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چکیده 

، شد برقرار قاجار شاه ناصرالدین و شاه فتحعلی پادشاهی زمان در نسبی آرامش اینکه از پس قاجاریه دوران در

 را ریکاآم و اروپا مردم و تاجران توجه اروپایی سیاحان عصر این در. شد مهیا ایرانی نفیس های فرش تولید برای بستری

 جهانی بازار تامین جهت در قالی ایرانی تولید در تحولی ق13/م19 قرن اواسط در. کردند جلب ایران دستباف فرش به

 هک بود تحوالت این پی در. شدند مندعالقه ایران قالی تجارت و تولید در گذاریسرمایه به خارجی هایشرکت و داد رخ

 رقابت عرصه به و افتاده صنعت این توسعه فکر به بودند مزیت دارای دستباف فرش صنعت در که کشورهایی از برخی

 لیدتو همواره و یافت شدت اول الملل بین جنگ از بعد جهانی بازار در رقابت این. شدند وارد آن المللی بین تجارت در

. داشتند قرار یکدیگر با رقابت در آمریکا و اروپا بازار خصوص به جهانی بازارهای تصاحب در فرش بزرگ کنندگان

 شاهاحمد دوره در ویژه به قاجاریه دوره در شویممی متوجه گذشته ادوار در ایرسانه اخبار، مطالب و تبلیغات مطالعه با    

 بر مروری. است بوده افزایش به رو و چشمگیر نسبتا قیبر کشورهای با مقایسه در ایران فرش صدور شاه محمدعلی و

 یرانا قالی مشکالت پیش روی و کمک به رفع معرفی به اقدام مطبوعات از بخشی که است آن موید زمان این مطبوعات

 دلیل نهمی به گذاشتند قابل تأمل است.امه نگاران آن دوره بر آن صحه میکه روزناند. نگاه حاکمیتی و موضوعاتی کرده

 ودهب نحوی چه به هاگزارش و تبلیغات این ارایه فرایند و تبلیغات، اخبار محتوای که است این مساله پژوهش این در

 زا استفاده با بتوان تا چگونه بودهاست و اینکه موضوعات مطرح و مورد بحث و احیانا راهکارهای پیش روی در آن دوره 

 اقدام راهبردی چه در حوزه رسانه و چه در حوزه اجرایی پیرامون قالی کشور برنامه یک تدوین به نسبت آن اطالعات

کرد.

:اهداف پژوهش

.  ی قاجار در خصوص قالی ایرانیهای دورهسیاست .1

.  ی قاجارهای فرهنگی و هنری دورهبررسی سیاست .2
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 : پژوهش سواالت

 ؟  ی قاجار در مورد صادرات فرش دستباف چه دستوراتی از سوی حاکمان داده شده استدر دوره .1

 ؟  های اجرایی در خصوص مبحث هنری قالی در این دوره چه بوده استسیاست .2

 

 : واژگان کلیدی

 فرهنگ، قالی، قاجار، هنر، ایرانی.

 مقدمه 

 نتوامی را دوره این است. ایران تاریخ سرزمین اقتصادی در سیاسی و اجتماعی،مختلف  هایزمینهای مهم در دوره قاجار،

 نیز و ربغ از تأثیرپذیری جریان دوسویه دارای که نامید نیز غرب با فکری و سیاسی، اقتصادی اجتماعی، مناسبات عصر

 .دید میتوان بیشتر را جریان دوسویه این فرهنگی، تأثیرات حوزه در و بوده هجوم مقابل این در مقاومت

، نقش و طرح نیز و اندازه و ابعاد نظارتی، و حمایتی مدیریتی، عوامل ازنظر فرش صنعت -هنر در قاجار دوره اواسط از    

 افزایش ناگهانی میالدی هیجدهم سده/ ق. هـ سیزدهم پایان سده در چنانچه است؛ آمده وجود به عمدهای تغییرات

 رشف مناطق تولید در و احیاء ایران فرش تا شد باعث زیاد، مقدار آنهم به ایران، قالیهای برای آمریکا و اروپا تقاضای

 زا درواقع. فراهم گردد فرش اقتصادی هایتوانمندی به دولتمردان آن توجه دنبال به و انبوه تولید مقدمات دستباف،

 دهه چند ارزی و درآمد تجارت در آن اهمیت که نهاد قدم دیگری مرحله ایران به فرش ق،.هـ سیزدهم سده آخر دهه

 عبارت داشتند عمده شرقی سهمی جدید و قدیم هایفرش شهرت در که عواملی برخی از. است انکارناپذیر ایران، اخیر

 هایهموز هنرهای در و فنون و ایرانی حرف دستباف فرش گذاشتن نمایش به و جهانی های بزرگنمایشگاه ایجاد از بودند

 و تزئین سبک و نحوه در باعث تغییرات که اروپا در مشابه پدیدههای و انگلستان در عصر حر آن جنبش دنیا، مهم

 یک،)ات کردمی کمک تقاضا این به غربی که کشورهای متوسط طبقه خرید قدرت افزایش نیز شد ومی منزل مبلمان

1384: 98.) 

 ارزنده وانعن به کشور ملی اقتصاد در ارزشمندی نقش تاریخی و هویتی، فرهنگی جنبه بر افزون ایران دستباف قالی    

، سرمایه هم و است ثروت هم که هنری کاالی این  .است داشته نفتی غیر صادراتی کاالی ارزآورترین و مهمترین، ترین

 برای رقیب عنوان به نیز دیگر کشورهای که شرایطی در خود حیات تداوم و بقا برای، دانش هم و است صنعت هم

بایست موانع را از سر راه صادرات برداشت و تالشند، می در ها دستبافته انواع و قالی حوزه در جهانی بازارهای تسخیر

توان با گذاردن قوانین سخت شود را تا حدامکان از بین برد. همچنین میعواملی که باعث تولید قالی نامرغوب می
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شود جلوگیری کرد و نیز از واردات مواد اولیه ب خرابی بازار هدف میهای نامرغوب که موجگمرکی از صادرات قالی

 نامرغوب جلوگیری به عمل آورد.

 ایرانی شد،می عرضه اروپایی و کشورهای امریکا در مخصوصا دنیا در کههاییقالی از اعظمی بخش قاجار آخر دهه در    

های صادراتی و از سویی نیز نبود تدریج عوامل مختلفی از جمله مواد اولیه نامرغوب، عدم توجه به بافت قالی به. بودند

 توانستند یهترک پاکستان و،  چین نظیر یبرق تا کشورهای دست دادندبهمناسب و ارتباطات تجاری صحیح دستتبلیغات 

 و قالی هنر و مملکت درآمد از اعظمی بخش طریق ینبد و کنند تصاحب خارجی کشورهای در را ایران فرش بازار

 .گذاشت افول به رو قالیبافی

 ایران فرش صدور احمدشاه دوره در ویژه به قاجاریه دوره در شویممی متوجه گذشته ادوار در مطبوعات مطالعه با

دوره قاجار در زمینه قالی  مطبوعات بر مروری .است بوده افزایش به رو و چشمگیر نسبتا یبرق کشورهای با مقایسه در

کند که این دوره، دوره صعود صادرات قالی ایرانی به کشورهای ایران بخشی از تاریخی از قالی را برای ما روشن می

مختلف بوده است. آشنایی با نگاه حکومتی به قالی، بررسی مسائل و مشکالت موجود در آن زمان برای قشر قالیباف و 

تواند بخشی از تاریخ تاریک قالی ایران را روشن کند، های مختلف در زمینه قالی میی موضوعتجار قالی، همچنین بررس

 چه بسا که راهگشا باشد.

