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تاريخ دريافت مقاله 94/07/16 :؛ تاريخ پذيرش قطعي95/12/01 :

چکیده
با رونق معتنابهِ تجارت بین المللی فرش ایران در اواسط دورۀ قاجاریه ،فرش به کاالی صادراتی مهمی در
ایران تبدیل شد .این سؤال مطرح است که در این دوره نقش دستگاههای اجرایی عصر قاجاریهه در اداره
کردن این صنعت و تجارت چگونه بوده است؟ هدف از این پژوهش ،بررسهی اقهدامات دولهت در زمینهۀ
صنعت فرش در عصر قاجاریه است .با توجه به نقش بارز دولت در اقتصهاد ایهران ،ایهن مقالهه بههعنهوان
تجربهای برای مدیریت دولتی صنعت فرش حائز اهمیهت زیهادی اسهت .ایهن پهژوهش نشهان مهیدههد
دستگاه های دولتی عصر قاجاریه ،به فراخور درخواستهای فعالین این عرصه ،برنامههایی ازجمله مبارزه
با رنگ جوهری ،حمایت از شرکتهای خارجی ،معرفی بینالمللی فرش ایران و کمک به توسعۀ تجهارت
بینالمللی آن را اجرا کردند .عاملین اجرای سیاستهای دولتی وزارتخانههای خارجهه ،تجهارت ،مالیهه و
همچنین گمرک و کنسولگریها بودند .گردآوری اطالعات مقاله بهصورت کتابخانه ای و اسنادی اسهت و
دادهها با روش تحقیق تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.
واژههاي کلیدي :تجارت فرش ،دستگاههای دولتی ،صنعت فرش ،عصر قاجاریه ،فرش ایران
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 .1مقدمه
برنامهریزیهای دولتی در زمینۀ صنعت فرش ،قبل از دورۀ قاجاریه در دربار پادشاهان
ایران دارای سابقه است .صنعت فرش در دورۀ صفویه بهعنوان یکی از صنایع قابلاعتنا
در ایران موردتوجه پادشاهان و سیاستمداران دربار قرار داشت .رونق این صنعت در دورۀ
صفویه مدیون سیاستهای دولتی بود که این دوران را به دوران درخشان فرش ایران از
جهات مختلف تبدیل کرد .در دوران پادشاهیِ شاهطهماسب اول و شاهعباس اول،
اقداماتی برای راهاندازی کارگاههای سلطنتی و افزایش مراکز فرشبافی انجام شد و
تمهیداتی جهت جهانی سازی نام تجاری فرش ایران با ارسال انواع فرش به خارج در
قالب هدیه یا بهعنوان صادرات اندیشیده شد و برنامهریزی برای بهبود کیفیت فرش
ایران از جمله درزمینۀ طرح و نقش آن اجرا گردید (واکر ،صص  75و  76و .)84
بعد از دورۀ صفویه از نظر نقش حاکمیت در اداره کهردن صهنعت فهرش ایهران ،دورۀ
قاجاریه حائز اهمیت است .شکوفایی و توسعۀ بازار بین المللی کاال در اواسط قرن نوزدهم
و شرایطی که در داخل ایران برای جایگزینی واردات کاالهای اروپایی بهوجود آمد ،سبب
شد که فرش دستباف در عرصۀ بینالمللی مطهرح شهود و در بهین صهنایع ایهران توجهه
بخش خصوصی و دولتی را به خود جلب کند .در واقع در قرن نوزدهم بهدنبهال صهنعتی
شدنِ برخی از کشورهای اروپایی ،انبوهی از کاال توسهط کارخانهههها تولیهد شهد و تجهار
اروپایی را برای فروش تولیدات صنعتی روانۀ بازار مشرقزمهین کهرد .آنهها بهرای تهنمین
منابع موردنیاز برای فروش کاالهای خود به هر چیزی که در این منطقه تولید میشهد و
مورد تقاضای شهروندان اروپایی قرارداشت ،مهیاندیشهیدند .تجهار اروپهایی کهه فهرش را
مناسب برای تجارت با مشرق یافتند ،با رویِ بازِ سیاستمداران ایران برای توسعۀ تولیهد و
تجارت آن روبهرو شدند و از اواسهط دورۀ قاجاریهه تها اوایهل دورۀ پهلهوی شهرکتههای
خارجی متعددی به فعالیت در ایران درزمینۀ فرش مشغول شدند که از حمایت بیشائبه
دولت برخوردار بودند (اتحادیه و پروان ،صص  2و .)4
در دورۀ قاجاریه ،سیاستهای دولت در زمینۀ فرش بهمقتضای زمان و ضرورتهای
پیشآمده تعیین میشد .ورود رنگهای جوهری به ایران در اواسط عصر قاجاریه ،چند
دهه دولت را به مبارزه با استفاده از این رنگها درجهت جلوگیری از کاهش کیفیت
فرش ایران مشغول کرد .رونق تولید و تجارت فرش ایران مصادف با حضور شرکتهای
خارجی بود و به همین دلیل ،بخشی از سیاستهای دولت ایران برای توسعۀ صنعت
فرش ،به حمایت از این شرکتها معطوف شد .در این دوره سیاستهای تشویقی دولت
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با دادن نشانهای افتخار برای فعالین فرش در بخش دولتی و خصوصی دنبال شد .از
دیگر سیاستهای حکومت قاجاریه ،معرفی فرش ایران به جهانیان بود که با استفاده از
اعتبارِ دربار در قالب هدایایی از فرش به رجال ممالک خارجی اجرا میشد .بازوهای
اجرایی دولت در دورۀ قاجاریه کنسولگریها ،وزارت خارجه ،وزارت تجارت ،وزارت مالیه،
وزارت داخله و گمرک بودند که سیاستهای تشویقی و تحدیدی دولت را اجرا میکردند.
هههدف از بررسههی نقههش دولههت در مههدیریت صههنعت فههرش ایههران ایههن اسههت کههه
استراتژی های دولتی در این زمینه معرفی شوند و تصویری از تجربههای سالیان گذشهته
ارائه گردد .با توجه به اینکه طیف وسیعی از افهراد جامعهه مشهمول فعالیهت در صهنعت
فرش بوده اند ،این صنعت نقش اقتصادی و فرهنگی مهمی در ایران برعهده داشته اسهت
و عالوه بر حمایت های اقتصهادی دولهت ،از اعتبهارات دولتهی در راسهتای حمایهتههای
فرهنگی نیز برخوردار بوده است؛ بنابراین ،با توجه به نقهش معتنابههِ حاکمیهت در دوران
تاریخی در مدیریت صنعت و تجارت فرش دستباف ،در این مقاله به ایهن پرسهش پاسهخ
داده شده است که دربار و دستگاههای دولتی ایران در عصر قاجاریه چهه نقشهی در اداره
کردن صنعت فرش داشتهاند و چه تهنییراتی بهر تولیهد و تجهارت ایهن کهاالی فرهنگهی
گذاشتهاند؟ در واقع پاسخ به این پرسش ضهمن روشهن کهردن برهههای از تهاریخ فهرش
ایران ،میتواند در بهبود و ارتقاء مدیریت دولتی فرش ایران نیز مؤیر واقع شود.
