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عوامل مؤثر بر رش�د صادرات فرش و پیامدهای اقتصادی آن
*در ایران قرن نوزدهم میالدی
2

 جهانبخش ثواقب/ 1احمد لعبتفرد
چكیده

 فرش به یکی از کاالهای عمده در صادرات ایران،در قرن نوزدهم میالدی با ایجاد تحول و دگرگونی در تجارت خارجی
 بافت جمعیتی و جغرافیای، در دسترس بودن مواد خام اولیه، ایجاد سرمایهگذاری و اتکا به نیروی انسانی مستعد.تبدیل شد
، از س��ویی گس��ترش مراودات تجاری.اقتصادی ایران ش��رایط الزم برای تولید و صادرات فرش را در این دوره مهیا کرد
 مسأله. صنعت فرش مورد توجه اساسی قرار گیرد،توس��عه بازارهای بینالمللی و عرضه تقاضا برای این کاال س��بب ش��د
 این.اصلی در این پژوهش بررس��ی تجارت فرش ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم ميالدي (برابر با س��يزدهم هجري) است
پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و تبیین دادههای آماری نشان داده است که رشد تولید و تجارت فرش تأثیر آشکاری
 تجارت خارجی و صادرات ایران داشته و در بهبود وضعیت اشتغال و جذب درآمد ارزی نیز نقش اساسی،بر اقتصاد داخلی
.ایفا کرده است
 قرن نوزدهم، تجارت جهانی، مراکز تولید، صنعت فرش، ايران:واژگان كليدي

Factors Affecting the Growth of Carpet Exportation and Its
Economic Outcomes for Iran during the 19th Century
Ahmad Lobatfard3/ Jahanbakhsh Savagheb4
Abstract
Following a shift in international trade during the 19th century, carpet became a
significant item among Iran’s exports. Interest in new investments, existence of proficient
manpower, availability of raw material, the economic geography and the population
fabric of Iran paved the way for the production and exportation of Persian carpets and
rugs during the period. Moreover, the expansion of trade relations, the development
of international markets, and the increased demand for carpets shifted the focus of
attention towards the Iranian carpet industry. The present study deals with Iran’s carpet
trade in the second half of the 19th century. In a descriptive-analytical manner, and by
means of statistical data, the present study shows that the growth of carpet production
and trade in Iran has had significant effects on its domestic economy, foreign trade, and
exportation, in a way that employment rate has improved, and the national income has
increased in this country.
Keywords: Iran, carpet industry, production centers, world trade, 19th century.
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مقدمه
اقدامات و طرحهای عمرانی و اقتصادی شاه عباس اول در قرن 11ق17/.م .و برقراری پیوند تجاری
با دولتهای اروپایی از طریق راههای خش��کی و دریایی بهویژه خلیج فارس دورهای از ش��کوفایی
اقتصادی را رقم زد .در دوره صفویه ابریشم تبدیل به یکی از کاالهای کلیدی و اساسی در صادرات
ایران شد .اما پس از دوره صفویه با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی حاکم بر جغرافیای سیاسی
ایران ،دورهای از عدم ثبات (بهویژه درگیریهای محلی در آس��تانه قرن نوزدهم) سبب نوسانات در
س��اختار اقتصادی ایران ش��د .رقابت دولتهای اروپایی جهت انزوای عثمانی و گسترش تجارت با
شرق سبب کشف راههای آبی و منجر به كشف آمریکا ،تسلط بر هند و راهیابی دولتهای اروپایی
یکی پس از دیگری به خلیج فارس ش��د .رش��د شهرنش��ینی و ایجاد طبقه بورژوازی به شکلگیری
تجارت دولتهای اروپایی و گس��ترش تجارت ادویه ،ابریشم ،شمش طال در معامالت جهانی منجر
ش��د .از س��ویی با ظهور انقالب صنعتی در انگلیس ،کارخانجات صنعتی به مواد خام اولیه و بازاری
برای فروش محصوالت صنعتی خود نیاز داشتند ،که با کشف راههای دریایی و گسترش ارتباطات
تجاری بهویژه در خلیج فارس ،تولیدات و منسوجات صنعتی به سوی ایران سرازیر شد.
ب��ا توج��ه به وضعیت حاکم بر جامع��ه ایرانی در طی ق��رون 18و 19م .و ایجاد رابطة تجاری با
دولتهای اروپایی در طی این دو قرن امتیازاتی به این دولتها داده ش��د .دراین دوره بخش زیادی
از رابط��ة اقتص��ادی ایران تحت تأثیر منس��وجات صنعتی و افزایش حجم واردات از این کش��ورها
قرار داش��ت و تراز بازرگانی ایران را منفی س��اخته بود .ابریش��م کاالی اساسی و اقتصادی ایران به
واس��طة امراض دچار کاهش و نوس��ان ش��د .دولت ایران برای جبران و جایگزینی در صادرات به
س��وی کاالهای دیگری روی آورد .از سویی با شرایط جغرافیایي حاکم بر ایران ،کشت محصوالت
کشاورزی مانند :پنبه ،برنج ،غالت و تریاک به عنوان جایگزین مطرح شد .اما از آنجایيکه با ظهور
کارخانجات صنعتی پارچههای پنبهای و برخی کاالهای مصرفی (چای ،قند و ش��کر) به ایران وارد
شد ،این بار راهبرد دولت به سوی صادرات کاالی راهبردي تولیدی مانند پشم خام و فرش کشیده
ش��د .زیرا بخش زیادی از س��اختار جمعیتی و اجتماعی جامعة ایران را عشایر تشکیل میداد و یکی
از محصوالت اصلی آنها پش��م ،ماده اصلی بافت فرش بود .اما تا نیمه دوم قرن نوزدهم فرش این
کاالی راهبردي تحت تأثیر صادرات و اهمیت ابریش��م قرار داش��ت .در اوایل قرن 19م .و بهویژه از
نیمه دوم این قرن تا شروع جنگ جهانی اول ،صنعت فرش و فرشبافی رشد قابل توجهی داشت و
در اقتصاد ایران نقش اصلی را ایفا کرد ،بهطوری که حجم زیادی از صادرات را در سالهای منتهی
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به جنگ جهانی اول به خود اختصاص داد.
هدف این پژوهش بیان جایگاه و اهمیت صنعت فرش در تجارت خارجی ایران اس��ت .ازاينرو
در صدد ارائة پاسخي مناسب به این پرسشها است .1 :چه عاملی سبب رشد تولید و صادرات فرش
ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم شد؟  .2پيامدهاي رشد توليد و صادرات فرش در اقتصاد ایران چه
بود؟ فرضيه نخست؛ مجموعهای از متغيرهايي نظير تغيير الگوي تجارت متأثر از نظام سرمايهداري
جهاني ،نيروي انس��اني ماهر و وجود مواد خام(پشم ،پنبه و ابريشم) را در داخل و متغيرهاي بيروني
ازجمله توسعه بازارهاي بينالمللي ،سرمايهگذاري شركتهاي خارجي و تقاضاي جهاني براي فرش
ايران را سبب رونق توليد و صادرات فرش دانسته است .فرضيه دوم نیز بر آن است كه رشد صنعت
فرش موجب بهبود وضعیت تجارت ،ایجاد فرصتهای اشتغال و رشد صادرات خارجی شده است.
بررس��ي حيات اقتصادي كش��ور در دورههاي تاريخي به هدف شناخت فرصتها و آسيبها در
ترقي و تنزل محصوالت و فرآوردههاي اساس��ي كش��ور كه در اقتصاد داخلي نقشي راهبردي داشته
و از ش��هرت جهاني نيز برخوردار بودهاند ،ضرورتي است كه پژوهش در آن ميتواند چشماندازي بر
چگونگي برونرفت از س��يطره اقتصاد نفتي و احياء اقتصاد جايگزين بهويژه صنعت فرش در شرايط
كنوني ،بيندازد .در بررس��ي پيش��ينة موضوع ،بيشتر نوش��تهها درباره فرش ايران در قالب كتابها و
مق��االت ،به معرفي قاليهاي ايران ،قاليه��اي تصويري موزههاي فرش ،فرشهاي دوره صفويه و
قاجار ،جنبههاي هنري و س��اخت و بافت فرش اختص��اص دارد و كمتر از جنبة تجاري و صادراتي
و بررس��ي زمينههاي رش��د صنعت فرش در برههاي خاص از تاريخ ،به آن توجه شده است .در اين
ميان ميتوان از س��يف ( )1373نام برد كه در بخش��ي از كتاب خود با موضوع اقتصاد ايران در قرن
نوزدهم ،به قاليبافي ايران در اين قرن نيز پرداخته اس��ت .اتحاديه و پروان ( )1389نيز در مقالهاي
كه بيش��تر مبتني بر مطالب سيف است ،تحوالت تجارت فرش دستباف ايران دوره قاجار را با تكيه
بر بازار بينالمللي ،مطرح كردهاند .از اينرو ،اين پژوهش ميتواند متفاوت از ديگر نوشتهها ،پرتويي
بر خالء موجود در اين زمينه بيفكند.

پیشینة صنعت فرش در ایران
ف��رش در ایران دارای س��ابقه و قدمت طوالنی اس��ت ،که فرش پازیریک 5س��ندی برای این ادعا
 .5قدیمیترین فرش دنیا که در گور یکی از فرمانروایان س��کایی توس��ط س��رگئی رودنکو باستانش��ناس روس کش��ف شد و با
بررسیها و تحقیقات انجام شده این فرش متعلق به دوره هخامنشی یا اشکانی است.
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میباشد 6.از دوره باستان ،ايران در فن قاليبافي معروف بوده و قالي ايران بيش از ساير محصوالت
اين كش��ور در جهان شهرت داشته است .در همان ايام ،قاليهاي ايران به يونان و بيزانس و سپس
در قرون وس��طي به ساير كش��ورهاي غرب صادر ميشده است .شهرت و معروفيت قاليهاي ايران
به دليل ابهت و زيبايي اين قاليها بود كه در برابر جهانگردان ،س��فيران ،هيئتهاي اعزامي و ساير
رجال خارجي كه با دربار ايران ارتباط مييافتند ،جلوهگري ميكرد 7.در دوره اس�لامي نيز ،ايران در
قاليبافي مش��هورترين و مهمترين كشورهاي دنيا بوده است .در قرن چهارم هجري/دهم ميالدي،
در جش��نهاي رسمي دربار بيزانس ،مجلس را با فرشها و قاليهاي ايراني ميآراستند 8.مورخين و
جغرافينگاران مس��لمان نيز نوشتهاند كه ش��هرهاي زيادي در ايران مراكز قاليبافي بوده است 9.اما
قديمترين قاليهاي معروف ايران مربوط به قرن ششم هجري /دوازدهم ميالدي ،يا دوره سالجقه
است .قاليبافي در ايران ميان قبايل صحراگرد و خانوادههاي متوسط ايراني و كارگاههاي توليدي و
تجاري ،معمول و متداول بود 10.قاليبافي ايران در دوره ايلخاني و تيموري به حيات خود ادامه داد و
در دوره تيموري بيشتر ،فرشهاي تزييني بافته ميشد 11.درواقع توجه دربار به قاليبافي از قرن نهم
هجري /پانزدهم ميالدي ،شروع ميشود كه كارگاههاي مهم سلطنتي براي بافتن قاليهاي نفيس
و زيبا تأسيس شدند و در آنجا بهترين و گرانبهاترين قاليها را براي كاخهاي شاه و امراء ميبافتند
12
و قس��متي از اين قاليها نيز به امر پادش��اه به پادشاهان و امراء ديگر كشورها اهداء ميشده است.
در دوره صفویه با گس��ترش روابط خارجی ،تجاری و ش��کوفایی اقتصادی در برخی زمینهها ،صنعت
فرش نیز رونق پيدا كرد 13و قاليهاي ايران در دو قرن 12و 13ق 18 /.و 19م .به دوره كمال رسيد
و عص��ر طاليي خود را تش��كيل داد 14.مهمترين و گرانبهاتري��ن قاليهاي ايران ،كه آرتور پوپ در
موزههاي كليساها و مجموعههاي آثار فني خصوصي و در بازارهاي آثار باستاني ،تعداد بالغ بر بيش
 .6حبیب چینی ،قالیبافی در ایران (تهران :وزارت اقتصاد ،)1345 ،ص.1
 .7زكيمحمد حسن ،تاريخ صنايع ايران بعد از اسالم ،ترجمه محمدعلي خليلي (تهران :اقبال ،)1366 ،ص.150
 .8حسن ،ص.153
 .9براي نمونه ،نک :ابوعبداهلل محمدبن احمد مقدسي ،احسنالتقاسيم في معرفهاالقاليم ،بخش ،2ترجمه علينقي منزوي (تهران:
مؤلفان و مترجمان ،)1361 ،ذيل بازرگاني شهرها ،ص 658 ،622 ،564 ،476 ،475و بعد
 .10حسن ،ص.150
 .11ارنست كونل ،هنر اسالمي ،چ ،3ترجمه هوشنگ طاهري (تهران :توس ،)1368 ،ص.122 -123
 .12حسن ،ص.150
 .13شاردن ،سفرنامه شواليه شاردن ،ج ،2ترجمه اقبال يغمايي (تهران :توس ،)1374 ،ص.895
 .14حسن ،ص.156
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از سههزار قطعه از آنها را شماره و آمار كرده ،همانهايي است كه در اين دو قرن بافته شده است.
اهدای فرشهای ابریش��می از طرف دربار صفوی به کش��ورهای اروپایی سبب آشنایی اروپاییان با
این ش��اهکار هنری ایران شد .براي نمونه؛ قاليهاي ابريشمين زربفت خريداري شده سفير لهستان
در دربار ش��اه عباس اول به دس��تور سيگيسموند سوم شاه لهس��تان 16،قالي الوان با تاروپود زرين و
سيمين در ميان هداياي شاه عباس اول براي تزار روسيه به سال 997ق1589/م 17،شش قطعه قالي
در ميان هداياي همين پادشاه براي شوراي اياالت هلند توسط موسيبيگ اعزامي به سال 1034ق/
1625م و موارد ديگر 18.ش��اهکار صنعت فرش در این دوره ،فرش ش��یخ صفیالدین اردبیلی اس��ت
که برای مقبره او بافته ش��ده اس��ت .این فرش در س��ال 946ق1539/ .م .در کاشان توسط مقصود
کاشانی بافته شد 19.آشنایی با ظرفيتهای اقتصادی و گسترش روابط تجاری ،جذابیت ایران را برای
اروپاییان بیش��تر کرد و فرش یکی از این ظرفيتها برای جذب س��رمایهگذاری بوده اس��ت .در این
دوره تعدادی کارگاه بافندگی در برخی مراکز و ش��هرها بهوجود آمدند ،که از یکسو ،سبب تغییر در
کمیت و کیفیت فرش شدند و از سوی دیگر ،باعث رشد تولید فرش برای نیازهای دربار و هدیه به
کش��ورهای خارجی شدند .از مراکز عمده صنعت فرش در این دوره قزوین ،تبریز ،اصفهان نام برده
ش��ده اس��ت 20.احتما ًال مشهد ،یزد ،بیرجند ،کاشان ،همدان ،شوشتر و هرات نیز از دیگر مراکز عمده
تولید فرش در این دوره بودند 21.در مجموع در دوره اس�لامي ،ايران در قاليبافي بزرگترين مراكز
ش��رق بوده و س��اير مراكز (نظير هندوس��تان ،عثماني ،قفقاز ،مصر و اسپانيا) در اين فن از او تقليد و
اقتباس كرده و طرز قاليبافي ايران در آنها تأثير بس��زايي داشته است .توجه و تشويق پادشاهان و
امراء و رجال دولت و صرف اموال زياد براي بافتن بهترين قاليها با بهترين مواد و مصالح با دست
15