 

 قالی ایران فرهنگ و ثروت ایران

 "ایران" با "قالی" نام دیرباز از و است بوده دنیا مردم توجه مورد همواره، ساله هزار چند ای پیشینه داشتن با ایران قالی

 خود به ایرانی قالی از ایقطعه داشتن به دنیا نامی های موزه از بسیاری و است داشته ناگسستنی و عمیق پیوندی

 .بالندمی

 هک شرایطی در خود حیات تداوم و بقا برای شودسرمایه ایران محسوب می و قالی ایرانی که از گذشته تا حال ثروت    

 مچنینه و تالشند در هادستبافته انواع و قالی حوزه در جهانی بازارهای تسخیر برای رقیب عنوان به نیز دیگر کشورهای

 گسترش و توسعه نیازمند واقع به؛ است شده ایرانی دستباف هایقالی جایگزین صنعتی زیراندازهای انواع که وضعیتی در

 ارجیخ و داخلی کنندگان مصرف به خود فرد به منحصر هایویژگی و هاارزش اثربخش بازشناساندن و معرفی نیز و بازار

است و همچنین برطرف کردن موانع و مشکالت برای داشتن قالی خوب و باکیفیت و امکان صادرات و فروش آن در 

 بازارهای جهانی از ضروریات است.
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. بودند ایرانی شد،می عرضه اروپا و امریکا در مخصوصا دنیا در هایی کهفرش از اعظمی بخش قاجار آخر دهه در    

نامطلوب  یاگونهبه هیدوران، انباشت سرما نیبود. در ا یدارهیشاسرمایو پ ستایامهین ینوزدهم نظام ۀدر سد رانیا اقتصاد

 دیاز تول یناش ییجوصرفه کهیطوربه ماندند،یم یکوچک باق یْدیتول یکه واحدها یمعن نیبه ا شد،یم یدهسامان

 ۀنیهز شیمسئله بر افزا نیبازده بودند و توان رقابت نداشتند. اکم یلحاظ اقتصادواحدها به نی. اشدینم جادیانبوه ا

گر است که ا نیاز ا یحاک یگذارهینبود سرما یچراکه اوالً در هر نظام اقتصاد کرد،یدر اقتصاد داللت م دیتول یاجتماع

کار  یروین یدیتول یکوچک واحدها ۀندازبا درنظرگرفتن ا اًیبازده هستند و ثانهم به کار نروند، ساده و کم یابزارآالت

جود ـ به و عتیطب یاقتضامتخصص ـ مگر به یرویندرت امکان پروش نو به شودیم هیو اول یبدو یفقط شامل بخش

 .)دکتر احمد سیف( دیآیم

 یمشومی متوجه گذشته ادوار در ای رسانه اخبار، مطالب و تبلیغات مطالعه در مطالعه تاریخی برای این پژوهش، با    

 . تاس بوده افزایش به رو و چشمگیر نسبتا ایران فرش صدور شاه محمدعلی و احمدشاه دوره در ویژه به قاجاریه دوره در

 قالی رفع مشکالت پیش روی و معرفی به اقدام مطبوعات از بخشی که است آن موید زمان این مطبوعات بر مروری

 هب گذاشتند قابل تأمل است.امه نگاران آن دوره بر آن صحه میحاکمیتی و موضوعاتی که روزناست. نگاه  کرده ایران

 هاگزارش ها واخبار، تحلیل این ارایه فرایند و تبلیغات، اخبار محتوای که است این مساله پژوهش این در دلیل همین

 تا راهکارهای پیش روی در آن دوره چگونه بودهاست و اینکه موضوعات مطرح و مورد بحث و احیانا  بوده نحوی چه به

 شده را بازنمایی کرد.همچون چراغی بر تاریکی آن برهه تاریخی بتوان اقداماتی را که برای مسائل گوناگون انجام می
 

 

 روش پژوهش

تحقیقات  تاریخچه و سوابقای و بررسی اسناد ابتدا به مطالعه و بررسی در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه 

نعت ص-های پیرامون قالی و اثرگذاری شرایط اجتماعی سیاسی بر این هنرصورت گرفته در موضوع و  شناسایی موضوع

 ها تحلیل شد.پردازیم . همچنین با استفاده از روش تحلیل و نرم افزار آماری دادهمی

 

 ویژگی های هنری و بصری قالی قاجاری

فرهنگ اسالمی ایران، از جایگاه خاصی برخوردار بوده و در قرآن، احادیث و روایات، به شکل مبسوطی مفهوم بهشت، در 

وصف شده است. فضای آرمانی و مسحور کننده بهشت، همواره دغدغه بسیاری از هنرمندان مسلمان، در خلق آثار هنری 

ر، اند. دوران قاجاههای اسالمی تجلی بخشیدز اندیشهگیری ای قاجار که این مفهوم را با بهرههابوده است. به ویژه قالی
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های فراوان و برجسته )با وجود  کاستی ها و نقاط ضعف آن( در تاریخ به لحاظ رشد و توسعه قالی بافی و خلق نمونه

 این هنر حائز اهمیت است.

لد، دارالسالم، ظالل، حظیره ، به نام های جنت، فردوس، خ4 "بهترین زندگی"یا  "بهترین مکان"بهشت، به معنی     

های دور تاکنون اندیشه و روان ایرانیان از گذشتهاین فضای آرمانی و مطلوب در  5قدس، یسری و مینو خوانده شده است.

 به طریقی در آثار هنری، باغ ها و حتی بناهایی که به وجود آورده ان ظهور و بروز یافته است. 

ای دیرین . انعکاس بهشت در قالی، سابقههای بهشتی گشته، قالی استاین زیبایی ار هنری که بستر ظهوریکی از آث    

 در نقش آن راه "ویه رازی، رسد. به روایت ابوعلی مسکدر زمان خسرو پرویز ساسانی می "نبهارستا"دارد که به قالی 

فت آن به کار برده بودند و دیری که دیدی که از نگار های گوناگون پدید شده بود و جویباری از گوهر ها که در باها می

اش هایی بنگاشته بودند ... زمینهود سرسبز و پر گیاه. بر آن نگارههای کشتزاری بخورد. بر کنارهمیانه به چشم می در

. در 6 "های آن از دیبای زربفت ... هایی از زر و سیم و برگهای زرینش گلزربفت و نقش آن از گوهرها ... بر شاخه

کاس اهد بسیاری از انعاند شوها، متعلق به آن برهه تاریخیزیباترین قالی ترین وهای دوران صفویه نیز که نفیسقالی

باشد. این روند، در دوران قاجار نیز همچنان ادامه یافته که مورد تایید صاحب نظران نیز میها وجود دارد بهشت در آن

ها و مصادیق بهشت را در نشانهتوان اری به جا مانده که به وضوح میسیهای بق(، قالی1343-1210از این دوران )و 

ها مشاهده نمود. بی گمان فرهنگ شیعی و اسالمی که بنیانگذاران صفوی، آن را در ایران رواج و گسترش دادند در آن

ای یی است که هنرمند فضهای به سزا داشته و مصداق آن نمونهاین دوران نیز بر ذهنیت و افکار هنرمند طراح قالی تاثیر

 بهشتی را بر توصیفات اسالمی به تصویر کشیده است.

اغلب صاحب نظران مانند محمد زکی حسن، معتقدند که عصر طالیی قالی بافی ایران، قرون دهم و یازدهم/ شانزدهم     

له از جم 7ضعف نهاده است.و هفدهم )دوران صفویه( بوده است و پس از آن  در دوره قاجار، این هنر رو به انحطاط و 

تر نمودن نقوش به منظور سرعت بخشیدن ایی به جای گیاهی، تمایل به سادههای شیمیدالیل این امر استفاده از رنگ

سرمایه  فزایش تقاضا وها برای دست یافتن به سود باالتر که در پی او تولید و به طور کلی کاهش هزینهبه آهنگ بافت 

های این دوره طی سالیان دراز همواره زری سایه بدین ترتیب قالی 8صورت گرفت، می باشد. های خارجیگذاری شرکت

مام رفته است. اما علیرغم تها فائق آمده قرار گها بر دیگر جنبهیک نگاه کلی و گاه مغروضانه که در آن معایب و کاستی

                                                           
 5:  1373پیرنیا،  -4 

 229:1386یا حقی،  -5 

 326-325: 1369مسکویه رازی،  -6 

 156: 1363حسن،  -7 

 17: 1372رضوی، آذرپاد، حشمتی  -8 
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کند وران قاجار اقتضا میتصاد کشور در دها اهمیت و حضور چشمگیر این هنر در عرصه فرهنگ و اقکمبودها و ضعف

تر ظری دیگر و با نگاهی مجدد و عمیقها به ویژه در زمینه طرح و نقش از منی پنهان و مغفول  مانده این قالیتا زوایا

و  12گل فرنگ، 11، لچک ترنج10، مینا خانی9توان از هراتیهای این دوره میهای رایج در قالیکاویده شود. از طرح

نیز حضور شایانی داشته  13های اسلیمی و شاه عباسی نام برد. ضمن اینکه نقش مایه بته جقهقشای با نی شبکههاطرح

 ها را به خود اختصاص داده است.ت تصویری بخش قابل توجهی از قالیو موضوعا

 از مردم دنیا که از رطیق دوره قاجاریه دوره معرفی فرش ایران به جهانیان و رونق تجارت بین المللی آن بود. بسیاری    

ه در پیوستند تا جایی کند به جرگه مشتریان فرش ایران میشدیاستمداران با فرش ایران آشنا میسیاحان، تاجران یا س

تجارت در صنعت فرش دستباف،  ق هفده کشور دنیا از خریداران فرش ایران بودند. این رونق1324م/1906سال 

های بسیاری از جمله چین، هند، ترکیه، ممالک شمالی آفریقا و حتی در بعضی از ممالک اروپا مانند بلغارستان و کشور

یونان و فرانسه و غیره را که شرایط فعالتی در تولید فرش را داشتند ترغیب کرد که این صنعت را شروع یا در صورت 

دنیا  لید کننده فرش دستباف درهای توکشورایران در برابر اکثر داشتن سابقه توسعه دهند. در اینجا به بررسی جایگاه 

 پردازیم.می

 موقعیت ایران در بین صادر کنندگان فرش در دنیا .1

رقابت جهانی در تجارت فرش دستباف شدت یافت و  14در اواخر دوره قاجاریه به خصوص بعد از جنگ جهانی اول

های جهانی فرش به خصوص بازار آمریکا و اروپا در بازار بزرگ فرش دستباف در تصاحب همواره تولید کنندگان

های رین رقبای ایران بودند که در سالهای چین، هندوستان و ترکیه از مهمتابت با یکدیگر قرار داشتند. کشوررق

 15پایانی دوره قاجاریه توانستند سهم خود از بازار بین المللی فرش را افزایش دهند.

