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 دورۀ قاجار در ایران مصادف با نهضت صنعتی شدن اروپاست و 

صنایع نساجی ایران که در این دوره هنوز با دست انجام می شد، توان 

مقابله با محصوالت ماشینی را نداشت. در این زمان انواع پارچه های 

خارجی به سوی بازار ایران روانه شد که به دلیل ح�یت نکردن از 

صنایع بومی، کارگاه های پارچه بافی مملکت رونق گذشته خود را از 

دست دادند. این روند با واگذاری امتیازات بی رویه به دولت های 

خارجی، به خصوص روسیه و انگلیس، شدت بیشرتی یافت.

هدف: بررسـی وضعیت صنعت نسـاجی در ایران در دورۀ قاجار از 

طریق مطالعۀ اسناد و مدارک موجود است.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حارض، پژوهشی توصیفی تحلیلی 

است. مبانی نظری پژوهش حارض به روش کتابخانه ای و جمع آوری 

داده ها از طریق فیش برداری و بازخوانی اسناد انجام شده است. 

یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان از رکود صنایع داخلی در 

اثر افزایش صادرات پارچه های اروپائی است.همچنین افزایش قیمت 

مواد اولیه،تجار رابه سمت گسرتش صادرات مواد اولیه سوق داد و این 

امر بر رکود صنایع داخلی افزود.

ڪلیدواژه ها  
قاجار/ نساجی/ ابریشم/ انواع پارچه
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نسـاجی در عصـر قاجـار:
 تولید و تجارت پارچه۱ 

مقدمه
آقامحمد خان، موسس سلسلة قاجار، در سال1210ق./1795م. تاج گذارى كرد و به پادشاهى 
رسيد و تهران را به عنوان پايتخت خود برگزيد. دورة سلطنت او با انقالب كبير فرانسه هم 
زمان بود و شاه براى جلوگيرى از بروز اغتشاش در كشور، به اوضاع داخلى توجه ويژه اى نمود 
(غيبى،1384،ص609). آقامحمد خان ارتباط محدودى با دولت هاى اروپايى داشت اما در زمان 
پادشاهان ديگر اين سلسله، مناسبات خارجى فزونى گرفت و منجر به ايجاد روابط سياسى و 
تجارى گسترده ترى با كشورهايى چون انگليس و  روسيه گرديد (آورى،1373،ص6). دورة قاجار 
شروع وابستگى اقتصادى ايران به دولت هاى قدرتمند است كه اين وابستگى با واردات انواع 
محصوالت خارجى به ايران شديدتر شد. در زمان پادشاهان اين سلسله، دخالت اروپاييان در امور 
داخلى كشور به تدريج گسترش يافت و صنايع ايران پيشرفت قابل توجهى نكرد. مهم ترين داليل 

ركود صنايع كشور در اين دوره را مى توان عوامل زير برشمرد: 
بى عالقه بودن دولت مـردان مملكت درحمـايت از صنايع داخـلى به نحـوى كه براى 
ارتقاي سطح صنايع كشور اقدامى نمى شد رقابت شديد خارجيان در صادرات انواع كاال با 
اتكا به وجود تعرفه هاى غير منطقى كه واردات اجناس خارجـى را به كشور تشويق مى كرد، 
فقدان نيروى متخصص و صنعتى، نامناسب بودن جاده ها و نبود وسايل براى جا بجايى كاال، 
ناامن بودن جاده ها و فعاليت راهزن ها ، نبود سرماية كافى براى سرمايه گذارى كالن و همچنين 
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عدم اعتماد سرمايه داران به وضعيت اقتصـادى كشور به منظور سرمايه گـذارى. (شريعت 
پناهى،1372،ص11) در اين دوره، تجـارت فعاليتى دشوار بود و براى حمـل و نقل كاال، از 
شتر و قاطر استفـاده مى شد و در مسير كاروان هاى تجارى داخلـى ،گمرك خانه هاى متعددى 
وجود داشت كه وجوه مختلفى به عنوان عوارض گمركى براى كاالها دريافت مى كردند. 
به علت وجود راه هاى صعب العبور،  حمل و نقل زمينى طوالنى مى شد و از سويى ديگر راه ها 
هم به دليل حملة دزدان ناامن بودند (لمبتون،1375،ص158).  لذا در مجموع شرايط مناسبى 
براى تجار داخلى براى داد و ستد فراهم نبود. وجود اين شرايط باعث شده بود كه بازرگانان 
خارجى، تجار داخلى را مجبور كنند تا كاالهاى خود را در سواحل كشور تحويل گيرند كه اين 

امر فشار زيادى را بر صاحبان كاال وارد مى كرد.
درفاصلـة سال هـاى1210 تا 1250ق. دولت ايران با كشـور روسيـه در حـال جنگ 
بود. از سويى ديگر انگلستان نيز براى افزايش نفوذ سياسى خود به فعاليت مي پرداخته  كه در 
نتيجه، رقابت اقتصادى و سياسى دو كشور روسيه و انگليس در ايران آغاز گرديد. در اين زمان 
صنايع ايران و از جمله نساجى به شدت تحت تأثير نفوذ خارجى ها بود و به تدريج پيامدهايى 
در پى داشت كه خسارات جبران ناپذيرى بر صنعت كشور وارد مي نمود. ايران كه تا آن زمان 
يكى از مراكز مهم پارچه بافى در دنيا بود و انواع منسوجات آن به ساير كشورها صادر مى شد، 
به كشور وارد كنندة پارچه تبديل شد. تنزل پارچه بافى در ايران با ورود اجناس خارجى در 
دورة قاجار شروع شد. از اين دورة توليد و صدور محصوالت كشاورزى كشور تحت نظارت 
نمايندگان انگليس و روسيه انجام مى گرفت. به دليل نبودن بازار مصرف براى صنايع بومى، 
صاحبان حرف و صنايع دستى كشور بيكار شدند و به صورت كارگران روزمزد در آمدند. اگر 
چه تحت حمايت دربار، بازرگانان از آزادى عمل بيشترى برخوردار شدند اما به تدريج ايران 
به كشورى صادر كنندة مواد خام اوليه و وارد كنندة كاالهاى مصرفى اروپايى تبديل شد. در اين 
دوره فرستادة ناپلئون در دربار، واردات و صادرات ايران را اين گونه گزارش كرده: «ايران از 
هند انواع منسوجات آبى و سفيد و پارچه هاى ابريشمى و پنبه اى و ململ و ساير كاالها وارد 
مى كند. در مقابل صادرات ايران عبارت است از: ابريشم خام، پشم، پشم بز، قالى و ساير اقالم» 

(معتضد،1366،ص252)  
در دورة سلطنت محمدشاه، ايرانيان به زيان هاى ناشى از واردات بى روية كاالهاى ساخت 
فرنگ به قيمت نيستى طالى كشور و فقر صنعتگران داخلى پى بردند. اما از سوى دولتمردان 
اقدامات جدى در اين راستا صورت نمى گرفت(معتضد،1366،ص286).  در سال1252ق. 
نمايندة انگليس به وزير خارجه  خود نوشت كه شاه(محمدشاه) هر وسيله اى را براى جلوگيرى 
از مصرف فرآورده هاى صنعتى اروپايى براى مصرف فرآورده هاى ايرانى اتخاذ مى كند. به اين 

فریده طالب پور



۷۱
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۶

منظور اخيرا به توليدكنندگان بعضى پارچه ها مساعدة پولى و پاداش هايى داده و تأكيد نموده 
است كه درباريان به تدريج پارچه هاى پشمى ايرانى و شال هاى كرمانى را به جاى پارچه هايى 

كه در زمان حاضر در لباس هايشان به كار مى رود، به كار ببرند.»(نصر،1363،ص395)
در دورة ناصرالدين شاه فعاليت هاى كشاورزى، سنتى و بر اساس سيستم ارباب - رعيتى 
انجام مى شد. توليد محصوالت با روش هاى بومى و سنتى انجام مى گرفت و تجار ازحمايت 
دولت وقت برخوردار بودند. به علت وجود بحران هاى اقتصادى، حكمرانان كشور مجبور 
به دريافت وام هاى كالن از دولت هاي غربى و واگذارى امتيازات زيادى به آن ها شدند، لذا 
غربى گرايى به سرعت در  دربار و جامعة آن روزگسترش يافت(آورى،1373،ص9). بر اساس 
اطالعاتى كه كرزن از اين دوره ارائه كرده است پوشاك همة طبقات از غرب آورده مى شد. 
مردم اجناس ساخت منچستر يا مسكو را مى پوشيدند. ابريشم، ساتن و ماهوت براى طبقة اعيان 
از فرنگ، روس و هند وارد مى شد و روستائيان از چيت منچستر و مسكو استفاده مى كردند. 
نيلى را كه زن روستايى به كار مى برد، از بمبئى وارد مى شد. ايران در واقع همة لوازم زندگى  
خود را از غرب مى كرد(1347،ص66). در سال1273ق. ناوگان جنگى انگليس جزيرة خارك 
را تصرف نمود. ناصرالدين شاه با ميانجيگرى فرانسه معاهده اى با انگلستان بست كه به«قرارداد 
پاريس» معروف شد. اين معاهده، نفوذ سياسى و اقتصادى دولت هاى بيگانه را در كشور 
مهيا نمود؛ به نحوى كه خليج فارس و درياى عمان در اختيار دولت انگليس قرار گرفت و 

