر وجود
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Clogs and windmills, cheese and tulips. Think of
Holland and you think of these. Indeed, tulips have
become a symbol of the Netherlands; one of the
country’s most popular tourist attractions is the
Keukenhof, a large park which every spring bursts
into a glory of blossom, where the tulip takes pride
of place. (ill. 4) Softly trembling in the wind, these
elegant flowers stretch in never-ending line, manycoloured streamers posing in front of the avid
tourists’ cameras. Each spring Keukenhof produces
a new display, joyous, bright and brilliant. Indeed, a
film of the flower-filled park was recently used as
the background to Iranian singer Hayedeh’s beautiful
rendering of Tanha ba golha, meaning, Alone with
the Flowers. Millions of tourists visit the Netherlands
specially to admire the tulip display in the Keukenhof.
Returning home, many will bear with them a box
of real Dutch tulip bulbs – or at the very least, a tea
towel or hand towel embroidered with a tulip.
Tulips belong to the lily family. You can find them in
black and white and every colour of the rainbow, in a
vast variety of shapes and sizes. There are more than
four thousand varieties. Well, that’s good to know,
you may think – and is that all? No, by no means; the
tulip has a long and fascinating story. The Dutch tulip
has only existed for a fraction of the family history; by
no means originally a Dutch flower, as we shall see.
Many million years ago the first tulip appeared in
the Pamir-Alay mountain range of central Asia,
which border today’s countries of Tajikistan and
Afghanistan. Nomads journeying through these
regions came across the flower, heralding the spring
with its shining silken petals. Not surprisingly,
the tulip soon became the symbol for new life and
fertility. Between three and two thousand years ago
when the first trade routes opened between China
and the west, nomads brought the tulip with them.
As the Silk Road developed and became a fixed route
across the steppes and the mountains, one of the
many items imported from the east – along with
spices, glassware, incense, blocks of ice and much
else – was the tulip. It was then that the wild tulip of
the mountains began to be cultivated in Persia and
surrounding regions. And particularly in Persia. The
capital city was then Esfahan, and the wealthy nobles
started to cultivate tulips on a grand scale in their
gardens. Artists drew and painted the flower, it was
used in designs for textiles and jewellery. The worldfamous Persian poet and mathematician, Omar
Khayyam (1048-1131), wrote of the tulip as the perfect
metaphor for female beauty. The following poem is
attributed to him:
Regard my face as ‘twere a lovely tulip
And my body like its slender stem
The Creator endows me with life, shapes me from
the clay
No one knows why He made me.
There is a Persian legend that tells how the first

tulips were formed from droplets of blood flowing
from the heart of a lover. So for a long time the tulip
was the symbol of the love which is openly declared.
Then we have the name itself: in English Tulip, in
Dutch Tulp, in French Tulipe, in Persian Tulipan –
all stemming from a Persian word, which means a
turban. Indeed, the shape of a tulip does resemble
a man’s turban as pictured in Persian miniatures.
Persia has a long history linking it with the tulip;
and this continues in Iran today. The flower adorns
Iranian postage stamps from 1981 as well as the large
posters commemorating the Iranian martyrs from
the war with Iraq (1980-1988); as indeed it recalls
martyrs of long ago. The flower frequently adorns
ceramic works, tiles decorating walls, and mosaics
on walls and floors. (ill. 5) Undeniably a blossom of
the east: how did the tulip reach the west and arrive
in the Netherlands? Here follows a short travel report
from this flower of the steppes.
When the Seljuk tribe from Mongolia invaded Persia
in the 10th century they quickly adopted the language,
culture and customs of the Persians. Soon after,
they conquered the Byzantines living in what today
is Turkey and settled there too. And they took with
them to Turkey the Persian love of tulips. The empire
grew and with it grew the cult of the tulip. The flower
was everywhere to be seen: in designs on clothing
and wall tiles, in jewellery and weaponry, in rugs and
carpets, cushions and ceramics.
In the 12th and 13th century the capital of the Seljuks
was the city of Konya, in Central Turkey. Many people
gathered here – artists, scientists and thinkers. One
of them was the renowned mystic from Khorasan,
Molana Jalal ed-Din Rumi (1207-1273). He taught
about tolerance and spiritual openness and touched
the lives of thousands (and still does today). The
disciples of Rumi founded a religious order, known
as the Whirling Dervishes. Through their dance they
enter a state of exaltation and attain unity with God.
Their symbol is the tulip, considered to be the flower
of God. Interestingly, the stylized letters in Persian
script, forming the name of Allah, or God, resemble a
tulip flower.
Halfway through the 13th century the Seljuk
empire toppled and fell. It was caught off guard
by the warlord Osman, who gave his name to the
subsequent dynasty. According to traditional sources
in 1299 Osman founded the new Ottoman Empire.
Under Sultan Murad I the Ottomans extended their
territory westwards towards Europe. They conquered
a large part of the Balkans. In the famous battle of
Kosovo (in English: Blackbirds’ Field) in 1389 the
son of Murad, Bayezid, wore a tunic embroidered
with tulips under his coat of mail. In the teaching
of Islam representations of living creatures and
plants – this includes the tulip – are forbidden, but
Bayezid believed that the flower of life would bring
him strength in the battle. And indeed, he emerged
triumphant from the fight. In the following three
years he conquered Bulgaria, Serbia, Macedonia and
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a large part of Asia Minor. During thirteen years of
fighting, the tulips brought him good luck until in 1402
he was defeated by the famous Mongolian leader
Timur (also known as Tamerlane or Tamburlaine),
who in a short space of time conquered almost all of
western and central Asia as far as southeast Turkey.
At the beginning of the 13th century the
commandment against making representations of
living creatures or plants was softened somewhat.
Pictures of the tulip blossomed on all sides. They can
be seen etched on soldiers’ helmets and breastplates
and on the armour worn in battle by horses. The tulip
is frequently shown in combination with the Tree of
Life, symbol of immortality. The tulip itself was fast
becoming immortal. After the fall of Constantinople
in 1453, which brought to an end the thousand-year
long Byzantine rule, Topkapi Palace became the new
home of the tulip. Sultan Mehmed II, conqueror of
the city henceforth to be called Istanbul, was devoted
to his gardens and the tulip. He had no fewer than 61
private gardens designed with bowers and pleasure
gardens, and delightfully seductive arbours. Mehmed
sent people searching throughout the length and
breadth of his huge empire looking for new tulip
varieties. Some came from the Crimea, some from
Syria. And Mehmed’s grandson, Suleiman the
Great turned out to be both a mighty warrior and an
enthusiastic tulip-fancier. His gardeners produced
the ‘flower of God’ in order to ensure him a place in
Paradise. There seemed to be no end to the adoration
and admiration for this flower, and industrious
courtiers spent their spare time cross-breeding
tulips to produce ever-more-remarkable varieties.
The function of spiritual leader and chief court
gardener was a combined post. Using quasi-scientific
rules, the tulip was classified into various types.
Novel strains were produced by cross-fertilization
and the new shapes and colours were designated ‘the
Istanbul tulip’.
By 1550 Istanbul was at the height of its political
and military might. It underwent a veritable cultural
renaissance, coexisting with devout veneration for
the tulip. The flower was the darling of the artists
working for the sultan. On kaftans, on ceramic tiles
decorating mosques, and in many other art forms – it
was tulips, tulips everywhere… The flower became
the most familiar sign of Ottoman power and riches.
Meanwhile in western Europe the Hapsburg empire
stretched its control from Spain to Burgundy to
Vienna. The emperor Ferdinand I of Austria sent his
ambassador Busbeq to Turkey to meet the sultan.
His mission was to initiate and successfully conclude
peace talks. Mission accomplished, the courtier
returned bearing as gift from the sultan some
precious tulip bulbs. Back in Austria he gave the
bulbs to his friend, the French-born botanist Carolus
Clusius (1526-1609), then living in Vienna. Not long
after this, tulip bulbs began reaching all the other
cities of Europe, arriving via various routes. In the

port of Antwerp, for instance, a Turkish merchant
presented some tulip bulbs to a Flemish counterpart.
The Fleming, supposing the bulbs to be Turkish
onions, consumed some of them with a little oil and
vinegar… the rest he planted in his garden. Imagine
his surprise when spring came… In 1568 the very
first illustration of a tulip in a Dutch book appeared
in Rembertus Dodonaeus’s Cruydtboeck (Book of
Herbs). Clusius, meanwhile, carried out an intensive
correspondence with fellow botanists concerning
the tulip. Then in 1593 he was appointed head of the
Botanical Gardens in Leiden, the Netherlands. He
took some tulip bulbs with him on his journey north
and planted them in the gardens adjoining the old
university buildings. And then things really took off: in
1600 the first private tulip nurseries were established
in the Netherlands, just south of the city of Haarlem
and a year later came the publication in Antwerp
of Clusius’s book Rariorum Plantarum Historia,
including a botanist’s description of the tulip.
The small group of provinces later known as the
Netherlands, then the young Dutch Republic, grew
very rich during the early years of the 17th century.
Thanks to the Dutch East India Company it created a
flourishing spice trade with the Far East while at the
same time importing wood and grain from the Baltic
regions. Soon the Dutch Republic had a wealthy
and powerful middle class. And by about 1620 the
Republic was the richest country in the known world.
It looks as if some of the wealthy burghers had more
money than they could sensibly spend. They found
an answer to their problems in the tulip: they bought
bulbs for enormous sums. The tulip – especially
certain varieties – became a prestige object. But
notice this: many Dutchmen were Protestant
Calvinists. In this brand of Christianity, the glories of
the world are transitory and perishing – and earthly
possessions have no value in the eyes of God. So
another facet was added to the tulip’s significance:
it became a symbol for the fragile and temporary
nature of man’s life.
For many a tulip fancier a genuine flower – especially
a special strain – was too expensive to own. In order
to be able to admire their beloved blooms, they had
paintings made of them. (ill. 3) A large number of
pictures were made during this period in which the
tulip dances the main role. Such pictures were also
costly – but not as costly as a bulb would be. In some
of these flower still lifes there are tiny insects – at
first almost unseen – crawling among the plants.
Snails, caterpillars, flies and suchlike mingle with
the blooms, reminding the viewer how fragile and
vulnerable the flower is, and how transitory is life.
A lively trade developed in tulip bulbs – especially
those of the rarer sort. The latter became more and
more expensive, sometimes indeed prohibitively so.
The less well-to-do burghers could generally afford
more ordinary strains. Middle-class Dutchmen
invested considerably in both tulip blooms and bulbs;
the tulip trade became ever more professional. Since

it is impossible to see from the outside of a bulb what
kind of flower will emerge, it is difficult to assess its
value. The dealers found a solution to this problem:
they employed artists to make pictures of the bulb in
blossom, so that the buyer could see what to expect.
Judith Leyster, a student of the famous painter Frans
Hals (1582-1666) produced a book of painted tulips, in
which we can study these drawings. The tulip mania
crescendoed into a veritable speculative frenzy. In the
period between 1623 and 1637 tulip prices rocketed.
In 1629 a new variety named Semper Augustus was
produced. (ill. 2) There were only about a dozen bulbs
of this type available on the market. One bulb cost
as much as 10,000 guilders of the day. This was the
same price as that of a palatial new house on one of
Amsterdam’s central canals, the Herengracht. As a
result of the tulip mania it would seem that the rich
lost their riches and the wise lost their wisdom.
The price for a rare bulb rose and rose and a kind of
hysteria developed. Bulbs changed hands as often
as five times a day. And then: the bubble burst. Some
people lost everything. The government intervened to
stop trading; speculation declined. The tulip mania in
the Netherlands was over.
Not for a hundred years would the tulip trade pick up,
this time on a larger and more international scale.
The new varieties and colours were sensational
and the biggest buyer was – the Ottoman emperor.
Back to their faraway home went the precious bulbs.
And almost as if the tulips were fated, Istanbul too
became infected by tulip mania. The Grand Vizier
organized an enormous annual tulip festival in
Istanbul. The flowers were given beautiful names
such as Blue Pearl, Ruby Droplet and Dawn Glory.
Foreign diplomats in Istanbul made every effort to
be invited to these grandiose occasions – for the
tulip festivals were the most exotic and extravagant
in the known world. But such excesses were not
appreciated by everyone. On the streets of Istanbul
beggars were starving. Taxes increased in order to
fill the Turkish treasury. The tulip came to be seen
no longer as a symbol of new life or beauteous
allure, but of dissipation and squander. The economy
declined and trade came to a standstill. The people
rose in rebellion. In 1730, when the Turks lost a major
battle against the Persians, Sultan Achmed III was
forced to abdicate. But before he did so, he ordered
the execution of his Grand Vizier, who had been the
brain behind the tulip festivals. The gardens and
parks where once tulips had gloried, were destroyed.
The famous Istanbul flower was no more.
So ended the story of the tulip in Turkey. But not
everywhere. The flower survives in the ceramic tile
tableaux found decorating buildings throughout the
Middle East, and its shape still flutters in many forms
in Iran. in particular in the stylized characters on the
Iranian flag, forming the name of God, Allah. (ill. 1)

 بعضی ها همه. گاهی پنج بار در روز دست به دست می گشت،گل
 دولت مداخله کرد تا تجارت، در این احوال.چیز خود را از دست دادند
 جنون گل الله هم در، احتکار کاهش یافت و بدین طریق.گل پایان یابد
.هلند به پایان رسید
 این، از آن پس. تجارت الله در هلند فعال نبود،برای حدود صد سال
 گوناگونی انواع.تجارت در مقیاس بزرگ و بین المللی انجام گرفت
جدید الله و رنگ هایشان شورانگیز بود و بزرگترین خریدار آن هم
 بار دیگر به خانه قبلی و قدیمی، پیازهای قیمتی.امپراطور عثمانی بود
 رقم خورده، همان طور که در تقدیر و سرنوشت الله.خود می رفتند
 صدر اعظم. استانبول هم دچار جنون و شیفتگی الله شد،بود
. جشنواره گل الله را در استانبول برگزار می کرد،عثمانی هر ساله
 یاقوت، مثل مروارید آبی.در آنجا اسم های زیبایی به الله ها دادند
 دیپلمات های خارجی سعی می کردند تا به آن. شکوه سحر،اشکی
 دعوت شوند زیرا مراسم گل الله از،جشنواره و مراسم پرزرق و برق آن
. بی نظیر بود، در جهان آن روز،نظر ولخرجی و زیاده روی و عجیب بودن
.ولی کسان زیادی بودند که آن افراط و بی اعتدالی را بر نمی تافتند
 مالیات برای.در خیابان های استانبول گدایان از گرسنگی می مردند
 الله ها دیگر به نظر نماد.حفظ گنجینه های امپراطوری افزایش یافت
زندگی نوین یا شیفتگی و زیبایی نمی آمدند بلکه نمایشی بودند از
 وقتی ترک ها1730  در سال. مردم شورش کردند.اسراف و ولخرجی
» «سلطان احمد سوم،در جنگی بزرگ از ایرانیان شکست خوردند
 دستور داد تا، ولی پیش از ترک تاج و تخت.مجبور به کناره گیری شد
.صدراعظم را اعدام کنند زیرا او مغز متفکر جشنواره گل الله بود
باغی که روزی در آن گل های الله می درخشید ویران شد و گل های
 چنین شد که داستان."مشهور استانبول " توگویی که هرگز نبود
 گل های الله در.الله های استانبول به پایان رسید ولی نه همه جا
 تابلوها و تزئینات ساختمان،خاورمیانه به زندگی خود روی سرامیک ها
ادامه دادند و به خصوص در ایران نشان اهلل بر روی پرچم نمادی از الله
.است
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2. The flower named Semper
Augustus from the Tulpenboek,
watercolour, anonymous, ca. 1640
گل سمپر آخوستوس از کتاب الله ها
1640  حدود، بی نام،آبرنگ
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3. Flower still life with
tulips, oil on panel,
Hans Bollongier,
1639 (Rijksmuseum
Amsterdam)
نقاشی رنگ روغن از گلهای الله
) (موزه ملی آمستردام1639 ،بولونخیر

4. Tulips growing in the park
of Keukenhof, Lisse, the
Netherlands, 2007
2007 ، هلند، لیسه،الله ها در باغ گل کوکن هوف

5.Tulip motifs on Persian ceramic
tiles, taken 2008
نقش الله به روی کاشی های ایرانی2008 ،
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1. Busbeq
2. Calvinist
3. Judith Leyster
4. Frans Hals
5. Semper Augustus

دیده می شد .حکاکی این گل بر روی کالهخود ،زره سینه و جوشنی
که در جنگ بر تن اسب ها می کردند بسیار رواج داشت .در بسیاری از
موارد ،گل الله را در ترکیبی با درخت زندگی ( نماد نامیرایی و ابدیت)
می کشیدند .به این ترتیب ،گل الله به عنوان سمبل نامیرایی
شناخته شد .بعد از سقوط «قسطنتنیه» در سال  1453میالدی
که پایان هزار سال حکومت بیزانس بود؛ قصر «توپکاپی» تبدیل به
خانه جدید الله ها شد« .سلطان محمد دوم» ،فاتح شهری شد
که از آن پس آن را «استانبول» خواندند .سلطان ،خود را وقف باغ و
الله هایش کرد .او حداقل شصت و یک باغ خصوصی داشت که با
آالچیق های زیبا تزئین شده بود .باغ های عیش و خوشی ،باغ های میوه
و تاکستان های اغوا کننده و دلپذیر .محمد ،کسانی را به سراسر
امپراطوری وسیعش می فرستاد تا به دنبال انواع جدید الله باشند.
بعضی از «کریمه» می آمدند و بعضی دیگر از «سوریه» .نوه محمد
به نام «سلیمان کبیر» از یک سو جنگجویی توانا بود و از سویی دیگر
دوستدار گل الله .باغبانان او« ،گل خداوند» را تولید می کردند تا باور
کند که جای او در باغ بهشت است .به نظر می آمد که برای ستایش
و تحسین گل ها ،هیچ حد و مرزی وجود ندارد .کشورهای صنعتی
هم با صرف وقت برای پیوند زدن الله ها و ایجاد گونه های عالی تر
تالش می کردند .وظیفه رهبران روحانی و روسای باغ دربار ،به هم گره
خورده بود .آنها قوانین شبهه علمی به کار می بردند .الله ها را به
انواع مختلف تقسیم کرده و سپس خصوصیات جدید ارثی را از طریق
امتزاج و پیوند در باروری به دست می آوردند که باعث تولید الله هایی
با شکل ها و رنگ های متفاوت شد و آن را «الله استانبول» نامیدند.
در سال  1550در شهر استانبول ،نه تنها تحوالت فرهنگی نوینی ایجاد
شد و حیات تازه ای آغاز گشت بلکه این شهر ،از نظر سیاسی و
نظامی هم در باالترین مرتبه توانایی و قدرت بود .در این میان ،گل الله
همراه با نوعی همزیستی و ستایش ،در جامعه ای پرورش می یافت که
در حال دگرگونی و تجدید حیات حقیقی بود.
این گل محبوب هنرمندانی بود که به سلطان خدمت می کردند.
الله همه جا دیده می شد؛ بر روی کفتان ها(نوعی لباس مردانه) ،روی
سرامیک و کاشی های مساجد و ...؛ آنچنان که گویی آشناترین
نماد قدرت و ثروت عثمانی بود .در همین زمان در اروپای غربی ،امپراطور
«هاپسبورگ» ،دامنه قدرت و فرمانروایی خود را بر «اسپانیا»،
«بورگاندی» و «وین» گسترده بود .امپراطور اتریش« ،فردیناند اول»،
سفیر خود را با «بازبک» 1به ترکیه فرستاد تا از سلطان دیدن کند.
هدف از این ماموریت ،فراهم آوردن مقدمات صلح و دوستی بود.
ماموریت انجام شد و گفتگوهای صلح به خوبی انجام گرفت .در
بازگشت از سفر ،درباریان هدیه ارزشمندی از طرف سلطان آوردند؛ چند
پیاز الله .وقتی به اتریش رسیدند؛ بازبک ،پیازها را به دوستش «کارلوس
کلوسیوس» داد که یک گیاه شناس زاده «فرانسه» و مقیم «وین»
بود .چیزی نگذشت که الله از مسیرهای گوناگون به سایر شهرهای
اروپا رسید .برای مثال در شهر «آنتورپ» ،یک بازرگان ترک چند پیاز
گل الله را به همکار فالندری خود داد .او نیز به گمان اینکه این پیازها
گونه ای از پیاز خوراکی است؛ آن را با روغن و سرکه مصرف کرد ولی
بقیه پیازها را در باغچه خانه اش کاشت .می توانید حیرت او را در
فصل بهار تصور کنید . ...در سال  1568اولین عکس های گل الله
به کتاب های هلندی راه یافت و در کتاب Rembertus Dodonaeus
به نام «کتاب گیاهان» ( )Book of Herbsتصاویری از این گل دیده
شد .در این ایام ،کلوسیوس ،مکاتبات بسیاری را درباره گل الله
با همکاران گیاه شناس خود انجام داد .او در سال  1593به عنوان
سرپرست باغ گیاه شناسی در لیدن و هلند گمارده شد.
کلوسیوس در یکی از سفرهای خود به شمال هلند ،چند پیاز الله را
در باغی متعلق به دانشگاه کاشت و از آن جا بود که همه چیز تغییر

کرد .در سال  1600اولین گلخانه خصوصی پرورش گل الله ،در جنوب
شهر «هارلم» ،آغاز به کار کرد و سال بعد کتابی از کلوسیوس
در آنتورپ به نام  Rariorum Rantarum Historiaمنتشر شد که
شناسی گل الله بود.
بخشی از کتاب ،شامل توصیف گیاه
ِ
در اوایل قرن هفدهم در استان هایی که بعدا هلند نامیده شد؛
گروههای کوچکی ،توانستند بسیار ثروتمند شوند .علت این تحول
مالی ،نتیجه فعالیت های کمپانی هند شرقی هلند بود که از شرق
دور ،ادویه وارد می کرد و از مناطق بالکان نیز به واردات چوب ،غالت
و حبوبات می پرداخت .پس از چندی ،جمهوری هلند ،دارای طبقه
اجتماعی مرفه و قدرتمند بود .در سال  ،1620جمهوری
متوسط
ِ
ِ
هلند ،ثروتمندترین کشور در دنیای شناخته شده آن زمان بود .گویا
بعضی از شهرنشینان ثروتمند ،آنقدر پول داشتند که نمی توانستد
آن را به طور معقول خرج کنند .باالخره یاد گرفتند که مشکلشان
را از طریق خرید پیاز الله حل کنند .شروع به جمع آوری پیاز گل الله،
به مقدار زیاد کردند .داشتن الله  -بخصوص انواعی از آن  -نشانه
ای از اعتبار بود .اما بسیاری از هلندی ها ،پروتستان و کالوینیست
 1بودند .در این شاخه از مسیحیت ،شکوه و جالل جهان ،ناپایدار و
فانی است .مالکیت دنیوی در برابر ذات خداوند بی ارزش است .بر
طبق این نظریه و اصول ،از منظر دیگری به مفهوم الله توجه شد.
حاال دیگر الله را نماد شکنندگی و ناپایداری طبیعت و انسان می
دانستند.
برای خیلی از عالقه مندان این گل ،داشتن الله آن هم از نژاد خوب
آن ،خیلی گران تمام می شد .پس برای اینکه بتوانند گل مورد عالقه
خود را داشته باشند تصویرهایی از آن کشیدند .تعداد زیادی تصویر
نقاشی شده در این دوره خلق شد که موضوع اصلی آنها گل الله
بود .جالب است که بدانید حتی این نقاشی ها هم بسیار گران
بودند؛ البته نه به اندازه پیاز گل الله .در بعضی از این تابلوهای
طبیعت بی جان ،حشره ای ریز دیده می شود (در اولین نظر ،قابل
تشخیص نیستند)؛ حشره ای در حال خزیدن میان گیاهان .حلزون،
کرم هزار پا ،مگس یا چیزهایی شبیه به آن ،در میان گل تصویر می
شد و از این طریق به بیننده یادآوری می شد که این گل چقدر ترد و
شکننده است و زندگی چقدر فانی است.
تجارت پیاز گل الله ،پررونق شد؛ بخصوص برای نمونه های نادر
آن ،ولی هر چه می گذشت قیمت پیاز گران و گران تر می شد .به
همین دلیل در بعضی از مواقع ،این گرانی مانع تجارت بود .بسیاری
از مردم طبقه متوسط ،تنها می توانستند نژاد های معمولی گل
الله را معامله کنند .این گروه از مردم ،از دو راه ،یکی پیاز گل و دیگری
شاخه گل الله ،تجارت می کردند .بعدها تجارت گل الله ،کاری بسیار
تخصصی شد .چون از ظاهر پیاز گل نمی توان به خصوصیات آن
پی برد بنابراین قیمت گذاری پیاز گل ،کاری دشوار بود .پس دالالن و
معامله گران ،راه حل تازه ای یافتند .آنها نقاشانی را استخدام کردند
تا از پیاز گلدار نقاشی کنند .به این وسیله خریداران می توانستند
تصویری از آینده پیاز گل داشته باشند« .یودیت لیستر» ، 2شاگرد
نقاش معروف «فرانس هالس» 1582(3تا  )1666کتابی از نقاشی
گل های الله تهیه کرد که برای مطالعه در مورد پیاز گل بسیار مفید
است .شیفتگی و شیدایی نسبت به گل الله ،به تدریج زیادتر شد تا
به شکل دیوانگی واقعی در آمد .در دوره ای بین  1623تا  1637قیمت
پیاز گل الله افزایش شدید یافت .در سال  1629نوع جدیدی از پیاز به
نام «سمپر آخوستوس» 4تولید شد .البته فقط  12عدد از این پیاز به
بازار آمد .قیمت یک پیاز ،به ده هزار گیلدر آن روز رسید .این مبلغ برابر
با قیمت کاخی بسیار مجلل و نو ساز در آمستردام کنار کانال اصلی
بود .شیدایی و جنون به گل الله باعث شد که بسیاری از ثروتمندان،
سرمایه خود و بسیاری از خردمندان نیز ،خرد خود را از دست دادند.پیاز

هلند را بدون کفش های چوبی و آسیاب های بادی ،پنیر و گل الله،
نمی توان تصور کرد .گل الله نمادی از هلند است .یکی از مهمترین
مراکز جلب توریست در هلند ،باغی است به نام «کوکن هوف»1؛ یک
پارک بزرگ که هر بهار ،پر از گل ها و غنچه های باشکوه و زیباست
و گل های الله ،در صدر جای دارند (تصویر .)4این گل های پرشکوه
رقصان در نسیم و با رنگ ها و شکل های متنوع ،در ردیف های بی پایان،
در مقابل دوربین جهانگردانی که از آنها عکس می گیرند در اهتزازند.
بدیع خوشی و مسرت ،روشنایی
هر سال ،بهار کوکن هوف ،جلوه گرِ ِ
و الماس درخشان است .چندی پیش هم ،از گل ها و مناظر این باغ،
برای ساختن کلیپی استفاده شد که در آن خواننده ایرانی «هایده»
ترانه ای را با عنوان «تنها با گلها» خوانده بود .هر ساله ،میلیون ها
جهانگرد ،برای دیدن و ستایش الله های کوکن هوف به هلند می آیند و
در بازگشت به خانه ،با خود جعبه ای از پیاز الله های واقعی هلند (و یا
حداقل حوله و دستمالی با گلدوزی الله) به همراه می برند.
الله از خانواده سوسن و زنبق است .این گل را می توانید در رنگ
سفید یا سیاه و یا هر یک از رنگ های رنگین کمان ببینید .شکل و
اندازه آن هم گوناگون است .الله ،دارای بیش از چهار هزار گونه است.
این اطالعات البته ارزشمندند؛ ولی آیا همه حرف ها را درباره الله
گفتهایم؟ نه ،البته که نه! الله داستان طوالنی و جذابی دارد .تاریخ
الله هلندی تنها بخش کوچکی از تاریخ خانواده الله هاست .البته
اصل این گل ،از هلند نیست .در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.
چندین میلیون سال پیش ،اولین الله ها در رشته کوه های پامیر واقع
در آسیای مرکزی رخ نمودند .با مرزهای کنونی می توان گفت که اولین
الله ها در سر حد تاجیکستان و افغانستان کنونی به وجود آمدند.
بعدها صحرانشینان و کوچندگان از این نواحی گذر کردند .این گل
زیبا با گلبرگ های ابریشمین و براق ،مژده آمدن بهار را می داد .پس
عجیب نیست که پس از مدتی ،الله نماد زندگی نو و زایش شد .حدود
دو تا سه هزار سال پیش ،وقتی اولین راه های تجاری بین چین و غرب
مورد استفاده قرار گرفت؛ صحرانشینان هم ،الله را با خود به نقاط
دیگر بردند .همزمان با توسعه جاده ابریشم که در بین استپ ها و
کوهستان ها امتداد یافته بود؛ و در میان کاالهایی مثل ادویه،ظروف
شیشه ای ،عود ،یخ و چیزهای دیگر که از شرق به غرب صادر می شد،
گل الله هم مورد توجه بسیار قرار گرفت .اینگونه بود که الله وحشی
کوهستان ،به خانه های ایرانیان و سایر سرزمین های همجوار راه یافت
ولی بیش از هر جای دیگر،این گل ،در ایران زمین ماوا گزید .آن زمان،
پایتخت ایران ،شهر اصفهان بود و در آنجا اشراف و ثروتمندان ،گل های
الله را با وسعت زیاد ،در حیاط خانه شان می کاشتند .هنرمندان هم
این گل را در طراحی ها به کار می بردند .گل الله در طرح های پارچه و
جواهر استفاده می شد .شاعر نامدار ایران و جهان و ریاضیدان بزرگ،
«عمر خیام» ،الله را استعاره کاملی از زیبایی زنانه می داند .شعری
(رباعی) که می خوانید منسوب به اوست:
هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا
چون الله رخ و چو سرو باالست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاک
نقاش ازل ،بهر چه آراست مرا
افسانه ای در ادبیات فارسی هست که رویش اولین الله را حاصل قطره
خونی می داند که از قلب عاشقی ،بر زمین چکیده است .به همین
دلیل برای زمانی طوالنی ،گل الله نشانه ابراز آزادانه عشق بود.
اکنون به بررسی اسم گل الله می پردازیم .گل الله در انگلیسی
 ،Tulipدر هلندی  Tulpو در فرانسه  Tulipeنامیده می شود .اما بد
نیست بدانیم که در فارسی قدیم این گل  Tulipanنامیده می شد

