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Abstract:
Following the mass import of European goods to Iran in the second half of the 19th
centry, the trade balance of the nation turned negative. When the export of raw silk
failed due to the spread of silk worm disease in the 1860s, Iranian merchants began
to produce and export goods like cotton, rice, opium and Persian carpets to generate
income for continuing imports. Increasing demand for carpets in the world market
encouraged European companies to invest in the industry in Iran.
Purpose: This paper reports the story of European companies’ involvement in Iran’s
carpet industry.
Method and Research Design: Data for this paper is collected from archive documents
and library resources.
Findings and Conclusion: European companies’ involvement was extensive. They
established representatives in major carpet industry cities, and invested heavily by
setting up carpet weaving factories. In addition, they entered partenerships with local
producers. All such activites enabled them to control the domestic carpet market.
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رسمایهگذاری رشکتهای غربی در
صنعت فرش ایران در عرص قاجار
مصطفی مالیی | 1منصوره اتحادیه

2

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

با ادغام ایرانِ دورۀ قاجار در شبکۀ جهانی تجارت و سیل واردات اروپایی به کشور ،تراز بازرگانی
ایران منفی شد .اقتصاد ایران در واکنش به این موضوع و برای تأمین مالی واردات روزافزون ،درصدد
یافنت یک منبع عمدۀ مالی برآمد .در همین راستا ،در نیمۀ قرن نوزدهم میالدی /سیزدهم قمری تولید
ابریشم خام و صادرات آن به اروپا در اولویت قرار گرفت .ولی با شیوع بیامری کرم ابریشم در دهۀ
1860م1270/ق ،تولید و صادرات کاالهایی همچون پنبه ،برنج ،تریاک و رسانجام فرش رونق گرفت .در
اواخر این قرن ،تقاضای روزافزون برای فرش ایران در بازارهای جهانی ،و وجود نیروی انسانی فراوان در
داخل ،باعث جذب رشکتهای غربی برای رسمایهگذاری در صنعت فرش ایران شد.
هدف :هدف اصلی در این پژوهش ،تبیین گسرتۀ رسمایهگذاری و فعالیت تجاری رشکتهای غربی در
صنعت فرش ایران در دورۀ قاجار است.
روش /رویکرد پژوهش :این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد آرشیوی و منابع
کتابخانهای تهیه شدهاست.
یافت هها و نتیجهگیری :رسمایهگذاری ،و فعالیت تجاری رشکتهای غربی در صنعت فرش ایران در دورۀ
قاجار بسیار گسرتده بود .این رشکتها با تأسیس منایندگیهای تجاری در مراکز قالیبافی ایران ،نهتنها
در تجارت (خرید و صادرات) فرش ایران رسمایهگذاری کردند ،بلکه با انجام قرارداد کنرتات بافت با
بافندگان محلی و ایجاد کارگاههای قالیبافی ،ضمن مشارکت در تولید این کاال ،مدیریت آن را نیز در
دست گرفتند.
ڪلیدواژهها:

رشکتهای غربی؛ قاجار؛ صنعت فرش؛ رسمایهگذاری؛ تولید و تجارت.
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مقدمه

در دورۀ صفوی (1722-1501م1135-907/ق) ،با سیاستگذاریها ،و اصالحات وسیع
شاهعباس اول در قرن 17م11/ق اقتصاد ایران رونق زیادی یافت؛ نهتنها تجارت داخلی
گسترش یافت ،بلکه تجارت خارجی ،بهویژه توجه به بازارهای اروپا برای صدور کاالها و
تولیدات ایران نیز بهاوج خود رسید .دراینبین ،ابریشم مهمترین کاالی صادراتی ایران به اروپا
محسوب میشد که بخش زیادی از تجارت خارجی را بهخود اختصاص میداد .در فاصلۀ
سقوط سلسلۀ صفوی تا شکلگیری سلسلۀ قاجار ،اقتصاد ایران متأثّر از اوضاع آشفتۀ سیاسی
و بهتبع آن نوسانات بهوجودآمده در ساختار اقتصادی کشور ،شکوفایی خود را ازدست داد.
همزمان با تثبیت سلسلۀ قاجار در اوایل سدۀ 19م13/ق در ایران ،تجربۀ انقالب
صنعتی و رشد سرمایهداری صنعتی در غرب ،و کشف راههای دریایی و دستیابی به
مستعمرات ،سرمایهداری را وارد عرصۀ جهانی کرد .دراینبین ،ایران نیز با اقتصادی سنتی
و مقتضیات آن ،بهتدریج به دایرۀ اقتصاد و تجارت جهانی وارد شد .تجارت ایران در
طول سه دهۀ آغازین قرن 19م13/ق همچنان شکل سنتی داشت و تجارت اروپا هنوز
نقشی مهم در ایران ایفا نمیکرد؛ ولی زمانی که روسیه و بریتانیا راغب شدند تا ایران را
بهعنوان جایگاهی برای فروش محصوالت صنعتی خود درنظر بگیرند ،شرایط تغییر کرد
و از دهۀ 1830م1250/ق واردات اروپایی -عمدت ًا منسوجات صنعتی -وارد کشور شد.
بهاینترتیب ورود بیرویۀ اقالم ماشینی غرب و ناتوانی رقابت تولیدات داخلی در مقابل
واردات خارجی ،تراز بازرگانی ایران را منفی کرد .در نیمۀ قرن 19م13/ق ابریشم خام
مهمترین کاالی صادراتی و منبع مالی ایران محسوب میشد که تاحدودی کسری تراز
بازرگانی (تفاوت بین واردات و صادرات) را جبران میکرد؛ ولی با شیوع بیماری کرم
ابریشم در دهۀ 1860م1270/ق ،و کاهش تولید این محصول در ایران ،دولت برای یافتن
کاالهایی ِ
قابلصدور و درآمدزا و جانشینی مناسب برای ابریشم ،به تولید فرآوردههایی
نقدینهآفرین ،نظیر پنبه ،برنج ،تریاک و تنباکو روی آورد؛ ولی تولید و صدور اینگونه
محصوالت ،جوابگوی تأمین مالی واردات روزافزون اقالم مصرفی نبود .در چنین
وضعیتی ،در دهههای پایانی قرن 19م13/ق (1850م1266/ق) تولید فرش مطرح شد.
این کاال بنابه دالیلی که در صفحات آتی بررسی خواهد شد ،بهتدریج با افزایش تقاضای
اروپاییان همراه شد و بهتب ِع آن ،سرمایۀ داخلی و خارجی در این رشتۀ تولیدی بهکار افتاد.
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 .1چه عواملی سبب ترغیب و سرمایهگذاری شرکتهای غربی عصر قاجار در
صنعت فرش ایران شد؟
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 .2گسترۀ سرمایهگذاری و عملیات تجاری شرکتهای غربی در صنعت فرش ایران
چگونه بود؟
بنابه فرضیۀ اول ،متغیرهایی مانند تقاضای روزافزون برای فرش ایران در بازارهای
جهانی و وجود ظرفیتهای (نیروی انسانی فراوان) موجود در داخل کشور ،از عوامل
اصلی ترغیب و سرمایهگذاری شرکتهای غربیِ عصر قاجار در صنعت فرش ایران
بودهاست.
فرضیۀ دوم نیز بیان میکند که گسترۀ سرمایهگذاری و عملیات تجاری شرکتهای
غربی عصر قاجار در صنعت فرش ایران ،در آغاز به تجارت (خرید و صادرات) فرش
به اروپا و آمریکا محدود بود؛ ولی این شرکتها بهتدریج ،با انجام قرارداد کنترات بافت
با بافندگان محلی و تأسیس کارگاههای قالیبافی ،سازماندهی و مدیریت تولید را نیز در
دست گرفتند.
در بررسی پیشینۀ موضوع ،باید گفت که در بیشتر تحقیقات انجامشده (در قالب
کتاب و مقاله) دربارۀ صنعت فرش ایران ،به جنبههای هنری ،تجاری و صادراتی فرش در
برههای خاص از تاریخ توجه شدهاست .در بعضی از این نوشتهها ،نظیر کتاب «اقتصاد
ایران در قرن نوزدهم» تألیف «سیف» ( )1373و کتاب «موانع تاریخی رشد سرمایهداری
در ایران :دورۀ قاجاریه» اثر «اشرف» ( ،)1359فقط اشارهای ،به سرمایهگذاری شرکتهای
غربی در صنعت فرش ایران شدهاست؛ ازاینرو ،پژوهش حاضر میتواند براساس اسناد
آرشیوی و با نگاهی متفاوت از دیگر نوشتهها ،پرتویی بر خأل موجود در این زمینه بیفکند.

پیشینۀ صنعت فرش در ایران

فرش در ایران قدمتی طوالنی دارد .فرشهای پرزدار ایران در دورۀ باستان شهرت جهانی
داشته و به کشورهای دیگر صادر میشدهاست .در دورۀ اسالمی ،بهویژه از دورۀ صفوی،
فرش ایران به شهرتی متفاوت از گذشته رسید و چهرهای دگرگونه یافت .شاهان صفوی
ِ
نخست صنعت ملی ارتقا
با تأسیس کارگاههای قالیبافی در اصفهان ،فرشبافی را به رتبۀ
دادند و آن را بهصورت بخشی مهم از اقتصاد کشور درآوردند .این کارگاهها بهجز اصفهان،
در شهرهای کاشان ،کرمان و سیستان نیز دایر بودند (شاردن ،1336 ،ج ،4ص)359
های نفیس تولیدی در این کارگاه ِ
و قالی ِ
های سلطنتی عالوهبر مفروشکردن کاخهای
سلطنتیِ پادشاهان صفوی و هدیه به سالطین و امرای خارجی ،به کشورهای اروپایی،
عثمانی و هندوستان نیز صادر میشد (شاردن ،1336 ،ج ،4ص359؛ اولئاریوس،1361 ،
ج ،2ص .)556تعداد بیسابقۀ فرشهای بهدستآمده از آن دوره که بیشتر آنها هم در
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کشورهای غربی موجود است ،نشانگر رونق سفارشهای خارجی برای قالیهای نفیس
ایران و تجارت گستردۀ فرش ایران بهدست شرکتهای انگلیسی ،هلندی و پرتقالی است؛
شرکتهایی که در خلیج فارس در رفتوآمد بودهاند.
در فاصلۀ سقوط سلسلۀ صفوی تا شکلگیری و تثبیت سلسلۀ قاجار ،اقتصاد ایران
شکوفایی خود را ازدست داد .این دوران ،با شورش افغانها ،سلطنت پرتالطم و جنگهای
خونین نادرشاه و درگیریهای جانشینان کریمخان برای بهدستگرفتن قدرت مصادف
است .در این دوران از طبقۀ بهنسبت مرفه سهیم در رشد صنایع و تولیدات ملی دورۀ
صفوی ،خبری نیست و ازنظر اقتصادی نیز گسیختگی نهادهای اجتماعی و سیاسی
حاصلاز جنگهای داخلی دوران افشار و زند ،بر کارکرد نهادهای اقتصادی اثر گذاشت
و کشور نظم و قانون درستی نداشت .صنعت قالیبافی نیز تحتتأثیر این اوضاع آشفتۀ
سیاسی و وضعیت نابهسامان اقتصادی به پایینترین سطح تنزل یافت و نتوانست رونق
گذشته را بازیابد .بااینحال ،گزارشهای موجود بیانگر آن است که بافت فرش در طول
سدۀ هجدهم میالدی /دوازدهم قمری ،در برخی از مراکز سنتی بافت فرش نظیر خراسان،
کرمان و شیراز ،در مقیاس اندک و عمدت ًا برای مصارف داخلی یا برای صادرات ادامه
یافتهاست (فریه ،1374 ،ص.)134