                                                           
گویند. این طرح اینک در آذربایجان، خراسان، اراک، همدان، بیجار، سنندج و برخی به طرح ماهی یا ماهی درهم، چون بار نخست در هرات )شهری در خراسان قدیم و اینک در شمال غربی افغانستان( دیده شده طرح هراتی نیز می  9 - 

 (119: 1372نیز دارد. )آذرپاد و حشمتی رضوی، نقاط دیگر بافته می شود و گونه هایی 

توسط حرکت زیبا و هم نوای شاخه های نازک به همدیگر متصل شده اند. )وکیلی، در این نقش، گل کوچک چند پری که در اطراف آن چهار عدد گل سفید که یادآور گل نرگس است قرار گرفته اند. نقش های مختلف روی این قالی  10 - 

1382 :39) 

: 1382د کتاب ها با ترکیبی از هنر تذهیب از روزگاران گذشته متداول می باشد. )وکیلی، لچک و ترنج از طرح های بسیار قدیمی است که در هنر های ملی ایران به کرات مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد این طرح برای تزیین جل 11 - 

39) 

ل لی های راور کرمان از نگاره های گبا نقش گل های طبیعی و بیشتر گل سرخ که به آن گل فرنگ گفته می شود. در این طرح رنگ های تند جایگاه ویژه ای دارد. همچنین در نقش قا طرحی ترکیبی از نگاره های سنتی فرش ایران12 - 

 (115: 1372فرنگ بهره زیاد می گیرند. )آذرپاد و حشمتی رضوی، 

 (129رده است. درخت سرو در ایران باستان مقدس شمرده می شده است. )همان: نقشی تجریدی که مانند سروی سر خم ک13  - 

  (4. )9،ص 1الف الف  3ن  202، محل در آرشیو  200417196مرکز اسناد ملی ایران، سند شماره ردیف  -14 
 (1. )4،ص 1الف الف  3ن  202، محل در آرشیو  200417196مرکز اسناد ملی ایران، سند شماره ردیف  -15 
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کنندگان عمده ایران بخشی از این بازار ای بود و تولید هاجاریه در بازار آمریکا دارای جایگاه ویژفرش ایران در دوره ق     

برای بررسی موقعیت ایران در  16«وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه»را در اختیار داشتند. در اینجا بر اساس گزارش 

ایران در بازار آمریکا با سه کشور چین، هند و ترکیه بین صادرکنندگان فرش در دنیا، به مقایسه میران صادرات فرش 

  پردازیم.ق می1344م/1925ق تا 1325م/1907های طی سال

ق یعنی 1344م/1925یارد مربع بود که در سال  766،351ق برابر با 1325م/1907کل واردات فرش به آمریکا در سال 

د مربع فرش افزایش یافت. همزمان با این افزایش تقاضا یار 1،563،892سال بعد از آن به بیش از دو برابر یعنی  19

الحت وزارت ف»برای فرش دستباف، صنعت فرشبافی در برخی کشورها رواج و رونق فوق العاده ای گرفت. در تحلیلی که 

وضعیت تجارت و صنعت فرش در بازار های جهانی به مقام  ق در مورد1340م/1920در دهه « عامهو تجارت و فواید 

 ع هیئت وزراء نوشته آمده است:منی

، در ممالک مختلفه از قبیل چین و هند و تریکه و ممالک  شمالی نعت قالیبافی به علت زیادی مشتریدر این اواخر ص» 

ایر س هاییره رواجی به سزا یافته و فرشآفریقا حتی در بعضی از ممالک اروپا مانند بلغارستان و یونان و فرانسه و غ

 17«اند.های ایران نمودهت شدیدی با قالیهای مهم جهان شروع به رقابچین در بازارممالک مخصوصا 

هایی مانند چین آنقدر رشد داشت که ترقی صادرات فرش ایران با توجه وران صادرات فرش در دنیا در کشوردر این د    

ی نوزده شد، در طآمریکا صادر میهایی که از چین به به سابقه دیرینه فرشبافی در این کشور قابل قبول نیست. فرش

 12ر از یکا در این مدت کمتربرابر رشد داشت. درصورتی که حجم صادرات فرش ایران به آم 5/511سال مورد بررسی 

درصد بازار آمریکا را در اختیار داشت و این  55ق 1335م/1917دهد. فرش ایران در سال برابر افزایش را نشان می

در اینجا برخی از دالیل کاهش سهم ایران  .(1-2درصد کاهش یافت )جدول  6/41ق به 1344م/1925میزان در سال 

ق به 1340م/1920ف با استناد به تحلیلی که وزارت تحارت در دهه 1335م/1917در بازار فرش آمریکا بعد از سال 

اری از کشورهای جهان از ایم. از دالیل اصلی این موضوع رشد صنعت فرشبافی در بسیهیئت وزراء نوشته است آورده

از  سه بود که بخشیجمله چین، ترکیه، هند، ممالک شمالی آفریقا و برخ یممالک اروپا مانند بلغارستان، یونان و فران

. 18ق به بعد کاهش یافت1335م/1917های جهانی را تامین کردند و به این تریتیب سهم ایران از سال نیازهای بازار

و  19های ایرانی در بازار آمریکاهای بدل و مشابه فرشازار بین المللی فرش با فروش فرشدر ب عالوه بر این رقبای ایران

                                                           
  (5. )5،ص1الف الف  3ن  202، محل در آرشیو  200417196مرکز اسناد ملی ایران، سند شماره ردیف  -16 

 (5. )5،ص1الف الف  3ن  202، محل در آرشیو  200417196مرکز اسناد ملی ایران، سند شماره ردیف  -17 

 (5. )5،ص1الف الف  3 ن 202، محل در آرشیو  200417196مرکز اسناد ملی ایران، سند شماره ردیف  -18 
 (5. )5،ص1الف الف  3ن  202، محل در آرشیو  200417196مرکز اسناد ملی ایران، سند شماره ردیف  -19 
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توان به کشور چین دادند. از بارزترین این رقبا می بخشی از سهم ایران را به خود اختصاص 20در بازار اروپا مانند هلند

 هایها را در بازار به جای فرشخود استفاده و این فرشهای های ایرانی در تولید فرشاشاره کرد که از طرح و رنگ قالی

 21کرد. هایرانی عرض

های ایرانی در بازار آمریکا آورده است، عدم کیفیت مواد اولیه ه وزارت فالحت برای افت فروش فرشاز دیگر دالیلی ک    

 نویسد:زراء میق در این زمینه به هیأت و1340م/1920تولید فرش در ایران است. این وزارت در دهه 

 17]ش[ واردات قالی ایران به آمریکا 1304]ش[ الی 1286سال یعنی از  19به طور کلی در طول مدت این »       

های اخیر الذکر به نام قالی کرده است. در صورتی که اکثر قالیمرتبه ترقی  5/511مرتبه و واردات قالی چین به آمریکا 

 رسد و این نیست مگررآمریکا به فروش میهای ایرانی و یا اقال طرح ایران دداشتن قالیا بر اثر میل مردم به ایران و ی

های ایرانی که به علت نادانی و عدم وجود وسائل و مصالح الزمه و عدم مراقبت در تکمیل و اصالح فرشدر نتیجه 

ده و و بافت صرفه جوئی نمو مخصوصا برای جلب نفع آنی بیشتری، غالب صنعتگران قالی از حیث جنس و نقش و رنگ

های دوام و نقشههای بیهای جوهری و نخهای آهکی و بدجنس و رنگمواد مضره از قبیل پشمبه واسطه استعمال 

 22«اند که دیر یا زود سکته بزرگی به این یگانه متاع مهم ایران وارد خواهد شد.نامرغوب طوری نموده

وجود آمدن نقصان در ق ضمن اظهار نگرانی از به 1320م/1904یعنی در سال کسوا ایران در آمریکا خیلی قبل تر     

های با کیفیت پیشنهاد کرد که مهر مخصوصی از به آمریکا برای تقویت صادرات فرشترین کاالی صادراتی ایران مهم

ای هعی و پشمهای با رنگ مصنوو برای از گردونه خارج کردن فرش سوی گمرک ایران بر فرش های با کیفیت بزنند

شد عدم مطابقت رنگ و  ای که از سوی این کنسول مطرحاع ورزند. دومین مسالهها امتنپوسیده از مهر کردن این فرش

های بعد به عاملی برای افت صادرات فرش ایران به آمریکا ها بود که در سالایرانی با سلیقه آمریکائی هایاندازه فرش

 تبدیل شد.