دروازه هاى تجارى خارجى ايران به دست آن ها افتاد (قديانى،1384،ص85).
در دورة بعد اوضاع نابسامان اقتصادى كشور را مى توان در فرمانى كه مظفرالدين شاه 
در28 شوال1320 صادر نمود، دريافت با اين مضمون:« مال التجاره وارده ساالنه در مملكت به 
درجات و به مراتب بيشتر از مال التجاره صادره از مملكت است و در واقع اين مسئله اسباب 
اين شد كه همه ساله مبالغى پول طالى مملكت از داخله به بهاى متاع خارجى به ممالك 
خارجه برود و كم كم اسباب اين مسئله باعث اين مى شود كه روز به روز تجارت مملكت 
كاهيده و اسباب نقص و كمى طال در داخلة مملكت خواهد شد» (عيسوى،1369،ص227). 
حاج زين العابدين مراغه اى از ايرانيان مقيم قفقاز، هم خطاب به تجار تبريز مى نويسد:« از كاغذ 
قرآن تا كفن مردگان خودتان محتاج فرنگيد. هرگاه فرنگيان فردا به شما محض عداوت متقال 
و چلوارى نفروشند آن وقت زندگان شما بى زير جامه و پيراهن و مردگانتان بى كفن خواهند 

ماند»(معتضد،1366،ص527).
در اين زمان ميزان واردات كاال به كشور چند برابر صادرات آن بود كه تفاوت مبلغ 
آن با مسكوكات طال و نقره پرداخت مى شد. اين امر منجر به خروج بى وقفة طال از كشور 
توسط تجار غربى گرديد و ذخاير طال و نقره را در ايران كاهش داد. در سال1320ق. بخش 

نساجـی در عصر قاجـار:
تولید و تجارت پارچه
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مهم تجارت ايران(حدود 70 درصد) اعم از صادرات و واردات در دست روس ها بود. مقام 
دوم يعنى 25درصد تجارت ايران مخصوص بريتانيا و بقية سهم ساير ممالك مانند هند، 
عثمانى، فرانسه و آلمان بود (عيسوى،1369،ص229). در اواخر دورة قاجار به علت وضعيت 
نامطلوب تجارت خارجى ايران و كاهش جهانى قيمت نقره، اوضاع اقتصادى ايران بيش از 
پيش در هم ريخت و مقدار صادرات كشور به شدت تنزل نمود. اگرچه كشف و استخراج 
نفت و صادرات آن آغاز شده بود اما تحوالت اقتصادى آن به دورة بعد، پهلوى، مربوط 

مى گردد (موسايى،1390،ص41)
هدف از نگارش اين مقاله بررسى وضعيت صنعت نساجى كشور در دورة قاجار در 
زمينة توليد، صادرات و واردات منسوجات مى باشد. فرض بر اين است كه شاهان قاجار به 
علت بى لياقتى و بى توجهى به امور مملكت از صنايع داخلى به ويژه نساجى حمايت نكردند. 
با چنين رويكردى كشورهاى صنعتى غرب، بازار مناسبى را در ايران براى عرضة محصوالت 
خود يافتند كه اين امر در طول يك صد سال منجر به نابودى صنايع بومى شد. در اين پژوهش 
با مطالعه كتابها و اسناد، وضعيت پارچه بافى در دورة قاجار شناسايى و عوامل موثر بر تغيير و 

تحوالت نساجى بررسى مي گردد. 

صنعت نساجی در دورۀ قاجار 
با سقوط سلطنت صفويه، صنعت پارچه بافى در ايران كه به زعم پژوهشگران بسيارى در اوج 
تعالى خود بود، به تدريج دچار ركود شد. رونقى كه در بافندگى در دورة نادرشاه افشار اتفاق 
افتاد، نيز بى اثر بود و با مرگ او صنايع نساجى به سرعت تنزل يافت. در ابتداى روى كارآمدن 
دولت قاجار توليد انواع پارچه در شهرها ادامه يافت. اگر چه پارچه هاى خارجى در اين زمان 
به ايران وارد مى شد، اما پارچه هاى ايرانى با انواع پارچه هاى هندى و غربى در رقابت بودند. 
عدم حمايت  شاهان از اين صنعت موجب شد كه در صنعت بافندگى اقدام قابل توجهى به 

وجود نيايد و نابسامانى اوضاع داخلى، رونق اين صنعت را از بين ببرد.
با انقالب صنعتى در اروپا در قرن 12ق./18 از نيروى بخار آب براى به كار انداختن 
ماشين آالت استفاده شد و در صنايع جهان به خصوص نساجى و ريسندگى اختراعات تازه اى 
عرضه گرديد و تحوالت جديدى روى داد كه نتيجة آن باال رفتن ميزان توليد پارچه بود. در 
انگلستان و روسيه كارخانجات متعدد پارچه بافى تأسيس شد. دورة  قاجار با انقالب ماشينى شدن 
در اروپا هم زمان بود و پارچه بافى ايران در آن دوره كه كامالً به طور دستى انجام مى شد، 
نمي توانست در برابر اين پيشرفت ها مقاومت كند. در طى حكومت قاجار، اروپا به قدرت 

سياسى و اقتصادى عظيمى تبديل شد كه بازارهاى جهانى را به زير سلطة خود درآورد.

فریده طالب پور
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آنچه مسلم است در دورة  فتحعلى شاه، ماشين در صنايع ايران جايى نداشت و پارچه بافى 
به طور دستى انجام مي شد. از طرف ديگر ورود پارچه هاى نخى اروپايى به ايران كه با 
بهاى ارزان ترى هم فروخته مى شدند، صنايع بافندگى ايران را با خطر جدى رو به روكرد. 
اگرچه شاه با تشويق بافندگان، دستور داد تا پارچه هايى مانند چلوارهاى مَدَرس1 توليد شود 
تا از خروج مسكوكات به كشور هند جلوگيرى گردد، اما اين اقدامات موفقيت آميز نبود 
(لمبتون،1375،ص181). ايران كه با توليدات صنايع داخلى خود مى توانست نيازهاى مردم از 
جمله پارچه را تأمين كند، به تدريج به وارد كردن پارچه هاى خارجى به ويژه منسوجات انگليسى 
پرداخت. در اين زمان به دست آوردن بازارهاى جديد براى فروش كاال براى اروپا اهميت 
فراوانى داشت و ايران يكى از اين بازارها محسوب مى شد(انصارى رنانى،1380،ص130). 
خريد كاال(عمدتاً پارچه) از اروپا، بازار فروش محصوالت خارجى را در ايران گسترش داد 
و در نتيجه بر اثر افزايش واردات انواع منسوجات اروپايى صنعت پارچه بافى رو به ركود 
گذاشت؛ تنها توليد قالى در اين دوره رونق بيشترى گرفت و بازار بهترى از ديگر توليدات، از 
جمله حريربافى، ابريشم بافى و ريسندگى به دست آورد. قالى هاى ايرانى، از مهم ترين كاالهايى 
كه زنان در توليد آن سهم زيادى داشتند، در اين دوره از شهرتى جهانى برخوردار بود و مقادير 
زيادى قالى از شهرهاى تبريز و همدان، از طريق استامبول به ساير نقاط دنيا صادر مى گرديد 
(دلريش،1375،ص46). قالى ها توسط زنان در خانه ها يا كارگاه هاى كوچك بافته مى شد. اما 
بعدها توليد آن ها دركارگاه هاى بزرگ ترى كه عمدتاً توسط سرمايه گذاران خارجى تأسيس 

شده بود، توسعه يافت.
محصوالت صنايع  دستى ايران بيشتر به مصرف داخلى مى رسيد و چندان در اقتصاد و 
تجارت خارجى اهميتى نداشت. اصفهان از ايام گذشته يكى از مراكز مهم توليد پارچه بود. 
در كتاب جغرافياى اصفهان، مشاغلى در اين دوره در شهر اصفهان معرفى مى شوند كه رونق 
پيشين خود را ندارند، از جمله: كالهدوزى، چرم دوزى، نقش دوزى و نساجى. مؤلف اين 
كتاب اذعان داردكه:« سابق كه پارچه هاى فرنگى شايع نبود از اعلى و دانى حتى اركان دولت 
و بعضى شاهزادگان عظام قدك پوش2 بودند. بدين جهت قدك هاى بسيار ممتاز خوب در 

