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 چکیده

به کاالی صادراتی مهمی در  فرش ،قاجاریه ۀاواسط دور درالمللی فرش ایران  تجارت بین رونق معتنابهِ با

در اداره  یهه قاجاراجرایی عصر  های دستگاهنقش  در این دوره این سؤال مطرح است که ایران تبدیل شد.

 ۀنه یزم دراقهدامات دولهت    بررسهی  پژوهش،هدف از این  چگونه بوده است؟ و تجارت صنعتاین کردن 
عنهوان   بهه ایهن مقالهه   ایهران،   اقتصهاد  دولت در بارزبا توجه به نقش  است. در عصر قاجاریه فرشصنعت 

دههد   ایهن پهژوهش نشهان مهی     حائز اهمیهت زیهادی اسهت.    صنعت فرش یدولت مدیریتای برای  تجربه

مبارزه  ازجمله ییها برنامه ی فعالین این عرصه،ها استدرخو فراخور به، قاجاریه عصرهای دولتی  دستگاه

تجهارت   ۀتوسعکمک به فرش ایران و المللی  بینمعرفی ، های خارجی از شرکت تیحما ،جوهری  رنگبا 
و  مالیهه  ،تجهارت خارجهه،   های خانهوزارت دولتی های عاملین اجرای سیاست اجرا کردند.را المللی آن  بین

اسهت و   اسنادیای و  کتابخانهصورت  به مقاله اطالعاتگردآوری  .دندبو ها یکنسولگرگمرک و همچنین 

 گرفته است.رد تحلیل و بررسی قرارموبا روش تحقیق تاریخی ها  داده
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 مقدمه. 1

پادشاهان قاجاریه در دربار  ۀقبل از دورصنعت فرش،  نۀیزم درهای دولتی  ریزی برنامه

 اعتنا قابلیکی از صنایع  عنوان بهصفویه  ۀدر دورصنعت فرش  ایران دارای سابقه است.

ۀ دور صنعت دررونق این . قرار داشتن و سیاستمداران دربار پادشاها موردتوجهدر ایران 

رش ایران از های دولتی بود که این دوران را به دوران درخشان ف مدیون سیاست صفویه

، اول عباس شاهو  اول طهماسب شاه پادشاهیِ دوران . درجهات مختلف تبدیل کرد

بافی انجام شد و  های سلطنتی و افزایش مراکز فرش اندازی کارگاه اقداماتی برای راه

سازی نام تجاری فرش ایران با ارسال انواع فرش به خارج در  یتمهیداتی جهت جهان

ریزی برای بهبود کیفیت فرش  صادرات اندیشیده شد و برنامه عنوان بهقالب هدیه یا 

 .(84 و 76 و 75 صصواکر، ) اجرا گردید آنطرح و نقش  ۀنیدرزم جمله ازایران 

 ۀ، دورصهنعت فهرش ایهران    نقش حاکمیت در اداره کهردن  نظر ازصفویه  ۀبعد از دور

المللی کاال در اواسط قرن نوزدهم  بازار بین شکوفایی و توسعۀ قاجاریه حائز اهمیت است.

سبب ، وجود آمدبهو شرایطی که در داخل ایران برای جایگزینی واردات کاالهای اروپایی 

توجهه  در بهین صهنایع ایهران    و  دشهو المللی مطهرح   بین ۀفرش دستباف در عرصشد که 

 یصهنعت دنبهال  در قرن نوزدهم به واقع در. دکنبخش خصوصی و دولتی را به خود جلب 

ار و تج ه  تولیهد شهد   هها  کارخانهه ی از کاال توسهط  کشورهای اروپایی، انبوهاز برخی  شدنِ

هها بهرای تهنمین    . آنکهرد  نیزمه مشرقبرای فروش تولیدات صنعتی روانۀ بازار  را اروپایی

شهد و   فروش کاالهای خود به هر چیزی که در این منطقه تولید مینیاز برای منابع مورد

اروپهایی کهه فهرش را     ار. تج ه اندیشهیدند  مهی  ،داشترد تقاضای شهروندان اروپایی قرارمو

تولیهد و   ۀسیاستمداران ایران برای توسع بازِ با رویِ مناسب برای تجارت با مشرق یافتند،

 ههای  شهرکت  پهلهوی  ۀقاجاریهه تها اوایهل دور    ۀرو شدند و از اواسهط دور هروب آنتجارت 

شائبه  فرش مشغول شدند که از حمایت بی ۀنیدرزممتعددی به فعالیت در ایران  خارجی

 .(4 و 2 صص، پروان)اتحادیه و  دولت برخوردار بودند

های  زمان و ضرورت یمقتضا به فرشۀ نیزم در های دولت سیاست ،یهقاجار ۀدر دور

به ایران در اواسط عصر قاجاریه، چند های جوهری  شد. ورود رنگ آمده تعیین می پیش

کاهش کیفیت  جلوگیری از جهتها در استفاده از این رنگ به مبارزه با دهه دولت را

های  مشغول کرد. رونق تولید و تجارت فرش ایران مصادف با حضور شرکت فرش ایران

صنعت  ۀهای دولت ایران برای توسع بخشی از سیاست ،دلیل همین بود و بهخارجی 

 دولت های تشویقی ستاسیدوره . در این دشمعطوف  ها این شرکتحمایت از به  ،فرش
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دنبال شد. از  فرش در بخش دولتی و خصوصی های افتخار برای فعالین با دادن نشان

با استفاده از  که معرفی فرش ایران به جهانیان بود ،حکومت قاجاریههای  دیگر سیاست

بازوهای  .شد می اجراز فرش به رجال ممالک خارجی دربار در قالب هدایایی ا رِاعتبا

، مالیهوزارت تجارت، وزارت خارجه،  وزارت، ها یکنسولگرقاجاریه  ۀدور اجرایی دولت در

 کردند. می های تشویقی و تحدیدی دولت را اجرا بودند که سیاستگمرک داخله و  وزارت

ایههن اسههت کههه  ایههران صههنعت فههرشمههدیریت هههدف از بررسههی نقههش دولههت در 

های سالیان گذشهته   های دولتی در این زمینه معرفی شوند و تصویری از تجربه استراتژی

ارائه گردد. با توجه به اینکه طیف وسیعی از افهراد جامعهه مشهمول فعالیهت در صهنعت      

عهده داشته اسهت  همی در ایران برتصادی و فرهنگی ماند، این صنعت نقش اق فرش بوده

ههای   های اقتصهادی دولهت، از اعتبهارات دولتهی در راسهتای حمایهت       و عالوه بر حمایت

در دوران  حاکمیهت معتنابههِ  نقهش   با توجه به ،بنابراین ؛فرهنگی نیز برخوردار بوده است

پاسهخ   پرسهش در این مقاله به ایهن  و تجارت فرش دستباف،  تاریخی در مدیریت صنعت

در اداره  نقشهی ایران در عصر قاجاریه چهه   های دولتی دستگاهاست که دربار و  شده داده

و چه تهنییراتی بهر تولیهد و تجهارت ایهن کهاالی فرهنگهی          اند صنعت فرش داشته کردن

ای از تهاریخ فهرش    ضهمن روشهن کهردن برههه     پرسشپاسخ به این واقع  در اند؟ گذاشته

 .واقع شودمؤیر  نیز مدیریت دولتی فرش ایران و ارتقاء بهبوددر تواند  می ،ایران

 روش بررسي. 2

این یه در منابع تاریخ اقتصادی صنعت و تجارت فرش ایران در عصر قاجار بارۀپژوهش در

مستتر است. لیکن در این منابع موضوع نقش دولت در صنعت و تجارت فرش  دوره

اخبار و روایات تاریخی در  یاینا درقرار نگرفته است و  موردتوجهمستقل  صورت به

این  ۀازجمل آورد. دستبهتوان اطالعات محدودی از نقش دولت  موضوع فرش ایران می

ایر چارلز عیسوی، « ق(. ه 1332-1215: قاجار عصر)تاریخ اقتصادی ایران »های  کتابمنابع؛ 