 .2روش بررسي
پژوهش دربارۀ صنعت و تجارت فرش ایران در عصر قاجاریه در منابع تاریخ اقتصادی این
دوره مستتر است .لیکن در این منابع موضوع نقش دولت در صنعت و تجارت فرش
بهصورت مستقل موردتوجه قرار نگرفته است و در اینای اخبار و روایات تاریخی در
موضوع فرش ایران میتوان اطالعات محدودی از نقش دولت بهدست آورد .ازجملۀ این
منابع؛ کتابهای «تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار 1332-1215 :ه.ق)» ایر چارلز عیسوی،
«اقتصاد ایران در قرن نوزدهم» ایر احمد سیف و «گنج شایگان» ایر محمدعلی جمالزاده
است که مطالبی در زمینۀ فرش در خود جایدادهاند.
پژوهشهای پیشین اغلب مبتنی بر اسناد خارجی هستند ،درحالیکه این مقاله با
تکیه بر اسناد تاریخی داخل ایران تدوین شده است .منابع اصلی این مقاله سفرنامهها،
اسناد تاریخی و روزنامههای عصر قاجار هستند که اطالعات بهدستآمده از آنها با روش
تحقیق تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است .اطالعات سفرنامهها و روزنامهها با
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روش کتابخانهای گردآوری شده و اسناد تاریخی از «مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی
وزارت امور خارجه ایران» تهیه شده است.
 .3برنامههاي حمايتي دستگاههاي دولتي عصر قاجاريه از صنعت و تجارت فرش ايران
 .1-3برخورد با استعمال رنگ جوهري در فرش ايران

در ربع آخرِ قرن نوزدهم در سال 1870م (1286-87ق) رنگهای شیمیایی وارد ایران
شدند و برخی از تولیدکنندگان از این رنگها در رنگرزی خامه فرش استفاده کردند
(عیسوی ،ص  .)471در اوایل دهه 1880م تولیدات فرشِ برخی از ایالت و عشایر هنوز به
رنگهای جوهری آغشته نشده بود و علیرغم اینکه در فرشهای برخی از مناطق ازجمله
فراهان رنگهای جوهری بهکار میرفت ،هنوز ایالت و عشایر فارس با رنگهای گیاهی
رنگرزی میکردند و بههمینسبب ،بسیاری از تجار اروپایی سفارشهای خود را به فارس
میدادند (دیوالفوا ،صص  293و  .)294در دهۀ 1890م تولیدکنندگان قالی کرمان به استفاده
از جوهر در رنگرزی خامههای قالی رویخوش نشان ندادند و حتیاالمکان از جوهر
استفاده نکردند؛ اما این رنگها در بین قالیهای ایلیاتی والیت کرمان رواج پیدا کرده و
از حسن شهرت آنها کاسته بود (سایکس ،ص  .)234در سفر سایکس به ناحیۀ بافت از توابع
والیت کرمان ،بیشتر قالیچههای افشاری که نزد وی برای فروش آورده بودند ،پر از
رنگهای جوهری بودند (همان ،ص  .)424در ناحیۀ درخش از توابع قائنات در اواخر دهۀ
1890م رنگهای جوهری جای رنگهای گیاهی را گرفته بودند (همان ،ص .)402
رنگ جوهری از نظر قیمت تفاوت قابلتوجهی با رنگ گیاهی نداشت و تنها
سهلالوصول بودنِ این نوع رنگ ،رنگرزان را راغب به استفاده از آن کرده بود (همانجا).
عدم آگاهی از مضرات رنگ جوهری ،دلیلی برای استفاده نکردن از آن در رنگرزی باقی
نگذاشته بود و بهسرعت در مناطق قالیبافی شیوع پیدا کرد .بهاینترتیب کیفیت فرش با
رنگ جوهری نزول کرد و فرشهایی که با این نوع خامه بافته شده بود ،طرفداری
نداشت و نقصانی در صادرات قالی ایران بهوجود آورد.
کاهش تقاضای فرشهای با رنگ جوهری ،تولیدکنندگان و تجار را دچار چنان بحرانی
کرد که دولت در 1882م (1299-300ق) ورود این رنگها را تحریم کرد؛ اما نتوانست جلوی
ورود آن را به کشور بگیرد و قاچاق آن ادامه یافت .دولت در اقدام دیگری در 1885م (-3
1302ق) با صدور اطالعیهای استفاده از نخ رنگشده با جوهر را نیز ممنوع اعالم کرد
(عیسوی ،ص  .)471بنجامین ،سفیر آمریکا در ایران ممنوعیت ورود الوان جوهری به ایران
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در اواسط دهۀ 1880م را تنیید کرده است (ساموئل گیرین ،ص  .)482ممنوعیتِ ورود و عرضۀ
رنگهای جوهری سالها ادامه داشت ،بهطوریکه در اواخر دهۀ1890م سرپرسی سایکس
نیز غدغن فروش مواد جوهری را در سفرنامهاش آورده و اظهار امیدواری کرده است که
با حضور مستشاران اروپایی در رأس گمرک ،این قانون اجرا شود (سایکس ،ص .)424
در اوایل قرن بیستم دولتمردان با توصیه به والیان و سایر مسئولین دولتی تالش
کردند استفاده از رنگهای جوهری در فرش را به حداقل برسانند .ازجملۀ این توصیهها
نامهای است که نصرالهخان مشیرالدوله ه وزیر خارجه ایران ه در سال 1319ق (1901-2م)
به فرمانفرمای عربستان [خوزستان] و لرستان نوشته و خواسته است که صنعت فرشبافی
را بهدست خود با استفاده از جوهر خراب نکنند (مرکز اسناد وزارت خارجه1319-24-07-2 ،ق).
اگر وزارت خارجه راپورتی در زمینۀ ورود این رنگها به منطقهای دریافت میکرد از
حکمران والیت توضیح میخواست .بهعنوان نمونه میتوان به مکاتبۀ فخرالملک حکمران
عراق عجم در  16محرم 1324ق ( 12مارس 1906م) با مشیرالدوله  -وزیر خارجه ایران -
درخصوص تاجری که چند جعبه رنگ جوهری وارد کرده بود اشاره کرد .حکمران عراق
عجم در این مکاتبه توضیح داده است که تاجر مذکور تنها چند جعبه رنگ قالی برای
امتحان آورده است و اگر کسی بخواهد از این جوهر در قالی استفاده کند ،با هماهنگی و
مجوز آن وزارت خواهد بود (همان1324-18-10-17 ،ق).