که همه این اسامی از ریشه قدیمی تر فارسی و از کلمه ()dulband
«دلبند» به معنی «عمامه» ( )turbanمی آید .البته شکل الله هم
شباهت زیادی به عمامه های مینیاتورهای قدیم ایرانی دارد .گل الله با
تاریخ طوالنی ایران ،پیوند دارد که این پیوستگی تا به امروز هم ادامه
داشته است .در سال  ، 1981گل الله زینت بخش تمبر شد .همینطور
هم در پوستر بزرگی به یاد بود شهیدان ایرانی در جنگ ایران و عراق
( ،)1980-1988الله به عنوان نشانه ای برای شهیدان به کار رفته است
همان طور که در گذشته نیز این گل نمادی از شهدا بود.
نقش این گل زیبا ،بر روی سرامیک  ،کاشی و موزائیک ،روی زمین و دیوار
به کار برده می شود( .تصویر  .)5اما این غنچه زیبای شرقی ،چگونه
به هلند رسید؟ در اینجا خالصهء گزارش سفر از استپ ها را پی می
گیریم.
وقتی در قرن دهم میالدی ،سلجوقیان مغول ،بر ایران پیروز شدند؛ به
سرعت با زبان ،فرهنگ و ادب ایرانیان آشنا گشته و خود با این آیین ها،
زندگی کردند .مدتی نگذشت که آنان بر امپراطوری بیزانس پیروز
شدند و در ترکیه امروزی ساکن گردیدند .سلجوقیان که عشق به گل
الله را از ایرانیان آموخته بودند آن را با خود به ترکیه بردند .امپراطوری
آنان رشد یافت و همراه با آن ،کشت الله نیز افزایش یافت؛ طوری که
نقش این گل در همه جا به چشم می آمد؛ در نقش لباس ها ،کاشی
ها و دیوارها ،در جواهر سازی و اسلحه سازی ،بر قالی ها و فرش ها و
روی کوسن ها و سرامیک ها.
در قرون  12و  13میالدی ،پایتخت سلجوقیان ،شهر «قونیه» در مرکز
ترکیه امروزی بود .هنرمندان ،دانشمندان و صاحبان فکر و اندیشه در
این شهر جمع می شدند .یکی از نام آورترین صوفیان ،مردی از خطه
خراسان ،موالنا جالل الدین ملقب به رومی بود ( 1207تا  .)1273او
با درس بردباری و آزادی معنوی ،تاثیر فراوانی بر زندگی هزاران انسان
گذاشت و این تاثیر هنوز هم ادامه دارد .بعد از او ،مریدان و شاگردانش،
مراسمی مذهبی را به نمایش گذاشتند که آنها را مشهور به
«دراویش چرخان»  whirling Darvishesکرد .آنها با رقص عارفانه شان،
به مرحله ستایش و سرافرازی رسیده و به یگانگی و وحدت با خداوند
نایل می شوند .نماد و نشانه آنان نیز گل الله است که آن را گل
خداوند می دانند .جالب است که حتی حروفی که با آن نام خداوند را
به عربی در باالی صفحات می نویسند؛ شکلی شبیه به گل الله دارد.
در میانه قرن سیزدهم میالدی ،امپراطوری سلجوقی سرنگون شد.
کسی که آنان را شکست داد؛ رهبر ایل به نام «عثمان» بود .در زمان
«سلطان مراد اول» ،عثمانی ها سرزمین های خود را به سوی غرب و
اروپا توسعه دادند .آنها در جنگ بالکان پیروز شدند .در نبرد مشهور
«کوزوو» (که انگلیسی ها آن را «پرنده سیاه» می نامند) در سال 1389
« ،بایزید» ،پسر مراد ،زیر زره خود ،باال تنه ای با گلدوزی های گل الله،
پوشیده بود.
در تعالیم اسالم ،تمثال هر موجود زنده و حتی گیاهان (که شامل گل
الله هم می شود) حرام است ولی بایزید باور داشت که گل زندگی،
برایش توانایی می آورد .البته همین طور هم شد و او در نبرد پیروز
گشت .پس از سه سال جنگ ،او توانست بلغارستان ،صربستان،
مقدونیه و آسیای صغیر را تسخیر کند و طی سیزده سال بعدی،
گل الله ،در جنگ ها برایش خوش یُمن بود تا اینکه در سال  1402از
فرمانروای مشهور مغول ،تیمور (معروف به تیمور لنگ) شکست
خورد .تیمور در مدت کوتاهی ،تقریبا تمام غرب و مرکز آسیا و جنوب
شرقی ترکیه را تصرف کرد.
در آغاز قرن سیزدهم ،حکم حرمت تصویر موجودات زنده از جمله
گیاهان ،نسبتا مالیم تر شد .تصویر غنچه های الله در هر گوشه ای

مروارید آبی ،یاقوت
اشکی ،شکوه سحر
الله؛ گل کامال هلندی
مارتینه خوسلینک

310
310

311
311

312
312

‘Dress and Identity’
Normally, it is necessary to talk, write and beg
in order to find the funding to carry out cultural
projects. But sometimes, just sometimes, minor
miracles can and do happen. This occurred some
years ago to me at a reception held by the Iranian
Embassy. I was talking in a group about the work of
the Textile Research Centre (TRC) and the concept of
dress and identity. Suddenly someone asked, “Do you
have a project about Iran?” Yes we did and I explained
it. It turned out that he was the Shell representative
responsible for Iran and he was looking, yes looking,
for suitable projects. A few months later my husband
and I were starting an amazing three year project
investigating Dress and Identity in Iran. A project
that we called Beyond the Chador as most people in
the West have the preconceived idea that all Iranian
women are dressed in black chadors in public. A view
that is patently not true. But this project was not just
about these general preconceptions; it was about our
own as well. Permission to carry out this work was
given by the Iranian Cultural Heritage Organization
in Tehran. The financial support came from Shell
Iran. The logistical side of the work was supported
enormously by Shell Iran itself, and the Dutch
Embassy in Tehran. In particular, the Ambassador at
that moment, Max Damme and his wife, Marianne, as
well as Yvonne Stassen went out of their way to help.
Catharina Breedveld, a Dutch woman married to an
Iranian professor and living in Iran was amazing and
via family connections found some elusive garments.
Reza Khosrovani and Fereshteh Pishvaee of Tehran
were of constant support, as were Sahar Khosrovani
and Leo Barjesteh and Bahman Bayani, also of
Tehran. Without their help, as well as that of many
other ‘local’ people, this project would not have been
possible.
Between 1998 and 2003 my husband and I, plus
our secret weapon in the shape of our two blondhaired sons, travelled around the country, talking,
collecting, photographing. In the end we created a
collection of over 1,000 garments, representing men,
women and children’s clothing from all the major
and many minor cultural and ethnic groups in Iran.
This collection is now housed at the Textile Research
Centre in Leiden, and is available for research and
exhibition purposes.
Dress and Identity is about what people wear in
order to say who they are and who they want to be.
It includes the clothes you wear, but also hair styles,
perfumes, the type of headgear, shoes, accessories
(jewellery, walking sticks) and even weapons. It
also involves body modifications such as body paint
(make-up!), tattoos and piercings. Everyone in the
world, men, women and children, is involved in dress,
as everyone changes their body and/or wears clothes
to suit a particular moment or event. Dress is a silent
language with many dialects. Sometimes it is quietly
spoken, on other occasions it shouts from a distance.
All without a word being spoken.

A search for clothes
Dress can be approached from many different
aspects, such as anthropology, archaeology, art
history, economics, politics, religion, and so forth.
Dress is also seen as acceptably female and noncontroversial because it is ‘only’ about clothing, but
that is misleading. Dress can be as controversial
(just think about the role of veiling in the West) as you
want to make it.
With respect to Iran we wanted to look at the
differences between the various main urban groups
(Tehran mainly) and the main cultural and ethnic
regional groups. What effects have the growing
centralisation of the country had on the dress worn
in the country? How do various groups use dress
to express their individual and group identity? We
had also found out that there was no representative
collection of Iranian dress outside of Iran. There are
substantial collections in various museums (usually
of historic pieces) such as London’s Victoria & Albert
Museum and the National Museum of Scotland in
Edinburgh, but no one had made a comprehensive
collection. But why was it necessary to make such
a collection for research and display purposes? The
aim was to show a wider audience the amazing range
of dress worn within one country. This may sound
very colonial; however, in these times of increasing
tensions between different ethnic and religious
groups one of the easiest ways of helping people to
become more open to new or alternative ideas about
ways of living was to see, understand and in some
cases, try on, the clothes of another group. Dress is
as much about ourselves as it is about them.
Iran is such a vast country that making an indepth study of the dress of all the country would
have required resources and personnel far beyond
our means. So we made a decision to create a
representative, object-based collection with as many
photographs and interviews as possible and then
work out from there. We also made the decision that
we would look at what people were wearing now and
work backwards in time to see where these ideas
came from – rather than a more conventional, (art)
museum oriented practice of going for top, historical
pieces. We wanted to look at what the average
Tehrani, Qashqai or Bandar person was wearing at
a particular moment in history. This decision caused
a few problems as it was difficult for some people to
understand why we wanted to buy a cheap headscarf
for a girl, rather than a beautiful and much more
expensive antique dress!
This also leads to another question that faces
museums. What do you put on display? Something
you think is representative of a group, or what seems
to represents them properly. Is it the cheap headscarf
that you have seen girls wearing, or the expensive
dress that perhaps only one or two women would
have worn? People often want and require their
culture to be represented by the best, even if it is not
always representative.

Iran and Leiden:
the Dress
Connection
Gillian
VogelsangEastwood
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So whose eyes do you use? I have at least four sets.
My own (female) personal choice of patterns and
colours, my Western eyes, the eyes of a museumtrained researcher, and my exhibition eyes (I tend
to always go for red clothing as this stands out
in an exhibition). Then there are the eyes of the
person wearing the clothing, the eyes of family and
friends (family and peer pressure), the shop keeper
selling the materials/garments (the most expensive
eyes), the eyes of the local tailor who knows local
preferences, the casual passer-by who also has
opinions, and the knowledgeable person in the big
city who thinks they know. Whose eyes do you use? It
is not always simple and the best way is to let several
local people choose the textiles and garments, so
that you cut down the number of intrusive eyes to a
minimum.
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Memorable moments
Fortunately for us we met a great deal of kindness
and patience while travelling around Iran. People
went out of their way to help us. They wanted their
local choices to represent them, even if – to my eyes
– the choice of materials and colour combinations
were quite amazing.
The project was divided into the different regions,
which were then visited. Some trips were only a
few weeks long, whilst others were much longer.
But throughout we were able to buy or were given
many garments and more importantly, we were able
to make up complete outfits, which give a much
better picture (literally) of what people are wearing
than mere individual items. In some places we had
problems understanding how the various female
garment combinations worked (it is not advisable to

 لباس مردان عموما بسیار ساده تر و.را به روش صحیح بر تن کنم
، همانطور که انتظار داشتیم.اغلب شبیه به لباس های غربیست
 تحوالت پنجاه و چند. لباس محلی می پوشیدند،زنان بیش از مردان
 سیاسی و رفت و آمد، اجتماعی،سال اخیر در زمینه های اقتصادی
 باعث این،)بیشتر مردها به مناطق عمومی (شهرستان ها و شهرها
 به وضوح جای خود را به بافته، بافته های محلی.تفاوت شده است
 در بعضی از نقاط احساس.)های وارداتی داده اند (به دالیل اقتصادی
 زیرا، تا چند سال آینده از بین خواهد رفت،میکردیم که لباس محلی
 البته در.بیشتر مردم می خواهند که مثل تهرانی ها لباس بپوشند
، با شدت و رغبت زیاد،بعضی از استان ها (بویژه درکردستان) زن و مرد
در حفظ لباس محلی خود کوشا هستند تا به این وسیله هویتشان را
 اوقاتی به یاد ماندنی، با چادر نشینان بختیاری و قشقائی.نشان دهند
 خیلی مضحک بود، موهای کوتاه من،داشتیم؛ به نظر یکی از آنها
 از همه.و بعد پرسید چه کرده ام که شوهرم موهایم را چیده است
 بختیاری و همینطور در میان، افراد برجسته ای در ابیانه،مهم تر
 آنان. به ما کمک کردند تا لباس مورد نیازمان را بدست آوریم،زرتشتیان
 لباس های ما را هم به. «ما نمی خواهیم فراموش شویم:می گفتند
، افراد و یا گروه های مختلف.».مجموعه ات اضافه کن تا به یاد بمانیم
 نمایش.همه می خواهند مهم شمرده شوند و احساس اهمیت کنند
. بهترین راه برای این منظور است،لباسهای مخصوص آنها

strip and be re-dressed in the middle of a bazaar).
On other occasions, however, we were shown step
by step how to wear the various garments. Being
a woman made it very easy for me to go into a
backroom and be dressed in the correct manner by
another woman. Men’s clothing in general was much
easier because in most cases it is comparable to
Western clothing.
As we expected, more women were wearing regional
dress than men. This can be seen as a sign of
economic, political and social change in social life
over the last fifty or so years. It is also a reflection
of the fact that men visit public places (towns
and cities) more often than women. The change
from locally-produced textiles to imported textiles
(economics) was also very apparent. There was a
strong feeling that in some places regional dress will
vanish in a few year’s time, because people want to
become more integrated with Tehran, while in other
regions both men and women (notably the Kurds) are
holding fast to their form of dress in order to state
who they are in a very clear and forceful manner.
There were many memorable moments, such as
sharing time with Bakhtiari and Qashqai nomads
(the latter thought my short hair very funny, but
then wondered what I had done that was so bad my
husband had cut off my hair). More importantly,
however, on several occasions, notably by Abianeh,
Bakhtiari and Zoroastrian groups, we were helped
enormously to find garments and outfits because
“we don’t want to be forgotten, include our clothes
and remember us.” Individual and groups of people
want to be and feel included and the presentation of
their particular dress is one of the best ways of doing
this.

 و پوشاک، اجازه دهید خودشان پارچه،این است که به چند نفر محلی
 به این طریق می توانید دخالت های ناخواسته.را برایتان انتخاب کنند
.را کاهش دهید
دقایق به یاد ماندنی
. شاهد مهربانی و بردباری فراوان بودیم،خوشبختانه در سفر به ایران
 آنها می خواستند. از کار خود باز می ماندند،مردم برای کمک به ما
 حتی اگر انتخاب،که سلیقه محلی شان نماینده ای از خودشان باشد
. مرا متحیر می ساخت، رنگ ها و ترکیب آنها،پارچه ها
 بعضی از سفرها فقط.پروژه به بازدید از چند ناحیه تقسیم شد
. بسیار طوالنی تر بودند،چند هفته طول کشید؛ در حالی که بقیه
،در طول سفرها توانستیم خرید کنیم و تعداد زیادی پوشاک هم
 توانستیم چندین دست لباس تهیه، از همه مهم تر.هدیه گرفتیم
 به ما تصویر بهتری از آنچه که مردم، یک دست لباس کامل.کنیم
 در بعضی مواقع.می پوشند ارائه می دهد تا تکه های جدا از هم
مشکل بود که ببینیم که چگونه تکه های مختلف لباس زنانه
 در وسط،با هم پوشیده می شوند (در آوردن و دوباره پوشیدن لباس
 در مواقعی دیگر روش پوشیدن لباسها.)ح نیست
 بازار مقرو ن بصال
 زن بودن من این مزیت را داشت. به من نشان می دادند،را یک به یک
 با راهنمائی یک زن دیگر لباسها،که می توانستم در اطاق پشتی
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1. A Qajar princess, anonymous,
18th-19th century, oil on canvas
(Musée de la Castre, Cannes)
، میالدی18-19  قرن، ناشناس،یک شاهزاده قجر
) کن،رنگ روغن (موزه دوال کاستر
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2. Girls from Abianeh (near Kashan), 2008
2008 ) (نزدیک کاشان،دختران ابیانه
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3. Zoroastrian dress, Yazd
 یزد،لباس زرتشتی

4. East kurds dress
لباس کردهای شرق

معموال برای یافتن بودجه الزم به منظور تحقق پروژه های فرهنگی باید
مذاکره و مکاتبه کرد و حتی دست به دامان این و آن شد .اما گاهی،
البته فقط گاهی اوقات ،ممکن است معجزاتی کوچک رخ بدهد
و چنین هم می شود .چند سال پیش ،یکی از این معجزات ،در یک
مهمانی که در سفارت ایران برگزار شده بود برای من رخ داد .داشتم با
تعدادی از مهمان ها ،درباره کارهای مرکز تحقیقات منسوجات (،)TRC
و در مورد لباس و هویت صحبت می کردم که کسی از میان آن جمع
پرسید« :شما برنامه ای هم در مورد ایران دارید؟» .بله! ما برنامه ای هم
در مورد ایران داشتیم و آن را توضیح دادم .اتفاقا او نماینده و مسئول
«شل» 1در ایران بود و در حال جستجو برای یافتن پروژه ای مناسب.
چند ماه بعد ،من و شوهرم ،پروژه سه ساله شگفت آوری را آغاز
کردیم که تحقیق در مورد «لباس و هویت» در ایران بود .این برنامه را ما
«آنسوی چادر» نامیدیم زیرا مردم در غرب فکر می کنند؛ بدون استثنا
تمام زنان ایرانی ،بیرون از خانه ،با چادر ظاهر می شوند .نظری که
درست نیست ولی برنامه ما فقط در مورد این پیشداوری عمومی نبود؛
در مورد خودمان هم بود.
مجوز انجام کار از طرف سازمان میراث فرهنگی ایران در تهران صادر
شد .حمایت مالی از طرف شل به ایران آمد .قسمت اعظم تدارکات
کار نیز به وسیله شعبه شل در ایران و سفارت هلند در تهران تامین
شد و بخصوص سفیر سابق «ماکس دامه» 2و همسرش «ماریان».3
همینطور «ایونه ستاسن» 4که دست از کار کشید تا به ما کمک
کند .خانمی هلندی به نام «کاترینا بریدفلد» ، 5که در ایران زندگی
می کند .کاترینا همسر یک استاد دانشگاه ایرانی است که کارش
شگفت انگیز بود و توانست از طریق ارتباط فامیلی ،چند لباس تک
و بی نظیر پیدا کند« .رضا خسروانی» و «فرشته پیشوایی» از تهران،
حمایت خود را دریغ نکردند .همین طور بدون کمک «سحر خسروانی»،
«لئو برجسته» و «بهمن بیانی» که در تهران ساکن بودند و دیگران که
بیشتر مردمان محلی بودند ،امکان موفقیت این پروژه وجود نداشت.
بین سال های  1998تا  2003من و همسرم ،به همراهی دو پسر مو
طالیی مان که سالح مخفیانه ما بودند به دور کشور سفر کردیم و
به گفتگو ،جمع آوری و عکسبرداری پرداختیم و در نهایت مجموعه
ای از هزار دست لباس مردانه ،زنانه ،بچه گانه از تمام گروه های بزرگ و
کوچک فرهنگی و یا قومی در ایران فراهم آوردیم .این مجموعه ،اکنون
در مرکز تحقیقاتی منسوجات ،در لیدن موجود است و برای بازدید و
تحقیق ،در دسترس همگان می باشد.
پوشاک و هویت ،در مورد آن چیزی است که مردم می پوشند تا بگویند
چه کسی هستند و می خواهند چه کسی باشند .این موضوع ،تنها
شامل لباس نمی شود؛ بلکه همین طور آرایش مو ،عطری که شخص
به کار می برد ،پوشش سر ،کفش ها ،لوازمی که هر شخص استفاده
می کند (جواهر ،عصا و حتی اسلحه) ،تغییراتی که فرد در بدن خود
ایجاد می کند مثل آرایش ،خالکوبی و سوراخ کردن گوش را هم در
بر می گیرد .همه ،چه زن ،چه مرد و چه بچه ،با لباس پوشیدن سر و
کار دارند .برای همین هم ،هر کسی دوست دارد تغییری در بدن خود
بدهد و یا لباسی بپوشد که برای لحظاتی و یا برای رویدادی ،مناسب
جلوه کند .لباس ،زبان خاموش است اما با گویش های فراوان .گاهی با
خاموشی و سکوت ،حرف خود را می زند و گاهی نیز فریاد می زند بدون
اینکه صدائی یا کلمه ای رد و بدل شده باشد.
در جستجوی لباس ها
لباس را از جنبه های مختلف می توان در نظر گرفت مثل مردم
شناسی ،باستان شناسی ،تاریخ هنر ،اقتصاد ،سیاست ،مذهب و
از این دست .از نظر پوشش ،لباس را می توان یک موضوع پذیرفته
زنانه و غیر قابل بحث دانست .ولی نه ،این حرف گمراه کننده است.

لباس می تواند بسیار هم بحث انگیز باشد (فقط به نقش حجاب در
غرب توجه کنید) .در رابطه با ایران ،ما می خواستیم تفاوت های بین
گروه های اصلی شهری (بیشتر شهر تهران) و همین طور مهم ترین
گروه های فرهنگی و قومی و منطقه ای را پیدا کنیم و ببینیم که این
تمرکز گرایی در حال رشد در کشور ،چه تاثیری بر روی لباس روستایی
گذاشته؟ و چگونه گروه های مختلف از طریق لباس  ،هویت فردی و
گروهی خود را بیان می کنند؟ همین طور دریافتیم که هیچ مجموعه
ای ،در خارج از کشور وجود ندارد که نماینده لباس ایرانی باشد .البته
مجموعه های قابل توجهی در موزه ها هست (که بیشتر ،لباس های
تاریخی هستند) ،مثل مجموعه ای در موزه «ویکتوریا آلبرت» در لندن
و موزه ملی «اسکاتلند» در «ادینبورا» .ولی تا به حال هیچکس ،یک
مجموعه فراگیر ،گردآوری نکرده .چه نیازی ،گردآوری چنین مجموعه
ای جهت تحقیق و نمایش را توجیه می کند؟ هدف ،نشان دادن تفاوت
های حیرت انگیز و شگفت آور پوشاک در یک کشور ،به طیف وسیعی
از بینندگان بود .این فکر ،شاید کمی مستعمراتی به نظر بیاید .به هر
حال ،در دوره ای که اختالفات و کشمکش های قومی و مذهبی افزایش
یافته ،یکی از آسان ترین راه ها برای تخفیف تشنج ،این است که
عقیده دیگران را درک کنیم؛ با روش زندگی آنان آشنا شویم؛ به لباس
آنان در آئیم تا دریابیم چه می پوشند .لباس ،به همان اندازه که در مورد
آنهاست در مورد خودمان نیز هست.
ایران کشور وسیعی است که اگر بخواهیم در آن تحقیق جامع و
کاملی ،درباره لباس انجام دهیم نیاز به منابع مالی مختلف و نیروی
انسانی زیادی داریم و ما چنین امکاناتی نداشتیم .پس تصمیم
گرفتیم تا آنجا که امکان داشت مجموعه ای بر پایه نمونه هائی از
پوشاک گرد آوریم و تا آنجا که می توانیم مصاحبه کنیم و عکس
بگیریم ،سپس بر پایه این داده های گردآوری شده ،کار کنیم .تصمیم
دیگر ما این بود که بر خالف روش مرسوم موزه ها ،که اشیاء تاریخی
و گرانبها خریداری می کنند ،با در نظر گرفتن لباس امروزی مردم،
به عقب برگردیم و ببینیم که علت انتخاب و یا تغییر این لباس ها
چه بوده .می خواستیم ببینیم یک تهرانی با درآمد متوسط ،یا یک
قشقایی و یا یک بندری در مواقع عادی ،چه می پوشند .اجرای این
برنامه ،چند مشکل دیگر بوجود آورد .برای بسیاری از افراد ،درک اینکه
چرا به جای یک روسری زیبا و گران قیمت ،نوع ارزان و کم کیفیت
آنرا خریداری می کنیم ،مشکل بود .چالش دیگر نیز ،این بود که چه
لباسی را به نمایش بگذاریم .آنچه را که فکر می کنیم نمایشگر یک
گروه است یا آنچه که یک گروه را بطور شایسته ای به نمایش در می
آورد؟ آیا مالک لباس پوشیدن امروز ،آن روسری ارزان قیمتی است که بر
سر دخترکی دیدیم یا آن لباس گران قیمتی است که شاید فقط یک
یا دو زن ،آنرا می پوشند؟ مردم اغلب می خواهند که فرهنگشان به
بهترین نحو و در کمال ،به نمایش گذاشته شود ،حتی اگر آن کمال ،از
نظر تعداد ،در اقلیت باشد.
پس از دید چه کسی ،باید استفاده کرد؟ من حداقل چهار دید
مختلف دارم .دیدی از چشمان خودم با سلیقه (زنانه) خودم و رنگ و
طرح دلخواهم .دید غربی ام ،دید یک محقق و کارشناس موزه و دید
نمایشگاهی ام که بیشتر لباسهای قرمزرنگ را انتخاب میکند تا در
نمایشگاه بیشتر به چشم بیاید .به غیر از اینها دیدگاه های دیگری
نیز هست .دید کسی که لباس را می پوشد؛ دید خانواده و دوستان
(فشار فامیل و رفقا) ،نظر و عقیده فروشنده لباس (دیدگاه هر چه
گران تر ،بهتر) و دیدگاه خیاط محلی ،که سلیقه و نظر اهالی محل
را می داند .حتی کسانی هم که با شما برخورد کوتاهی دارند ،ممکن
است نظر خود را بگویند و دیدگاه و عقیده خبرگان مد و آرایش در
شهرهای بزرگ (که فکر می کنند همه چیز را می دانند) را هم باید در
نظر گرفت .کدام دیدگاه را می پذیرید؟ کار آسانی نیست .بهترین روش
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5. Yomut turkman dress
لباس ترکمن یموت

1. Shell
2. Max Damme
3. Marianne
4. Yvonne Stassen
5. Catherina Breedveld
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There is a lot about my past that remains a mystery.
But what I do know is that when I was a critically
ill three-month-old baby I was deposited at the
reception counter of a Tehran hospital by a man who
professed to be my uncle. There I was, barely three
months of age, weighing as little as a new-born
child, and suffering from quite a number of infant
infirmities. The man scribbled down my surname
and my date of birth on a scrap of paper and left the
hospital, never to return. When I was five months old
I was handed over to the local children’s home where
I shared a cot with an equally unfortunate companion.
I had no idea that somewhere in the Netherlands, in
Zaandam to be exact, a Dutch-Iranian couple were
just about to see their long cherished dream come
true: adopting a little girl from Iran.
Kazem Mirrahimy, my adoptive father, insisted
that the nurse in charge put a child into his arms
without his first having to walk through the rooms
to inspect all the children. Every single one of the
children was good enough for him, and a child was
in no position to choose either. He and my mother
made two stipulations: they insisted on a girl, and the
child was to be no more than a year old. The nurse
picked me up out of my bed – and a family was born.
In later years my father told me that the staff at the
home were fond of me because I always uttered little
shrieks of pleasure so energetically. I had a lust for
life, I think.
Four years later another Iranian girl, from the city
of Mashad, joined our family: her name is Shirien.
She and I grew up in Zaandam, which is close to
Amsterdam. We were very Dutch; Dutch was our first
and only language, we were surrounded by Dutch
friends, girls and boys, and our favourite meal was
a very traditional Dutch dish of mashed potatoes
and kale eaten with smoked sausage. Nevertheless,
during adolescence, in addition to all the other
burning questions that typically arise during that
period in your life, something started to brew and
simmer inside me.
I was experiencing a steadily growing interest in the
country of my birth and the idea of travelling to Iran
increasingly occupied my thoughts. Sometimes,
when my father was sitting at the dining room table
late in the evening, I would pull up a chair for a while
and ask him circumspect questions about Iran: what
was Iran really like? Up until that moment I had little
more to base my judgment on than my favourite dish,

Born: 13 April 1980,
Tehran, Iran
Parwin Roghyeh
Mirrahimy

the delicious bean-and-vegetable ghormeh sabzi, the
warm, melodious songs sung by our famous Iranian
Googoosh, and the conversations held during the
annual visits by my favourite uncle Ali Asghar and
aunt Roohi. And I was beginning to feel the need to
know more.
After months of preparation, I first travelled to Iran
in 1999. At the beginning I found it difficult to get to
know the country. It was partly due to the unstinted
affection of my, at first unfamiliar, Iranian family that
I began to become acquainted with my biological
parents’ homeland. At the outset I was unsure about
my feelings for the country, but later I became
passionately enthusiastic about it. On a family trip
with my father, my uncle and aunt, and their two
sons, I crossed the northwest of Iran in a fortnight,
squashed into a car which could only just hold us all.
Four years after my first introduction to Iran I had to
choose a subject for my final thesis to enable me to
graduate from the department of Film and Television
at the University of Amsterdam. Without a moment’s
hesitation I chose Iranian cinema. This enabled me to
combine my interest in Iran and its exceptional film
tradition in my research.
I graduated in 2004, having written my final thesis on
Iranian cinema and censorship, and since then I have
regularly organized film screenings and debates on
Iranian cinematography. In September 2006 I initiated
and organized the first Iranian Film Festival in
Europe, held in Utrecht. In October 2008 the Festival
will be held for the third time.
Through film, Iran and I have become reunited.
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The mountains north of Tehran,
photo by the publisher, Dezin winter, 1995
کوهستانهای شمال تهران
1995 ، زمستان دیزین،عکس از ناشر

از گذشته ام چیزهای زیادی در راز و رمز باقی مانده .اما چیزی که
میدانم این است که وقتی سه ماهه و بشدت مریض بودم به روی میز
پذیرش یکی از بیمارستان های تهران سپرده شدم .مردی که من را به
آنجا برد ادعا می کرد که عموی من است .در سه ماهگی وزنم برابر
یک کودک نوزاد بود ٬و از چند نوع بیماری نوزادان رنج می بردم .آن مرد
اسم و تاریخ تولدم را بروی کاغذ نوشت ٬بیمارستان را ترک کرد و هرگز
دیگر بازنگشت .وقتی پنج ماهه بودم به شیرخوارگاه منطقه سپرده
شدم .تخت آهنی کودکانه ام را با کودک نگون بخت دیگری شریک
بودم .هیچ تصوری نداشتم از اینکه جایی در هلند ٬در شهر زندام ٬یک
جفت ایرانی-هلندی آماده رویارویی با شیرینترین آرزوی خود هستند :به
فرزندی پذیرفتن یک دختر کوچک ازایران.
کاظم میررحیمی ٬پدری که من را برگزید ٬اصرار داشت که پرستار
مسئول ٬یک کودک را در آغوش او قرار دهد .بدون اینکه او مجبور باشد
در راهرو برود و کودکی را از میان سایر کودکان انتخاب کند .برای او تک
تک بچه ها خوب بودند ٬و بچه ها هم در موقعیتی نیستند که اولیای
خود را ا نتخاب کنند .او و مادرم دو شرط داشتند :اصرار به داشتن
فرزند دختر و دیگر اینکه کودک بیش از یک سال نداشته باشد.
پرستار من را از تختم بلند کرد و یک خانواده متولد شد .سالها بعد
پدرم به من تعریف کرد که کارکنان شیرخوارگاه مرا به خاطر جیغ
های کوچکی که پر از انرژی و از شادی می زدم ٬دوست داشتند .فکر می
کنم که شهوت و عشق و عالقه من به زندگی زیاد بود.
چهار سال بعد دختر ایرانی دیگری از شهر مشهد به خانواده ما
پیوست .اسم او شیرین است .او و من در شهر زندام که در اطراف
آمستردام است بزرگ شدیم .خیلی هلندی بودیم و هلندی اولین و
تنها زبانی بود که میدانستیم .اطرافیان و دوستان دختر و پسر ما
هلندی بودند  .و غذای مورد عالقه ما یک خوراک سنتی هلندی بود که
از پوره سیب زمینی ٬کلم پیچ و سوسیس دودی ساخته میشود .با
این وجود در دوران نوجوانی عالوه بر سایر سواالت پر سوز و گدازی که
مخصوص این دوره از زندگیست چیز دیگری نیز در درون من شروع به
غلیان و جوشیدن کرد.

در آن دوران عالقه ام به کشور زادگاهم روز به روز افزایش می یافت
و فکر سفر به ایران از ذهنم بیرون نمی رفت .گاهی اوقات وقتی که
پدرم شبها در اطاق ناهارخوری نشسته بود ٬در صندلی کنارش می
نشستم و با بااحتیاط و مالحظ ه از او در مورد ایران میپرسیدم :ایران
واقعا ً چگونه کشوریست؟ پایه های قضاوتم را میبایست کمی فراتر
ازغذای ایرانی مورد عالقه ام قورمه سبزی و صدای دلنشین و گرم
خواننده معروف گوگوش و صحبت های که در مالقات های ساالنه ای
عمو اصغر و خاله روحی داشتیم ٬بنا میدادم .من احساس میکردم که
باید بیشتر بدانم.
پس از ماهها آمادگی ٬در سال  ١٩٩٩برای اولین بار به ایران سفر کردم.
در ابتدا به نظر می آمد که شناختن کشور کار دشواری باشد .ولی به
کمک محبت بی حد و حدود خانواده ای که در ابتدا ی زندگی برای من
غریبه بود ٬توانستم با زادگاه پدر و مادر بیولوژیکی ام آشنا شوم .اوایل
نمیدانستم که چه احساسی به ایران دارم ولی بعدها نسبت به آن
پر شور و اشتیاق شدم .من شمال غربی ایران را در یک سفر دو هفته
ای به همراه پدرم ٬عمو ٬خانم عمو ودو پسرشان ٬در اتومبیلی که به
زحمت برای همه ما جای داشت دیدم.
چهارسال پس از اولین آشنائی من با ایران ٬می بایست موضوئی برای
پایان نامه ام انتخاب می کردم تا بتوانم از دپارتمان فیلم و تلویزیون
دانشگاه آمستردام فارغ التحصیل شوم .بدون لحظه ای تردید
سینمای ایران را انتخاب کردم .بدین طریق عالقه ام به ایران و سنت
استثنائی فیلم ایرانی را با تحقیقاتم آمیختم.
در سال  ٢٠٠٤فارغ التحصیل شدم و پایان نامه ام را در مورد سانسور
در سینمای ایران نوشتم .از آن زمان تا کنون برگزارکننده نمایش فیلم
و جلسات بحث و گفتگو در مورد سینمای ایران هستم .در سپتامبر
 ٢٠٠٦من پایه گذار و سازمان دهنده فستیوال فیلم ایران در اروپا بودم
که در اوترخت برگزار شد .در اکتبر سال  ٢٠٠٨این فستیوال برای
سومین بار برگزار گردید.
با فیلم بود که من و ایران دوباره به هم پیوستیم.