اصفهان مى بافتند» (1342،ص101)
عهد نامة گلستان در سال 1228ق. با حضور ميرزا ابوالحسن خان شيرازى و نمايندة تزار 
روسيه امضا شد(قديانى،1384،ص31). مادة9 اين معاهده تصريح مى كرد كه روسيه و ايران 
براى صادرات كاالهاى خود موظف هستند تا 5 درصد حق گمركى پرداخت نمايند (آورى 
و ديگران،1387،ص448). بعد از شكست ايران در دورة اول جنگ با روسيه و امضاى قرارداد 
گلستان، زمينة حضور فرانسه در ايران نيز فراهم گرديد. فتحعلى شاه كه ماجراى فتوحات ناپلئون 

 ۱.  از شهرهای هند

 ۲.  پارچه کرباس نازک
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را شنيده بود براى كمك، دست يارى به سوى فرانسه دراز كرد(آورى،1373،ص6). لذا در 
فينكن اشتاين بين نمايندة شاه با ناپلئون معاهده اى منعقد گرديد كه دولت فرانسه براى اصالح 
و تقويت ارتش ايران اسلحه، توپ، تفنگ و نيروى خبره اعزام كند (قديانى،1384،ص18). 
افسران اروپايى به عنوان آموزشيار در كنار سپاه ايران فعاليت مى نمودند. در نتيجه در اين 
دوران مشاجراتى بين نمايندگان كشورهاى انگليس، فرانسه و روسيه جهت كسب منافع 
بيشتر به چشم مى خورد. آن ها به تجارت در ايران توجه خاصى داشتند و به دنبال كسب 

امتيازات و منافع انحصارى بودند(آورى و ديگران،1387،ص96) .
جان ملكم، افسر انگليسى، در 12 شعبان 1215ق. پيمانى سياسى و بازرگانى با ايران 
منعقد نمود. هدف اصلى فتحعلى شاه از نزديك شدن به انگليس استفاده از آن كشور براى 
رويارويى با پيشرفت روس ها بود. طبق اين پيمان به بازرگانان انگليس و هند اجازه داده 
مى شد كه در ايران هر كجا كه بخواهند اقامت كنند و نيز به كاالهاى طرفين پيمان هيچ نوع 
ماليات و عوارضى تعلق نمى گرفت (نصر،1363،ص182). در اين دوره منسوجات خارجى 
بى رويه به كشور وارد مى شد و بى توجهى شاهان قاجار به توسعة صنايع نساجى موجب 

گرديد كه توليد پارچة داخلى از نظر كمى و كيفى تنزل يابد. 
معاهدة تركمانچاى نيز در سال 1243ق. منعقد گرديد كه به موجب آن حقوق گمركى 
ايران از بين رفت و اوضاع مالى كشور بر هم خورد(قديانى،1384،ص43).  بر  اساس مادة 
سوم قرارداد تركمانچاى مقرر  شده  بود كه«از مال التجاره اى كه اتباع روس به ايران وارد 
مى كنند يا از آن مملكت خارج مى كنند و نيز از مملكت روسيه و از طريق فوق الذكر خارج 
مى كنند، كما فى السابق حقوق صدى پنج فقط يك دفعه در موقع ورود يا خروج دريافت 
شده و عالوه بر آن هيچ حقوق گمركى مطالبه نشود»(معتضد،1366،ص261). با قانونى 
شدن ميزان حق گمرك واردات روسى، بازار مناسبى براى ورود انواع كاالهاى آن كشور 
در ايران فراهم گرديد كه در نتيجه صنعتگران ايرانى بيشتر متضرر شدند. به علت واگذارى 
امتيازات سياسى و اقتصادى حاصل از قراردادهاى گلستان و تركمانچاى، روس ها نفوذ 
زيادى را در ايران به دست آوردند. بيست سال بعد از قرارداد تركمانچاى، كنسول انگليس 
مى نويسد: «محصوالت صنعتى  انگلستان به طور زيادى جانشين محصوالت پنبه و ابريشم 

اين كشور(ايران) شده است» (نصر،1363،ص396). 
در دورة شكوفايى صنعتى غرب، در اروپا روز به روز بر تعداد كارخانجات ماشيني افزوده 
مي شد، اما صنايع نساجى ايران با ركود مواجه بود. تجار روسيه و اروپا بازار مناسبى را در 
ايران براى وارد كردن منسوجات خود به دست آورده  بودند كه با واردات پارچه هاى خارجى، 
صنعت نساجى ايران دچار تهديد جدى شد. در اين زمان كشور بلژيك نيز به دليل متحد 
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بودن با كشور انگلستان توانست واردات خود را به ايران افزايش دهد كه در نتيجه افزايش 
بى روية حجم واردات، صنعتگران ايرانى بيكار شدند (انصارى رنانى،1380،ص5). 

نابودى صنـايع نساجى و گسترش واردات پارچه هاى خارجى به كشور در دورة محمد 
شاه افزايـش يافت. در اين دوره به علت ارزانـى، طرح و تنوع منسوجـات انگليسى، مردم 
تمايل يافتند كه البسـة گوناگونى داشته باشند و حس تنوع طلبى  خود را ارضـا نمايند. حتى 
طبقـات اعيان جامعه، چيت اروپايى را به پارچـه هاى ابريشمى گران بهاى ايرانى ترجيـح 
مى دادند. تجارت خارجى به صنايع دستى ايران كه در رقابت با واردات بودند، لطمه زد اما 
باعث رشد صنايعى شد كه محصوالت آن صادر مى شدند مانند: چرم، ترياك، حنا و ابريشم 
(عيسوى،1369،ص399). انبوه منسوجات ارزان قيمتى كه به كشور وارد مى شد براى صنايع 
دستى ايران ويران كننده بود. از سويى ديگر مردم، كاالهاى خارجى را بر محصوالت بومى 
خود ترجيح مى دادند. در نتيجه كاهش توليدات صنايع دستى، اصنافى كه در شهرهاى 

مختلف جايگاه مهمى داشتند، رو به ضعف گذاشتند(آورى و ديگران،1387،ص453).
 نمايندة وقت انگليس به وزير خارجه كشور خود مى نويسد كه: «شاه هر وسيله اى 
را براى جلوگيرى از مصرف فرآورده هاى صنعتى اروپايى براى تشويق مصرف توليدات 
ايرانى اتخاذ مى كند. به اين منظور اخيرا به توليدكنندگان بعضى از پارچه ها مساعدت پولى 
و پاداش هايى داده و تأكيد نموده است كه درباريان به تدريج پارچه هاى پشمى ايرانى و 
شال هاى كرمانى را به جاى پارچه هايى كه در زمان حاضر در لباس هايشان به كار مى رود،  
به كار  ببرند؛ البته اين تالش ها پشتيبانى در خارج از دربار ندارند و به جايى  نخواهند رسيد.»  
(كرزن،1347،ص238). هيچ نشانه اى وجود نداشت نشان دهد  صنايع ايران در برابر رقباى 

خارجى موفق خواهد شد. 
در سال1287ق. محصوالت توليدى ايران؛ ابريشم، پارچه هاى زربفت، فرش، پارچه هاى 
پنبه اى، انواع شال، پوست گوسفند، ابريشم خام، نيل، تنباكو، انواع قاليچه به انضمام مسكوكات 
ايرانى و تركى و مفتول هاى طال و نقره بود. همچنين واردات بصره و بوشهر از طريق دريا 
عبارت بودند از: پارچه هايى از هند، نخ پنبه، شال، شكر، ادويه، پارچه هاى پشمى انگليسى 
دورة  منسوجات  در بارة  ملك المورخين  (عيسـوى،1369،ص132).  فلـزات  از  انواعى  و 
مظفرالدين شاه مى نويسد: «امتعه داخلى مى تواند خيلى از احتياج هاى مردم را برآورد، از قبيل: 
برك و آسترى و شال و ترمه و سلسله و شال شيرازى و خراسانى و كرمانى و پوستين و عبا 
و چوخا و الجه و چادر شب و قلمكار و قدك و زرى و مخمل و تافته و خارا و رو فرشى و 
قاليچه و پرده و زيلو و امثال آن. وارد كردن اين نوع كاالها از خارج بايد يكسره منع گردد. 
چون در مصرف امتعة خارجى همه از هم تقليد مى كنند، چه بهتر كه قبلة عالم و عالميان ارواحنا 
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فداه تمام لباس پيكر مبارك را از امتعة ايرانى بكنند تا ديگران هم سراغ اجناس فرنگى نروند» 
(آدميت، ناطق،1356،ص270)