وضعیت صنعت فرش ایران در نیمۀ اول قرن نوزدهم میالدی /سیزدهم قمری

در اوایل قرن 19م13/ق پساز تثبیت سلسلۀ قاجار ،در پرتو بازگرداندن نظم بهدست
شاهان قاجار ،صنایع کشور (صنایع سنتی) ،بار دیگر شکوفا شد و تولیدات آن رونق یافت
(بارییر ،1363 ،ص)14؛ بهطوریکه گفته میشود ،تقریب ًا تمام نیازمندیهای زندگی ساده
و محقر اکثریت جامعۀ ایران را تأمین میکرد و جز در مواردی معدود ،به کاالهای بیگانه
نیاز نبود؛ ولی ادغام ایران در شبکۀ جهانی تجارت و واردات بیرویۀ اجناس صنعتی و
ارزانقیمت غربی از دهۀ 1830م1250/ق زمینۀ نابودی بسیاری از این صنایع را فراهم کرد.
دراینبین «قالیبافی یگانه رشتۀ صنایع محلی بود که به هستی خود ادامه میداد و حتی
گسترش مییافت» (کوزونتسووا ،1386 ،ص.)246
در نیمۀ اول قرن 19م13/ق فرشبافی ،حرفهای روستایی تلقی میشد ،چون بیشتر،
روستاییان و عشایر فرش میبافتند و تنها در معدودی از شهرها ،فرشبافی رواج داشت.
بافندگی قالی در بین روستاییان و معدود بافندگان شهری ،منظمتر بود و عشایر باوجود
تولید عمدۀ پشم خام ،بافندۀ حرفهای قالی نبودند .بافت فرش ،بیشتر در مجاورت مناطق
ایلیاتی –بهعلت پشم فراوان و ارزان -رواج داشت .گزارشهای موجود بیانگر آن است
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که در دهۀ پایانی نیمۀ اول قرن 19م13/ق خراسان ،کردستان ،فراهان ،آذربایجان ،کرمان،
همدان ،لرستان و فارس از مراکز سنتی بافت فرش بودهاند (فریه ،1374 ،صص -136
 .)149تأمین مالی بافت فرش در این مناطق -چه بهصورت تجاری وچه بهصورت
ِ
سرشناس حامی سنتی بافت فرش
غیرتجاری -در محل انجام میشد .این کار را افراد
مانند تجار ،استادکاران محلی ،خانهای ایالت و ...انجام میدادند.
بنابراین ،بافت فرش در نیمۀ اول قرن 19م13/ق محدود و فقط برای رفع نیازهای
داخل کشور بودهاست .در برخی از گزارشهای موجود نیز از فرش همراه با ابریشم ،پنبه
و شال ،بهعنوان کاالهای عمدۀ تجارت داخلی نام برده شدهاست (سیوری و اتیک،1383 ،
ص .)97بااینحال« ،فلور» معتقد است که در این دوره ،فرشهایی نیز بهصورت محدود
به کشورهایی همچون هندوستان و ترکیه صادر میشدهاست (فلور ،1393 ،ص .)23طبق
نوشتههای ناظران آن زمان ،حجم فرشهای ایران در بازار استانبول در طی سالهای
1850-1840م1270-1260/ق ناچیز بودهاست؛ بااینحال ،بنابر برخی گزارشهای
موجود ،ارزش تقریبی فرشهای صادراتی از ایران به استانبول در سال 1857م1273/ق،
 329 000لیره برآورد شده ،که خود نشانگر آن است که تجارت فرش ایران در آن دوران
٬
نیز تاحدودی دارای اهمیت بودهاست (سیوری و اتیک ،1383 ،ص97؛ سیف،1373 ،
ص.)171

عوامل توسعۀ صنعت فرش ایران در نیمۀ دوم قرن 19م13 /ق

همانگونه که اشاره شد ،با ادغام ایران در شبکۀ جهانی تجارت و بهتبع آن ،افزایش واردات
فرآوردههای صنعتی اروپا به ایران در دهۀ سوم و چهارم نیمۀ اول قرن 19م13/ق سبب
منفیشدن تراز بازرگانی کشور شد .اقتصاد ایران در واکنش به اینگونه نوسانات و برای
تأمین مالی واردات روزافزون ،بهدنبال یافتن منب ِع مالیِ عمدهای برآمد .در چنین وضعیتی
تنها راه چاره ،افزایش تولید محصوالت کشاورزی موردتقاضا در بازارهای جهانی بود.
راه چاره تکیه بر محصولی بود که تولیدش در ایران برتری نسبی داشته باشد؛ بنابراین،
در نیمۀ قرن 19م13/ق تولید و صادرات ابریشم خام در دستور کار قرار گرفت .در این
زمان ابریشم در تمام ایالتهای شمالی و برخی از مناطق مرکزی ایران تولید میشد؛
ولی قسمت اعظم ابریشم تولیدی ایران به منطقۀ گیالن تعلق داشت؛ بهطوریکه بنابه
گفتۀ «عبداهللیف» ،گیالن بهتنهایی ابریشم کشور را تولید میکرد (عبداهللیف،1361 ،
صص« .)241-240جمالزاده» ضمن اشاره به رشد تولید ابریشم ایران در طی این سالها،
میزان تولید ابریشم ایران را در سال 1851م1267/ق 340 000 ،من 1ذکر کرده که از این
٬

« .1مـن» از اوزان متعـارف دورۀ قاجـار
بـوده کـه در هـر والیتـی مقـداری متفاوت
داشتهاسـت« .مـن» تربیـز که من مرسـومتر
آن دوره محسـوب میشـده 640 ،مثقـال
بودهاسـت (جما لزاده ،1376 ،ص.)168
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مقدار  203 400من به خارج از کشور صادر شدهاست (جمالزاده ،1376 ،صص )25-24؛
٬
ولی بیماری کرم ابریشم در دهۀ 1860م1277/ق شیوع یافت و لطمات زیادی به تولید
ابریشم ایران وارد کرد که هرگز جبران نشد و بهاینترتیب به کار ابریشم خام پایان داد .با
کاهش تولید و صادرات ابریشم ،تولید و صادرات کاالهای دیگری ،ازجمله پنبه و تریاک
بهصورت چشمگیری افزایش یافت .برای مدتی کوتاه در زمان جنگهای داخلی آمریکا
(1865-1861م1281-1277/ق) -بهعلت کمبود پنبه در اروپا -پنبهکاری در ایران رونق
گرفت (عیسوی ،1362 ،صص  .)377-376در این زمان ،پنبه ،بیشتر در فالت مرکزی و
منطقۀ شمال شرقی ایران بهعمل میآمد و قسمت اعظم آن به روسیه و هند صادر میشد
(بارییر ،1363 ،ص .)11با پایا ِن جنگهای داخلی آمریکا و رونق مجدد تولید و صادرات
پنبۀ آمریکا ،پنبۀ ایران از رونق افتاد و بازارش کساد شد .همزمان با کسادی بازار پنبه ،تولید
و تجارت تریاک رونق گرفت .در این زمان ،تریاک بیشتر در شهرهای اصفهان ،یزد ،فارس،
خراسان ،کرمان ،کرمانشاه و خوزستان بهعمل میآمد .تجارت این کاال بهصورت مشخص
از سال 1865م1282/ق فعال شد و در دو دهۀ آخر قرن 19م13/ق کشت آن بهسرعت
گسترش یافت (جمالزاده ،1376 ،ص30؛ بارییر ،1363 ،ص)11؛ بهطوریکه صادرات
تریاک ایران از بهطور متوسط  47تن در سال 1860م1277/ق به حدود  400تن در سال
1880م1297/ق رسید (سیف ،1373 ،ص164؛ فوران ،1387 ،صص  .)188-187البته
بهجز تریاک ،تولید و صادرات برخی محصوالت دیگر ،نظیر برنج و تنباکو نیز گسترش
یافت؛ ولی صدمات ناشی از افت تولید و صدور ابریشم جبران نشد .در دهههای پایانی
قرن 19م13/ق (1800م1200/ق) نوساناتی در تولید و تجارت ابریشم و سایر فرآوردههای
نقدینهآفرین بهوجود آمده بود؛ ولی در عوض تقاضا برای فرش ایران سبب تولید و
صادرات این کاالی راهبردی و درآمدزا به بازارهای جهانی شد.
یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد صنعت فرش ایران در دهههای مذکور ،شرکت
در نمایشگاههای بینالمللی بود .شرکت در نمایشگاه تجارت جهانی اروپا در دهۀ
1850م1260/ق و نمایشگاه وین در دهۀ 1870م1280/ق از آن جملهاند .در نمایشگاه
تجارت جهانی اروپا در سال 1851م1267/ق بود که اروپاییان برای اولینبار به فرشهای
شرقی عالقهمند شدند (فلور ،1393 ،ص .)23دو دهۀ بعد نیز در نمایشگاه وین در سال
1873م1290/ق فرشهایی از فراهان ،سنندج و خراسان به نمایش گذاشته شد که این
کار از عوامل تأثیرگذار در شناساندن فرش ایران به اروپاییان بود (سیوری و اتیک،1383 ،
ص .)15شهرت دیرینۀ فرش ایران ،آشنایی و عالقهمندی اروپاییان به این کاال ،و همزمان
رونق اقتصاد در غرب و افزایش قدرت خرید طبقۀ متوسط و تغییر در سبک تزیین و
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مبلمان منازل در اروپا تأثیر بهسزایی در افزایش تقاضای اروپاییان برای فرش ایران داشت.
با افزایش تقاضای اروپاییان برای فرش ایران ،این کاال شهرت زیادی پیدا کرد؛ بهطوریکه
«کرزن» سیاستمدار بریتانیایی قرن 19م13/ق میآورد :فرش ایرانی «چنان شهرتی یافتهاست
که کمتر خانوادۀ طبقۀ باال در انگلستان یا آمریکا در این فکر نیست که خواه از جنس ممتاز
و یا عادی ،آن را فراهم نسازد و این کار بدون شک و انکار نشانۀ فرهنگ و تمدن است»
(کرزن ،1387 ،ج ،2ص.)623
بهاینترتیب ،عواملی مانند افزایش ناگهانی تقاضای اروپاییان برای فرش ایران ،توسعۀ
روزافزون این کاال در بازارهای جهانی ،و وجود نیروی انسانی فراوان در داخل ،موجب
بهکارافتادن سرمایۀ داخلی و خارجی در این رشتۀ تولیدی شد.