ایر محمدعلی جمالزاده « گنج شایگان»ایر احمد سیف و « اقتصاد ایران در قرن نوزدهم»

 .اند داده یجاخود فرش در ۀ نیزم درکه مطالبی است 

با این مقاله  که یدرحال ،هستنداسناد خارجی  بر مبتنی اغلب ی پیشینها پژوهش

ها،  سفرنامه این مقالهمنابع اصلی  .شده استتدوین ایران  داخل تاریخی اسناد بر تکیه

ها با روش آمده از آن دست اطالعات بههای عصر قاجار هستند که  اسناد تاریخی و روزنامه

با  ها ها و روزنامه سفرنامه اطالعاتاست.  قرارگرفتهتحقیق تاریخی مورد تحلیل و بررسی 
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مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی »تاریخی از  و اسناد شده  یگردآورای  روش کتابخانه

 .است شده  هیته «وزارت امور خارجه ایران

 ايران فرش تجارت و صنعت از قاجاريه عصر دولتي هاي دستگاه حمايتي هاي برنامه .3
 ايران فرش. برخورد با استعمال رنگ جوهري در 3-1

های شیمیایی وارد ایران  گرن ق(1286-87) م1870در سال ربع آخرِ قرن نوزدهم  در     

 کردنداستفاده فرش ها در رنگرزی خامه  تولیدکنندگان از این رنگ از برخیشدند و 

عشایر هنوز به  برخی از ایالت و تولیدات فرشِ م1880در اوایل دهه  .(471 صعیسوی، )

 ازجمله های برخی از مناطق اینکه در فرش رغمیعلهای جوهری آغشته نشده بود و  رنگ

های گیاهی  رفت، هنوز ایالت و عشایر فارس با رنگ کار میهای جوهری به فراهان رنگ

خود را به فارس  های بسیاری از تجار اروپایی سفارش ،سببهمینکردند و به رنگرزی می

تولیدکنندگان قالی کرمان به استفاده  م1890 ۀدر ده. (294 و 293 صص)دیوالفوا،  دادند می

االمکان از جوهر  خوش نشان ندادند و حتیهای قالی روی رنگرزی خامهاز جوهر در 

و  کرده دایپ رواجهای ایلیاتی والیت کرمان  ها در بین قالی اما این رنگ استفاده نکردند؛

بافت از توابع  در سفر سایکس به ناحیۀ .(234 ص)سایکس،  کاسته بود هاآناز حسن شهرت 

افشاری که نزد وی برای فروش آورده بودند، پر از های  قالیچهبیشتر والیت کرمان، 

 ۀدرخش از توابع قائنات در اواخر ده ۀدر ناحی. (424 ص، همان) های جوهری بودند رنگ

 .(402 ص، همان) ای گیاهی را گرفته بودنده های جوهری جای رنگ رنگ م1890

و تنها  با رنگ گیاهی نداشت یتوجه قابل قیمت تفاوت نظر ازجوهری  رنگ

 .(جا همان) کرده بودبه استفاده از آن الوصول بودنِ این نوع رنگ، رنگرزان را راغب  سهل

عدم آگاهی از مضرات رنگ جوهری، دلیلی برای استفاده نکردن از آن در رنگرزی باقی 

فرش با کیفیت  بیترت نیا بهبافی شیوع پیدا کرد.  در مناطق قالی سرعت بهنگذاشته بود و 

طرفداری  ،بود شده  بافتههایی که با این نوع خامه  فرشنزول کرد و رنگ جوهری 

 .آورد وجودبهو نقصانی در صادرات قالی ایران نداشت 

ار را دچار چنان بحرانی ، تولیدکنندگان و تج رنگ جوهری با یها فرش یتقاضا کاهش

 یتحریم کرد؛ اما نتوانست جلو را ها رنگ این ورود ق(1299-300) م1882 کرد که دولت در

-3) م1885در  یدیگر در اقدامدولت . ورود آن را به کشور بگیرد و قاچاق آن ادامه یافت

 شده با جوهر را نیز ممنوع اعالم کرد ای استفاده از نخ رنگ با صدور اطالعیه( ق1302

ممنوعیت ورود الوان جوهری به ایران  ، سفیر آمریکا در ایرانبنجامین .(471 ص)عیسوی، 
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 ۀورود و عرض ممنوعیتِ .(482 ص، ساموئل گیرین) تنیید کرده است را م1880 ۀده اواسط در

سرپرسی سایکس  م1890ۀدر اواخر ده که یطور بهها ادامه داشت،  جوهری سال های رنگ

که است  کردهی امیدوار اظهار اش آورده و فروش مواد جوهری را در سفرنامه غدغننیز 

 .(424 ص)سایکس،  دشو این قانون اجرا ،با حضور مستشاران اروپایی در رأس گمرک

در اوایل قرن بیستم دولتمردان با توصیه به والیان و سایر مسئولین دولتی تالش 

ها  توصیه این ۀازجملرا به حداقل برسانند. فرش های جوهری در  کردند استفاده از رنگ

 م(1901-2) ق1319ه در سال  وزیر خارجه ایران الدوله ه خان مشیرای است که نصراله نامه

بافی  فرشصنعت  که است خواسته به فرمانفرمای عربستان ]خوزستان[ و لرستان نوشته و

 .ق(1319-24-07-2، خارجه وزارت مرکز اسناد)جوهر خراب نکنند  از استفاده با خود دستبه را

کرد از  ای دریافت می ها به منطقه ورود این رنگ ۀنیزم دراگر وزارت خارجه راپورتی 

الملک حکمران  فخر ۀتوان به مکاتب نمونه می عنوان بهخواست.  حکمران والیت توضیح می

 -وزیر خارجه ایران  -با مشیرالدوله  م(1906مارس  12) ق1324 محرم 16در  عجم عراق

 جعبه رنگ جوهری وارد کرده بود اشاره کرد. حکمران عراقخصوص تاجری که چند در

در این مکاتبه توضیح داده است که تاجر مذکور تنها چند جعبه رنگ قالی برای  عجم

امتحان آورده است و اگر کسی بخواهد از این جوهر در قالی استفاده کند، با هماهنگی و 

 .ق(1324-18-10-17)همان،  مجوز آن وزارت خواهد بود

نیاورده بود،  دستبههای جوهری توفیق چندانی  ولت که در جلوگیری از ورود رنگد

ممنوع  را های با رنگ جوهری صادرات فرش تصمیم گرفت م(1904-5) ق1322در سال 

 بر اساس ماده یجوهر رنگهای  قالیقانون ممنوعیت صادرات  بیترت نیا به. دکناعالم 

 م1904اوت  17مطابق با  ق1322مورخه پنجم رجب  ،گمرک ۀنظامنامه رسمی ادار 32

گمرک دستور داده  ۀبه ادار»از سوی دولت  در این سال .(78 صزاده،  جمال) دشاجرایی 

های شیمیایی رنگرزی شده بودند، ضبط کرده و آتش  هایی که با رنگ شد که قالی

 .(175 ص)سیف،  «بزنند...