Poster of the 2nd Iranian Film Festival, 2007
پوستر دومین فیلم فستیوال ایران

متولد  ١٣آوریل
 ١٩٨٠تهران ،ایران
پروین رقیه میررحیمی
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Het huis van de moskee (The House of the Mosque)
is the title of a novel that in 2006 was voted the
second-best Dutch book ever. It also came second in
the votes for another major Dutch literary prize: the
NS-publieksprijs in 2006. More than 150,000 copies
have been sold and the novel met with great critical
acclaim. Its author is the Iranian-born Kader Abdollah
(his real name is Hossein Sadjadi Ghaemmaghami
Farahani, born in Arak on 12 December 1954) who
settled in the Netherlands in 1988. In the year 2000 he
received a knighthood in the Order of the Netherlands
Lion for his efforts and commitment to the cause of
literature, international cooperation and peace. How
is it possible that Kader Abdollah, not writing in his
mother tongue, could gain the popularity of so wide
a public? The book is not simply lauded as a good
novel – far more, thousands of readers chose it as
the second-best Dutch novel of all time. Presumably
this says something about the attraction of the book’s
subject matter: for Dutch readers it has an exotic
setting, telling of the weal and woe of a Persian family
who from generation to generation have lived in a
house built onto a mosque, referred to in the book’s
title. With extreme subtlety Abdollah describes the
life in a country that for many Dutchmen was virtually
unknown territory before this book appeared.
Only a few Dutchmen who know Iran well would be
able to assess whether or not the picture Abdollah

gives of Iranian history is an accurate one. The
Iranian people can probably do this far better – after
all, the story is set almost entirely in Iran. His native
country continues to preoccupy Abdollah. It seems
that one of his ambitions is to translate into Dutch the
Shahnameh, or Book of Kings, the great Persian epic
by the poet Ferdowsi. He explains that the work is the
literary pride and joy of the Iranian people. ‘This great
collection of tales proves the validity of the Persian
people. One thousand years ago the great poet
Ferdowsi collected the most ancient Persian myths
and legends that had never been written down. He
made a sublime collection consisting of 35,000 verses.
Down through the centuries storytellers recounted
these tales evening by evening, in tea houses, reading
them verse after verse until they were engraved
into the minds and memories of the Persian people.
Ferdowsi spent thirty years writing this book. The
Book of Kings shines and gleams like a golden light
in Persian literature.’ (Elsewhere in this book you can
read more about the Book of Kings.) In 2008 Abdollah
translated the Koran into Dutch. Just before it was
published he said the following about the translation.
‘I want to make the Qur’an (Koran) accessible for
every Dutchman … I shall wander through the
gardens of the Qur’an (Koran) side by side with my
Dutch readers.’

Iranian author
writes second
most popular
Dutch book ever
Martine Gosselink
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خانه مسجد ( )Het huis van de moskeeعنوان کتابیست که در
سال  ٢٠٠٦آرای مقام دوم بهترین کتاب هلندی که تاکنون منتشر
شده را به دست آورد .در رأی گیری دیگری در سال  ،٢٠٠٦برای یکی
دیگر از جوایز بزرگ ادبیاتی هلند ( ، )NS-publieksprijsاین کتاب برای
بار دیگر مقام دوم را کسب کرد .بیش از ١٥٠٠٠٠جلد از کتاب خانه
مسجد فروخته شده و داستانش مورد تأیید و تحسین منقدان قرار
گرفته .نویسنده این کتاب ،یک ایرانی به نام قادر عبداهلل است (نام
واقعی او حسین سجادی قائم مقامی فراهانی ،متولد اراک١٢ ،
دسامبر  ،)١٩٥٤که از سال  ١٩٨٨در هلند زندگی می کند .در سال
 ،٢٠٠٠او به خاطر تالش ها و تعهدش در تشریک مساعی بین المللی،
ادبیات و صلح به مقام شوالیه مفتخر شد.
چگونه ممکن است که قادرعبداهلل توانسته چنین محبوبیتی
کسب کند ،در حالیکه نوشته های او هیچ اثری به زبان مادری ندارد؟
کتاب او تنها به عنوان داستانی خوب ستوده نشده ،بلکه بیشتر از
هزاران خواننده آنرا درمقام دوم ،به عنوان بهترین کتاب هلندی در تاریخ
بر گزیدند .احتماال جذابیت موضوع داستان است که باعث محبوبیت
کتاب شده .برای خواننده هلندی زمینه داستان غیر بومی و غریب
است .داستان از غم و شادی یک خانواده ایرانی میگوید که نسل اندر
نسل در خانه ای واقع در یک مسجد زندگی می کنند .نام کتاب نیز به
همین موضوع اشاره دارد .عبداهلل با ظرافت بسیار ،زندگی در کشوری
را برای هلندی ها توصیف میکند که پیش ازنشر این کتاب ،برای آنها

سرزمینی کمابیش ناشناخته بود .تنها تعداد کمی از هلندی ها که
ایران را خوب میشناسند ،میتوانند قضاوت کنند که تصویر قادر
عبداهلل از تاریخ ایران تا چه حد به واقعیت نزدیک است .البته از آنجا
که تقریبا تمام این داستان در ایران میگذرد ،خود ایرانیان بهتر از هر
کسی پاسخ این سوأل را دارند.
سرزمین زاد و بوم قادر عبداهلل همواره اندیشه او را به خود مشغول
می دارد .گویا یکی از بلندپروازیهایش ترجمه شاهنامه فردوسی به
هلندیست .او اینگونه بیان میکند که شاهنهمه ذوق ادبی و مایه
سرفرازی مردم ایران است " :این گردآوری بزرگ از حکایت ها ،اعتبار
ملت ایران را به اثبات می رساند .هزار سال پیش چکامه سرای بزرگ
ایران ،فردوسی ،افسانه ها و اسطوره های باستانی و دیرینه را که تا
آن زمان نوشته نشده بودند ،در کلکسیونی واال که شامل ٣٥٠٠٠
بیت است ،گردآورد .از آن پس ،در طول قرن ها ،نقاالن این حکایت ها را
هر شامگاه در قهوه خانه ها میخواندند تا اینکه بیت به بیت در یاد
هر ایرانی نقش بندد .فردوسی سی سال از عمر خود را صرف نوشتن
این کتاب کرد .کتاب شاهان ،شاهنامه ،چون خورشیدی میدرخشد و
تابش نور طالئی آن بر ادبیات پارسی پرتو افکنی میکند".
در سال  ،٢٠٠٨عبداهلل قرآن را به هلندی ترجمه کرد .پیش از انتشار
کتاب در مورد ترجمه اش گفت " :میخواهم قرآن در دسترس همه
هلندیها باشد ...من در باغ قرآن پهلو به پهلوی خواننده هلندی پرسه
خواهم زد".

نویسنده ایرانی
برنده مقام دوم محبوبترین
کتاب هلندی ،که تا به
حال منتشر شده
مارتینه خوسلینک
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)Het huis van de moskee, by Kader Abdollah, 2005 (De Geus
خانه مسجد ،2005 ،نوشته قادرعبداهلل انتشارات دخووس
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Hello mister, how are you!
Where you from?
What you do in Iran?
You LIVE in Iran??
In YAZD? Why you live in YAZD?
Seven inexplicable reasons why a Dutchman would
want to live in Yazd
1. I love the desert (kavir ra doust daram)
The desolate silence. An emptiness that purges. The
endless nothingness. The mountains reddening in
the setting sun. I forget that I exist. In a boundless
space. This the way, towards what...? To the right are
the clay walls of a former hotel. Memories of bygone
days. The owner turned to dust and ashes, departed
leaving no children behind him. Time passes, the
wind blows the sand and everything away. This is my
desert, this is my home.
For Yazdi, the people from the city of Yazd, the desert
and its climate are threatening. Something to avoid
if possible. They do all they can to transform this
barren landscape into a green oasis, or something
like an abad (a well-situated place or settlement).
The process starts with the risky business of digging
out a qanat, an underground canal to catch the scarce
water and channel it. Without water there is no life,
no trees, no cool shadow, and no plants grow. The
desert has its own laws.
2. Here the sunlight is so delicious (aftab ra doust
daram)
The sun makes me happy. And Yazd is a city with
guaranteed sun. Clouds are seldom seen, especially
in spring and summer. Mitra, goddess of the sun, is
always present. On the traditional earthenware she
appears as a female figure, khorshid khanoum or
Mother Sun. The smiling face cheers me and gives
a kind of sun-energy. Not surprisingly, the ancient
village of Kharanaq (meaning ‘the place of the sun’),
a one hour drive from Yazd, is my favourite spot.
Yazdi don’t sunbathe on their balconies. They walk
in the shadow. And during the burning midday hours
they shut their shops and everyone has a siesta. On
a summer’s day the temperature here can rise to 50
degrees Celsius. Garm-e (Whew, it’s hot!) is an oftenheard complaint. The narrow streets, the marble, the
thick clay walls, the underground water channels, all
these are part of the battle against the heat.
3. The Netherlands is so wet and windy (dar Holland
baran va bad ziad miyad)
Every Netherlander probably knows what it’s like
cycling home through wind and rain. With the icy
wind lashing your face. The rain pelting down from a
dark sky. Raining cats and dogs; everything sodden.
Huddling, shivering beneath a bus shelter, umbrella
turned inside-out. Do I need to continue?
Yazdi come out and dance in the sparse rain. They
look up in amazement as the drops fall, khoda ra

shokr (Thanks be to God). One of our hotel guests, a
rainmaker, had flown specially over from Russia in
order to encourage the clouds to expel their water.
The characteristic wind towers were built here to
capture every tiny breath of breeze. Inside the houses
channels are built to conduct these breezes and
cool the rooms, as well as the underground water
reservoirs and the food supplies.

Why Yazd? Seven
inexplicable
reasons
Sebastian Straten

4. Yazdi are good people (Yazdi ha mardom-e kheili
khoubi hastand)
The true Yazdi are hard-working, thrifty and clever
business people. We Netherlanders appreciate these
qualities. The desert has toughened them and they
are exceptionally good at weathering out hard times.
They are cautious in extending their friendship but
are honest and loyal when they have got to know you
and when you respect their values.
Yazdi are known throughout Iran for their extreme
thriftiness and their curiosity. But also for their
sincere faith and their traditional values. Many Yazdi
are more conservative than the government. How can
someone from the West manage to survive here?
5. I love tradition and the Persian courtesy of tarof
(zendegi-ye sonati va por tarof ra doust daram)
The past continues into the present. This is certainly
so in Iran, with its ancient civilization going back
more than 2500 years. It is a melting pot of cultures:
Persians, Kurds, Turks, Azerbaijani, Arabs, Lor,
Baluchi, Bakhtiari, Afghani, Jews, Armenians and
numerous nomadic peoples. They are peacefully
interwoven via many traditional (seasonal)
ceremonies such as Chahar shanbeh souri, No Rouz,
Ashoura, Ramazan and Yalda. It is a land where
famous poets of long ago are still revered, where
there is much courtesy and overwhelming openarmed hospitality.
Yazdi often give themselves a hard time because
of their extreme politeness (tarof) and rules of
courtesy. It is most important to them not to offend
another person. They show their own feelings as
little as possible. They try to find out as much as
they can about another person while revealing
as little as possible about themselves. At a rough
estimate I would think that about 80 percent of every
conversation is tarof, that is, traditional politeness.
Take for instance, buying some bread:
Salaam Mohsen! (Good morning Mohsen)
Salaam Ali agha! (Good morning mister Ali)
Hale shoma chetore? (How are you today?)
Bad nistam. Shoma khoub hastid? (Not bad, and how
are you?)
Mamnoun am! Khanevade-ye shoma khoub hastand?
(Thank you for asking. And is everyone well in your
family?)
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Arre, motshakkeram. (Yes, thank you for asking)
Valede-ye gerami salamat hastand? (Are your
honourable parents in good health?)
Alhamdo lelah (Yes, God be praised!)
Befarmaid (What can I do for you?)
Bebakhshid, charta nun lotfan (If you please, four
loaves of bread, thank you)
Befarmayin, khedmat-e shoma (Here you are, sir,
please take them)
Daste shoma dard nakone (May it not be painful for
your hands)
Sar-e shoma dard nakone (May it not be painful for
your head)
Gheimatesh chand-mishe? (How much is it?)
Ghabel nadere (Your honoured self does not need to
pay for it)
Lotf darid. Che quadr taghdim konam (All honour to
you. What is the price?)
200 toman (200 toman =15 euro cents)
Befarmaid, agha (Here you are then) (handing over
the money)
Ghabeli nadasht! (You really did not need to pay for it)
Sepas gozaram (I am deeply grateful to you)
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Dige farmayeshi? (Do you have any other command
for me?)
Ghorbane shoma (literally: I am ready to die for you)
Khoda hafez (Good-bye)
Khoda negahdar (Good-bye, may God protect you)
Salaam beresounid (Please give my best wishes to
your family)
Mamnounam (I thank you)
Bebakhshid (Please excuse me now, I must leave you)
Khahesh mikonam (Please don’t be troubled)
You can almost hear the Yazdi people thinking. How
could anyone who has the “time is money” mentality
possibly do business here?
6. Iran is full of possibilities for the future (Iran dar
ayande kheili khoub mishe)
Tourism in Iran is still in its infancy. This is hardly

surprising after a revolution, then the eight years
of war initiated by Iraq, the boycott on the country
by America and the Western propaganda portraying
Iran as a land of terrorists. Despite all this I firmly
believe in a future for tourism. The country of Iran
is breathtakingly beautiful, its culture is endlessly
fascinating and the people are unbelievably
hospitable and welcoming to foreigners. I feel certain
that in the not-too-distant future Iran will be rediscovered by enthusiastic visitors. And of course
there are also 68 million Iranians who increasingly
are travelling and visiting places of interest in their
own country.
Many young Iranians have given up hope of a good
future in their own land. In the free West lie the
golden mountains and the lure of fortune. After all,
the satellite senders show this world of riches. The
rigidity of the social system – as they see it – has
blinded them to their own future possibilities. Where
does that Dutchman get his optimistic ideas from?
7. Those houses built of clay are just great
(sakhteman haye kah geli ra doust daram)
The architecture of the desert forms a unity
with nature. High walls offer protection against
sandstorms. Clay, absorbing the heat of the day,
retains a pleasant warmth into the cool of the
evening. The covered bazaar has circular cupolas
through which light enters. When you sleep beneath
a wind tower a cool breeze caresses your cheek. Our
Silk Road citadel in Kharanaq is organic evidence of
this unity between people and nature.
But Yazdi are tired of the dilapidated clay houses
which demand endless upkeep. Since the arrival
of air-conditioning many people have moved into
modern flats built of concrete, outside the city centre.
8. Silk Road Hotel is Paradise! (Hotele Jade-ye
Abrisham behesht ast)
And then you walk into a tranquil oasis. A fountain
plashing water in a green setting. A pleasure garden,
with comfortable low benches on which to recline,
where the thankful traveller may relax and drink
a date milkshake. Where amorous couples may
cautiously cuddle... Where backpackers from east
and west may meet and swap stories. Where a weary
pilgrim may find peace.
And happily, everyone recognizes that “Silk Road
Feeling” – backpackers, trekkers, expats, students,
tradesmen and businessmen, people from Tehran
and Yazd alike.
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View of Yazd, 2009
نمایی از یزد2009 ،

 ممنون. ببخشید. خواهش می کنم.زمان ،پول است؛ پس چگونه با این طرز فکر و رفتار ،تجارت می کنند.
این چیزی است که خود یزدی ها را هم به فکر انداخته.
 -6ایران در آینده خیلی خوب میشه
توریسم و جهانگردی اینجا هنوز در نخستین مراحل رشد قرار دارد.
عجیب نیست که بعد از انقالب و  8سال جنگ تحمیلی با عراق و
سپس تحریم کشور به وسیله آمریکا و تبلیغات کشورهای غربی
برای نشان دادن ایران به عنوان سرزمین تروریسم ،شاهد عقب ماندگی
جهانگردی در ایران باشیم .اما من جدا ً اعتقاد به بهبود این وضع دارم
(البته من جزو معدود کسانی هستم که اینگونه فکر می کنم).
کشور ایران ،زیبایی هوش ربائی دارد .فرهنگ جذابش و مردمی که به
صورت باورنکردنی ،نسبت به خارجیان مهمان نوازند .اطمینان دارم
که در آینده نه چندان دور ،جهانگردان مشتاق ،دوباره ایران را کشف
خواهند کرد و البته  68میلیون ایرانی به طور فزاینده ای به بخش های
مختلف کشورشان مسافرت می کنند.
خیلی از ایرانیان جوان ،امیدی به آینده خوب در اینجا ندارند .در غرب آزاد،
کوه های طالیی آرمیده و بختی اغوا کننده .به هر حال فرستنده های
ماهواره ،چنین این جهان پر از ثروت را به نمایش می گذارند .سخت
گیری های نظام اجتماعی (آنگونه که جوانان می بینند) باعث دیده
نشدن امکانات در کشورشان شده .چرا این مرد هلندی آنقدر مثبت
فکر می کند؟

 -7ساختمان کاهگلی را دوست دارم
معماری کویری با طبیعتش همخوانی دارد .دیوار بلند ،از آمدن طوفان
و شن به خانه جلوگیری می کند .کاهگل ،حرارت روز را جذب می کند
و در سرمای شب ،گرمای مطبوعی ایجاد می کند .بازار سرپوشیده،
گنبدهای گردی دارند که از روزنه های آن نور وارد می شود .وقتی زیر
بادگیر می خوابید ،نسیم مطبوعی گونه هایتان را نوازش می دهد.
جاده ابریشم ،خود یک نماد واقعی در مورد اتحاد بین انسان و طبیعت
است .ولی یزدی از خراب شدن کاهگل های خانه اش که نیاز به
نگهداری دائمی دارد خسته شده است .از زمانی که تهویه مطبوع
آمده ،بسیاری از مردم در آپارتمان های مدرن زندگی می کنند.
 -8هتل جاده ابریشم ،بهشت است
و بعد به یک آبادی در میان کویر می رسید .فواره ها به راهند .آب در
جوی روان است .یک باغ خوشایند ،یک نیمکت راحت و کوتاه که
رویش می توان لم داد .جایی که مسافران راضی و شاکر می توانند
آرامش یابند و یک میلک شیک خرما بنوشند .جایی که جفت های
عاشق می توانند با احتیاط همدیگر را در آغوش گیرند ،...جایی که
افرادی با کوله پشتی از شرق و غرب همدیگر را می بینند و داستان
هایشان را برای هم بازگو می کنند .جایی که یک زیارت کننده خسته
بتواند آرامش یابد .هر کسی «احساس جاده ابریشم» را تشخیص
می دهد .کوله به پشتها ،کسانی که با مشقت سفر می کنند،
دانشجویان ،تاجران ،مردمان تهران یا یزد همه یکسان از این آرامش
بهره مند می شوند.

سالم آقا .حال شما چطوره؟
اهل کجائید؟
در ایران چه می کنید؟
شما در ایران زندگی می کنید؟
در یزد؟ چرا در یزد زندگی می کنید؟
هفت دلیل نه چندان آسان ،برای یک هلندی که می خواهد در یزد
زندگی کند.
-1کویر را دوست دارم
هیچ بی پایان .کوه هایی که
پاالید.
می
که
بودنی
سکوت محض ،تهی
ِ
به سرخی می زنند .هنگام آرامش و قرار گرفتن خورشید در بی کرانی
فضا ،وجودم را فراموش می کنم .این راه است .به کجا؟ در قسمت
راست دیوار کاهگلی کاروانسرای قدیمی است؛ یادگاری از روزهای دور.
مالک آن سال هاست که خاک شده .رهروان رفته اند بی آنکه نسل
دیگری در پشت داشته باشند .زمان گذشته .باد می وزد و خاک هر چه
را که هست می برد .این عزیزترینم ،خانه من است.
برای یک «یزدی» یعنی مردمان شهر یزد ،کویر و آب و هوای آن تهدید
کننده است .جایی که باید از پیشروی کویر جلوگیری کرد .آنها هر
کاری می کنند تا این زمین تهی را به مرغزاری سبز تبدیل کنند .چیزی
شبیه یک جنگل یا آبادی .روند کار با عملیات پر خطر کندن قنات آغاز
می شود .آبراهی زیرزمینی ،برای گردآوری آب کمیاب و هدایت آن .بدون
آب ،زندگی نیست ،درخت نیست ،سایه سار خنکی نیست و گیاه نمی
روید .کویر قانون خود را دارد.
 -2آفتاب را دوست دارم
آفتاب شادم می کند .یزد شهری است که آفتاب تند را ضمانت می
کند .ابر به ندرت دیده می شود .بخصوص در بهار و تابستان .میترا،
خدای خورشید ،همیشه حاضر است .در روی ظرف های سفالینه
سنتی ،خورشید خانم ،یا مادر خورشید حاضر است؛ با صورتی خندان
که شادمانم می کند و گرمای خورشید را می بخشد .عجیب نیست
که ده باستانی خارانک( 1به معنای مکان خورشید) که یک ساعت با
یزد فاصله دارد؛ مکان دلخواه من است.
یک یزدی ،در بالکن ،حمام آفتاب نمی گیرد .آنها در سایه راه می روند
و در ساعت های سوزان نیمروز ،مغازه ها را می بندند و می خوابند .در
روزهای تابستان ،درجه حرارت به  50درجه سانتیگراد می رسد«.خیلی
گرمه!» این شکایتی است که اغلب شنیده می شود .کوچه های
باریک ،سنگ مرمر ،قنات ،دیوارهای ضخیم ،همه اینها بخشی است از
جنگ علیه گرما!
 -3در هلند باران و باد زیاد می آید
تمام هلندی ها احتماال می دانند که دوچرخه سواری در باد و باران چه
حالی دارد .زمانی که باد یخزده به صورتتان سیلی می زند و از آسمان
تیره ،باران به شدت می بارد .گربه ها و سگ های باران خورده؛ همه چیز
خیس است .به خود پیچیده و لرزان زیر سقف ایستگاه اتوبوس .چتر از
شدت باد ،پشت و رو می شود .باز هم باید بگویم؟
وقتی نم نم باران در یزد می بارد ،یزدی ،بیرون می آید تا برقصد .آنها
مشتاقانه به باال نگاه می کنند تا قطره های باران را ببینند؛ «خدا را
شکر!» .یکی از مهمانان هتل ما ،باران ساز است؛ از روسیه پرواز کرده
تا ابرها را برای باریدن پربار کند .بادگیرها که نشان ویژه شهرند برای
این ساخته شده اند که هر نسیم ظریفی را شکار کرده و از طریق
مجرای داخل خانه به اطاق ببرند .همین طور آب انباری که آب را ذخیره
می کند و محل نگهداری غذا در زیرزمین.

 -4یزدی ها مردمان خوبی هستند
حقیقت این است که یزدی ها سخت کوش اند؛ مردمانی صرفه جو و
زیرک در معامله .ما هلندی ها برای این خصوصیت ارزش قائلیم .کویر
به آنها آموخته که در آن آب و هوای طاقتفرسا و دوران های سخت،
چگونه تاب آورند .در توسعه دوستی هایشان محتاطند ولی وقتی تو
را شناختند درستکار و وفادارند؛ بخصوص اگر به ارزش هایشان احترام
بگذاری.
یزدی در تمام ایران به صرفه جو بودن و کنجکاوی شهرت دارد ولی
همین طور به خاطر ایمان و اخالص و حفظ ارزش های سنتی .خیلی از
یزدی ها حتی بیش از دولت محافظه کارند .چگونه یک غربی می تواند
اینجا دوام بیاورد؟
 – 5زندگی سنتی و پرتعارف را دوست دارم
گذشته استمراری در حال .ایران به یقین چنین است .با تمدنی
باستانی که قدمت آن به بیش از  2500سال پیش می رسد .کاسه ای
از ترکیب تمدن های پارسی ها ،کردها ،ترک ها ،آذربایجانی ها ،عرب ها،
لرها ،بلوچی ها ،بختیاری ها ،افغان ها ،یهودی ها ،ارمنی ها ،و تعداد
زیادی از مردمان چادرنشین .آنها از طریق سنت ها در هم تابیده و بافته
شده اند .مراسمی چون چهارشنبه سوری ،نوروز ،عاشورا ،رمضان و
یلدا .اینجا سرزمینی است که از شاعران بزرگ قدیمی با احترام یاد
می کنند .جایی که ادب بسیار و مهمان نوازی با آغوش باز ،فراوان
است.
یزدی ها به خاطر رعایت ادب و تواضع فوق العاده ،زحمت زیادی به خود
می دهند .مهمترین مساله برایشان این است که باعث رنجش و یا آزار
دیگران نشوند .آنها احساس خود را تا آنجا که ممکن است کمتر بیان
می کنند .می خواهند درباره دیگران بدانند و در مورد خود تا آن جا که
امکان دارد کمتر بگویند .در یک ارزیابی کلی فکر می کنم  80درصد
هر گفتگویی تعارف باشد .این یک ادب سنتی است.
برای مثال هنگام خریدن نان:
 سالم محسن! سالم علی آقا! حال شما چطوره؟ بد نیستم؛ شما خوبید؟ آره ،متشکرم والده گرامی سالم هستند؟ خدا را شکر! بفرمائید! ببخشید چهار تا نون لطفا! بفرمائید خدمت شما. دستت درد نکنه. سرت درد نکنه. قیمتش چنده؟ قابل نداره! لطف دارید. دویست تومن! بفرمایید آقا. قابل نداشت. سپاسگزارم. کاری دیگه؟ قربونت! خداحافظ! خدانگهدار! -سالم برسونید!

چرا یزد؟
هفت دلیل غیر قابل توضیح
سباستیان ستراتن
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Persian appearances in Dutch drama
At an early date the Netherlands already showed
an interest in Persian culture, and this applies to
many artistic forms; one of them was drama. Several
Dutch plays dating from previous centuries reveal
the Persian connection. In 1745, for instance, Frans
van Steenwijk wrote the drama Thamas Koelikan,
which deals with the military campaign of Nader
Shah against the Mogul kingdom in India. Before he
became shah, Nader Shah’s name was Tahmasb Qoli
Khan, and hence the play’s title. In that sense the play
– as well as offering entertainment – provided some
up-to-date news. It was performed by the leading
actors of the day. Towards the end of the eighteenth
century, at a time when the Netherlands was under
French (Napoleonic) rule, there were renewed
plans to give several performances of the piece in
the Netherlands. These were, however, prohibited:
the reason given was that since the play was set in
India it might be seen as pro-British, which in the
Netherlands of that time was unacceptable. This may
perhaps have been the very reason why some had
wanted to revive the play.
Earlier, in 1657, Joannes Serwouters wrote a
play about Persia titled Den grooten Tamerlan
(Tamburlane the Great). This was an historical piece,
dealing with the struggle in the fourteenth century
between the Mongol warlord Teymour Leng, ruler of
Transoxiania, and the Turkish sultan Bayazet. In both
these plays there is a genuine interest in the culture
of various peoples – but this goes hand in hand with
a less xenophile attitude towards the actual as well
as the supposed cruelty of kings and rulers in distant
lands.
In the twentieth century Persia appears in various
guises in the Netherlands. The Persian shah Abbas
the Great (1588-1629), for instance, figured as main
character in the celebrations held in 1919 by the
students of Delft to mark the thirteenth lustrum
(sixty-fifth anniversary) of their ‘student union’.
As was the custom, a grand procession was held
through the city with the title ‘The Arrival of Shah
Abbas I the Great with Foreign Ambassadors in the
City of Esfahan in the Year 1619 after the War against
the Ottoman Turks’. It was usual when student
bodies in the Netherlands celebrated their lustrums
to organize a large-scale event in costume, and the
more exotic the display (that is, from the point of view
of the Dutch audience) the better. On this occasion
the magnificent oriental-inspired garments made
a glorious show. In 1956 the theme of the costumed
procession and open-air display for the lustrum being
celebrated by the members of Utrecht University’s
oldest fraternity, the Utrechtsch Studenten Corps,
was Xerxes, Persian ruler from 486 to 465 BCE.
Today: the Netherlands takes the stage in Persia
Towards the end of the 1970s, just before the Islamic
revolution in Iran, Ritsaert ten Cate, founder of the
Amsterdam theatre company Mickery, attended the

Shiraz-Persepolis Festival. This event attracted the
entire avant-garde arts world and people such as
director Bob Wilson were invited. He was one of the
most innovative theatre producers of the previous
twenty years. The Dutchman Ten Cate was closely
involved in a production by Tenjo Sajiki-Shintokumaru
(of the Japanese Terayama Theatre Group). He
recalls the animated discussions about whether it
was politically correct to accept an invitation issued
during the shah’s regime.
Starting a few years ago there have been regular
cultural-exchange projects between the Netherlands
and Iran. The first of these with which I was involved
was the appearance of pianist Marcel Worms at the
Fajr Festival in 2004. Worms also performed on the
island of Kish, in a classy hotel. Here he played on a
Steinway grand; unfortunately a few of its keys were
not quite all they might have been. Interestingly, the
effect was splendidly ‘bluesy’. Worms is an expert
at performing compositions based on blues themes,
and on the ailing Steinway the music sounded
unexpectedly authentic. From 2005 on, Netherlands’
theatre has been popular in Tehran. A representative
from the Fajr Theatre Festival had seen the Bambie
theatre group perform during the Utrecht Festival
aan de Werf (Dockyard Festival). The group had
presented their piece Bambie VIII. He invited
Bambie to Tehran, but they were unable to perform
at that time. The manager of the group, Wernard
Zilver, suggested as alternative the quasi-opera
Lautsprecher Arnolt from the theatre company Nieuw
West. And so this piece was performed by actor
Marien Jongewaard at the 2005 Fajr Festival; it is an
electronic opera for solo voice by composer Huba
de Graaff with words by Eric-Ward Geerlings. There
were two performances before a packed auditorium
in the large hall of Tehran’s municipal theatre. The
two performances attracted higher audience figures
in Iran than all their performances put together in the
Netherlands.
In the following year the Bambie group was able to
appear and indeed won the newly-established prize
for best performance. Bambie VIII was acclaimed
by young Iranian theatre-makers as well as by
students and others who attended the Fajr Festival.
Part of the appeal was that the Bambie theatre was
different, but also this piece slotted in exceptionally
well into the ongoing search for meaning and new
interpretations in today’s Iranian theatre. Further
examples of Netherlands’ theatre in Iran today are
the puppet theatre company Het Magisch Theatertje
(Little Magical Theatre) who performed in the puppet
theatre festival of 2006. In the following year Boukje
Schweigmann’s Whirl was performed at IIFUT
2007, the Iran International Festival of University
Theatre. In that same IIFUT festival there was also a
street theatre performance by Farhad Foroutanian,
a director of Iranian origin now involved with the
theatre organization Interact in the Netherlands’
Capelle aan de IJssel.