ق تا 1325م/1907ل سهم چهار کشور ایران، ترکیه، چین و هند در بازار آمریکا از سا از مقایسه متوسط    

توان به این نتیجه رسید که ایران مهمترین صادر کننده فرش در دنیا همزمان با دوره قاجاریه بود. ق می1344م/1925

اشت، اما قرار گرفتن ایران بعد از ترکیه به زیرا هرچند که ترکیه بشترین سهم را در بازرا آمریکا در اواخر دوره قاجاریه د

 شد کهطریق راه ترانزیتی ترکیه صادر میاین دلیل است که بخش قابل توجهی از فرش ایران به صورت غیر مستقیم از 

درصد از تولیدات فرش  67ق بیش از 1325م/1907رسید. به عنوان نمونه در سال درآمار صادراتی ترکیه به ثبت می

                                                           
 (6ق.)1322-9-6-65شماره  سند ایران، خارجه امور وزارت دیپلماسی تاریخ و اسناد مرکز -20 

 (5. )5،ص1الف الف  3ن  202آرشیو ، محل در  200417196مرکز اسناد ملی ایران، سند شماره ردیف  -21 

 ( 9و  5)  6و  5،ص 1الف الف 3ن  202، محل در آرشیو  200417196مرکز اسناد ملی ایران، سند شماره ردیف  -22 
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. حتی در سندی از دوره قاجاریه از سوی یکی از مطلعین بازار اسالمبول در سال 23ترکیه صادر شده استایران به 

 ق آمده است که؛ 1329م/1911

یه عبور سرود غالبا به طور ترانزیت از روهایی که از ایران به روسیه میوجب استاتیستیک بندر باطوم، قالیبه م»       

 24«نمایند.حمل می های ایرانی رانیم دلت عثمانی قریب نه عشر قالیبی، میرودنموده و به اسالمبول می

پس بنابراین باید به صادرات فرش ایران به عثمانی و به حضور تاجران ایرانی در اسالمبول که مشغول واردات فرش از 

بوط به صادرات فرش ایران که در واقع بخش قابل توجهی از صادرات فرش ترکیه مر 25ایران به ترگیه بودند توجه داشت

 به این کشور بود.

های ال های مورد بررسی، چین و هند در رتبهبه لحاظ متوسط سهم کشورهای صادرکننده فرش به بازار آمریکا در س    

برابر ترقی داشت، اما  5/511سال مورد بررسی  19بعدی قرار داشتند. جالب است که عالرغم اینکه صادرات چین در 

درصد از بازار فرش آمریکا را در اختیار داشت که کمتر از نصف  25/17به طور متوسط در طی این سال ها  این کشور

سط سهم ایران در این بازار بود. هند که در رتبه چهارم قرار داشت به طور متوسط کمتر از یک سوم صادرات ایران ومت

 در این بازار نقش داشت.

 د در رشترین ای در این زمینه است. کشور چین در بین چهار کشور مذکور بیشرشد صادرات دیگر شاخص مقایسه    

ق سهم ناچیزی از بازار 1325م/1907سال مورد بررسی را داشت. این کشور در سال  19صادرات فرش به آمریکا در 

ق 1344م/1925سال   درصد از بازار آمریکا بود، در  17/0آمریکا را در اختیار داشت. سهم چین در این سال که معادل 

ایران به آمریکا تا سال . صادرات فرش (2-2برابر قبل از آن رسید )جدول  256درصد از این بازار یعنی  56/43به 

دست یافت، رو به کاهش  درصدی  55ق دارای سیر صعودی بود و پس از اینکه در این سال به سهم 1335م/1917

 از این بازار رسید. درصد 68/41ق به 1344م/1925گذاشت و تا سال 

 

 های تجاری و اقتصادی قالی قاجاری سیاست  

ر این کتاب به وضعیت دوران تزلزل در بخشی از مقاله خود د« تاریخ معاصر ایران»آوری، نویسنده کتاب پیتر 

کند، ضمن بررسی تحوالت ارتش ایران از دوران آغامحمدخان تا شاهان بعدی، نگاهی به تحوالت شاه اشاره میالدینناصر

                                                           
 .20. ص1362، «گنج شایگان»جمال زاده، سید محمد علی.  -23

 (7ق. )1329-11-37-5مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، سند شماره  -24 
 (10ق. )1320-09-16-4، سند شماره مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران -25
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نویسد که فقدان آمارهای دقیق، برآورد جمعیت را دشوار کرده است... به موازات توسعه جمعیتی ایران نیز دارد. او می

د. بو بینی شدههده ترکمانچای پرداخت غرامات جنگ به روسیه پیشتجارت، نیاز دولت به پول بیشتر شد. در معا

عالوه، دولت انگلستان پرداخت کمک مالی به ایران را در روابط جدید با این کشور گنجانیده بود. نیروهای نظامی ایران به

، در اوایل 26ناظری چون کینر شد. بنا به گفتهها تشکیل میتا این زمان از افراد گارد سلطنتی و افراد متمرکز در پادگان

قاجاریه، در هنگام جنگ افراد قشون را با سرعت از میان قبایل و افراد ابواب جمعی اشراف و اعیان برای خدمت به دولت 

کردند. هر دو گروه از نفرات یادشده تجهیزات خود را به همراه داشتند، در حالی که این افراد در خدمت دائمی فراهم می

تقل داد. منای لباس می، دولت به احشام آنان علیق و به خود افراد برنج و کره و به افراد نیروی غیرقبیلهدولت بودند

آورد و در زمینی که ساکنان شدن پرداخت دستمزد کشاورزان سرباز، از مالک به دولت، تفاوت چندانی را به وجود نمی

ن اسلحه نداشت. این شیوه تدارکات دیدن قوا از این مزیت آن به گفته کینر همگی مسلح بودند، دولت نیازی به تامی

 توانست بین آنان اتحادیدیدند؛ لکن اگر رهبر و فرمانده ]نظامی[ نمیبرخوردار بود که سربازان را با سرعت تدارک می

اول چپ گرفت و امکاناتشدند. کارسازی این روش زمانی بود که فتوحاتی صورت میپدید آورد، به سرعت متالشی می

زیاد بود. پس از اینکه آغامحمدخان توانست بر سراسر کشور مسلط شود و قفقازیه را به تصرف خود درآورد، توقفی در 

گونه که دیدیم، شاهزاده عملیات نظامی پدید آمد: فتحعلیشاه اهل جنگ و رزم نبود و در پی شکست از روسیه، همان

جدید و ارتش نوینی دارد که به شیوه اروپایی تعلیم یابد. شاید، آرزوی بزرگ عباس میرزا دریافت که ایران نیاز به اسلحه 

عباس میرزا این بود که ارتشی به وجود آورد که خود را مدیون دولت دانسته و از لحاظ ساز و برگ و مواجب متکی به 

مع آنان و دست زدن به دولت باشد. غیرقابل اطمینان بودن قشون و خطراتی که از پراکندگی افراد آن به لحاظ تج

کند. این سیاست، برحسب اتفاق، شاید به میرزا را به خوبی توجیه میعملیات راهزنی وجود داشت، سیاست عباس

ه کرد و بتضعیف قدرت نظامی ایران انجامید چون که ارتش کوچک و جدید ایران که براساس ضوابط اروپایی کار می

بهره بود؛ در حالی که واحدهای قشون آغامحمدخان در بسیاری از ت نظامی بیتازگی تعلیم دیده بود، از قدرت قابلی

عالوه در مواقعی که سازماندهی ارتش خوب نبود و مواجب به موقع فتوحات خویش از این قابلیت برخوردار بودند. به

حث به لحاظ موضوع مورد بگردید. با این وجود، نظم تبدیل میرسید، این ارتش با سرعت به یک دسته نامرتب و بینمی

میرزا[ سبب شد که دولت برای خریداری سالح و داشتن در این فصل، نکته مهم این است که اصالحات نظامی ]عباس

  یک ارتش ثابت نیاز بیشتری به پول پیدا کند.