 .15حسن ،ص.162
 .16صفر مرادويچ ،سفرنامه صفر مرادويچ ،ترجمه حميد حاجيانپور و منصور چهرازي (تهران :آژنگ ،)1394 ،ص.56
 .17عبدالحسين نوايي ،روابط سياسي ايران و اروپا در عصرصفويه (تهران :ويسمن ،)1372 ،ص.191
 .18همان .126 ،شرح بيشتر در باره انواع قاليهاي اين دوره و هديه دادن قالي از سوي پادشاهان به ديگر كشورها ،در  :موريس
اس��ون ديماند ،راهنماي صنايع اس�لامي ،چ ،3ترجمه عبداهلل فريار (تهران :علمي و فرهنگي ،)1383 ،ص261 -272؛ كونل ،ص210؛
حسن ،ص.150 -169
 .19حسن ،ص154 -155؛ ديماند ،ص.263
 .20براي آگاهي از وضعيت كارگاههاي قاليبافي و منسوجات ايران در عصر صفويه ،مراكز توليد و تجارت آن ،بازرگانان و دامنة
فعاليت آنان در كشورهاي مختلف ،راههاي صادرات قالي و  ،...نك :شاردن ،ص 899 -900 ،896و.904
21. L. M. Helfgott, Ties That Bind: A Social History of the Iranian Carpet, (Smithsonian Inst Pr., 2007),

.ديماند ،صp. 70; 261
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ماهرترين قاليبافها ،در پيشرفت صنعت قاليبافي ايران مؤثر بوده است.

22

جايگاه صنعت فرش در قرن نوزدهم
پس از دوره صفویه تا قرن نوزدهم میالدی ،تولید فرش در حجم محدودتری صورت گرفته است و
اصو ًال از دورههای کهن تا اوایل اين قرن ،فرش بیشتر به منظور مصارف داخلی و در حجم محدود
و برای قش��ر خاصی از جامعه تولید میشد .به تعبيري تا اين زمان« ،فرشبافي عمدت ًا يك صناعت
ايلي يا روس��تايي و به منظور مص��رف داخلي (نوعي پسانداز خانوادگي ب��راي روز مبادا) بود ،و يا،
صناعتي ش��هري بود كه بافن��دگان مرد در آن به توليد قالي براي مصرف نخبگان ايراني مش��غول
بودند 23».در گزارش اوليويه كه مربوط به س��الهاي آغازين قاجاريه اس��ت ،در ميان اقالم تجاري
ايران با روس��يه ،اروپاي غربي ،عثماني و هندوستان ،با اينكه از ابريشم ،پنبه ،تنباكو ،ترياك و ديگر
محصوالت يادش��ده ،اما نامي از فرش برده نش��ده 24و در فهرس��تي نيز كه از محصوالت ايران ارائه
داده ،به فرش يا قالي اش��ارهاي نكرده ،در حالي كه ش��رحي درباره ابريشم ،پشم و پنبه بهدست داده
اس��ت 25.اما با ورود به قرن نوزدهم ش��اهد تغییرات چشمگیری در تولید فرش هستیم .این تغییرات
باعث افزایش حجم صادرات فرش و درآمدزایی از آن و تبدیل شدن فرش به رشته فعال در اقتصاد
و دارای بازار جهانی عمده ش��د .چنانکه اشاره شد ،ایران از دوره صفویه از لحاظ اقتصادی در شبکه
جهانی تجارت ادغام ش��ده بود .در قرن هجدهم با حضور روسیه و انگلیس و دخالت آنها در اقتصاد
ایران این ادغام به شکل محسوستری خود را نشان داده است.
از دوره صفویه به بعد ،ابریش��م 26همواره یکی از صادرات عمده در اقتصاد ایران بوده اس��ت ،که
بخ��ش زی��ادی از تجارت خارجی را به خود اختصاص میداد .تا نيمة دوم قرن 19م ،ايران ابريش��م
 .22حسن ،ص.150 -151
 .23جان فوران ،مقاومت شکننده ،چ ،14ترجمه احمد تدین( ،تهران :رسا ،)1392 ،ص.199
 .24اوليويه ،سفرنامه ،ترجمه محمدطاهرميرزا ،تصحيح غالمرضا ورهرام (تهران :اطالعات ،)1371 ،ص.177 -182
 .25همان ،ص.182 -188
 .26در عصر صفويه ،مهمترين كاالي صادراتي ايران ابريشم بود كه در گرجستان ،خراسان ،كرمان و بيشتر در گيالن و مازندران توليد
ميشد .در باره آمار توليد ابريشم ،فرآوردههاي گوناگون ابريشمي و صادرات آن ،شهرهاي مهم در صنعت بافندگي ،نيز پشم شتر و  ،...نك:
شاردن ،ص902 -903 ،537 ،480؛ آدام اولئاريوس ،سفرنامه آدام اولئاريوس ،ج ،2ترجمه حسين كردبچه (بيجا :شركت كتاب براي همه،

 ،)1369ص .744براي مبحث جالبي درباره ابريش��م ايران دوره قاجار ،نك :اس .جي .دبليو بنجامين ،ايران و ايرانيان در عصر ناصرالدين
شاه ،چ ،3ترجمه محمدحسين كردبچه (تهران :اطالعات ،)1394 ،ص377 -384؛ چارلز عیسوی ،تاریخ اقتصادی ایران ،ترجمه یعقوب آژند
(تهران :گستره ،)1362 ،ص355 -366؛ احمد سيف ،اقتصاد ايران در قرن نوزدهم (تهران :چشمه ،)1373 ،ص.112 -133
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تافته صادر ميكرد اما بعد از آن بيش��تر به صادرات پيلة ابريش��م اقدام ش��د .در عمليات مربوط به
آن سرمايهداران خارجي (يونانيان ،فرانسويها و ايتالياييها) بود.
توليد پيلة ابريش��م ،جايگاه اول از ِ
همهساله مقداري تخم توسط سوداگران خارجي به كشور وارد ميشد .از آغاز دهة 1980م ،پرورش
كرم ابريشم در گيالن كام ً
ال توسعه يافت .گيالن به صورت مركز مهمي براي صادرات ابريشم خام
به بازارهاي اروپايي درآمد و به تنهايي نُهيازدهم ابريش��م كش��ور را توليد ميكرد 27.حجم صادرات
ابریشم را تا 1267ق1850/م ،عیسوی 28حدود  ،28فوران 31 29تا  38و گیلبر 31/3 30درصد از کل
ص��ادرات ای��ران ذکر کردهاند .فوران و گیلبر معتقدند که در 1281ق1864 /م ،صادرات ابریش��م به
اوج خود رسید 31،اما پس از آن دچار کاهش شد 32.بخش عمدهای از این کاهش به واسطه بیماری
کرم ابریشم 33و واردات منسوجات ابریشمی از انگلیس و هند بوده است و بخش دیگری به از دست
رفتن مناطقی از ایران در نواحی شمالی و حاشیه دریای مازندران کانون اصلی تولید ابریشم در طی
جنگهای با روسیه و قراردادهای پس از آن 34مربوط میشد .این کاهش در حجم صادرات ابريشم
و ديگ��ر محصوالت ايران و افزايش واردات فرآوردههاي صنعتي اروپا و كنترل اروپائيان بر تجارت،
تعرفهها ،حمل و نقل دريايي و خشكي ،سبب منفی شدن تراز بازرگانی و خروج مسکوکات از کشور
شد .بنا به گفته عامل شرکت هند شرقی ،تجارت از بوشهر به هند از طریق خلیج فارس بیش از دو
 .27عبداهلليف« ،روس��تائيان ايران در اواخر دوران قاجاريه »،ترجمه مارينا كاظمزاده ،در :مس��ائل ارضي و دهقاني (تهران :آگاه،
 ،)1361ص.240 -241
 .28عیسوی ،ص.360
 .29فوران ،ص.187
30. Gad. G. Gilbar, “The Persian Economy in The Mid-19Th Century,” Die Welt des Islams, vol. 19, Issue
4/1, (1979), P. 187.

 .31بخ��ش مهمي از اين رش��د مرهون صادركنندگان و بهويژه يونانيان بود كه به كمكه��اي مالي خود به پرورش دهندگان از
طريق بازرگانان كوچك كه اكثراً ارامنه بودند افزودند .نماينده مؤسس��ه يوناني  Pascalidiدر  1889با دانههاي پاس��توريزه شده تخم
كرم ابريش��م تركيه ،ايتاليا و فرانس��ه به صنعت ابريشم ايران جان بخشيد .پس از يونانيان ،ايتالياييها و فرانسويها نيز وارد شده و به
اس��تفاده هنگفتي از ابريش��م ايران دس��ت يافتند( .مروين ل .انتنر ،روابط بازرگاني روس و ايران ( ،)1828 -1914ترجمه احمد توكلي،
(تهران :موقوفات افش��ار ،)1369 ،ص122 -123؛ پيتر آوري و ديگران ،تاريخ ايران دوره افش��ار ،زند و قاجار ،ترجمه مرتضي ثاقبفر،
(تهران :جامي ،)1387 ،ص.499
 .32فوران ،ص187؛ Gilbar, p.187
 .33این بيماري را در اروپا ماس��کاردين و در ايران پبرين میگفتند ،که عالمت آن نقطههايي س��ياه روي بدن کرم ابريش��م بود.
نک :محمدعلی جمالزاده ،گنج شایگان؛ اوضاع اقتصادي ايران (تهران :سخن ،)1362 ،ص.25
 .34دوره اول جنگهای ایران و روس��یه (۱۲۲۸ - ۱۲۱۸ق1803 -1813 /م) و با انعقاد عهدنامه گلس��تان و دوره دوم جنگهای
ایران و روسیه (۱۲۴1 - ۱۲۴3ق1825-1827 /م) با انعقاد عهدنامه ترکمانچای به پایان رسید.
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س��وم تجارت ایران را به خود اختصاص داده بود که بخش زیادی از مس��کوکات ایران (طال و نقره)
35
برای واردات از این طریق خارج میشد.
با کاهش حجم تولید و صادرات ابریش��م ،صادرات كاالهاي ديگري افزايش يافت كه ميتوان
آنها را کاالی جایگزین ناميد .در ميانه قرن نوزدهم ميالدي ،بخش قابل توجهي از تجارت خارجي
ايران را كه در آغاز اين قرن در دست خود ايرانيان بود ،اروپائيان در دست گرفتند .نياز بازار جهاني و
اقتصاد و تجارت خارجي همراه با توسعه حمل و نقل داخلي با دخالت قدرتهاي فرامنطقهاي (روس
و انگلي��س) و پيمانها و قراردادهاي بازرگاني ،تجارت ايران را تحت تأثير قرار داد و در اين فرآيند،
برخي محصوالت ايران از جمله صنايع دس��تي ،36افول كرد ام��ا برخي كاالها كه مورد نياز تجارت
جهاني بود رشد پيدا كرد 37.بخشی از صادرات ایران در این دوره :خشکبار ،میوهجات ،برنج ،تریاک،
تنباک��و ،38پنبه و ابریش��م خام بود 39که ب��ه تدریج تولید و صادرات پنبه خ��ام 40و تریاک به صورت
چش��مگيري افزايش يافت .گس��ترش تولید پنبه خام در ایران ناشی از تأثیر کمبود جهانی این کاال
35. A. Seyf, “FreeTrade, Competition, and Industrial Decline: The Case of Iran in the Nineteenth
Century,” Middle Eastern Studies, 40:3 (2007), p. 62.