در 1319ق. قراردادي بين ايران و روسيه به امضا رسيد كه در آن حقوق گمركى روسيه 
براى كاالهاى صادراتى از ايران زياد مى شد، اما حقوق گمركى كاالهاى وارده از روسيه 
كاهش چشمگيرى مى يافت و براى كاالهاى وارداتى انگليسى عوارض گمركى سنگينى 
مقرر مى شد(عيسوى،1369،ص226). اين قراردادها نه تنها استقالل اقتصادى مملكت را 
تهديد مى كردند، بلكه باعث خالى شدن روزافزون خزانة دولت نيز مى شدند، زيرا حكومت 
نمى توانست از ورود اجناس خارجى جلوگيرى كرده و صنايع داخلى را تشويق و حمايت 

نمايد(ورهرام،1385،ص402). 
در دورة ناصرالدين شاه تغيير و تحوالت بسيارى ايجاد گرديد. در اين دوره فرهنگ 
اروپايى مورد استقبال مردم قرارگرفت كه به دنبال آن پوشاك ايرانيان نيز تغييرات زيادى كرد. اما 
مهم ترين اقدامات در برابر واردات پارچه هاى اروپايى، از سوى علما و تجار انجام شد. تعدادى 
از بازرگانان، شركتى تأسيس نمودند كه هدف موسسين اين بود كه از طريق وعظ و خطابه 
در منابر، مردم را به استفاده از كاالى ساخت كشور ترغيب كنند (معتضد،1366،ص653). در 
شهر اصفهان، به عنوان مركز مهم پارچه بافى، سيزده تن از علما از جمله حاج آقا نوراهللا اصفهانى 
در اعالميه اى تأكيد كردند كه از خريد و مصرف منسوجات غيرايرانى خوددارى مى كنند و بر 
امواتى كه پارچة كفن آنان غير ايرانى باشد، نماز نخواهند خواند و براى مبارزه با سلطة تجارى 
اروپاييان، مؤسسه اى تجارى با نام «شركت اسالميه» در  اصفهان داير كردند كه توليداتش به 
سراسر ايران فرستاده مى شد و نمايندگى هاى اين شركت در شهرهاى مختلف ايران فعاليت 
مى كردند. شركت اسالميه ابتدا در هجده شهر فعاليت مى كرد كه نشان دهندة استقبال تجار كشور 
از آن بود. اين شركت در شهرهايي مانند بوشهر، شيراز، كرمان، يزد، مشهد، سمنان، تهران، قم،  
كاشان، سلطان آباد، رشت، قزوين، تبريز، همدان و سنندج نمايندگى داشت و كارگاه هايي هم 
در شهر اردستان براي تهية منسوجات داير كرد كه پارچه هاي بسيار عالي معروف به"پارچه هاي 
اسالميه" تهيه مي كردند، ولي توليدات آن كم بود و امكان رقابت با محصوالت فرنگى را 

نداشت(نجفى، 1378،صص39-31). 
اميركبير در دگرگونى صنعت ايران در دورة خويش نقش مهمى داشت. او با تأسيس 
مدرسة دارالفنون، مهم ترين اقدام را در راه ورود علم  و فناورى در كشور برداشت. اميركبير تا 
اندازه اى مردم را به مصرف كاالهاى داخلى تشويق كرد كه استفاده از كاالى وطنى افتخارى 
محسوب مى شد. شال هاى اميرى توليد داخل، شال هاى معروف كشميرى را از رونق انداخت 
و تهية البسه و پارچه هاى اطلس كاشان و اصفهان در تمام ايران رونق يافت. امير  غير از توليد 
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صنايع خارجى در داخل، به توسعه و رونق صنايع ملى نيز بسيار عالقمند بود، به نحوى كه 
در مازندران تهية شال چوخاى  پشمين كه مخصوص لباس اهالى محلى بافته مى شد، رونق 
گرفت و به جاى ماهوت1 در دوخت لباس نظاميان به كار رفت(آدميت،1362،ص411). به 
دنبال تالش هاى اميركبير كارخانه هاى  نساجى،كاغذسازى، شيشه گرى و  سفال سازى ايجاد 
شد(عيسوى،1369،ص402). در آن زمان نمايندة انگليس سعى نمود تا اميركبير را متقاعد 
كندكه«ايجاد كارخانه آزمايش پر خرجـى است و بهتر است كه پارچة فرنگـى را به بهـاى 
ارزان ترى وارد كنند». اميركبير معتقد بود كه«تأسيس كارخانة داخلى دست كم اين فايده را 
دارد كه هر پولى كه صرف آن گردد در خود مملكت مى ماند و بيرون نمى رود. در صورتى 

كه حاال براى تهية پارچه بايد شمش طال داد» (جمال زاده، 1362،ص157)
اما على رغم اين اقدامات هنوز صنعتگران، كسبه و تجار از وضعيت نامطلوب موجود 
ناراضى بودند. نساجان شهر اصفهان در باب اين كه منسوجات آن ها به فروش نمى رسد از 
مجلس شوراى ملى درخواست مى كنند كه به ادارات اصفهان امر شود كه پارچة وطنى بخرند 
(كمام: 166) در اواخر دورة قاجارتعدادى از اروپاييان عهده دار مشاغل مهمى در كشور شدند و 
امتيازات انحصارى از جمله در صنعت ابريشم گرفتند. براى مثال مورگان شوستر2 به رياست 
كل خزانة كشور منصوب گرديد(كمام: 104) و انحصار صنعت نوغان به شركت هاى فرانسوى 
و ايتاليايى واگذار گرديد(يوسفى نيا،1388،ص495). از طرفى مدارسى با سبك مدارس خارجى 
تأسيس شد كه امكان تحصيل دختران نيز فراهم گرديد. لذا زمينه هاى نفوذ غربى هاگسترش يافت. 
اروپاييان كه لباس بومى و سنتى ايرانيان را تهديدى عليه منافع مالى خود مى دانستند، به دنبال تغيير 
آن بودند. پوشش سنتى زنان ايران كه شامل چادر و روبنده بود، تا آن زمان امكان به دست آوردن 

بازار لباس ها و پارچه هاى مخصوص زنان را محدود مى كرد (شريعت پناهى،1372،ص191).
اسنادى از اين زمان موجود است كه تجار ايرانى به ايجاد برقرارى روابط تجارى با روسيه 
و امريكا نظر موافقى داشتند(كمام: 27 و 68)  اين در حالى است كه به دليل وجود انبوه كاالهاى 
خارجى، استفاده از كاالهاى ايرانى از رواج افتاده بود و اصناف قادر به پرداخت ماليات هاى 

دولتى نبودند (كمام: 108).
نقطه نظرات جمعى از تجار شهر همدان در بارة اقتصاد مملكت گوياى وضعيت اسفبار 
اصناف در اين دوره است كه به بخشى از آن ها اشاره مى گردد:«... گمان نمى كنم يك تاجرى 
باشد كه ضرر و خسران اين تجارت معموله او را به درجات فاحشى تنزل نداده يا كاسبى 
پيدا شود كه ساعات روز را با كسالت و غم تحصيل احتياجات، يك شبه به پايان نرساند يا 
صنعتگرى وجود داشته باشد كه از ضعف و انحطاط صنعت خود و بى رغبتى مردم به كارهاى 
او و بدبختى و مصيبتى كه از اين جهت دامنگير وى شده گريان و ناالن نباشد. ...مهم ترين 

۱.  پارچۀ پشمی

2.  Morgan Shuster
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صنعت ما قالى بافى است كه عمدة آن به دست كمپانى هاى خارجه اداره مى شود. چند چيز 
مشكالت امروزه را ايجاد نموده: اوالً توسعة بيكارى، ثانياً تمام شدن سرماية نقدينه كه در حال 
دوران بود. مسبب اين دو پيش آمد اين است كه سال هاى متمادى آنچه داشتيم متدرجاً در 
مقابل قيمت واردات خارجه از دست داديم. در سنوات اخيره ، سالى متجاوز از چهل كرور 
تومان براى اجناس پنبه و پشمى و اضافه از سى كرور تومان براى قند و چاى داديم. نساجان 
و صنعتگران داخله در سى چهل سال قبل همين مواد يا نظاير اين ها را براى ما تهيه نموده اند 

و به شرافت زندگى مى كردند»(كمام: 176). 
در دورة پادشاهـى احمدشـاه، تمايل به تمـدن غرب و ارزش هاى غـربى افزايش 
يافـت و وضعيت اجتماعى ايران تغيير كرد. گروهى ثروتمند يا تحصيل كرده دركشورهاى 
غربى، متمايل به تمدن غرب شدند. حقوق سياسى و اجتماعى بانوان مورد توجه قرار گرفت 
كه در نتيجة آن تغييرات عمده اى در نحوة پوشش زنان ايجاد شد كه صبغه اى غربى داشت. 
مردم كم كم البسة اروپايى را مى پذيرفتند و حجـاب زنان نيز به تدريج از ميـان مى رفت 
(پوپ،1387،ص2593). در اواخر دورة قاجار، با تأسيس وزارت تجارت، بازرگانان در كشور 
به فعاليت هاى توليدى و تجارى، بيشتر عالقمند شدند. در اين زمان حدود 20 كارخانه 
در زمينة عطر و صابون سازى، چرم سازى و نساجى فعاليت مى كردند. براى حمايت از 
سرمايه گذارى داخلى قانون استعمال البسة وطنى در 1301 ش. از مجلس شوراى ملى گذشت. 
بر اساس مواد آن دولت مكلف بودكه كلية لباس هايى كه براى مستخدمين لشكرى و كشورى 
تهيه مى كند  از منسوجات ايرانى باشد. همچنين كلية وزرا و نمايندگان مجلس شوراى ملى 
و معاونين دولت و قضات در زمان اشتغال به خدمت رسمى بايد البسة خود را از مصنوعات 

و  منسوجات ايران تهيه  كنند(معتضد،1366،ص730).