دولت که در جلوگیری از ورود رنگهای جوهری توفیق چندانی بهدست نیاورده بود،
در سال 1322ق (1904-5م) تصمیم گرفت صادرات فرشهای با رنگ جوهری را ممنوع
اعالم کند .بهاینترتیب قانون ممنوعیت صادرات قالیهای رنگ جوهری بر اساس ماده
 32نظامنامه رسمی ادارۀ گمرک ،مورخه پنجم رجب 1322ق مطابق با  17اوت 1904م
اجرایی شد (جمالزاده ،ص  .)78در این سال از سوی دولت «به ادارۀ گمرک دستور داده
شد که قالیهایی که با رنگ های شیمیایی رنگرزی شده بودند ،ضبط کرده و آتش
بزنند( »...سیف ،ص .)175
در سال 1328ق (1910-11م) سفارت روس از اجرای قانون غدغن صادرات فرشهای
رنگ جوهری سر باز زد .کارگزاران سفارت روس معتقد بودند که قبل از ابالغ این قانون
اتباع روس قراردادهای زیادی برای تهیۀ فرشهای رنگین بستهاند که با اجرای این
قانون ضرر کلی به آنها وارد میآید؛ اما وزارت مالیه در پاسخ به این موضوع نوشت که
غدغن صادرات قالی رنگین به جوهر موضوع تازهای نیست ،بلکه در طی «آرتیکل 29
نظامنامۀ گمرکی» که سفرای دولتین روس و انگلیس پذیرفتهاند تصریح شده است که
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مربوط به سال 1904م (1321-22ق) ،تقریباً ششسال پیش است و دلیل قانعکنندهای
برای اجرا نکردنِ این قانون نیست (مرکز اسناد وزارت خارجه1328-k39-p6-76 ،ق).
علیرغم اقدامات دولت در ممنوعیتِ استفاده از رنگهای جوهری و جلوگیری از ورود
آنها به کشور و جلوگیری از صادرات این نوع قالیها ،طبق گزارش «کارپردازی اول
دولت علیه ایران» در سال 1325ق (1907-8م) هنوز فرشهای رنگ جوهریِ ایران در
بازار شام عرضه میشد؛ اما این نوع فرش بازار خوبی نداشت (همان1325-22-01-65 ،ق).
از سوی دیگر ،گزارش مسیو کلّه از استامبول در سال 1329ق (1911م) نشان میدهد که
1
اقدامات دولت بیتنییر هم نبود؛ زیرا بر اساس این گزارش در سال مزبور رنگ آنیلینی
تنها در قالیهای مناطق تبریز و سلطانآباد استفاده میشد که باعث کسادی بازار این
قالیها شده بود (همان1329-11-37-13.1 ،ق).
قانون ممنوعیت صادرات قالیهای رنگ جوهری تا سال 1330-31ق (1912-13م)
ادامه داشت و تا این سال خروج قالی و قالیچههایی که با رنگهای جوهری آنیلندار
بافته شده بودند ممنوع بود (جمالزاده ،ص  .)78تا اینکه از اول میزان 1330ق لغایت سنبله
1331ق به عموم تجار اتباع داخله و خارجه مهلت داده شد که قالیهای جوهری خود را
به ممالک خارجه حمل نمایند (مرکز اسناد وزارت خارجه1330-35-24-3 ،ق) و در پی آن در
سال 1331ق (1913م) حق گمرکی برای صادرات این نوع قالیها  3درصد از قیمت قالی
معین گردید و در سال بعد ،حق گمرک  3درصد به  6درصد افزایش یافت (همان-24-1 ،
1330-35ق و جمالزاده ،صص  .)79-78با توجه به نقش مهم شرکتهای انگلیسی در تولید و
تجارت قالی ایران ،برای اخذ حق گمرکی از قالیهای رنگ جوهری از سفارت انگلستان
نیز نظرخواهی شد و در  28رمضان 1333ق (نهم آگوست  )1915این سفارت به وزارت خارجه
نوشت که با اخذ مالیات از قالیهای رنگ جوهری که از ایران خارج میشوند ،موافق است
(مرکز اسناد وزارت خارجه1333-25-58-12 ،ق) .در سال 1333ق (1914-15م) عایدات گمرک
از این موضوع به  160352/2تومان رسید (جمالزاده ،صص  .)79-78براساس حق گمرکی
مزبور که  6درصد صادرات قالیهای رنگ جوهری بوده است ،میتوان ارزش قالیهای
رنگ جوهری را که در این سال از کشور خارج شده بود 2672533 ،تومان برآورد کرد.
اما برخالف نظر محمدعلی جمالزاده در کتاب «گنج شایگان» ،دربارۀ تداوم قانون
غدغن صادرات فرشهای رنگ جوهری تا سال 1331ق (1913م) ،در سندی تاریخی از
 29رجب 1323ق ( 29سپتامبر  ،)1905آمده که دولت در این سال ممنوعیت صادرات این
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نوع فرشها را برداشته است .در این سند تاریخی وزارت تجارت در پاسخ به مکاتبۀ
وزارت خارجه درخصوص حمل فرشهای رنگ جوهری از سرحدات روسیه مینویسد:
«پس از جلسات مستمر در دربار و «به دالیل واضحه مدلل نمود که منع استعمال رنگ جوهر
خطا و برای تجارت ایران ضرر فاحش دارد و بنا بر آن مجالس و استدالالت ،دولت علیه غدغن
را برداشت .اینک محض استحضار کارپردازی حاجی ترخان چند فقره از دالیل را ذکر مینماید.