 .36در اين باره  ،نك :حسن كريميان و عبدالكريم عطارزاده« ،نقش انقالب صنعتي در تحوالت صنايع دستي ايران »،مطالعات
تاريخ اسالم ،س ،3ش( 11زمستان ،)1390ص.99 -120
 .37فوران ،ص177 -200؛ آوري و ديگران ،ص488 -504؛ عيسوي ،ص.399 -410
 .38تنباكو از محصوالت كشاورزي ايران دوره قاجار بود .نوعي از آن كه شبيه تنباكوي تركها بود در شمال كشور كشت ميشد
و نوع ديگري از آن در نواحي مركزي به عمل ميآمد و بهترين نوع آن مخصوص ًا در خاك حاصلخيز اطراف شيراز كشت ميشد .مقدار
زيادي از اين محصول هرس��اله به خارج صادر ميش��د .تركيه و ايران هر كدام ساالنه در حدود يك ميليون دالر تنباكو به خارج صادر
ميكردند .بنجامين ،ص 374 -375؛ نيز نك :جرج ن .كرزن ،ايران و قضيه ايران ،ج ،2چ ،4ترجمه غالمعلي وحيد مازندراني (تهران:
علمي و فرهنگي ،)1373 ،ص.593 -594
 .39بنجامي��ن ،ص374 -393؛ ك��رزن ،ص .665محصوالت توليدي ايران در اي��ن دوره ،در :همان ،ص590 -628؛ جمالزاده،
ص.24 -29
 .40توليد پنبه در گذشته در ايران معمول بوده است .در باره كشت پنبه و نواحي توليد كنندة آن در عصر صفويه ،نك :اولئاريوس،
ص  .619در قرن 19م .پنبه تا حدودي در نواحي جنوبي ايران كش��ت ميش��د كه محصول آن هم براي مصرف داخلي و هم صادرات
ب��هكار ميرف��ت( .بنجامين ،ص )374در حدود  100.000عدل هرس��اله از يران صادر ميش��د كه بيش��تر آن به بمبئي و قس��متي به
مس��كو حمل و بقيه در كارخانههاي دس��تي يزد و كرمان اس��تفاده ميشد .مازندران ،خراسان ،س��منان ،قم ،كاشان ،اصفهان و حوالي
اروميه و خوي در آذربايجان مراكز عمده اين زراعت بودند( .كرزن ،ص )592يكي از منس��وجاتي كه از پنبه س��اخته ميش��د كرباس
بود كه بيش��تر پوش��اك طبقة متوسط بود ولي قسمت اعظم آن براي پوشش چادر مصرف ميشد .در قم ،سمنان و آباده نزديك شيراز
كرباسبافي پيشه و شغل مردم شده بود .پارچه ديگر كتاني كه قدك گفته ميشد در يزد ،اصفهان ،كاشان و به مقدار كمتر در بوشهر
بافته ميش��د .ياكوب ادوارد پوالك ،س��فرنامه پوالك «ايران و ايرانيان» ،چ ،2ترجمه كيكاووس جهانداري (تهران :خوارزمي،)1368 ،
ص.378 -379
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ب��ود .جنگهاي انفصال1277 -82( 41ق1861-65 /م) در آمریکا ،جریان انتقال پنبۀ جنوب آمریکا
به اروپا را متوقف و قیمتها را به سرعت باال برد و در نتیجه کشورهاي اروپایی از جمله انگلیس را
به تکاپو واداشت تا در جستجوي منبع جدیدي براي تأمین پنبۀ مورد نیاز کارخانجات خویش باشند
كه منجر به افزايش توليد پنبه مصر ،سوريه ،تركيه و ايران گرديد 42.مشتري مهم ديگر پنبه ايران،
كشور روسيه بود كه بنابه گزارشها ،صادرات پنبه ،ابتدا بيشتر از تبريز ،سپس از راه درياي خزر (پنبه
مازندران ،قزوين ،زنجان ،طارم و خراسان) به اين كشور از سالهاي  1855تا 1900م .همواره روند
افزايش��ي داشته است 43.اما پایان جنگهای انفصال و صدور دوباره این کاال به اروپا ،صادرات پنبه
خ��ام از ایران را تا حدودی کاهش داد و ای��ن بار تریاک در رأس کاالهای صادراتی و درآمدزا برای
تجارت خارجی و اقتصادی کش��ور تبدیل شد 44.با کاهش ابریشم ،تولید و صادرات تریاک در جنوب
افزای��ش یافت و در1297ق1880/م ،تریاک بیش��ترین حجم محص��والت صادراتی را با  25درصد
ش��امل میش��د 45.اين رقم را عیسوی  26درصد  46عنوان کردهاست .تنها از طريق بندر بوشهر «به
 .41جنگ داخلی آمریکا ( )United States of American Civil Warجنگ بین ایالتهای ش��مالی به رهبری آبراهام لینکلن
از ح��زب جمهوریخواه و یازده ایالت جنوبی تحت فرمانروایی رئیسجمهور جفرس��ون دیویس ک��ه در ایاالت متحده آمریکا برای لغو
بردهداری رخ داد.
 .42عیسوی ،ص376 -377؛ آوري و ديگران ،ص500؛ كرزن ،ص592؛ اوليويه ،ص.186
 .43عیسوی ،ص377؛ آوري و ديگران ،ص500؛ جمالزاده ،ص17 -18؛ انتنر ،ص.119 -120
 .44با اينكه خشخاش و ترياك از روزگاران قديم در ايران بهعنوان دارو بهكار ميرفته و كشت خشخاش از اواخر قرن  11يا 12م5/.
يا 6ق .در برخي نواحي چون يزد براي مصرف محلي معمول بوده ،ولي در سال  1853نخستين بار ترياك از اقالم صادراتي منطقه اصفهان
ذكر گرديده است .هرچند دولت ابتدا كشت خشخاش را بهرغم درآمد خوب آن ،اما از ترس كاهش اراضي غله و خطر گراني نان و امكان
بروز شورش و آشوب در كشور منع ميكرد ،و اندكي بعد به سبب بروز تقلب در آن ،تجارت ترياك دچار اختالل شد ،اما با اقداماتي كه دولت
در زمينه نظارت بر آن انجام داد ،توليد و تجارت آن ترقي كرد( .كرزن ،ص595؛ عيسوي ،ص )366 -367جمالزاده ،سال 1282ق1865/م
را كه ابريش��م ايران به علت ناخوش��ي «پبرين» خراب شد ،شروع تجارت حقيقي ترياك ايران ميداند( .ص )30به نقل عيسوي تا اواسط
قرن نوزدهم توليد و مصرف ترياك در ايران بس��يار كم بود ،هرجند در اواخر قرن هيجده مقدار كمي از آن از راه بوش��هر صادر ميگرديد.
كنسول انگليس در تهران در سال 1867م .از وجود تقاضاي خوب براي ترياك گزارش داده و انتظار داشته كه در آن سال حدود 10.000
من ش��اهي يا س��ه برابر بيش��تر از حد معمول به چين صادر گردد .دوسال بعد جانشين اين كنسول ،محصول اين كاال را  540.000پوند و
مقدار صدور آن را قريب  250.000پوند گزارش داده است( .ص  )366 -367وي تقاضاي خارجي را علت گسترش كشت ترياك دانسته
و اشاره كرده در سال 1823م .يك بازرگان ايراني محمولهاي با كشتي به چين فرستاد و توليد و تجارت آن به آهستگي افزايش يافت كه
در 1275 /1859ق .صادرات ترياك به حدود  60.000پوند رسيد .از آن پس سطح توليد ثابت ماند ضمن آنكه افزايش مصرف داخلي مقدار
صادرات آن را كاهش داد .برآورد ميشد كه بازده پولي ترياك سه برابر گندم باشد و از اين رو در بسياري از مناطق جاي اين محصول را
گرفت و در كمبود غله دهه 1287/1870ق .سهم داشت( .آوري و ديگران ،ص)499
 .45فوران ،ص .187-188
 .46عيسوي ،ص.206
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طور متوسط هرساله در حدود دو هزار جعبه ترياك ايران به ارزش  732هزار دالر به انگلستان صادر
47
ميش��د ،البته مقاديري هم به چين و س��اير نقاط جهان از طريق بنادر و مرزهاي ديگر فرستاده»
ميشد« .چون مقدار مرفين ترياك ايران زيادتر از ترياك كشورهاي ديگر بود ،نوع مرغوبي بهشمار
ميرفت و در كش��ورهاي خارجي خريدار زيادي داش��ت» 48و يكي از مهمترين صادرات ايران بود.
«قس��مت عمده ترياك ايران در اياالت كرمانشاه و اصفهان كش��ت ميشد .اصفهان مركز تجارت
ترياك ايران بهش��مار ميرفت و ترياكي كه در اطراف آن كش��ت ميش��د از بهترين انواع ترياك و
مرفين آن به  15تا  16درصد ميرس��يد كه باالترين ح�� ِّد مرفين در ترياكهاي جهان بود .پيش از
آن ،ترياكهاي قم ،تهران و يزد هم شهرت داشت و مقدار مرفين ترياك قم از اصفهان هم بيشتر
بود 49».به گزارش بنجامين س��فير آمريكا ،در زمان ديدار وي از ايران (سالهاي  1882تا 1885م)،
قيم��ت متوس��ط ترياك خام اي��ران كيلويي  4/77دالر بود و قيمت هر جعب��ه ترياك نيم كيلويي با
مخارج بستهبندي و عملآوردن بالغ بر  366/66دالر ميشد 50.بنابه گزارشهاي بنجامين و كرزن،
دو عامل موجب كاهش محصول ترياك ايران شد .يكي تقلب در ترياكهاي صادراتي كه بازار آن را
كمي راكد كرد زيرا كه مقداري شن و خاك و دانههاي نباتي داخل شيرة ترياك مخلوط ميكردند،
ديگ��ري اقدام دولت در جلوگيري از كش��ت ترياك در پ��ارهاي از نقاط كه محصول گندم را كاهش
داده بود 51.با وجود اين نوس��انات ،ترياك همچنان جايگاه مهم خود را در صادرات كشور حفظ كرد،
چنانكه كرزن در سال 1889م .صادرات ترياك را ،به رغم پيشبيني خطر شكست كلي آن در سال
1882-1883م ،اميدواركنن��ده خوانده و رق��م 1.900.000تومان را براي آن ذكر كرده كه در ميان
كاالهاي كش��اورزي ايران در رأس قرار داشته اس��ت 52.هر چند «با توجه به نبود هر نوع كنترل بر
عرض��ه ترياك رقيباني نظي��ر بنگال ،ژاپن يا بازارهاي چين ،افريقاي جنوبي و انگلس��تان ،صادرات
ايران بعد از سال 1900م1317/ق دچار افت و خيزهاي شديدي گرديد ،روندي كه بر اثر خشکسالی،
محصول بیش از حد ،تقلب و تعرفه نامساعد تشديد ميشد 53».از سوی دیگر ،فرش که در 1267ق/
 .47بنجامين ،ص .377
 .48همان.376 ،
 .49همان .براي آگاهي از مراكز توليد ،بازارهاي فروش و راههاي صدور ترياك ،همچنين ،نك :كرزن ،ص595 -596؛ عيسوي،
ص366 -371؛ جمالزاده ،ص30 -31؛ سيف ،ص.202 -229
 .50بنجامين ،ص.377
 .51همان ،ص376؛ كرزن ،ص.595
 .52كرزن ،ص.665 ،595
 .53فوران ،ص.187

عوامل مؤثر بر رشد صادرات فرش و پیامدهای اقتصادی آن در ایران قرن نوزدهم میالدی 97 /

1850م ،درصد بس��یار محدودی از صادرات را به خود اختصاص داده بود ،با تنزل اهمیت ابریش��م و
پنبه و نوسان تریاک ،جایگاه خود را در تولید و صادرات به دست آورد .چنانكه در سال 1889م .پس
از ترياك (با همان رقم كه ذكر ش��د) ،ابريش��م خام ( 1.300.000تومان) ،برنج (1.000.000تومان)،
پنبه ( 500.000تومان) ،مقام پنجم را با  300.000تومان ،داش��ته كه با صادرات تنباكو (300.000
تومان) برابر بوده اس��ت 54.كرزن (در س��ال مزبور) به كاهش محصول پنبه و ابريشم ايران نسبت به
گذش��ته و حتي كاهش كشت خشخاش و توليد ترياك در مقطعي ،اشاره كرده و واژه «شكست» را
براي توليد و صادرات ابريشم ايران از زمان بروز آفت 1864م بهكار برده ،صنعتي كه به اعتقاد وي،
55
«نخس��تين بار ايران را از لحاظ اروپاي جديد مش��هور گردانيد و سابق ًا محصول ثروتخيزي بود».
شهرت ديرينه فرش ايران و اهميت آن ،وجود بازارهاي جهاني و تقاضاي خارجي براي اين محصول
با گسترش مراودات تجاري و تسهيالتي كه در شرايط جهاني در امر حمل و نقل كاالها پديد آمده
بود ،توجه به اين كاال را افزون ساخت .كااليي كه به تعبير كرزن ،چنان شهرتي يافته بود كه «كمتر
خانواده طبقه باال در انگلستان يا آمريكا در اين فكر نيست كه خواه از جنس ممتاز و يا عادي آن را
56
فراهم نسازد و اين كار بدون شك و انكار نشانه فرهنگ و تمدن است».
تغييرات��ي كه در وضعيت تجارت ابريش��م و پنب��ه و ترياك پديد آمد ،ايج��اد دگرگونيهايي در
تجارت خارجي ،فراهم بودن مواد خام براي توليد فرش در داخل ،وجود نيروي انساني براي كار در
كارگاههاي قاليبافي با همة شرايط دشوار آن ،و عرضه تقاضاي جهاني ،بهدست آمدن جایگاه برتر
را براي فرش هموار نمودند .در كنار اين ش��رايط بسترس��از ،عوامل ديگري نيز در رشد اين جايگاه
نقش داشتهاند ،که به چند مورد از آن اشاره ميشود.
یکی از عوامل تأثیرگذار و اساسی در رشد جایگاه صنعت فرش ایران ،شرکت در نمایشگاههای
بینالمللی بوده است ،که نمایشگاه عتیقه در لندن و نمایشگاه وین و تالش مرداک اسمیت 57برای
شناس��ایی ف��رش ایران از آن جمله بوده اس��ت .اهداء چندین فقره فرش به م��وزه عتیقه لندن باب
آشنایی بیشتر اروپاییان را با فرش ایران فراهم آورد .ناصرالدین شاه در سفر به اروپا و برای تحریک
مرداک اسمیت برای ایجاد بخشی در نمایشگاه لندن به عنوان «بخش هنر ایران» ،چندین قلم كاال
به موزه اهداء کرد که از مهمترین این اقالم ،دو قطعه فرش بود ،که هنوز در موزه وجود دارد .یکی از
 .54فوران ،ص.665
 .55همان.595 ،593 ،592 ،
 . 56كرزن ،ص.623

57. Murdoch Smith
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آنها ابریشم کاشان و توسط یحیی خان برادر ناتنی شاه به آن موزه اهدا شد .بعد از چند ماه ،در مارس
1877م1294 /ق ،تعداد چهارده پارچه فرش ( 4فراهان 5 ،کردس��تان2 ،مشهد 3 ،نائین خراسان ) و
 26شال و  10منسوجات دیگر نیز به نمایشگاه فرستاده شد 58.از سوی دیگر نمایشگاه جهانی سال
1297ق1880/م در وین و وجود تعداد زیادی فرش از قفقاز ،ترکیه و ایران باعث تقاضای گس��ترده
برای فرش دس��تباف در اروپا شد و به رونق صنعت فرش کمک کرد .نمایشگاه فرش جهان شرقی
1309ق1891 /م در وین و 1310ق1892 /م در لندن ،در افزایش تقاضا برای فرش ایرانی در غرب
نیز نقش بس��زایی داشت .این اقدامات اولیه باعث آش��نایی و عالقمندی اروپاییان به صنعت فرش
ایران و از سویی سبب رشد تقاضا و سرمایهگذاری در فرش و تولید کارگاههای فرشبافی در نواحی
مختلف ایران ش��د .به دنبال این توجهات و رش��د تقاضا ،احیاء تجارت فرش ایران در ابتدا توس��ط
تجار محلی آغاز شد .این تجار روستاهای اطراف را برای یافتن فرش و صدور آن به خارج از کشور
جستجو کردند .مرکز اصلی این تجارت محلی در ابتدا تبریز یکی از شهرهای عمده و تجاری و پس
59
از آن مشهد و رشت بوده است.
اف��زون براي��ن ،تنوع در طرحها و بافتهاي فرش ايران ،دس��تباف بودن و مرغوبيت آن موجب
شهرت جهاني و صادرات آن به كشورهاي ديگر شده بود .زيرا فرشهاي ايران در شهرهاي مختلف
توليد ميش��د و هر ش��هر نقشهها و طرحها و سبكهاي خاص خود را در قاليبافي داشت .نيز رنگ
و جنس��ي كه هر ش��هر مصرف ميكرد با ديگري اختالف داشت و همين موارد ،فرشها را با وجود
60
شباهت ظاهري از هم متفاوت ميكرد و تنوع زيادتري به فرشها ميداد.