ه کشاورزان به های کوچک متفرقه که در اقالم صادرات آمد و گفته شد کبر محصوالت کشاورزی و فرآوردهعالوه     

شدند؛ مقداری کاالی صنعتی نیز صادر شد که نشانگر برداری از زمین، منتفع نمیداران، در نظام جدید بهرهاندازه زمین

رشد صنعتی شدن شهرها بود. ارزیابی میزان جمعیت ایران در اوایل سده نوزدهم ]اوایل قاجاریه[ کار دشواری  درجه

                                                           
26 - Kinner 
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باشد. ]سرجان[ مالکم حتی بر غیرممکن بودن یک حدس و گمان از میزان جمعیت یاست چون ارقام معتبری موجود نم

به  1800دهد که جمعیت ایران را در سال جغرافیدان را مورد قبول قرار می27  کند و تخمین پینکرتونتاکید می

رسد، میلیون نفر می 40درباره جمعیت ایران در قرن هفده میالدی به 28  نفر برآورد کرده است. رقم شاردن  6.000.000

آید؛ با توجه به اینکه تلفات جمعیت ایران پس از شکست صفویه از افاغنه آمیز به نظر میلکن این رقم احتماال مبالغه

نفر جمعیت ایران در سال  6.000.000در دو دهه اول سده هجده میالدی، بدون تردید بسیار زیاد بوده است، رقم 

های افاغنه به ایران و بر یورشی برخوردار است. البته بایستی به خاطر داشت که عالوهاز اشتباه کمتر 1801-1800

ویژه برخی از شعرا و دانشمندان و های بزرگ نادرشاه، تعداد زیادی از ایرانیان به هند مهاجرت کردند، بهجنگ

بدون شک در این مهاجرت خدم و تر راهی هند شدند و اندرکاران کشور برای برخورداری از شرایط بهتر و سهلدست

  حشم خود را نیز بردند.

نفر و رشد  200.000دهد که شهر اصفهان با جمعیت تقریبی های جمعیت در آغاز عصر قاجاریه، نشان میتخمین    

.« کشانیدثمره اداره موثر این شهر بود که جمعیت را از مناطق دورافتاده به آنجا »جمعیت که به گفته سرجان مالکم 

، رفتترین شهر ایران به شمار میبر اصفهان که در آن زمان بزرگاصفهان نسبتا از نفوس زیادی برخوردار بود. عالوه

سایر مراکزی مانند یزد، مشهد، کرمانشاه، کاشان، تبریز و قزوین با داشتن جمعیتی بین بیست تا بیست و پنج هزار نفر، 

 های رشد صنعتی برخوردار بودند، مثال کاشان از سوی کینر به عنواننوان هستهاز زمینه کافی توسعه بنیانی به ع

، شماره 1389) روزنامه دنیای اقتصاد،  هایش شهرت داشتشکوفاترین شهر توصیف شده و این شهر به خاطر پارچه

2088)29. 

 

 های تجاری در دوره قاجارسیاست

عهد قاجار )مذاکره، اعتراض و دولت در ایران قرن سیزدهم( عنوان کتابی از ونسا مارتین، مورخ و ایران شناس انگلیسی 

میالدی در لندن  2005است که با ترجمه حسن زنگنه توسط نشر ماهی منتشر شده است. مارتین این کتاب را در سال 

وجه مورخان و پژوهشگران قرار گرفت. در این کتاب نگارنده با منتشر کرد و در همان نخستین روزهای انتشار مورد ت

تالش کرده بخشی از تاریخ قاجار را بر اساس رویکردی تحلیلی و  -های اروپاییبه فارسی و زبان -شمار تکیه بر آثار بی

فهان سفر کرده میالدی به شهرهای بوشهر، شیراز و اص 2002جامع به نگارش درآورد. در همین رابطه مارتین در سال 

                                                           
27 - Pinkerton 

28 - Chardin 

 1389 - 2088روزنامه دنیای اقتصاد شماره  -29 
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و وگجویی از کتب و جراید و اسناد موجود در کتابخانه این شهرها، با مورخان و پژوهشگران محلی هم گفتو ضمن بهره

کند به دو پرسش چگونه تالش می« عهد قاجار )مذاکره، اعتراض و دولت در ایران قرن سیزدهم(»کرده است. او در 

د خو -در قرن سیزدهم و قبل از آن -خود را حفظ کند و در خالل صدها سال کشوری به وسعت ایران توانسته استقالل

 پاسخ گوید. 1285را از تسلط بیگانه برکنار دارد و مساله منشا انقالب مشروطه ایران در سال 

 زشود و میزان بارندگی آن در مقایسه با بسیاری از ممالک، ناچیای خشک محسوب میایران از نظر اقلیمی منطقه    

است. به همین دلیل از دیرباز ایرانیان تحت شرایط خاص جوی سرزمین خویش قرار داشته و مبارزه سخت و پیگیر 

های مختلف برای دست یافتن به آب و نگهداری آن که میان آنها و شرایط طبیعی در جریان بوده است استفاده از شیوه

های ها با استفاده از قنات اقدام به دستیابی به آبمبارزه است ایرانی از دوران باستان در ایران رواج داشته است بیانگر این

 .آبی را رفع کنندزیرزمینی کردند تا مشکل کم

از آنجا  30(326-36 :1362، عیسویه شمال آفریقا راه یافت. )این روش از ایران به دیگر ممالک خاورمیانه و سپس ب    

شد، بنابراین دخالت مستقیم دولت و پرداخت با هزینه باالیی حاصل میکه به دست آوردن آب در ایران به سختی و 

داد یا از سوی دولتمردان در این زمینه اهمال کاری ها الزم بود. در مواردی که جنگ یا اشغال نظامی رخ میهزینه

 ره نخستینشد. شاید در دوگرفت ضربه سختی به تاسیسات آب رسانی و در نهایت به کشاورزی وارد میصورت می

توجهی نیز انجام های داخلی و خارجی در جریان بود چنین بیشاهان قاجار )آغا محمد خان و فتحعلی شاه( که جنگ

ای دیگر رقم خورد، وی گرفته باشد، ولی در دوره حکومت محمد شاه با صدارت حاجی میرزا آقاسی شرایط به گونه

وجود آوردن دانست و به همین جهت با بهان عمران و آبادی میمشکل اصلی مملکت را خراب و وضع کشاورزان و فقد

. جانشین او 31روستاها، آباد کردن مزارع و به ویژه حفر قنوات و تغییر مسیر رودخانه کرج به تهران اقداماتی انجام داد

لکت به آبیاری های مختلف ممامیرکبیر در آغاز حکومت ناصرالدین شاه در این زمینه کارهایی انجام داد و در بخش

م فقط در  1882توجه زیادی کرد. وی سد ناصری را بر رودخانه کرخه در خوزستان احداث کرد. با این حال در سال 

 کدامهایی که برای ساخت مجدد آنها صورت گرفت، ولی هیچرغم تصمیمخوزستان یازده سد مخروبه وجود داشت و به 

ر های موات زیکه امیرکبیر در مورد مالیات انجام داد باعث شد که زمین ای نرسید. از سوی دیگر اصالحاتیبه نتیجه

                                                           

کشاورزی ایران بر عهده داشتند و مخارج هنگفتی که برای نگهداری های ها و نقشی که در آبیاری زمینهای این قناتچارلز عیسوی درباره ویژگی -30 

 326-36ها الزم بود و تا کنون ادامه دارد، توضیح می دهد. برای اطالع بیشتر ر ک تاریخ اقتصادی ایران ص این قنات

، فرزام اجاللی، بنیان حکومت قاجار، نظام سیاسی 240، خورشیدی، ص 1340رابرت گرانت واتسن، تاریخ قاجار، ترجمه عباسقلی آذری، بی جا، بی نا،  -31 

حاجی میرزا آقاسی که در تمام دوره محمد شاه وزارت  317عیسوی، همان، ص  80-79، خورشیدی، ص 1373ایلی و دیوانساالری مدرن، تهران، نشر نی، 

ی نظری کامال مخالف و برخی موافق دارند. ر. ک میرزا مهدی نواب را بر عهده داشت از سوی نویسندگان زیاد مورد بحث قرار گرفته است و برخی درباره و

، خورشیدی، حسین سعادت نوری، زندگانی حاج میرزا آقاسی، تهران، 1376طهرانی، دستور االعقاب، تصحیح سید علی آل داوود، تهران، نشر تاریخ ایران، 

 .انتشارات وحید، بی تا
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( 1869-72) 1286-88های های سالها آغاز گردید و به دنبال آن قحطیکشت برود، ولی پس از مرگ وی زیاده ستانی

لبته اقدامات امیرکبیر ( ا317-18 :1362اکثر اراضی خالصه و اربابی بار دیگر به صورت اراضی موات در آمدند. )عیسوی، 

ها آنچنان اساسی و مهم بود که در صورت استمرار مطمئنا تاثیر بسزایی بر سیاست، اقتصاد و فرهنگ در تمامی زمینه

ای از مملکت به عنوان تیول به افراد گستردهپس از آغا محمد خان اراضی . 32 (1362آدمیت، شت )گذاایران بر جا می

نویسد: اصطالح تیول مانند زمان صفویه مشتمل بر انواع مختلف از عطایا بود. در باره می واگذار شد. لمبتون در این

گرفت و در برخی موارد عبارت بود از بعضی موارد تیول عبارت بود از: اختصاص عوایدی که به مناصب معین تعلق می