اوالً از روی استاتیستیک معلوم و مشخص شده است که قبل از استعمال رنگ جوهر ،تجارت
قالی با خارجه در عرض سال ،نهایت به بیستهزار تومان بالغ میشد و حاال چنانچه مالحظه
میفرمایید یکی از تجارتهای معتبر ایران شده است .یانیاً چون رنگ طبیعی را از گیاهان
مخصوص میکِشند که پیداکردن آن در صحراها و استخراج رنگ از آنها کمال صعوبت را دارد،
به این مالحظه فرش قالی کمتر بافته می شود .مثالً در یک کارخانه که در عرض سال پنج یا
شش قالی با رنگ طبیعی بافته شود ،در همان کارخانه با رنگ جوهری چهل پنجاه قالی
میتوان بافت .یالثاً از آنجاییکه تجارت در همهجا باید آزاد باشد ،نمیتوان تجار را مجبور نمود
که تجارتشان را منحصر به خریدوفروش مال اعال نمایند .صرفه تاجر بهر چه اقتضا نماید البته
همانطور خواهد کرد و چنانکه ضرری بر وی مترتب شود ،خودش از همهکس ملتفت شده در
وضع خریدوفروش خود تغییر خواهد داد و در این مسئله بهخصوص تجار ایرانی اصرار دارند که
ما خود ملتفت نفع و ضرر بیشتر هستیم تا اولیای دولتعلیه ،هر وقت ضرری از رنگ جوهر
دیدیم فوراً ترک خواهیم کرد .رابعاً هرگاه درست مالحظه شود ،هر جنسی هم اصل دارد و هم
بدل و هرکدام در مقام خود قیمت معینی دارد ،اما استعمال رنگ بدل چون به مصرف عامه
میرسد بیشتر است .چنانکه هرگاه تنمل شود چیتهای روس که امروز وارد ایران میشود،
بهمحض اینکه به آب برسند رنگ آنها رفته و بیمصرف میشوند .پس چرا اولیای دولتعلیه
منع نمینمایند؟ خامساً بدیهی است فرشی که با رنگ جوهری ساخته شده زودتر عیب میکند
تا فرشی که به رنگ طبیعی بافته میشود و بنابراین ،بیشتر محل خرج و مصرف پیدا میکند؛
اما یک قالی که با رنگ طبیعی ساخته شده باشد ،هرکس آن را بخرد تا حد بلکه دویست سال
محتاج به فرش نخواهد شد( ».مرکز اسناد وزارت خارجه1322-k7-p3-24 ،ق)»

به نظر میآید دالیلی که وزارت تجارت برای برداشتن ممنوعیت استفاده از رنگهای
جوهری در قالی ذکر کرده است ،عکسالعمل این وزارت در پاسخ به راپورت «کارپرداز
حاجی ترخان» به وزارت خارجه راجع به ضعفِ تجارت مالالتجاره و متاع ایران در
روسیه بوده است که باعث عصبانیت مسئولین وزارت تجارت شده بود .برخی از دالیل
ازجمله دلیل دوم که مبنی بر «کوتاه شدن زمان تولید قالی با استفاده از رنگهای
جوهری» میباشد ،صحیح و منطقی نیست؛ لیکن این سند رسمی را که اعالم میکند
دولت غدغنِ استفاده از رنگهای جوهری را برداشته است ،نمیتوان نادیده گرفت.
در دورۀ قاجاریه رنگ جوهری یا آنیلینی از کشور آلمان ،از طریق بغداد وارد ایران
میشد (همان1329-11-37-13.1 ،ق) .در سال 1323ق (1905-6م) ،یکی از تجارتخانههای
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آلمان ،تعدادی جعبه رنگ جوهری وارد ایالت عراق عجم کرد که کارگزاران عراق با
دستور وزارت خارجه ایران از فروش و استعمال این رنگها ممانعت بهعمل آوردند
(همان1324-18-10-21 ،ق) .اما در سالهای پایانی دورۀ قاجاریه واردات رنگهای جوهری
از ایالت بادنِ آلمان بهصورت رسمی انجام میشد؛ بهطوریکه تجارتخانۀ پرسپولیس در
برلین و شرکت رابرت ونکهوس ( )Robert Wonckhausدر هامبورگ ،از اول
جمادیاآلخر 1339ق ( 10فوریه 1921م) به تبلیغ برای فروش رنگهای کارخانههای آلمان
در روزنامۀ کاوه پرداختند و این آگهی را چندین نوبت تا شعبان 1340ق (مارس 1922م)
در این روزنامه به چاپ رساندند (روزنامۀ کاوه ،سال دوم (دورۀ جدید) ،ش  5 ،2مهرماه قدیم
2

 1290یزدگردی – غره جمادیاآلخر سنه 1339ق ،ص .)18
 .2-3حمايت از شرکتهاي فرش خارجي در ايران

رویکرد حکومت قاجاریه بهخصوص دورۀ حکومت ناصرالدینشاه به مقولۀ تجارت،
مثبت بود و تجار در بین سایر اصناف از احترام خاصی برخوردار بودند .ادوارد پوالگ
طبیب مخصوص ناصرالدینشاه که از سال 1851-60م (1267-76ق) مقیم ایران بود ،در
این زمینه مینویسد:
«در بین کلیه مشاغل و اصناف ،تجار از همه مهمترند؛ خیلی بهندرت ممکن است به دارایی و
مال تجار تجاوز و دست درازی کنند .دولت از ایجاد مزاحمت برای آنان پرهیز دارد درحالیکه
صاحبان سایر مشاغل و حرف ،بدون هیچ استثنایی گرفتار آناند .در تمام طول اقامت نهسالهام
هیچ موردی مشاهده نشد که مال تاجری را ضبط و مصادره کرده باشند( ».پوالگ ،ص )392

حکومت و دولتهای قاجاریه در راستایِ حمایت از تجارت بینالمللی ایران ،شرکتهای
خارجی که به سرمایهگذاری در تولید و تجارت فرش ایران عالقهمند بودند را همواره
موردحمایت خود قرارمیدادند و در برخورد با مسائل و مشکالت شرکتها و تجار مزبور
تالش میکردند موانع فعالیت آنها را به حداقلِ ممکن برسانند و امنیت آنها را برای فعالیت
در ایران فراهم کنند .مکاتبات متعددی از وزارت خارجه ایران برای پیگیری شکایات و
درخواستهای تجار و شرکتهای خارجی در دست است که با حمایت کنسولهای آنها
در ایران صورت میگرفت .بهعنوان نمونه میتوان به شکایت شرکت زیگلر از برخی از
بافندگان در سال 1319ق (1901-2م) اشاره کرد .بافندگانِ طرفِ قرارداد این شرکت از
مواد اولیۀ نامرغوب جوهری بهجای مواد اولیۀ با کیفیتی که این شرکت در اختیار آنها
قرارمیداد ،استفاده میکردند و در استفاده از طرح و نقشۀ فرشهای این شرکت
امانتدار نبودند  .شرکت زیگلر شرح موضوع را به سفارت انگلستان اعالم کرد و این
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مشکل از سوی این سفارت با وزارت خارجه ایران مطرح شد .برای رفع این معضل ،از
سوی دولت ایران به شاهزاده عضدالدوله که در ارتباط با این موضوع بود ،دستور داده
شد که رسیدگیهای الزم را انجام دهد (مرکز اسناد وزارت خارجه1319-24-07-3 ،ق) .این
شکایت در همان سال به محضر اتابک اعظم نیز رسیده است (همان1319-24-07-5 ،ق).