Theatre and
music: cultural
reciprocity
Neil van der
Linden
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1. Marcel Beekman and David van Ooijen
perform with young Iranian musicians at the
Fajr Music Festival on 26 December 2007
مارسل بیکمان و دیوید فان اووین در حال نواختن با نوازندگان جوان
2007  دسامبر26 ،ایرانی در جشنواره موسیقی فجر
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Iranian audiences in Dutch theatres
For some time after the Islamic Revolution people
in Iran were not very concerned with foreign theatre
and films. Then in the late 1990s Iranian cinema
started to make an impact in European festivals,
among other places in the Rotterdam Film Festival
where it became quite prominent. Undoubtedly,
this festival contributed to the emergence on the
international scene of Iranian theatre-maker Abbas
Kiarostami, and father and daughters Makhmalbaf.
Inspired by them, interest in contemporary Iranian
culture including Iranian theatre began to grow both
in the Netherlands and other European countries.
Thus, for instance, Atila Peysiani is a well-known
television actor in Iran and the same time the ‘father’
of Iranian avant-garde theatre. Plays by him are
regularly performed at such arts festivals as those
in Edinburgh and Avignon. In 2002 he played in The
Mute who was Dreamed in the Netherlands. The
Netherlands’ press was full of praise for Amirreza
Koohestani’s presentation in the 2006 Holland
Festival of the piece Amidst the Clouds (well after he
had appeared as guest at the Edinburgh, Avignon and
Brussels arts festivals). Then in the annual Holland
Festival he appeared once more in 2008 with Quartet,
A Journey to North.
In December 2007 the festival Dancing on the Edge,
dedicated to modern dance from the Middle East,
invited dance and puppet performer Yaser Khaseb
to perform his Mysterious Gift, while filmmaker and
dancer Amirali Navaee made an appearance with
a dance film made in Iran. In December 2007 Yaser
Khaseb gave a joint production with Duda Paiva’s
Netherlands puppetry and dance company.
At present a number of Netherlands’ theatre
companies, some of them Youth Theatre groups,
are establishing an association together with
American theatre-makers, with colleagues in Syria,
northern Iraq and Iran, under the name ‘Connecting
Stories’. Their first meeting was held in June 2008
in Amsterdam. There were four participants from
Iran, the aforementioned Yaser Khaseb, the young

directors Hamid Poorazadi and Reza Goran, and
Farin Zahedi, the ‘mother’ of modern Iranian theatre.
They also appeared as guest on Café Méditerranée, a
television series initiated by the SICA, the Foundation
for International Cultural Activities. This body invites
well-known figures from the Middle East to discuss
new cultural developments in their country, set in a
global context.
Why cultural exchange?
The great benefit of cultural exchanges is that
they establish the exchange of expertise and ideas
between artists and the public from different
countries in a context that in principle is able to
avoid politics, and yet addresses political issues.
Nowadays the expression ‘cultural dialogue’ has
become something of a cliché; but cultural exchange,
or perhaps it should be called ‘cultural diplomacy’,
still contributes to improved mutual understanding.
It enables artists and audiences to meet and may
often serve to adapt their views and preconceptions.
Furthermore, it deals with another essential element
in people’s lives: entertainment, one of the essential
aspects of art.
It is, indeed, just as important that artists from the
West in Iran show high-quality art and that they
come to understand that the Middle East is possibly
different from what most of them had imagined.
The same, naturally, applies the other way round.
Furthermore, it is valuable for people not only to
learn to respect possible differences, but also to
discover the many similarities and the many likeminded in other cultures. Fine friendships often
develop from cultural exchanges and these may
have more effect than reports in the newspapers,
pronouncements of diplomats or scholarly research.
Meetings between artists, taking the form of
workshops and various forms of collaboration, lead
to new forms of art and a broadening of artists’
horizons. For this reason it is important that all sides
present the best they have in the arts.

24. Quartet
25. A journey to North
26. Dancing on the Edge
27. Duda Paiva
28. Connecting Stories
29. The Foundation for
international Cultural Activities

مطبوعات هلند امیررضا کوهستانی را به خاطر بازی در نمایشنامه
«در میان ابرها» ،ستایش کردند .بعد از حضور او به عنوان مهمان
در جشنواره های ادینبورا ،آوینیون و بروکسل ،بار دیگر او در سال
 2008در جشنواره سالیانه هلند با آثار «کوارتت» 24و «سفری به
26
شمال» 25ظاهر شد .در دسامبر  ،2007جشنواره «رقص روی لبه»
که اختصاص به رقص های مدرن خاورمیانه داشت ،بازیگر و عروسک
گردان ،یاسر خاسب ،را دعوت کرد تا «هدیه مرموز» را به نمایش
بگذارد .عالوه بر آن ،امیر علی نوایی ،فیلمساز و بازیگر ،با یک فیلم
رقص از ایران در این جشنواره شرکت کرد .در دسامبر  ، 2007یاسر
خاسب محصولی مشترک با کمپانی «دودا پایوا» 27که در هلند
کارهای عروسکی می کند ،تولید کرد .هم اکنون ،تعدادی از کمپانی
های هلندی که بعضی از آنها ،از گروه تئاتر جوانان تشکیل شده اند،
در حال تاسیس انجمنی به همراهی نمایشنامه نویسان آمریکایی
و همکاران دیگر خود در سوریه ،شمال عراق و ایران هستند .نام این
انجمن «داستان های پیوند دهنده » 28است .اولین گردهمایی آنها در
ماه جون  2008در آمستردام بود .چهار شرکت کننده ایرانی در این
گردهمایی عبارت بودند از یاسر خاسب که به او قبال اشاره کردیم
و همینطور کارگردان جوان ،حمید پورآذری ،رضا گوران و فرین زاهدی
که به نام «مادر تئاتر مدرن ایران» از او یاد می شود .آنها در برنامه
تلویزیونی کافه مدیترانه که با ابتکار بنیاد فعالیت های فرهنگی بین
المللی 29تولید می شود ،شرکت کردند .این برنامه از افراد مشهور در
خاورمیانه دعوت می کند تا در مورد توسعه فرهنگ در کشورشان و
در زمینه جهانی به گفتگو بپردازند.

چرا تبادل فرهنگی؟
مهمترین فایده تبادل فرهنگی ،برقراری و مبادله مهارت ها و عقاید
بین هنرمندان و مردم کشورهای مختلف است ،در زمینه ای که می
شود در حین اجتناب از سیاست به مطرح کردن مسائل سیاسی
پرداخت .امروزه «تبادل گفتمان» به نوعی کلیشه شده .ولی آنچه که
ما آنرا تبادل فرهنگی و یا شاید «سیاست فرهنگی» می نامیم ،هنوز
می تواند تفاهم دوسویه ایجاد کند و یا آنرا بهبود بخشد .عالوه بر
آن ،تبادل فرهنگی باعث مالقات هنرمند با مخاطب هنری می شود و
گاهی می تواند موجب نوعی تفاهم و توافق بین افکار و آراء از قبل
تشکیل شده آنها گردد .از سوی دیگر با یک عنصر ضروری از زندگی
مردم سر و کار دارد :تفریح و سرگرمی ،که یکی از اساسی ترین
جنبه های هنر است .حقیقتا بسیار مهم است که هنرمندان غربی
هنری با کیفیت باال در ایران ،به نمایش بگذارند و متوجه بشوند که
خاورمیانه احتماال با آنچه که تصور می کرده اند تفاوت دارد و البته
عکس آن نیز مصداق دارد .عالوه بر این مهم است که مردم بیاموزند
تا نه تنها به تفاوت های احتمالی احترام بگذارند ،بلکه به شباهت
ها و همفکری ها در دیگر فرهنگ ها نیز بپردازند .دوستی های خوب،
اغلب با تبادالت فرهنگی بالنده می شوند و تاثیر این تبادالت ،ممکن
است بسیار بیشتر از گزارش های روزنامه ،اعالمیه رسمی دیپلمات
ها و یا تحقیقات دانش پژوهان باشد .مالقات بین هنرمندان در شکل
کارگاه های هنری و انواع دیگر همکاری ها ،باعث بوجود آمدن اشکال
جدید هنر شده و افق دید هنرمند را وسعت می بخشد .به همین
دلیل مهم است که هر دو طرف بهترین هنر خود را ارائه دهند.
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2. Workshop given by theatre
company Bambie in 2006
کارگاه هنری توسط کمپانی تئاتر بامبی در 2006

حضور ایرانیان در نمایشنامه های هلندی
هلندی ها از زمان بسیار دور ،به فرهنگ ایرانیان عالقه نشان می
دادند .این عالقه را میتوان به هنرهای مختلف ایرانیان از جمله تئاتر
مشاهده کرد .در بسیاری از نمایشنامه های هلندی قرن های گذشته،
ارتباط با ایرانیان آشکار است .برای مثال در سال  1745میالدی« ،فرانس
فان ستینویک» 1نمایشنامه ای به نام «تاماس کولیکان» 2نوشت
که درباره لشکرکشی نادر شاه به پادشاهی مغول در هندوستان
بود .نادرشاه ،پیش از آنکه به پادشاهی برسد تهماسب قلی خان
نامیده میشد که نام نمایشنامه نیز از او بر گرفته شده است .این
نمایشنامه که توسط بازیگران برجسته آن زمان اجرا می گردید،
عالوه بر جنبه تفریحی ،برخی از اخبار روز را هم ارائه می کرد .در
اواخر قرن هجدهم ،زمانی که هلند تحت قوانین فرانسه (ناپلئونی)
اداره می شد ،دوباره قرار شد تا این نمایشنامه را چندین بار در هلند
بروی صحنه بیاورند .ولی بهر حال از اجرای آن جلوگیری شد و بدین
دلیل که چون داستان نمایشنامه در هندوستان می گذشت ،اجرای
آن میتوانست به معنای همراهی با انگلیس باشد ،که در هلند زیر
سلطه فرانسه غیر قابل قبول می نمود .شاید دقیقا به همین دلیل
بود که بعضی ها می خواستند این نمایشنامه را دوباره زنده کنند.
قبل از آن در سال  1657میالدی «یوهانس سرواترز» 3نمایشنامه ای
درباره ایران به نام «تامبورلین بزرگ» 4نوشت .این نمایش تاریخی در
مورد جدال بین فرمانده ارتش مغول ،تیمور لنگ ،فرمانروای ماوراء
النهر با بایزید ،سلطان عثمانی در قرن چهاردهم میالدی است .گرچه
در هر دو نمایشنامه یاد شده ،توجه و عالقه ای راستین به فرهنگ
مردمان مختلف وجود دارد ،ولی در عین حال ،نگرشی نه چندان بیگانه
دوست ،نسبت به ستمگری  -واقعی و یا فرضی  -شاهان و حاکمان در
سرزمین های دور مشاهده می شود.
در قرن بیستم ،ایران ،با چهره های متفاوتی در هلند جلوه گر شد.
برای مثال در جشنی که در سال  1919میالدی به وسیله دانشجویان
در شهر دلفت برگزار شد؛ شاه عباس کبیر( 1588-1629میالدی)
به صورت شخصیت اصلی جشن به نمایش در آمد .جشن اتحاد
دانشجویان هر پنج سال یکبار اجرا می شد و آن سال ،مصادف با
سیزدهمین دوره آن بود (شصت و پنجمین سالگرد) .بنا به رسم ،راه
پیمائی بزرگی در شهر ترتیب داده شد با عنوان“ :ورود شاه عباس کبیر
با سفیران خارجی به شهر اصفهان در سال  1619بعد از جنگ با
ترکان عثمانی ”.در آن زمان رسم بود که وقتی گروه های دانشجوئی
ج سال ه خود را جشن می گرفتند برنامه ای بزرگ با
در هلند دور ه پن 
لباسهای مخصوص ترتیب بدهند .هرچه برنامه نمایش شان عجیب و
غریب تر بود (از نظر بیننده هلندی) ،آنرا موفق تر به حساب می آوردند.
در این مناسبت نیزبا استفاده از لباسهای الهام گرفته شده از شرق
نمایش باشکوهی ترتیب داده شد .در سال  1956نیز موضوع جشن
پنج ساالنه قدیمیترین انجمن اخوت دانشگاه اوترخت (Utrechtsch
 5 )Studenten Corpsخشایار شاه ،فرمانروای ایران در  465تا  486پیش
از میالد بود .این جشن بصورت راهپیمائی دسته های دانشجوئی در
لباسهای مخصوص و نمایش در فضای باز صورت گرفت.
امروز :حضور هلند در صحنه نمایش ایران
در سال های پایانی  1970درست پیش از انقالب اسالمی در ایران،
«ریتسارت تن کاته» 6موسس کمپانی تئاتر “میکری” در آمستردام ،7در
جشن هنر شیراز شرکت کرد .این رویداد هنری ،تمام هنرمندان پیشرو
جهان را به خود جذب کرده بود؛ کسانی مثل «باب ویلسون» .8او یکی
از نوآورترین تهیه کنندگان تئاتر در بیست سال گذشته به حساب می
آید .تن کاته 9هلندی که با «تنجو سایکی-شینتوکومارو» 10از گروه
تئاتر ترایامای ژاپنی همکاری نزدیک داشت؛ او به یاد می آورد که بحث

پرشوری داشته اند ،درباره اینکه آیا از نظر سیاسی قبول دعوت دولت
شاهنشاهی ایران صحیح است یا خیر.
از چند سال پیش پروژه تبادالت فرهنگی منظمی بین ایران و هلند
شروع شد .در اولین دوره که من همکاری داشتم (سال « ،)2004مارسل
وورمز» 11پیانیست در جشنواره فجر می نواخت .وورمز در جزیره کیش
در یک هتل درجه یک ،اجرایی هم داشت .در آنجا او با یک پیانوی
اشتاینوی رویال به اجرا پرداخت .متاسفانه چند کالویه پیانو ،آنطور
که باید کار نمی کردند ولی همین موجب شده بود که صدای آن بطور
جالبی حزن انگیز شود .وورمز که خود در اجرا و ساخت موسیقی بر
پایه تم های محزون ،متخصص است ،توانست به طور غیرمنتظرانه
ای با آن پیانوی معیوب  ،قطعاتی کامال معتبر و درست اجرا کند .از
سال  2005به بعد ،نمایشنامه های هلندی در تهران مورد توجه قرار
گرفتند .نماینده ای از جشنواره فجر ،کار «گروه تئاتر بامبی» 12را در
جشنواره اوترخت ( 13)Dockyard Festivalدید ،که بامبی هشت را
اجرا می کردند .این نماینده ،گروه بامبی را به تهران دعوت کرد ،ولی
در آن سال ،امکان اجرا برای گروه وجود نداشت .مدیریت گروه بامبی،
«ورنارد زیلور»14پیشنهاد داد که شبه اپرای «الوتسپیخر آرنوت» 15از
کمپانی تئاتر «نیو وست» جایگزین نمایش آنها بشود .پس در جشنواره
16
فجر سال  ،2005این نمایش بوسیله هنرپیشه «مارین یونگهوارد»
اجرا شد .این نمایش یک اپرای الکترونیکی برای تک خوانیست
که آهنگساز آن «هوبا دخراف» 17و نویسنده متن آن «اریک -وارد
خیرلینگ» 18می باشند .این برنامه ،دو اجرا در تاالرهای بزرگ و پراز
جمعیت تئاتر شهر داشت .در این دو اجرا تعداد مشتاقان و تماشاگران
ایرانی ،بیش از تمام کسانی بود که در هلند به دیدن این نمایش آمده
بودند.
در سال بعد ،گروه بامبی توانست بر صحنه هنر ایران ظاهر شود و
حتی برنده جایزه تازه بنیاد ،برای بهترین اجرا نیز شد .بامبی هشت از
طرف جوانان نمایشنامه نویس ایران و همینطور دانشجویان و کسانی
که در جشنواره فجر شرکت داشتند مورد تشویق قرار گرفت .بخشی
از جذابیت بامبی به خاطر تفاوت های آن بود ،ولی در عین حال این
نمایشنامه درراستای جستجوی مداوم برای یافتن تعبیر و تفسیر
جدیدی از تئاتر امروز ایران بود .از نمونه های دیگر تئاتر هلند در ایران
19
می توان به کمپانی نمایشنامه عروسکی « تئاتر کوچک جادویی»
اشاره کرد که در سال  2006در جشنواره نمایشنامه عروسکی اجرا
داشت .در سال بعد یعنی « 2007باوکیه شوییخمانز ویرل» ،20اجرایی در
جشنواره بین المللی تئاتر دانشجویی ایران داشت .در همان جشنواره،
«فرهاد فروتنیان» ،کارگردان ایرانی تبار که اکنون با سازمان تبادالت
تئاتری در هلند (کاپله فان دوایسل) 21همکاری می کند ،یک اجرای
نمایشنامه خیابانی داشت.
تماشاگران ایرانی در نمایشنامه های هلند
تا مدتی پس از انقالب اسالمی ،مردم چندان توجهی به فیلم و
نمایشنامه خارجی نداشتند .بعدها در اواخر  ،1990سینمای ایران
جشنواره های اروپایی را تحت تاثیر قرار داد .یکی از این جشنواره ها،
فستیوال فیلم روتردام بود که سینمای ایران در آن نقش برجسته ای
پیدا کرد .بی شک این جشنواره در معرفی عباس کیارستمی کارگردان
ایرانی و «مخملباف ِ» پدر و دختر ،به صحنه سینمای جهانی نقش
بسیار موثری داشت .با الهام از آنها ،توجه و عالقه به فرهنگ معاصر
ایران ،از جمله در زمینه تئاتر ،در اروپا و هلند رشد بسزایی یافت .برای
مثال آتیال پسیانی ،هنرپیشه مشهور تلویزیونی ،پدر تئاتر پیشرو
ایران است و کارهای او در خارج از کشورش در جشنواره های هنری
چون «ادینبورا» 22و «آوینیون» 23به نمایش در می آیند .در سال ،2002
او نمایشنامه «گنگ خواب دیده» را در هلند اجرا کرد .در سال ،2006

تئاتر و موسیقی؛ کنش
متقابل فرهنگی
نیل فان در لیندن
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1. Frans van Steenwijk
2. Tamas Kolikan
3. Joannes Serwouters
4. Tamburline the Great
5. Oldest Fraternity
6. Ritsaert ten Cate
7. Amsterdam Theatre Company Mickery
8. Bob Wilson
9. Ten Cate
10. Tenjo Saijki Shintokumaru
11. Marcel Worms
12. Bambie
13. Utrecht Festival aan de werf (Dockyard
)Festival
14. Wernard Zilver
15. quasi-opera
16. Marien Jongewaard
17. Huba de Graaff
18. Eric-Ward Geeling
19. Little Magical Theatre
20. Boukje Schweingmann’s whirl
21. Capelle ann den Yssel
22. Edinburg
23. Avignon

Five minutes ahead of time I ring the doorbell of v’s
house. She’s a dj, Iranian-Dutch and an emerging
talent in Amsterdam and surrounding districts. We’ve
arranged to have an interview but she’s not back
yet. I wait for ten minutes. She is late and I am early
– this brings home to me one of the big differences
between the Dutch and Iranian cultures. After a short
while she arrives on her bike, smiling cheerfully.
She lets me into the house and leads me upstairs.
Her home is filled with fascinating objects, warm
and welcoming with a stylish elegance, a reflection
of herself. And very shortly tea, grapes and small
biscuits appear on the table.
How much do you feel Iranian and how much Dutch?
In percentages please.
100 percent Iranian and 100 percent Dutch – comes
the confident reply. She continues: I began to realize
this over the past few years. I have lived in the
Netherlands since I was eleven. When I was about
twenty I became interested in my roots. From then
on I often went back to Iran and became more fluent
in Persian. Almost every year I would spend three
months with my family in Tehran. I feel very close to
them and it’s because of them that I am so homesick
for Iran.
Don’t you feel homesick when you remember your
childhood days in Iran?
Yes of course – but the city I knew as a small girl has
changed completely. I recall the narrow streets, the
adobe houses, the traditional gardens and the huge
orchards with walnut trees. And the street-sellers, of
course. Every day I would hear a voice ringing down
the street, calling “Namaki! Namaki!”. (In Persian
namak means ‘salt’) There was a man pushing a
barrow. He would collect old bread – in Iran the thin
nan bread is eaten as fresh and soft as possible and it
soon becomes very hard and impossible to chew! So
the namaki relieves people of it – he would weigh the
old bread and give you the equivalent weight in salt.
I don’t think this happens any more. I believe the old
bread was fed to sheep.
And I have very fond memories of being with my
granny. Every day she would be busy in the kitchen,
cooking traditional Iranian food. Not many people do
this nowadays.
When you had family outings, what did you do?
We would go outside and have a picnic – Iranian
popular activity number one! We used to go to the
woody parkland on the outskirts of Tehran. Or we
would spend long afternoons with relatives outside
the city. Sometimes we went to our holiday home
on the Caspian Sea. And every Friday (the Muslim
Sunday!) we went to the hilly region of Darband, just
beyond Tehran. My parents, uncles and aunts would
take rugs and they would lie down on them and go to
sleep. And I would play nearby.
Yes, in fact we always went somewhere outdoors. I
do the same thing in the Netherlands, but somehow

it’s different. I go for long hikes here. But there are
no mountains and I miss that. Every time I return to
Tehran I keep exclaiming for the first few days, “Oh,
look at the mountains!” Yes, I miss them; it’s like
seeing the sky at night without the moon. In Tehran
the mountains are always there, embracing the
skyline, just beyond the city. And I miss the family
picnics, it’s not the same with my friends here in the
Netherlands.
What makes you different from Dutch people?
One big difference is the attitude towards hospitality.
In Iran you really do your utmost to offer hospitality.
Your guests don’t have to lift a finger, you treat them
like royalty. And I try to do that here. I really enjoy
going out of my way to make things pleasant for my
guests. My visitors really don’t have to do the washing
up.
And I simply couldn’t bear it when I was a student
and invited people for a meal and then afterwards
they would ask: “How much do I owe you?”
I can imagine that must have been painful! Are there
other differences?
Yes. Spending the evening together telling stories.
This is one of the most enjoyable Iranian social
traditions. It’s different somehow in the Netherlands.
Either you do it as a group all together, or you don’t
do it at all. It’s pretty hard to tell one story after the
other all on your own – it has to be a joint venture!
When you’re at home and sitting daydreaming about
Iran, what pictures spring to mind?
The streets in Tehran. Seen from the car. Driving
around having fun with my cousins, always with the
car radio on, playing the latest hits.
You are a dj by profession. In your work, can you find
traces of your Iranian background?
Certainly. I think I have more ‘feeling’ for what is
genuine authentic music than quite a lot of my
colleagues have. Because I grew up with the music
of Iran. And I don’t make use of what I consider to be
poor-quality commercial music from Iran, I choose
more unusual pieces with artistic quality. In general,
Dutch djs don’t seem to appreciate the distinction,
they tend to use the easily accessible hits.
But quite apart from my Iranian background, I
grew up with many cultures. My parents felt it was
important that I should come into contact with art,
film and music from many different countries. And
now I use all these influences in my work as dj.
Do you keep track of what’s new in Iran?
Of course. And this proves a very stimulating
exchange. Iranians who live outside Iran follow
closely what’s happening in Iranian music; and
Iranians living in Iran know all about the latest hits
abroad. I’m a bit like this myself. When I’m in Holland
I know I belong in the Netherlands. This has become
my country. But when I’m in Iran, I never want to
leave; the Netherlands fades far far away, like a
distant dream.

Talking to Sharie
Martine Gosselink
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Shari and family in Iran, 2005
2005 ،شری با خانوادهاش در ایران

پنج دقیقه جلوتر از وقت قرارمان در خانه شری را می زنم .شری یک
دی جی ایرانی-هلندیست که شهرت او در آمستردام و حومه به
خاطراستعدادش رو به افزایش است .قرار مصاحبه داریم ولی او هنوز
نرسیده .ده دقیقه صبر می کنم .او دیر کرده و من زود آمده ام – و این
من را به یاد یکی از بزرگترین تفاوتهای بین فرهنگ ایرانی و هلندی می
اندازد .اندکی بعد او با دوچرخه اش می آید ٬خندان .مرا به داخل و به
طبقه باال راهنمایی می کند .خانه اش پر است از چیز های مسحور
کننده .گرم و خوشامدگو ٬با سلیقه و با وقار ٬بازتابی از خودش .خیلی
زود چای ٬انگور و بیسکویت های کوچک روی میز ظاهر می شود.
چقدر خود را ایرانی و چقدر خودت را هلندی میدانی؟ درصد بده لطفا.
صد در صد ایرانی و صد در صد هلندی – جوابی با اعتماد به نفس .او
ادامه می دهد :من این را در چند سال اخیر فهمیدم .از یازده سالگی به
بعد در هلند زندگی میکنم .وقتی حدود بیست سالم شد عالقمند
به ریشه هایم شدم.از آن به بعد بارها به ایران سفر کردم و فارسی
ام روان تر شد .تقریبا هر سال سه ماهش را با خانواده ام در تهران می
گذراندم .با آنها خیلی احساس صمیمیت میکنم و به خاطر آنهاست
که من اینچنین دلتنگ ایرانم.
“وقتی به دوران کودکی ات در ایران فکر میکنی دلتنگ نمی شوی؟
بله البته – ولی شهری که من به عنوان یک دختر کوچک می
شناختم بکلی عوض شده است .من خیابانهای باریک ٬خانه های
خشتی ٬باغچه های سنتی ٬باغ های بزرگ پر میوه و درختان گردو را به
یاد دارم .و البته همینطور فروشندگان خیابانی .هر روز صدایشان را می
شنیدم که از خیابان فریاد می زدند ”:نمکی! نمکی!” مردی بود که ارابه
چرخی را هل می داد و نان های خشک و قدیمی را جمع می کرد .می
دانید در ایران نان ها نازک وقتی که تازه و نرم هستند مصرف می شوند
و وقتی سفت شدند دیگر قابل جویدن نیستند .بدین ترتیب نمکی به
مردم کمک میکند .او نان های کهنه را با ترازو میکشد و هم وزن آن
به شما نمک می دهد .فکر نمی کنم دیگر نمکی وجود داشته باشد.
بنظرم نان های کهنه غذای گوسفندان بود.
من همینطور خاطراتی دلپذیری از مادربزرگم دارم .او هر روز در
آشپزخانه مشغول پختن غذای سنتی ایرانی بود .امروز دیگر بیشتر
مردم این کارها را نمیکنند.
وقتی با خانواده به گردش خارج از شهر می رفتید چه می کردید؟
ما بیرون شهر پیک نیک می رفتیم – مهمترین فعالیت مورد عالقه
ایرانیان .عادت داشتیم به پارک جنگلی حومه تهران برویم ٬و یا تمام
بعد از ظهر طوالنی را با خانواده بیرون شهر بگذراندیم .گاهی هم به
ویالی خودمان در کنار دریای خزر می رفتیم و هر جمعه را در تپه های
دربند آنسوی تهران می گذراندیم .پدر و مادرم ٬عمه و عموها قالی می
آوردند ٬روی آن دراز می کشیدند و می خوابیدند .من هم همان اطراف
بازی می کردم .بله در واقع ما همیشه جایی به گردش می رفتیم .من
همین کار را در هلند هم می کنم اما احساسی متفاوت دارد .در هلند
من پیاده روی های طوالنی میکنم ولی اینجا کوه نیست و من دلتنگ
آنم .هر وقت که به تهران می روم چند روز اول مدام فریاد میزنم “وای
کوه ها را نگاه کن!” بله دلم براش تنگ میشه .درست مثل این که
در شب آسمان را بدون ماه ببینی .در تهران کوه ها همیشه هستند

و درست آنسوی شهر خط افق را در آغوش گرفته اند .دلم برای پیک
نیک های خانوادگی تنگ می شود .پیک نیک با دوستان در هلند کامأل
با آن متفاوت است.
چه چیزی تو را از مردم هلند متفاوت میسازد؟
یک تفاوت بزرگ در روش مهمان نوازی است .در ایران نهایت کوششت
را برای مهمان نوازی می کنی .مهمانت الزم نیست کوچک ترین کاری
انجام دهد و تو با آنان شاهانه رفتار میکنی .من سعی می کنم همین
کار را در هلند هم انجام دهم .واقعا دوست دارم تمام تالشم را برای
لذت بردن مهمانانم انجام دهم .مهمانانم واقعا الزم نیست که ظرف
ها را بشویند .تحملش برایم سخت بود وقتی در دوران دانشجوییم
جمعی را برای شام یا ناهار دعوت میکردم و بعد از مهمانی از من می
پرسیدند“ :چقدر به تو بدهکارم؟”

گفتگو با شری
مارتینه خوسلینک

می توانم فکر کنم که باید دردناک باشه! فرق های دیگری هم هست؟
بله گذراندن شبها در کنار هم در خانه ٬خانه نشینی و قصه گوئی.
این یکی از لذت بخش ترین سنتهای اجتمایی ایرانیان است .هلندی ها
اینرا ندارند .قصه گفتن را باید یا با یک گروه انجام داد یا اصال انجام
نداد .خیلی سخت است که خودت به تنهایی پشت سر هم قصه
بگویی ٬این یک کار گروهی است که همه باید همکاری کنند.
وقتی توی خانه نشستی و داری درباره ایران رویاپردازی می کنی چه
تصویری توی ذهنت می آید؟
خیابانهای تهران ٬منظره ای از داخل اتوموبیل ٬ماشین سواری و
گذراندن ساعات خوب با پسرخاله ام در حالیکه ضبط ماشین روشن
است و داریم آخرین آهنگهای روز را گوش میدهیم.
تو یک دی جی هستی ٬آیا توی کارهات اثری از ایرانی بودنت دیده میشه؟
مسلمأ ٬فکر کنم در مقایسه با اغلب همکارانم من درک بهتری
از موزیک اصیل و معتبر دارم .این به خاطر اینست که با موزیک
ایرانی بزرگ شدم .هیچوقت از موزیکی که به نظرم کیفیتی پایین
و بازاری دارد استفاده نمی کنم و بیشتر سعی می کنم قطعه های
غیرمعمول و با کیفیت هنری باال را بکار برم .به طور کلی بنظر نمی
آید دی جی های هلند ارزشی برای این تفاوتها قائل باشند و بیشتر
مایلند از آهنگهایی که راحت قابل دسترس هستند استفاده کنند.
ولی جدا از ایرانی بودنم من با فرهنگهای مختلفی بزرگ شدم .پدر و
مادرم احساس می کردند که مهم است که من با هنر ٬فیلم و موزیک
سایر کشورها آشنا شوم .و حاال من از همه آن تاثیرات در کارم به
عنوان دی جی استفاده می کنم.
مسائل و گرایشهای هنری جدید ایران را دنبال میکنی؟
البته ٬این را میشه یک تبادل انگیزشی دانست.ایرانیهایی که بیرون
کشور هستند از نزدیک تمام رویدادهای موزیک ایران را دنبال میکنند
و ایرانیانی هم که در داخل کشور زندگی میکنند در مورد آخرین
موزیکهای خارجی خبر دارند .من هم تقریبأ همینطورم .وقتی در هلند
هستم می دانم که به هلند تعلق دارم و اینجا کشورم شده است.
ولی وقتی در ایرانم هرگز نمی خواهم آنجا را ترک کنم ٬هلند برایم
رنگ می بازد و دور و دورتر میشود ٬مثل یک رویای دور.
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In 2002 I left the Royal Tropical Institute Junior
Museum and travelled with a colleague to Iran where
we prepared an exhibition titled Paradise & Co, an
exhibition about Iran for children between the ages
of 6 and 9. We contacted the children’s organization
Kanoon that has been dedicated to the intellectual
and creative development of all Iranian children
between the ages of 4 and 18 for over 40 years. This
introduction provided a basis for further collaboration
which has continued right up to the present day and
has yielded many attractive and concrete results.
In their professional relationship with and for
children, The Royal Tropical Institute Junior Museum
and Kanoon are of one and the same mind. We
have similar intrinsic, educational and qualitative
principles. Both institutions treat children seriously,
do comprehensive fundamental research and provide
well-trained, competent and inspiring personnel to
work with the children.
Kanoon is a government organization that falls under
the Iranian Ministry of Education. This institution
has carried out its work in several different political
climates and within these constraints has always
looked for openings that will enhance children’s
individual and intellectual development. Kanoon has
usually succeeded in keeping politics at bay. In the
500 Kanoon centres in Iran there are junior libraries,

exhibition areas, film and theatre auditoriums,
educational and didactic research departments,
poetry workshops, and courses in calligraphy,
painting, architecture, animation, music, illustration,
English language and computer skills. Kanoon
develops and produces educative toys and runs a
large publishing company: Kanoon now stands for
a hallmark of quality in Iranian children’s books.
The institution publishes high-quality books at an
affordable price. Kanoon’s mobile libraries travel to
remote places in Iran and a troupe of their actors
travels all over the country using a converted lorry as
a theatre.
The Kanoon teachers are specialists who have been
schooled in the relevant university subjects. Many
a prominent Iranian artist began his or her career
with Kanoon. Many have used their expertise later
on in the service of Kanoon. One such talent is Abbas
Kiarostami, the Iranian filmmaker awarded many
international prizes whose career started with Kanoon
where he made juvenile films. Kiarostami later
became director of the Kanoon’s film department and
for many years he was the master to a new generation
of Iranian filmmakers. Today young graduates of the
different arts are still taught by experienced Kanoon
instructors.
In 2003 The Royal Tropical Institute Junior Museum
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started an exchange programme between a group
of children from Amsterdam and a group of children
from Teheran. The Iranian parents were extremely
eager to ensure their children took part in this
project. All the children in the specified age category
from the Kanoon branch in South Teheran, the host
institute in Iran, applied to join in. Thirty children
were chosen for this intensive exchange project. For
the remaining two-hundred children a Holland Kids
Club was set up with films, picture books, cooking
activities, Dutch games and similar activities.
The exchange project continued until the end of the
exhibition Paradise & Co, in March 2006. For twoand-a-half years thirty Dutch children communicated
with thirty Iranian children by way of photographs,
drawings, cartoons and expressive works of art. A
trilingual website www.kids-at-iran.nl was made to
facilitate this project, as a platform for all the pieces
of work, information and exchanges involved in this
project. Exhibitions were held in both The Royal
Tropical Institute Junior Museum and in Kanoon to
show the products arising from this project.
The children contacted one another regularly by
webcam and at the end of the project a group of
eighteen Dutch children travelled to Iran to meet
their Iranian partners there. The children got to know
one another as individuals and thus discovered what
they had in common. They experienced far fewer
differences than they had initially imagined.
Even after the successful exhibition Paradise &
Co in The Royal Tropical Institute Junior Museum
the relationship with Kanoon was sustained. An
informative book about Iran for children 10 years

and older has been produced in collaboration with
the Kanoon publishing house. A Persian version
of the book has been published in Iran. During
the international storytelling festival in December
2007 the book was presented in Shiraz, Iran’s
‘cultural capital’, to the festival’s Iranian and foreign
participants. In the not-too-distant future The Royal
Tropical Institute Junior Museum’s publisher, KIT
publishers, will be publishing a number of books
from the Kanoon publisher’s lists in both Dutch and
English.
In autumn 2007, during a visit to The Royal Tropical
Institute Museum to see the Bombay exhibition, the
director of Kanoon showed an interest in bringing this
exhibition to Iran. Since then the Kanoon directorate
has made an official request for the exhibition to The
Royal Tropical Institute Museum. It is not just a case
of merely moving the exhibition materials but also
adopting the working method accompanying it, one
in which children, under the professional guidance
of the Bombay exhibitors, bring the exhibition to life
by means of stories and all sorts of activities in the
restaurant, the shops, houses, workplaces, cinema
and streets shown in the exhibition.
Very recently the largest children’s museum in the
United States (in Indianapolis) has informed us that
they want to take over our Ghana exhibition and the
accompanying mode of operation we have developed.
Due to these developments in The Royal Tropical
Institute Junior Museum we now have a dream: in
it these great rival nations meet in the interests of
educating our children to be world citizens, keen to
find out more about one another.
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Internal view of the Tropenmuseum (Royal
Tropical Institute) in Amsterdam
نمای داخلی موزه جوانان انستیتو سلطنتی مناطق گرمسیری