های  فرشصادرات  غدغنسفارت روس از اجرای قانون  م(1910-11) ق1328در سال 

رنگ جوهری سر باز زد. کارگزاران سفارت روس معتقد بودند که قبل از ابالغ این قانون 

اند که با اجرای این  های رنگین بسته فرشاتباع روس قراردادهای زیادی برای تهیۀ 

 نوشت کهسخ به این موضوع اما وزارت مالیه در پا آید؛ ها وارد میقانون ضرر کلی به آن

 29 کلیآرت» یط در ، بلکهستینای  تازه موضوع جوهر به نیرنگ یقال صادرات غدغن

که  است شده  حیتصر اند رفتهیپذ سیانگل و روس نیدولت یسفرا که «یگمرک ۀنظامنام
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ای  کننده و دلیل قانع پیش است سالشش باًیتقر(، ق1321-22) م1904 سال مربوط به

 .ق(6p-39k-1328-76، خارجه وزارت مرکز اسناد) نیستبرای اجرا نکردنِ این قانون 

ورود جلوگیری از و های جوهری  رنگ از رغم اقدامات دولت در ممنوعیتِ استفادهعلی

کارپردازی اول »، طبق گزارش ها ات این نوع قالیرادص جلوگیری از وها به کشور آن

در  ایران نگ جوهریِهای ر فرشهنوز  م(1907-8) ق1325در سال « دولت علیه ایران

 .ق(1325-22-01-65)همان،  نداشتبازار خوبی فرش اما این نوع  ؛شد عرضه میبازار شام 

 دهد که نشان می م(1911) ق1329در سال  استامبولاز  گزارش مسیو کلّه ،از سوی دیگر

 1آنیلینیرنگ  در سال مزبور تنییر هم نبود؛ زیرا بر اساس این گزارش اقدامات دولت بی

بازار این  که باعث کسادی شد آباد استفاده می های مناطق تبریز و سلطان تنها در قالی

 .ق(1329-11-37-13.1)همان،  بود شدهها  قالی

 م(1912-13) ق1330-31تا سال  یجوهر رنگهای  ممنوعیت صادرات قالی قانون

دار   های جوهری آنیلن هایی که با رنگ و تا این سال خروج قالی و قالیچه ادامه داشت

لغایت سنبله  ق1330از اول میزان تا اینکه  .(78 صزاده،  جمال) بودند ممنوع بود شده  بافته

خود را های جوهری  به عموم تجار اتباع داخله و خارجه مهلت داده شد که قالی ق1331

و در پی آن در  ق(1330-35-24-3، خارجه وزارت مرکز اسناد) به ممالک خارجه حمل نمایند

درصد از قیمت قالی  3ها  حق گمرکی برای صادرات این نوع قالی م(1913) ق1331سال 

-24-1 )همان، درصد افزایش یافت 6درصد به  3حق گمرک  ،معین گردید و در سال بعد

های انگلیسی در تولید و  با توجه به نقش مهم شرکت .(79-78 صص جمالزاده، و ق35-1330

 های رنگ جوهری از سفارت انگلستان برای اخذ حق گمرکی از قالیتجارت قالی ایران، 

 خارجه وزارت به سفارت این (1915 آگوست همن) ق1333 رمضان 28شد و در  نظرخواهی نیز

شوند، موافق است  که از ایران خارج می جوهری رنگ های قالی از مالیات اخذ با که نوشت

عایدات گمرک  م(1914-15) ق1333در سال . ق(1333-25-58-12، خارجه وزارت مرکز اسناد)

حق گمرکی  اساسبر. (79-78 صصجمالزاده، ) تومان رسید 2/160352از این موضوع به 

 های قالی ارزش توان های رنگ جوهری بوده است، می درصد صادرات قالی 6مزبور که 

 تومان برآورد کرد. 2672533 ،بود شده  خارجکشور  از سال این در که را جوهری رنگ

تداوم قانون  بارۀدر ،«گنج شایگان»زاده در کتاب  نظر محمدعلی جمال برخالفاما 

، در سندی تاریخی از م(1913) ق1331های رنگ جوهری تا سال  صادرات فرش غدغن

آمده که دولت در این سال ممنوعیت صادرات این  ،(1905سپتامبر  29) ق1323رجب  29
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ۀ در پاسخ به مکاتب. در این سند تاریخی وزارت تجارت ها را برداشته است نوع فرش

 نویسد: جوهری از سرحدات روسیه میهای رنگ  فرشخصوص حمل وزارت خارجه در
استعمال رنگ جوهر به دالیل واضحه مدلل نمود که منع »پس از جلسات مستمر در دربار و »

 غدغنه آن مجالس و استدالالت، دولت علی  ارت ایران ضرر فاحش دارد و بنا برخطا و برای تج
نماید.  را برداشت. اینک محض استحضار کارپردازی حاجی ترخان چند فقره از دالیل را ذکر می

تجارت  ،راست که قبل از استعمال رنگ جوه شده  مشخصاوالً از روی استاتیستیک معلوم و 
شد و حاال چنانچه مالحظه  هزار تومان بالغ مینهایت به بیست ،قالی با خارجه در عرض سال

 نهایانیاً چون رنگ طبیعی را از گیاهای معتبر ایران شده است.  یکی از تجارت دییفرما یم
، کمال صعوبت را دارد هاآنکردن آن در صحراها و استخراج رنگ از کِشند که پیدا مخصوص می

شود. مثالً در یک کارخانه که در عرض سال پنج یا  به این مالحظه فرش قالی کمتر بافته می
شش قالی با رنگ طبیعی بافته شود، در همان کارخانه با رنگ جوهری چهل پنجاه قالی 

توان تجار را مجبور نمود  باید آزاد باشد، نمی جا همهکه تجارت در ییتوان بافت. یالثاً از آنجا می
مال اعال نمایند. صرفه تاجر بهر چه اقتضا نماید البته  دوفروشیخره تجارتشان را منحصر به ک

ملتفت شده در  کس همهخودش از  ،که ضرری بر وی مترتب شودخواهد کرد و چنان طور همان
خصوص تجار ایرانی اصرار دارند که بهله خود تغییر خواهد داد و در این مسئ دوفروشیخروضع 

ه، هر وقت ضرری از رنگ جوهر علی ملتفت نفع و ضرر بیشتر هستیم تا اولیای دولتما خود 
درست مالحظه شود، هر جنسی هم اصل دارد و هم  هرگاههیم کرد. رابعاً ادیدیم فوراً ترک خو

اما استعمال رنگ بدل چون به مصرف عامه  ،در مقام خود قیمت معینی دارد هرکدامبدل و 
شود،  های روس که امروز وارد ایران می تنمل شود چیت هرگاهکه انرسد بیشتر است. چن می
علیه شوند. پس چرا اولیای دولت مصرف می رفته و بی هاآناینکه به آب برسند رنگ  محض به

کند  زودتر عیب می شده  ساختهخامساً بدیهی است فرشی که با رنگ جوهری  ؟نمایند منع نمی
 ؛کند بیشتر محل خرج و مصرف پیدا می ،شود و بنابراین یتا فرشی که به رنگ طبیعی بافته م

بخرد تا حد بلکه دویست سال  ار آنکس ، هرباشد شده  ساختهاما یک قالی که با رنگ طبیعی 
 «ق(3p-7k-1322-24، خارجه وزارت مرکز اسناد) «محتاج به فرش نخواهد شد.