انواع پارچه و پارچه بافی در دورۀ  قاجار
با بررسى اسناد مكتوب، انواع پارچه و مراكز مهم توليدى ايران و اهميت آن ها در دورة قاجار 
مشخص مى شود. پارچه هاى اين دوره شامـل انواع پارچـه هاى ابريشمى، پنبه اي ضخيـم، 
شال، پارچه هاى زرى و غيـره بود. پارچـه هاى زربفت، كاالهـاى پوست بره و پارچه هاى 

پنبه اي ضخيم در اصفهان توليد مي شد(آورى،1373،ص457). 
در يزد، پارچه، زربفت  و شال مخصوصى  به  نام «شال ابريشم» بافته  مى شد كه رنگ هاى 
آن از روناس، گل زعفران، نيل، پوست انار و زاج كبود تهيه مى شد و شال هايى نيز دركرمان 
و مشهد تهيه مى شد. اين شال ها بسيار مرغوب بودند و با شال هاى كشميرى برابرى 
مى كردند؛ اما با قيمتى نازل تراز شال هاى كشميرى عرضه مى شدند(عيسوى،1369،ص429). 
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رستم الحكما  از  منشيان اوايل دورة  قاجار است و در بارة منسوجات آن عصر چنين مى گويد: 
«لباس زربفت و سمور  و خز  و  سنجاب مخصوص درباريان و وزيران است. بارانى سرخ 
مخصوص  اعاظم ارباب سيف و قلم است و هم جبه هاى خراسانى و تركمانى متعلق به 
همان طبقه است. اهل علم و تجارت كليچه و عبا و پوستين بپوشند...و پوشاك دهقانان سراپا 
ريسمانى يعنى قدك و كرباس باشد. زنان دهقان كرباس و قدك و كجينه و علفى بپوشند. 
فرش  خانة دهقانان از  حصير بافته شده  است»(آدميت، ناطق،1356، ص53). عيسوى به 
نقل  از  پوالك منسوجات اين دوره را چنين معرفى مى كند: از پنبة ، پارچة ضخيمى به نام 
كرباس توليد مى شد. پارچة قدك در اصفهان، يزد و كاشان و تا حدودى هم در بوشهر به 
عمل مى آمد. پارچه هاى هندى و پارس(قلمكار) بسيار با ارزش بودند و متداول ترين پارچه 
در ايران چيت بود كه در كارخانه هاى منچستر توليد مى شد. ايرانيان شال، قالى، نمد، پشم و 
كاالهاى پشمى غير از پشم گوسفند، مرغز(الياف بز) يا كرك توليد مى كردند. پارچة برك از 
پشم شتر بافته مى شد و نوعى عبا هم در كرمان و اصفهان از پشم شتر تهيه مى شد. استفاده 
از پارچة پشمى(ماهوت) نيز متداول بود كه تمام اين پارچه ها از خارج وارد مى شدند. 
توليد ابريشم در سرتاسر مملكت رواج داشت كه مهم ترين كارخانه هاى ابريشم بافى در 

كاشان،   يزد، اصفهان، تبريز و مشهد فعال بودند. (عيسوى،1369،صص 419-415).
صنعت شال بافى در زمان اميركبير رونق خوبى يافت اما بعد از قتل او، شال هاى كشميرى 
با قيمت كمى وارد كشور مى شد و در عوض مواد خام اين شال ها به هند فروخته مى شد 
(كرزن،1347،ص230). شال هاى كرمان و قلمكارهاى اصفهان، جذابيت و كيفيت بسيار 
خوبى داشتند، به نحوى  كه تشخيص آن ها از نمونه هاى كشميرى و هندى دشوار بود. 
همچنين مقدار زيادى پارچة ابريشمى از روسيه به ايران وارد مى شد كه در نتيجه، بافت 
شال هاى ابريشمى را به ركود كشاند. در مقابل واردات بافته هاى ابريشمى، ابريشم خام صادر 
مى شد. نساجان لهستانى نيز پارچه هاى ابريشمى توليد مى كردند كه به ايران صادر  مى شد. 
در كارخانجات آنجا شال هاى ابريشمى به شيوة ايرانى بافته مي شد كه با توليدات ايرانى فرق 
چندانى نداشتند، فقط در يك گوشة  شال عالمت كارخانه سازندة آن با خط روسى ثبت 
شده بود(ايرانشهر،1343،ص1308). همچنين در اين كارخانجات انواع شال هاى كمرى توليد 
مى شد كه به محصوالت ايرانى بسيار شباهت داشت. بافتن پارچه هاى زرى تا زمان سلطنت 
ناصرالدين شاه در ايران معمول بود و پس از آن متروك شد كه علت آن، واردات پارچه هاى 

ابريشمى روسيه به ايران بود(دالمانى،1363،ص440). 
انواع پارچه هاى ترمه  پشمى نيز در دورة  قاجار توليد مي شد كه نقوش آن ها بيشتر شبيه 
به نقش پارچه هاى صفويه بود. وجود اين پارچه ها ثابت مي كند كه آن ها را از روى پارچه هاى 
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اوايل دورة  صفوى بافته اند. ترمه را براى كاربردهاى مختلفى مي بافتند؛ مانند چارقد، روية 
لحاف، سفره، پرده، جانماز و شال. نقوش اين ترمه ها عبارت بودند از: كج راه، بته شاه عباسى، 
نسترن، بته چهار شاخه اى، بته و طوطى، گل داودى، بته جقه اى، شاخ گوزنى، محرمات و بندى 

(عناويان،1345،ص21). 
مخمل هاى ابريشمى ممتازى كه در شهر كاشان توليد مي شدند به «حسين قلى خانى» 
معروف بودند. مخمل ايرانى از بهترين پارچه هاى آن زمان به حساب مي آمد كه هم اكنون 
نمونه هاى آن ها در اغلب موزه هاى دنيا يافت مى شود. انواع پارچه هاى كرباس1، برك2، ترمه 
و عبا بافته مي شد كه مواد اولية  آن ها از قبيل پشم، پنبه و ابريشم در داخل تهيه مي گرديد. 
محصول پنبه  داخلى براى توليد منسوج زمختى به نام «كرباس» به كار مي رفت. كرباس 
پارچه اى خشن و ضخيمى بود كه بيشتر براى توليد چادر استفاده مى گرديد و غالباً در 
شهرهاى قم، سمنان و شيراز در كارگاه ها بافته مى شد. پارچة  كرباس معموالً براى رفع 
احتياجات مردم استفاده مى شد، اما نوع مرغوب آن كه رنگ خوبى نيز داشت، براى پوشاك 
مصرف مى شد و همچنين به قفقاز  صادر  مى شد(پوالك،1368،ص169). همچنين در اسناد 
به الياف پشم شهر سنگسر اشاره شده است كه مردم آن را به مصرف تهية گليم، جاجيم، برك 

و چوخا مى رساندند (مارجا: 165).
شهر اصفهان از مراكز عمدة پارچه بافى محسوب مى شد. صنايع نساجى اصفهان به ويژه 
زرى هاى آن كه تا قبل از دورة قاجار به همة  نقاط دنيا صادرمي شد، بعد از ورود كاالهاى 
خارجى لطمه زيادى ديد و بسيارى از صنعتگران از كار بيكار شدند. در شهر يزد نيز على رغم 
سابقة درخشان ابريشم بافى، با تنزل تجارت ابريشم، توليدات و صادرات مواد خام مانند پشم، 
توتون و برنج افزايش يافت و زراعت توتون و خشخاش، جاى توتستان هاى وسيع را گرفت. 
تنباكو به جاى پنبه و ابريشم توليد مى شد و به اين ترتيب مزارع پنبه و توتستان ها از بين رفتند 