رونق و توسعة صنعت فرش در نیمة دوم قرن نوزدهم
در نیم��ة دوم ق��رن نوزدهم و در کنار عواملی که ذکر ش��د ،صنعت فرش به منظور تولید و صادرات
م��ورد توج��ه قرار گرفت .تحول در صنعت فرش ایران در اواس��ط ده��ه 1287ق1870 /م آغاز و با
س��رمایهگذاری خارجی و داخلی همراه شد و نتیجة آن به افزایش تولید فرش و رشد صادرات منجر
ش��د .در آن ده��ه« ،نفوذ رو به رش��د فرش ايران در اروپا و اياالت متح��د آمريكا به تقاضاي آن در
بازار بس��يار افزود و پيش��رفت كشتيراني بخاري ،هزينه باالي حمل آن را كاهش داد .سرمايهداران
58. Leonard M. Helfgott, “Carpet Collecting in Iran 1883-1873 rebert Murdoch smith and the formation
of the modern carpet industry,” Muqarnas, vol. 7 (1990), p. 177.
59. Martin Rudner, “The Modernization of Iran and the Development of the Persian Carpet Industry:
The Neo-Classical Era in the Persian Carpet Industry 1925 – 45,” Iranian Studies, 44:1 (2011), p. 50.

 .60بنجامين ،ص .385
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بريتانيايي ،روس��ي و آلماني در اين صنعت س��رمايهگذاري كردند و كارخانهها و كارگاههاي بزرگي
ك��ه گاه صدها كارگر داش��تند در اي��ران به كار افتادند .تجار داخلي نيز كارگاههاي بزرگي تأس��يس
كردن��د .ام��ا در واقع حجم عظيم توليد مربوط به مراكز س��نتي بود كه س��رمايه آنه��ا را نيز معمو ًال
كس��به و تجار تأمين ميكردند 61».به دنبال اقدامات اولیه در جهت شناس��ایی فرش ایران در اروپا،
که پيش��تر بدان اشاره شد ،سازماندهی تولید آن با س��رمایهگذاری شرکتهای خارجی شروع شد و
تا 1308ق1890/م ،به ش��دت افزایش یافت 62.یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد صنعت فرش ایران
نقش ش��ركتها و نمایندگان خارجی بوده اس��ت .شرکتهای چند ملیتی که در زمینة تجارت فرش
ایران سرمایهگذاری کردند ،شرکت زیگلر ،63شرکت ایتالیایی – انگلیسی برادران کاستلی ،64شرکت
یونانی – انگلیسی ،شرکت هوتس و پسران ،65شرکت فرش ایران پتاک ،شرکت تولید قالی شرق و
شرکت تولید قالی ایران ،از شرکتهای عمده در زمینة تولید فرش بودند ،که در ایران سرمایهگذاری
کردند 66.ش��رکت زیگلر در واردات کاالهای اساسی و صادرات محصوالت خام ،پشم و فرش نقش
اساس��ی ایفا نمود .پارچه ،ترياك و خش��كبار ايران را نيز صادر ميكرد و مقادير زيادي اجناس توليد
ش��ده در منچس��تر را هم وارد ايران ميكرد .اين ش��ركت ابتدا در صادرات ابريشم گيالني و واردات
كاالهاي نخي منچستر كه شعبه اصلي آنها در آنجا بود ،اشتغال داشت اما مشكالت ناشي از فروش
باعث ش��د به خريد فرش ايران براي صادرات روي بياورد .ش��رکت انگلیس��ی و سویسی زيگلر در
سال 1295ق1878 /م در تبریز و در 1301ق1883 /م در سلطانآباد (اراک) شروع به سرمایهگذاری
و ایجاد دفاتر و ش��عب نمود ،در تولید و صادرات فرش دس��تباف ایرانی و بازاریابی در خارج از کشور
ایفای نقش کرد .این شرکت از یک سو ،از طریق مذاکره و توافق با عوامل محلی ،مواد خام و پشم
را تهیه و از سوی دیگر ،فرش را پيش از بستهبندی و صادرات به دقت مورد بازبینی قرار میداد .در
گزارش س��ال 1312ق1894 /م در مورد شرکت زیگلر آمده است که دارای تأسیسات بزرگ ،حدود
 40هزار یارد مربع با هزینه  6هزار لیره بوده که در آنجا پش��م بافته را تحویل بافنده میدادند .اين
 .61آوري و ديگران ،ص.498-499
 .62عيسوي ،ص.468 -469

63. Zigler Co.
64. Near Co. Casteli Brothers
65. Company huts and son

 .66كرزن ،ص624؛ عيسوي472 ،؛ آرنولد هنري ساويج لندور ،اوضاع سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و بازرگاني ايران در
آس��تانة مشروطيت «در س��رزمين آرزوها »،چ ،2ترجمه علياكبر عبدالرشيدي (تهران :اطالعات ،)1392 ،ص125 -126؛ دنيس رايت،
نقش انگليس در ايران ،ترجمه فرامرز فرامرزي (تهران :فرخي ،)1361 ،ص151 -153؛ احمد اشرف ،موانع تاریخی رشد سرمایهداری
در ایران دوره قاجاریه (تهران :زمینه ،)1359 ،ص.53-54
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تأسيسات چنان بزرگ بود كه مردم سلطانآباد نام قلعه بر آن گذاشته بودند 67.به نوشتة سفير فرانسه
كه در سال 1906م به ايران آمده «آقايان زيگلر حقالعملكاران سويسي مقيم منچستر در دادوستد
با ايران تبحر پيدا كرده بودند و تجارتخانة مركزي آنها در تبريز و ش��عباتش در ش��هرهاي تهران،
اصفهان ،يزد ،ش��يراز و بوش��هر داير بود .شعبة س��لطانآباد آن منحصراً به صادرات قالي اختصاص
داش��ت 68».افزون بر اين ش��هرها ،دامنة كار را به رشت ،مش��هد ،بندرعباس و بغداد كشاند .در اين
شهرها نمايندگاني مستقر كرده بود كه براي او كار ميكردند .فرشها را براي بافت سفارش ميداد
و فرش��ي را صادر ميكرد كه براي بازار اروپا مناس��ب بود .غير از فرش ،انواع كاالهاي ديگر مثل
پارچههاي قلمكار« ،مخمل كاش��ان ،ابريشم رشت ،ش��الهاي بافت كرمان ،پارچههاي زريدوزي
شدة يزد و دستمالهاي ابريشمي مناطق ابريشمخيز ايران مانند تبريز ،رشت ،كاشان و يزد نيز جزء
اقالم صادراتي اين ش��ركت بود 69».رايت ،فرش و تجارت آن را تا پيش از كش��ف نفت و تا پيش از
پايان دوران قاجاريه ،يكي از مهمترين صادرات ايران و عامل موازنه تجارت ايران با اروپا بهش��مار
م��يآورد و تأكيد ميكند كه ش��ركت زيگلر با روي آوردن ب��ه تجارت فرش در اين راه نقش مهم و
70
حساسي را ايفا كرده است.
شرکت تجاری تولید قالی شرق 1324ق1906 /م در لندن از ادغام شش کمپانی در کارخانهجات
قالی تشکیل شد .در 1330ق1912 /م در ایران توسط این کمپانی ،کارخانة قالیبافی با  150کارگاه
و دو ساختمان ایجاد شد 71.شرکت هوتس و پسران در 1324ق1906 /م و شرکت فرش ایران پتاک
1330ق1912 /م در ابتدا با س��ه و سپس با ده میلیون مارک سرمایه شروع به کار کرد .اين شرکت
برخالف دیگر شرکتها از رنگ طبیعی در فرشهای خود استفاده کرد .این عمل به شکوفایی بیشتر
صنعت فرش ایران در این دوره کمک مؤثری نمود 72.شركت هوتس عم ً
ال در همة زمينهها فعاليت
داش��ت و موفقيتهاي خوبي نيز بهدس��ت آورد .دفاتر بزرگي در اصفهان ،ش��يراز ،بوشهر و دو دفتر
در اهواز و تهران تأس��يس كرد .در بغداد ،بصره ،هونگكونگ و روتردام هم دفاتري دائر كرد .دفتر
 .67لندور ،ص125 -126؛ عيس��وي ،ص472؛ رايت ،ص152 -153؛ فضلاهلل حشمتی رضوی ،تاریخ فرش ،سیر تحول و تطور
فرشبافی ایران ،ج( 1تهران :سمت ،)1387 ،ص.240 -242
 .68اوژن اوبن ،ايران امروز  ،1906 -1907ترجمه علياصغر سعيدي (بيجا :زوار ،)1362 ،ص.325
 .69لندور ،ص .126 ،125
 .70رايت ،ص153
 .71عیسوی ،ص .471
 .72قاسم انصاری و قنبرعلی کرمانی ،تجارت در دوره قاجاریه (تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی ،)1380 ،ص.362
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مركزي اين شركت در لندن بود .دفتر قاليبافي آن در سلطانآباد به وسيلة شركت فرش ايران اداره
ميش��د .صادرات ش��ركت هوتس هم شبيه شركت زيگلر بود 73و از روسيه اجناس روسي وارد ايران
ميكرد كه ارزانتر و سادهتر فروش ميرفتند 74.در نتیجة فعالیت سه شرکت انگليسي :زيگلر ،توليد
قالي ايران و توليد قالي شرق ،در منطقه سلطانآباد ،از یکسو ،تعداد کارگاههای فرشبافی افزایش
یافت و از سوی دیگر ،تعداد دارهای قالی از  40واحد در 1287ق1870/م به  3000واحد در 1307ق/
1890م رس��ید 75.یعنی تعداد دارهای قالی در یک دوره  20ساله حدود  75برابر افزایش یافته است.
يك ش��ركت انگليسي ديگر بهنام گري ،پل و شركا 76در سال 1866م .در بوشهر تأسيس شد كه به
صادرات فرش ،پش��م ،خرما ،ترياك و س��اير محصوالت ايران اشتغال داشت و توليدات مستعمرات
بريتانيا و محصوالت توليدي هند و اروپا را به ايران وارد ميكرد 77.ش��ركتهاي كوچكتري هم در
تهران وجود داشتند مانند توكو ،78ويريون 79و چند شركت ديگر كه در همة زمينهها فعاليت داشتند.
80
اين شركتها كام ً
ال در دست خارجيها (بلژيكيها ،اتريشيها و فرانسويها) اداره ميشدند.
در آذربايجان صنعت قاليبافي به عنوان مهمترين صنعت از 1881م .به ابتكار بخش خصوصي
دائر ش��د .بزرگترين كارخانهها ،در س��ال 1888م .توس��ط تاتاري از اهالي يليزاوتپول 81موسوم به
بابا محمدوف گنجهاي ،در محلة نوبر تأس��يس گرديد 82.با اقداماتی که در زمینه رش��د کارخانههای
قالیبافی انجام گرفت ،تجارت فرش آذربايجان از ركود خارج و وارد مرحلة ش��كوفايي خوبي ش��د.
فرشهاي پشمي در خود منطقه استفاده ميشد ،اما ديگر محصوالت تبريز بهويژه فرش و گليم به
تركيه و روس��يه صادر ميش��د و تبريز به مركز صادرات كاالهاي ايراني در شمال ايران تبديل شده
83
بود.
 .73لندور ،ص .126
 .74همان ،ص .125
 .75اشرف ،ص.55
 .77رايت ،ص.154

76. Gray, Paul & Co.
78. Toko
79. Virion

 .80لندور ،ص.126
 ،Elisavetpol .81شهر قديمي گنجه.
 .82اوبن ،ص .71
 .83لندور ،ص  .148دربارة نقش تبريز ،گمرك اين ش��هر و بازرگانان تبريزي در ترانزيت كاالهايي كه از روس��يه و تركيه وارد
ايران ميشدند ،نك :اوبن ،ص.70
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رشد سریع در تعداد مراکز عمدة تولید فرش ،افزایش در تعداد کارگاهها و دستگاههای بافندگی را
به همراه داشته است .تعداد کارگاههای قالی از چند هزار در ابتدای قرن نوزدهم به حداقل 17000
در پایان قرن رس��ید .بعد از اوایل دهه 1287ق1870 /م ،با ورود سرمایه ،کارآفرینان و نیروی کار،
84
صنعت فرش به صورت قابل مالحظهای رشد پیدا کرد و افزایش سریع در تولید را به همراه داشت.
افزایش تولید اوایل دهه 1287ق1870 /م به همراه افزایش حجم صادرات فرش ،نشاندهندة رشد
کل��ی در ای��ن صنعت و اهمیت آن در تج��ارت خارجی برای ایران بود .اعتمادالس��لطنه به رواج كار
85
قاليبافي و عمده و عالي بودن تجارت آن در عصر ناصري اشاره كرده است.
جدول  :1بررسی تطبیقی صنعت فرش و تحوالت آن

مرحله اول؛ سنتی :پيش از توسعه

مرحله دوم؛ صنعتی ،پس از توسعه

 .1تولید جنبه مصرف داخلی و در حجم محدود بود .1 .تولید جنبه صادراتی و در حجم انبوه بود.
 .2اشتغال محدود و بیشتر زنان به تولید میپرداختند .2 .اشتغال زنان و مردان در کار تولید
 .3مواد خام بیشتر در منطقه و از عشایر تهیه میشد .3 .مواد خام از بازار و حتی از خارج وارد میشد.
 .4ابزار به صورت صنعتی و پیشرفته بود.
 .4ابزار تولید ساده و ابتدایی بود.
 .5مح��دود بودن تع��داد دارهای قال��ی و کارگاههای  .5افزایش کارگاهها و دارهای قالی
قالیبافی

تجارت و صادرات فرش
تجارت فرش در نیمه دوم قرن نوزدهم و در نتیجة عوامل ذکر شده دارای روند رو به رشد و صعودی
شد .افزایش حجم تولید داخلی و رشد تقاضای خارجی در توسعه میزان صادرات فرش نقش اساسی
را ایفا نمود .در چهار کانون و مرکز صادرات ایران (کرمانش��اه ،خلیج فارس ،خراسان و تبریز) حجم
صادرات فرش و ارزش اعتباری حاصل از آن دارای روند رو به رش��دی بوده است .تحوالت صنعت
فرش و افزایش تولید سبب رشد صادرات این کاالی تجاري شد ،که بخش عمدهای از این صادرات
از طریق تبریز و نواحی غربی با عثمانی و بخش��ی از طریق خراسان و نواحی شمال و شمال شرقی
با روس��یه انجام میگرفت .صادرات قالی از طریق کرمانش��اه به بغداد در دوره  20ساله از – 1325
1304ق1886 – 1907 /م از  12675به  31975لیره افزایش یافته اس��ت و حدود  2/5برابر رش��د
84. Gilbar, (1979), p. 77.