های  دالیلی که وزارت تجارت برای برداشتن ممنوعیت استفاده از رنگ آید به نظر می

کارپرداز »العمل این وزارت در پاسخ به راپورت  جوهری در قالی ذکر کرده است، عکس

التجاره و متاع ایران در  تجارت مال به ضعفِ به وزارت خارجه راجع« حاجی ترخان

. برخی از دالیل شده بودرت تجارت مسئولین وزا عصبانیت باعثروسیه بوده است که 

های  کوتاه شدن زمان تولید قالی با استفاده از رنگ»دلیل دوم که مبنی بر  ازجمله

کند  این سند رسمی را که اعالم می لیکن یست؛صحیح و منطقی ن ،باشد می« جوهری

 توان نادیده گرفت. های جوهری را برداشته است، نمی استفاده از رنگ غدغنِدولت 

از طریق بغداد وارد ایران  ،قاجاریه رنگ جوهری یا آنیلینی از کشور آلمان ۀدور در

های  یکی از تجارتخانه ،م(1905-6) ق1323در سال  .ق(1329-11-37-13.1)همان،  شد می
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کرد که کارگزاران عراق با  عجم عراقایالت تعدادی جعبه رنگ جوهری وارد  ،آلمان

 عمل آوردندها ممانعت به دستور وزارت خارجه ایران از فروش و استعمال این رنگ

های جوهری  قاجاریه واردات رنگ ۀهای پایانی دور اما در سال .ق(1324-18-10-21)همان، 

در  پرسپولیس ۀکه تجارتخانطورید؛ بهش رسمی انجام می صورت بهاز ایالت بادنِ آلمان 

اول  از ،در هامبورگ (Robert Wonckhaus) ونکهوس رابرت برلین و شرکت

آلمان  یها کارخانههای  به تبلیغ برای فروش رنگ( م1921فوریه  10) ق1339اآلخر  جمادی

 م(1922)مارس  ق1340شعبان را چندین نوبت تا  آگهیکاوه پرداختند و این  ۀدر روزنام

مهرماه قدیم  5 ،2 شجدید(،  ۀکاوه، سال دوم )دور ۀمروزنا) در این روزنامه به چاپ رساندند

 2.(18 ص ق،1339سنه خر اآل غره جمادی –یزدگردی  1290

 خارجي در ايرانفرش هاي  . حمايت از شرکت3-2

 ،تجارت ۀبه مقول شاه نیناصرالدحکومت  ۀخصوص دورهقاجاریه ب حکومترویکرد 

 پوالگ ادواردار در بین سایر اصناف از احترام خاصی برخوردار بودند. مثبت بود و تج 

در  مقیم ایران بود، ق(1267-76) م1851-60که از سال  شاه نیناصرالدطبیب مخصوص 

 د:نویس این زمینه می
ممکن است به دارایی و  ندرت بهترند؛ خیلی  ار از همه مهمدر بین کلیه مشاغل و اصناف، تج »

 که یدرحالدرازی کنند. دولت از ایجاد مزاحمت برای آنان پرهیز دارد  مال تجار تجاوز و دست
 ام ساله نه. در تمام طول اقامت اند آنبدون هیچ استثنایی گرفتار  ،صاحبان سایر مشاغل و حرف

 (392 ص)پوالگ،  «هیچ موردی مشاهده نشد که مال تاجری را ضبط و مصادره کرده باشند.

 های شرکت ایران، المللی بین تجارت از حمایت راستایِ در قاجاریه های دولت و حکومت

 همواره را مند بودند عالقه ایران فرش تجارت و تولید در گذاری سرمایه به که خارجی

 مزبور ارتج  و ها شرکت مشکالت و مسائل با برخورد در و دادند قرارمی خود تیموردحما

 فعالیت برای را آنها امنیت و برسانند ممکن حداقلِ به را آنها فعالیت موانع کردند می تالش

مکاتبات متعددی از وزارت خارجه ایران برای پیگیری شکایات و . کنند فراهم ایران در

های آنها  حمایت کنسول باای خارجی در دست است که ه های تجار و شرکت درخواست

از توان به شکایت شرکت زیگلر از برخی  نمونه می عنوان بهگرفت.  در ایران صورت می

قرارداد این شرکت از طرفِ  اشاره کرد. بافندگانِ (م1901-2) ق1319 سال بافندگان در

که این شرکت در اختیار آنها  یتیفیک با مواد اولیۀ یجا بهامرغوب جوهری ن مواد اولیۀ

های این شرکت  فرش ۀطرح و نقش در استفاده ازکردند و  استفاده می ،داد میقرار

. شرکت زیگلر شرح موضوع را به سفارت انگلستان اعالم کرد و این نبودند دار امانت
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از  ،مشکل از سوی این سفارت با وزارت خارجه ایران مطرح شد. برای رفع این معضل

 ه، دستور دادبود که در ارتباط با این موضوع عضدالدولهدولت ایران به شاهزاده سوی 

این  .ق(1319-24-07-3، خارجه وزارت مرکز اسناد) های الزم را انجام دهد رسیدگی شد که

 .ق(1319-24-07-5)همان،  رسیده استنیز به محضر اتابک اعظم در همان سال شکایت 

از  ،های خارجی های شرکت فرشسرقت  ،قاجاریه ۀدر اسناد باقیمانده از دور

ها دادخواست خود را برای رسیدگی به وزارت خارجه  هایی است که این شرکت شکایت

دادند. در موارد متعددی برای رسیدگی به  ایران یا به سفارت کشور خود در ایران می

خواستند. شرکت  ها پیگیری موضوع را از وزارت خارجه ایران می شکایات، سفارتخانه

       ای از آقای مشیرالدوله طی نامه م(1902جوالی  20) ق1320الثانی  ربیع 13زیگلر در 

هایی  خصوص قالیکرد که رسیدگی و همکاری الزم در ه وزیر خارجه ایران ه درخواست

 .ق(1320-23-14-5)همان،  صورت پذیرد ،اند شده گمکه در زمان حمل در قزوین 

های انگلیسی بود که در والیت عراق به تولید و  از شرکت زیگلربافی  کمپانی قالی

 مورد، ت انگلستانسفار های بر حمایتعالوهبود. این کمپانی مشغول فرش تجارت 

وزارت اشاره کرد به اینکه توان  ها می جملۀ این حمایت از؛ بود نیز دولت ایران تیحما

های این  فرششتر برای حمل  صد کی ،ای به حکمران عراق دستور داد داخله در مکاتبه

 .ق(1325-24-5-36)همان،  کندکمپانی تنمین 

به تاجران آمریکایی که در  گزارشی راجع (ق1907-8) ق1325 سالسفارت آمریکا در 

نوشت و از ایجاد مزاحمت  ایران به وزارت خارجه بودند،به تجارت فرش مشغول عراق 

محمد  و حاجی علی آقامحمدی حاجدر عراق از سوی   ار فرش آمریکاییبرای تج 

راستای حمایت در  -وزیر خارجه ایران -السلطنه محمدعلی عالء .چاتالقچی شکایت کرد

برای رفع مشکل به  ق(1907جوالی  28) ق1325اآلخر  جمادی 17در  فرشاز تجارت 

 نوشت:چنین معتمد خاقان حاکم عراق 
محمد اند و از مزاحمتی که حاجی آقا تهاز سفارت آمریکا شرحی به وزارت امور خارجه نوش»

چون اند.  شکایت کرده ،رسانند محمد چاتالقچی در امور تجارت قالی عراق می و حاجی علی

هر نحو است باید نهایت سعی را ه ب ،رجه از مسائل مهمه استتجارت امتعه ایران به خا ۀتوسع

رسد باید  ها که می شکایت گونه نیا به معامالت با خارجه وارد نیاید، المقدور زیانی نمود که حتی

که  دییفرما یم غدغنبدیهی است  هذا معخیلی زود جلوگیری بشود که ضرری به تجارت نرسد. 
به عمل نیاید و رؤسای کارخانجات را هم  ،از طرف بعضی اقدامی که مضر به این معامالت باشد

   )محمدعلی  .]داشت[ ات حقه آنها کمال همراهی را خواهیداطمینان بدهید که در اظهار

 (ق1325-04-18-82)همان،  «السلطنه(عالء
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 فرش ايرانالمللي  بین معرفي. 3-3

رقبای  تالش المللی تجارت فرش و آمدن رقابت بینوجودهبا ب ،قاجاریه ۀدر اواخر دور

مشتریان خارجی، تبلیغات  جلب و بازار ۀبرای توسع و ترکیه هند ،چین جمله از المللی بین

 ،یانخارج بهعرفی فرش ایران م های شیوهیکی از  .(6 ص)اتحادیه و پروان،  دشاهمیت  حائز