در سال  ،2002موزه جوانان انستیتو سلطنتی مناطق گرمسیری
را ترک کردم و به اتفاق همکارم برای تدارک نمایشگاهی با عنوان
« »Paradise & Coبرای کودکان ایرانی  6تا  9ساله ،به ایران سفر
کردم .با «کانون» ،نهادی در ایران که بیش از چهل سال است برای
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایرانی  4تا  18ساله فعالیت می
کند؛ تماس گرفتیم .این معارفه ،زمینه را برای همکاری گسترده تری
فراهم کرد که تا به امروز ادامه پیدا کرده و نتایج درخشان و استواری
هم داشته است .موزه جوانان انستیتو سلطنتی مناطق گرمسیری
و کانون ،هر دو در رابطه حرفه ای خود با کودکان ،مثل هم هستند و با
هم همفکری کامل دارند .هر دو موسسه ،بچه ها را جدی می گیرند؛
تحقیقات جامع بنیادین (درباره آنها) انجام می دهند و از پرسنلی
آموزش دیده ،توانا و با ذوق برای کار با کودکان استفاده می کنند.
کانون ،نهادی دولتی است که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش است .این
موسسه ،کار خود را در فضاهای مختلف سیاسی انجام داده و با وجود
همه محدودیت ها ،همواره به دنبال موقعیت های مناسب برای تقویت
رشد فردی و ذهنی کودکان بوده است .کانون ،معموال از سیاست
کناره گرفته است 500 .مرکز کانون در ایران ،همواره محل هایی برای
کتابخانه های کودکان ،برپایی نمایشگاه ،سالن های نمایش فیلم
و اجرای تئاتر ،دپارتمان های تحقیقاتی آموزشی و کارگاه های شعر
بوده است و در آنها دوره های خطاطی ،نقاشی ،معماری ،انیمیشن،
موسیقی ،نقاشی ،زبان انگلیسی و مهارت های کامپیوتر آموزش
داده می شود .کانون ،همچنین اسباب بازی های آموزشی می سازد و
یک شرکت انتشاراتی بزرگ را اداره می کند؛ کانون ،که در حال حاضر
نشان کیفیت برای کتاب های کودکان ایرانی است و کتاب هایی با
کیفیت باال و قیمت های مناسب را منتشر می کند .کتابخانه های
سیار کانون ،به نقاط دورافتاده ا ی از ایران می روند و گروه هنرپیشگان
آنها نیز به سرتاسر کشور سفر می کنند و کامیون خود را تبدیل به
صحنه تئاتر می کنند.
مربیان کانون ،همگی متخصصانی هستند که در رشته های
دانشگاهی مربوط به شغل خود تحصیل کرده اند .بسیاری از
هنرمندان مطرح ایرانی ،حرفه خود را از کانون شروع کرده اند و
بسیاری دیگر هم ،بعدها مهارت های خود را در اختیار کانون قرار داده
اند .یکی از این استعدادها« ،عباس کیارستمی» است؛ فیلمساز
ایرانی که جوایز بین المللی بسیاری دریافت کرده و کارش را با کانون
و ساخت فیلم هایی برای کودکان شروع کرد .کیارستمی بعدها مدیر
دپارتمان فیلم کانون شد و سال ها ،استاد نسل تازه ای از فیلمسازان
ایرانی بود .امروز ،فارغ التحصیالن جوان رشته های هنری مختلف ،هنوز
هم از مربیان و اساتید با تجربه کانون آموزش می بینند.
در سال  ،2003موزه جوانان انستیتو سلطنتی مناطق گرمسیری،
برنامه تبادل گروهی از کودکان آمستردام را با گروهی از کودکان تهران
آغاز کرد .والدین ایرانی بسیار مشتاق بودند که کودکانشان در این
پروژه شرکت کنند .شعبه کانون در جنوب تهران ،میزبان این برنامه در
ایران بود و همه کودکان یک گروه سنی خاص در این شعبه ،متقاضی
شرکت بودند .سی کودک برای این برنامه تبادل فشرده انتخاب شدند.
برای دویست کودک باقی مانده ،باشگاه کودکان هلند 1راه اندازی شد
که امکاناتی همچون فیلم ،کتاب های مصور ،فعالیت های آشپزی،
بازی ها و مسابقات هلندی و فعالیت های مشابه آن را در اختیار
کودکان قرار می داد .این برنامه تبادل ،تا پایان نمایشگاه & Paradise
 Coدر ماه مارس  2006ادامه پیدا کرد .برای مدت دو سال و نیم ،سی
کودک هلندی با سی کودک ایرانی از طریق عکس ،نقاشی ،کارتون و
کارهای هنری مبتنی بر بیان احساس با یکدیگر ارتباط برقرار کردند.
یک وب سایت سه زبانه به آدرس  www.kids-at-iran.nlبرای سهولت
این پروژه راه اندازی شد که سکویی برای نمایش تمام کارها ،اطالعات

و تبادالتی بود که در این پروژه انجام شد .نمایشگاه ها هم در کانون و
هم در موزه جوانان انستیتو سطلنتی مناطق گرمسیری برگزار شد تا
آثاری که حاصل این پروژه بود به نمایش در بیاید.
بچه ها با وب کم به طور مرتب با یکدیگر در تماس بودند و در پایان
پروژه ،گروهی از هجده کودک هلندی به ایران سفر کردند تا دوستان
ایرانی خود را در آنجا ببینند .بچه ها ،تک تک ،همدیگر را از نزدیک
دیدند و بین خود نقاط اشتراک بسیاری یافتند .در مقایسه با آنچه
که در آغاز تصور می شد؛ آنها تفاوت های کمتری داشتند .حتی پس از
نمایشگاه موفق  Paradise & Coدر موزه جوانان ا نستیتو سلطنتی
مناطق گرمسیری ،رابطه با کانون همچنان باقی ماند .کتابی آموزنده،
درباره ایران ،برای کودکان ده ساله و بیشتر با همکاری انتشارات
کانون چاپ شده است و یک نسخه ایرانی از این کتاب در ایران هم به
چاپ رسیده .در جریان «جشنوارهء قصه گویی» در دسامبر  ،2007این
کتاب در شیراز ،پایتخت فرهنگی ایران برای شرکت کنندگان ایرانی
و خارجی جشنواره ،رونمایی شد .در آینده ای نه چندان دور ،ناشران
 KITمتعلق به موزه جوانان انستیتو سلطنتی مناطق گرمسیری،
چند کتاب از کانون پرورش فکری کودکان را به هر دو زبان هلندی و
انگلیسی چاپ خواهند کرد.
در پاییز  ،2007رئیس کانون ،هنگام بازید از «نمایشگاه بمبئی» که
در موزه جوانان انستیتو سلطنتی مناطق گرمسیری برپا شده بود
به برگزاری این نمایشگاه در ایران نیز ابراز عالقه کرد .پس از آن هم،
هیئت مدیره کانون ،تقاضای رسمی و اداری برای برپایی این نمایشگاه
به موزه جوانان انستیتو سلطنتی مناطق گرمسیری ارائه داده اند.
اهمیت چنین کاری صرفا ً انتقال اشیاء نمایشگاه از یک مکان به
مکانی دیگر نیست؛ بلکه الگوبرداری از شیوه کاری است که آثار این
نمایشگاه را همراهی می کند و این شیوه کار ،چیزی نیست جز این
که کودکان ،با راهنمایی حرفه ای برپا کنندگان نمایشگاه بمبئی ،با
داستان ،و فعالیت های مختلف (در رستوران ،فروشگاه ها ،خانه ها،
اماکن کار ،سینما و خیابان های نمایشگاه) به این نمایشگاه جان
می بخشند.
اخیراً ،بزرگترین موزه کودکان در ایاالت متحده ( ایندیانا پلیس) ،به
ما اطالع داده است که می خواهد مجوز برپایی نمایشگاه (با شیوه
منحصر به فرد ما) را در کشور «غنا» 2اخذ کند .در پی این تغییر و
تحوالت ،هم اکنون ،ما هم در موزه جوانان انستیتو سلطنتی مناطق
گرمسیری ،رویایی را در سر می پرورانیم؛ در این رقابت شدید ملت ها
با هم مالقات کنند و برای شناختن یکدیگر اشتیاق نشان دهند ،تا
کودکان بدانند که همه شهروندان این جهان هستند.

کانون و موزه
جوانان انستیتو سلطنتی
مناطق گرمسیری
محمد بابازاده

1. Holland Kids Club
2. Ghana

Dutch-Iranian kids meeting, 2007
(The Royal Tropical Institute
)Junior Museum, Amsterdam
پسران ایرانی و هلندی در طول برنامه تبادل 2007
(موزه جوانان انستیتو سلطنتی مناطق گرمسیری ،آمستردام)
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The wonder of
words
Wendie Shaffer
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Nederlands-Perzisch Idioomwoordenboek by Afshin Afkari, 2008
2008 ، هلندی از افشین افکاری- فرهنگ اصطالحات فارسی

،شگفتی واژه ها
برای نخستین بار تا کنون
وندی شافر
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On a sunny day in November 2008 an enthusiastic
group gathered in one of the rooms of Amsterdam’s
old university. The occasion was a book launching:
the publication in Dutch and Persian of the first-ever
two-way dictionary of Persian and Dutch idioms. The
book is the fruit of many years’ work, spearheaded by
the Iranian sociologist now living in the Netherlands,
Afshin Afkari. I cannot do better than cite part of the
book’s introduction:
The Persian parts of the book are entirely the
work of A. Afkari. He has relied not only on his own
knowledge of Persian but also consulted a number of
Persian works and dictionaries. Furthermore he has
summoned the help of fellow Iranians living in the
Netherlands, and in particular was greatly assisted
by Mr Ansari. Together they succeeded in supplying
each Dutch expression (proverb, etc.) with a Persian
explanation – which was generally a close translation
of the Dutch explanation – while also managing as
much as possible to find a close equivalent, that is, a
Persian saying with (almost) the same content and
meaning as the Dutch. In about 70 percent of the cases
this succeeded. Please note: an equivalent expression
might well come from another context, for example,
the English saying Blood is thicker than water is very
close in meaning to the Dutch Het hemd is nader dan
de rok; the English image comes from the body, while
the Dutch considers the clothing. This book, like the
previous ones that Afshin Afkari has written, is directed
towards people presently living in the Netherlands,
whose mother tongue is Persian. It is estimated that
in the Netherlands today there are approximately
26,000 Iranians as well as 50,000 Afghanis. The Persian
language (which has many dialects) is spoken in Iran,
Afghanistan and Tadjikistan. It is an Indo-European
language and has words immediately recognizable by
English or Dutch speakers, such as madar=mother,
dokhtar=daughter and khoda=God, as well as words
familiar to all English-speakers, nan for bread and
chay for tea. At the presentation in November, Afshin,
who has lived in the Netherlands for 28 years, talked
about how he had collected the material, and the
people who had helped him. It is a great challenge
to translate proverbs and idioms, for it is not simply
a linguistic matter; they develop out of the cultural
history of a people. One expression springs to my mind,
literally translated into English as ‘Now the monkey
comes out of the sleeve’ (nu komt de aap uit de mouw);
this stems from a period over three hundred years ago
when it was fashionable in the Netherlands to carry
a pet monkey on one’s shoulder and the little animal
might sometimes hide in his owner’s elaborate puffed
sleeve. The meaning of the saying is that ‘Now the truth
of the matter will appear’. No easy task to approximate
the idiom of a western and an eastern country without
considerable courses in cultural-historical background.
Congratulations to Afshin Afkari for taking on this
tricky task and to all who assisted him in producing this
highly readable book.

 در یکی از اطاق های، عده ای عالقه مند،2008 در یک روز آفتابی نوامبر
 گرد،دانشگاه قدیمی آمستردام به مناسب عرضه یک کتاب جدید
هم آمدند؛ انتشار نخستین فرهنگ اصطالحات فارسی و هلندی دو
 این کتاب حاصل سال ها تالش.سویه به هر دو زبان فارسی و هلندی
 «افشین افکاری» جامعه.یک ایرانی پیشگام در این عرصه است
 هیچ توصیفی بهتر.شناسی است که اکنون در هلند زندگی می کند
:از نقل قول بخشی از مقدمه کتاب نیست
. به تمامی کار «افشین افکاری» است،«قسمت های فارسی کتاب
 بلکه همچنین به،او نه تنها از دانش خود در این زمینه استفاده کرده
، عالوه بر آن.شماری از آثار و لغت نامه های ایرانی رجوع کرده است
دوستان ایرانی را هم که در هلند زندگی می کنند فراخواند و بویژه
.آقای «انصاری» به او کمک شایان توجهی کرد
 توانستند برای اصطالحات هلندی (ضرب المثل ها، به کمک هم،آن دو
 معادل فارسی بیابند یا بسازند؛ تفسیر و توضیح های فارسی،)و غیره
 همین طور تا آنجا که ممکن.که خیلی نزدیک به معنای هلندی باشد
. تالش کردند،بود برای یافتن مترادف ها و معادل های نزدیک در دو زبان
 تقریبا همان معنی و مفهوم واژه های،به طوری که واژه های ایرانی
، در صد موارد نیز موفق شده اند70  در نزدیک به.هلندی را داشته باشد
 برای،برای مثال اگر دقت کنید متوجه می شوید که در بسیاری از موارد
 باید از مفاهیم، به زبان دیگر،بیان معادل و مترادف اصطالحات یک زبان
 «خون غلیظ تر: ضرب المثل انگلیسی می گوید.دیگری استفاده شود
از آب است» که خیلی نزدیک به این مثل در زبان هلندی است؛ «پیراهن
 در عبارت انگلیسی از بدن استفاده شده است.»نزدیک تر است از دامن
». لباس مورد توجه قرار گرفته است،در صورتی که در هلندی
 برای کسانی است، هچون کتاب های قبلی افشین افکاری،این کتاب
که زبان مادریشان فارسی است و در حال حاضر در هلند زندگی می
هزار50 هزار ایرانی و26  حدود، برآورد می شود که امروزه در هلند.کنند
) زبان فارسی (که لهجه های گوناگونی دارد.افغانی زندگی می کنند
 زبانی، زبان فارسی. افغانستان و تاجیکستان تکلم می شود،در ایران
هند و اروپائی است و کلماتی دارد که برای هلندی ها و انگلیسی ها
) وGod( ) و خداdaughter(  دختر،)mother( کامال آشناست؛ مثل مادر
)bread(  مثل نان، همین طور کلماتی آشنا برای همه انگلیسی زبانان
.)tea( و چای
 سال است که28  افشین که، در نوامبر،در روز رونمایی و معرفی کتاب
 در مورد چگونگی گرد آوری مطالب الزم برای،در هلند زندگی می کند
این لغتنامه و همین طور افرادی که در این کار به او کمک کرده اند
.صحبت کرد
 چالشی بزرگ است؛ چرا که،ترجمه اصطالحات و ضرب المثل ها
،فقط یک مساله زبان شناختی نیست؛ بلکه این ضرب المثل ها
.ریشه در فرهنگ و تاریخ ملت ها دارند
 یک اصطالح هم اکنون به ذهنم خطور کرد که عمال،به عنوان نمونه
ترجمهء انگلیسی آن چنین می شود؛ «حاال میمون از آستین بیرون می
 زمانی که. داستان این اصطالح به سیصد سال پیش برمی گردد.»آید
 مد روز بود و میمون ها معموال، داشتن یک میمون دست آموز،در هلند
بر روی یکی از شانه های صاحب خود قرار می گرفتند؛ اما گاهی هم
. در آستین های پفی صاحبان خود پنهان میشدند،این حیوانات کوچک
معنی اصلی این ضرب المثل چنین است؛ «حاال حقیقت امر معلوم
».می شود
 بدون در نظر،نزدیک کردن اصطالحات غربی به اصطالحات شرقی
. کار آسانی نیست،گرفتن مالحظات و زمینه های تاریخی و فرهنگی
به افشین افکاری به خاطر انجام این کار دشوار تبریک می گوییم و
همینطور به همه کسانی که به او کمک کردند تا این کتاب واالی
.خواندنی تولید شود
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Iran. A country of rose gardens, nightingales,
Ferdowsi and Saadi. A country of war graves, black
chadors, Khomeini and Khamenei. A unique country
where young people drink Coca-Cola set against a
background of anti-American murals, in streets that
bear the names of martyrs.
I came to live here eight years ago, swapping the
flat landscape of the Netherlands for imposing,
but bike-unfriendly mountains. My characteristic
Dutch bluntness vanished behind veils of tarof, an
intricate but somewhat old-fashioned system of
customary courtesies that bears a resemblance to
the courtliness of our chivalrous forefathers. The best
way to handle this is to make it standard practice to
refuse the delicacies offered to you twice, linger for
ten minutes at a doorway before entering a room,
constantly reiterating ‘after you’, and accept that you
will have to entertain people you would rather never
see again. Still: it has its charms, this well-meaning
system devised to ensure nobody takes offence. And
the longer I live in Iran, the more difficulty I have with
Dutch bluntness. Someone once most aptly sketched
it in the following way: If you turn up late for a dinnerdate in the Netherlands you will often be greeted
with: ‘You’re very late. The food is cold.’ But if the
same thing happens in Iran, people say: ‘You’re late.
Thank God nothing happened to you on the way. We
were so worried!’
The longer you live somewhere the more familiar it
seems. Speaking Persian, driving cars in Tehran’s
jungle, laughing with Iranian friends that you bump
into in jeans one minute and in a flowered chador the
next: all of this has now become normal. Hosseinprocessions full of men chastising themselves with
chains no longer seem sinister. Once fully integrated,
you mingle in with the mourning crowds, accepting
a cup of lemonade or a carton of rice that is pushed

into your hands. Nevertheless I do have to pinch
myself in disbelief sometimes: for instance when you
can carry on a sensible conversation with a toothless
old lady in a remote village or with a cleric in the holy
city of Qom. It is at moments like this that I feel how
privileged I am to be able to do the work I do!
Iran is not the easiest of places for journalists to do
their work, but it is fascinating. A complex society
full of contrasts. A nation proud of its time-honoured
culture that is not about to abandon its rights without
putting up a fight. There is always something going
on and the rule is here – more than many other
places in the world – that nobody knows what will
happen tomorrow.
There are times when you can yearn for things that
for most Dutch people are quite commonplace: a
cup of coffee with your relatives, vanilla custard,
the Hema department store, the smell of the
Netherlands, the wind blowing through your hair.
The experience of walking into a bookshop or library
with thousands of books in your own language is
one that I am only now able to value properly. In that
sense there are always two sides to the coin. Both
the Netherlands and Iran have clear advantages and
disadvantages. Comparing the two countries (usually
at an unconscious level) will never completely
disappear. But one thing remains constant: if you live
between two cultures nothing is matter-of-course.
I love Iran for its people, mountains, deserts, Caspian
Sea and Persian Gulf. I love the warm hospitality,
the delicious food, the hot summers which never
seem to end, and the snowy winters. In my children’s
bookcase you will find the Dutch picture book
Pluk van de Petteflat leaning brotherly against the
Shahnameh, The Book of Kings. On our breakfast
table feta cheese and walnuts alongside the typicallyDutch chocolate sprinkles. A double feast!

Feta cheese
and chocolate
sprinkles
Carolien Omidi
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Carolien Omidi in Iran, 2008
2008 ، کارولین امیدی در ایران

ایران ،کشور بوستان های گل سرخ ،بلبالن ،فردوسی و سعدی است؛
کشور مزار شهیدان ،چادرهای سیاه ،خمینی و خامنه ای است؛
کشوری است بی همتا که در آن جوانان ،در مقابل شعارهای ضد
آمریکایی منقش بر دیوارها و در خیابان هایی که نام شهیدان را بر خود
ِ
دارند؛ کوکاکوال می نوشند.
هشت سال پیش برای ادامهء زندگی به اینجا آمدم .چشم اندازهای
هموار هلند را با کوه های پر صالبت اما نه چندان سازگار با دوچرخه،
عوض کردم .شخصیت رُک هلندیَم ،پشت حجاب تعارف گم شد.
تعارف در اینجا نوعی ادب و تواضع پیچیدهء کهن ولی مرسوم است؛
شبیه به وقار اجداد دالورمان .بهترین راه برای یادگیری و به کار بردن
تعارف ،تمرین آن است .وقتی چیزی خوشمزه با مالحظه به شما
تعارف می شود؛ تا دو بار آن را رد کنید .پیش از ورود به اطاق ،به مدت
ده دقیقه ،دَم در ،این پا و آن پا کنید و چند بار بگویید «اول شما
بفرمایید!» و بپذیرید که باید از کسانی که مایل به دیدنشان نیستید،
پذیرایی کنید .با این حال جذابیت هایی هم دارد؛ تدبیری است از سر
خیرخواهی برای اینکه دلخوری و رنجشی در کسی ایجاد نشود .هر چه
بیشتر در ایران زندگی کردم مشکل بیشتری هم با رک گوئی هلندی
پیدا کردم.
یکبار شخصی ،تفاوت این دو روش زندگی را به خوبی توضیح داد؛ اگر
برای شام دیر کنید در هلند این طور به شما خیر مقدم می گویند:
«چقدر دیر کردی ،غذا سرد شده!» ولی اگر همین اتفاق در ایران رخ
دهد مردم می گویند« :دیر کردی ،خدا را شکر که توی راه اتفاق بدی
برایت نیفتاده ،ما خیلی نگران شدیم!» .هر چه بیشتر در جایی زندگی
کنید؛ برایتان ملموس تر می شود .فارسی صحبت کردن ،رانندگی در
جنگل تهران ،خندیدن با دوستان ایرانی که یک دقیقهء پیش شلوار
جین به پا داشتند و دقیقهء بعد ،چادر گلدار به سر دارند .همهء این
چیزها ،حاال عادی شده .دسته های حسینی پر از مردان زنجیر زن،
دیگر برایم ناگوار نیست .با آنها متحد می شوی؛ با خیل عزاداران

همراه می شوی؛ لیوان شربت آبلیمو را می پذیری ،یا ظرف پلوئی
را که با فشار ،توی دستانت قرار می گیرد .با این حال گاهی از سر
ناباوری باید خودم را نیشگون بگیرم .برای مثال وقتی می توانی با
پیرزنی بی دندان در یک ده کوره ،صحبتی معقول داشته باشی و یا با
یک مجتهد در شهر مقدس قم .در چنین لحظاتی احساس می کنم
چقدر خوشبختم که می توانم چنین کاری کنم!
روزنامه نگاری در ایران ،کار آسانی نیست اما جذاب است .اجتماعی
پیچیده و پر از تضاد .ملتی که به قدمت فرهنگی تاریخی خود افتخار
می کند اما معنایش این نیست که از حقوق خود چشم پوشی کند
حتی به بهای جنگ .در اینجا همیشه حادثه ای در حال رخ دادن است
قانون اینجا ،چنین است (بیش از هر جای دیگر دنیا)-که هیچکس
و
ِ
نمی داند فردا چه پیش می آید .گاهی آرزوی چیزی را می کنی که
برای یک هلندی ،خیلی پیش پا افتاده و عادی است؛ یک فنجان قهوه
با بستگانت ،دسر وانیلی ،1فروشگاه ِهما ،بوی هلند ،نسیمی که
البه الی گیسوانت می پیچد؛ تجربهء وارد شدن به کتابفروشی و یا
کتابخانه ای که در آن ،هزاران کتاب به زبان مادریت وجود داشته باشد.
و حاال قدر این چیزها را بیش از پیش می دانم .البته هر سکه ای دو
رو دارد .هر دو کشور ایران و هلند دارای معایب و مزایایی هستند.
همیشه در ذهنم ،این دو کشور را با هم مقایسه می کنم (معموال
ناخودآگاه)؛ ولی یک چیز همیشه باقی است؛ اگر میان هر دو فرهنگ
زندگی کنی؛ هیچ چیز به نظرت غیرطبیعی و نامعقول نیست.
من ایران را به خاطر مردمانش ،بیابان هایش ،دریای خزرش ،خلیج
فارسش ،دوست دارم .من عاشق مهمان نوازی گرم هستم؛ غذای
لذیذ ،تابستان های گرمی که گویی پایانی ندارد و زمستان پر برفش.
در قفسهء کتاب های فرزندانم کتاب هلندی Pluk van de Patteflat
برادروار ،در کنار شاهنامه جای گرفته؛ کتاب شاهان .روی میز
صبحانه ما ،پنیر فتا در کنار دانه های ریز شکالت هلندی قرار دارد؛
جشنی مضاعف.

پنیر فتا
و دانه های ریز شکالت
کارولین امیدی
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Poster by
Reza Abedini, 2003
پوستر ،اثری از رضا عابدینی2003 ،

Reza Abedini
carries off a
prestigious Dutch
prize
Martine Gosselink

رضا عابدینی برنده جایزه
معتبر هلندی
مارتینه خوسلینک

Since 1997 the Prince Claus Fund for Culture and
Development has been awarding prizes to people
and organizations who have made an important
cultural or social contribution. In 2006 the honour
was conferred upon Iranian designer, Reza Abedini.
On 13 December, His Royal Highness Prince Friso
presented him with the prize. The Prince Claus Fund
for Culture and Development had the following to say
about Abedini:
‘Reza Abedini receives the Prince Claus First Prize
in recognition of his personal creativity in producing
exceptional graphic designs, and for the personal
way in which he has utilized the expertise and
achievements of Iran’s national heritage and once
again made them original and fascinating. The prize
draws attention to the diversity of both historical and
modern Iranian culture. The prize recognizes the
impact of graphic designs as influential international
means of communication and sheds light on the
tradition of graphic design and its role both in Iran
and throughout the world.’
Abedini, since 1998 a teacher of graphic design
and visual culture at the University of Tehran, is
considered to be the most innovative and wellknown graphic designer in present-day Iran. His
books, magazines, but particularly his posters, have
captured the imagination of a wide public. And quite
rightly so. He mixes different disciplines, for instance
the age-old calligraphic tradition of Persian culture,
to form a new style language. Art critics report that it

is difficult to discover different style influences in his
work.
Characteristic of Abedini’s work is the way in which
he creates a balance between modern and traditional
design, both in his design language and in his use of
colour and typography. It is modern and refreshing.
And, at the same time, his art is indisputably Persian.
With his designs he not only pays tribute to the
art of calligraphy, so richly developed in Iran, he
even uses it as a basic element in his work. Thus
sometimes human figures are created entirely of
words and letters. Together with the Dutch designer
Hans Wolbers, Abedini wrote New Visual Culture of
Iran, a superb collection of visual culture taken from
present-day Iran. In this collection, Iran is showcased
as a country with a strong visual tradition, a country
that focuses attention on graphic design. Each year
some 800 Iranian designers graduate from college,
many of whom will have followed a course of lectures
given by Abedini. In his role as teacher Abedini points
out to his students the relationship between the
visual tradition and modern design. He provides the
impetus to carry out research into the long and rich
history of Persian art and calligraphy and fosters
fresh talent among a new generation of designers.
Abedini’s work is not restricted merely to designing
and teaching. He is a member of the Alliance
Graphique Internationale, initiator of many a forum
on graphic design, and the driving force behind the
Iranian Biennale for Graphic Design.

مشخصه کار عابدینی در تعادل وتوازنی است که او بین طراحی
 چه در زبان برنامه نویسى براى،سنتی وسبک مدرن بوجود آورده
 آثار او مدرن و روح.ف چینى
 طراحى و چه در استفاده از رنگها و حرو
 با طراحی.انگیز و درعین حال بدون هیچ شک و شبه ای ایرانیند
 که هنری بسیار پیشرفته در ایران،هایش نه تنها خوشنویسی را
 بلکه حتی از آن به عنوان سازه اصلی در آثارش، می ستاید،است
 بدین گونه که گاهی اوقات شکل پیکر انسان.استفاده می کند
.تماما ً با حروف و کلمات طراحی می شود
 فرهنگ بصری جدید، هانس ولبرس، به همراه طراح هلندی،عابدینی
ایران را به تحریر در آورده که مجموعه بسیارخوبیست از فرهنگ
 در این مجموعه ایران به عنوان کشوری با سنت.بصری امروز ایران
 کشوری که در آن به طراحی.قوی بصری به نمایش گذاشته شده
 ساالنه حدود هشتصد طراح ایرانی.گرافیک توجه بسیارمی شود
از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند که بسیاری از آنان در مقطعی
 او، در مقام استادی.از دوران تحصیل خود ازعابدینی درس گرفته اند
به ارتباط بین سنت های بصری و طراحی مدرن میپردازد و شاگردانش
را به تحقیق بیشتر در مورد تاریخ باشکوه و دراز مدت هنر ایران و
 و بدین ترتیب استعدادهای تازه ای را در.خوشنویسی تشویق میکند
 کار عابدینی تنها به تدریس.میان نسل جدید طراحان پرورش می دهد
.و طراحی محدود نمیشود
 پایه گذاربسیاری از انجمن،او عضو آلیانس گرافیک انترناسیونال
های طراحی گرافیک و یکی از گردانندگان دوساالنه طراحی گرافیک
.ایران است

 بنیاد پرینس کالوس به افراد و یا سازمانهائی که در،1٩٩٧ از سال
،زمینه فرهنگی و یا اجتماعی نقش پراهمیتی را ایفا کرده باشند
 این افتخار به طراح ایرانی رضا2٠٠۶  در سال.جایزه نقدی می دهد
 دسامبر این جایزه را از واالحضرت پرینس13 عابدینی رسید و او در روز
 بنیاد پرینس کالوس برای فرهنگ و توسعه در مورد.فریزو دریافت کرد
:رضا عابدینی چنین گفت
“ رضا عابدینی جایزه اول پرینس کالوس را به خاطر خالقیتش در تولید
طرح های استثنائی گرافیکی دریافت میکند و به خاطر برگزیدن راه
 او از مهارت ها و دستاوردهای میراث ملی ایران،شخصی اش که در آن
 این جایزه.بهره برداری میکند تا بار دیگر به آنها اصالت و جذابیت دهد
توجه همگان را به تنوع کارهای هنرمند در زمینه تاریخی و فرهنگ
 این جایزه از تأثیرات طرح های گرافیکی به.مدرن ایرانی جلب میکند
عنوان وسایل پرنفوذ ارتباطی در دنیای بین الملل آشناست و برسنت
”.طراحی گرافیک و نقش آن در ایران و سایر جهان تأکید میکند
 استاد طراحی گرافیک و فرهنگ بصری،١٩٩٨ عابدینی از سال
در دانشگاه تهران است و در حال حاظر نوآورترین و معروفترین
 مجالت و مخصوصا، کتاب ها.طراح گرافیک ایران بشمار میرود
 و کامال به.پوسترهایش توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده
 مثال با، او چندین سبک و روش کار هنری را با هم می آمیزد.حق
 زبان برنامه،استفاده از خوشنویسی های دیرینه فرهنگ پارسی
 صاحبنظران معتقدند که کشف سبک.نویسى جدیدی می آفریند
 کار ساده ای،های متفاوتی که او در کار خود از آنها ̀تاثیرگرفته
.نیست
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From seashells to advanced oils: Shell in Iran
During and immediately after World War II large
crude oil reserves were discovered in the Middle
East; this entirely changed the balance of the world
oil industry. Oil companies were keen to work with
host governments in developing the Middle Eastern
resources – although the relationships proved
problematic at times during the 1950s.
What is now Royal Dutch Shell plc had already
combined the interests of Royal Dutch and Shell
Transport. Incidentally, the name “Shell” derives
from the former use of sea shells as a type of
currency. Not surprisingly, Shell was keen to build
its production interests in the Middle East. In Iran it
was able to acquire a 14 percent shareholding and
in the 1960s Iran became Shell’s largest supplier
of crude oil. Shell business links extended through
other companies in Iran – notably lubricants and
chemicals. The Shell interest in the Pars Oil Company
is the longest established: in 1962 the two companies
concluded an agreement under which Pars Oil
Company would use Shell additives in its oils and
greases. Furthermore, Shell experts would train
Iranian specialists in the production of advanced oils.
To this day, Shell has an interest in Pars Oil Company,
and indeed extended its links in 2000, founding the
joint venture named Pars & Shell Oil Company.
Shell’s pesticides were also welcomed by Iran. In
1951, when the Iranian government appealed for
international help in combatting its worst locust
plague for 80 years, 13 tons of Shell pesticide were
flown out – it took only 57 grams per acre to kill 98
percent of the pests.
An earlier – and sadder - link between Shell and
Iran was forged when a plane carrying Shell workers
from Indonesia crashed in Khuzestan, in the south of
Iran. To avoid a disaster, the pilot sacrificed his life
and those of his passengers when he deliberately
diverted the plane into a mountain in order to avoid
crashing on the Abadan oil refinery, at the time the
largest in the world. The burial place of the victims
was a revered site for 60 years, until early in the
present millennium their remains were returned to
the Netherlands.
Oil and gas will be integral to the world’s energy
needs for many decades to come, and our role in
Shell is to meet world energy demands in ways that
are environmentally and socially responsible. At
present Iran holds the world’s third-largest proven oil
reserves, and its second-largest natural gas reserves
– roughly 10 percent of the world total. The country is
presently OPEC’s second-largest exporter after Saudi
Arabia, and the fourth-largest exporter of crude oil
globally after Saudi Arabia, Russia and Norway. It is
hard to see a future in which Iran’s resources will not
play a more important role on the world energy stage.