ی عشایرنشین تیولدار متعهد بود که ای از موارد خاصه در نواحاعطای زمین خالصه به جای حقوق و مواجب. در پاره

قوای نظامی بنیجه فراهم کند در موارد دیگر تیول فقط عبارت بود از اعطای حق وصول مالیات ناحیه ای که یا زمین 

رفت یا ملک شخص ثالث یا ملک کسی که تیول به او داده شده بود و در مورد اخیر معنی تیول خالصه به شمار می

های مذکور نوع دوم بیش از هم معمول و متداول کند که از انواع تیولمالیات بود. وی اضافه می معاف بودن از پرداخت

به دست آوردن زمین برای مالک آن سود نسبتا فراوانی داشت و وی را قادر . 33( 261-67 :1339لمبتون، ) بوده است

آورد. در حقیقت دست میآن قدرت زیادی به ای از مالزمان مسلح را به خدمت خویش بگمارد که به دنبالساخت عدهمی

شد که مالکان عمده از حیثیت اجتماعی و قدرت سیاسی برخوردار شوند. از این رو در دوره قاجار این مساله باعث می

این  دای به کار اندازند افراتوانستند سرمایهبر عده زمینداران افزوده شد. ماموران حکومتی برخی تجار و کسانی که می

گذاشتند. درآمدهای مالیاتی در دوره قاجاریه را به مقاطعه می. 34(268 :1339لمبتون، دادند )طبقه را تشکیل می

هنگامی که عباس میرزا فرمانروای آذربایجان بود تا حدی این رسم را برانداخت. وی به تثبیت میزان مالیات ایالت بر به

ای این امر پرداخت. در ایران با توجه به اجرای عدالت، به دریافت بندی منظم و مرتب و وصل آنها و اجراساس طبقه

پرداختند. از آنجا که دستگاه قضایی و مالی مملکت تحت ریاست یک تن بود، بنابراین این اقتدار بسته به مالیات می

او و از سوی دیگر خلق و خوی او برای مردم شوم یا فرخنده بود. پیوسته از یک سو میان حاکم والیت و قره نوکرهای 

ای روستاییان، ضابطان و کدخدایان کشمکش بود. در این میان دادن و گرفتن رشوه و انعام معمول و متداول بود. مساله

فاوت گرفتند. تهایی بود که تحت عنوان تفاوت عمل از آنها میشد، مالیاتکه باعث بینوایی و تنگدستی دهقانان می

های معمول جهت مخارج و ابواب جمعی نواحی که در اختیار قانان باید عالوه بر مالیاتهایی بود که دهعمل، مالیات

                                                           

 خورشیدی 1362ان، انتشارات خوارزمی، فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، تهر -32 

 261-67، ص 1339لمبتون، مالک و زارع در ایران،  -33 

شود که بازرگانان مالک نخستین نمایندگانی بودند که پای سرمایه تجاری ، آقای فیوضات به خوبی متذکر می268لمبتون مالک و زارع در ایران ص  -34 

ام ساده روستایی گردید و اولین گ های اقتصادتقد است که آمیختن کشاورزی با تجارت باعث متزلزل شدن پایهرا به محصوالت کشاورزی باز کردند. وی مع

، 1374آید. برای اطالع بیشتر ر.ک ابراهیم فیوضات توسعه صنعتی و موانع آن در ایران، تهران، چاپخش، برای پیوند زدن بازار و روستا به حساب می

 .121خورشیدی، ص 
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پرداختند به مرور زمان این عوارض بر مالیات اصیل افزوده شد و با ماموران محلی به جهت ماموران حکومت بود می

صه را های خالنویسد: زمینلکوم میتامین مخارج خود به جمع مبالغ بیشتری مبادرت کردند. خانم لمبتون به نقل از ما

کردند. هنگامی که مامور دیوان مقدارغله را در محل دهقانان طبق شرایطی که بسیار به صرفه کشاورزان بود زراعت می

داد. سپس ده درصد از محصول را برای دروگر کرد اگر زارع بذری از دیوان گرفته بود به همان مامور پس میمعلوم می

ه در هایی کشد. مالیات زمینگذاشتند و مابقی به نسبت متساوی میان شاه و رعیت تقسیم میکنار میو خرمن کوب 

های شد؛ تا آنجا که ممکن بود دهقانان را از کشت و زرع زمینتصرف افراد بود بر حسب وضع آبیاری محلی پرداخته می

های دیم اگر متعلق گرفت. زمیندرصد آن را می 10شاه آورد، داشتند. اگر کشاورز در آن بذر عمل میدیم دیوان باز می

های مالیاتی آمد. این نرخشد. محصوالت دیمی گاهی فراوان بود، ولی غالبا عمل نمیبه اشخاص بود بندرت زراعت می

اید ب کردند. در مورد سایر محصوالتگرفت و برنج را هم مشمول این قاعده میکه به آن اشاره کردیم به غالت تعلق می

 .(282 :1339لمبتون، ) شدکرد و یک سوم محصول عاید دیوان میدانست که بذرع را فراهم می

با وجود ضعف و انحطاطی که با سقوط صفویه در ایران رخ داده بود، ایرانیان در تولید و صادرات برخی محصوالت     

م آوردند. ابریشآمدهای درخور توجهی به دست میکشاورزی همچون ابریشم، پنبه و تنباکو نقش داشتند و از این راه در

ترین اقالم صادراتی کشور بود، در سده هجدهم به دلیل تورم شدید این محصول، در نیمه که از دوره صفویه یکی از مهم

به اوج خود رسید علت این توسعه،  1864نخست سده نوزدهم افزایش شدیدی یافت. در نیمه دوم سده نوزدهم در سال 

ها نظیر شرکت برادران رالی بود که وجوه الزم را در اختیار تولیدکنندگان های مختلف یونانی و سایر شرکتیت شرکتفعال

منجر به نابودی بخش قابل توجهی از ابریشم گیالن شد و آن را  1873داد. شیوع بیماری ماسکاردین در سال قرار می

عیسوی، ) کردمالیات ارضی پیشین را از منطقه دریافت میبه یک سوم کاهش داد با این حال دولت مرکزی همان 

ای که به اقتصاد شمال ایران از نابودی ابریشم وارد آمد با کشت گسترده برنج و صادرات آن، جایگزین ضربه. (355 :1362

نعتی های صشد، متناسب با نیاز کشور های داخلی آمریکا آغازشد. از سوی دیگر کشت پنبه به ویژه از زمانی که جنگ

 رم ارزش صادرات ایران بالغ گردیدهای سده سیزدهم و آغاز سده چهاردهم به یک چهاگسترش یافت و در واپسین سال

ات مهم بندر حتی عیسوی به نقل از میلبورن پنبه را در آغاز سده نوزدهم یکی از صادر .35( 11-10: 1368)رزاقی، 

ترین اقالم صادراتی ( تنباکو نیز از مهم1840در نیمه نخست سده نوزدهم ) .(377 :1362عیسوی، کند )بوشهر ذکر می

های ایران شده است. در این زمان تنباکو در بیشتر قسمتآمد که به هند، عثمانی و مصر صادر میایران به شمار می

  .(380 :1362عیسوی، ) شدکشت می

ز آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد اقتصاد ایران در سراسر دوره انقالب مشروطه و پس ا    

مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در 
                                                           

 10-11، خورشیدی، چ دوم، ص 1368ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، تهران، نشر نی،  -35 
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رفت و ی پیشدوره مورد گفت وگو، عصر تغییرات مستمر به سو .36(135 :1374)عظیمی،  اندرفاه و آسایش مالی زیسته

های نه ناشی از تنشهای نامنظم و گاه خصمام اقتصادی نبود. بلکه دوران چالشهای پیچیده و شورهایی از چنگال بحران

رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصالحات شوستر و اولتیماتوم داخلی و مداخالت خارجی به شمار می

یران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی م. روسیه به ایران بود. در نتیجه ا1911خ/ 1290

ای برای اصالح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه

یوع دلیل شعیت کشور که به المللی متزلزل شده بود. جمعالوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین

میلیون نفر  11الها به یافت در این سگیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش میهای همهبیماری

روستایی  %50ایری و عش %25در شهرها، و  %25بی آنکه توزیع آن بر مبنای  ،37( 112 :1372)کاتوزیان، رسیده بود 

  .38(112 :1372وزیان، کات(. )48: 1362عیسوی، تغییر کند )

شد. در ساختار های خارجی افزوده میمزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیها دچار کسری در سراسر این دوره پرداخت    

نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی  %90اقتصادی یا فنی ـ صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 

ها، هری مشغول بودند. توسعه شبکه راهباقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع ش %10روستایی اشتغال داشتند و 

ش در در آموز گذارینمود، اگرچه افزایش سرمایهوسایل ارتباطی، بهداشت، آموزش و سایر تسهیالت زیربنایی ناچیز می