 سوی دولت ایران بود.و دولتمردان کشورها از به پادشاهان هدیه عنوان به ارسال فرش

فاخر برای ی ا هدیه عنوان بههای نفیس  سیاستمدارانِ ایران در طول تاریخ از قالیچه

ند. اهکرد سردمداران سایر کشورها استفاده می پیشکِش به پادشاهان، همتایان سیاسی و

صفویه نیز  ید و تجارت فرش ایران یعنی دورۀها در دوران طالیی تول این نوع پیشکش

های ابریشمی از همدان و  فرش (م1567) ق974-5های  در سالنمونه  عنوان به؛ رایج بود

های  این، فرشبرعالوه .(76 ص ،)واکر شدهدیه به سلطان عثمانی تقدیم  عنوان بهدرگزین 

 ق988-9و  م(1558) ق965-6های  عثمانی در سال هدیه به پادشاهان عنوان بهدیگری 

توان  یان میهای اهدایی به سردمداران اروپائ از نمونه .(77 ص، همان) شدارسال  م(1581)

هلند،  ۀبه ملک م(1666) ق1076-77زی اشاره کرد که در سال فرش پلون تخته  کیبه 

 .(86ص ، همان) اهدا شد ،(Sophie Amalie) سوفی آمالی

تبلیغ فرش ایران از این شیوه برای خواسته یا ناخواسته  نیز،دربار شاهنشاهی قاجار 

بین . در کرد تقدیم میهمتایان سیاسی  عنوان هدیه به را بهفرش  و گاهی برد بهره می

به فرانسه برای همسر و خواهر  یباش آجوداندر سفر قاجار  هدایای نفیسی که محمدشاه

)مشیری،  نفیس هراتی نیز وجود داشت ۀقالیچ چندتختهپادشاه فرانسه ارسال کرده بود، 

است  )آمریکا( اتازونی جمهور سیرئمظفرالدین شاه قاجار به  هدیۀ ،از دیگر موارد .(345 ص

به  تیدرنهاکه  استانبول ارسال شد به م(1902ژوئن  12) ق1320 االول ربیع 5در که 

همچنین در همین سال  .ق(1320-05-21.1-108، خارجه وزارت مرکز اسناد)آمریکا برسد 

داده بود، قالی کرمان که برای هدیه به پادشاه بلژیک سفارش  تخته کیشاه  الدینمظفر

 .ق(1320-19-15-3)همان،  به سفارتخانه بروکسل فرستاد ویبرای تسلیم به 

دادند و در  زیادی به فرش نشان می ۀهای خود نیز عالق شاهان قاجار برای تزئین کاخ

کردند که از دید  های خود اقدام می ای موارد به سفارش طرحی خاص برای کاخ پاره

ی باالیی داشت. تاالر پذیرایی و بردِ تبلیغات ماند نمی دور بهحان و میهمانان خارجی سیا

های بزرگِ نفیس و  ار مفروش به قالیها در زمان پادشاهی محمدشاه قاج مهمان

بود که اوژن فالندن در مالقاتی که با شاه ایران در معیت یک وزیر روسی بهایی  گران

مارسل اورسل، سیاح بلژیکی، در  .(426 ص)فالندن،  گذرانده بود نظر ازها را آن، شتدا
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 شاه نیناصرالد ۀدر دور ق(1299-300) م1882بازدیدی که از ارگ شاهنشاهی در سال 

های گوناگون بافته بودند  های مختلف را با رنگ زن ، فرشی که در آن صورتِقاجار داشته

دیده است که باید یکی از  خانه شاه( )عیشوی مبتذل بوده است، در نارنجستان  نظر ازو 

 .(155 ص، )اورسل های سفارشی دربار باشد فرش

دولتی نیز به دستور شاهنشاه  ۀدر پی اقدامات شاهنشاهی ایران، مسئولین بلندپای

داشتند. وزارت خارجه از  برمیهایی  گامجهت معرفی فرش  در خود ۀایران یا به اراد

کردند، به این وزارتخانه  خارجیانی که به ایران سفر می اتفاق بههایی بود که قریب  مکان

جلوه  تیبااهمبرایشان  ،کردند گذری داشتند و هر چیزی که در این مکان رؤیت می

ت خارجه ایران وزار اتاقخود از فرشی هراتی در  ۀکرد. ارنست اورسل در سفرنام می

و زیباترین فرش هرات،  نیتر بزرگ عنوان بهتوصیف وی از این فرش  نوشته است و نحوۀ

 .(152 ص، همان) دهد اعجاب و عالقه او را به فرش ایرانی نشان می

از سوی تجار داخلی و خارجی  ق14های خارجی در ابتدای قرن  حضور در نمایشگاه

اساس مکاتبات لیغ فرش ایران در دنیا بود که برایران از دیگر راهکارهای تبفرش 

ها از حمایت نسبی دولتمردان دربار قاجاریه برخوردار بوده  از این سال آمده دست به

می  25) ق1322االول  ربیع 10نمونه مشیرالدوله ه وزیر خارجه ایران ه در  عنوان بهاست. 

 نمایشگاههایی که قرار بوده است به  خصوص تحویل فرشالسلطنه دربا محقق م(1904

لملک تحویل ابه ممتازها  این فرشنگی کرد که آمریکا فرستاده شود، مکاتبه و هماه

همکاری نسبی دربار  ،این دست مکاتبات .ق(1320-25-14-4، خارجه وزارت مرکز اسناد) شود

 دهد.  های خارجی نشان می و دولت قاجار را برای حضور در نمایشگاه

 ۀعرص در فعال انیمتصدبه  افتخار  با اعطای نشاندربار شاهنشاهی قاجار  ،اوقاتگاهی

های تشویقی  سیاستو از این طریق  دمید ها میای در آن روحیۀ تازه ،تجارت فرش و تولید

رمضان  8شاه قاجار در  الدین. مظفرکرد میدنبال تولید و تجارت فرش را  ۀبرای توسع

تجارت قالی در عراق را به دریافت  ۀمدیر ادار ،ای مکاتبه طی در م(1902دسامبر  9) ق1320

 .ق(1320-24-13-3)همان،  نمودمفتخر چهارم  ۀیک قطعه نشان شیر و خورشید از درج

 المللي فرش هاي ايران در تجارت بین . نقش کنسول4

که کشورهای اروپایی برای حفظ منافع خود در ایران  طور همانقاجاریه  ۀدر دور

هایی  کنسولگری اندازی راه به نیز ایران کردند،  تنسیس مختلف شهرهای در هایی لگریکنسو

نمود. مبادرت تیبانی و محافظت از منافع ملی در مراکز مهم سیاسی و تجاری برای پش
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میالدی در تفلیس،  1850 ۀهای ادوارد پوالگ آمده است که ایران در ده در یادداشت

موقت در ازمیر، اسکندریه و  طور بهقاهره و  ابوزان، قسطنطنیه، بمبئی، بغداد،، طرارزروم

 .(395 ص)پوالگ،  است داشتهحیفا کنسولگری 

ها داشت. آن ایران قرار های کنسول موردتوجههمواره از مواردی بود که فرش تجارت 

رسانی  دیدند، برای اطالع ایران را در کشوری مناسب میفرش که بازار فروش  صورتیدر

خانه ایران در  . کنسولدادندانجام میمساعی الزم را ایران فرش ار به دولتمردان و تج 

بود. کنسول ایران  شده  سیتنسدر میالن  یتازگ به م(1902-3) ق1320 سال حدوددر ایتالیا

خصوص رسانی در اطالع ،من اینکه از وزیرض ،با وزیر تجارت ایران خود ۀمکاتب در ایتالیا در