(ورهرام،1385،ص217). 
جان ملكم، مأمور كمپانى هند شرقى مى نويسد كه: «كاالهاى توليدى ايران (در دورة  
فتحعلى شاه) شامل انواع مختلف ابريشم، پارچه هاى پنبه اي ضخيم، شال كرمان و پارچه هاى 
زرى و غيـره مى باشد. شهرهايى كه اين محصـوالت در آن ها توليـد مى شود، عبارتنـد از: 
اصفهان، يزد، كاشان، شيراز، همدان، رشت، قزوين، كرمانشاه و تهران. در يزد انواع پارچه هاى 
پنبه اى، ابريشم، قالى و نمد توليد مي شد و كاشان به خاطركاالى ابريشمى و قالى معروف 
بود»(آژند،1362،ص79). چارلز عيسوى نيز به شهرهاى كاشان، اصفهان، رشت و يزد اشاره 
مى كند كه در گذشته پارچه هاى ابريشمى، مخمل، تافته و زربفت توليد مى كردند ولى رونق 

خـود را  از دست داده بـودند (1369،ص5). 
۱.  پارچۀ پنبه ای ضخیم

۲.  پارچۀ لطیف از کرک شرت

فریده طالب پور



۸۱
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۶

مردم در بخش هاى مختلف توليد مواد اولية نساجى، تهية منسوجات، توزيع و فروش 
لباس و صادرات و واردات منسوجات به كار مشغول بودند. صنايع دستى از امور توليدى بود 
كه زنان به آن مى پرداختند و در توليد منسوجات، دوختن البسه و فروش آن فعاليت مي كردند 
و گلدوزى محصوالت بر عهدة  آنان بود. زنان كرمان در توليد نقش فعالى داشتند. زنان 
شهر قزوين در قالبدوزى و روبنددوزى شهرت داشتند و بانوان اصفهان  در سكمه دوزى  و  
نقده دوزى ماهر بودند. بافتن كرباس در ميان زنان روستايى رواج داشت (دلريش،1375،صص 
45-46) پارچة تافته در مشهد و كاشان و پارچة چهارخانه اى براى مصرف ملحفه در يزد و 

اصفهان و نيز پارچة دارايى(ايكات) در يزد بافته مي شد. 

وضعیت ابریشم در دورۀ قاجار
توليد پارچه هاى ابريشمى سابقه اى بس كهن در ايران دارد و همواره انواع منسوجات ابريشمى 
آن به نقاط دوردست جهان صادر شده  است. در بررسى وضعيت صنعت نساجى در دورة قاجار 
بايد به وضعيت مواد اوليه اى كه در اين دوره توليد مى شد و مورد بهره بردارى قرار مى گرفت 
نيز دقت نمود. توليد نخ ابريشم و منسوجات نفيس در دورة قاجار متداول بود اگرچه دچار 
فراز و نشيب هايى در خور توجه شده است. وضعيت ابريشم در دورة قاجار عالوه بر اطالعاتى 
كه توسط سياحان ارائه شده است از طريق اسنادى كه از اين دوره نيز باقيست، قابل بررسى 
مى باشد. مهم ترين مراكز توليد و پرورش ابريشم گيالن، مازندران، خراسان، آذربايجان، يزد و 
كاشان بودند. در گيالن و مازندران تقريباً در همة  خانه ها ابريشم توليد مي شد. ابريشم خام ايران 
سه درجه داشت: درجة  اول را كه بهترين نوع بود «ابريشم»، درجة  دوم را «كرك» و درجة سوم 
را «الس» مي ناميدند (لمبتون،1375،ص155). انواع ابريشم ايران بر اساس نظر عيسوى به اين 
شرح تقسيم بندى شده است: شعربافى؛ بهترين نوع ابريشم، اعال؛ ابريشم درجه دو، تاجرى؛ 
كيفيت درجة سه تائى؛ ابريشم درجة سه، عالقبندى دويل؛ ابريشمى دوال، كج و ابريشم ضايعاتى 
(1369،ص364). در مورد محبوبيت پارچه هاى ابريشمى در زمان فتحعلى شاه چنين آمده است 
كه: «پارچة ابريشمى ممتاز منحصر به ايران بود و از اين هم، سالى مبلغى گزاف عايد اين مملكت 
مى شد. از بى اطالعى خلق و بى مواظبتى دولت همچو بردند كه...تخم ابريشم را محتـاج شديم 

از خـارج خريديم»(آدميت ، ناطـق،1356،ص260).
ابريشـم بافـى در دورة قاجـار بيشتـر صدمـه را ديد زيـرا به جـاى صـدور بافتـه هاى 
ابريشمـى، ابريشـم خـام صادر مى شـد و در عوض منسـوجات ابريشمـى از خارج وارد 
مى گرديد(نصر،1363،ص397). توليد ابريشم در اوايل دورة قاجار رشد نسبتاً يكنواختى داشت 
و تجار روس توجه زيادى به آن داشتند. در سال 1252ق. بر اساس توافق بين ايران و روسيه 

نساجـی در عصر قاجـار:
تولید و تجارت پارچه



۸۲
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ  ۸۶

از بازرگانان روسى 5درصد عوارض بابت حقوق گمركى اخذ مى گرديد. به عالوه تجار 
روس مجبور بودند كه مقادير ديگرى نيز به عنوان راهدارى پرداخت كنند كه اين مسئله باعث 
ناراحتى آنان گرديد و تقاضاى حذف آن را از حكومت مركزى خواستار شدند. وزير امور 
خارجه ايران، ميرزا مسعود، در جواب تقاضاى آنان دستور داد كه فقط همان 5 درصد عوارض 
دريافت گردد و هيچ وجه ديگرى دريافت نشود. متن سند او به اين شرح است: «شرحى كه 
در27 شهر شوال المكرم 1253 در خصوص گمرك ابريشم گيالن نوشته بوديد رسيد و (از 
نظر) دارالسلطنة مرحمت گستر اعليحضرت شاهنشاه خلد مكان و سلطانه گذشت. امر و مقرر 
فرمودند كه چون رعايت مشروط عهدنامة مباركه(تركمانچاى) در اين گونه امور بلكه در ساير 
موارد بهتر در هر قاعده و قرارداد است، لهذا تجار روس موافق عهدنامه براى هر متاعى صدى 

پنج دارد...»(استادوخ: 28-3-1253ق).
توليد ابريشم در نيمة اول قرن نوزدهم ميالدى به سرعت رشد كرد به نحوى كه در 
سال1256ق. محصول ابريشم گيالن بيش از پنج ششم محصول كل مملكت بود. فعاليت 
شركت هاى يونانى و ساير شركت ها مانند برادران رالى1 در اين توسعه نقش موثرى داشته 
است(عيسوى،1369،ص355) طى قراردادى كه بين استاد گريگور ارمنى تبعة عثمانى با 
محمود خان ناصرالملك در سال 1276ق. منعقد گرديد، امتياز ابريشم كشى براى مدت پنج 

سال به او واگذار گرديد. (آدميت ، ناطق،1356،ص281) 
از سال1280ق. به علت بروز جهانى بيمارى مسرى ماسكاردين در كرم هاى ابريشم 
و نابودى آن ها در اروپا، بيمارى به ايران هم رسيد و در دهة1277- 1287ق. محصول 
و  است(آورى  به«بى نوغانى»  معروف  دورة  آغاز  آن  و  يافت  كاهش  پنجم  چهار  تا  آن 
ديگران،1387،ص454). با وارد كردن تخم نوغان از ژاپن توسط شركت برادران رالى و ساير 
شركت ها، محصول ابريشم ايران بار ديگر افزايش يافت. سپس با فعاليت شركت برادران 
پاسكالى، تخم نوغان به كشور وارد شد و ميزان توليد ابريشم افزايش يافت. اما رقابت ابريشم 

ژاپن و ديگر كشورها باعث پايين آمدن قيمت ابريشم ايران شد(جمال زاده،1362،ص27).
در اين زمان پس از كاهـش توليد ابريشم، دولت ايران تالش  كرد كه تخم نوغـان از 
كشور به خارج صادر نشود و در دستورى در رمضان 1293 وزارت امور خارجه حكم 
ممنوع بودن صادرات نوغان را به اين شرح صادر نمود: «به جهت افت چندين ساله در 
تخم نوغان، به ابريشم خسارت وارد شده و تخم نوغان در ممالك محروسه قليل الوجود 
گرديد. اگر در چنين شرايطى تخم نوغان به خارج فرستاده شود و مواجه با نايابى و گرانى 
تخم ابريشم مى شود. بدين منظور دولت مركزى حكم ممنوع بودن حمل نوغان را به خارج 
اعالم مى كند»(استادوخ: 8-15-1293ق). در حالى كه تجار يونانى مانند برادران پاسكالى و  1. Ralli
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تجار عثمانى در زمينة تجارت نوغان فعاليت مى كردند، دولت وقت موافقت خود را با فعاليت 
تجارى آن ها به اين صورت اعالم نمود: «چون ترويج تجارت تخم نوغان منظور نظر اولياى 
دوليه عليه مى باشد، لهذا عاليجاه عزت همراه مسيو بزانوس و برادران باسقالدى و مسيو ماركو 
تجار تبعة دولت عثمانى صاحب كارخانه نوغان در رشت اجازه داده مى شود عالمت شير 
و خورشيد دولت علية ايران را در باالى دارالتجارة خود نصب نمايند» (استادوخ:29-18-