ــ هر چند که در آن روزگار چیزی به بودجه  .(112 :1372های زیربنایی سریعتر بود )کاتوزیان، مقایسه با سایر بخش

ها که در هیچ سالی درست معنای مصطلح این واژه وجود نداشت ــ عبارت بود از برآوردهایی از درآمدها و هزینه

ها بود. میزان یص یافته معموالً کمتر از برآوردهای مربوط به آنهای تخصواره کسری داشت. بودجهآمد و همدرنمی

مین تعهدات مالی و بازپرداخت ها فزونی داشت. در نتیجه دولت معموالً از تأواره بر میزان واقعی درآمدها همواقعی هزینه

های دولتی به ارتش و سایر نیروهای امنیتی اختصاص داشت که آنها های خارجی عاجز بود. بخش مهمی از هزینهوام

 نداشتند. هاکارآیی چندانی در انجام مسئولیت نیز به دلیل وابستگیهایشان

گذاشتند. سیر وابستگی ایران به روس و انگلیس هرگونه تالش برای سر وسامان دادن به امور اقتصادی را ناکام می    

ترین کاالهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی بازار جهانی و تسلط کاالیی استعمار با سرعتی بی مهار ادامه داشت. عمده

                                                           

 135، چاپ چهارم، ص 1374نیافتگی در اقتصاد ایران. تهران، نشر نی، عظیمی، حسین. مدارهای توسعه -36 

ه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی. تهران، نشر مرکز، کاتوزیان، محمدعلی )همایون(. اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی. ترجم -37 

 112، چاپ دوم، ص 1372

؛ کاتوزیان، 48، چاپ اول، ص 1362هـ ق(. ترجمه یعقوب آژند. تهران، نشر گستره، 1332-1215عیسوی، چارلز. تاریخ اقتصادی ایران )قاجاریه  -38 

 112سلسله پهلوی. ص  محمدعلی )همایون(. اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان
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درصد  90تا  80محصوالت کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر قالی بود. نزدیک به ترین صادراتش مواد خام، و عمده

 گرفت. مبادالت بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می

داد. در آغاز جنگ، ایران در مجموع میلیون بهره مقروض بود. به همین دیون خارجی ایران رقم کالنی را نشان می    

پرداخت. طبیعتاً این تمام مخارج خویش را تنها به عنوان ربح این وامها می 4/1تا  3/1 سبب دولت به ناگزیر معادل

داد. کرد و ایران را تا حد یک آلت فعل تنزل میوضعیت قدرت هرگونه حرکت و تدبیر در برابر قدرتهای مزبور را سلب می

شاران اقتصادی نظیر شوستر در دستور کار برای رهایی از این وضعیت و اصالح عملی زیرساختهای مالی، استخدام مست

خواهان قرار گرفت. اقدامات اصالحی وی با توجه به حجم گسترده اختیاراتش که به مراتب از وزیر دارایی بلکه مشروطه

رفت با منافع روسیه آشکارا تعارض یافت. در پی اولتیماتوم روسیه شوستر به ناچار از مجموعه هیئت وزیران فراتر می

که با همان اختیارات شوستر یعنی نظارت و مداخله در همه ادارات دولتی « مورنارد»دار بعدی، ن را ترک گفت. خزانهایرا

به استخدام درآمد، اقتصاد ایران را تا جنگ جهانی تحت نظارت و در اختیار خارجیان قرار داد. زیرا وی برنامه کارش را 

گمرک و خزانه قبل از آنکه به دولت ایران داده شود به دولتهای روس و  کرد که گزارش محاسباتای تنظیم میبه گونه

 .گردید )سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(انگلیس تحویل می

 

 رونق صنعت قالیبافی

رونق صنعت قالیبافی در اواسط دوره قاجاریه تحت تاثیر عوامل متعددی اتفاق افتاد. برای بررسی این موضوع به اوایل 

ق با توجه به اینکه نفت در اقتصاد ایران جایگاهی نداشت راه دیگری غیر از صادرات کاالهای تولیدی 13م/19قرن 

داخلی برای تامین مالی کاالهایی که از اروپا به ایران وارد می شد وجود نداشت. در اوایل این قرن به دلیل اینکه صادرات 

رای مدتی ب شم خام از گیالنیخل کشور نتوانست ادامه پیدا کند، صادرات ابرطال و نقره با نداشتن منابع تولید آن در دا

ق بیماری کرم ابریشم در کشور شیوع 1277م/1860. در اواسط سال 39ق درآمد ارزی ایران شد1280م/1860تا دهه 

گری جستجوی منبع دییافت و از این سال به بعد با افت صادرات ابریشم در مد تزمان کوتاهی اقتصاد ایران ناچار شد به 

به یک چهارم  ق صادرات این کاال1319م/1901برای تامین مالی کاالهای وارداتی از اروپا برآید. در این سال ها تا سال 

                                                           

؛ کاتوزیان، 48، چاپ اول، ص 1362هـ ق(. ترجمه یعقوب آژند. تهران، نشر گستره، 1332-1215عیسوی، چارلز. تاریخ اقتصادی ایران )قاجاریه  -39 

 .163، ص ن سلسله پهلویمحمدعلی )همایون(. اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایا
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هزار کیلو در  562ق به 1281م/1864هزار کیلو در سل  986کاهش یافت. به طوریکه صادرات ابریشم خام از حدود 

 .40هزار کیلو در سال بعد از آن رسید 392ق و باالخره به 1282م/1865سال 

همزمان با رکود تولید ابریشم در ایران، جنگ داخلی در آمریکا شروع شد و تولیدات پنبه آن برای صادرات به بازار     

م/ 19های پایانی قرن را فراهم کرد و کشت پنبه در سال اروپا کاهش یافت. این امر موجبات رونق پنبه کاری در ایران

ق در گرگان و خراسان افزایش یافت. اما این وضعیت تولید پنبه تداوم نیافت و پایان جنگ داخلی آمریکا، 14اوایل قرن 

ن شد از رونق انداخت و ایان را که عمدتا به روسیه صادر میفقدان راه و وسایل ارتباطی ایران، بازار بین المللی پنبه ایر

 :1373)سیف،  ک منبع برای تامین مالی واردات کاالها از اروپا به ایران ادامه دهدکاال نتوانست نقش خود را به عنوان ی

های اروپایی امتحان شد. استعمار انگلیس دن خأل صادرات ایران از سوی کشور. عالوه بر پنبه تریاک نیز برای پر کر(164

 بفرستد و به ازای آن بازار های چینبا تسلط بر بازار چین تصمیم گرفت که تریاک ایران را از طریق هندوستان به 

ق با متوسط ساالنه 1276م/1860کاالهای خود را در بازار ایران به فروش برساند. به این ترتیب صادرات تریاک از سال 

ق نزدیک به ده برابر رشد کرد و به اوج خود 1297م/1880تن در سال شروع شد و بیست سال بعد یعنی در سال  47

 هایما است، تولید تریاک نیز در سال . اما به دالیلی که فراتر از بحث(164 :1373، )سیف ال رسیدتن در س 400یعنی 

 د.پیدا کرهای آغازین قرن بیستم کاهش چشمگیری پایانی قرن نوزدهم و سال

ال از جمله طهای خارجی برای جایگزینی کاالی تولیدی داخلی برای صادرات، کاالهایی اقتصاد ایران و تجار و شرکت    

های سرمایه داری اروپا و روسیه به کارگرفتند. اما آنطور یاک را برای تبادل تجاری با کشورو نقره، ابریشم خام، پنبه و تر

ات ازنه صادرات و واردوها را برای جبران کسری متداوم مناسبات تجاری با این کشورکه باید کاالهای مذکور نتوانستند 

ع تاریخی بود که نگاه اقتصاد ایران که آن زمان نفت نقشی در آن نداشت به طور کلی به سوی تامین کنند. در این مقط

ران و در ای یتولید و صادرات فرش جلب شد و به رونق تولید و صادرات فرش دستباف کمک کرد و ارزانی نیروی انسان

 رونق تجارت فرش ایران پیش آورد. براین اروپایی برای این صنعت دستی، شرایط مناسبی را اوجود تقاضا از سوی مرفه

قاجاریه در بسیاری موارد دیده شد که در دورۀ قاجاریه کشورهایی مانند چین  هبـر اسـاس اسـناد باقیمانـده از دور    

های خود را با طرح و نقشه ایرانی به صورت تقلبی بـه و عثمـانی از شـهرت فرش ایران سوء استفاده کرده و فرش

های مناطق مختلف فرشبافی در ایران نیز از . در کنار زیبایی طرح و نقشه فرش ایران، دوام فرشفروختندمی مشـتریان

باف کـرد و مشتریان فرش دستبسزایی برخوردار بود و امتیاز مثبتی بود که فرش ایران را در بازار جهانی ممتاز می شهرت

 تازی صنعت فرشبافی در دوران قاجاریه و توجه سرمایه مزیت یکه در انتخاب خود به این نکته توجه داشتند. در مجموع