ران در ایتالیا ایفرش مناسب تجارت  ۀزمین، وجود ستخوا خانه را می تنسیس این کنسول

کاران داخله و  ار و صنعتتج  این موضوع به اطالعِ درخواست کردو از او را نیز متذکر شد 

الی ایران با قسمت شم بقیه تجارهستند و بیش از  استامبولمهاجرین ایرانی که مقیم 

 .ق(1320-09-16-40، خارجه وزارت مرکز اسناد) ده شوددر ارتباط هستند، رسان

های ایران  ایران در خارج، از سوی کنسولفرش در بسیاری از موارد مشکالت تجارت 

شد و آنها با توجه به اهمیت موضوع به ارائه راهکارهایی  مطرح و مسائلِ آن پیگیری می

آوریل  10) ق1320 محرم اولکنسول ایران در آمریکا در پرداختند.  یدر این زمینه م

و  نوشتبه آمریکا را در رأس کاالهای صادراتی ایران به آمریکا فرش تجارت  م(1902

آمدن نقصان در این تجارت  وجودبهتوجه جدی دولتمردان ایران را برای جلوگیری از 

که  کردپیشنهاد  ،تیفیباکهای  فرش. کنسول ایران برای تقویت صادرات درخواست کرد

بزنند و برای از گردونه خارج  تیفیباکهای  فرشسوی گمرک ایران بر مهر مخصوصی از

ها امتناع  فرشهای پوسیده از مهر کردن این  های با رنگ مصنوعی و پشم فرشکردن 

عدم مطابقت رنگ و اندازۀ  ،سوی این کنسول مطرح شدکه از یا مسئلهورزند. دومین 

به « وان کارنپک»ها بود. وی با منمور کردن مسیو  های ایرانی با سلیقه آمریکائی فرش

رنگ و  ازنظرها  آمریکائی ۀدر آمریکا بود، سعی کرد سلیقفرش ایران که یکی از تجار 

های  فرشمهر کردن  ازجملهبافان ایرانی انتقال دهد و سایر موارد  را به فرشفرش اندازۀ 

 .ق(1320-10-3-043)همان،  ز در دولت ایران پیگیری نمایددر گمرک را نی تیفیباک

نامرغوب فرش  ۀاز عرض م(1905فوریه  4) ق1322 قعدهیذ 29سفارت ایران در الهه در 

  سبب بدل در این کشور بهفرشِ ایران در کشور هلند خبر داد و از عرضه فرش نام به

و از وزارت خارجه ایران  کرد ایران ابراز نگرانیفرش افتادن حیثیت و اعتبار خطربه
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خواست با رسیدگی به این موضوع از کسادی بازار این کاالی ایرانی در هلند جلوگیری 

 .ق(1322-9-6-65)همان،  کند

برای تجار اتازونی در  م(1907-8) ق1325تجار ایرانی در سال  ی کهمزاحمت بابت

کنسول ایران  رفع این مشکل،در  بر حمایت دولت ایران، عالوهندق ایجاد کردوالیت عرا

مانعی بر سر  عنوانبهآن از در اتازونی در همین سال به وزارت خارجه گزارشی نوشت و 

 این موضوع شد. بهو خواستار رسیدگی  کرد ادیایران در اتازونی فرش تجارت  ۀراه توسع
 .ق(1325-04-18-83)همان، 

های ایران  از سوی کنسولهایی بود که گاهی  های تشویقی از دیگر حمایت سیاست

دولتمردان با همکاری داشتند،  اهتمامیار ایرانی و خارجی که در تجارت فرش برای تج 

برای یکی از  م(1913-14) ق1332در سال  استامبولشد. سفیر ایران در  می اجراایران 

حسن مساعدت  استامبولایران در فرش دولت ایتالیا که نسبت به تجارت  ۀار تبعتج 

سوم نمود که  ۀداشت، از وزارت خارجه ایران درخواستِ نشان شیر و خورشید از درج

 .ق(1331-48-12-3)همان،  دشاعطا  ویاین نشان به 

 . نقش گمرک ايران در تجارت فرش5

شهرها از ن بود که در برخی قاجاریه مبدأ رسمی صادرات کاال از ایرا ۀگمرک در دور

میزان عوارض گمرکی برای وارد یا صادر کردن هر  ،ارنست اورسل ۀدر سفرنام .ایجاد شد

 عنوان بهدرصد ارزش کلی آن کاال  5معادل  ق(1299-300) م1882سال کاالیی در 

عوارض یابت به یبت رسیده است و برای تجار ایرانی مالیات دروازه و حقوق گمرک 

اروپائی از پرداخت آن معاف  ده بود که از قرار معلوم تجارشای نیز وضع  حدهداخلی علی

عوارض گمرکی داخلی که مختص  .(286 ص کرزن، و 248و  238 صص اورسل،) اند بوده

بود،  شده  وضعدر داخل کشور  )کاالی ایرانی یا وارداتی(جایی کاال هتاجران ایرانی برای جاب

 .(286ص )کرزن، درصد ارزش کلی کاالها بوده است  دو و نیم

ای نرخ حق گمرکیِ صادرات کاال، همچنان بر ق(1319-20) م1902سال بعد در بیست

شد. این حق گمرکی  می دریافتاساس بارنامه بود که بر خارجیان پنج درصدِ ارزش کاال

اینووه، ) ر بودکاالی صادراتی متغی ارزش درصدها از یک تا هشت برای ایرانیان در آن سال

 .(136 ص
آهن ماوراء بحر خزر در فرمانی که دولت روس  راه وسیلۀ هادرات کاالهای ایرانی بص

درصد دو و نیم  ،بر قیمت جنسصادر کرد، بنا ق(1306الثانی  )جمادی م1889در فوریه 
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فوریه یعنی  ،آن از بعدسال فرمانی که یک اساسبرعوارض گمرکی داشته است. لیکن 

خطوط آهن  وسیلۀ هاین قبیل اجناس ب هرگاهصادر شد،  (ق1307الثانی  جمادی) م1890

آباد یا هر  اگر از طریق عشق شد، میترانزیت به اروپا صادر  صورت بهماوراء دریای خزر 

 .(288 ص)کرزن،  بود عوارضی معاف هرگونهاز  بود، شده حمل خزر ماوراء بحر دیگر ایستگاه

از بسیاری از کاالهای صادراتی  ق،1310تا پایان دهۀ که دهد  اسناد تاریخی نشان می

شده که فرش نیز در زمرۀ آنها بوده است. در یکی  ایران به خارج حقوق گمرکی اخذ می

، مشیرالدوله م(1899 سپتامبر 11) ق1317 االول جمادی 5از این شواهد تاریخی آمده که در 