تجار تربیز ،پیشگامان رسمایهگذاری در صنعت فرش در اواخر قرن19م13/ق

مقر ولیعهد ،و
تا قبلاز شروع جنگ جهانی اول در 28ژوئیۀ1914م5/رمضان1332ق ،تبریز ّ
بزرگترین و آبادترین شهر ایران و مرکز پرجمعیتترین ایالت کشور محسوب میشد .در
آن زمان این شهر از صلح و آرامش نسبی و موقعیت اقتصادی و ترانزیتی خوبی برخوردار
بود و مهمترین مرکز صادرات و واردات کاالهای داخلی و خارجی در شمال ایران بود.
در سال 1904م1323/ق (در آستانۀ مشروطیت)  25درصد واردات به کشور از تبریز
انجام میشد و 15درصد صادرات از این شهر راهی خارج میشد (یزدانی  ،1389ص11؛
عیسوی ،1362 ،ص .)168نهتنها قسمت عمدۀ تجارت سودآور ایران با روسیۀ تزاری در
تبریز متمرکز بود ،بلکه تبریز مرکز تجارت ایران با کشورهای غربی از راه طرابوزان و
تجار و بازرگانان تبریز در تمام بازارهای ایران مشغول دادوستد بودند
استانبول نیز بودّ .
و تجارت خارجی کشور نیز در دست آنها بود .بنابر یک برآورد ،حدود صد بازرگان
بزرگ در تبریز فعالیت تجاری داشتند و با شرکتهای بیگانه دادوستد میکردند (یزدانی،
تجار متوسط نیز بیشاز اینها بود .این بازرگانان در شهر استانبول
 ،1389ص )17و شمار ّ
نمایندگی بازرگانی داشتند و کار اصلیشان واردات مصنوعات کشورهای اروپایی به
تبریز و دیگر شهرهای ایران و صادرات تولیدات داخلی ،ازجمله فرش ایران به اروپا بود
(استادوخ1329/11/37 ،ق ،برگ 3؛ استادوخ1320/9/16 ،ق ،برگ .)40
بازرگانان تبریز در شهرهای مهم ایران ،نمایندگانی داشتند که قالیهای کهنه را از
تجار
خانه و بازارهای شهر جمعآوری میکردند و به تبریز میفرستادند .در تبریز این ّ
قالیها را طبقهبندی میکردند و بهشکل عدل درمیآوردند و ازطریق خاک عثمانی ،یعنی
از راه بایزید و ارزروم به بندر طرابوزان و ازآنجا به قسطنطنیه (استانبول) حمل میکردند.
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 .1قراجهداغ :قرهداغ؛ قاراداغ؛ ارسباران.
 .2دیلمقان نام شـهری در محل فعلی شـهر
سـلامس واقـع در اسـتان آذربایجـان غربـی
بودهاسـت کـه در زلزلـهای بـه سـال ۱۳۰۹
ویران شـد .شـهر فعلی سـلامس در کنـار آن
بنا شـد.
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تجار و مشتریان این کاال شده بود
قسطنطنیه در آن زمان بازار جهانی قالی و مرکز تجمع ّ
(ادواردز ،1368 ،صص  8و 66؛ استادوخ1324/13/11 ،ق ،برگ .)110
تا زمانی که تقاضای غربیان ،بیشتر برای فرشهای قدیمی بود ،این کار تجار تبریز ادامه
پیدا کرد؛ ولی تقاضای روزافزون برای فرش ایران در بازارهای جهانی و کمیابی فرشهای
قدیمی در بازار ایران ،بافت فرشهای نو و گسترش تولید این کاالی پرخواستار را ایجاب
تجار سرشناس تبریز ،ازجمله حاجاحمد خامنه ،حاجعلی قراجهداغی،1
کرد .در این هنگام ّ
حاجهاشم ترکی ،مهدی سلماسی ،رحیم قزوینی ،علیاکبر صدقیانی ،حاجاحمد سلماسی،
2
حاجسیدمهدی گلدپی ،حاجمهدی کوزهکنانی ،حاجمحمد ممقانی و حاجمحمد دیلمقانی
دستبهکار شدند (ساکما ،240/47482 ،برگ  )158و عالوهبر خرید فرش ایران و صدور
آن به ترکیه ،به قالیبافان روستایی سفارش بافت قالی دادند و در اندک مدتی کارگاههای
کوچک و بزرگ قالیبافی در برخی از شهرها و روستاهای کشور راهاندازی کردند و به
بافندگان این مناطق سروسامان دادند.
این جنبش از خود آذربایجان (ناحیۀ هریس) شروع شد (فلور ،1393 ،ص .)25ناحیۀ
هریس در شرق تبریز ،شامل بخشهای قراجه ،هریس و سراب بود و سنت فرشبافی
از دیرباز در آن رواج داشت .در این زمان ،قالیبافی در ناحیۀ هریس ،بهدلیل مجاورتش
با منطقۀ ایلیاتی شاهسون و دسترسی آسان به مواد خام (پشم) فراوان و ارزان و همچنین
نزدیکی به بازار تبریز پیشرفت خوبی داشت .بهطوریکه بنابه گفتۀ « ِسسیل ادواردز»،
قالیبافی تقریب ًا در تمام سی روستای ناحیه معمول بودهاست (ادواردز ،1368 ،ص .)78با
ایجاد کارگاههای قالیبافی در ناحیۀ هریس ،تولید فرش در این ناحیه ،تقریب ًا بهطور کامل
زیرنظر تجار تبریز انجام میشد .فعالیت این تجار تابع تقاضای بازار برونمرزی بود .برای
نمونه ،زمانی که آنها متوجه شدند ،کشورهای مغربزمین بهجای تختههای باریک و دراز
با طرحهای تکراری که تا آن زمان در روستاها تهیه میشد ،خواستار قالیهایی با طرح
ترنج هستند ،درصدد برآمدند تا طرح ترنج را در بخشهای هریس و بخشایش رواج دهند
(ادواردز ،1368 ،ص .)76این تجربۀ تجار تبریز باعث موفقیت طرح مذکور شد .گفتنی
است تا این زمان (1899م1320/ق) در تمام آذربایجان ،کارگاه قالیبافی وجود نداشت و
قالیبافی بهدست زنان در خانه انجام میشد.
این حرکت تولیدی تجار تبریز (ایجاد کارگاههای قالیبافی) بهزودی به سایر
نواحی کشور ،ازجمله سلطانآباد (اراک) ،کاشان ،مشهد ،سنندج و کرمان نیز سرایت
کرد .سرمایهگذاری تجار تبریز در منطقۀ سلطانآباد نیز چشمگیر بود .در آن زمان ،ناحیۀ
سلطانآباد ،بیستوپنج تا سی هزار نفر جمعیت داشت (اوبن ،1391 ،ص )383و زندگی
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همۀ اهالی آن ناحیه به درآمد حاصلاز قالیبافی و تجارت پشم وابسته بود؛ پشم معموالً

از گلپایگان ،همدان و کرمانشاه وارد سلطانآباد میشد .رونق صنعت فرشبافی ،این
ناحیه را به محل رفتوآمد بازرگانان ازجمله تجار تبریز تبدیل کرده بود .تجار تبریز در
سلطانآباد عالوهبر فعالیت در بخش خرید و انتقال فرش به تبریز ،به ساماندهی تولید و
ایجاد کارگاههای قالیبافی «در میان صدها روستا در شرق سلطانآباد» اقدام کردند (فلور،
 ،1393ص .)25این پیشقدمان ،در مشهد ،کاشان و سنندج نیز عالوهبر خرید قالی و دادن
سفارشهای الزم به قالیبافان محلی ،کارگاههای کوچک و بزرگ ایجاد کردند .صنعت
قالیبافی در منطقۀ کرمان ازلحاظ َک ّمی زیاد رشد نکرده بود ،ولی صنعت سازمانیافتهای
بهشمار میرفت .تجار تبریز ابتدا به خرید قالی از قالیبافان کرمانی اکتفا میکردند و آنها
را به تبریز حمل و سپس به استانبول صادر میکردند .ولی این روش دیری نپایید ،زیرا
در اندک مدتی عدۀ خریداران تبریزی در کرمان افزایش یافت و تعداد قالیهای موجود
جوابگوی تقاضا نبود .عالوهبراین ،تجار تبریز همواره طالب طرحها و رنگهای جدید
در قالی بودند؛ ازاینجهت ناگزیر شدند ،به قالیبافان برای بافت این قبیل قالیها سفارش
بدهند و یا اینکه خودشان کارگاههای قالیبافی تأسیس کنند (ادواردز ،1368 ،ص .)230در
اواخر قرن 19م13/ق و با ورود شرکتهای خارجی به ایران و سرمایهگذاری در قالیبافی،
صنعت مزبور در کرمان و روستاهای آن ،به دورانی طوالنی و تقریب ًا بدون وقفۀ از پیشرفت
گام نهاد.
بهاینترتیب ،در هریک از نواحی مذکور ،عامل اصلی و محرک پیشرفت و توسعۀ
صنعت قالیبافی ،بازرگانان تبریز بودند که تولید و تجارت فرش بهطور کامل زیرنظر آنها
انجام میشد .با فعالیت و سرمایهگذاری آنها ،صنعت فرشبافی پیشرفت فراوانی کرد و
از شکل سنتی درآمد.
باوجودِ ورود شرکتهای خارجی در سالهای قبلاز شروع جنگ جهانی اول در
28ژوئیۀ1914م5/رمضان1332ق به کشور و سرمایهگذاری در صنعت فرش ایران ،هنوز هم
قسمت مهمی از تجارت فرش در دست تجار تبریز بود؛ ولی آنها بهتدریج توان رقابت با
شرکتهای خارجی را ازدست دادند؛ بهطوریکه پسازآن ،عدهای از این تجار ،نماینده و
عامل تجارتخانههای خارجی در صنعت فرش شدند (استادوخ1329/54/26 ،ق ،برگ .)25
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رسمایهگذاری رشکتهای غربی در صنعت فرش ایران در اواخر قرن19م13/ق