 .85محمدحسنخان اعتمادالسلطنه ،المآثر واآلثار ،ج ،1به كوشش ايرج افشار (بيجا :اساطير ،)1363 ،ص.145
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داشته است .از خلیج فارس در طی همین دورة زمانی از  38656به  68889لیره یعنی حدود  1/7و
در برخی دورهها  2/8برابر افزایش داش��ته اس��ت .ارزش صادرات فرش از خراسان به روسیه از رقم
 12337ليره در سال 1307ق1889 /م .به رقم  88072لیره در سال1327ق1908/م .افزايش يافت
كه حدود  7برابر رش��د داشته اس��ت .اما بیشترین حجم صادرات و درآمد ارزی مربوط به صادرات
تبریز به روسیه است که در طی دوره  37ساله از 1288 -1304ق1870 – 1907 /م از  13200به
 421102لیره یعنی بیش از  32برابر افزایش یافته است .این نسبت برای سال 1324ق1906 /م به
86
حدود  60برابر نیز رسیده است.
جدول  :2صادرات عمده (درصد كل) در سه مقطع  1880 ،1850و 1912 -13م

محصول

87

1850م

1880م

1911 -13م

منسوجات پنبهاي و پشمي

23

1

1

ميوهجات

4

پنبه خام

1

فرش

00

ابريشم و توليدات آن
حبوبات
تنباكو

ترياك

38

10
4

00

18

5

16بيشتر برنج

12بيشتر برنج

5

1

6
7

26
4

13
19
7

12

نمودار اين جدول به صورت زير نمايش داده ش��ده اس��ت .هر محصول در س��ه مقطع مختلف
نمايش داده شده و نسبت به محصوالت ديگر در همان سالها قابل مقايسه است.
سيف86. A. Seyf, “The Carpet Trade and the Economy of Iran 1870-1906,” Iran, Vol. 30 (1992), p. 103 ،
.ص185 -190
در آماري از صادرات ايران با روس��يه كه كاالهاي متعددي در آن فهرس��ت ش��ده ،كاالي پشمي و فرش با هم در سال 1844م،
( 103/9به هزار روبل) و در س��ال 1870م( 69/6 ،به هزار روبل) بوده اس��ت .در اين فهرس��ت ،پنبه  19/2و  ،844/2نخ و پنبه  62و
 ،51/3ابريش��م  180/9و  ،88/3كاالي پنبهاي  1456/3و  ،1037/1كاالي ابريش��مي  510/1و  264/2و پشم جداگانه بدون آمار و 4
بوده است .نک :انتنر ،ص.146
 .87عيسوي ،ص.206
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نمودار  :1صادرات عمده ایران در سالهاي  1880 ،1850و 1912 -13م (درصد كل)

بر پایة نمودار فوق ،صادرات فرش در طی یک دوره س��ی س��اله از 1267 – 1297ق-1880 /
1850م از صفر به  4درصد افزایش یافته و این روند افزایشی تا 1331ق1913 /م به حدود 12درصد
از کل صادرات کشور رسید ،که دارای رشد قابل توجهی است.

در 1288 -9ق1871-2 /م ارزش کل ص��ادرات ف��رش به حدود  30هزار لیره و در اواخر دهه
1297ق1880 /م ب��ه  90ه��زار لیره افزایش یافت .در ط��ی دهه بعد ،این مقدار به بیش از دو برابر
و در1319-20ق1901-2 /م صادرات فرشهای پش��می به تنهایی به حدود  250هزار لیره رسید.
اوایل دهه 1318ق1900/م دورهای از رشد سریع صادرات فرش بود به صورتی که در /1324 – 5
1906-7م ک��ه اوج تولی��د و صادرات فرش بود ،حدود  881هزار لی��ره از طریق صادرات این کاال
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بهدس��ت آمد 88.ف��رش در 1322ق1904 /م حدود  10درص��د و در 1329 -32ق1911-1914 /م
حدود  12درصد از صادرات را به خود اختصاص داد ،که این میزان حدود یک هش��تم کل تجارت
خارجی را شکل میداد و فرش را تبدیل به یکی از عمدهترین اقالم صادراتی کرد و تقاضاي فرش
از  75000پوند اس��ترلينگ در دهه  1870به يك ميليون پوند در 1914م رس��يد .البته اندكي بعد
نفت به جاي فرش در مقام اول قرار گرفت 89.ارزش متوس��ط صادرات فرش و محصوالت پش��می
برای 1317-25ق1900 -7 /م حدود  17برابر بیشتر از دهه 1288ق1870 /م و بیش از  10درصد
بیش��تر از 1302ق1884 /م بود 90.بنابه گزارش��ي« ،قالي تبريز هر متر مربع از  12تا  45تومان و
ف��رش هريس كه رايجتر بود متري از  6تا  25تومان خريد و فروش ميش��د .بنابراين هر قطعه از
اين قاليها در بازارهاي اروپايي نس��بت به قيمت ايران ،به بهاي بسيار بااليي عرضه ميشد .مصر
مركز عمدة فروش قاليچههاي ابريش��مي بود ولي قاليهاي پش��مي از طريق اس��تانبول به آمريكا
صادر ميشد .تجارتخانههاي مختلف فرش در استانبول در تبريز ،كه با همدان و مشهد بازار عمدة
قالي ايران بهش��مار ميرفتند ،نمايندگيهاي تجاري داش��تند .تجارت قاليهاي كردستان و عراق
عجم بيش��تر در همدان متمركز بود و از طريق بغداد ،و فرشهاي تركس��تان ،هرات و بلوچس��تان
توس��ط تاجران مشهدي ،از راه آسياي مركزي به خارج صادر ميشد 91».آمار سال 1905 -1906م
 ،صدور معادل  22.651.980قران قالي را از مس��ير گمرك تبريز نش��ان داده اس��ت 92.فرشهاي
س��لطانيه (اراك) در اندازههاي بس��يار بزرگ و با طرحهاي درش��ت و زمينه كام ً
ال تزئيني ،بيشتر
به منچس��تر صادر ميشد .قس��مت عمدة آنها در خود انگلستان ،بقيه در ساير كشورهاي منطقه به
فروش ميرس��يد و آمريكا سهم ناچيزي داشت .البته ظرافت قاليهاي سلطانيه نسبت به قاليهاي
ش��هرهايي چون تبريز و كرمان (كه هر س��ه از مراكز عمدة صنعت قاليبافي ايران بودند) كمتر و
بهاي اين نوع قاليها نيز ارزانتر بود .هر ذرع ( 102سانتيمتر مربع) از اين قاليها ،از چهار تا دوازده
تومان قيمت داشت 93.در ديدار بروگش از اين شهر ،قاليچههاي كوچك در عرض  3/5تا  4و طول
 6/5تا  7پا هر عدد به قيمت س��ه تومان و قاليهاي بزرگ و خوشبافت حداكثر حدود سي تومان

 .89فوران ،ص199 ،182-183؛ آوري و ديگران ،ص.499
 .91اوبن ،ص.72
 .92همان ،ص.71
 .93همان ،ص.325

88. Gilbar (1979), p.77.
90. Seyf (1992), p.103.
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فروخته ميش��د 94.گزارش پوالک حاکي از آن اس��ت که یک قالي بزرگ در ابعاد  6در ( 3طول و
ع��رض) بین  12تا  40توم��ان و قالیچهاي که براي نمازگزاردن بهکار ميرفت بین  4تا  10تومان
95
قیمت داشت.
جدول :3ارزش قاليهاي صادراتي از ﺧراسان به روسیه (1889 -1908م)

96

متوسط سالیانه

به تومان

شاخص

به لیره استرلینگ

شاخص

1893 -96

87884

200

17170

139

518

42558

345

1889 -92

43977

100

1897 -1900

163120

371

1905 -1908

481066

1094

1901 -1904

227685

12337

32624

88071

100

264

714

آمار و ارقام این جدول نش��ان ميدهد که قاليهاي صادراتي از خراس��ان به روسیه نیز افزایش
چشمگیري داشته است .نمودار این جدول به صورت زیر نمایش داده شده است.

نمودار  :2صادرات فرش از ﺧراسان به روسیه 1306 –1326ق1889 - 1908 /م
 .94هینریش بروگش ،سفري به دربار سلطان صاحبقران ،چ ،3ترجمه محمدحسین کردبچه (تهران :اطالعات ،)1389 ،ص.335
 .95پوالک ،ص.380
 . 96سیف ،ص 187؛ گزیده مقاالت و اخبار روزنامههای مهم درباره خلیج فارس ،پیوستها.
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ج��دول زير صادرات قالي از طريق كرمانش��اه به بغداد را نش��ان ميدهد .اين جدول براس��اس
دادههاي آماري مندرج در گزارش كنس��ولي بغداد و كرمانش��اه در فاصله سالهاي  1867تا 1908م
97
(1238 -1304ق) تدوين شده است.
جدول  :4ارزش صادرات قالي به بغداد از طريق كرمانشاه (1866 -1904م1238 -1304 /ق)

شاخص
100
232
216
252

لیره استرلینگ
12670
29355
27359
31975

شاخص
100
236
434
527

تومان

34209
80726
148650
180259

میانگین ساالنه

1866- 70 /1238-87
1874 -8 /1291 -95
1900-3 /1297-1300
1904 -7 /1301-1304

تجزیه دادههای جدول شماره  5نشان میدهد که حجم و ارزش صادرات فرش از اين مسير در
دورهای  40ساله از  34209تومان به  180259تومان یعنی حدود  5برابر افزایش یافته است .نمودار
اين جدول در زير نمايش داده شده است.

نمودار  :3صادرات فرش از کرمانشاه به بغداد 1284 – 1325ق1866 – 1907 /م
 .97سيف189 ،؛ .Syef, 1992, 104
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ج�دول :5ارزش قاليه�اي صادراتي از آﺫربایجان به اروپا و روس�یه (1870 -1907م /
1287 - 1325ق)
سال
1870
1871
1872
1873
1877
1885
1887
1889
1893
1894

به تومان شاخص به لیره
استرلینگ

33000
71700
195000
197222
121200
155298
282156
191316
317084
385000

132000 100
28680 217
78000 591
82176 598
40000 367
49458 471
80616 855
63772 580
71344 961
73334 1167

شاخص

سال

100
217
591
622
303
375
611
483
540
556

1895
1896
1899
1900
1903
1904
1905
1906
1907

به تومان شاخص به لیره
استرلینگ

146000 2212 730000
130000 1970 650000
138103 2092 690515
175244 2655 876221
259916 4332 1429538
347832 6271 2069600
427261 6474 2136305
794266 12034 3971330
421102 6380 2105510

شاخص
1106
985
1046
1328
1969
2635
3237
6016
3190

این جدول بر اس��اس دادههاي مندرج در گزارش کنس��ولي آذربایجان در س��الهاي  1873تا
1909م تدوین ش��ده و نش��ان ميدهد که ارزش قاليهاي صادراتي از ایران در دوره مورد بررس��ي
چشمگیر است 98.نمودار این جدول به صورت زیر نمایش داده شده است.

نمودار  :4صادرات فرش از آﺫربایجان به اروپا و روسیه 1287 – 1325ق1870 – 1907 /م
 .98سیف ،ص 186 -187؛ گزیده مقاالت و اخبار روزنامههای مهم درباره خلیج فارس ،پیوستها.
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تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات نش��ان میدهد که برای دو حوزه خراسان و تبریز روند رو به
رشد با سرعت باال و برای حوزه کرمانشاه ،با وجود تغیيرات و اقدامات انجام شده روند نوسانی داشته
اس��ت .در خلیج فارس عوامل متعددی در رونق تجارت فرش دارای نقش بودند .شروع بیثباتی در
عراق و اس��تقرار ناوگان دریایی انگلیس در خلیج فارس ،باز ش��دن رودخانه کارون به روی ناوگان
حمل و نقل و افتتاح جاده لینچ – بختیاری ،تجارت از طریق بنادر خلیج فارس را رونق داد .از سویی
با ورود کشتیهای بخار به خلیج فارس و انتقال محمولهها به اروپا و نقاط دیگر سریعتر و مسافتها
کوتاهتر شده بود و با گسترش راههای آبی و تالش برای ایجاد امنیت در خلیج فارس حجم تجارت
ایران از مس��یر خلیج فارس افزایش یافت ،که بخش زیادی از این تجارت مربوط به صادرات فرش
میش��د .اگر چه جنگ روس و عثمانی در این افزایش هم بیتأثیر نبوده است .این رونق تجاری در
نیمة دوم قرن 19م باعث افزایش حجم صادرات از طریق خلیج فارس ش��د .بوش��هر 99،بندرعباس،
لنگ��ه و محمره (خرمش��هر) در این دوره از بنادر عمده خلیج فارس بودند ،که حجم گس��تردهای از
100
ص��ادرات را به خود اختصاص داده بودند و دارای نقش مهمي در در تجارت خلیج فارس ش��دند.
در ش��کلگیری ای��ن تجارت و افزایش میزان آن عواملی دخیل بودن��د .عالوه بر تقاضای بازارهای
اروپایی ،انگلیس و هند نسبت به این کاالی لوکس ایرانی ،نزدیکی خلیج فارس به کانونها و مراکز
تولید فرش در پسکرانههای این منطقه نیز یکی دیگر از عوامل اصلی بوده است.
شهنواز میزان حجم صادرات فرش از بندر بوشهر را در دوره ده ساله 1295 – 1305ق1888 /
– 1878م کمتر از  1درصد کل صادرات به  6/8در پایان دوره ذکر کرده است ،رشد  6/3برابری که
ارزش پولی آن از  61000لیره به  384120لیره رسیده است .صادرات فرش از بندر محمره و کارون
در دوره ده س��اله 1308 -1318ق1890 – 1900 /م از  10/1درص��د از کل ص��ادرات تا  42درصد
در نوس��ان بوده است 101.بنابه گزارش��ي ،قاليهاي پشمي و پنبهاي به سبب ارزانتر بودن نسبت به
فرشهاي ديگر (ابريشمي ،پنبه و پشم ،پشم و ابريشم) ،در سال 1327 -1328ق1909 -1910/م،
 22924قران صادرات داش��ته و سال بعد از آن به  1555107قران ترقي نمود 102.در اياالت جنوبي،
 .99دربارة صادرات و تجارت خارجي از بندر بوش��هر و عوامل تأثيرگذار بر آن ،نك :بروگش ،ص  .517 -518در اين اثر ،مقدار
كااليي كه ساالنه از بندر بوشهر صادر ميشده در حدود دو ميليون و هشتصد هزار تالر(هر تالر معادل سه مارك) و كااليي كه ساالنه
وارد بوش��هر ميش��ده حدود پنج ميليون تالر برآورد شده اس��ت .صادرات ايران را ابريشم خام ،پشم ،مواد رنگي ،خرما ،كشمش و اسب
ذكر كرده است.
 .100لندور ،ص .241 -250
101. Shahbaz Shahnavaz, Britain and the Opening Up of South-West Persia 1880-1914 (2005), p.196.