طالبۀ حق ه وزیر خارجه ایران ه به مدیر گمرکات نوشته است که تعدادی قالی بدون م

گمرکی از رشت به قصد شرکت در نمایشگاه فیالدلفیا عبور داده شود. این مکاتبه حاکی 

)مرکز فرش در این سال برقرار بوده است از این است که عوارض گمرکی برای صادرات 

رویکردی  ق(،1310)لیکن در اواخر دهۀ مزبور  .(ق1317-29-01-26اسناد وزارت خارجه، 

وجود آمد. در اواخر این دهه حقوق راهداری که برای تسهیل صادرات کاالهای ایران به

. در همین راستا، در (23)موسایی، ص های تجارت خارجی بود متوقف گردید  از بازدارنده

به »تعرفه جدیدی برای صادرات کاال مقرر شد. م(، 1903فوریه  13) ق1320ذیقعده  15

قرار شد از بسیاری از کاالهای صادراتی از قبیل منسوجات و قالی...  موجب این فرمان

دو شاهی که از هر باری در وحقوق گمرکی دریافت ندارند و همچنین مقرر شد بیست

در تنیید این معافیت گمرکی  (227)عیسوی، ص «گردید متروک دارند. مرزها دریافت می

-3) ق1320بافی عراق در سال  قالیدر سندی از عصر قاجاریه آمده است که کمپانی 

التجاره این شرکت اعمال شده بود، به  درخصوص حقوق گمرکی که به مال م(،1902

حال را به وزارت گمرک وزارت خارجه عریضه نوشت و وزارت خارجه نیز این عرضِ

نوامبر  26) 1320شعبان  24ارسال کرد. در جواب نامۀ مزبور، وزارت گمرک ایران در 

در پاسخ به وزیر امور خارجه نوشته است که اکثر کاالهای صادراتی از گمرکات  م(1902

 .ق(1320-23-14.2-2)مرکز اسناد وزارت خارجه، اند  معاف شده

های  استفاده از رنگآن بسیار دخیل بود، برخورد با  در وزارت گمرکاز مواردی که 

های  با استفاده از رنگهایی که دولت برای مبارزه  بود؛ زیرا سیاستفرش جوهری در 

 یافت. جوهری در فرش در پیش گرفت، همگی با استفاده از اهرم گمرک قابلیت اجرا می

مفصل بحث شد، دولت در این زمینه  طور به مقالهکه در ابتدای این  گونه همان

صادرات  به ایران، ممنوعیت های آنیلن واردات رنگ ممنوعیتهایی از قبیل  سیاست
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های رنگ  فرشصادرات  برایگمرکی  پرداخت حق الزام و سپس جوهریهای رنگ  فرش

 .گذشت میها الزاماً از کانال گمرک همه آناجرای  گرفت که نظر درجوهری 

 نتیجه. 6

با توجه به شرایط مساعد بازار جهانی کاال، پس از آرامش نسبی در اواسط عصر قاجاریه، 

تجار و  گرفت. در این دورانقراردولت  موردتوجهایران  کاالهای المللی تجارت بین ۀتوسع

اجرایی مسئولین  ،در همین راستا. بودندو معتبرترین اصناف  نیتر مهمبازرگانان از 

های خارجی فرش در ایران  با رویکرد مثبت به تجارت فرش، از شرکت قاجاریه حکومت

 بودند. هامشکالت آن پاسخگویکردند و حمایت 

های دربار ایران و مسئولین دولتی، معرفی فرش ایران به  سیاستاز در عصر قاجاریه 

استفاده  در این زمینه دولتی از موقعیت و امکانات کردند سعی می هابود. آن جهانیان

های دیرین ایرانی، پادشاه ایران و مسئولین مملکت با ارسال  ند. مطابق با سنتکن

ایا از طریق سفرای پرداختند. این هد میهدایایی به همتایان خود به معرفی فرش ایران 

 دیگرِ شیوۀشد.  های خارجی در تهران ارسال می و گاهی از طریق سفارتخانه ایران

های  ی دربار و عمارتها فرش ایران، استفاده از فرش برای تزئین کاخ و تبلیغ معرفی

 که یطور به ؛گرفت مییاحان و سفیران خارجی قرارس موردتوجهها  دولتی بود. این فرش

 .شود دیده میایران  های دولتی در عمارت فرشتوصیف  آنها هایِ در بسیاری از سفرنامه

های  در نمایشگاه فرش حضور ، حمایت ازمعرفی فرش ایران سیاست دیگر دولت برای

تشویق مدیران دولتیِ موفق  د.دا خارجی بود که اقداماتی در جهت تسهیل آن انجام می

گاهی  فرش بود و ۀنیزم درحمایتی ایران  های از دیگر سیاستصنعت فرش ۀ در ادار

 .شد داده میداخلی و خارجی هم  های دولتی به تجار موفق نشان

های  ، گمرک و سایر وزارتخانهها یکنسولگرری ایران، های تجا برای اجرای سیاست

تجارت قالی در و ادارات  وزارت داخله ،وزارت خارجه، وزارت تجارت و فوائد عامه، وزارت مالیه)دولت 

ۀ نیزم درهای دولتی  ی سیاستسه ضلع مثلثِ اجرا ،(عجم عراقایالت در  ازجملهبرخی نقاط 

گمرک و  و در داخل ایران ها یکنسولگر ،در خارج از کشور فرش بودند. صنعت و تجارت

ایران که های  . بعضی از کنسولندداشتقرار و دولت در اختیار دربار ها سایر وزارتخانه

کردند، به  مشاهده می در خارج المللی فرش ایران موقعیت مناسبی برای تجارت بین

مشکالتی  که یدرصورتها  ند. گاهی اوقات بعضی از کنسولدرسان میاطالع تجار ایرانی 

کردند، ضمن طرح مشکل به ارائه راهکارهایی  فراروی تجارت فرش ایران مالحظه می
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های دولتی،  سیاستاجرای دیگر  عامل عنوان به ،گمرک .پرداختند جهت حل آن میدر

ادرات و ص ۀتعرفه گمرکی و اجازقانون شد که  گلوگاه اجرای قوانین تجاری محسوب می

های  های دولت در زمینه ها نیز بازوی اجرایی سیاست وزارتخانه داشت. اختیار واردت را در

های  حمایت از شرکتهای جوهری،  مبارزه با رنگ ازجمله تولید و تجارت فرش مختلف

 داشتند.قاجاریه قرار و دولت شدند که در خدمت دربار ... محسوب میخارجی و

های شیمیاییِ  ورود رنگ ،داخلی فرش ایران در عصر قاجاریه ۀمسئلترین  مهم

بود که عدم آگاهیِ  م19ق/13های جوهری به ایران در اواخر قرن  کیفیت یا رنگ بی

به آیار سوئی  ها در رنگرزی خامه فرش،استفاده از آنفعالین این عرصه از ایرات مخرب 

صنعت ۀ نیزم درهای دولت  و به یکی از دغدغه انجامیدالمللی فرش ایران  در تجارت بین

های جوهری،  فرش تبدیل شد. دولت ایران با اجرای قانون ممنوعیت ورود رنگ

اخذ حق گمرکی برای صادرات  تینها درهای رنگ جوهری و  رات فرشممنوعیت صاد

ها، تالش کرد که با این بالی صنعت فرش ایران مبارزه کند؛ اما در این زمینه  این فرش

های مقطعی  های دولت تنها بازدارندگی ای دست نیافت و برنامه به توفیقات معتنابه

 فرش ایران را مخدوش کرد. ۀچهرها  داشت و آیار سوء استفاده از جوهر تا دهه

های  درخواست گروه با ضرورت به که قاجاریه ۀدور در ایران دولت اقدامات برآیند

 پرداخت، اندرکاران این صنعت می ستتجارت فرش به حمایت و هدایت د و تولید فعال در

در این دوره  .داردنشان المللی فرش ایران  توسعه تجارت بین در دولت گیری از جهت

تجارت فرش و در پیِ آن رونق تولید  معتنابهِبود که رونق  یا گونه بهشرایط بازار جهانی 

و تالشِ خود را برای  بودند واقف مهم این به نیز قاجار دولتمردان و افتاد فرش اتفاق

 رویکار گرفتند؛ لیکن تمرکز دولت تجارت فرش در حد امکانات خود به تولید و ۀتوسع

این صنعت کمتر  داخلی مسائل و بود آن خارجی تجارت ویژه به مسائل تجاری فرش

 .داشتقرار موردتوجه

  نوشت پي
رنگی که از  هادمآنیلین. )فرانسوی، اِ( »آنیلین در فرهنگ لغت دهخدا آمده است:  ۀبرای واژ. 1

شد،  های شیمیایی که از خارج به ایران وارد می به رنگ ،در عصر قاجاریهلیکن « گیرند. سنگ زغال

 گفتند. می های آنیلینی رنگ

تجارتخانه  یۀاعالم 7و یکی از  ونکهوس رابرت شرکت یۀاعالم 11مزبور یکی از  یۀاعالمدو  .2