تقاضای روزافزون برای فرش ایران در بازارهای جهانی در اواخر قرن 19م13/ق گسترش
تولید آن را ایجاب میکرد .تقاضا برای فرش آنقدر زیاد بود که کارگاه ِ
های سرمایهداران
خردهپا دیگر جوابگوی تقاضای این کاالی پرخواستار نبود .سرمایۀ محلی ایران در آن زمان
در وضعیت مناسبی برای توسعۀ بافت فرش نبود؛ بنابراین به سرمایهگذاری شرکتهای
خارجی نیاز بود .اینگونه بود که شرکتهای غربی در اواخر قرن مذکور ،تحتتأثیر
عواملی مانند رشد روزافزون تقاضا برای فرش ایران در بازارهای بینالمللی ،و وجود
نیروی انسانی فراوان در ایران به سرمایهگذاری در تولید و تجارت فرش ایران روی
آوردند.

الف.رشکتهایانگلیسی

1. Ziegler
2. Oscar Strauss
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اولین تالشهای شناختهشده برای سرمایهگذاری در تولید و تجارت فرش ایران را موسسۀ
بازرگانی «زیگلر» 1انجام داد .زیگلر ،مؤسسهای سوئیسیاالصل بود که فعالیتهای تجاری
خود را از دهۀ 1850م1266/ق آغاز کرد و پساز ثبت شرکت در لندن رسم ًا تحت حمایت
دولت بریتانیا قرار گرفت .مرکز این مؤسسه در منچستر قرار داشت و کار اصلیاش صادر
کردن پارچههای کتانی چاپی از اروپا به کشورهای خاورمیانه بود و بهجای برگرداندن
وجوه حاصله به انگلیس ،انواع و اقسام مواد اولیه و کاالهای تولیدی ،ازجمله ابریشم
گیالن را خارج میکرد .بعدها ،مؤسسه در برگشت وجوه مزبور ،به شیوههای دیگری نیز
روی آورد .روش کار شرکت اینطور بود که وجوه حاصل را صرف خرید سکۀ طال،
بهویژه امپریال روسی میکرد ،بعد سکههای مزبور را بهتدریج با پیک مخصوص به روسیه
میفرستاد ،سپس مبلغ فروش سکهها را ازطریق بانک به لندن منتقل میکرد (ادواردز،
 ،1368ص.)154
اولین نمایندگیهای زیگلر ،در ایران ،در سال 1867م1284/ق در شهرهای تبریز و
رشت تأسیس شد .این مؤسسه شعبهای نیز در تهران داشت که در کنار تجارت کاالهای
دیگر به معامله نقره هم میپرداخت (اشرف ،1359 ،ص .)53بهتدریج که تجارت شرکت
گسترش مییافت ،در فرستادن وجوه حاصلاز فروش کاال به لندن ،دچار اشکاالتی میشد.
برای برطرفکردن این اشکاالت باتوجهبه رشد و تقاضای دائمی جهانی برای فرش ایران
و تاحدودی تحتتأثیر کسادی بازار ابریشم و رکود صادرات این کاال در ایران ،با مطالعاتی
که اعضا انجام دادند« ،اُسکار اِشتراوس» ،2از تجار آلمانی که بعدها مدیریت تجارتخانۀ
زیگلر را در سلطانآباد برعهده گرفت (ساکما ،240/22838 ،برگ  )49پیشنهاد کرد که

گنجینۀاسناد ،سال  ،28دفرت سوم ،پاییز  ،1397شامرۀ پیاپی 111

تهایغربی
رسمایهگذاریرشک 
در صنعت فرش ایران در...

شرکت به ِ
جای این کار ،از محل وجوه حاصله ،از سلطانآباد (از مراکز عمدۀ قالیبافی ایران
در اواخر قرن 19م13/ق) قالی بخرد و در لندن بهسهولت آن را به پول تبدیل کند؛ اعضای
شرکت این طرح را تأیید و اجرا کردند .در سال 1883م1301/ق «اشتراوس» بههمراه
ِ
اعضای مؤسسه به منطقۀ سلطانآباد آمد و کار را آغاز کرد (ادواردز،1368 ،
برخی از
ص .)154از دالیل انتخاب شهر سلطانآباد ازسوی موسسۀ زیگلر برای سرمایهگذاری در
تولید و تجارت فرش ،به موقعیت جغرافیایی و تجاری آن (قرارداشتن بر سر راه تهران
و بغداد ،ازطریق همدان و کرمانشاه) ،و نقش این شهر بهعنوان بازار مرکزی این منطقۀ
فرشبافی میتوان اشاره کرد.
بههرحال زیگلر بدون کمک و یا اخذ امتیاز از حکومت وقت ایران و باوجودِ
جبههگیری تجار محلی ،موفق شد شعبۀ خود را در سلطانآباد تأسیس کند .این شرکت در
آغاز ،کار خود را به تجارت فرش ،یعنی خرید و صادرات فرشهای کهنه و ن ِو مطمئن و
مناسب از منطقۀ عراق (اراک) محدود کرد تا میزان تقاضای روزافزون بازار غرب را برآورد
کند .دو سال بعد ،شرکت محوطۀ وسیعی (حدود  40 000یاردمربع) را در سلطانآباد
٬
به دفتر کار و محل کارمندان و رنگرزخانه و انبار کاال اختصاص داد (عیسوی،1362 ،
ص )472و سفارشهای الزم را برای تهیۀ قالی به کارگاههای قالیبافیِ شهر و روستاهای
مجاور فرستاد؛ ولی محدودیت مقدار تولید در مقابل افزایش تقاضا ،زیگلر را بر آن داشت
تا خود متصدی تولید فرش شود .اینگونه بود که بهتدریج «مؤسسه با عامالن محلی وارد
مذاکره شده ،قرارداد بافت بست» (سیوری و اتیک ،1383 ،ص .)100این عامالن ،مواد
اولیه شامل خامۀ رنگشده ،طرح و نقشه و سایر ابزار و وسایل بافت را در میان بافندگان
خانگی توزیع میکردند و ضمن پرداخت مساعده و نظارت بر بافت قالی ،فرشهای
پایانیافته را جمعآوری و به محل ادارۀ زیگلر در سلطانآباد حمل میکردند .در این
شیوۀ تولیدی -معروف به شیوۀ تولید خانواری -زیگلر ضمن اِعمال کنترل مالی بر تولید
تاحدودی بر جنبههای فنی تولید نیز نظارت داشت .بااینحال ،بافندگان با عامالن زیگلر،
شرط کرده بودند که « ...باید سلیقۀ خود را نیز با تغییرات کوچکی در این طرح [طرح و
نقشۀ شرکت] بهکار برند» (بنجامین ،1391 ،ص .)386عموم ًا عقد قرارداد بین بافندگان و
عامالن شرکت که اغلب افرادی «اهلبلد و شارالتان» 1بودند (استادوخ1333/44/18 ،ق،
ص ،)36باعث بروز مشکالت عدیده بین بافندگان و شرکت میشد .برای نمونه ،در سال
1908م ،کنسولگری انگلیس طی مکاتبه با وزارت امور خارجه میآورد ...« :مالمیرزاآقانام
وکیلِ [عامل] تجارتخانۀ مزبور [زیگلر] در شاهزیوران در چندین موقع به اسم کمپانی
از قالیبافان کمپانی وجه گرفته و پشمی [را] که به آنها مساعده داده بودند پس گرفته و