 .102جمالزاده ،ص.21
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ب��راي نمون��ه ،در فارس هم توليد قالي افزايش يافت .به احتمال زياد بخش��ي از قاليهاي صادراتي
فارس به مصر و عدن و حتي از طريق بغداد به اروپا ميرفته است .تعيين سهم هر يك ،در صادرات
ف��ارس غيرممكن اس��ت 103.جدول زير ،صادرات قالي در اس��تان فارس را در س��الهای 1305ق/
1887م تا 1320ق1902 /م نشان میدهد.
جدول  : 6ارزش صادرات قالي از ايالت فارس (1887 -1902م1305 -1320 /ق)104

شاخص
100
118
176
328

لیره استرلینگ
33752
39905
59420
110582

شاخص
100
137
268
500

تومان
118976
162862
319382
594765

میانگین ساالنه
1887 -90 /1305 -08
1891 -4 /1309 -12
1895-8 /1313 -16
1899 -1902 /1317-20

این دادهها نش��ان میدهند که ارزش صادرات فرش از نواحي جنوبي دارای روندي رو به رش��د
بوده است و این میزان برای دوره پانزده ساله به بیش از سه برابر افزایش یافته است.
از 1287ق1870 /م تا جنگ جهانی اول ،افزایش قابل توجهی هم در تعداد دستگاههای بافندگی
و هم در حجم صادرات فرش بهوجود آمد ،که حجم زیادی از این صادرات در گام نخس��ت به هند،
105
عثماني و یا روسیه بود .بعد از آن حجم زیادی از این صادرات به اروپا و آمریکا بود.

مراکز تولید فرش
چنانکه اشاره شد با افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی مراکز تولید فرش ،کارگاهها و در نتیجة
آن دارهای قالی افزایش یافت و بر نواحی و مراکز تولید فرش افزوده ش��د .در نقش��ة زير ،پراکندگی
جغرافیای��ی مراکز تولید فرش پيش از 1293ق1875 /م (ب��ا عالمت دايره) و پس از آن (با عالمت
مربع) و افزایش کارگاههای فرشبافی در نواحی مختلف ایران نشان داده شده است.
در اين نقش��ه ،مراکز عمده و کارگاههای توليد پيش از 1293ق1875 /م ش��امل هفت مرکز
بوده است ،که بعد از آن تاريخ ،این مراکز به  23یعنی بیش از سه برابر رسید .پراکندگی جغرافیایی
 .103سيف ،ص.188 -189
 .104همان188 ،؛ .Syef, 1992, 103
 .105سيف ،ص.185 -190
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این نواحی پیش از تاریخ مذکور ،محدود به اراک ،تبریز ،س��نندج ،قائن ،کاش��ان ،کرمان و کرمانشاه
میش��د ،که آباده ،اردبیل ،اصفهان ،بیجار ،تهران ،س��اروق ،106شیراز ،فراهان ،قم ،لیلیان ،107مشهد،
نائین ،همدان ،هریس ،یزد به این مراکز عمده افزوده ش��دند 108.از ویژگیهای عمده صنعت فرش
در ای��ران پراکندگی آن از لحاظ جغرافیایی در مناطق روس��تایی ،ش��هری و در نواحی مختلف بود.
ال در تولید منسوجات سنتی دارای اهمیت بودند ،در دورهای دچار کاهش و مجدداً
ش��هرهایی که قب ً
در نیم��ة دوم ق��رن نوزدهم به عنوان مراکز تولید فرش دوباره احیاء ش��دند .همین پراکندگي ،تنوع
قاليه��ا را نی��ز افزایش داده ب��ود« .در حدود  25تا  30نوع فرش مختلف در ش��هرهاي ایران تولید
109
ميشد که هرکدام خصوصیات مشخصي داشتند».

نقشه شماره  :1پراكندگی نواحی و مراكز تولید فرش ،پیش و پﺲ از 1293ق1875 /م
 .106روستایی در اراک.
 .107روستایی در اراک که ارامنه در آنجا سکونت داشتند و عمده فعالیت اقتصادی آنها فرشبافی بوده است.
 .108لندور ،ص 229 -231؛ . Helfgot (2007), p. 237
 .109بنجامین ،ص 385؛ لندور ،ص .229

110

110. Helfgot, (2007), 237.
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سلطانآباد (اراک امروزي) 111یکی از این مراکز عمده و مرکز فعالیت شرکتها و نخستین منطقة
توس��عة قالی صادراتی ایران بود .رونق این مرکز بنابه دالیلی از جمله ،جایگاه س��نتی آن در تولید
فرش ،جایگاه آن در مس��یر بین تهران و بغداد از طریق همدان و کرمانش��اه ،و مکانی مناسب برای
راهاندازی دس��تگاههای بافندگی و کارگاههای فرش بوده اس��ت .این مرکز دارای  150دِه با 5000
دس��تگاه قالی و حدود  10000کارگر بود که به کار تولید فرش اش��تغال داش��تند 112.كرزن براساس
قول یکی از تجار که در صادرات فرش منطقه فعالیت داشته گزارش نموده درآمد صادرات فرش از
113
س��لطانآباد حدود  90تا 100هزار لیره بوده ،که بیشتر به انگلیس ،فرانسه و آمریکا صادر میشد.
چارلز عیس��وی نیز آورده است که« :سلطانآباد از کانونهای اصلی تولید فرش است ،که فرش آن
معروف و تعداد کارگاههای آن قریب  1200میباشد 114».مدير كمپاني زيگلر ادعا كرده وقتي كه (در
1883م1301 /ق ).به س��لطانآباد آمده فقط  40كارگاه بافندگي در آنجا وجود داش��ته ،اما  20سال
بعد به حدود  1200دس��تگاه رس��يده و در دهات مختلف هم  1500دستگاه يافت ميشد .به ادعاي
وي ،در مجموع در سرتاسر اين ناحيه حدود  3000كارگاه بافندگي كار ميكردند و محصول ساالنه
توليدات قالي آنها در حدود  5000.000قران بوده است 115.سی .ار .پرسی کنسول بریتانیا در اصفهان
به س��رمایه خارجی در تولید فرش از س��لطانآباد در مرکز ایران در 1311ق1894/م اشاره و عنوان
میکند« :حدود  20س��ال پيش آقایان زیگلر از منچس��تر که نمایندگانی در تبریز ،تهران و اصفهان
داشتند ،به دنبال صادراتی جهت برگشت سرمایهشان و راهی برای خروج پول بودند ،بنابراین دایره
تجارت فرش را گس��ترش دادند 116».رايت (سفير انگليس در ايران ،سالهاي  1963تا 1971م) نيز
با اش��اره به اينكه ش��ركت زيگلر با استقرار در سلطانآباد ،قلب يك منطقه مهم قاليبافي ،و تشويق
بافندگان به كنار گذاشتن طرحهاي قديمي و رو آوردن به بافت قاليهاي مورد پسند اروپائيان ،نقش
بس��يار مهمي را در احياي معروفيت دوباره فرش و صنعت قاليبافي در ايران ايفا كرد ،نوش��ته است
كه اين شركت در سال 1900م .در حدود  2500كارگاه قاليبافي در سلطانآباد و اطراف آن داشت
 .111درباره اين ش��هر كه به س��ال 1230ق در سلطنت فتحعليشاه قاجار به عنوان مركزي براي عراق عجم بنا شد و محالت و
تأسيس��ات آن (ازجمله  500باب دكان و  20باب كاروانس��را) ،نك :محمدحسنخان اعتمادالسلطنه ،تاريخ و جغرافياي راه عراق عجم،
ضميمه سفرنامه عراق عجم ،ناصرالدين شاه قاجار ،چ ،2تصحيح ميرهاشم محدث (تهران :اطالعات ،)1393 ،ص.203 -206
 .112عیسوی ،ص.471
 .113کرزن ،ص.625
 .114عیسوی ،ص.471
 .115همان ،ص.474
.عیسوی ،ص116. Seyf, (1992), p. 103. 472
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و يك مركز كامل تجارتي با خانههاي كاركنان و كارگاههاي رنگرزي در آن ش��هر در اختيار داشت
117
كه به سبك كامل اروپايي بود.
بنا به گزارش س��فير فرانسه ،اقتصاد مردم س��لطانآباد با جمعيتي  25تا  30هزار نفر ،به صنعت
قاليبافي (و بهتبع آن به تجارت پشم) وابسته بود كه از نيمة دوم قرن نوزدهم به اين طرف در عراق
عجم شكوفايي خاصي پيدا كرده بود .پشمها را از گلپايگان ،همدان و كرمانشاه وارد ميكردند 118.در
زمان اين گزارش« ،در آمار شهري ،اسم  3300قاليباف موجود بوده كه در خود شهر و نقاط مختلف
ايال��ت ع��راق [عجم] و مناطق كمره و همدان پخش بودند .در هر روس��تا نمايندهاي از تجارتخانه،
مس��ئول نظارت تعهداتي بود كه اهالي روس��تا به عهده گرفته بودند 119».شركت زيگلر بزرگترين
خريدار و صادر كنندة فرشهاي س��لطانآباد بود كه تقريب ًا در هر خانة اين ش��هر يك دار قالي وجود
داشت و آن را به مهمترين مركز توليد فرش صادراتي ايران تبديل كرده بود 120.آوازة تجارت و خريد
و فروش قالي و قاليچه در س��لطانآباد و اش��تغال همة س��اكنان آن به فرشبافي چنان در اين دوره
شهره بود كه بروگش سفير آلمان در ايران عهد ناصري در مسير همدان به اصفهان ،راه خود را به
اين شهر كج ميكند تا هم امكانات تجارت فرش را مطالعه و هم مقداري فرش خريد نمايد .هرچند
وي به نادرستي اين اطالعات اشاره ميكند كه اين شهر برخالف شهرت ،مركز تجارت فرش نبوده
اس��ت .با اين حال اذعان دارد كه در خانههاي س��لطانآباد ،غالب ًا كارگاههاي قاليبافي وجود داشت
ك��ه زن��ان در آنها به بافتن قالي و قاليچه مش��غول بودند .او تصويري از اي��ن كارگاههاي قاليبافي
را در كتاب خويش آورده اس��ت 121.ناصرالدينش��اه قاجار در سفر سال 1309ق خود به عراق عجم،
از س��لطانآباد ديدن كرده و به تجار خيلي معتبر آن از آذربايجاني و خوانس��اري و غيره كه همگي
خانههاي باشكوهي داشتهاند ،اشاره نموده است 122.در روستاهاي اطراف سلطانآباد هم قاليبافي از
اينجدان در شرق سلطانآباد با  1600نفر جمعيت250 ،
اهميت وافري برخوردار بوده است .روستاي ِ
دار قالي ،كمي آنسويتر روستاي چناران با  80خانه 20 ،دار قاليبافي و روستاي گويلي در جنوب
 .117رايت ،ص.152
 .118اوبن ،ص .324پشم كرمانشاه پشم گوسفند و معروف به پشم كردي بود و  2000خروار برآورد آن بود .از اين مقدار  ،سابق
براين  1500خروار از راه بغداد به انگلستان و مارسيل و آمريكا صادر ميشد و باقي در داخله مصرف ميگرديد .اما بعد قسمت زيادي
از آن به سلطانآباد براي بافتن قالي و قاليچه ميرفت .نک :جمالزاده ،ص.33
 .119اوبن ،ص .325
 .120لندور ،ص.230
 .121بروگش ،ص.334 -335
 .122ناصرالدينشاه قاجار ،ص.58
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شهر ،با جمعيت  60خانوار 25 ،دار قاليبافي داشتند.
کرمان و یزد از دیگر مراکز عمدة تولید فرش بوده است که در نیمة اول قرن نوزدهم بخشی از
صادرات آن به فرش و پشم اختصاص داشت 124.کاشان برای تولید ابریشم و فرش ،یزد برای تولید
فرش ،نمد ،پارچههای پنبهای و شالهای یزدی در صادرات شناخته شده بود و عمده کاالی تولیدی
کرمان برای صادرات ،فرش و پشم و زعفران و تنباکو بوده است .بخش عمدهای از غالت ،خشکبار،
زیره ،تریاک ،خضاب و فرش از طریق بنادر خلیج فارس به س��واحل دریای س��رخ صادر میشد 125و
126
حجم زیادی نیز از طریق بنادر جنوب به هند و انگلیس صادر میشد.
در کرم��ان بعد از وقفهای کوتاه ،در اواخر دوره قاج��ار صنعت قالیبافی مجدداً رونق پیدا کرد و
حدود  2500دار قالی در کرمان و روستاهای اطراف مشغول به کار شدند .سیف ،در آماري از كرمان،
 2200دار قاليبافي و  220دار بافندگي ديگر و برای روستاهای اطراف در حدود  325دار بافندگي
ش��ال ،در مجموع كل دارهاي بافندگي  ،2745ذکر کرده اس��ت ،به ارزش تقریبی  50هزار پوند و
یکی از دالیل اصلی این رونق را اقدام محمدحس��ن خان سردار ،فرماندار یزد و کرمان دانسته است
که بازرگانان و مالکان را از واردات ش��ال کش��میری منع و باعث رون��ق کارگاههای محلی و احیاء
الگوهای جدید برای تولید ش��د 127.منع واردات ش��ال موجب رش��د كارگاههاي پشمريسي و صنعت
فرش (شامل قالي ،شال ،نمد و  )...شد 128.از دیگر دالیل رشد و رونق صنعت فرش در کرمان ،نقش
بازرگانان تبریزی در تأس��یس کارگاههای قالیبافی بوده اس��ت .این بازرگانان ،فرش تولید شده در
کرم��ان را خریداری و از طریق کرمان به تبریز و از آنجا به عثمانی و اروپا صادر میکردند 129.حاج
س��ياح كه در دوران حكومت ناصرالدين ش��اه به كرمان سفر كرده ،شال و قالي و عباي كرمان را از
123

 . 123سيف ،ص.142 -143
 .124در اواخر زنديه نيز از محصوالت كرمان و يزد به پارچههاي پش��مي ،ابريش��مي و نخي ،نمد و قالي اش��اره شده است .نک:
ويليام فرانكلين ،مشاهدات سفر از بنگال به ايران در سالهاي 1786 -1787م ،.ترجمه محسن جاويدان (تهران :مركز ايراني تحقيقات
تاريخي ،)1358 ،ص.45
125. Gavin Hambly, “An Introduction to the Economic Organization of Early Qājār Iran,” Iran, Vol. 2,