1317ق).
 همچنين وزير امورخارجه، مشيرالدوله، در يادداشتى به كارگزار گيالن، منتظم الملك، 
دستور مى دهد زمانى كه ميان رعايا  و بازرگانان  و تجار روسى براى تجارت و فروش تخم نوغان 
قراردادى بسته شود، اعتبار قرارداد منوط به ممهور شدن آن به مهر دولتى مى باشد(استادوخ:18-
29-1317ق). به دنبال اقدام حكومت مركزى در حمايت از توليد ابريشم، امتياز توليد و توسعة 
تخم نوغان دركشور به محتشم السلطنه واگذار شد و طى حكمى اين امتياز تثبيت گرديد. «براى 
حفظ حاصل نوغان از خطرات فساد تخم و غيره و رفع خسارت رعايا از اين رهگذر و لزوم 
عمل آوردن اين تخم در خود مملكت و رسيدگى به تخم نوغان خارج، امتياز نوغان در كليه ايران 
...از تاريخ امضاى اين امتيازنامه به جناب محتشم السلطنه مرحمت و مقرر مى شود»(استادوخ: 
78-25-1323ق). تا سال1324ق حضور تجار عثمانى، يونانى و روسى باعث رونق پرورش 

ابريشم در ايران گرديد و روس ها در وارد كردن تخم نوغان به ايران نقش موثرى داشتند. 

کارخانجات نساجی و واحدهای تولیدی در دورۀ قاجار
دوره قاجار با صنعتى شدن اروپا مصادف است. در اين دوره ماشين آالت در صنعت ايران 
جايگاهى نداشتند و محصوالت با دست توليد مى شد. در دورانى كه صنايع ماشينى در اروپا 
به سرعت توسعه مى يافتند، در ايران فقط چند كارخانة  كوچك، فعال بود. مشكل بزرگ ايران 
در تأسيس صنايع ماشينى خصوصى كه مستلزم سرمايه گذارى زياد بود، امنيت بود. در اين 
زمان مردم از نشان دادن سرماية خود مى ترسيدند. ملك المورخين از تاريخ نويسان دورة 
مظفرى در بارة واحدهاى توليدى آن زمان اطالعاتى را ارائه مى كند. او گزارش داده است  كه 
  كاشان سابقاً حدود 8000 كارگاه بافندگى ابريشم داشت كه در حدود سال1266ق. به 800 
كارگاه تنزل نمود. در اصفهان 200 كارگاه ابريشم بافى وجود داشت و پارچه هاى پنبه اى به  
مقدار زيادى توليد مى شد و بسيارى از ساكنان اين شهر و روستاهاى اطراف آن در كار توليد 
پارچه بودند. در يزد 40 تا 50 مغازه فروش اجناس خارجى و 300 تا 350 كارگاه ابريشم بافى 
و 1300 كارگاه پنبه بافى مشغول فعاليت بودند. در كرمان 17 مغازه فروش اجناس خارجى و 2200 
كارگاه شال بافى و 220 كارگاه پشم بافى فعاليت مى كردند. از 1200 مغازه در شيراز 100 دستگاه 
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به فروش منسوجات انگليسى اختصاص داشت. پارچه هاى ساده و رنگى انگليسى از هند از 
طريق بوشهر وارد كشور مى شد و  در كرمانشاه در 40 مغازه به فروش مى رسيد. در همدان در 60 
مغازه اجناس  انگليسى مى فروختند و دباغ خانه هاى متعدد و توليد چرم، نمد و اجناس پنبه اى  

وجود  داشت  (عيسوى،1369،ص413).

کارخانجات صنعت نساجی فعال در این دوره در ایران 
در سال 1302ق.  حاج امين الضرب كارخانة ابريشم تابى را در رشت تأسيس كرد. يك تبعة 
فرانسوى به نام ديوكرو1  با  او همكارى مى كرد و اسباب آالت اين كارخانه را از ليون فرانسه  وارد 

كرد. كارخانه، نخ ابريشمى توليد مى كرد كه به  فرانسه صادر مى شد(معتضد،1366،ص599).
كارخانة ريسمان ريسى  كه در سال1275ق. تأسيس شد. ماشين بخار و ساير لوازم آن از 

مسكو خريدارى گرديد اما بعد از مدتى كار كردن تعطيل شد.
كارخانة  ريسندگى وطن در سال1294ق. در اصفهان به همت عطاء الملك تأسيس شد 

 كه پارچة لباس  ارتش را تأمين مى كرد (تالش،2536،ص72).
كارخانة ابريشم تابى در سال1300ق. نزديك رشت با سرماية روسى و به دستيارى 

آقا محمد حسن رشتى احداث شد كه پس از چندى تعطيل شد.
كارخانة ريسمان ريسى در سال1311ق. توسط صنيع الدوله ساخته شد كه نتوانست به 

كار خود ادامه دهد.
شركت سهامى پنبه پاك كنى در ايران در سال 1322ق. با كمك بانك استقراضى روسيه 

احداث شد.
كارخانة چلوار بافى در نزديكى تهران در زمان ناصرالدين شاه ساخته شد.

كارخانة پنبه پاك كنى آمل در سال 1324ق. به دست روس ها احداث گرديد. همچنين در 
اين سال كارخانة پنبه پاك كنى و بسته بندى ميان آباد و جوين در خراسان تأسيس گرديد.

كارخانة نخ ريسى در تبريز كه در سال 1326ق. به دست حاج رحيم آقا قزوينى با سرماية 
2/5 ميليون قِران تأسيس شد. تعداد دوك هاى نخ ريسى آن 1500 واحد بود و نخ آن براى تهية 

جوراب و تار و پود قالى به مصرف مى رسيد. 
يك تبعة روسى به نام تريكويچ در سال 1328ق. كارخانة پنبه پاك كنى نيشابور را در 
اين شهر احداث نمود كه موتور كارخانه نفتى بود (معتضد،1366،ص418؛ورهرام،1385،

ص206).
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علل بروز تحوالت در صنعت نساجی 
مهـم ترين داليلى كه منجـر به تغيير و تحوالت چشمگيـرى در صنـايع  و به خصـوص 

پارچه بافى و نساجى ايران در دورة قاجار شد را مى توان به شرح زير طبقه بندى نمود:
وقـوع انقـالب صنعتـی در غـرب: به دنبال انقالب صنعتى در اروپا، توليد محصوالت اروپايى 

افزايش يافت و غربى ها به منظور كسب منافع مالى بيشتر در پى يافتن بازارهاى مصرف 
جديدى بودند لذا توجه ويژه اى به بازارهاى كشورهاى آسيايى از جمله ايران داشتند. 
بنابراين با عرضة منسوجات ارزان قيمت در طرح ها و رنگ هاى متنوع، بازار پارچة ايران را 
در دست گرفتند؛ به نحوى كه حتى درباريان و اشراف نيز به دليل مورد پسند بودن طرح و 
رنگ منسوجات غربى، لباس خود را از اين پارچه ها تهيه مى كردند. در اين راستا كار تا جايى 
پيش رفت كه تعدادى واحد دوزندگى كه با شيوه هاى غربى لباس تهيه مى كردند، در پايتخت 

شروع به كار نمودند. 
عدم ح�یت دربار شاهی از صنایع داخلی: در طـول تاريـخ هر زمانى كه شاهـان از پارچه بافى 

و ديگر صنايع كشور حمايت كافى كرده اند، اين صنايع پيشرفت بسيارى نموده اند، اما در دورة 
قاجار هيچ تغيير و تحولى در زمينة بافندگى به وجود نيامد و ايران كه زمانى خود صادر كنندة 
انواع منسوجات به خارج بود، به وارد كنندة پارچه هاى غربى مبدل گشت. ضعف پادشاهان 
قاجار، عدم حمايت از صنايع و هنرهاى بومى و توجه به ظواهر كشورهاى غربى، باعث 
رسوخ فرهنگ اروپايى به دربار شد و به تدريج اين سلطه در سطح مردم كشور گسترش 
يافت. اين دوره شروع وابستگى شديد اقتصادى ايران به كشورهاى صنعتى اروپايى است. لذا 
واردات انواع پارچه هاى خارجى به ايران موجب ركود و نابودى پارچه بافى و صنايع نساجى 
داخلى گرديد. بى عالقگى پادشاهان در حمايت از صنايع داخلى و واردات كاالهاى خارجى به 