 .1منظور از «اهل بلد و شارالتان» در اینجا
حقهبازاست.
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 .1در عرف قالیبافی به گروهی از
رنگهای شیامیی ،به نام آنیلین ()Aniline
که ارزان و فرار است« ،رنگهای جوهری»
گفته میشود .این نوع رنگها نامرغوب
است و دربرابر سایش پا و نور و شستشو با
مواد قلیایی ،پایداری خود را ازدست میدهد
(آذرپاد و حشمتی رضوی ،1383 ،ص.)154
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فروخته است .مشارالیه در شاهزیوران ایجاد انجمنی کرده و بهوسیلۀ بدگویی از کمپانی،
اهالی قراء را ب َ ِّ
رضد تجارتخانۀ مزبور برانگیخته است . ...زیگلر مالمیرزاآقا را اخراج
کرده و مشارالیه از قرار مذکور به شاهزیوران مراجعت نموده( »...استادوخ1326/61/5 ،ق،
برگ  .)34بهسبب اینگونه مشکالت ،کارگزاری عراق (اراک) همواره به تجارتخانهها
گوشزد میکرد که انجام هرگونه قرارداد بین شرکتها و عامالن آنها با رعایای قالیباف،
با اطالع کارگزاری انجام شود؛ چون در این صورت نهتنها سند مزبور در کارگزاری ثبت
میشود ،بلکه مشخص میشود که عامالن تجارتخانهها با چه کسانی معامله کردهاند
(استادوخ1333/44/18 ،ق ،برگ  .)36درهرحال ،اینگونه مشکالت و بهویژه محدودیت
میزان تولید در مقایسه با افزایش تقاضای موجود ،زیگلر را بر آن داشت تا خود مستقیم ًا
متصدی تولید فرش شود و با ایجاد کارگاههای قالیبافی و صبّاغخانههای اختصاصی و
بهکارگیری کارگران قالیباف ،ضمن کنترل مالی بر تولید ،با جلوگیری از اعمال سلیقۀ
بافنده ،جنبههای فنی تولید را نیز کام ً
ال کنترل کند (ساکما ،240/15537 ،برگ  .)16اینگونه
بود که زیگلر با احداث کارگاههای ویژۀ رنگرزی ،نخستینبار تحویل کالف رنگشده و
آماده به قالیبافان را مرسوم کرد (استادوخ1300/57/8 ،ش ،برگ  .)3شرکت زیگلر در
رنگرزی از هر دو نوع رنگ محلی و اروپایی استفاده میکرد .رنگهای محلی در محل
تهیه میشد و رنگهای اروپایی از رنگهای مصنوعی ساختهشده در کارخانههای آلمانی
وارد میشد (مجلۀ فالحت و تجارت ،سال اول ،شمارۀ  ،6شهریور ،1297ص.)101
گفتنی است که دولت وقت ایران برای حفظ کیفیت فرشها ورود رنگهای مصنوعی را
ممنوع اعالم و با درخواست زیگلر مبنیبر واردات رنگهای مزبور از کارخانههای آلمانی
موافقت نکرد؛ ولی اسناد موجود بیانگر آن است که بهجز واردات رنگهای مصنوعی از
راه قاچاق ،شرکت ،خود از واردکنندگان اصلی رنگهای مصنوعی بوده و تجارت آن را در
دست داشتهاست (استادوخ1339/56/11 ،ق ،برگ  .)3-1صباغان در کارگاههای رنگرزی
شرکت ،خامۀ مصرفی مؤسسه را با انواع رنگهای شیمایی رنگآمیزی میکردند و ازطریق
عامالن محلی ،به بافندگان و کارگاههای کوچک خانگی تحویل میدادند؛ ولی شرکت
همواره مدعی بود که بافندگان ،رنگهای ثابت شرکت را تعویض میکنند و بهجای آن،
رنگهای جوهری 1بهکار میبرند (استادوخ1319/24/7 ،ق ،برگ .)3
تولیدات زیگلر مخصوص مصرفکنندگان اروپایی و آمریکایی تنظیم شده بود و
شرکت ،رنگهای سنتی ،و ابعاد و طرحهای اصیل فرش ایرانی را درجهت خواست
فروشندگان غربی تغییر داده بود .گرچه چنین تغییراتی ازلحاظ نقشش در تجارتیکردن و
سیر قهقرائی فرش ایران محکوم است ،باوجوداین ،تولیدات زیگلر بسیار خوب فروش
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میرفت و زیگلر نیز برای جلوگیری از تقلید از نقشههایش ،همواره خواستار ثبت نقشه
و طرحهایش به اسم خودش بود (استادوخ1331/54/6 ،ق ،برگ  .)39با گسترش
سرمایهگذاری و عملیات زیگلر در اواخر قرن نوزدهم میالدی /سیزدهم قمری ،این مؤسسه
بالغبر  111روستا را در اطراف شهر سلطانآباد زی ِر پوشش گرفت (سیوری و اتیک،1383 ،
ص )100و بهطورکلی بر  2500دستگاه قالیبافی در این ناحیه نظارت میکرد (ادواردز،
 ،1368ص .)154عملیات تولیدی و تجاری شرکت به ناحیۀ سلطانآباد محدود نبود؛
زیگلر نمایندگیهایی نیز در تبریز ،تهران ،اصفهان ،مشهد ،رشت ،شاهرود ،شیراز ،بوشهر،
یزد ،کرمان ،کرمانشاه ،همدان ،و محالت داشت (کرزن ،1387 ،ج ،2ص683؛ کوزونتسووا،
 ،1386ص .)241بهطوریکه گفته میشود ،در دهۀ آخر قرن 19م13 /ق قسمت عمدۀ
بازرگانی قالی ایران در دست این شرکت بودهاست.
دراینبین ،نهتنها دولت انگلستان (سفارت انگلیس) همواره از منافع شرکت زیگلر
حمایت میکرد ،بلکه دولت قاجار نیز سرمایهگذاری و عملیات تولیدی و تجاری این
شرکت را باعث رشد و توسعۀ قالیبافی -یگانه صنعت منحصربهفرد ایران -میدانست
و همواره از زیگلر حمایت میکرد و تالش میکرد تا موانع فعالیت شرکت را به حداقل
برساند .مکاتباتی که بین وزارت داخله و کارگزاری عراق (اراک) انجام شده ،خود بیانگر
اهمیت و توجه دولت قاجار به این مسئله است ...« :کمپانی زیگلر در صفحات عراق
قالیبافی متعدد دارند و مجبور از رفتوآمد و مراقبت کارکنان خود میباشند و بدیهی
است برعهدۀ حکومت محله است  ...نگذارد تولید زحمت و مشکالتی بشود( »...استادوخ،
1326/61/5ق ،برگ  .)42همچنین « ...الزم است که همواره از کارگزاران حکومتی  ...در
پیشرفت امور اجزاء و آسایش کارکنان ایشان تقویت و مراقبتی مخصوص بهعمل آید»...
(استادوخ1326/61/5 ،ق ،برگ .)19
بهاینترتیب ،در اواخر قرن 19م13/ق و اوایل قرن 20م14/ق شرکت زیگلر از
بزرگترین سرمایهگذاران در صنعت فرش ایران محسوب میشد که عالوهبر سرمایهگذاری
و فعالیت در بخش تجارت فرش ،مدیریت تولید را نیز در کنترل خود درآورده بود و
رنگها و طرحها را درجهت خواست فروشندگان غربی تغییر داده بود.
موفقیت زیگلر باعث تشویق دیگر کارفرمایان و مؤسسات غربی برای سرمایهگذاری
در تولید و تجارت فرش ایران شد .یکی از این شرکتها کمپانی هلندیاالصل «هاتس
و پسران» 1بود که در نیمۀ دوم قرن 19م13/ق در ایران به فعالیت تجاری مشغول شد؛
و در اواخر این قرن در صنعت فرش ایران سرمایهگذاری کرد .این کمپانی ،اولینبار در
دهۀ 1850م1266/ق در بوشهر مستقر شد و پساز ثبت کمپانی در لندن تحت حمایت