در اسناد باقیمانده از دورۀ قاجاریه ،سرقت فرشهای شرکتهای خارجی ،از
شکایتهایی است که این شرکتها دادخواست خود را برای رسیدگی به وزارت خارجه
ایران یا به سفارت کشور خود در ایران میدادند .در موارد متعددی برای رسیدگی به
شکایات ،سفارتخانهها پیگیری موضوع را از وزارت خارجه ایران میخواستند .شرکت
زیگلر در  13ربیعالثانی 1320ق ( 20جوالی 1902م) طی نامهای از آقای مشیرالدوله
ه وزیر خارجه ایران ه درخواست کرد که رسیدگی و همکاری الزم درخصوص قالیهایی
که در زمان حمل در قزوین گمشدهاند ،صورت پذیرد (همان1320-23-14-5 ،ق).
کمپانی قالیبافی زیگلر از شرکتهای انگلیسی بود که در والیت عراق به تولید و
تجارت فرش مشغول بود .این کمپانی عالوهبر حمایتهای سفارت انگلستان ،مورد
حمایت دولت ایران نیز بود؛ از جملۀ این حمایتها میتوان اشاره کرد به اینکه وزارت
داخله در مکاتبهای به حکمران عراق دستور داد ،یکصد شتر برای حمل فرشهای این
کمپانی تنمین کند (همان1325-24-5-36 ،ق).
سفارت آمریکا در سال 1325ق (1907-8ق) گزارشی راجع به تاجران آمریکایی که در
عراق مشغول به تجارت فرش بودند ،به وزارت خارجه ایران نوشت و از ایجاد مزاحمت
برای تجار فرش آمریکایی در عراق از سوی حاجی آقامحمد و حاجی علیمحمد
چاتالقچی شکایت کرد .محمدعلی عالءالسلطنه  -وزیر خارجه ایران -در راستای حمایت
از تجارت فرش در  17جمادیاآلخر 1325ق ( 28جوالی 1907ق) برای رفع مشکل به
معتمد خاقان حاکم عراق چنین نوشت:
«از سفارت آمریکا شرحی به وزارت امور خارجه نوشتهاند و از مزاحمتی که حاجی آقامحمد
و حاجی علیمحمد چاتالقچی در امور تجارت قالی عراق میرسانند ،شکایت کردهاند .چون
توسعۀ تجارت امتعه ایران به خارجه از مسائل مهمه است ،به هر نحو است باید نهایت سعی را
نمود که حتیالمقدور زیانی به معامالت با خارجه وارد نیاید ،اینگونه شکایتها که میرسد باید
خیلی زود جلوگیری بشود که ضرری به تجارت نرسد .معهذا بدیهی است غدغن میفرمایید که
از طرف بعضی اقدامی که مضر به این معامالت باشد ،به عمل نیاید و رؤسای کارخانجات را هم
اطمینان بدهید که در اظهارات حقه آنها کمال همراهی را خواهید [داشت]( .محمدعلی
عالءالسلطنه)» (همان1325-04-18-82 ،ق)
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 .3-3معرفي بینالمللي فرش ايران

در اواخر دورۀ قاجاریه ،با بهوجودآمدن رقابت بینالمللی تجارت فرش و تالش رقبای
بینالمللی از جمله چین ،هند و ترکیه برای توسعۀ بازار و جلب مشتریان خارجی ،تبلیغات
حائز اهمیت شد (اتحادیه و پروان ،ص  .)6یکی از شیوههای معرفی فرش ایران به خارجیان،
ارسال فرش بهعنوان هدیه به پادشاهان و دولتمردان کشورها ازسوی دولت ایران بود.
سیاستمدارانِ ایران در طول تاریخ از قالیچههای نفیس بهعنوان هدیهای فاخر برای
پیشکِش به پادشاهان ،همتایان سیاسی و سردمداران سایر کشورها استفاده میکردهاند.
این نوع پیشکشها در دوران طالیی تولید و تجارت فرش ایران یعنی دورۀ صفویه نیز
رایج بود؛ بهعنوان نمونه در سالهای 974-5ق (1567م) فرشهای ابریشمی از همدان و
درگزین بهعنوان هدیه به سلطان عثمانی تقدیم شد (واکر ،ص  .)76عالوهبراین ،فرشهای
دیگری بهعنوان هدیه به پادشاهان عثمانی در سالهای 965-6ق (1558م) و 988-9ق
(1581م) ارسال شد (همان ،ص  .)77از نمونههای اهدایی به سردمداران اروپائیان میتوان
به یک تخته فرش پلونزی اشاره کرد که در سال 1076-77ق (1666م) به ملکۀ هلند،
سوفی آمالی ( ،)Sophie Amalieاهدا شد (همان ،ص .)86
دربار شاهنشاهی قاجار نیز ،خواسته یا ناخواسته از این شیوه برای تبلیغ فرش ایران
بهره میبرد و گاهی فرش را بهعنوان هدیه به همتایان سیاسی تقدیم میکرد .در بین
هدایای نفیسی که محمدشاه قاجار در سفر آجودانباشی به فرانسه برای همسر و خواهر
پادشاه فرانسه ارسال کرده بود ،چندتخته قالیچۀ نفیس هراتی نیز وجود داشت (مشیری،
ص  .)345از دیگر موارد ،هدیۀ مظفرالدین شاه قاجار به رئیسجمهور اتازونی (آمریکا) است
که در  5ربیعاالول 1320ق ( 12ژوئن 1902م) به استانبول ارسال شد که درنهایت به
آمریکا برسد (مرکز اسناد وزارت خارجه1320-05-21.1-108 ،ق) .همچنین در همین سال
مظفرالدینشاه یکتخته قالی کرمان که برای هدیه به پادشاه بلژیک سفارش داده بود،
برای تسلیم به وی به سفارتخانه بروکسل فرستاد (همان1320-19-15-3 ،ق).