 .126ر.ك :سيف ،ص.188 -190

ر.ك :لندور ،ص(1964), p. 80-81. 302 -303 ،273 -274

127. A. Seyf, “Foreign Trade and The Economy of Iran in The Nineteenth Century”, Iran, vol.34, (1996),

سيف ،ص178 -179 ،171
 .128در پرتو حمايت وي« ،ترقي صنعت ش��البافي در كرمان به ح ّدي بود كه طاقهاي به يكصد و پنجاه تومان تقويم ميش��د».
نک :اعتمادالسلطنه ،المآثر و اآلثار ،ص.138
 .129محمد افروغ (به اهتمام) ،مجموعه مقاالت هنر براساس فهرست ایرج افشار ،فرش ایران (تهران :جمال هنر ،)1392 ،ص.111

p. 97-99, Gilbar (1979), p.199.
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متاعهاي ممتاز عالم ذكر كرده و اشاره ميكند كه مردم كرمان اوالد خود را به شالبافي و فرشبافي
ميفرستند كه در آينده با مهارتيابي بتوانند براي خود درآمدي كسب كنند 130.هاكس نوشته است
كه «قالي ،بهويژه محصول كرمان ،موجب عزت و اعتبار ايران اس��ت .تمام شهر درگير فعاليتهاي
ريس��ندگي ،رنگرزي و بافندگي قالي است 131».در گزارش ابوت و گيبونز در نيمه دوم قرن 19م ،در
كرمان دارهاي بافندگي ش��ال  2200عدد و دارهاي قالي  220برآورد ش��ده 132و گليدونيوكومن در
س��ال 1904م تعداد دارهاي شال را  3000عدد و دارهاي قالي را  1000عدد ذكر نموده است 133كه
نش��ان ميدهد در مدت نيم قرن تعداد دارهاي قالي حدود  5برابر و ارزش قاليهاي توليد ش��ده 20
برابر افزايش يافته است اما دارهاي شال كمتر از يكونيم برابر افزايش داشته است 134.سايكس در
اواخر قرن 19م نوشته است« :كرمان تا همين اواخر براي شالهاي اعالي خود اشتهار تامي داشت
ولي امروز صنعت قاليبافي گوي س��بقت را از صنعت مزبور ربوده است .هيچ متاعي با قالي كرماني
كه از پشم يا ابريشم بافته ميشود و از لحاظ نفاست و ظرافت و رنگآميزي فوقالعاده اعال و ممتاز
اس��ت ،نميتواند رقابت كند و اين صنعت بهطور قطع از نفيسترين صنايع ظريفهاي اس��ت كه در
دنيا بهوجود آمده و بدون اغراق يك قطعه قالي كرماني هر قس��م قالي ديگري را تحتالش��عاع قرار
ميدهد 135».به گزارش وي در خود كرمان حدود  1000دستگاه قاليبافي داير بوده و بهطور تخمين
س��الي دويست هزار تومان (معادل  40000پوند) قالي در اين شهر بافته ميشد .سايكس ادعا كرده
كه او بهواس��طه پيش��نهاد طرحهاي قديمي به قاليبافها و نيز بازاريابي جديد براي فروش قالي،
خدمات شاياني به صنعت قاليبافي نموده است 136.کاشان در این دوره مجدداً رونق یافت و صنعت
فرش آن احیاء شد .فارس نیز از دیگر کانونهای اصلی تولید فرش بوده است ،زیرا از مناطق اصلی
 .130محمدعلي سياح ،خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت ،چ ،3به كوشش حميد سياح ،تصحيح سيفاهلل گلكار (تهران:
اميركبير ،)1359 ،ص.164 -167
 .131مريت هاكس ،ايران :افس��انه و واقعيت ،مترجمان :گروه ترجمه بنياد پژوهشهاي اس�لامي (مش��هد :آستان قدس رضوي،
 ،)1368ص.78
 .132سيف ،ص.178 ،171
 .133همان ،ص.178
 .134همان ،ص.179
 .135سر پرسي سايكس ،سفرنامه ژنرال سر پرسي سايكس يا دههزار ميل در ايران ،ترجمه حسين سعادتنوري( ،تهران :لوحه،
 ،)1363ص.233
 .136همان ،ص.234 ،233
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ایالت و عشایر یعنی تولیدکنندگان اصلی پشم ،مادة خام فرش بود.
یکی از عوامل توس��عة صنعت فرش در شهرهای خاص ،مجاورت این شهرها با مناطق ایلیاتی
تولیدکنندة پش��م بود و تولید فرش دس��تباف در این نواحی به سبب رشد تقاضای بازار بود .بعد از
138
1293ق1875 /م تولید فرش در ش��هرها و روس��تاهای تبریز ،کاش��ان و کرم��ان افزایش یافت.
کرزن عالوه بر مراکز ذکر ش��ده ،بیرجند با فرشهای ریزباف ،س��رخس با فرشهای ترکمن الکی
س��یر ،قرهداغ آذربایجان و کردس��تان را از دیگر مراکز عمدة فرشبافی ذکر کرده اس��ت 139.عشاير
و روس��تائيان مازندران و اس��ترآباد قالي و گليم توليدي خود را به ش��هرها ميفروختهاند .در مالير و
بروجرد نيز بافت قالي براي صادرات رواج داش��ته .فرشهاي بافت هرات (افغانس��تان) هم مشهور و
اغلب به اروپا صادر ميش��د .فرشهايي كه بهوسيلة عشاير كوچرو جنوب شرق و جنوب غرب بافته
ميش��دند نيز زيبا و جذاب بودند .در ش��مال ايران فرش تركمن بافته ميش��د كه با سليقة اروپائيان
بس��يار سازگار بود و بيشتر به روسيه صادر ميشد 140.در زمان گزارش اوبن (سالهاي 1906 -7م).
حدود يكصد كارخانة بزرگ و كوچك و در حدود  1200دس��تگاه قاليبافي در تبريز وجود داش��ت.
پراكندگي اس��تقرار آنها نيز در ش��هر و در  28بخش عمدة اين ايالت متمركز بود (كه مهمترين آن
141
هريس در قراباغ بود) .چهار كارخانه از اين كارخانهها بسيار معروف بودند.
مهمتري��ن انواع فرشهاي اي��ران عبارت بودند از :فراهاني ،كرمانش��اهي ،كرماني ،ش��يرازي،
خراساني ،كردستاني و تركمني .فرشهاي تركمني بيشتر به صورت قاليچه بودند ،با دوامي بينظير،
ريزباف ش��بيه مخمل و رنگهاي تند و تيره كه با تابلوهاي هلندي ش��بيه بود .فرشهاي كردستان
با بافت «باز» كه هر دو طرف آن شبيه يكديگر بود با رنگهاي روشن و متضاد و درخششي شبيه
فرشهاي ابريشمي .فرشهاي نواحي جنوبي ،قطور با بافت درشت .فرشهايي كه در زمينة آن پشم
ش��تر بهكار رفته بود و به رنگ قهوهاي كمرنگ درميآمد زيبايي خاصي پيدا ميكرد 142.فرشهاي
فارس (شيرازي) «باريك ،نرم و مخملين» بود 143.لندور ،فرش ايران را به سه نوع دستهبندي كرده
137

 .137منصور ورزی ،هنر و صنعت قالی در ایران (تهران :رز ،)1350 ،ص.85
 .139کرزن ،ص.623-624
 .140لندور ،ص.231 ،230 ،149 ،147
 .141اوبن ،ص.71
 .142بنجامين ،ص.387 -388
 .143لندور ،ص.230

138. Helfgott, (1990), p. 176.
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اس��ت .1 :لمسويه 144گرانترين و نايابترين فرش كه با نخ ابريشم بافته ميشد؛  .2موجوده 145نوع
ارزانتر؛  .3گليم كه با نخ پنبهاي و پشم و طراحي هنرمندانه بافته ميشد .در اروپا و آمريكا تقاضاي
146
زيادي براي دو نوع فرش اول و دوم وجود داشت.
فرشهاي ابريش��مي در اين دوره از نظر تعداد كم اما قيمت آنها بسيار گران بود .اندازه اين نوع
فرشها معمو ًال كوچك و به ش��كل قاليچه و بيش��تر براي تزيين و آوي��زان كردن به ديوار اتاق به
كار ميرف��ت تا ب��ه منظور فرش كردن اتاق .نمونهاي از اين فرش ابريش��مي نفيس را بنجامين در
كاخ شاهي در تاالر آيينه جلوي تخت طاووس ديده كه در آن مرواريد هم بهكار رفته بوده و ارزش
زيادي داش��ته اس��ت 147.غير از قالي و قاليچه ،در صنعت فرش ايران محصوالت ديگري چون نمد،
گليم ،ش��ال (در كرمان و مشهد) ،پتو (در كرمان) ،برك (از كرك لطيف شتر ،در كرمان و خراسان)،
پالتو (از موي شتر ،در اصفهان و كرمان) ،كاله ،جورابهاي پشمي (نوع مرغوب در شيراز و خوي)،
148
جل اسب و  ...توليد ميشد كه برخي از آنها بيشتر جنبة مصرف داخلي داشت.
نكته قابل ذكر اينكه ،رش��د صادرات فرش منجر به افزایش تولید ،اشتغال و تا حدودی افزایش
س��طح زندگی ش��د .تعداد افراد ش��اغل در صنعت فرش ایران در 1278ق1860/م از  1000نفر به
 65000نف��ر در 1332ق1914 /م یعن��ی ح��دود  65برابر افزایش یافت .بنابه يك برآورد ،در س��ال
1328ق1910/م تعداد  65هزار كارگر در صنايع فرش كار ميكردهاند و هيچيك از توليدات صنعتي
يا پيشهوري از اين لحاظ به پاي صنعت قالي نميرسيده است 149.جان فوران مجموع تعداد کارگران
ایرانی شاغل را در سال 1332ق1914 /م بدین صورت ذکر کرده است 10850 :نفر در بخش صنایع
جدید 12700 ،در بخش خدمات و  118900در بخش صنایع سنتي ،که از این تعداد  65000نفر در
بخش قالیبافی فعالیت داش��تند 150.تجزیه و تحلیل آمار و ارقام نشان میدهد که حدود  7/6درصد
نی��روی کار در بخ��ش صنایع جدی��د 8/9 ،در بخش خدمات و حدود  83/5درصد در صنایع س��نتی
اشتغال داشتند .بخش صنایع سنتی که حدود  118900نفر اشتغال داشت ،در حدود  54/6نیروی کار
آن در صنعت فرش مش��غول بوده اس��ت .در توصيف اوبن از كارخانههاي قاليبافي تبريز اشاره شده
 .146لندور ،ص.126
 .147بنجامين ،ص.390
 .148پوالك ،ص 379 -381؛ بنجامين ،ص.387 -389
 .149فوران ،ص.199 -200
 .150همان ،ص.202

144. Lamsavieh
145. Mojodeh
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ک��ه جمع�� ًا ده هزار نفر از اين راه معاش خود را تأمين ميكردند .در یکی از كارخانههای معروف آن،
ششصد كارگر بر روي پنجاه دستگاه قاليبافي مشغول به كار بودهاند 151.درگزارش ابوت ،در کرمان
153
 4500تن از کودکان بین  6تا  8س��اله درگیر تولید قالی و ش��ال بودند 152.در فهرستي كه تامسن
كنس��ول انگليس در 1870م از تعداد صنعتگران تهران و ش��غلهاي آنان بهدست داده ،در ميان 27
شغلي كه بررسي كرده ،فرشبافان  501نفر ( 86استاد يا كارگر ماهر و  415شاگرد) بوده ،كه بعد از
154
خياط ( 850نفر) و كفاش ( 670نفر) ،در رده سوم قرار داشتهاند.

نقشه و طرحهای فرش
نقش��ه و طرحهای فرش ایرانی از زندگی و محیط مردمان نواحی مختلف کش��ور الگو گرفته و به
تدریج به سوی تکامل گام نهاده است .این الگوبرداری در نواحی مختلف و مراکز تولید فرش و قالی
مختلف بوده است .به عنوان مثال در خراسان فرش نرم با قابلیت بستهبندی و دارای رنگهای تیره
و خطوط هندسی ،در مشهد اغلب ریزباف و مقاوم دارای لچک و ترنج و در بیرجند از طرحهای بته
جقه ،لچک ترنج و ریزه ماهی اس��تفاده میش��د .در سایر نواحی در بیجار نقوش ماهی درهم ،لچک
ترنج ،گل فرنگ ،گل س��رخ و در س��نندج نقوش ماهی درهم ،جقه چارکی ،بید مجنون ،گل و بلبل
و در همدان طرحهای ماهی درهم اس��تفاده میش��د .نقوش و طرح فرشهای فارس اکثراً بتهای،
ماهی درهم ،گیاهی و افشان بوده است 155.با توصيفي كه لندور (حضور در ايران سالهاي  1900تا
1902م) بهدست داده ،روي قاليهاي كرمان طرح حيوانات ،گياهان و طرحهاي هندسي زيبا بهكار
ميرفت و طرحها ظريف بافته ميش��د .زشتترين فرشها كه مشتري كمي هم داشت فرشهايي
بود كه تصاوير بزرگ و نامتوازن در آنها بافته ميشد .طرح فرشهاي فارس بيشتر هندسي و فرش
تركمن با طراحي آرام ،فرش��ي گرم و نرم بود .و در فرشهاي كرمان ،نفوذ فرهنگ غربي بهوضوح
ديده ميش��د 156،اما برادرزاده عالءالملك اس��تاندار وقت كرمان (در س��لطنت مظفرالدين شاه ،سال
1319ق1901 /م) اصرار داشت «فرشهايي با طرحهاي قديمي بدون تأثيرپذيري از نفوذ خارجيان
 .151اوبن ،ص.71
 .152سیف ،ص.149