1. Hotz and Sons
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1. The Persian Carpet
Manufacturing
2. Oriental Carpet Manufacturers
Ltd
3. Izmir
4. Baker
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بریتانیا قرار گرفت و حدود بیست سال به واردات و صادرات کاال اشتغال داشت .این
کمپانی ،ابتدا بیشت ِر فعالیتهای خود را به نقاط جنوبی ایران محدود کرد و شعباتی نیز در
بوشهر ،شیراز ،اصفهان ،بروجرد ،یزد ،سلطانآباد ،بغداد و بصره داشت .میتوان گفت که
نمایندگان شرکت در همۀ شهرهای کشور بودهاند« .هاتس و پسران» در اساس به واردات
ِ
تریاک ایران اشتغال داشت و همچنین در
پارچههای نخی انگلستان و صادرات قالی و
تهران مغازههایی داشت که در آنها فعاالنه به خردهفروشی کاال میپرداخت (کرزن،1387 ،
ج ،2ص683؛ اشرف ،1359 ،ص53؛ کوزونتسووا ،1386 ،ص .)241این کمپانی از دهۀ
1880م1297/ق به سرمایهگذاری در صنعت فرش ایران در سلطانآباد روی آورد و شرکت
«تولید قالی ایران» 1را تشکیل داد (اشرف ،1359 ،ص .)55همزمان با رشد فعالیتهای
این شرکت در سلطانآباد ،کمپانی مزبور با درپیشگرفتن سبک و روش زیگلر در تولید
و نظارت (کنترل جنبۀ مالی و فنی تولید) و جمعآوری و صادرات قالی ،کارگاههای
بزرگ فرشبافی و رنگرزی اختصاصی با صبّاغهای مخصوص به خود ایجاد کرد (ساکما،
 ،240/15537برگ  .)16گفتنی است ،ادامۀ سبک و روش مذکور توسط شرکتهای
بعدی ،لطماتی فراوان به اصالت طرح و جنس و زیبایی فرش ایران وارد کرد .با گسترش
ِ
شرکت «تولید قالی ایران» در منطقۀ سلطانآباد ،قالیبافی منطقه ،رشد چشمگیری
عملیات
کرد؛ بهنحویکه تعداد دارهای قالی چندبرابر شد و ارزش قالیهای تولیدشده نیز بسیار
افزایش یافت؛ بهطوریکه بنابه گفتۀ «سیف» ،شمار دارهای قالی در منطقۀ سلطانآباد ،از 40
دار در سال 1870م1288/ق به  2700دار در سال 1893م1310/ق با ارزش  500 000تومان
٬
یا معادل  132 000لیرۀ استرلینگ رسید .بااینحال ،مشخص نیست ،چه تعداد از دارها در
٬
اختیار و کنترل کمپانیهای زیگلر و «هاتس و پسران» بودهاست (سیف ،1373 ،صص
 .)180-179گفتنی است ،بنابه گزارشهای موجود ،عمدۀ فعالیتهای کمپانی هاتس در
بخش تولید و تجارت فرش ایران ،به سلطانآباد و روستاهای اطراف آن محدود بودهاست.
سومین شرکت انگلیسی که در اواخر قرن 19م13/ق به سرمایهگذاری در صنعت
فرش ایران روی آورد« ،شرکت تولید قالی شرق» 2یا کمپانی «ازمیر» 3بود که در سال
1906م1325/ق در لندن از ادغام شش کمپانی فعال در کار تجارت قالیِ ترکیه تشکیل شد
و بهصورت بزرگترین شرکت درآمد .این شرکت که مرکز آن در ازمیر ترکیه بود با شراکت
انگلیسیها و ترکها (عثمانیها) و به ریاست آقای «بیکر»( 4استادوخ1329/11/39 ،ق،
برگ  )22و با سرمایهای خیلی عمده ،بالغبر  400 000لیره (استادوخ1329/11/37 ،ق ،برگ
٬
 )3از سال 1906م1325/ق به معامله و تجارت قالی پرداخت (اشرف ،1359 ،ص .)55در
آغاز ،عملیات تجاری این کمپانی به خرید و صادرات قالی محدود بود ،ولی بهزودی با
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ایجاد کارگاههای قالیبافی و رنگرزخانههای اختصاصی و استخدام بافندگان ماهر ،خود
متصدی تولید فرش شد .این شرکت برای رواج و شهرت تولیدات خود در بازارهای
جهانی و رقابت با قالیهای ایرانی ،به روشهای گوناگون متوسل شد .اوالً با فرستادن
ع ّمال مخصوص به نواحی مختلف ایران ،ازجمله تبریز ،سلطانآباد ،خراسان ،کرمان و
تهران و با خرید پشم موردنیاز کارگاههای خود به قیمت ارزان ،به تقلید از طرح و نقشۀ
فرشهای ایرانی در تولیدات خود پرداخت و قالیهای بیکیفیت خود را به اسم فرش
ایران در بازارهای اروپا و آمریکا بهفروش رساند (روزنامۀ ایران نو ،سال دوم ،شمارۀ
7 ،112ربیعاالول1329ق ،ص .)1ثانی ًا با خرید قالیهای ایرانی از داخل کشور و انتقال آن
به ترکیه ،فرشهای ایرانی را به اسم قالی ازمیر به مشتریان غربی خود معرفی کرد .نتیجه
آنکه کمپانی به این وسیله ،نهتنها « ...از تجارت قالی ایران منفعت تجارتی برد و رواج و
شهرت قالیهای ایرانی را به قالیهای ازمیری منتقل نمود( »...استادوخ1329/11/39 ،ق،
برگ  ،)31-30بلکه خسارتی عمده هم به تجارت و صادرات فرش ایران وارد کرد .در
همین راستا ،در سال 1911م1330/ق تجار ایرانی مقیم استانبول ،با ارسال گزارشی از
عملکرد شرکت تولید قالی شرق به سفارت ایران ،یادآور شدند که « ...به قالیهای ایرانی
یک عالمت فارقۀ دولتی ربط شود که بهواسطۀ آن تجار ایرانی بتوانند در خارجه ثابت
کنند ،کدام قالی از مصنوعات ایران است و هر قالی عالمت دولتی را نداشته باشد ،قالی
ایران نیست( »...استادوخ1329/11/39 ،ق ،برگ .)31-30
کمپانی «لینچ» ،1از دیگر شرکتهای تحت حمایت دولت انگلیس بود که در دورۀ
ناصرالدینشاه ،موفق شده بود امتیاز خطوط کشتیرانی بر روی رودخانۀ کارون را اخذ کند
و در اواخر قرن 19م13/ق (1915م1334/ق) همزمان در نواحی مرکزی و جنوبی ایران
به فعالیتهای تجاری ،ازجمله تجارت فرش مشغول شود .سرمایهگذاری این شرکت در
صنعت فرش ایران محدود و بیشتر در بخش خرید و صادرات فرش بود .تجار این کمپانی
فرشهای ایرانی را از نواحی مذکور میخریدند و ازطریق گمرکات جنوب و جنوب
غرب ایران به اروپا و آمریکا صادر میکردند (ساکما ،240/15525 ،برگ .)4-2
انگلیسیها عالوهبر تجار و شرکتهای تجاری خود ،از تجار هندی نیز برای عملیات
بازرگانی و ِ
بسط نفوذ بریتانیا در ایاالت جنوب و جنوب شرقی ایران استفاده میکردند .این
تجار ،عمدت ًا در کرمان ،شیراز و یزد فعالیت داشتند .گزارشهای موجود بیانگر آن است
که در سال 1919م1338/ق ظاهرا ً تحتتأثیر القائات این تجار ،یکی از شرکتهای تجاری
انگلیسی ،تعدادی از بافندگان ماهر سلطانآباد را اجیر و برای تأسیس کارگاههای قالیبافی
در هندوستان ،به آنجا منتقل کرد (استادوخ1339/33/7 ،ق ،برگ .)3همچنین ،دراینبین

1. Lynch
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عدهای از تجار ایرانی نیز ،بهدلیل ناتوانی در رقابت با تجارتخانههای خارجی ،بهعنوان
عامل و دالل این تجارتخانهها به فعالیت مشغول بودند.

ب.رشکتهای ایتالیایی

1. Nearco Castelli and Brothers
2. John Castelli
3. George Stevens
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عالوهبر کمپانیهای انگلیسی ،شرکتهای ایتالیایی ازجمله شرکت «نیرکو کاستلی و
برادران» 1نیز در اواخر قرن 19م13/ق به سرمایهگذاری در صنعت فرش ایران روی آورد.
«نیرکو کاستلی» از خانوادهای متمکن و سرشناس در ایتالیا بود .خانوادۀ او صاحب یکی
ِ
اعضای این خانواده غالب ًا در استانبول به بانکداری
از معتبرترین بانکهای خارجی بودند.
و بازرگانی اشتغال داشتند .در آن هنگام بانک آنها با بازرگانان ایران (تبریز) ،و استانبول
معامله داشت .برادرِ نیرکو ،یعنی «جان کاستلی» 2در تبریز مستقر شده بود و نخستین
کارگزار بانک شاهنشاهی ایران در آن شهر بهشمار میرفت؛ بنابراین ایران ازنظر خانوادۀ
کاستلی کشوری دورافتاده و دستنیافتنی نبود .عملیات تجاری شرکت «نیرکو کاستلی و
برادران» در حوزۀ فرش ،در اواخر قرن 19م13/ق و از تبریز آغاز شد (ادواردز،1368 ،
ص .)230مرکز شرکت در نیویورک واقع بود .کاستلی تحت حمایت دولتهای آمریکا
و ایتالیا بود و بهجز تبریز ،نمایندگیهایی نیز در کرمان ،کاشان ،و همدان داشت .این
شرکت در دهۀ اول قرن 20م14/ق با تأسیس دفتر بزرگی در کرمان ،سرمایهگذاری در
تولید و تجارت فرش آن منطقه را شروع کرد .اولین نمایندۀ شرکت در کرمان ،بازرگانی
تبریزی به نام «میرزا علیاکبر» بود .نامبرده در سال 1909م1328/ق به شعبۀ کاشان منتقل
شد و «جرج استیونس» 3دیگر عضو شرکت که از پیشقدمان در صنعت قالیبافی کرمان
بود ،جانشین میرزا علیاکبر شد (ادواردز ،1368 ،ص230؛ استادوخ1327/54/26 ،ق،
برگ  .)25نیاز به گسترش تجارت کاستلی در منطقۀ کرمان ،شرکت را بر آن داشت تا با
ایجاد کارگاههای قالیبافی و انجام قرارداد بافت با بافندگان محلی ،خود متصدی تولید
و تجارت فرش کرمان شود .اگرچه اطالعات دقیقی در دست نیست که چه تعداد از
دارهای قالیبافی موجود در دهۀ اول قرن 20م14/ق در کرمان ،در کنترل شرکت کاستلی
بودهاست ،ولی تحصن شمار زیادی از قالیبافان کرمان در کنسولگری انگلیس ،در سال
1911م1330/ق در اعتراض به وضعیت نامناسب کار و توقیف اجرتشان ازسوی شرکت،
امنیت راههای کرمان به ِ
ِ
دست دولت (استادوخ1329/54/26 ،ق ،برگ
به بهانۀ تأمیننشدن
 ،)71خود بیانگر وسعت عملیات تولیدی و تجاری کاستلی در منطقۀ کرمان در آن زمان
است .همزمان با فعالیتهای تجاری شرکت در کرمان ،کاستلی در کاشان نیز در تولید
و تجارت فرش سرمایهگذاری کرد .بااینکه گزارشها و اسناد موجود ،اطالعاتی دقیق
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از میزان سرمایهگذاری ،وسعت عملیات تجاری و تعداد دارهای قالیبافی تحت کنترل
شرکت در کاشان ،بهدست نمیدهد ،ولی باتوجهبه مکاتبات متعددی که بین وزارت
امور خارجه و وزارت داخلۀ وقت ،با کارگزاری منطقه دربارۀ تأمین امنیت راههای
کاشان توسط ماشاءاهللخان کاشی (رئیس قراسورانهای منطقه) ،برای تسهیل در حمل
مالالتجارۀ (عدلهای قالی) شرکت کاستلی به گمرک بندرعباس و بوشهر انجام شدهاست
(استادوخ1328/54/15 ،ق ،برگ 67؛ استادوخ1332/54/7 ،ق ،برگ  )1میتوان از اهمیت
سرمایهگذاری این شرکت در تولید و تجارت فرش در کاشان آگاهی یافت .همچنین
کاستلی فعالیتهای تولیدی و تجاری محدودی نیز در همدان داشت؛ بهطوریکه اسناد
موجود ،از طلب تجارتخانۀ شرکت در سال 1916م1335/ق از رعایای دهات کوهین و
کبودرآهنگ همدان ازبابت کنترات قالی و ناتوانی آنها در پرداخت طلب مزبور و ارجاع
این موضوع به وزارت امور خارجۀ وقت خبر میدهد (استادوخ1336/55/5 ،ق ،برگ .)1
اینگونه فعالیتها و سرمایهگذاری کاستلی ،در صنعت فرش ایران ،تا آغاز جنگ جهانی
اول در 28ژوئیۀ1914م5/رمضان1332ق ادامه داشتهاست .در اوایل جنگ جهانی اول در
1
سال 1914م1333/ق تمام سرمایۀ شرکت نیرکو کاستلی و برادران ،به کمپانی قالی «قازان»
 از شرکتهای آمریکایی سرمایهگذار در صنعت فرش ایران -انتقال یافت و این شرکتحافظ تمام منافع کاستلی در ایران شد (استادوخ1333/54/31 ،ق ،برگ .)4
شرکت «آندریا» ،2نیز از دیگر شرکتهای ایتالیایی بود که در اواخر دورۀ قاجار به
سرمایهگذاری در صنعت فرش ایران روی آورد .فعالیتهای تجاری این شرکت بیشتر در
مناطق مرکزی و جنوبی ایران بود و عمدت ًا به خرید و صادرات فرش محدود بود .اطالعات
ما از عملیات شرکت آندریا بسیار محدود است .اسناد موجود نیز تنها به خرید قالی توسط
شرکت در طی سالهای 1912-1910م1331-1329/ق در نواحی مرکزی و جنوبی ایران
و حمل آن به بوشهر و محمره (خرمشهر) و سرقت مالالتجارۀ مزبور در ایالت فارس
و خوزستان اشاره میکند (استادوخ1329/34/35 ،ق ،برگ 6؛ ساکما  ،293/4416برگ
 .)4-2بااینحال ،این شرکت هم در اواخر قرن 19م13/ق و اوایل قرن 20م14/ق بخشی
از خرید و صادرات فرش ایران را بهخود اختصاص داده بود.