شاهان قاجار برای تزئین کاخهای خود نیز عالقۀ زیادی به فرش نشان میدادند و در
پارهای موارد به سفارش طرحی خاص برای کاخهای خود اقدام میکردند که از دید
سیاحان و میهمانان خارجی به دور نمیماند و بردِ تبلیغاتی باالیی داشت .تاالر پذیرایی
مهمانها در زمان پادشاهی محمدشاه قاجار مفروش به قالیهای بزرگِ نفیس و
گرانبهایی بود که اوژن فالندن در مالقاتی که با شاه ایران در معیت یک وزیر روسی
داشت ،آنها را از نظر گذرانده بود (فالندن ،ص  .)426مارسل اورسل ،سیاح بلژیکی ،در
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بازدیدی که از ارگ شاهنشاهی در سال 1882م (1299-300ق) در دورۀ ناصرالدینشاه
قاجار داشته ،فرشی که در آن صورتِ زنهای مختلف را با رنگهای گوناگون بافته بودند
و از نظر وی مبتذل بوده است ،در نارنجستان (عیشخانه شاه) دیده است که باید یکی از
فرشهای سفارشی دربار باشد (اورسل ،ص .)155
در پی اقدامات شاهنشاهی ایران ،مسئولین بلندپایۀ دولتی نیز به دستور شاهنشاه
ایران یا به ارادۀ خود در جهت معرفی فرش گامهایی برمیداشتند .وزارت خارجه از
مکانهایی بود که قریب بهاتفاق خارجیانی که به ایران سفر میکردند ،به این وزارتخانه
گذری داشتند و هر چیزی که در این مکان رؤیت میکردند ،برایشان بااهمیت جلوه
میکرد .ارنست اورسل در سفرنامۀ خود از فرشی هراتی در اتاق وزارت خارجه ایران
نوشته است و نحوۀ توصیف وی از این فرش بهعنوان بزرگترین و زیباترین فرش هرات،
اعجاب و عالقه او را به فرش ایرانی نشان میدهد (همان ،ص .)152
حضور در نمایشگاههای خارجی در ابتدای قرن 14ق از سوی تجار داخلی و خارجی
فرش ایران از دیگر راهکارهای تبلیغ فرش ایران در دنیا بود که براساس مکاتبات
بهدستآمده از این سال ها از حمایت نسبی دولتمردان دربار قاجاریه برخوردار بوده
است .بهعنوان نمونه مشیرالدوله ه وزیر خارجه ایران ه در  10ربیعاالول 1322ق ( 25می
1904م) با محققالسلطنه درخصوص تحویل فرشهایی که قرار بوده است به نمایشگاه
آمریکا فرستاده شود ،مکاتبه و هماهنگی کرد که این فرشها به ممتازالملک تحویل
شود (مرکز اسناد وزارت خارجه1320-25-14-4 ،ق) .این دست مکاتبات ،همکاری نسبی دربار
و دولت قاجار را برای حضور در نمایشگاههای خارجی نشان میدهد.
گاهیاوقات ،دربار شاهنشاهی قاجار با اعطای نشان افتخار به متصدیان فعال در عرصۀ
تولید و تجارت فرش ،روحیۀ تازهای در آنها میدمید و از این طریق سیاستهای تشویقی
برای توسعۀ تولید و تجارت فرش را دنبال میکرد .مظفرالدینشاه قاجار در  8رمضان
1320ق ( 9دسامبر 1902م) در طی مکاتبهای ،مدیر ادارۀ تجارت قالی در عراق را به دریافت
یک قطعه نشان شیر و خورشید از درجۀ چهارم مفتخر نمود (همان1320-24-13-3 ،ق).
 .4نقش کنسولهاي ايران در تجارت بینالمللي فرش
در دورۀ قاجاریه همانطور که کشورهای اروپایی برای حفظ منافع خود در ایران
کنسولگریهایی در شهرهای مختلف تنسیس کردند ،ایران نیز به راهاندازی کنسولگریهایی
در مراکز مهم سیاسی و تجاری برای پشتیبانی و محافظت از منافع ملی مبادرت نمود.
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در یادداشتهای ادوارد پوالگ آمده است که ایران در دهۀ  1850میالدی در تفلیس،
ارزروم ،طرابوزان ،قسطنطنیه ،بمبئی ،بغداد ،قاهره و بهطور موقت در ازمیر ،اسکندریه و
حیفا کنسولگری داشته است (پوالگ ،ص .)395
تجارت فرش همواره از مواردی بود که موردتوجه کنسولهای ایران قرار داشت .آنها
درصورتیکه بازار فروش فرش ایران را در کشوری مناسب میدیدند ،برای اطالعرسانی
به دولتمردان و تجار فرش ایران مساعی الزم را انجام میدادند .کنسولخانه ایران در
ایتالیا درحدود سال 1320ق (1902-3م) بهتازگی در میالن تنسیس شده بود .کنسول ایران
در ایتالیا در مکاتبۀ خود با وزیر تجارت ایران ،ضمن اینکه از وزیر ،اطالعرسانی درخصوص
تنسیس این کنسولخانه را میخواست ،وجود زمینۀ مناسب تجارت فرش ایران در ایتالیا
را نیز متذکر شد و از او درخواست کرد این موضوع به اطالعِ تجار و صنعتکاران داخله و
مهاجرین ایرانی که مقیم استامبول هستند و بیش از بقیه تجار با قسمت شمالی ایران
در ارتباط هستند ،رسانده شود (مرکز اسناد وزارت خارجه1320-09-16-40 ،ق).
در بسیاری از موارد مشکالت تجارت فرش ایران در خارج ،از سوی کنسولهای ایران
مطرح و مسائلِ آن پیگیری می شد و آنها با توجه به اهمیت موضوع به ارائه راهکارهایی
در این زمینه میپرداختند .کنسول ایران در آمریکا در اول محرم 1320ق ( 10آوریل
1902م) تجارت فرش به آمریکا را در رأس کاالهای صادراتی ایران به آمریکا نوشت و
توجه جدی دولتمردان ایران را برای جلوگیری از بهوجود آمدن نقصان در این تجارت
درخواست کرد .کنسول ایران برای تقویت صادرات فرشهای باکیفیت ،پیشنهاد کرد که
مهر مخصوصی ازسوی گمرک ایران بر فرشهای باکیفیت بزنند و برای از گردونه خارج
کردن فرشهای با رنگ مصنوعی و پشمهای پوسیده از مهر کردن این فرشها امتناع
ورزند .دومین مسئلهای که ازسوی این کنسول مطرح شد ،عدم مطابقت رنگ و اندازۀ
فرشهای ایرانی با سلیقه آمریکائیها بود .وی با منمور کردن مسیو «وان کارنپک» به
ایران که یکی از تجار فرش در آمریکا بود ،سعی کرد سلیقۀ آمریکائیها ازنظر رنگ و
اندازۀ فرش را به فرشبافان ایرانی انتقال دهد و سایر موارد ازجمله مهر کردن فرشهای
باکیفیت در گمرک را نیز در دولت ایران پیگیری نماید (همان1320-10-3-043 ،ق).
سفارت ایران در الهه در  29ذیقعده 1322ق ( 4فوریه 1905م) از عرضۀ فرش نامرغوب
بهنام فرش ایران در کشور هلند خبر داد و از عرضه فرشِ بدل در این کشور بهسبب
بهخطرافتادن حیثیت و اعتبار فرش ایران ابراز نگرانی کرد و از وزارت خارجه ایران
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خواست با رسیدگی به این موضوع از کسادی بازار این کاالی ایرانی در هلند جلوگیری
کند (همان1322-9-6-65 ،ق).