A night in Djask
Dirk Jansen
KLM Royal Dutch Airlines was born on 7 October 1919.
The early flights connected major European cities
with the Dutch capital Amsterdam, using planes built
in the Netherlands’ Fokker factory. Before long the
plan arose to link the Netherlands with the capital
of the Dutch overseas colonies in the Indies – then
Batavia, today Djakarta. So it was that on the first
of October 1924 a single-engine Fokker F.VII took
off from the airport at Schiphol, Amsterdam, on the
127-hour trial flight of over 15,373 kilometres. The
plane touched down several times during the flight, at
Bushehr and Bandar Abbas, among other places; this
was the first time that the (for Dutch people) exotic
land of Persia had been visited, not from an imagined
flying carpet, but from a real flying machine.
A regular service of flights between Amsterdam and
Batavia took a few years to establish; but it got off the
ground in 1928 and until the outbreak of World War
II in 1939 maintained its flights, the longest-distance
air travel service in the world. This lengthy journey
made regular landings, for instance at the runways of
Bandar Dilam, Bandar Rig, Bushehr, Bandar Abbas
and Djask.
It was in the latter city that the KLM pilot-cum-poet
Adriaan Viruly penned his melodious lines titled ‘Night
in Djask’. Viruly was a much-published Dutch writer
as well as KLM captain, and this poem describes the
mournful longing for a distant beloved somewhere
beneath the star-studded skies of Iran. Here is a
rendering of the last verse:
Tot oogen traag opengaan		
Until eyes slowly open
En plotseling den hemel van Perzië, hemel van
Perzië,
and suddenly see the sky over Persia, heavens of
Persia
Oververvuld van eeuwige sterren zien staan
Bursting with everlasting starry bodies
Boven den gang van den tijd,			
Above the passage of time
Boven mijn eenzaamheid,			
Above my solitary loneness
Boven dit vreemde land,				
Above this unknown land
Boven jouw verre-zijn,				
Above your distant absence
Stil – ik weet zonder pijn,			
Silent – I know without grief
Dat wij eeuwige sterren niet zóó verwant
That we, everlasting starry bodies
Are not so related
Als elkander zijn.				
As we are to each other.

Three Dutch
Companies in Iran

1. Historical Seismic Survey Party in Persia in
1910 (Shell Netherlands Collection)
 کلکسیون هلندی شل،1910 ،گروه تاریخی بر آورد زلزله در ایران
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2. The MD11, direction Tehran; photo
KLM Royal Dutch Airlines
 مسیر تهران ؛ عکس از هواپیمایی، ١١ - امدی
سلطنتی کی ال ام هلند

In those early years of intercontinental flights the
crew was often most grateful for assistance from
the local people in nearby desert villages, when their
planes descended and took off from isolated landing
strips. Local inhabitants would come with rugs and
rice and chicken and provide a makeshift camp beside
the airplane. After a good night’s rest the crew could
continue refreshed, flying by daylight. As time passed
the shelters became more luxurious and in 1935
KLM opened a hotel for flight passengers in Djask,
named Red Bungalow. After World War II came a
radical change: airplanes were larger and faster and
modern technology developed apace. The first aviation
agreement between Iran and the Netherlands was
drawn up in 1949, although Tehran had already been
included in the KLM routes the year previously. The
opening flight to Iran took place in April 1948, aboard
the newly-introduced Douglas DC-6 aircraft and lasted
only seventeen hours – flying via Rome and Istanbul
to land in the then ultra-modern airport of Tehran.
In the years 1953-79 the city of Abadan, oil refinery
centre in southwest Iran, was included on the KLM
flight network. Between 1956 and 1970 flights increased
within Iran on behalf of Iranian oil consortiums. In
close cooperation with Iranair, flights were organized
using three Dutch Fokker F.27 Friendships stationed
in Abadan complete with KLM pilots and technical
staff. There were regular flights between Abadan
and Tehran and the oil fields and a large number
of other destinations in Iran. More recently, KLM
was commissioned by Iranair to collaborate on the
development and construction of a computer centre
in Tehran. Presently, KLM offers a non-stop flight five
times a week, from Amsterdam Airport Schiphol to
Tehran Imam Khomeini International Airport, on a
McDonnell Douglas MD-11. Today this journey to the
Middle East takes a little less than six hours.

Lux soaps in Qazvin
Ziya Domanic
Unilever products were first introduced to Iranian
consumers in 2001 via imports. About two years
later, in 2003, Unilever was registered as a legal
entity in order to better serve this important
market. While establishing a sales-and-distribution
system to reach every corner of the country,
Unilever prepared plans to produce its key brands
locally, thereby reflecting its confidence in the
country. In that very year building began on the
factory in Qazvin. It was to occupy a plot measuring
15,400 square metres, be capable of producing
18,000 tons per year of soap, toothpaste, shampoos
and also packaged tea. The total invested was
close to thirty million dollars. The factory started
production in December 2004, employing about 120
people.
After the difficult initial years of construction and
establishing a distribution model, in the second
half of 2008 Unilever began to show an increase
in profits. The current product portfolio includes
international brands such as Dove and Lux soaps,
Sunsilk, Clear and Dove shampoos, Close Up and
Signal toothpastes, Dove creams and Lipton tea.
And every year over six million dollars is spent on
brand support.
Unilever currently employs over 200 people in Iran.
Some 40,000 retail outlets are serviced at least
twice monthly by 25 business partners spread over
the entire country. After 55 percent growth achieved
in 2008, the target for 2009 is again to expand by
over 50 percent and more than double the business
in two years – and this, despite the present global
economic crisis.

شهر آبادان ،مرکز پاالیشگاه نفت در جنوب غربی ایران ،بین سال های
 ١9۵٣تا  ،1٩٧٩در شبکه پرواز کی ال ام قرار داشت .بین سالهای ١9۵٦
تا  ،1٩٧٠از سوی کنسرسیوم نفتی ایران ،پروازهای داخلی افزایش
یافت .با همکاری ایران ایر ،پروازهائی با سه هواپیمای فوکر اف٢٧.
فرندشیپ هلندی مستقر در آبادان ،با خلبانان و کارکنان فنی کی ال
ام ،براه انداخته شدند .برنامه منظم پرواز بین آبادان ،تهران ،میدان های
نفتی و سایر نقاط ایران برقرار گردید.
به تازگی کی ال ام از طرف ایران ایر مأموریت یافته تا در ساخت و
گسترش مرکز کامپیوتری در تهران همکاری کند .در حال حاضر کی
ال ام پنج بار در هفته پرواز مستقیم از فرودگاه سخیپول آمستردام به
فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) دارد  ،که این سرویس را با هواپیما
بوئینگ (مکدونال داگالس) امدی  ١١ -عرضه می کند .امروزه ،این سفر
به خاورمیانه کمی کمتر از شش ساعت به طول می انجامد.
صابون لوکس در قزوین
زیا دومانیک
محصوالت یونی لیور ،برای اولین بار در سال ٢٠٠١ ،به ایران وارد شد.
حدود دو سال بعد ،در سال  ،٢٠٠٣شرکت یونی لیور به عنوان یک
نهاد حقوقی ثبت گردید تا بهتر بتواند این بازار پر اهمیت را پوشش
دهد .همزمان با ایجاد سیستم های فروش و توزیع به هر گوشه ای
از کشور ،یونی لیور طرح هایی آماده کرد تا مارکهای مهم خود را به
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3. Selling Unilever products in Iran
فروش محصوالت یونی لیور در ایران

صورت محلی تولید کند ،که این نشان دهنده اعتماد این شرکت
به ایران بود .در همان سال ،ساخت کارخانه ای در قزوین آغاز شد .این
کارخانه با داشتن مساحتی به ابعاد  ١۵۴٠٠متر مربع ،میبایست
بتواند ساالنه  ١٨٠٠٠تن صابون ،خمیر دندان ،شامپو و چای بسته
بندی شده تولید کند .در کل نزدیک به سی میلیون دالر در این پروژه
سرمایه گذاری شد .این کارخانه در ماه دسامبر سال  ٢٠٠۴آغاز به کار
کرد و نزدیک به  ١٢٠نفر را به استخدام گرفت.
پس از سال های دشوار در آغاز کار ،که صرف ساخت و ساز و ایجاد یک
مدل توزیع شد ،در نیمه دوم سال ٢٠٠٨سود شرکت یونی لیور افزایش
نشان داد .کاالهای شناخته شده در دنیا ،چون صابون داو و لوکس،
سانسیلک ،شامپوی داو و کلییر ،خمیردندان سیگنال و کلوزآپ،
کرمهای داو و چای لیپتن نمونه هائی از محصوالت فعلی یونی لیور در
ایران هستند .ساالنه بیش از شش میلیون دالر در حمایت از این کاالها
صرف می شود.
در حال حاضر ،در ایران بیشتر از  ٢٠٠نفر در استخدام یونی لیور
هستند .بیش از  ۴٠٠٠٠فروشگاه خرده فروشی ،حداقل دو بار در ماه،
اجناس مورد نیاز خود را از  ٢۵نماینده تجاری یونی لیور در سطح کشور
دریافت می کنند .پس از رشد  ۵۵درصدی در سال  ٢٠٠٨و حتی با وجود
بحران فعلی اقتصاد جهانی ،هدف یونی لیور رشد دوباره بیش از ۵٠
درصد در سال  ٢٠٠9در ایران و گسترش دو برابر تجارت ،در مدت دو سال
می باشد.

از صدف دریایی به مشتقات پیشرفته نفتی :شل در ایران
همزمان و بالفاصله بعد از جنگ جهانی دوم ،ذخایر بزرگ نفت خام در
خاورمیانه کشف شد و این امر به طور کامل توازن صنعت نفت در
جهان را برهم زد  .شرکتهای نفتی مشتاق بودند تا با دولت میزبان در
توسعه منابع شرق میانه همکاری کنند .هر چند که این همکاری
برای چندیدن بار در دهه  ١٩۵0میالدی با اشکال روبرو شد.
آنچه که در حال حاضر شرکت رویال شل هلند نامیده می شود،
درقدیم ازائتالف شرکت سلطنتی هلند با شرکت حمل و نقل شل
بوجود آمده است .نام "شل" از استفاده سابق صدفهای دریایی به
عنوان نوعی پول در گردش ،بر گرفته شده است .باعث تعجب نیست
که شرکت شل مشتاق به توسعه منافع تولیدی خود ،در خاورمیانه
بوده است .شل در ایران به  1۴درصد سهام دست یافت ٬به نحوی که
در دهه  ١٩۶0میالدی ،ایران به بزرگترین تأمین کننده نفت خام شل
تبدیل گردید .تجارت شل از طریق پیوند با شرکت های دیگر ٬خصوصا ً
شرکتهای روغن و مواد شیمیایی ٬در ایران گسترش یافت .از طوالنی
ترین این پیوندها می توان از منافع شل در شرکت نفت پارس نام برد;
در سال  ١٩٦٢این دو شرکت قراردادی انعقاد کردند که بر اساس آن،
شرکت نفت پارس می توانست از مواد افزودنی شل در روغن و نفت
خود استفاده کند .عالوه بر این  ،کارشناسان شل می بایست ،تولید
مشتقات پیشرفته نفتی را ،به متخصصان ایرانی آموزش دهند .شل
توانسته است تا امروز منافع خود را در شرکت نفت پارس حفظ کند،
و حتی این پیوند را در سال  ٢٠٠٠با پایگذاری شرکت سرمایه گذارى
مشترک نفت پارس و شل گسترش دهد.
سموم دفع آفات شل نیز مورد استقبال ایران قرار گرفت .در سال ،1951
هنگامی که دولت ایران برای مبارزه با بدترین آفت ملخ طاعون در طول
 ٨٠سال ٬کمک بین المللی درخواست کرد 1٣ ،هزار تن ماده ضد آفت
شل سمپاشی گردید  -برای این کار فقط  ۵٧گرم ٬به ازأ هر جریب٬
زمین مصرف گردید تا  9٨درصد آفات از بین برود.
یک حادثه تأسف بار در رابطه میان شل و ایران ٬سقوط یک فروند
هواپیمای حامل کارگران شل از اندونزی ،در خوزستان است .در این
حادثه ٬خلبان برای اجتناب از یک فاجعه ،زندگی خود و سایر مسافران
را قربانی کرد تا بجای برخورد به پاالیشگاه نفت آبادان ،که در آن زمان
بزرگترین پاالیشگاه در جهان بود ،هواپیما به یک کوه برخورد کند .برای
مدت  ٦٠سال ٬محل دفن قربانیان این حادثه ٬مکانی مورد احترام بود،
تا اینکه در اوایل هزاره دوم میالدی بازمانده اجساد به هلند بازگردانده
شد.
جهان در دهه های آینده همچنان کامالً نیازمند به انرژی نفت و گاز
است ،و نقش ما در شل این است که این نیازها را از راههای صحیح
زیست محیطی و اجتماعی فراهم کنیم .در حال حاضر ذخایر طبیعی
نفت ایران سومین ،و ذخایر طبیعی گاز ایران دومین رتبه را در میان
ذخایر بزرگ جهان دارد .این ذخایر ٬ده درصد میزان کل نفت و گاز جهان
را تشکیل می دهند .ایران پس از عربستان سعودی ٬دومین صادر کننده
بزرگ اوپک و همینطور چهارمین صادر کننده بزرگ نفت خام در جهان
پس از عربستان سعودی ،روسیه و نروژ است .در نظر گرفتن آینده
انرژی جهان ،بدون نقش رو به افزایش منابع ایران ،تصوری دور از ذهن می
باشد.
یک شب در جاسک
دیرک یانسن
هواپیمای سلطنتی کی ال ام هلند ٬در تاریخ  ٧اکتبر سال ١٩١٩٬
آغاز به کار کرد .هواپیماهای مورد استفاده در پروازهای اولیه ساخت
کارخانه هلندی فوکر بودند و شهرهای بزرگ اروپا را به آمستردام٬
پایتخت هلند ٬متصل می کردند .چندی نگذشت که هلند تصمیم

به گسترش برنامه های پرواز برای اتصال هلند با پایتخت مستعمره
اش هند شرقی ،جاکارتا (باتاویا سابق) گرفت .بدین گونه بود که در
اول اکتبر سال  ٬ ١٩٢۴یک هواپیمای تک موتور فوکر ف ،٧ .فرودگاه
سخیپول آمستردام را ،برای یک سفر  ١۵٣٧٣کیلومتری ،برای مدت 1٢٧
ساعت ،ترک کرد .در طول این سفر هواپیما در چندین شهر ،از جمله
بوشهر و بندر عباس به زمین نشست .این اولین باری بود که هلندی ها
سرزمین شگفت انگیز ایران را ،نه از باالی یک فرش پرنده تخیلی ،بلکه
با یک ماشین پرواز واقعی می دیدند.
با وجود اینکه چندین سال طول کشید تا یک برنامه منظم پروازی
بین آمستردام و باتاویا به راه بیافتد ،ولی از زمان آغاز آن در سال ١9٢٨
تا زمان وقوع جنگ جهانی دوم در سال  ،1٩٣٩به عنوان طوالنی ترین
سرویس مسافرت هوایی در جهان به کار خود ادامه داد .در برنامه این
سفر طوالنی فرودهای معینی ،به عنوان مثال در باندهای بندر دیلم،
بندر ریگ ،بوشهر ،بندر عباس و جاسک در نظر گرفته شده بود.
در همین شهر جاسک بود که شاعر و خلبان کی ال ام ،آدریان فیرولی،
ابیات دلپذیر خود را با عنوان 'شب در جاسک' سرود .فیرولی شاعری
هلندی بود با انتشارات فراوان ،که به عنوان کاپیتان برای کی ال ام
کار می کرد .شعر او وصف حزن آوریست در زیر آسمان پر ستاره ایران،
از خواست بی حد معشوقی که بدور از اوست .در اینجا ترجمه ای از
آخرین ابیات این شعر آمده:

سه شرکت هلندی
در ایران

آنگاه که چشم ها نرم نرمک گشوده شوند
و ناگه آسمان آنجا را ببینند
ایران ،پردیس ایران
بدن های پر ستاره ابدی می شکوفند
آن سوی کوچ زمان
آن سوی دلتنگی خلوتم
آن سوی این سرزمین ناشناس
آن سوی نبودن و دور دستی ات
مگوی! بی سوگ و ماتم میدانم
که ما ،آن بدن های پر ستاره ابدی
دیگر نه با همند
چونان که ما با هم
در آن سال های نخستین پروازهای بین قاره ای ،خدمه پرواز قدردان و
مدیون کمک های مردم محلی و روستایی نزدیک کویر بودند .هنگامی
که هواپیماهایشان به زمین می نشست ،و یا از باند فرودگاهی
دورافتاده پرواز می کرد ،ساکنان محلی با قالیچه ،برنج و مرغ به
استقبال می آمدند ،و اردویی موقتی در کنار هواپیما به راه می
انداختند .بعد از یک خواب خوب شبانه ،خدمه پرواز با نیروی تازه و
در نور روز به پرواز ادامه می دادند .با گذشت زمان سر پناه ها مجلل
تر شدند .در سال  ،1٩٣۵کی ال ام هتلی به نام "رد بانگلو" را برای
مسافران هواپیما ،در جاسک ،افتتاح کرد.
پس از جنگ جهانی دوم ،تغییرات بنیادی ایجاد شد .هواپیماها بزرگ
تر و سریع تر شدند و تکنولوژی مدرن با سرعت پیشرفت کرد .اولین
موافقتنامه هوایی میان ایران و هلند ،در سال  ،١9۴9نوشته شد.
هر چند که تهران ،یک سال قبل از آن جزو مسیرهای پرواز کی ال ام
قرار گرفته بود .گشایش اولین پرواز به ایران ،در آوریل سال  ،١9۴٨با
هواپیمای تازه عرضه شده داگالس دی سی انجام شد .این پرواز ،از رم و
استانبول به فرودگاه فوق مدرن آن زمان تهران ،به مدت هفده ساعت
طول کشید.
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Ad Leerintveld

Agnita van ’t Klooster

Asghar Seyed-Gohrab

Bas Straten

Dr A. (Ad) M.Th. Leerintveld is curator of the
Special Collections in the Dutch Royal Library
(Koninklijke Bibliotheek), the national library
of the Netherlands. He is a literary historian
and publishes on topics related to literature
and the history of books, concentrating on the
17th century and in particular work connected
with the Dutch writer and diplomat, Constantijn
Huygens.

Agnita van ’t Klooster organizes exhibitions and
conferences, carries out research and publishes
on Islamic ceramics. Her main topic of study
is ceramics from the Qajar period (1785-1925).
Until January 2008 Van ’t Klooster was curator of
Islamic Ceramics at the Princessehof Museum
of Ceramics in Leeuwarden, and under her
auspices the fine collection of Islamic ceramics
there was given a new presentation. She is
also free-lance advisor for Dutch museums,
among others Amsterdam’s Rijksmuseum.
She studied Turkish Language and Culture at
Utrecht University, specialising in Islamic art and
architecture.

Asghar Seyed-Gohrab is chairman of the
Persian department at Leiden University. He has
published substantially on the Persian language,
culture, literature and Islamic mystic writings.
His works include The Mirror of Meanings (2002);
Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic
Longing in Nizami’s Epic Romance (2003), De
Perzische muze in de polder: de receptie van
Perzische poëzie in de Nederlandse literatuur
(The Persian Muse in the Polder) (2006, edited
together with Marco Goud), and in the Iranian
Studies Series: The Essence of Modernity (2007,
2008); Gog and Magog: Clans of Chaos in World
Literature (2007); and The Treasury of Tabriz:
The Great Il-Khanid Compendium (2007); Courtly
Riddles: Literary Embellishments in Early
Persian Poetry (2008). Seyed-Gohrab writes
for the Encyclopaedia Iranica and is one of the
editors of A History of Persian Literature. In
2007 he was elected as a member of the Young
Academy of the Royal Netherlands Academy of
Arts and Sciences (KNAW).

Sebastiaan (1975) comes from the historic Dutch
city of Nijmegen, and in 1997 gained his Masters
in Business Economics from the University of
Groningen (northern Netherlands). His last
job was working as product manager for a
pharmaceutical firm. Nowadays he is an Iranian
investor (!) and for the past two years has been
joint owner of the Silk Road Hotel in the ancient
city of Yazd. This magical hotel attracts people
from many countries, especially overlanders,
backpackers and other adventurous travellers.
Silk Road Hotel also has a guesthouse, formerly
a caravanserai, in the nearby desert oasis of
Kharanaq. Bas is hugely enthusiastic about Iran,
creating several projects in this connection.
Most important of these is the Iran Arts Festival,
first held in 2007, in conjunction with the Iranian
Embassy in The Hague. With this type of project
Bas wants to create a link between differing
cultures and build a bridge spanning the gulf
that presently separates Iran from western
countries. He wants people to enjoy visiting Iran,
land of dramatic contrasts, and his Silk Road
centres organize cultural excursions and gettogethers for travellers in Iran.

368
368

آد لیرینتفلد

اخنیتا فان هت كلوستر

اصغر سید غراب

باس ستراتن

 سرپرست مجموعه های ویژه كتابخانه سلطنتی،دكتر آد لیرینتفلد
 او در تاریخ ادبیات تخصص داشته و.هلند (كتابخانه ملی هلند) است
انتشاراتی در حوزه ادبیات و تاریخ کتاب دارد كه بیشتر آنها مربوط به
قرن هفدهم میالدی و بخصوص در ارتباط با دیپلمات و نویسنده هلندی
.«كونستانتین هاوخنس» می باشند

 سازمان دهنده نمایشگاه ها و همایش هاست،اخنیتا فان هت كلوستر
 موضوع.و درباره سرامیك های اسالمی تحقیق می کند ومی نویسد
 فان.) است1785-1925(اصلی تحقیقات اوسرامیك های دوران قاجار
 سرپرست سرامیك های اسالمی در موزه2008 هت كلوستر تا ژانویه
 تحت نظارت و سرپرستی.سرامیك پرینسس هوف در لیوواردن بود
. كلكسیون زیبای سرامیك اسالمی نمایش و جلوه ای تازه گرفت،وی
او مشاور غیر وابسته موزه های هلندی از جمله موزه ملی آمستردام
 در دانشگاه اوترخت در رشته زبان و فرهنگ تركی تحصیل کرده و،است
.تخصصش در هنر و معماری اسالمی میباشد

اصغر سید غراب ریاست بخش زبان پارسی دانشگاه لیدن را به عهده
 فرهنگ پارسی و تصوف اسالمی، او در حوزه ادبیات و زبان فارسی.دارد
 سید.)انتشارات بسیاری دارد (تعدادی از کارهای او در باال ذکر شده اند
غراب برای انسیکلوپدیا ایرانیکا هم می نویسد و سردبیر «تاریخی از
، او به عنوان عضوآکادمی جوانان،2007  در سال.ادبیات ایران» است
.شاخه ای از آکادمی سلطنتی هلند در هنر و علوم منتخب شد

 در. از شهر تاریخی نیمیخن در هلند می آید،1975  متولد،سباستین
 مدرک كارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد تجاری از1997 سال
، مدیر تولید، آخرین شغل او.دانشكده خرونینگنن (شمال هلند) گرفت
! امروز وی یك سرمایه گذار ایرانی است.در یك كارخانه داروسازی بود
او از دو سال گذشته به صورت شراكتی مالك «هتل جاده ابریشم» در
 مردم را از نقاط دوردست، این هتل جادوئی.شهر باستانی یزد می باشد
به خود جلب می کند؛ بخصوص كسانی را كه از راه زمینی با كوله
 هتل.پشتی هایشان می آیند و همچنین سایر مسافران ماجراجو را
 كاروانسرائی قدیمی نزدیك كویر، یک مهمانخانه هم دارد،جاده ابریشم
 باس عالقه شدیدی به ایران دارد و تاكنون.»در یك واحه به نام «خارانك
 جشنواره،پروژه های زیادی را در این زمینه انجام داده که مهمترین آنها
 با همكاری سفارت ایران2007 هنر ایران است که برای اولین بار در سال
 هدف باس این است كه بین دو فرهنگ پلی بسازد تا.در الهه برگزار شد
 از بین،فاصله ای كه اكنون باعث جدایی ایران از كشورهای غربی شده
 لذت ببرند؛، سرزمین تضادهای شگرف، او می خواهد مردم از ایران.برود
جاده ابریشم وی مركزی است برای سازمان دهی گردش های فرهنگی و
.گردهمایی های مسافران به ایران

Behrang Mousavi

Ben Slot

Carolien Omidi

Corien Achour-Vuurman

Behrang Mousavi is a painter, museologist,
specialist in collections, advisor, opinionformer, and collector of Islamic art. Born in
Tehran on 15 September 1969, Mousavi moved
to the Netherlands at the age of 16. There he
studied Museology at the Reinwardt Academy in
Amsterdam and went on to study Ancient History
and Antique Cultures in Utrecht. The field of his
research concentrated chiefly on Persian wars
with the Greeks in the period 600-333 BCE. Since
2000 Mousavi has held the post of curator of the
Prints & Drawings Collection in The Hague’s
municipal archives. He sits on various national
committees dealing with artistic heritage, art
and culture. Over the past years Mousavi has
taken part in scholarly research projects dealing
with (Islamic) art and cultures. He has published
a number of essays and articles, research
reports and suchlike.

Dr B.J. Slot, historian, was formerly responsible
for the archives of the Dutch East India
Company in the National Archives (the former
General State Archives) of The Hague. He has
also worked at the Universities of Leiden and
Twente. Slot’s special interests are the Near
and Middle East in early modern times. He has
published many books and articles in his field
of specialization. In some of his books such as
Origins of Kuwait (1998) Slot made extensive use
of cartographic sources on Gulf history.

Carolien Omidi (born 1972) studied Dutch
Language and Literature and works in Iran
as a journalist and writer. She started writing
columns for a Dutch newspaper and she works
for many years now as a correspondent for
the Dutch newspaper Trouw and Dutch radio.
In 2003 she published the novel Het Vuur van
Perzië (Persian Fire) (published in Dutch by Bert
Bakker). Her book Van onze correspondent.
Standplaats Teheran (From our Tehran
correspondent) was published in 2009. Omidi is
presently working on a historical novel about the
art of miniature painting in 16th-century Iran.
She has been living in Tehran for over nine years
now with her Iranian husband, son and daughter.

Corien Achour-Vuurman (born 1962) is a photohistorian and teacher at the Institute for Teacher
and School (Instituut voor Leraar en School)
of the HAN University of Applied Sciences in
Arnhem and Nijmegen. She is presently engaged
in writing her PhD thesis on Early Photography
of the Achaemenid monuments in Persia. She
has published several articles on photography
of Persia.
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 نظریه، مشاور، كارشناس موزه و مجموعه ها، نقاش،بهرنگ موسوی
 در1969  سپتامبر15  در.پرداز و كلكسیونر هنرهای اسالمی است
 علم موزه شناسی را در. سالگی به هلند آمد16 تهران متولد شد و در
 سپس در اوترخت تاریخ باستان.آكادمی «رین وارت» در آمستردام خواند
 زمینه مطالعات و پژوهش های او.و فرهنگ های باستانی را آموخت
.) پیش از میالد600 -333(  جنگ های بین ایران و یونان می باشد،بیشتر
 موسوی سرپرست كلكسیون نقاشی ها و كارهای، 2000 از سال
 او در كمیته های ملی مختلفی در زمینه.چاپی آرشیو شهر الهه است
 در بسیاری، در سال های اخیر. هنر و فرهنگ عضویت دارد،میراث هنری
از تحقیقات و مطالعات دانشگاهی در زمینه هنر و فرهنگ اسالمی
شركت داشته و تعداد زیادی رساالت ومقاالت و گزارشات تحقیقی و از
.این چنین منتشر كرده است

 تاریخدان است و سابقا مسئول آرشیو مدارك كمپانی،دكتر بن سلوت
 او.هند شرقی هلند در آرشیو ملی (آرشیو دولتی سابق) الهه بوده
 توجه و عالقه.همچنین در دانشگاه های لیدن و توئنته به كار پرداخته
 او تعداد.ویژه سلوت به خاور نزدیك و خاورمیانه در اوایل دوران مدرن است
 در چندین.زیادی كتاب و مقاله در رشته تخصصی اش منتشر نموده
) از منابع مختلف نقشه1998(» مثل «اصل و بنیاد كویت،كتابش
.كشی در زمینه تاریخ خلیج فارس بهره فراوان برده است

 زبان و ادبیات هلندی خوانده و در ایران به،1972 كارولین امیدی متولد
 او كار نویسندگی را با نوشتن.عنوان نویسنده و خبرنگار كار می كند
ستون هایی در روزنامه های هلندی آغاز كرد و اكنون سال هاست كه به
 در. و رادیو هلند كار می كندTrouw عنوان خبرنگار برای روزنامه هلندی
 او داستان «آتش ایران» را به هلندی منتشر كرد (انتشارات2003 سال
 منتشر2009  كتاب دیگرش «خبرنگارما در تهران» در سال.)برت باکر
 امیدی اكنون در حال نوشتن داستانی تاریخی درباره هنر نقاشی.شد
 سال است که با9  وی بیش از.مینیاتور در قرن شانزدهم ایران است
.همسر و فرزندانش در ایران زندگی می کند

 متخصص تاریخ عکس است و در،1962  فورمان متولد-كورین آشور
« موسسه برای معلم و مدرسه» وابسطه به دانشگاه علوم كاربردی
 مشغول، او در حال حاضر.(در آرنم و نیمیخن) به تدریس می پردازد
) از آثار1855-1928( نوشتن تز دكترای خود با عنوان « عكاسی های اوليه
باستانی هخامنشی» بوده و چندین مقاله نیز در مورد عكاسی از ایران
.به چاپ رسانده است

Dirk J. Tang

Dineke Huizenga

Gabrielle van den Berg

Gary Schwartz

Dirk J. Tang (born 1947) is a historian and project
manager and works for the Royal Library in The
Hague. In 2001 he guest-curated the exhibition
at the Netherlands Maritime Museum in
Amsterdam, Slaves & Ships, One-Way Journey,
Destination Unknown. He has written for
various journals and magazines on the topic of
the Dutch involvement in the slave trade. His
most recent publications may be found in [titles
translated from the Dutch]: The Minister with a
Heart of Stone, and other Secrets from Overseas
Correspondence (2008) and Black; Images of
Black People in Dutch Pictures, 1880-1980,
published in 2008.