 کاوه به چاپ رسیده بود. ۀکه در روزنام است سیپرسپول
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 اسناد

 

 
 سند ،«خارجه امور ريوز به گمرک وزارت نامه»، رانيا خارجه امور وزارت يپلماسيد خيتار و اسناد مرکز -1

 .ق1320-23-14.2-2 ش
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 عراق از ران،يا یۀعل دولت يتلگراف اداره»، رانيا خارجه امور وزارت يپلماسيد خيتار و اسناد مرکز -2

 .ق1324-18-10-17 ش سند ،«طهران به
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 به خارجه وزارت کاغذ سواد»، رانيا خارجه امور وزارت يپلماسيد خيتار و اسناد مرکز -3

 .ق1325-04-18-82 ش سند ،«عراق حاکم خاقان معتمد

 منابع
 بر هیتک با) هیقاجار ۀدور در رانیا دستباف فرش تجارت تحوالت» پروان، رسول و منصوره ه،یاتحاد

 دوم، سال ،خیتار یرانیا انجمن پژوهشنامه: یفرهنگ خیتار مطالعات ،(«دستباف فرش یالملل نیب بازار
 .36-1 صص ،1389 زییپا پنجم، ۀشمار

چاپ شرکت  ،اصغر سعیدی، تهران ، ترجمه علیمیالدی( 1882سفرنامه اورسل )اورسل، ارنست، 
 .1353 افست )سهامی خاص( چاپخانه بیست و پنجم شهریور،

تهران،  اورا، همکاری کینجی ئهزاده، با  ، ترجمه دکتر هاشم رجبسفرنامۀ ایراناینووه، ماساجی، 
 .1390طهوری، 

، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، «ایران و ایرانیان»سفرنامۀ پوالگ پوالگ، یاکوب ادوارد، 
 .1361خوارزمی، 
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، چاپ اول، تهران، گنج شایگان )اوضاع اقتصادی ایران در ابتدای قرن بیستم(علی،  زاده، محمد جمال
 .1362کتاب تهران، 

مترجم ) وشی محمد فره ، ترجمه علیایران، کلده و شوشفوا، مادام ژان و شوالیه لژیون دونور، دیوال
 .1369، چاپ چهارم، تهران، دانشگاه تهران، (همایون

 ،، به اهتمام رحیم رضازاده ملک، چاپ اول، تهرانایران و ایرانیانساموئل گیرین ویلر، بنجامین، 
 .1363 گلبانگ،
، ترجمه حسین سعادت رانیدر ا لیده هزار م ای کسیسا یرنامه سرپرسسف ،یسرپرس کس،یسا

 .1363نوری، تهران، لوحه، 
 .1373، تهران، چشمه، اقتصاد ایران در قرن نوزدهمسیف، احمد، 

.ق(، ترجمه یعقوب آژند، چاپ  ه 1215-1332عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران )عصر قاجار: 
 .1362گستره،  اول، تهران،

 .2536ی، تهران، اشراقی، صادق نور، ترجمه حسین سفرنامه اوژن فالندن به ایرانفالندن، اوژن، 
 .1349، تهران، کتاب، 1، ترجمه غ. وحید مازندرانی، جلد ایران و قضیه ایرانکرزن، جرج، 

الدوله(، به انضمام متن سفرنامه  خان نظام شرح منموریت آجودانباشی )حسینمشیری، محمد، 
 .2536، تهران، اشرفی، فتاح گرمرودیعبدال

 .1390 شناسان، جامعه تهران، ،(یپهلو و قاجار عهد در) رانیا یخارج تجارت ثم،یم ،ییموسا
 المعارف ةدائراساس )بر بافی در ایران تاریخ و هنر فرش ،«هیدوران صفو های فرش» ل،یواکر، دان

 .88-75، صص 1384ترجمه ر.لعلی خمسه، تهران، نیلوفر،  ارشاطر،ینظر احسان  ریز ،ایرانیکا(
جدید(،  ۀکاوه، سال دوم )دور ۀ، روزنام«به تجار و اصناف ایرانی»و « مخصوص تجار ایرانی»نام،  بی
 حسن دیس[ کاوه )مؤسس و مدیر ۀ، در: ]روزنام18 صم، 10/2/1918ق مطابق با 1/6/1339، 2 ۀشمار

 .2535، «سهامی عام»ر، تهران، شرکت افست (، زیر نظر ایرج افشازادهیتق

ق 1339تا  1317های  مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، اسناد مربوط به سال
 م(:1925تا  1899)

 .ق1317-29-01-26  ش سند ،«گمرکات ریمد نوز ویمس خارجه وزارت کاغذ سواد»
 ق.1319-24-07-2، سند ش «به فرمانفرمای عربستان و لرستان خارجه امورسواد رقعه وزارت »
 ق.1319-24-07-3 ، سند ش«السلطانعضدسواد کاغذ وزارت خارجه به شاهزاده »
 ق.1319-24-07-5 ش ، سند«بدون عنوان»
 ق.1320-05-21.1-108 ، سند ش«اتازونی جمهور سیرئدر باب یک جفت قالیچه برای »
 ق.1320-09-16-40 ، سندش«بدون عنوان»
 ق.1320-10-3-043 ، سند ش«سفارت اعلیحضرت شاهنشاه ایران در واشنگتن[ نامه به]»
-19-15-3 ، سند ش«وزیرمختار ایران مقیم بروکسل سعدالدولهسواد کاغذ وزارت خارجه به »
 ق.1320
  ق.1320-23-14-5 ، سند ش«بدون عنوان»
 ق.1320-23-14.2-2 ، سندش«نامه وزارت گمرک به وزیر امور خارجه»
 ق.1320-24-13-3 ، سند ش«شهنشاهی ارواح العالمین له الفدا حضرت اعالمفاد فرمان »
 ق.1320-25-14-4 ، سند ش«السلطنهسواد کاغذ وزارت خارجه به محقق»
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 ق.1322-9-6-065 ، سند ش«سفارت اعلیحضرت شاهنشاه ایران در الهه[ نامۀ]»
 .ق3P-7K-1322-24سند ش ، «وزارت تجارت[ نامۀ]»
 .ق1324-18-10-17 ش سند ،«طهران به عراق از ران،یا یۀعل دولت یتلگراف ۀادار»
 ق.1324-18-10-21 ، سند ش«وزارت امور خارجه[ نامۀ]»
 ق.1325-04-18-82 ، سند ش«سواد کاغذ وزارت خارجه به معتمد خاقان حاکم عراق»
 ق.1325-04-18-83 سند ش، «سواد مراسله وزارت خارجه به سفارت اتازونی»
 ق.1325-22-01-65 ، سند ش«کارپردازی اول دولت علیه ایران در شام[ نامۀ]»
 ق.1325-24-05-36 ، سند ش«سواد تلگراف وزارت داخله به حکمران عراق»
 .ق6P-39K-1328-76سند ش  ،«10898 صفر نمره 11وزارت مالیه؛ سواد مراسله گمرک[ نامۀ]»
 ق ]صفحۀ سمتِ چپ سند[.1329-11-37-13.1 ، سند ش«بدون عنوان»
 ق.1330-35-24-1 ، سند ش«؛ )نوع مسوده: مراسله به سفارت عثمانی(خارجه اموروزارت [ نامۀ]»
 ق.1330-35-24-3 ، سند ش«وزارت امور خارجه؛ )نوع مسوده: مراسله به سفارت عثمانی([ نامۀ]»
-48-12-3 ، سند ش«ه فرمان و نشان(وزارت امور خارجه به سفارت استامبول )ضمیم[ نامۀ]»
 ق.1331
-25-58-12، سند ش «نامۀ سفارت بریتانیا به وزارت جلیله امور خارجۀ دولت علی ه ایران»
 ق.1333

 