بابت مزاحمتی که تجار ایرانی در سال 1325ق (1907-8م) برای تجار اتازونی در
والیت عراق ایجاد کردند ،عالوهبر حمایت دولت ایران در رفع این مشکل ،کنسول ایران
در اتازونی در همین سال به وزارت خارجه گزارشی نوشت و از آن بهعنوان مانعی بر سر
راه توسعۀ تجارت فرش ایران در اتازونی یاد کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
(همان1325-04-18-83 ،ق).

سیاستهای تشویقی از دیگر حمایتهایی بود که گاهی از سوی کنسولهای ایران
برای تجار ایرانی و خارجی که در تجارت فرش اهتمامی داشتند ،با همکاری دولتمردان
ایران اجرا میشد .سفیر ایران در استامبول در سال 1332ق (1913-14م) برای یکی از
تجار تبعۀ دولت ایتالیا که نسبت به تجارت فرش ایران در استامبول حسن مساعدت
داشت ،از وزارت خارجه ایران درخواستِ نشان شیر و خورشید از درجۀ سوم نمود که
این نشان به وی اعطا شد (همان1331-48-12-3 ،ق).
 .5نقش گمرک ايران در تجارت فرش
گمرک در دورۀ قاجاریه مبدأ رسمی صادرات کاال از ایران بود که در برخی از شهرها
ایجاد شد .در سفرنامۀ ارنست اورسل ،میزان عوارض گمرکی برای وارد یا صادر کردن هر
کاالیی در سال 1882م (1299-300ق) معادل  5درصد ارزش کلی آن کاال بهعنوان
عوارض یابت به یبت رسیده است و برای تجار ایرانی مالیات دروازه و حقوق گمرک
داخلی علیحدهای نیز وضع شده بود که از قرار معلوم تجار اروپائی از پرداخت آن معاف
بودهاند (اورسل ،صص  238و  248و کرزن ،ص  .)286عوارض گمرکی داخلی که مختص
تاجران ایرانی برای جابهجایی کاال (کاالی ایرانی یا وارداتی) در داخل کشور وضع شده بود،
دو و نیم درصد ارزش کلی کاالها بوده است (کرزن ،ص .)286
بیستسال بعد در 1902م (1319-20ق) نرخ حق گمرکیِ صادرات کاال ،همچنان برای
خارجیان پنج درصدِ ارزش کاال بود که براساس بارنامه دریافت میشد .این حق گمرکی
برای ایرانیان در آن سالها از یک تا هشتدرصد ارزش کاالی صادراتی متغیر بود (اینووه،
ص .)136

صادرات کاالهای ایرانی بهوسیلۀ راهآهن ماوراء بحر خزر در فرمانی که دولت روس
در فوریه 1889م (جمادیالثانی 1306ق) صادر کرد ،بنابر قیمت جنس ،دو و نیم درصد
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عوارض گمرکی داشته است .لیکن براساس فرمانی که یکسال بعد از آن ،یعنی فوریه
1890م (جمادیالثانی 1307ق) صادر شد ،هرگاه این قبیل اجناس بهوسیلۀ خطوط آهن
ماوراء دریای خزر بهصورت ترانزیت به اروپا صادر میشد ،اگر از طریق عشقآباد یا هر
ایستگاه دیگر ماوراء بحر خزر حمل شده بود ،از هرگونه عوارضی معاف بود (کرزن ،ص .)288
اسناد تاریخی نشان میدهد که تا پایان دهۀ 1310ق ،از بسیاری از کاالهای صادراتی
ایران به خارج حقوق گمرکی اخذ میشده که فرش نیز در زمرۀ آنها بوده است .در یکی
از این شواهد تاریخی آمده که در  5جمادیاالول 1317ق ( 11سپتامبر 1899م) ،مشیرالدوله
ه وزیر خارجه ایران ه به مدیر گمرکات نوشته است که تعدادی قالی بدون مطالبۀ حق
گمرکی از رشت به قصد شرکت در نمایشگاه فیالدلفیا عبور داده شود .این مکاتبه حاکی
از این است که عوارض گمرکی برای صادرات فرش در این سال برقرار بوده است (مرکز
اسناد وزارت خارجه1317-29-01-26 ،ق) .لیکن در اواخر دهۀ مزبور (1310ق) ،رویکردی
برای تسهیل صادرات کاالهای ایران بهوجود آمد .در اواخر این دهه حقوق راهداری که
از بازدارندههای تجارت خارجی بود متوقف گردید (موسایی ،ص  .)23در همین راستا ،در
 15ذیقعده 1320ق ( 13فوریه 1903م) ،تعرفه جدیدی برای صادرات کاال مقرر شد« .به
موجب این فرمان قرار شد از بسیاری از کاالهای صادراتی از قبیل منسوجات و قالی...
حقوق گمرکی دریافت ندارند و همچنین مقرر شد بیستودو شاهی که از هر باری در
مرزها دریافت میگردید متروک دارند(».عیسوی ،ص  )227در تنیید این معافیت گمرکی
در سندی از عصر قاجاریه آمده است که کمپانی قالیبافی عراق در سال 1320ق (-3
1902م) ،درخصوص حقوق گمرکی که به مالالتجاره این شرکت اعمال شده بود ،به
وزارت خارجه عریضه نوشت و وزارت خارجه نیز این عرضِحال را به وزارت گمرک
ارسال کرد .در جواب نامۀ مزبور ،وزارت گمرک ایران در  24شعبان  26( 1320نوامبر
1902م) در پاسخ به وزیر امور خارجه نوشته است که اکثر کاالهای صادراتی از گمرکات
معاف شدهاند (مرکز اسناد وزارت خارجه1320-23-14.2-2 ،ق).
از مواردی که وزارت گمرک در آن بسیار دخیل بود ،برخورد با استفاده از رنگهای
جوهری در فرش بود؛ زیرا سیاستهایی که دولت برای مبارزه با استفاده از رنگهای
جوهری در فرش در پیش گرفت ،همگی با استفاده از اهرم گمرک قابلیت اجرا مییافت.
همانگونه که در ابتدای این مقاله بهطور مفصل بحث شد ،دولت در این زمینه
سیاستهایی از قبیل ممنوعیت واردات رنگهای آنیلن به ایران ،ممنوعیت صادرات
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فرشهای رنگ جوهری و سپس الزام پرداخت حق گمرکی برای صادرات فرشهای رنگ
جوهری در نظر گرفت که اجرای همه آنها الزاماً از کانال گمرک میگذشت.