Dineke Huizenga is art historian and worked as
lecturer and researcher putting museums and
universities in touch with Iranian and Islamic
art collections. She made many exhibitions
presenting facets of the art, culture and
philosophy of Middle Eastern countries such as
the permanent exhibition The Silk Route in the
National Museum of Ethnology (Rijksmuseum
voor Volkenkunde) in Leiden. Since 2003 she
has been pursuing her own interdisciplinary
research into contemporary art in Iran and Iraq,
and working as a specialist coach in art and
art projects. In 2004 she set up the MECART
Foundation, to promote cultural exchange and to
encourage a profound understanding of the art,
culture and philosophy of regions in the Middle
East.

Gabrielle van den Berg is lecturer in Persian at
the University of Leiden, where she is at present
involved in a project funded by the Netherlands
Research Council NWO, entitled ‘The Persian
Epic Cycle and the Shahnama of Ferdowsi’.
Previously, she was E.G. Browne lecturer at the
University of Cambridge and researcher for the
Cambridge Shahnama Project. Her publications
include Minstrel Poetry of the Pamir Mountains –
A Study on the Songs and Poems of the Ismailis
of Tajik Badakhshan (2004).

Gary Schwartz was born in Brooklyn, New
York in 1940. He studied art history at New
York University and Johns Hopkins University
between 1956 and 1965. In 1965 he was granted
a Kress Fellowship to the Netherlands, where
he stayed. He has been active as a translator,
editor and publisher; scholar, teacher, lecturer
and writer; and as the founder of CODART,
an international network organization for
curators of Dutch and Flemish art. Among his
publications are standard works on Rembrandt
and Pieter Saenredam, as well as more than 350
articles in the press and in scholarly journals.

 تانگ.دیرك ی

دینكه هاوزینخا

خابریله فان دن برخ

گری شوارتز

 تاریخ شناس و مدیر برنامه است و برای1947 تانگ متولد سال
 به عنوان2001  در سال.كتابخانه سلطنتی در الهه كار می كند
 «سفر،» «اسیر و كشتی، نمایشگاه موزه دریانوردی آمستردام،میهمان
 او برای بسیاری از.یك سویه» و «مقصد نامعلوم» را سرپرستی كرد
. مقاالتی نوشته است،نشریات در مورد همدستی هلند در تجارت برده
 «رازهای،» «یک وزیر با قلبی از سنگ:عناوین جدیدترین آثار او عبارتند از
 تصویر سیاه پوستان در عکسهای،) و «سیاه2008( »خبرنگار برون مرزی
.)2008 » (چاپ1980  تا1880 ،هلندی

 متخصص تاریخ هنر است و با سخنرانی ها و،دینكه هاوزینخا
 موزه ها و دانشگاه ها را با مجموعه های هنری ایرانی،تحقیقاتش
 جنبه های، او با ترتیب دادن نمایشگاه ها.و اسالمی آشنا می کند
 فرهنگ و فلسفه های كشورهای خاورمیانه را به نمایش،مختلف هنر
 نمایشگاه دائمی جاده ابریشم در موزه ملی، نمونه ای از آن.می گذارد
 هاوزینخا تحقیق میان،2003  از سال.قوم شناسی لیدن می باشد
رشته ای خودش را در زمینه هنر معاصر ایران و عراق آغاز نموده و به
 وی در.عنوان مربی متخصص در هنر و پروژه های هنری به کار می پردازد
 را تاسیس كرد که هدف آن پیش بردن تبادلMECART  بنیاد،2004 سال
 فرهنگ و فلسفه مناطقی از، تشویق درك عمیق و ژرف هنر،فرهنگی
.خاورمیانه است

«خابریله فان دن برخ» در دانشگاه لیدن تدریس زبان پارسی کرده و در
 از آن حمایتNWO عین حال بروی پروژه ای كه بنیاد تحقیقاتی هلند
 عنوان این پروژه «دوره شعر حماسی پارسی. بکار می پردازد،می کند
 او سابقا در دانشگاه كمبریج تدریس.و شاهنامه فردوسی» است
 از. براون) و بروی پروژه شاهنامه تحقیق می کرده. جی.(مدرس ای
) نام2004( »نشریات او میتوان از كتاب «خنیاگر نوازنده كوه های پامیر
برد كه تحقیقی است در مورد آوازها و اشعار اسماعیلیان از تاجیك
.های بدخشان

 در سالهای. به دنیا آمد1940 گری شوارتز در بروكلین نیویورک در سال
 در رشته تاریخ هنر در دانشگاه نیویورك و دانشگاه جان1965  تا1956
 با استفاده از یك بورسیه تحصیلی1965  در سال.هاپكینز تحصیل کرد
، ناشر، ویراستار، او به عنوان مترجم.به هلند رفت و در آنجا ماندگار شد
 وی یكی. فعالیت داشته است، سخنران و نویسنده، مدرس،دانشمند
 سازمان شبكه جهانی سرپرستان موزه با تخصص،CODART از بانیان
 شوارتز انتشاراتی در مورد رامبرانت و.در هنرهای هلندی و فالندری است
 مقاله در نشریات و مجالت علمی به350 پیتر سانردام داشته و بیش از
.چاپ رسانده است
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Gillian Vogelsang-Eastwood

Hans Timmermans

Jan de Hond

Jan Hogendijk

Gillian Vogelsang-Eastwood is Director of
the Textile Research Centre, Leiden, and
honorary curator for Textiles and Clothing at
the Volkenkunde Museum, Leiden. She and her
husband, Willem Vogelsang, have created one
of the largest and most important collections
of Iranian dress outside of Iran. VogelsangEastwood is a textile and dress historian who is
fascinated by the origins and meanings of both
historical and contemporary forms of dress,
especially from Southwest Asia.

Hans Timmermans (born 1953), studied Cultural
Anthropology at the University of Nijmegen
and Persian Language and Literature at the
University of Utrecht; he was assistant lecturer
in Iranian Culture at Utrecht University and travel
leader for expeditions to Iran; he is also a sworn
translator Persian-Dutch, and one of the editors
of Qajar Studies, as well as being librarian at Het
Valkhof Museum in Nijmegen.

Jan de Hond (born 1964) studied History and Art
History at the Radboud University in Nijmegen.
He gained his doctor’s degree in 2008 with the
thesis Verlangen naar het Oosten on Orientalism
in Dutch culture between 1800 and 1920.
Between 1999 and 2006 he was curator at the
Noordbrabants Museum in Den Bosch and since
2007 has been curator attached to the History
Department of Amsterdam’s Rijksmuseum. His
field of expertise is cultural history, particularly
the 19th century and the relations between the
Netherlands and the non-Western world.

Jan P. Hogendijk studied Mathematics and
Arabic in Utrecht, gaining his PhD in 1983 on the
study of a version of an unpublished Arabic text
by Ibn al-Haytham (ca. 1025). He was attached
to the History of Mathematics Department of
Brown University (Providence R.I., USA) and the
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften
in Frankfurt, Germany. He presently holds
a chair in the History of Mathematics at the
universities of Utrecht and Leiden. Since 1995
he has made regular visits to Iran, generally
accompanied by one or more students, and has
established a close contact with the History of
Science Department of the University of Tehran,
and the Mathematics House in Esfahan. He is
currently adjunct professor in the History of
Science Department of the University of Tehran.

 ایست وود-جیلیان فوخلسانگ

هانس تیمرمانس

یان دو هوند

هوخندیك
371 یان

 مسئول حفظ، ایست وود در مقامی افتخاری- جیلیان فوخلسانگ
و نگاهداری «پارچه ها و پوشاک» در موزه قوم شناسی لیدن و مدیر
 او و همسرش ویلم.«مركز تحقیقات منسوجات» در لیدن است
 یكی از بزرگ ترین و مهم ترین مجموعه های لباس ایرانیان،فوخلسانگ
 ایست وود متخصص-  فوخلسانگ.در جهان را جمع آوری کرده اند
تاریخ و پارچه و لباس است و به منشا و معنای انواع پوشاک معاصر و
. عالقه دارد، مخصوصا از ناحیه جنوب غربی آسیا،تاریخی

 مردم شناسی، در دانشگاه نیمیخن،1953  متولد،هانس تیمرمانس
 سپس به.فرهنگی و در دانشگاه اوترخت زبان و ادبیات پارسی خواند
 در طی.سمت استادیار در مركز فرهنگ ایران در اوترخت به كار پرداخت
سالها وی سرپرستی گروه های مختلفی از مسافران را به ایران به
، هلندی- مترجم قسم خورده فارسی، تیمرمانز.عهده داشته است
یكی از سردبیران سالنامه « تحقیقات قاجار» و همین طور مسئول و
.كتابدار «موزه هت فالكهوف» در نیمیخن است

 در رشته های تاریخ و تاریخ هنر در دانشگاه،1964  متولد،یان دو هوند
 مدرك دكترای خود را2008  در سال.رادباد در نیمیخن تحصیل کرد
 شرق گرایی درفرهنگ. عنوان تز دكترای او «اشتیاق به شرق.گرفت
 او2006  تا1999  در سال های.» بود1920  تا1800 هلندی بین سال های
 وی سرپرست2007  از سال.سرپرست موزه «نورد برابانت» در دنبوس بود
 رشته تخصصی اش تاریخ.بخش تاریخ در موزه ملی آمستردام است
 بخصوص در قرن نوزدهم و در ارتباط هلند با كشورهای غیر،فرهنگی
.غربی است

 با،1983  در سال. در اوترخت ریاضی و عربی خواند، هوخندیك.یان پ
) میالدی1025( تحقیقی بروی متن عربی منتشر نشده ای از ابن الحاتم
 او وابسته به بخش تاریخ ریاضی در.مدرک دکترای خود را دریافت کرد
دانشگاه براون در ایاالت متحده و موسسه تاریخ و علوم فرانكفورت
 هم اکنون وی كرسی استادی تاریخ ریاضی در دانشگاه.در آلمان بوده
 دیدارهایی از، تاكنون1995  از سال.های اوترخت و لیدن را به عهده دارد
 وی.ایران داشته و معموال یك یا چند دانشجو او را همراهی کرده اند
ارتباطات نزدیكی با بخش تاریخ علوم در دانشگاه تهران و خانه ریاضیات
در اصفهان ایجاد كرده و در حال حاضر استاد تاریخ علوم در دانشگاه
.تهران است
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Johanneke Braam

L.A. Ferydoun (Leo) Barjesteh van Waalwijk
van Doorn

Johanneke Braam (1980) studied History in
Groningen, gaining her Masters in Cultural
History. She was already working as freelance
copywriter, image editor and exhibition maker,
before her graduation. She has worked for
various Dutch museums, including Rotterdam’s
Boijmans Van Beuningen Museum, Amsterdam’s
Tropenmuseum and the Netherlands Museum
Society. In the autumn of 2008 she mounted an
exhibition for the circus theatre festival, Circo
Circolo. Since 2005 Braam has carried out
background research for the Atlas of Mutual
Heritage, an online scholarly database showing
topographical illustrations of settlements
established by the Dutch East India and West
India Companies.

Ferydoun (Leo) Barjesteh van Waalwijk van
Doorn is a Persian-Dutch historian and
publisher. Son to a Persian father and Dutch
mother, he was born in Rotterdam in 1962. He
studied History at the University of Utrecht
(1982-1988) and is co-founder and Vice-President
of the International Qajar Studies Association
(IQSA), Editor-in-Chief of Qajar Studies, member
of the executive committee of the Kadjar Family
Association (KFA) , co-founder and Director of
the Qajar Studies and Documentation Centre
at the International Institute of Social History
in Amsterdam. He also initiated and chairs
the national project Genetic Genealogy in
the Netherlands. He is married to Dr Sahar
Khosrovani and for several years now he has
combined his professional career with being a
full-time father for their children Shayan, Lily
and Guiv.

Maaike van Berkel

Manoutchehr Eskandari-Qajar

Maaike van Berkel is a professional Arabist and
medievalist and holds a position in the Medieval
History group at the University of Amsterdam.
She is engaged in research into medieval
Arabic written culture and the developments
of bureaucracies. She gained her PhD in 2003
with the thesis Accountants and men of letters.
Status and position of civil servants in early tenth
century Baghdad. In 2008 the publishing house
of Bulaaq in Amsterdam brought out a collection
which she had co-edited, of essays by the great
14th-century Maghreb historian, Ibn Khaldoun.

Manoutchehr Eskandari-Qajar is Professor of
Political Science and Founder/Director of the
Middle Eastern Studies Program, Santa Barbara
City College (SBCC). He is also President and
co-founder of the International Qajar Studies
Association (IQSA). Together with Mr Ferydoun
Barjesteh van Waalwijk van Doorn, editor-inchief, he edits the Journal of the International
Qajar Studies Association (IQSA), Qajar Studies,
which is now in its ninth year of publication. He
is co-founder and Director of the Qajar Studies
and Documentation Centre at the International
Institute of Social History in Amsterdam. He is
the author of numerous articles on the Qajar era,
and is working on three forthcoming books on
this topic.
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یوهانكه برام

 فریدون برجسته فان والویك فان دورن.آ.ل

مایكه فان بركل

 قاجار-منوچهر اسكندری

 علم تاریخ را در خرونینگن خواند و،1980  متولد،یوهانكه برام
 پیش از فارغ.كارشناسی ارشد خود را در رشته تاریخ فرهنگی گذراند
 ویرایش تصویری، در كار تهیه متن، او به صورت مستقل،التحصیلی
 وی برای چندین موزه. فعالیت داشته،و سازمان دهی نمایشگاه ها
 از جمله آنها موزه بویمانز فان بونینگن در،مختلف كار كرده است
. و انجمن موزه های هلند، موزه مناطق گرمسیری در آمستردام،روتردام
 نمایشگاهی را برای جشنواره تاتر سیرك (سیرکو2008 او در پائیز
 تحقیقات زمینه ای، برام، تاكنون2005  از سال.سیرکولو) ترتیب داد
 این اطلس بانک.را برای تهیه «اطلس میراث مشترک» انجام داده
اطالعاتی علمی است بروی اینترنت که تصاویر و نقشه هائی از مقر
.كمپانی هند شرقی هلند و کمپانی های هند غرب را نشان می دهد

 هلندی و- فریدون برجسته فان والویك فان دورن تاریخ شناس ایرانی
 از پدری ایرانی و مادری، در روتردام1962  او در سال.ناشر کتاب است
.)1982-1988(  تاریخ را در دانشگاه اوترخت خواند. به دنیا آمد،هلندی
وی یكی از موسسان و بنیانگذاران و معاون مدیر موسسه تحقیقات
 سردبیرکل سالنامه تحقیقات قاجار و عضو،)IQSA( بین المللی قاجار
 برجسته فان، عالوه بر آن.) استKFA( هیات مدیره انجمن خانواده قاجار
 یكی از موسسان و مدیران « مركز اسناد و تحقیقات،والویك فان دورن
 او با دكتر.قاجار» در انستیتوی بین المللی تاریخ در آمستردام است
سحر خسروانی ازدواج كرده و سال هاست كه كار و حرفه خود را
 لیلی و گیو،همراه با وظایف پدری تمام وقت برای سه فرزندشان شایان
.می گذراند

 عرب شناس و متخصص قرون وسطی بوده و در بخش،مایكه فان بركل
 تحقیقات او.تاریخ قرون وسطی در دانشگاه آمستردام کار می کند
در مورد فرهنگ نوشتاری عرب در قرون وسطی و توسعه دیوان ساالری
 از تز دکترای خود تحت عنوان «حسابداران و2003  وی در سال.است
 مقام و موقعیت مستخدمین دولت در اوایل قرن دهم،دانشمندان
، خانه نشر بوالك در آمستردام2008  در سال.در بغداد» دفاع کرد
 تاریخدان مغرب در قرن چهاردهم،كلكسیونی از رساله های ابن خلدون
. را منتشر میکند كه بركل در ویرایش آن همكاری كرده بود،

 بنیانگذار و مدیر، استاد علوم سیاسی، قاجار-منوچهر اسكندری
)SBCC( برنامه های تحقیقاتی خاورمیانه در دانشگاه شهر سانتا باربارا
 او همینطور مدیر و یكی از بنیانگذاران موسسه تحقیقات بین.است
 وی با همكاری فریدون برجسته فان والویك. )IQSA( المللی قاجار است
 ویرایش نشریه موسسه تحقیقات بین المللی، سردبیر کل،فان دورن
 این نشریه امسال.قاجار (سالنامه تحقیقات قاجار) را به عهده دارد
 قاجار همینطور یكی- اسكندری.نهمین شماره خود را منتشر کرد
از موسسان و مدیران «مركز اسناد و تحقیقات قاجار» در انستیتوی
 او مولف تعداد بی شماری مقاله.بین المللی تاریخ در آمستردام است
در مورد تاریخ قاجار می باشد و هم اكنون سه جلد كتاب با همین
.مضمون در دست تهیه دارد

Mark Sluymers

Martine Gosselink

Mohammad Babezadeh

Nafiss Nia

Mark Sluymers (born 1982) studied History at
Leiden University. In 2006 he gained his Masters
degree in Dutch History with a thesis on the
trade between the Dutch East India Company and
the town of Mocha in Yemen, during the years
1699 to 1709. He is particularly interested in
intercultural encounters in the period spanning
the 16th and 17th century. He presently works as
a freelance journalist and text writer for various
national and local media.

Martine Gosselink had a broad expertise in the
field of Dutch art and culture. She is specialized
in the visual culture of countries connected
with the Netherlands’ colonial history. During
the years 1995 to 2009 she worked as a cultural
entrepreneur, mounting exhibitions and
organizing projects for museums and similar
bodies, including Amsterdam’s Tropenmuseum,
the National Netherlands Archives, the Royal
Netherlands Library and Rotterdam’s Kunsthal.
In 2007 she published the book Land Ho! The
World According to Vingbooms in the 17th
century, under the auspices of the Netherlands
Archives. Together with others, in 2008 she
wrote At Home in the Golden Age, the book to
accompany an exhibition in the Kunsthal. She
also set up the online catalogue, the Atlas of
Mutual Heritage (1996-today), and recently
wrote the book and texts for the exhibition
opening in New York in September 2009 titled
New Amsterdam. The Island at the Centre
of the World; for this she researched visuals
connected with the Dutch East India and West
India Company (the VOC and the WIC). The
book New York - Nieuw Amsterdam. The Dutch
Origins of Manhattan is published in August
2009. In February 2009 Gosselink was appointed
head of the History Department at Amsterdam’s
Rijksmuseum.

When Mohammad Babazadeh, theater director
and senior staff member of the Tropenmuseum
Junior, was four years old, the Iranian cultural
children’s organization Kanoon was founded.
When he was twelve years old he joined it, in
his native city of Qaemshahr in northern Iran.
Kanoon was free for all children aged between
four and 18. Mohammad can remember how
proud he was of his member’s pass, with his
name on it. ‘When I found out all the things the
pass entitled me to do, there was no holding
me back!’ The pass entitled holders to visit
the huge library of Kanoon, to join lessons in
painting, music, theatre and film. Babezadeh
went to all the lessons, utterly enthralled by the
dedicated teachers who treated the children
with respect and consideration. He chose to
concentrate on theatre studies. For five years he
was a member of the theatre group – five years
which were to shape his future. In Iran and later
in the Netherlands he attended theatre school
(Theatre courses at the Amsterdam Arts College,
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst). His
work today as director and theatre maker at
Amsterdam’s Junior Tropenmuseum flows out
of those years, and is a tribute to his teachers.
The present collaboration between Amsterdam’s
Tropenmuseum and Kanoon unites essential
aspects of his life.

Nafiss Nia, poet, (scenario/script) writer,
journalist and translator was born in Esfahan
and since 1992 has lived in the Netherlands.
When still living in Iran she made films and
wrote stories, poems and newspaper articles.
Nia attended the University of Tehran where
she studied Modern Persian Literature; she
also studied film directing at the Film and
Theatre Academy in Tehran, and scenario/ script
writing at the Film and Television Academy in
Amsterdam. In 2005 she published her first
collection of poems titled Esfahan, mijn hoopstee
(Bornmeer Publishers, Leeuwarden, the
Netherlands). A collection of poems titled Stegen
van Stilte (Small Streets of Silence), which
contains her translations into Dutch, together
with Ronald Bos, of modern Persian poems from
the past hundred years appeared in April 2007
(Bulaaq Publishers Amsterdam). Meanwhile,
Nia has just completed her first novel titled (in
English) In Search of Rain, which is due to be
filmed in 2010. She trains future journalists for
the Press Now organization, for their work in
countries such as Iran, Afghanistan and Iraq.
She is presently absorbed in her second volume
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of poems as well as translations of Persian
stories written over the past hundred years,
373
commissioned by Atlas Publishing House. Added
to which, she is advisor for several literary
foundations and clubs. Over the past years she
has been a regular guest at literary festivals
and events, and also gives poetry workshops to
Dutch participants.

مارك سالومرس

مارتینه خوسلینك

محمد بابازاده

نفیس نیا

 در دانشگاه لیدن در رشته تاریخ تحصیل،1982 مارك سالومرس متولد
 كارشناسی ارشد خود را در رشته تاریخ هلند2006  در سال.کرده است
 عنوان تز او «تجارت بین كمپانی هند شرقی هلند و شهرمكا در.گرفت
 دلبستگی خاصی به دیدار فرهنگ.)» بود1079-1699( یمن در سال های
 او اكنون به عنوان روزنامه نگار مستقل. میالدی دارد17  و16 ها در قرون
و غیر وابسته و مقاله نویس برای رسانه های مختلف ملی و محلی
.كار می كند

 تخصص گسترده ای در فرهنگ و1962 مارتینه خوسلینک متولد
 او متخصص فرهنگ بصری کشورهای وابسطه به.هنر هلند دارد
 به، 2009  تا1995  در بین سالهای.تاریخ مستعمراتی هلند می باشد
عنوان موسس یک شرکت فرهنگی در سازماندهی نمایشگاه و پروژه
 آرشیو ملی،برای موزه هائی چون موزه مناطق گرمسیری در آمستردام
 كتابخانه سلطنتی هلند و تاالر هنر در روتردام و نظیر آنها فعال،هلند
Land Ho! The world according  او كتابی به نام2007  در سال.بود
 زیر نظر آرشیو ملی هلند منتشرto Vingbooms in the 17th century
 كتاب «در خانه در دوران2008  با همكاری چند تن دیگر در سال.كرد
.طالیی» را نوشت که به مناسبت یکی از نمایشگاه های تاالر هنر بود
او همینطور «اطلس میراث مشترک» که یک بانک اطالعاتی علمی
 به تازگی برای. تاكنون) است را راه اندازی كرد1996 بروی اینترنت (از
)2009 بازگشائی نمایشگاه «آمستردام جدید» در نیویورك (سپتامبر
متن ضمیمه نمایشگاه و كتابی را نوشت به نام «آمستردام جدید؛
 برای این کتاب او تحقیقی بصری در ارتباط با. »جزیره ای در مركز جهان
2009  در فوریه.كمپانی هند شرقی هلند و كمپانی هند غربی انجام داد
خوسلینك به سمت سرپرست بخش تاریخ در موزه ملی آمستردام
.منصوب شد

 كانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان،وقتی محمد چهار سال داشت
 قائم، وقتی دوازده ساله شد در شهر زادگاهش.در ایران آغاز به كار كرد
 كانون برای. به گروه نوجوانان كانون پیوست، در شمال ایران،شهر
 محمد به. سال مجانی بود18  تا4 كودكان و نوجوانان در گروه سنی
یاد می آورد كه چقدر به داشتن كارت ورودی به كانون كه نامش بر آن
"وقتی که فهمیدم که با این کارت چه کارهائی. افتخار می کرد،بود
 این کارت اجازه استفاده از." کرد دیگر کسی جلو دارم نبود،می شود
 همینطور اجازه استفاده از كالس های.كتابخانه بزرگ کانون را می داد
 بابازاده در تمام فعالیت ها شركت می. تئاتر و فیلم، موسیقی،نقاشی
كرد؛ در واقع او شیفته رفتار مربی ها و آموزگارانی بود كه خود را وقف
.كودكان كرده بودند و با آنان با ادب و توجه و مراعات رفتار می كردند
 سال با گروه تئاتر5  مدت.او تصمیم گرفت تا بروی تئاتر تمرکز کند
 او در ایران و هلند (كالج.همكاری كرد؛ پنج سالی كه آینده او را ساخت
 كار وی اكنون به عنوان مدیر.هنر آمستردام) به كالس های تئاتر رفت
و تهیه کننده نمایشنامه در بخش نوجوانان موزه مناطق گرمسیری
.در آمستردام است که نشانی از قدردانی اوست نسبت به مربیانش
اكنون همكاری بین موزه مناطق گرمسیری آمستردام با كانون پرورش
 دو جنبه اساسی از زندگی او را به هم پیوند،فكری کودکان و نوجوانان
.می دهد

 فیلمساز و مترجم ایرانی در اصفهان بدنیا آمده و، داستان نویس،شاعر
 او در ایران در کنار تحصیل در رشته. در هلند زندگی میکند1371 از سال
 ادبیات ومطبوعات،ی ادبیات و بعد از آن سینما همواره در حوزه ی فیلم
فعال بوده و این فعالیت را همچنان بعد از اقامت در هلند ادامه داده
 در این زمینه مقاالت و نقدهای مختلفی از وی در مجله ها ی.است
 نفیس نیا در. هنری و اچتماعی هلند و بلزیک به چاپ رسیده است،ادبی
هلند در رشته ی فیلمنامه نویسی تحصیل کرده و از وی تاکنون چندین
.سناریو به فیلم برگردانده شده است
 امیدسرای، با عنوان “ اصفهان2005 اولین مجموعه شعر وی در زانویه
.من” به زبان هلندی و توسط نشر برن میر به چاپ رسید
«کوچه های سکوت” عنوان مجموعه دیگرای است شامل اشعار بیش
از چهل شاعر نو فارسی و با مقدمه ای راجع به صد سال شعر نو در
ایران که توسط نفیس نیا و با همکاری رونالد باس گردآوری وبه زبان
 در نشر بوالک2007  این مجموعه در سال.هلندی ترجمه شده است
.به چاپ رسید
نفیس نیا به تازگی اولین رمانش “ در جستجوی باران” را که رمانی برای
نوجوانان است به پایان رسانده و این داستان قرار است در سال آینده
 وی همچنین در حال ترجمه ی گزینه ای از صد.به فیلم برگردانده شود
سال داستان کوتاه فارسی به زبان هلندیست که قرار است در بهار
. به بازار بیاید2009

Neil van der Linden

Parwin Mirrahimy

Paul Tames van den Berg

Peter Akkermans

Neil van der Linden graduated in Law and
Medicine and works on international cultural
exchange projects, mostly between the Middle
East and North Africa and the Netherlands,
and between Iran and the Netherlands. Van
der Linden has set up several exchanges in
music, theatre and the visual arts. Moreover he
has organized exchanges of Iranian music and
theatre and festivals in other parts of Europe,
the Arab World, India and Hong Kong. Van
der Linden regularly writes about music and
theatre from Iran and other parts of the Middle
East, for instance for the Rough Guide to World
Music, the world music magazine and the Dutch
magazine Zem Zem, in which he also publishes
his photographs. He is currently setting up an
extensive long-term exchange programme
between Iran and the Netherlands, with the
Music Centre Netherlands.

Parwin Roghyeh Mirrahimy graduated in Film
and Television Studies at the University of
Amsterdam. The thesis she wrote on Iranian
cinema turned into an extended research
on Iranian (film and television) culture and
censorship. After gaining her degree, Parwin
started organizing cultural activities focusing
not only on Iranian imagery culture but also on
the richness and diversity of Iran’s music and
cuisine. She has organized many cultural events
for institutes such as De Balie and Kriterion in
Amsterdam and for Amnesty International. As
an independent cultural entrepreneur she set
up the foundation Woest. Mirrahimy has also
lectured on Iran’s cinematographic history to
students at Amsterdam’s Rietveld Academy and
participated in many debating events. So far,
the Iranian Film Festival is Mirrahimy’s greatest
project concerning Iranian cinema. The aim of
the festival is to offer a stage for the flourishing
Iranian film in the Western world and to give the
Dutch public a hint of the sharp contrasts to be
seen in Iran. With a multidisciplinary programme
consisting of film, documentaries, animation
and video clips, the festival provides an image
of Iran seen through the eyes of creative and
independent Iranian filmmakers. Mirrahimy
also works as a programme maker for the Zina
Platform, located at De Balie in Amsterdam.
In addition to the Iranian Film Festival, Parwin
Mirrahimy is also part of a female DJ-duo, called
The Unbearable Light DJs.

Paul Tames van den Berg (born Amsterdam
1945) was trained as an architect (Technical
University of Delft and Davidson College USA)
and works/worked as an architect (restaurants,
fashion stores, private homes), set-designer
(Toneelgroep Centrum, Nederlandse Opera,
Dutch National Ballet), teacher (Gerrit Rietveld
Academy Amsterdam), writer, impresario/
producer for festive events and dance
productions, and occasionally as an artist.
What connects all these different fields of
activity are the approach and his mindframe.
Whatever he does or engages in he always
does as an architect. His writing is constructing
with words. Recently he started working on his
‘autoscenography’.