153. Thomson

 .154ويلم فلور ،جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجار ،ج ،2ترجمه ابوالقاسم سري (تهران :توس ،)1365 ،ص.38
 .155حشمتی رضوی ،ص .131-137 ،124-126 ،116-118
 .156لندور ،ص.231 ،230
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تولي��د كند 157».ازاينرو «فرشهاي توليدي عالءالملك با رنگهاي طبيعي و عالي توليد ميش��د.
دارهاي قالي زيادي در ساختمان نزديك كاخ حكومتي وي برپا شده بود و صدها نفر در كارگاههاي
قاليبافي حاكم مش��غول كار بودند 158».به گزارش س��ايكس ،طرح و گرده نقوش قاليهاي كرمان
نمونه طراحيهاي قديم پيش از ظهور اسالم بود ولي گل و بوتهكاري و رنگآميزيهاي بسيار ممتاز
آن كام ً
ال تحس��ينبرانگيز بود .در اين قاليها در هر  39اينچ ،ششصد و چهل جفت بافته ميشد كه
اين طرز بافت در بازارهاي اروپا بس��يار ظريف و مطلوب بود 159.بهطور کلی در دوره مورد پژوهش،
در قالی و فرشهای ایرانی بیشتر از نقشهها و طرحهای گل و گیاه ،پرندگان ،حیوانات جنگلی ،مرغ
ماهیخوار ،طوطی ،طاووس ،گلدان گل ،تصاویر هندس��ی ،اساطیری ،افشان دستهگلی ،لچک ترنج،
تصاویر بزرگان و اس��اطیر استفاده میشد 160.در قالی ایران انواع گلها ،درختان ،حیوانات و پرندگان
به صورت طراحی ش��ده و با اش��کال مختلف هندس��ی – لوزی ،ذوزنقه و هشت گوشه و یا طراحی
ترنجی به کار رفتهاند 161.نگاره بتهجقه در دوره قاجار در نقش فرش به ش��دت رواج و گسترش پیدا
کرد .فرشهای تصویری با مضامین ش��اهنامه فردوس��ی ،خمس��ه نظامی و داستانهای اساطیری،
طرحهای بتهجقهای و طرح گلدانی از شهرت خاصی برخوردار بوده است.
در يكي از كارخانههاي بزرگ قاليبافي تبريز« ،دو طراح و رس��ام فرش ،از روي انتشارات موزه
بازرگاني وين طرحهاي قديمي را براي بافت مجدد تهيه ميكردند 162».كارگران كه عدة آنها براي
بافتن يك قالي بزرگ تا  15نفر ميرس��يد از روي نقش��ههايي كه باالي هر دس��تگاه نصب بود به
باف��ت قال��ي ميپرداحتند .اندازه قاليها معمو ًال  6در  3متر بود ،هر چند اين اندازه همراه با نقش��ه و
رنگ طبق سليقة مشتري ،گاه تغيير ميكرد 163.اندازه معمولي قاليهاي كرماني  7در  4پا و  6اينچ
بود .روي هر دس��تگاه دار قالي ،يك اس��تاد و دو تا سه كودك كارگر از روي نقشهاي كه براي آنها
164
خوانده ميشد ،كار ميكردند و گاهي زنان و دختران نيز در دستگاههاي قاليبافي كار ميكردند.
. 157لندور ،ص.230
 .158همان ،ص 302؛ نيز ،سايكس ،ص.233
 .159سايكس ،ص.233
 .160حس��ین یاوری؛ مهدیه اکبری و علیاصغر ش��یرازی ،بررسی فرشهای دوره صفویه و قاجاریه در موزه آستان قدس رضوی
(تهران :سایهبان هنر ،)1393 ،ص.170 -280
 .161افروغ ،ص .69
 .162اوبن ،ص.71
 .163همان.
 .164سايكس ،ص .233واحد مقياس كرمان براي قالي ذرع بود .ذرع كرمان معادل  39در  19/5اينچ بود.
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در ش��عبة سلطانآباد (اراك) ش��ركت زيگلر كه هزاران نفر مشغول بافت فرش روي دار قالي بودند،
رزي پش��مها ،هش��تاد كارگر را بهكار گرفته بود .پشم مورد نياز و پول دستمزد
نيز كارگاههاي رنگ ِ
كارگران پيش��اپيش تأمي��ن و در اختيار بافندهها قرار ميگرفت .كارگر قاليباف نقش��ه را از صاحب
كار ميگرفت و طرح و رنگ آن بنا به ذوق و س��ليقة مش��تري تغيير ميكرد .آنگاه در كارگاههاي
قاليباف��ي ب��ه كمك زنان و بچههاي خانواده كار بافت قالي آغاز ميش��د .كودكان اغلب  12تا 14
س��اعت كار ميكردند و ماهي س��ه تا هفت قران اجرت ميگرفتند .اجرت س��ركارگران از ده تا سي
قران بود 165.طرحهاي مطلوب از بين طرحهاي قديمي و بومي انتخاب ميشد و طراحيهاي جديد
براساس آن شكل ميگرفت .پشم و نخ را با رنگهاي طبيعي كه از گياهان گرفته ميشد فرآورش
ميكردند و رنگ شيميايي و صنعتي در آن بهكار نميبردند .زيرا رنگ طبيعي و گياهي در گذر زمان
166
لطيف و جاافتاده ميشد و از بين نميرفت.
در این دوره رنگهای مورد اس��تفاده بیش��تر طبیعی (گیاهی) و با ش��روع کارخانههای خارجی
رنگهای ش��یمیایی استفاده میش��د .رنگهای طبیعی بیشتر از برگ و ریشه گیاهان و محصوالت
مختلف داخلي مانند پوست انار خشک ،ماده جفت ،پوست گردو ،روناس ،مازو ،زاج سياه و كات كبود،
اس��تات آهن ،كافيش��ه ،167نیل ،حنا ،زعفران ،زردچوبه ،برگ سماق ،گياه َعصفَر يا قرطم و قرمزدانه،
تهیه میش��د .مقداري را نيز از هندوس��تان وارد ميكردند .قرمزدانه از طريق اروپا وارد ميشد اما به
جاي آن اغلب كرم قرمز را كه از دامنههاي آرارات به دس��ت ميآمد بهكار ميبردند .زنان عش��اير و
چادرنش��ين طبق دس��تورها و تجربههاي سنتي و قديمي به تهية رنگ ميپرداختند .به عنوان اسيد،
جوهر آبليمو و اسيد سولفوريك (عرق گوگرد) به كار ميبردند كه به زحمت زياد از سوزاندن گوگرد
به دست ميآمد و قلياي آنان ،پيشاب گاو بود 168.رنگ قرمز و الکی جزء مهمترین رنگهای فرش
 .165اوبن ،ص325 ،71؛ لندور ،ص229 ،125؛ بنجامين ،ص.386
 .166لندور ،ص.229 ،125
 .167كافيشه ،كاجيره ،كاژيره :گياهي از تيره مركبان داراي برگهاي نرم و دندانهدار .از گلبرگهاي آن مادهاي به رنگ زرد زيبا
و محلول در آب و مادة ديگري به رنگ قرمز به نام كارتامين محلول در آب به دس��ت ميآيد .مادة رنگي كه از گلبرگهاي اين گياه
استخراج ميشود به نام زردج و ماءالعصفر مشهور است.
 .168پوالك ،ص 383؛ چینی ،ص 110 -111؛ احمديوسف حسن و دانالد ر .هيل ،تاريخ مصور تكنولوژي اسالمي ،ترجمه ناصر
موفقيان (تهران :علمي و فرهنگي ،)1375 ،ص .233 -236فهرستي از مواد رنگيني كه ايرانيان در رنگرزي استفاده ميكردند شامل:
گل سرخ ،روناس ،بقم سرخ كه از اروپا ميآوردند ،بقم ژاپن ،نيل هندي ،چند گونه صمغ ،پوست درختان ،پوست ميوه نظير پوست روي
گردو ،پوست انار ،عصاره ليمو و الجورد ،در سفرنامه شاردن آمده است( .ج ،2ص )890 -891
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ایرانی اس��ت ،که کاربرد آنها از روناس و قرمزدانه بیش��تر بوده است 169.رنگهاي قرمز فضايي زنده
و مجلل بهوجود ميآوردند .در فرشهاي كردس��تان از رنگهاي روش��ن ،در فرش بيرجند از رنگ
قهوهاي ،در فرش تركمن از رنگ قرمز تيره و در گليمهاي بلوچ رنگهاي تند و زياد با رنگآميزي
گاه نامرتب و نامنظم ،اس��تفاده ميش��د .در فرشهاي ش��يراز و فارس غالبترين رنگ قرمز ،آبي و
س��فيد بود 170.قالي بيرجند به خاطر نرمي و ظرافت مواد و لطافت رنگها ش��هرت داشت اما طراحي
زيبا و جذاب نداش��ت .با اين وجود رنگش��ان پر دوام بود .بادوامترين و جذابترين فرشهاي منطقة
بيرجند با كرك و پش��م شتر بافته ميشد با نقش��هاي شامل يك ترنج بزرگ در وسط .اما باب طبع
171
اروپائيان نبود .قاليهاي بيرجندي اغلب در روستاهاي آن بافته ميشد.
رنگهاي طبيعي بيش از رنگهاي اروپايي در برابر آفتاب مقاومت داش��ت و موجب ميشد كه
رنگ قالي از دوام و ثبات بيش��تري برخوردار ش��ود .تمام ش��هرهاي بزرگ كه در آنها كارخانههاي
بافندگي وجود داشت از خود داراي رنگرزي يا صباغي بودند و هر رنگرزي به تهية يك رنگ معين
ميپرداخ��ت 172.از نظر پوالك ،دوام و ريزبافي فرشهاي ايران باعث امتياز آنها ش��ده نه رنگهاي
زنده و جاندار آن .وي دوام اين فرشها را حيرتانگيز دانسته است 173.براي تثبيت بسياري از رنگها
روي الياف پارچه از س��ولفات آلومينيوم يا زاج اس��تفاده ميكردند كه آن را زاج يمني ميناميدند و
زاج خالص همواره يكي از عناصر مهم فرايند رنگرزي بود 174.با ورود رنگهاي مصنوعي و آنيليني
به كش��ور به س��بب س��اده بودن تهي��ة آن ،فرشبافان مدتي ب��ه آن روي آوردند ك��ه در نتيجه از
مرغوبيت فرش ايراني كاس��ته شد و صنعت فرش مورد تهديد قرار گرفت ،اما با منع ورود آنيلين به
كش��ور توسط دولت اين خطر برطرف شد 175.تقاضاهاي تجاري در روآوردن توليدكنندگان فرش به
رنگهاي شيميايي آنيلين به جاي رنگهاي طبيعي مؤثر بود .اين تمايل موجب كم دقتي در طرح و
بيثباتي رنگ فرش ميشد و جنبههاي هنري آن را كاهش ميداد ،با اين حال فرش ايران توانست
موقعيت ممتاز خود را حفظ نمايد 176.پوالك طبيب ناصرالدين ش��اه در بررسي خود از ايران ،بهترين
 .169افروغ ،ص .67
 .170لندور ،ص.230 -231
 .171همان ،ص.371
 .172پوالك ،ص.383
 .173همان ،ص.380
 .174حسن و هيل ،ص.236
 .175بنجامين ،ص.386
 .176لندور ،ص.229
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فرشها را بافت فرهان نزديك كرمانشاه و فرشهاي درجه دوم با قيمت ارزان را توليد چادرنشينان
كردستان ،همدان و ميانه ،ذكر كرده است .وي معتقد است فرشهايي كه در دوره صفويه بافته شده
بر فرشهاي امروزي (دوره قاجار) از نظر ش��كوه و جالل طراحي و زنده بودن رنگها بسيار برتري
دارد 177.اما لندور (كه س��الهاي  1900تا 1902م .از ايران ديدار داش��ته) ،فرش كرمان را اصيل و
جذاب و زيباترين فرش ايران ياد كرده كه از نظر رنگ ،طرح و نرمي سرآمد بقية فرشها بوده است.
چرا كه گوسفندان كرمان پشمي نرم و ابريشمين داشتند .بهزعم وي ،فرش ابريشم اصفهان با همة
زيبايي اما از نظر طرح و رنگ به پاي فرش كرمان نميرسيد .رنگهايي كه در كرمان وجود داشت
بهتري��ن انع��كاس را در فرش بهوجود ميآورد 178.در گزارش س��ياحان اروپايي فرآيند بافت فرش و
179
وضعيت كارگاهها شرح داده شده كه ميتوان آگاهيهاي الزم را در اين باره بهدست آورد.

نتیجهگيري
ادغام ایران در ش��بکه جهانی تجارت که از دوره صفویه ش��روع ش��ده بود ،در دوره قاجاریه ش��تاب
بیش��تری پیدا کرد و تجارت خارجی ایران را تحت تأثیر قرار داد .در این دوره در صادرات و واردات
ایران ،میزان حجم کاالها و راههای تجاری و بازرگانی نیز تغییراتی بهوجود آمد .بهواسطة جنگهای
ایران و روس ،بخش��ی از س��رزمین حاصلخیز ایران (در قفقاز و آس��یای مرکزی و حاش��یه دریای
مازندران) و کانون تولید ابریشم ،پنبه و محصوالت کشاورزی از دست رفت .رقابت روس و انگلیس
در ایران ش��دت بیش��تر پیدا کرد و مجموعهای از امتیازات ،معاهدات تجاری و بازرگانی را به ایران
تحمیل و باعث تأثیرگذاری در صادرات و واردات ایران ش��د .حجم زیادی از منس��وجات صنعتی به
بازار ایران وارد و صادرات ابریش��م و پارچههای ابریشمی را تحت تأثیر قرار داد .اگرچه بیماری کرم
ابریش��م و از دس��ت رفتن مراکز اصلی تولید ابریشم در حاش��یه دریای مازندران هم در این کاهش
بیتأثیر نبود .کاهش صادرات ابریش��م باعث افزایش خروج صادرات طال و نقره از ایران بهویژه به
هند ش��د و تراز بازرگانی ایران را منفی س��اخت .دولت برای افزایش صادرات و جلوگیری از تورم،
صادرات پنبه و محصوالت کشاورزی را در اولویت قرار داد .با ورود به نیمه دوم قرن نوزدهم در میان
صادرات ایران فرش جایگاه مهمی پیدا كرد و به کاالی راهبردي تبدیل شد .طرح ،رنگ ،زیبایی و
 .177پوالك ،ص.380
 .178لندور ،ص.229 -230
 .179همان ،ص 262 ،228 -229؛ اوبن ،ص .71
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دوام فرش ایرانی به معیاری برای جذب مشتریان اروپایی تبدیل شد و به زودی شرکتهای اروپایی
را به س��رمایهگذاری در ایران واداشت .نتیجة این س��رمایهگذاری ،افزایش کارگاههای فرشبافی و
افزایش تولید و صادرات فرش بود.
در مجموع ،کاهش حجم ابریش��م در صادرات ،بنا به دالیلي كه در مقاله ذکر ش��د ،و ورود
منس��وجات خارجی ،تالش جهت عدم خروج مس��کوکات طال و نقره از کش��ور در نتیجة مبادالت
تجاری ،و افزایش تقاضا در اروپا و آمریکا برای فرش ایرانی س��بب توس��عة فرشبافی در کش��ور و
افزایش حجم صادرات فرش در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شد .این افزایش در رشد درآمدهای
ارزی و بهبود تراز بازرگانی و حجم صادرات ایران نیز دارای نقش اساسی بوده است.
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