 .6نتیجه
پس از آرامش نسبی در اواسط عصر قاجاریه ،با توجه به شرایط مساعد بازار جهانی کاال،
توسعۀ تجارت بینالمللی کاالهای ایران موردتوجه دولت قرارگرفت .در این دوران تجار و
بازرگانان از مهمترین و معتبرترین اصناف بودند .در همین راستا ،مسئولین اجرایی
حکومت قاجاریه با رویکرد مثبت به تجارت فرش ،از شرکتهای خارجی فرش در ایران
حمایت کردند و پاسخگوی مشکالت آنها بودند.
در عصر قاجاریه از سیاستهای دربار ایران و مسئولین دولتی ،معرفی فرش ایران به
جهانیان بود .آنها سعی میکردند از موقعیت و امکانات دولتی در این زمینه استفاده
کنند .مطابق با سنتهای دیرین ایرانی ،پادشاه ایران و مسئولین مملکت با ارسال
هدایایی به همتایان خود به معرفی فرش ایران میپرداختند .این هدایا از طریق سفرای
ایران و گاهی از طریق سفارتخانههای خارجی در تهران ارسال میشد .شیوۀ دیگرِ
معرفی و تبلیغ فرش ایران ،استفاده از فرش برای تزئین کاخهای دربار و عمارتهای
دولتی بود .این فرشها موردتوجه سیاحان و سفیران خارجی قرارمیگرفت؛ بهطوریکه
در بسیاری از سفرنامههایِ آنها توصیف فرش در عمارتهای دولتی ایران دیده میشود.
سیاست دیگر دولت برای معرفی فرش ایران ،حمایت از حضور فرش در نمایشگاههای
خارجی بود که اقداماتی در جهت تسهیل آن انجام میداد .تشویق مدیران دولتیِ موفق
در ادارۀ صنعت فرش از دیگر سیاستهای حمایتی ایران در زمینۀ فرش بود و گاهی
نشانهای دولتی به تجار موفق داخلی و خارجی هم داده میشد.
برای اجرای سیاستهای تجاری ایران ،کنسولگریها ،گمرک و سایر وزارتخانههای
دولت ( وزارت خارجه ،وزارت تجارت و فوائد عامه ،وزارت مالیه ،وزارت داخله و ادارات تجارت قالی در
برخی نقاط ازجمله در ایالت عراق عجم) ،سه ضلع مثلثِ اجرای سیاستهای دولتی در زمینۀ
صنعت و تجارت فرش بودند .در خارج از کشور ،کنسولگریها و در داخل ایران گمرک و
سایر وزارتخانهها در اختیار دربار و دولت قرارداشتند .بعضی از کنسولهای ایران که
موقعیت مناسبی برای تجارت بینالمللی فرش ایران در خارج مشاهده میکردند ،به
اطالع تجار ایرانی میرساندند .گاهی اوقات بعضی از کنسولها درصورتیکه مشکالتی
فراروی تجارت فرش ایران مالحظه میکردند ،ضمن طرح مشکل به ارائه راهکارهایی

 / 36نقش دستگاههاي دولتي عصر قاجاريه در صنعت و تجارت فرش ايران

درجهت حل آن میپرداختند .گمرک ،بهعنوان عامل دیگر اجرای سیاستهای دولتی،
گلوگاه اجرای قوانین تجاری محسوب میشد که قانون تعرفه گمرکی و اجازۀ صادرات و
واردت را در اختیار داشت .وزارتخانهها نیز بازوی اجرایی سیاستهای دولت در زمینههای
مختلف تولید و تجارت فرش ازجمله مبارزه با رنگهای جوهری ،حمایت از شرکتهای
خارجی و ...محسوب میشدند که در خدمت دربار و دولت قاجاریه قرارداشتند.
مهمترین مسئلۀ داخلی فرش ایران در عصر قاجاریه ،ورود رنگهای شیمیاییِ
بیکیفیت یا رنگهای جوهری به ایران در اواخر قرن 13ق19/م بود که عدم آگاهیِ
فعالین این عرصه از ایرات مخرب استفاده از آنها در رنگرزی خامه فرش ،به آیار سوئی
در تجارت بینالمللی فرش ایران انجامید و به یکی از دغدغههای دولت در زمینۀ صنعت
فرش تبدیل شد .دولت ایران با اجرای قانون ممنوعیت ورود رنگهای جوهری،
ممنوعیت صادرات فرشهای رنگ جوهری و در نهایت اخذ حق گمرکی برای صادرات
این فرش ها ،تالش کرد که با این بالی صنعت فرش ایران مبارزه کند؛ اما در این زمینه
به توفیقات معتنابهای دست نیافت و برنامههای دولت تنها بازدارندگیهای مقطعی
داشت و آیار سوء استفاده از جوهر تا دههها چهرۀ فرش ایران را مخدوش کرد.
برآیند اقدامات دولت ایران در دورۀ قاجاریه که بهضرورت با درخواست گروههای
فعال در تولید و تجارت فرش به حمایت و هدایت دستاندرکاران این صنعت میپرداخت،
از جهتگیری دولت در توسعه تجارت بینالمللی فرش ایران نشان دارد .در این دوره
شرایط بازار جهانی بهگونهای بود که رونق معتنابهِ تجارت فرش و در پیِ آن رونق تولید
فرش اتفاق افتاد و دولتمردان قاجار نیز به این مهم واقف بودند و تالشِ خود را برای
توسعۀ تولید و تجارت فرش در حد امکانات خود بهکار گرفتند؛ لیکن تمرکز دولت روی
مسائل تجاری فرش بهویژه تجارت خارجی آن بود و مسائل داخلی این صنعت کمتر
موردتوجه قرارداشت.
پينوشت
 .1برای واژۀ آنیلین در فرهنگ لغت دهخدا آمده است« :آنیلین( .فرانسوی ،اِ) ماده رنگی که از
زغالسنگ گیرند ».لیکن در عصر قاجاریه ،به رنگهای شیمیایی که از خارج به ایران وارد میشد،
رنگهای آنیلینی میگفتند.
 .2دو اعالمیۀ مزبور یکی از  11اعالمیۀ شرکت رابرت ونکهوس و یکی از  7اعالمیۀ تجارتخانه
پرسپولیس است که در روزنامۀ کاوه به چاپ رسیده بود.
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اسناد

 -1مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران« ،نامه وزارت گمرک به وزير امور خارجه» ،سند
ش 1320-23-14.2-2ق.
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 -2مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران« ،اداره تلگرافي دولت علیۀ ايران ،از عراق
به طهران» ،سند ش 1324-18-10-17ق.
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 -3مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران« ،سواد کاغذ وزارت خارجه به
معتمد خاقان حاکم عراق» ،سند ش 1325-04-18-82ق.
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