ج .رشکتهای آمریکایی

در اواخر دورۀ قاجار ،کمپانیهای آمریکایی نیز منافع خود را در صنعت فرش ایران دیدند.
این کمپانیها در دهۀ اول قرن 20م14/ق در تولید و تجارت فرش ایران سرمایهگذاری
کردند و تا آغاز جنگ جهانی اول در 28ژوئیۀ1914م5/رمضان1332ق ،با سرعت زیادی

1. Qazan
2. Andrea
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1. Oriental Carpet
2. Monsieur Zuchini
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فعالیتهای خود را در سراسر ایران گسترش دادند .جنگ جهانی اول ،ناگزیر وقفهای در
عملیات تجاری این کمپانیها پدید آورد؛ ولی همینکه جنگ پایان یافت ،مجددا ً فعالیت
این شرکتها افزایش یافت .دراینبین ،مهمترین کمپانی آمریکایی که در دهۀ اول قرن
20م14/ق به سرمایهگذاری در تولید و تجارت فرش روی آورد ،کمپانی «قالی شرق» 1بود.
این کمپانی فعالیتهای تجاری خود را از منطقۀ عراق (اراک) و شهر سلطانآباد شروع
کرد .تجارتخانۀ مرکزی کمپانی در این شهر واقع شده بود و تحت مدیریت «مسیو
زکینی» 2اداره میشد (ساکما ،360/5344 ،برگ  .)3کمپانی قالی شرق تا آغاز جنگ جهانی
اول ،با سرعت زیادی فعالیتهای خود را در سراسر این ناحیه گسترش داد .همچنین
این کمپانی شعبههایی هم در شهرهای کرمان ،یزد ،اصفهان ،شیراز ،کاشان ،همدان ،مشهد
و تبریز داشت (استادوخ1303/57/16 ،ش ،برگ  )1و میتوان گفت که نمایندگان این
شرکت تقریب ًا در همۀ شهرهای ایران فعال بودهاند .عملیات تجاری این کمپانی در دو شهر
سلطانآباد و کرمان بسیار گسترده بود ،بهطوریکه فقط در کرمان « ...قریب یکهزار باب
کارخانۀ قالیبافی ( »...ساکما ،240/15537 ،برگ  )71دایر کرده بود.
کمپانی قالی شرق ،عالوهبر تجارت (خرید و صادرات) قالی ،با دادن سفارش و
بستن قرارداد بافت با بافندگان محلی و ایجاد کارگاههای قالیبافی ،بر بافت قالی نیز
نظارت داشت .از مهمترین فعالیتهای این شرکت در تجارت فرش و تسهیل در صادرات
آن ،تالش کمپانی برای ایجاد دفاتر معاینه و تعیین افراد متخصص برای تشخیص رنگ
جوهری و غیرجوهری قالیهای خود در سلطانآباد بود که البته وزارت فالحت و تجارت
وقت ،ضمن اعالم مخالفت خود با تقاضای کمپانی قالی شرق ،دراینباره اعالم میدارد:
« ...درصورت تأسیس دفتر مخصوص معاینه در سلطانآباد ،سایر مراکز قالیبافی ازقبیل
کرمان ،کاشان ،شیراز ،بیرجند و غیره نیز تقاضای این مساعدت را خواهند داشت»...
(استادوخ1303/57/16 ،ش ،برگ  )3و در ادامه میافزاید ...« :به تمام دفاتر گمرکات
سرحدی حکم صادر شدهاست که در موقع امتحان و معاینۀ قالیهای خروجی ،بیجهت
برای صادرکنندگان قالی مزاحمت ایجاد ننمایند( »...استادوخ1303/57/16 ،ش ،برگ .)2
همچنین ،اسناد موجود حاکی اطالعاتی ارزشمند از فعالیتهای شرکت در مدیریت تولید
نیز هست .براساس این اسناد ،نهتنها شرکت قالی شرق ،در تنظیم قرارداد کنترات بافت با
قالیبافان و پرداخت مساعده به آنها و سرپرستی جریان بافت ،اختیار تام داشته ،بلکه در
انتخاب اندازه ،رنگ و طرح و نقش قالیهای مربوطه و به تعبیری ،جنبههای فنی تولید
نیز کنترل و مدیریت میکردهاست؛ بهطوریکه در قرارداد و کنترات بافت بین این شرکت
ِ
دهات متعلق به «فتحالسلطنۀ همدانی» واقع در همدان آمدهاست :مضاف بر
با قالیبافان
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اینکه « ...نوشتن قراردادها و دادن نقد و جنس و سرکشی قالی کلیت ًا بهعهدۀ کمپانی
است( »...ساکما ،360/6246 ،برگ  ،)23بلکه « ...اندازه و رنگ و نقشۀ قالیهای [مذکور]
نیز بهعهدۀ خود کمپانی خواهد بود( »...ساکما ،360/6246 ،برگ  .)23دراینبین ...« ،پساز
اتمام هر قالی ،صدی شش 1از قیمت که عبارت از تومانی سه عباسی میباشد ،حقالضمانة
آقای فتحالسلطنه منظور خواهد گردید  ...و [او] قول میدهد که اق ً
ال دویست دستگاه
قالیبافی را در [روستای] داقداقآباد( »...ساکما ،360/6246 ،برگ  )23راهاندازی کند.
عالوهبر فعالیتهای مدیریتی مذکور ،کمپانی قالی شرق نیز مثل سایر شرکتها،
رنگرزخانههای اختصاصی با صباغان مخصوص داشته و کالف رنگشده و آماده را در
اختیار قالیبافان خود قرار میدادهاست؛ بهطوریکه کارگزاری کرمان ،در گزارش خود
به وزارت مالیۀ وقت ،میآورد ...« :عجالت ًا کار صبّاغی و قالیبافی کمپانی مزبور [کمپانی
قالی شرق] فوقالعاده توسعه پیدا کرده  ...تمام کار صباغی آنها [کارگاههای قالیبافی] را
خود کمپانی مزبور و کارکنهای خودشان متحمل شده و ابدا ً رجوع به دکاکین قالیبافی
نمینمایند( »...ساکما ،240/15537 ،برگ .)71
بهاینترتیب ،کمپانی قالی شرق ،از فعالترین کمپانیهای خارجی در اواخر دورۀ قاجار
محسوب میشد که فعالیت و سرمایهگذاری گستردهای در بخش تولید و تجارت فرش
ایران داشت و تقریب ًا در همۀ مراکز قالیبافی نمایندگی داشت .فعالیتهای این شرکت،
باوجودِ وقفۀ کوتاه در جنگ جهانی اول (28ژوئیۀ11-1914نوامبر1918م5/رمضان-1332
6صفر1337ق) تا پایان دورۀ قاجار ادامه داشتهاست.
بهجز کمپانی قالی شرق ،کمپانیهای آمریکایی دیگری نیز در اواخر قرن 19م13/ق به
2
سرمایهگذاری در صنعت فرش ایران عالقهمند شدند .کمپانیها و شرکتهای «تریاکیان»،
«میسیریان»« 3،براندلی»( 4استادوخ1330/54/37 ،ق ،برگ « ،)34تیموریان»( 5استادوخ،
7
1334/55/13ق ،برگ « ،)28دنچیان»( 6استادوخ1305/9/6 ،ش ،برگ « ،)1تاوشانچیان»
(ساکما ،293/3998 ،برگ « ،)31ترشنگیان»( 8استادوخ1330/54/37 ،ق ،برگ « ،)2فریتس
و الرو»( 9استادوخ1333/54/19 ،ق ،برگ « ،)26تلفیان»( 10ساکما ،293/3998 ،برگ ،)7
«برادران بار دویل»( 11ساکما ،240/16011 ،برگ « )7-5قازان»« ،قرهگزیان»( 12قرهگوزیان)
(استادوخ1302/57/29 ،ش ،برگ  )1و «استیونس» (استیونز) (استادوخ1332/54/1 ،ق،
برگ  )10ازجملۀ این شرکتها بودند که به سرمایهگذاری و فعالیت در بخش تولید
و تجارت فرش ایران مشغول بودند و در برخی از مناطق و شهرها ازجمله سلطانآباد،
همدان ،کاشان ،اصفهان ،شیراز ،یزد ،کرمان و مشهد نمایندگی و شعبه داشتند (مجلۀ
فالحت و تجارت ،سال اول ،شمارۀ  ،5مرداد ،1297ص .)85این کمپانیها در سالهای

 6 .1درصد
2. Tiryakian
3. Missirian
4. Brandly
5.Teymourian
6. Dynchian
7.Taushandjian
8. Terschangian
9. Fritz and Larue
10. Telphyan
11. Bar deville
12. Qaraqozian
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قبل و بعداز جنگ جهانی اول ،اغلب به خرید فرش و صادرات آن به اروپا و آمریکا اشتغال
داشتند .اطالعات اسناد موجود دررابطهبا عملیات تولیدی و تجاری این کمپانیها بسیار
محدود است و فقط در مواردی معدود ،طی مکاتبات سفارتخانهها و کنسولگریهای
آمریکا و انگلیس (حامی کمپانیها) با وزارت امور خارجۀ وقت ،به حفاظت از مالالتجارۀ
کمپانیهای مذکور در مسیر حمل و انتقال به گمرک و همچنین استرداد بارهای (عدلهای
قالی) سرقتشدۀ آنها اشاره شدهاست.