ايران از مهم ترين داليل به نابودى كشيده  شدن پارچه بافى بومى در ايران است. 
نیاز حکومت به ارتشی نیرومند: زمامداران كشور به ارتشى قوى نياز داشتند تا با دشمنان و 

متجاوزين به كشور مبارزه كرده و از مملكت در برابر آنان دفاع نمايند. لذا طبيعى بود كه 
پادشاهان قاجار به سوى مستشاران غربى متمايل شوند تا از نيروى خبره و امكانات نظامى 
آنان بتوانند بهره بردارى كنند. تربيت قواى مسلح و آماده براى جنگ، از اهداف اساسى دولت 
ايران بود كه اين امر به دست نمايندگان كشورهاى اروپايى با يكسان نمودن لباس سربازان 
شروع شد. سالطين قاجار به دنبال راهى براى تربيت ارتش عشايرى ايران و تبديل آن به يك 

قواى قدرتمند و منظم بودند لذا تمام تمركز آنان به ايجاد ارتش نيرومند مي گذشت.
حضور متخصصان غربی در کشور: پس از بروز جنگ هاى ايران و روس و دادن امتيازات بسيار 

به دولت هاى روسيه و انگليس، زمينة مناسبى براى به سلطه كشيدن كشور به وجود آمد. 
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مشاغل مهم و  كليدى به نمايندگان كشورهاى خارجى سپرده شد، لذا متخصصان اروپايى 
به بهانة نوسازى راهى ايران شدند. اين افراد عالوه بر ورود علم و فناورى به كشور، نوع 
پوشش، تفكرات و فرهنگ خود را نيز به اين سرزمين آوردند، لذا به تدريج بر تغيير پوشاك 

ايرانيان اثر گذاشتند.
 Ïایـل به  غرب در بین اقشـار  جامعـه: پيشرفت هايى كه در كشورهـاى غربى روى داد براى 

تعدادى از شاهزادگان، درباريان و ثروتمندان بسيار پر جاذبه بود بنابر اين آن ها شيفتة نظام 
اروپايى گشتند و تنها راه نجات و  جبران عقب ماندگى ها و پيشرفت را در كشور، الگوبردارى 
از فرهنگ و صنعت غربى عنوان نمودند. لذا تمايل زيادى به استفاده از پارچه ها و پوشاك 

غربى رواج يافت. 
کمبود علم و فناوری در کشور: يكى از علل عدم موفقيت صنايع ايران در اين دوره، ناتوانى 

رقابت با صنايع ماشينى اروپا بود. در آن زمان صنايع ماشينى اروپا به سرعت توسعه مى يافت، 
اما در ايران فقط چند كارخانه كوچك ناكارآمد، وجود داشت. تأسيس صنايع ماشينى نياز به 
سرمايه گذارى زيادى داشت  كه  مردم از سرمايه گذارى در اين جهت به دليل فقدان امنيت، 

خودداري مي كردند و از بازگشت سرماية خود در سرمايه گذارى در كشورمطمئن نبودند.
 احساس عقب ماندگی کشور: ايرانيان در برابر پيشرفت و فناورى هاى در حال گسترش غرب 

احساس عقب ماندگى مى كردند. اين مسئله باعث از دست دادن غرور ملى آنان  گرديد. از نظر 
افراد مهم مملكت مانند درباريان و دولتمردان لزوم دستيابى به جامعه اى پيشرفته، اطاعت از 
فرهنگ و تمدن اروپايى بود. بنابر اين ابتدا با تغيير نوع لباس بومى، از البسة غربى استفاده 
نمودند تا شايد از نظر ظاهر شبيه به جوامع اروپايى شوند و در پى آن استفاده از البسة خارجى 

به تدريج در بين مردم رواج يافت.
تولید ابریشم در ایران: افزايش صادرات موادخام به جاى محصوالت فرآورى شده به ضرر   

مملكت تمام مى شد. از سويى بازار مناسب براى صادرات ابريشم خام ايران به دنبال 
بيمارى مسرى ابريشم در جهان در هم شكست و محصول نوغان ابريشم از بين رفت. به 
منظور افزايش توليد ابريشم، تخم نوغان از ژاپن وارد ايران شد. همچنين تعدادى قرارداد 
با افرادى تبعة دولت عثمانى و يونانى به منظور احياي اين صنعت منعقد گرديد كه بعد 
از چندى ميزان توليد ابريشم ايران افزايش يافت اما در برابر قيمت پايين تر ابريشم ژاپن 

نتوانست مقاومت كند.
 قحطی پنبه در بازارهای جهانی: سطح توليد پنبه كه به طالى سفيد معروف بود، در ايران باال 

بود به نحوى كه بخشى از آن به خارج از كشور صادر مي شد. جنگ داخلى امريكا در1277-
1282ق. كه سبب كاهش ميزان توليد و صدور پنبه آمريكا شد و در نتيجه كمبود پنبه به وجود 
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آمد. اين دوره به «دورة قحطى پنبه» معروف شد. اين قحطى، در افزايش توليد و صادرات 
پنبه ايران به طور موقتى موثر واقع شد به نحوى كه محصول ايران افزايش يافت. در اين 
بين كشاورزان ايران ميزان محصول پنبه خود را افزايش دادند و توانستند بر ميزان صادرات 
پنبه خود بيفزايند. اما تمام پنبه ايران را روسيه مى خريد و در سال هاى بعد، صادرات پنبة ايران 

مجدداً رو به كاهش رفت.

نتیجه
دورة قاجار با تحوالت صنعتى در اروپا همراه بود. رشد صنعتى در كشورهاى غربى و عرضة 
كاالهاى متنوع و ارزان در بازارهاى ايران، سبب جذب اقشار مختلف به استفاده از مصنوعات 
غربى و سپس منجر به تنزل صنايع بومى كشور شد. در اين زمان اروپائيانى كه به دنبال كسب 
منافع بيشتر در ايران برنامه ريزى مى كردند، درصدد تغيير نوع پوشاك ايرانيان برآمدند. در 
اين راستا بى توجهى شاهان قاجار به وضعيت صنايع در ايران باعث گسترش انواع پارچه و 
پوشاك غربى در جامعة ايرانى شد و اعتقادات  غرب گرايانه در بين درباريان اين حركت را 

سرعت بيشترى بخشيد و باعث نفوذ آن در جامعه گرديد.
در دورة قاجـار صنايع ايران پيشرفت چندانـى نداشت و در برخـى موارد تا حـدى هم 
تنزل نمود. محصوالت اروپايى در اين زمان در رقابت شديدى با محصوالت داخلى بود و 
دولتمردان براى توليدات داخلى ارزشى قائل نبودند. ايرانيان در دورة قاجار با نفى ارزش هاى 
بومى و ملى خود مواجه بودند كه با بى كفايتى شاهان، اين مسئله قوت بيشترى مى يافت. در 
اين زمان فروش مواد خام اوليه بسيار مورد توجه تجار بود در حالى كه اين مواد از طرف تجار 
و بازرگانان اروپايى به صورت انواع كاالهاى توليدى مجدداً با قيمت هاى باالترى وارد كشور 
مى شد. از سويى ديگر، درگيرى ها و ادامة جنگ هاى متعدد و طوالنى با متجاوزين به كشور، 
صدمات زيادى به مملكت وارد مي نمود كه در نتيجه، مراكز صنعتى  از جمله اصفهان، يزد 
و كرمان لطمه شديدى ديدند و همراه با صنعتگران، پيشة آن ها نيز نابود گرديد. با برنامه ريزى 
و  سياست گذارى دولت هاى اروپايى، ايرانيان تمايل پيدا  كردند كه از منسوجات و البسة 
غربى استفاده نمايند. لذا صادرات اروپا در اين بخش به ايران به ميزان زيادى گسترش يافت 
تا جايى كه درباريان و اشراف هم از اجناس و پارچه هاى اروپايى استفاده مى كردند و به 
تدريج اين مسئله در جامعة آن روز دامن گير گرديد. آمار موجود از تجارت بين المللى ايران 
نشان دهندة افزايش ميزان واردات به كشور در اين دوره مى باشد. اين مسئله حكايت از آن 
دارد كه پادشاهان قاجار  توجهى به اقتصاد ملى كشور نداشتند. ايران كه در دوره هاى پيشين 
يكى از توليدكنندگان و صادركنندگان انواع منسوجات نفيس و كاربردى به ساير نقاط جهان 
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بود، با بى توجهى زمامداران به بازارى براى كاالهاى غربى مبدل گشت.
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