Peter Akkermans (born 1957) studied History,
Prehistory and West Asian Archeology at the
University of Amsterdam. There too in 1990 he
gained his PhD cum laude with a thesis titled
Villages in the Steppe; Late Neolithic Settlement
and Subsistence in the Balikh Valley, Syria.
He has carried out archeological fieldwork in
Bulgaria, Germany, Syria and Turkey. He is
particularly fascinated by Syrian archeology
and goes to Syria every year to carry out a dig.
He recently published (together with Glenn
Schwartz, Johns Hopkins University, Baltimore,
USA) the book The Archaeology of Syria (2003).
He has written a great many articles and
monographs on his archeological work in the
Near East, and has lectured at universities,
museums and other bodies in many countries.
As well as being a curator, Akkermans is
(honorary) professor of the Prehistory of West
Asia, attached to the Archeology Faculty of
Leiden University.
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نیل فان در لیندن

پروین میر رحیمی

پل تامس فان دن برخ

پیتر آكرمانس

 فارغ التحصیل حقوق و طب است و در حال حاضر،نیل فان در لیندن
 بیشتر این. كار می كند،بروی پروژه های بین المللی تبادل فرهنگی
 و صد البته میان، شمال آفریقا و هلند است،پروژه ها میان خاورمیانه
، او تا به حال چندین مبادله فرهنگی در زمینه موسیقی.ایران و هلند
، به عالوه وی تبادل موسیقی.تئاتر و هنرهای تجسمی انجام داده است
 دنیای عرب و،تئاتر و جشنواره های ایرانی به سایر نقاط دنیا مثل اروپا
 معموال در مورد، فان در لیندن.هنگ كنگ را سازماندهی کرده است
تئاتر و موسیقی ایران و سایر نقاط خاورمیانه برای نشریاتی چون مجله
هلندی زم زم و یکی از بزرگ ترین مجالت موسیقی جهان مقاله می
 او جدیدا. عكس های فان در لیندن نیز در زم زم منتشر می شوند.نویسد
 بین ایران و،مشغول بر پا كردن برنامه مبادالت وسیع و طوالنی مدت
.هلند با همكاری مركز موزیك هلند است

پروین رقیه میر رحیمی فارغ التحصیل تحقیقات فیلم و تلویزیون از
 که به، پایان نامه او در مورد سینمای ایران بود.دانشگاه آمستردام است
شکل تحقیق گسترده ای بر فرهنگ فیلم و تلویزیون ایران و سانسور
 وی به سازمان دادن فعالیت های،  پس از فارغ التحصیلی.صورت گرفت
 بلكه فرهنگ،فرهنگی پرداخت که نه تنها فرهنگ بصری غنی ایرانیان
بی نظیر و صورت چند وجهه موسیقی و غذاهای ایرانی را نیز در بر
 عالوه بر این او رویدادهای فرهنگی مختلفی برای موسسه.می گیرد
 در آمستردام و سازمان عفو بینKriterion  وDe Balie هائی چون
 به عنوان کارگشای فرهنگی مستقل.الملل سازماندهی کرده است
 میر رحیمی درباره تاریخ هنر فيلمبردارى. را بنا نهادهWoest او بنیاد
برای دانشجویان آکادمی ریتفلد سخنرانی کرده و در مباحثات متعددی
 جشنواره فیلم ایران تا کنون بزرگترین پروژه.نیز شرکت نموده است
وی در مورد سینمای ایران بوده که هدف آن به نمایش گذاشتن فیلم
های شکوفا و بالنده ایرانی در غرب و آشنا سازی بینندگان هلندی با
 با برنامه چند جانبه این جشنواره که.تناقضات جامعه ایران می باشد
 تصویری، انیمیشن و کلیپ ویدیوئی است، فیلم مستند،شامل فیلم
 میر.از ایران از چشم فیلم سازان خالق و مستقل ایرانی ارائه می شود
رحیمی همینطور به عنوان برنامه ریز برای پالتفرم زینا در مرکز نمایشی
 عالوه بر این او عضو گروه دو نفره. در آمستردام کار می کندDe Balie
. می باشدThe Unbearable Light DJs دی جی های زن

 او در. در آمستردام به دنیا آمد1945 پل تامس فان دن برخ در سال
دانشگاه دلفت و كالج دیویدسون در آمریكا به تحصیل در رشته
 وی به عنوان آرشیتكت فعالیت داشته و دارد (ساخت.معماری پرداخت
 همینطور به عنوان طراح،) فروشگاه مد و خانه های شخصی،رستوران
 تدریس می، ) اوپرای هلند و باله ملی هلند،صحنه (برای یک گروه تئاتر
 فیلم نویس و فیلم ساز است و مدیر در برگزاری، )کند (آکادمی ریتفلد
 آنچه.جشن ها و هر چند وقت یکبار نیز در اجرا ها شرکت می کند
 راه و روش کار او و،كه همه این فعالیت ها را به هم ارتباط می دهد
چهارچوب ذهنی اش است؛ در همه کارهایش بصورت یک آرشیتكت
 نوشته های او را هم باید به ساختمان بندی كلمات.عمل می کند
 به تازگی او شروع به ساختن پرده نمایشی از خود کرده.تشبیه كرد
.است

 ماقبل تاریخ و باستان، در رشته های تاریخ،1957 پیتر آكرمانس متولد
 در همانجا در.شناسی غرب آسیا در دانشگاه آمستردام تحصیل کرد
 عنوان تز او «دهكده ها. دکترای خود را گرفت، با درجه ممتاز1990 سال
 و امرار معاش در دره بالیخ، زیستگاه در اواخر دوره نوسنگی،در استپ
 ترکیه و سوریه فعالیت های، آلمان، او در بلغارستان.در سوریه» بود
 وی بخصوص شیفته آثار باستانی. باستان شناسی و حفاری داشته
 آكرمانس به.سوریه است و همه ساله برای حفاری به آنجا می رود
تازگی با همكاری «گلن شوارتز» در دانشگاه جان هاپكینز بالتیمور
 كتابی منتشر كرده است به نام «باستان شناسی در،در آمریكا
 اكرمانس نوشته ها و مقاالت زیادی درباره فعالیت های.)2003(»سوریه
 موزه،باستان شناسی اش در خاور نزدیك دارد و دربسیاری از دانشكده ها
 او عالوه بر.ها و تشكیالت كشورهای گوناگون سخنرانی کرده است
 پروفسور افتخاری «دوران ماقبل تاریخ در غرب آسیا» در،سرپرستی موزه
.دانشكده باستان شناسی دانشگاه لیدن است

Reza Abedini

Sara Khosrovani

Sahar Khosrovani

Sharie Parsipoor

Reza Abedini (born Tehran 1967) lives and
works between Iran and the Netherlands. After
graduating in Graphic Design from the School of
Fine Arts in 1985, he completed a BA in Painting
at Tehran Art University in 1992. Since 1989
he has pursued a career as graphic designer,
founding the Reza Abedini Studio in 1993. Abedini
has appeared in numerous exhibitions in Iran
and Europe including Persiannalite, Anatome
Gallery, Paris (2008); Wordless, at Mirak Gallery,
Iran (2007); and Ween Schrift Bild Wird, Ifa
Gallery, Stuttgart (2007). His solo shows include
Posteram, De Affiche Galeriji, The Hague (2008);
and Visual Language of Reza Abedini, Platform
21, Amsterdam (2006). His work has featured
in books on design and visual culture in Iran
and he has curated poster exhibitions at home
and abroad. His work is in public collections
including Musée de la Publicité, Paris; Mimar
Sinan University Museum, Istanbul; Wilanowie
Poster Museum, Warsaw; Ogaki Poster Museum,
Japan; Dans Plakat Museum, Copenhagen
and Essen Poster Museum, Germany. He has
received many international awards including a
Prince Claus Award in 2006, in the Netherlands.
Abedini is a graphic artist creating work that
contains many historical references such as
the way in which he surrounds a single figure
with empty space, which harks back to portrait
painting and photographs from the Qajar period.

Sara Khosrovani was born in Tehran in 1978 and
in 2003 graduated as a pharmacist from the
School of Medicine of the University of Tehran. In
the same year she moved to the Netherlands to
pursue her studies in the field of Neurosciences.
In 2008 she received her PhD from the Erasmus
University, Rotterdam. Since 2007 she has been
a Pharmacovigilance assessor for the Medicines
Evaluation Board (MEB), The Hague. Dr. Sara
Khosrovani is a treasurer and board member of
the International Qajar Studies Association and
a member of the executive committee of the
Kadjar Family Association.

Sahar was born in Tehran in 1972. She graduated
as a pharmacist from the School of Medicine
of the University of Tehran in 1996. Thje same
year she married L.A. Ferydoun Barjesteh
van Waalwijk van Doorn and moved to the
Netherlands. In 2005 she received her PhD
in Haematology from Erasmus University.
Since 2004 she has been working as Assistant
Professor in Genetic Toxicology at Maastricht
University. Besides her professional career, Dr.
Sahar Khosrovani is a member of the editorial
committee of Qajar Studies, the journal of the
International Qajar Studies Association and
has written on the history of medicine, beauty
and hygiene in Iran as well as on the genetic
make-up and history of the population of the
Netherlands.

Sharie Parsipoor studies the sociology of
religion and also has her own radio programme
devoted to world music, on Dutch broadcasting
station Radio 6. Born in Tehran, she moved to
the Netherlands when she was twelve, together
with mother and brother. Her great loves are art,
culture and travel; she was artistic manager of
Platform De Levante (Putting the East on Stage)
in Amsterdam. Here too she organized the
festival titled The Colour of Iran, which aimed to
give publicity to the Iranian artists now living in
the Netherlands.

رضا عابدینی

سارا خسروانی

سحر خسروانی

شری پارسی پور

 زندگی و كارش بین ایران و هلند،)1967 رضا عابدینی (متولد تهران
 بعد از فارغ التحصیلی در رشته گرافیك از مدرسه.در نوسان است
 لیسانس هنری خود را در رشته نقاشی از دانشكده،)1985( هنرهای زیبا
 طراحی گرافیك را به، به بعد1989  ازسال.)1992( هنر تهران گرفت
 استودیو رضا،1993 عنوان حرفه تخصصی خود برگزید و در سال
 در تعداد بی شماری از نمایشگاه های ایرانی و.عابدینی را تاسیس کرد
 در « گالری آناتومPersiannalite : از جمله،اروپایی شركت كرده است
Ween ) و2007(  ایران،»  بدون کالم در « گالری میرك،)2008( » پاریس
 نمایشگاه های.)2007(  اشتوتگارت،»  « گالری ایفاSchrift Bild Wird
) و زبان بصری2008( انفرادی او شامل پوستر در «گالری دو آفیش» الهه
 آثار او در كتاب. ) می باشد2006( » آمستردام21 رضا عابدینی «پالتفرم
های طراحی و فرهنگ بصری در ایران منتشر شده اند و نمایشگاه های
 كارهایش.پوستری را در ایران و در خارج از كشور سرپرستی كرده است
 موزه،در كلكسیون های عمومی در موزه «دو ال پابلیسیته» در پاریس
، «ویالنووی» موزه پوستر در ورشو، در استانبول،»دانشگاه «معمار سینان
«موزه پوستر اوگاکی» در ژاپن و «موزه دانس پالکات» در كپنهاك و «موزه
 او جوایز بین المللی زیادی.پوستر اسن» در آلمان به چشم می خورند
. از هلند2006 را دریافت كرده؛ همچون جایزه «پرینس کالوس» در سال
 هنرمند گرافیكی است كه در كارهایش ارجاعات تاریخی دیده،عابدینی
 که بازمی گردد به، مثل ایجاد فضای خالی در اطراف یك نقش.می شود
.عکسها و یا نقاشی های دوران قاجار

 در رشته داروسازی دانشگاه تهران به،1978  متولد،سارا خسروانی
 به،2003  بعد از پایان دوره دکترای داروسازی در سال.تحصیل پرداخت
 دکترای2008 تحصیل خود در زمینه علوم اعصاب ادامه داد و در سال
 از سال.خود را در این رشته از دانشگاه اراسموس روتردام دریافت کرد
 به ارزیابی عوارض داروها، او در هیئت بررسی داروئی هلند در الهه2007
 دکتر سارا خسروانی خزانه دار و عضو هیئت مدیره موسسه.می پردازد
.تحقیقات بین المللی قاجار و انجمن خانواده قاجار می باشد

 در رشته داروسازی دانشگاه تهران به،1972  متولد،سحر خسروانی
،1996  بعد از پایان دوره دکترای داروسازی در سال.تحصیل پرداخت
 او2005  در سال.با فریدون برجسته فان والویک فان دورن ازدواج کرد
 وی.تحقیق دکترای خود را در هلند در زمینه سرطان خون به پایان رساند
 در رشته سم شناسی ژنتیکی در دانشگاه ماستریخت،2004 از سال
 عالوه بر آن دکتر سحر خسروانی.به تحقیق و تدریس مشغول است
 یکی از انتشارات،عضو هیئت ویراستاری سالنامه تحقیقات قاجار
 او تالیفاتی در زمینه. می باشد،موسسه تحقیقات بین المللی قاجار
. بهداشت و زیبائی ایران و ژنتیک مردم هلند دارد،تاریخ دارو

 جامعه شناسی مذهب می خواند و همینطور برنامه،شری پارسی پور
،رادیویی مخصوص به خودش را كه به موسیقی جهان اختصاص دارد
 او در تهران متولد شد و در سن. هلند اجرا می كند6 از ایستگاه رادیو
، عشق بزرگ او هنر.دوازده سالگی به اتفاق مادر و برادر به هلند آمد
 او مدیر هنری «مشرق بروی صحنه» در آمستردام.فرهنگ و سفر است
 وی در آنجا جشنواره ای به نام «رنگ ایران» سازماندهی کرد كه.بود
.هدف آن تبلیغ برای هنرمندان ایرانی مقیم هلند بود
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of the Middle East and Central Asia at Leiden
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Middle East and Central Asia at the International
Institute of Social History, Amsterdam. He
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National University of Iran and the University of
London. Worked at Utrecht University, where he
acquired his PhD. Touraj Atabaki has published
numerous articles on Iran, the Caucasus and
Central Asia. His books include Azerbaijan:
Ethnicity and the Struggle for Powers in Iran
(London, I.B. Tauris, 1993); Beyond Essentialism.
Who writes whose Past in the Middle East and
Central Asia? (Amsterdam, Aksant, 2003); editor
of Post-Soviet Central Asia (London, I.B. Tauris,
1998); co-editor with Erik Jan Zürcher, of Men
of Order, Authoritarian Modernisation in Turkey
and Iran (London, I.B. Tauris, 2004); co-editor,
with Sanjyot Mehendale of Central Asia and
the Caucasus: Transnationalism and Diaspora
(London and New York, Routledge, 2005); Iran
and the First World War: Battleground of the
Great Powers (London, I.B. Tauris, 2006); The
State and the subaltern: Society and Politics
376 and Iran (London, I.B. Tauris, 2007);
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current research focuses on social history and
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تورج اتابكی

وندی شافر

ویلم فلور

دیرک یانسن

 پروفسور تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مركزی در،تورج اتابكی
 محقق ارشد انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی،دانشگاه لیدن
و رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مركزی در انستیتوی بین المللی
 عالوه بر اینها او یكی از موسسان.تاریخ اجتماعی در آمستردام است
و مدیران مركز اسناد و تحقیقات قاجار در انستیتوی بین المللی تاریخ
آمستردام وعضو هیئت مشاور موسسه تحقیقات بین المللی قاجار
) او فیزیك تئوری (در سطح كارشناسی و كارشناسی ارشد.می باشد
 و در دانشگاه.و تاریخ را در دانشگاه ملی تهران و دانشگاه لندن خواند
.اوترخت به كار پرداخت و در آنجا مدرك فوق لیسانس و دكترا گرفت
 قفقاز و آسیای مركزی، مقاله های بیشماری در مورد ایران،تورج اتابكی
 تحقیق او در حال حاضر بر تاریخ طبقه کارگر و قشر پائین.نوشته
 قزاقستان وآسیای مركزی،جامعه و مقایسه تاریخ نگاری در ایران
.متمركز است

وندی شافر مترجم زبان هلندی به انگلیسی است كه زبان مادری
 یك پسر فیزیكدان دارد و. اوعاشق كلمات و عاشق مردم است.اوست
 در زمانی كه این كتاب در حال ترجمه بود دختر او در.یك دختر دیپلمات
 وندی در انگلستان تحصیل كرده.سفارت هلند در تهران كار می كرد
با مدرك ممتاز در زبان و فرهنگ انگلیسی از دانشگاه آكسفورد فارغ
 به هلند رفت و در آنجا به آموزش1969  در سال.التحصیل شده است
 وقتی كودكانش كوچك بودند.زبان در دانشگاه ها و مدارس پرداخت
 تخصص او در تاریخ و هنر است و كتابهای.مترجم تمام وقت شد
. رساله های علمی و کارهای نمایشگاهی را ترجمه كرده است،بیشمار
او اخیرا بیشتر اوقات خود را در ایتالیا می گذراند؛ جایی كه شوهرش
 پنج زبان می داند و اخیرا دست به كار یادگیری.به كار مشغول است
. زبان فارسی:ششمین زبان شده است

 جامعه، دررشته های اقتصاد توسعه1967  تا1963  از سال،ویلم فلور
 زبان فارسی و عربی و اسالم شناسی در دانشگاه،شناسی غیر غربی
 مدارك دكترای خود را از1971  در سال.اوترخت تحصیل کرده است
 به عنوان متخصص انرژی2003  تا1983  از سال.دانشگاه لیدن گرفت
 به2002  از زمان بازنشستگی در سال.در استخدام بانك جهانی بود
:  از جمله آثاراخیر او می توان از.صورت مستقل به تحقیق می پردازد
 «صنایع دستی و صنعت مدرن،)2003(»«كشاورزی ایران در دوران قاجار
)2005(» «بهداشت عمومی در دروان قاجار،)2003(»در ایران دروان قاجار
 آخرین.) نام برد2006( »«خلیج فارس و تاریخ سیاسی و اقتصادی آن
)» نام دارد كه در سال1850-1941كتاب او «كارگر و صنعت در ایران (دوره
. منتشر شده است2009

 مسئول آرشیو شرکت هواپیمائی سلطنتی،1958 دیرک یانسن متولد
 وی در دانشگاه اوترخت به تحصیل تاریخ فرهنگی.کی ال ام است
پرداخت و موضوع تخصصی اش انجمن های مطالعاتی قرن هجدهم
 در زمانیکه در رشته مدیریت.هلند و اثر متقابل آنها به روی جامعه بود
 مسئول آرشیو انجمن سازمانهای عام،اسناد تحصیل می کرد
 سردبیر انجمن، سالهای متوالی در کنار کارش.المنفعه مسکن شد
هلندی مسئولین آرشیو تجاری و ویراستار کتاب راهنمای علم اطالعات
.بود که با همکاری کتابخانه ملی هلند در الهه به چاپ می رسید
 او به ترغیب و راهنمائی در نشر،در مسئولیت جدیدش در کی ال ام
تحقیقات مربوط به تاریخ هواپیمائی و موضوعات گسترده مربوط به
. می پردازد،شرکت

Danial Keshani

Ziya Domanic

After graduation from Iranian Organization for
Exceptional Talents (Sampad) studied Metallurgy
engineering for 4 years at university of Tehran
and meanwhile Started his job as a web designer
in Hamshahri newspaper in Tehran, he continued
his career as a graphic designer in several
companies and worked with different Magazines
and newspapers in Iran. In 2006 he gave up
engineering studies and joined Amsterdam based
Persian Speaking ‘Radio Zamaneh’ as a graphic
designer and webmaster and in 2007 started his
new study in fine arts at Gerrit rietveld academie.

I joined the Unilever Internal Audit Department
in 1981. Up until 1990 I held various positions in
financial departments, including those in two
factories in Turkey. I moved to Rotterdam Head
Office in 1990 as a commercial representative
in the Foods Executive and later as commercial
representative for the Central and Eastern
Europe business group. Then in late 1993 I
returned to Turkey. Since 1999 I have been
managing director of Unilever in Central Asia
and the Caucasus. In 2007 Iran was added to my
international portfolio and I presently spend most
of my time there.
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دانیال کشانی

زیا دومانیک

بعد از فارغ التحصیلی از سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به
مدت چهار سال به تحصیل در رشته مهندسی متالورژی در دانشگاه
تهران پرداخت و در همان حال کارش را به عنوان طراح وب در روزنامه
همشهری در تهران آغاز کرد وکارش را به عنوان طراح گرافیک در
2006  در سال.روزنامه ها و مجالت مختلفی در ایران ادامه داد
تحصیالت مهندسی را رها کرد و به عنوان طراح و وب مستر به
 در سال.ایستگاه رادیویی پارسی زبان زمانه در آمستردام پیوست
 تحصبالتش را در رشته هنرهای زیبا در آکادمی خریت ریتفلد2007
.آمستردام آغاز کرد

. به بخش رسیدگی داخلی یونیلور پیوست1981 زیا دومانیک در سال
 از جمله در دو، سمت های مختلفی را در بخش های مالی1990 تا سال
 در آن سال به اداره مرکزی در روتردام. بر عهده داشت،کارخانه در ترکیه
بازگشت و به عنوان نماینده تجاری بخش اجرائی مواد خوراکی و بعد
به عنوان نماینده تجاری برای گروه تجاری اروپای مرکزی و شرقی بکار
 مدیر1999  از سال. دوباره به ترکیه بازگشت1993  در سال.پرداخت
 ایران نیز به2007  در سال.عامل یونیلور در آسیای مرکزی و قفقاز شد
منطقه بین المللی زیر نظرش اضافه شد و او در حال حاضر بیشتر وقت
.خود را در ایران می گذراند
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Iran and the Netherlands. Interwoven through the ages
1 - First threads in a long history
Persian Delights in Leiden’s Rijksmuseum van Oudheden
1 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, inv.nr. A 1943/7.1
2 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, inv.nr. B 1960/11.2
Willem van Rubroek: an early traveller in Persia?
1 Photograph: Private collection
2 Photograph by Martine Gosselink
Beyond ‘The Holy Land’
1 Royal Archives, The Hague, inv.nr. FA/0603-21
2 Private collection
The Book of Kings, or Shahnameh,
in the Leiden University Library
Leiden University Library, inv.nr. Or. 494, fol. 24b
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Iranian ceramics in Dutch museum collections
1 Photograph by Agnita van ’t Klooster
2 Photograph: Rijksmuseum Amsterdam
a.Inv.nr. BK-2000-49
b.Inv.nr. BK-1985-61
c.Inv.nr. BK-1984-175
3 Gemeentemuseum The Hague, inv.nr. OCE 55-1932,
photograph by Agnita van ‘t Klooster
4 Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. BK-1984-174
5 Ceramics Museum Princessehof Leeuwarden, inv.nr. BP
2005-53 (private loan), photograph by Agnita van ‘t Klooster
6 Photograph by Johan van der Veer
a.Gemeentemuseum The Hague, inv.nr. OCE 13-1982
b.Ceramics Museum Princessehof Leeuwarden, on loan
from the Ottema-Kingma Foundation, inv.nr. OKS 2005-418
c.Gemeentemuseum The Hague, inv.nr. OCE 55-1932
d.Ceramics Museum Princessehof Leeuwarden, on loan
from the Ottema-Kingma Foundation, inv.nr. OKS 1966-14
e.Ceramics Museum Princessehof Leeuwarden, inv.nr. GMP
1996-065
f.Ceramics Museum Princessehof Leeuwarden, on loan
from the Ottema-Kingma Foundation, inv.nr. OKS 1996-116
g.Ceramics Museum Princessehof Leeuwarden, inv.nr. MPH
2004-18
7 Ceramics Museum Princessehof Leeuwarden, on loan
from the Ottema-Kingma Foundation, inv.nr. OKS 1966-56,
photograph: Agnita van ‘t Klooster
8 Ceramics Museum Princessehof Leeuwarden, on loan
from J.W.N. van Achterbergh, inv.nr. BP 1007A, photograph
by Agnita van ‘t Klooster
9 Ceramics Museum Princessehof Leeuwarden, on loan
from the Ottema-Kingma Foundation, OKS 1966-15,
photograph by Agnita van ‘t Klooster
10 Gemeentemuseum The Hague, inv.nr. OCE 13-1923
2 - Pattern emerging
Dutch-Persian relations 1608, to date
1 Musée de la Castre, Cannes
2 National Archives, The Hague, classification nr. 1.01.08 inv.
nr. 12595.1
3 National Archives, The Hague, inv.nr. VEL 0865

4 Austrian National Library, Vienna, inv.nr. Van der Hem
43:44
5 Collection of the International Qajar Studies Association
6 Tropenmuseum, Amsterdam, inv.nr. 60028354
7 Leiden University Library, inv.nr. Or. 25616 b. 28
8, 9, 10 Collection of the author
11 Shams Molk Ara Family Collection, Courtesy of Juliet
Jahanbani
12 Maria Austria Instituut, Amsterdam, inv.nr. KLM535239
Dutch men in Persia: Chief factors, directors and residents
1 Stedelijk Museum Alkmaar
2 Photograph by Martine Gosselink
3 Oil painting in a church in Elbing, Germany
4 Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. SK-A-2665
Other illustrations: Private collection
A newly discovered depiction of the Embassy to Esfahan in
1651-52
1 Rijksmuseum Amsterdam, collection print room
2 Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. SK-A-3879
Passage to Persia
1 Koninklijke Bibliotheek, National Library of the
Netherlands, inv.nr. 893 E 2 after p.364
2 Photograph by Martine Gosselink
3 Koninklijke Bibliotheek, National Library of the
Netherlands, inv.nr. 91 B 16
Photograph: Private collection
4 Koninklijke Bibliotheek, National Library of the
Netherlands, inv.nr. 91 B 16
5 Koninklijke Bibliotheek, National Library of the
Netherlands, inv.nr. 91 B 16
The lure of the East: the story of Persian studies in the
Netherlands
Koninklijke Bibliotheek, National Library of the
Netherlands, inv.nr. 7176 G 20
A book of fortune-telling
1 Wereldmuseum, Rotterdam, inv.nr. 71803/8
2 Wereldmuseum, Rotterdam, inv.nr. 71803/29
3 Wereldmuseum, Rotterdam, inv.nr. 71803/5
4 Wereldmuseum, Rotterdam, inv.nr. 71803/13
The Dutch contribution to the cartography of Persia:
between scholarly plagiary and secret reconnoitring
1 Badische Landesbibliothek, Karlsruhe, inv.nr. K478 fol. 3-4
2 Dr Sultan Al Qasimi Centre for Gulf Studies, Sharjah
3 Dr Sultan Al Qasimi Centre for Gulf Studies, Sharjah
4 Austrian National Library, Vienna, inv.nr. Van der Hem
38:12
5 National Archives, The Hague, inv.nr. VELS3B13
6 Leiden University Library, inv.nr. COLLBN 006-14-006
7 Badische Landesbibliothek, Karlsruhe, inv.nr. K478 fol. 3-4
Safavid favour and Company scorn: the fortunes of Dutch
painters to the shah
1 Centraal Museum, Utrecht, inv.nr. 10046
2 Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden, inv.nr. Gal. Nr. 1560

3 Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. RP-P-BI-84
Photograph by Fabian Zwart
4 Photograph by Gary Schwartz
5 Koninklijke Bibliotheek, National Library of the
Netherlands
Dutch graves in Esfahan
Photographs by Adriaan Krans
Iranian mathematics in the Netherlands in the seventeenth
century
1 Leiden University Library, inv.nr. Or. 14
2 Leiden University Library, inv.nr. Or. 168, fol. 108b
3 Leiden University Library, inv.nr. 535 F 10, p. 229
4 Leiden University Library, inv.nr. Or. 14
5 Leiden University Library, inv.nr. 535 F 10, title page
‘May this gate of happiness always stand open’
Wereldmuseum Rotterdam, inv.nr. 26064
Kniphausen and Khark, the remarkable story of a nobleman
who landed on a Persian island
1 National Archives, The Hague, classification nr. 1.11.01.01,
inv.nr. 461
2 Koninklijke Bibliotheek, National Library of the
Netherlands, inv.nr. 380 C 9 part II, opposite p.164
3 - Closely stitched
Royal connections
1 Leiden University Library, inv.nr. OH 15lr; Inset: collection
of the author
2 Courtesy of Hotel Des Trois Couronnes
3 Atlas van Stolk, Rotterdam
4 Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam Municipal Archives,
inv.nr. 10003002692
Royal connections, a follow up
1 Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam Municipal Archives,
inv.nr. 10003002692
2 The House of Orange-Nassau Historic Collections Trust,
The Hague
3 Collection of the International Qajar Studies Association
A Dutch doctor in Persia
Leiden University Library, inv.nr. Hotz 4258, title page
Where Delft and Kashan meet
1 ICN Rijswijk Collection, inv.nr. AA 2442
2 ICN Rijswijk Collection, inv.nr. AA 2478
3 Gemeentemuseum The Hague, inv.nr. MC 13-1984
4 ICN Rijswijk Collection, inv.nr. AA 2781
5 ICN Rijswijk Collection, inv.nr. AA 3148
6 Gemeentemuseum The Hague, inv.nr. OCI 11-1930
7 Gemeentemuseum The Hague, inv.nr. OCI 6-1955
8 Gemeentemuseum The Hague, inv.nr. OCI 19-1925
9 Gemeentemuseum The Hague, inv.nr. OCI 5-1979
10 Gemeentemuseum The Hague, inv.nr. MC2-1984
11 Gemeentemuseum The Hague, inv.nr. MC 41-1984
12 ICN Rijswijk Collection, inv.nr. AA 4251

Tinco Martinus Lycklama a Nijeholt’s collection of eastern
wonders
Musée de la Castre, Cannes
Albert Paulus Hermanus Hotz: businessman, traveller and
the first Dutch photographer in Persia
1 State Ethographical Museum, Leiden
2 State Ethographical Museum, Leiden
3 Private collection
Unsuspected treasures
Kralings Museum, Rotterdam
The Persian Pavilion at the Amsterdam World Fair of 1883
1 Leeuwenberg collection, Leiden University Library
2 State Ethnographical Museum, Leiden, inv.nr. 503-301
An Italian photographer, Persian portraits and cityscapes in
a royal Dutch collection
Royal Archives, The Hague, inv.nr. FA/0603-16
Images of Iran in Dutch photographic collections: an
analysis
1 Leiden University Library, inv.nr. Hotz-album 11:55
2 Leiden University Library, inv.nr. Hotz-album 7:21
3 Leiden University Library, inv.nr. Hotz-album 9: 67
4 Leiden University Library, inv.nr. Hotz-album 16:86
5 Leiden University Library, inv.nr. Hotz-album 13:54
6 Leiden University Library, inv.nr. Hotz-album 11:42
7 Leiden University Library, inv.nr. Hotz-album 11:43
8 Leiden University Library, inv.nr. Hotz-album 5:4
9 Leiden University Library, inv.nr. Hotz-album 9:6
Postage stamps for Iran
Museum Enschedé, Haarlem
A diplomat and his servant: who’s who?
1 Private collection
2 Leiden University Library, inv.nr. G 375 vol. 11, p.43
4 - Two countries on a global carpet
Iran and the Netherlands in the Interbellum
Shell Netherlands Collection
Iranians in the Netherlands
1 Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. RP-P-OB-375
Photograph: Private collection
2 Photograph: Johanneke Braam
3 Photograph: Johanneke Braam
From Bandar Abbas to Tehran; Dutch diplomats in Iran
1 Koninklijke Bibliotheek, National Library of the
Netherlands, inv.nr. 2102 A 7, p. 292
2 Department of Accommodation Abroad (Directie
Huisvesting Buitenland), Ministry of Foreign Affairs, The
Hague
3 Department of Accommodation Abroad (Directie
Huisvesting Buitenland), Ministry of Foreign Affairs, The
Hague
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4 Department of Accommodation Abroad (Directie
Huisvesting Buitenland), Ministry of Foreign Affairs, The
Hague
5 Department of Accommodation Abroad (Directie
Huisvesting Buitenland), Ministry of Foreign Affairs, The
Hague
Hanna Kohlbrugge, an adventurous academic
University Museum Utrecht Collection, inv.nr. 0285-3624
Iranian oil nationalised; Mosaddeq goes to The Hague
Municipal Archives, The Hague, inv.nr. 1.13263
Photographs: Private Collection
Then and Now
Photographs by Paul Tames van den Berg
Blue Pearl, Ruby Droplet, Dawn Glory
1 Private collection
2 Private collection
3 Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. SK-A-799
4 Keukenhof Collection, Lisse
5 Private collection
Iran and Leiden: the Dress Connection
1 Musée de la Castre, Cannes
2 Photograph by Martine Gosselink
3-5 Photographs by Gillian Vogelsang-Eastwood
Born: 13 April 1980, Tehran, Iran
Photographs: private collection
Affiche: Courtesy of Rosa Vitalie
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Iranian author writes second most popular Dutch book ever
Courtesy of De Geus Publishing House
Why Yazd? Seven inexplicable reasons
Photograph by Jelmer ten Hoeve
Theatre and music: cultural reciprocity
Photographs by Neil van der Linden
Talking to Sharie
Photographs: private collection
Amsterdam and Tehran kids encounter
Photographs: Tropenmuseum Junior, Amsterdam
The wonder of words
Courtesy of Amsterdam University Press
Feta cheese and chocolate sprinkles
Photograph by Farid Omidi
Reza Abedini carries off a prestigious Dutch prize
Courtesy of Reza Abedini
Three Dutch Companies in Iran
1 Shell Netherlands Collection
2 KLM Royal Dutch Airlines, 2007
3 Unilever, 2008

باغبان و مرگ
پ.ن .فان ایک
(ترجمه شعر :فرشته پیشوائی)
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The Gardener and Death
P.N. van Eyck
A Persian Nobleman:
This morning, with a face turned pale from fright,
!My gardener rushed in, Sir, if I might
At work, just now, I stopped to take a breath,
And looked up from the roses. There stood Death.
Startled, I quickly left the work I’d planned,
But saw full well the menace of his hand.
Lend me a horse and I will make it run.
!Before night falls I’ll be in Ispahan
This afternoon (I’d long since watched him flee),
I chanced on Death beneath a cedar tree.
When he just stood there in his cloak of grey,
I asked about the threat he’d made that day.
He smiled, It was not a threat as he surmised
I raised my hand because I was surprised,
To find a man here working in the sun,
Whom I must fetch tonight in Ispahan.
Translation: David Colmer, 2007

صبح است و باغبان پیر ٬رنگ پریده ٬دوان دوان
پیش من آمده پر درد و التماس
آشفته رو
و پر از وحشت و هراس
آسیمه سر رسید که" :ارباب لطف کن
هنگام کار صبح هماندم که خواستم
لختی هوا کشم از نرگس و نسیم
آنسو تَرَک کنار گل سرخ
دیدم که مرگ به من نظاره کرد
از جا پریدم و در لحظه فرار
دیدم که دست او به سر من اشاره کرد
لطفی بکن ای سرفراز ٬ای چاره ساز
اسبی مرا بده تا با تمام جان
امشب مرا برساند به اصفهان"
بر توسن سفید در ابتدای صبح
او پر کشید و رفت
در انتهای عصر ٬زیر درخت سرو
پهلوی بوته هرس نشده پر ز شاخ و برگ
دیدم که مرگ
خاکستری ردای تنش رنگ گور بود
پرسیدمش که "چرا ترس میدهی؟
مرگی که باش!
وحشت مردن برای چیست؟"
خندید و گفت":از دیدنش ته این باغ دلفریب
حیران شدم و از این روی دست من
بر او اشاره کرد
فرمان مرا گرفتن جانش به یک دم است
اما نه این زمان
اینجا نه ناگهان
امشب به اصفهان"
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