                                                           

؛ کاتوزیان، 48، چاپ اول، ص 1362هـ ق(. ترجمه یعقوب آژند. تهران، نشر گستره، 1332-1215اقتصادی ایران )قاجاریه عیسوی، چارلز. تاریخ  -40 

 .163، ص ن سلسله پهلویمحمدعلی )همایون(. اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایا
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گذاران خارجی به تولید و تجارت فرش، این صنعت را بـه یکی از مهمترین صنایع ایران تبدیل کرد که در اواسط این 

 .المللی این کاال به فرش ایرانی تعلق گرفت نیبدوره به بلوغ رسید و بخش مهمـی از بـازار 

های خارجی برای جایگزینی کاالی تولیدی داخلی برای صادرات، کاالهایی از جمله طال اقتصاد ایران و تجار و شرکت    

و نقره، ابریشم خام، پنبه و تریاک را برای تبادل تجاری با کشورهای سرمایه داری اروپا و روسیه به کارگرفتند. اما آنطور 

ات ازنه صادرات و واردومناسبات تجاری با این کشورها را برای جبران کسری متداوم که باید کاالهای مذکور نتوانستند 

به سوی  کلی تامین کنند. در این مقطع تاریخی بود که نگاه اقتصاد ایران که آن زمان نفت نقشی در آن نداشت به طور

ران و در ای یانسان یرویتولید و صادرات فرش جلب شد و به رونق تولید و صادرات فرش دستباف کمک کرد و ارزانی ن

 رونق تجارت فرش ایران پیش آورد. براین اروپایی برای این صنعت دستی، شرایط مناسبی را اوجود تقاضا از سوی مرفه

های تولید قالی در مناطق ی با کشورهای اروپایی، برخی شرکتدر دوره قاجار با توجه به ایجاد روابط تجاری و سیاس    

توان به کمپانی فرش زیگلر در تبریز و سلطان آباد، کمپانی قالی گذاری کردند که از جمله آن مییه مختلف کشور سرما

شرق که شعبه اصلی آن در ازمیر بود در شهرهای تبریز، کرمان، همدان و اراک به فعالیت پرداختند. در این دوران 

ه می به کیفیت، دست به تولید قالی زدند ک تاریخی تولیدکنندگان مختلفی در شهرهای کشور با تکیه بر تعهد و توجه

باف در مشهد؛ حیدرزاده، فرجی، اعالباف، حاج جلیلو صدقیانی در تبریز و توان به عمواوغلی )محمد و علیخان(، مخمل

 پانیمای از ککه تاریخچه« ان روانه به اسمیرناسه شتر»در کتاب خود با نام « آنتونی وین» ارجمند در کرمان اشاره کرد.

 های روستایی و عشایری و صادرات آنها به آمریکا و اروپا اشاره کرده است.قالی شرق است بر خرید قالی

 

 گیری نتیجه

 کرده منتشر را مطالبی یا اخبار قالی حوزه در که مطبوعاتی قاجار دوره آخر دهه در آمده دست به آمار و نتایج طبق

 این اقتصادی دبع به نزدیکی فاصله با و داشتند توجه ایرانی صنعت-هنر قالی به حاکمیتی و سیاسی نگاه از اکثرا بودند

 هایموضوع دارای مطالب کمترین و درصد 1/35 با بودند سیاسی موضوعات دارای مطالب بیشترین .داشتند چشم قضیه

 بعد از و نبودند قالی فرهنگی بخش مورد در مطالب از کدام هیچ موجود مطالب بررسی در. درصد 9/18 با بود اجتماعی

 .تداش تمرکز قالی مبحث اجتماعی و اقتصادی سیاسی، هایحوزه روی بر مطالب تمرکز و نداشتیم مطلبی فرهنگی

 قالی زمینه در که مطالبی از درصد 5.4. داشت وجود درصد 32.4 با داشت اشاره قالی اقتصادی حوزه به که مطالبی

 اسیسی-اقتصادی موضوع با مطالب از درصد همین به. اجتماعی هم و بود سیاسی موضوع با هم گرفت قرار بررسی مورد

 .بود اقتصادی و اجتماعی موضوع دارای مطالب از درصد 2.7. بود
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 هاجشن برگزاری در قالی از استفاده و کشور ترقی جهت تهیه و ارزان مبلغ با قالی داخلی فروش هایموضوع در    

 و گانبزر توسط قالیبافی هایگارگاه تاسیس قالی انبارهای شرب، آب آلودگی و ریس تون بارقالی، هایغارت مشروطه،

 به هتوج با قالی کمبود قالی، مراسالت بودن معطل و شوسه آهن، راه نبود – نقل و حمل مشکالت ها،بچه کارگیری به

 100 متن در  زیاد واردات مقابل در قالی کم صادرات آنتیک، هایقالی باالی قیمت قالیبافی، آموزش کشور، وسعت

 .است شده اشاره ایران به فقط مفهومی بصورت یا و ایران نام به مستقیما درصد

تن با داش هیدر دوره قاجار رانیتوان به این مساله اشاره کرد که اشده در متن نشریات زمان قاجار میهای یاداز بررسی    

هنروصنعت داشته و تا جنگ  نیا یدر بازار جهان یانقش برجسته یو تجارت فرش دارا دیفراوان در تول یهاتیمز

ند در ه ه،یترک ن،یکنندگان از جمله چ دیتول ریاست و سا اشتهد یقال ینقش را در تجارت جهان نیشتریاول ب یجهان

و تنوع طرح و  ییبایدادند. ز شیخود را افزا یالملل اول صادرات قال نیقرار داشتند که بعد از جنگ ب یبعد یهارده

بود و در بازار  اندور نیخود در ا یجهان یکاال در برابر رقبا نیا یهاتیکه داشت از مز ییو دوام باال رانینقشه فرش ا

 .دیکاال انجام نیا یالملل نیدر تجارت ب رانینقش ا تیبود به تقو یجهان

شد در  ادیکه نامشان  ییهااز کشور یتعداد نیب یکیرقابت نزد ،یهمزمان با رونق تجارت قال ه،یدوره قاجار اواخر    

 رانیدوران بود. اوج صادرات فرش ا نیدر ا یصادر کنندگان قال نیاز مهمتر رانیبه وجود آمد. ا یجهان یهاتصاحب بازار

 یلالمل نیتجارت ب یآل برا دهیا طیبا به وجود آمدن شرا هیدوران قاجار در .اتفاق افتاد هیدوره قاجار یانیپا یهادر سال

 کند. فایا یرا در بازار جهان یتوانست نقش مهم یصادرات یکاال نیا ران،یفرش ا
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Cultural, Artistic and Commercial Policies of Iranian Rug in 

Qajar Era 
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Ali Delavar43 

 

Abstract  

During the Qajar era, after establishing a relative calm during the reign of Fath Ali Shah 

and Nasir al-Din Shah Qajar, the headstock was made for the production of exquisite 

Persian rugs. In this era, European travelers attracted the attention of businessmen and 

people of Europe and the United States to Iran's handmade rug. In the mid-19th C.E. / 

13th A.H. centuries, an evolution in the production of Persian rugs for the supply of the 

world market occurred and foreign companies were interested in investing in Iran's rug 

production and trade. Following these developments, some of the countries that had the 

advantage of handmade carpet industry were thinking of developing this industry and 

entering into the field of competition in international trade. This competition grew in the 

global market since the First International War, and large carpet manufacturers have 

always been competing to takeover global markets, especially the European and 

American markets. The countries of China, India and Turkey were among the most 

important rivals of Iran, which in the last years of the Qajar era were able to increase 

their share of the international carpet market. 

    By studying news, content and media ads over the past times, we notice that during 

the Qajar era, especially during Ahmad Shah and Mohammad Ali Shah, the issuance of 

Iranian carpet was relatively high compared to the rival countries. A review of the press 

of this time has confirmed that part of the press has been introducing and helping to 

overcome the problems facing Iran's rug. The sovereign look and the issues that 

                                                           
41 PhD student azar.rasouli@gmail.com 
42 Supervisor oamasoodi@yahoo.com  
43 Advisor delavariali@yahoo.com 
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journalists of that period endorsed is notable. That's why the problem in this research is 

that, how has been the content of ads, news and the process of presenting these ads and 

reports and that how were the issues raised and discussed, and perhaps the strategies 

ahead in that era, so by using that information can codify a strategic plan in the field of 

media as well as in the field of executive work of the country's rug.  

 

   Research Objectives: 

1. Qajar era policies on Iranian rug. 

2. Review of cultural and artistic policies of the Qajar era. 

 

   Research Questions: 

1. What orders did the rulers give during the Qajar era regarding the export of 

handmade carpets? 

2. What were the executive policies on the subject of rug art during this period? 

 

Keywords: 

Culture, Rug, Qajar, Art, Iranian.  