د .تجار و رشکتهای روسی

در اواخر قرن 19م13/ق عالوهبر شرکتهای اروپایی و آمریکایی ،روسها نیز به
سرمایهگذاری در صنعت فرش ایران جذب شدند .روسها در اواخر قرن 19م13/ق نفوذ
خود را در ایران گسترش داده بودند و با ایجاد راههای شوسه در مناطق شمالی کشور ،با
سهولت بیشتری در داخل ایران به تجارت اشتغال داشتند .آنها با سرمایهگذاری در تولید
و تجارت فرشهای آذربایجان و خراسان ،بخشی از تجارت این کاالی سودآور را بهخود
اختصاص دادند .آغاز سرمایهگذاری روسها در صنعت فرش ایران ،در سالهای پایانی
قرن 19م13/ق بودهاست .در سال 1899-1898م1318-1317/ق تبعهای روسی به نام
«محمدوف گنجهای» در محلۀ «نوبرِ» تبریز کارخانۀ قالیبافی بزرگی ،متشکل از کارگاههای
فرشبافی ،رنگرزخانه ،انبار و نانوایی احداث کرد که  200دار بافندگی داشت (فلور،
 ،1393ص41؛ سیف ،1373 ،ص .)174بافندگان این کارخانه را معموالً پسربچههای
هشتنهساله یا گاهی اوقات پانزدهساله تشکیل میدادند (شاکری ،1384 ،ص)105؛ تعداد
این بافندگان را «اوبن»  600نفر (اوبن ،1391 ،ص« )86فلور»  1500نفر (فلور،1393 ،
ص )41و «سیف»  2000نفر (سیف ،1373 ،ص )174ذکر کردهاند .این کارگران خردسال
را در کارگاههایی با اتاقهای دراز با ظرفیت پنجاه دستگاه دار قالی و بر روی هر دستگاه
بهطور متوسط ،هشت یا نه نفر نشانده بودند .آنها با حقوق ناچیز ماهیانه سه تا هفت تومان
مشغول کار بودند (اوبن ،1391 ،ص86؛ استادوخ1339/59/5 ،ق ،برگ  .)32این بچهها از
روی نقشههایی که باالی هر دستگاه نصب شده بود ،دقیق ًا مطابق هر گره ،گره میانداختند
و هماهنگ با حرکت دستها ،آهنگ خاصی را زمزمه میکردند .این کارگران خردسال با
پیش ِ
رفت بافت قالی ،تختههای درازی را که رویش نشسته بودند باالتر میگذاشتند (اوبن،
 ،1391ص .)86در این کارگاههای بزرگ ،حدود صد قالی در هر نوبت بافته میشد.
بهطوریکه گفته میشود گردش کار ساالنۀ کارخانه  500 000روبل (حدود  50 000پوند)
٬
٬
برآورد میشد (فلور ،1393 ،ص« .)41فلور» معتقد است که تا آن زمان کارگاه بزرگ و
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متمرکزی با این وسعت و تشکیالت در تولید فرش در ایران احداث نشده بود .تشکیالتی
دارای صد کارگر و بیشتر ،فقط در چند مرکز بافندگی درحال رویکارآمدن بودند؛ مراکزی
که غالب ًا به سرمایهداران خارجی تعلق داشتند (فلور ،1393 ،ص.)41
سرمایهگذاری و فعالیت تجاری روسها ،به منطقۀ آذربایجان محدود نبود .در سالهای
قبلاز جنگ جهانی اول ،پنج هزار دستگاه قالیبافی در منطقۀ خراسان دایر بود (استادوخ،
1337/67/19ق ،برگ  )16و فرشهایی با کیفیت خوب در قاینات ،بیرجند ،سرخس و
مشهد تولید میشد؛ همجواری این مناطق با مرزهای جنوبی روسیه ،تجار و شرکتهای
روسی را به سرمایهگذاری در تولید و تجارت در صنعت فرش خراسان عالقهمند کرد.
عملیات تجاری روسها در خراسان ،عمدت ًا به صادرات فرشهای آنجا به روسیه منحصر
بود .از مهمترین شرکتها و تجارتخانههای روسی که همزمان با تجارتخانههای
شرکتهای غربی ،در صنعت فرش خراسان فعالیت میکردهاست ،میتوان به کمپانی
«نادژدا» 1اشاره کرد که در دهههای آغازین قرن 20م14/ق با افتتاح نمایندگی و تجارتخانۀ
خود در شهر مشهد ،به خرید و صادرات فرشهای خراسان مشغول شدهاست (استادوخ،
1326/61/1ق ،برگ  .)22همچنین ،براساس اسناد و گزارشهای معدود بهدستآمده ،در
این زمان ،تجارتخانههای روسی دیگری ،نظیر «هاروناف»« ،ابراهیماف»« ،وهاباف» و
«فیاضاف» نیز در نواحی مختلف خراسان ،در سطح محدودی به تجارت فرش اشتغال
داشتهاند (ساکما ،240/4797 ،برگ 2-1؛ استادوخ1337/67/19 ،ق ،برگ 59؛ استادوخ،
1335/2/15ق ،برگ )34؛ ولی با وقوع جنگ جهانی اول ،این تجارتخانهها خسارات
سنگینی دیدند و غالب ًا تعطیل شدند .بهطوریکه «ادارۀ فواید عامۀ» خراسان ،در گزارش
ِ
تجارت» وقت ،برآورد میزان خسارت واردشده به تجارتخانۀ
خود به «وزارت فالحت و
«وهاباف» را « ...یک میلیون و پانصد و شصتوپنج هزار و نهصد و هفت تومان»
(استادوخ1337/67/19 ،ق ،برگ  )60ذکر میکند .اطالعات بیشتری از میزان سرمایهگذاری
و عملیات تجاری این شرکتها و تجارتخانهها در اواخر دورۀ قاجار در صنعت فرش
ایران ،در دست نیست .آنچه که روشن است ،پساز جنگ جهانی اول ،تجارت فرش
خراسان که سابق ًا در دست شرکتهای خارجی بود ،بهتدریج به دست بازرگانان ایرانی
افتاد و تجار روس عمدت ًا احتیاجات خود را بهوسیلۀ بازرگانان ایرانی و ازطریق عامالن
محلیِ خود تأمین میکردند.

1. Nodzhede
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ه .تجار و رشکتهای آملانی

1. Persische Teppich Gesellschaft
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آخرین گروه از سرمایهگذاران و بازرگانان خارجی که به سرمایهگذاری در صنعت فرش
ایران عالقهمند شدند ،آلمانیها بودند .سرمایهگذاران آلمانی در آستانۀ جنگ بینالملل اول
متوج ِه ایران شدند و عدهای از آنها با حمایت و تشویق دولت آلمان در تبریز و ارومیه
سرمایهگذاری کردند .این گروه ،اولینبار «در سال 1328ق1910/م ،یک کارگاه بزرگ
مونتاژ در تبریز دایر کردند که شامل شعبههای چلنگری ،درودگری ،ارهکشی ،غلهپاککنی،
آسیاب و آهنگری بود» (اشرف ،1359 ،ص)65؛ ولی پساز مدتی این کارخانه تعطیل
شد .سرمایهگذاری آلمانها در صنعت فرش ایران ،شرکتی قالیبافی به نام «شرکت فرش
ایران»(پتاگ) 1بود که « ...در سال 1912م1330/ق با سرمایهای سه میلیون فرانکی که
بعدها به ده میلیون فرانک ( 500 000لیره) رسید( »...عیسوی ،1362 ،ص560؛ استادوخ،
٬
1336/26/80ق ،برگ  )4-2در تبریز تأسیس شد.
این شرکت یک کارگاه پشمریسی و رنگرزی هم داشت .مقر اصلی شرکت فرش
ایران در برلین بود و شعبههایی هم در استانبول ،سلطانآباد ،همدان ،محالت ،کرمان
و شیراز داشت (عیسوی ،1362 ،ص560؛ استادوخ 1338/44/7ق ،برگ 17؛ استادوخ،
1332/44/2ق ،برگ  .)1آلمانیها سعی داشتند با استفاده از این شرکت و نمایندگیهای آن
که بهوسیلۀ خود آنها اداره میشد ،نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در ایران گسترش دهند
و ازاینرو سعی داشتند تا تجار بومی را نیز در آن سهیم کنند .در همین راستا ،دولت آلمان
نیز حمایتهای الزم را از شرکت فرش ایران انجام میداد .بنابه گفتۀ «اشرف» ،براساس
گزارش کنسول روس در تبریز ،در سال 1914م1333/ق این شرکت ،دههزار پوند استرلینگ
از دولت آلمان کمک مالی گرفت (اشرف ،1359 ،ص .)66عملیات تجاری «شرکت فرش
ایران» در ایران ،شامل صادرات فرش به اروپا و آمریکا ،عقد قرارداد کنترات بافت با بافندگان
محلی -بهویژه بافندگان مناطق آذربایجان ،عراق ،همدان و محالت -و ایجاد کارگاههای
قالیبافی (استادوخ1333/44/18 ،ق ،برگ  25و  )44و واردات نیل مورداحتیاج صنعت
فرش ایران از آلمان بود (استادوخ1338/33/11 ،ق ،برگ  .)8فعالیتهای شرکت فرش
ایران تا آغاز جنگ جهانی اول در 28ژوئیۀ1914م5/رمضان1333ق بسیار چشمگیر بود.
همزمان با جنگ جهانی اول و نفوذ روسها در قسمتهایی از شمال غرب ایران ،نیروهای
روسیه به بهانۀ همکاری برخی از ُع ّمال این شرکت با عثمانیها ،تأسیسات این شرکت
را در تبریز غارت و تخریب کردند و ضمن انتقال فرشهای شرکت به روسیهُ ،ع ّمال آن
را نیز بازداشت کردند (استادوخ1333/66/59 ،ق ،برگ  62و  .)253دولت وقت ایران که
عملیات تجاری شرکت فرش ایران را باعث رونق اقتصاد و صنعت فرش ایران میدانست،
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در یادداشتی به سفارت روسیه به این اقدام نظامیان روسیه اعتراض کرد؛ ولی دولت روسیه
ضمن تکذیب غارت اموال تجارتخانه و کارخانۀ مزبور توسط نظامیان روسیه ،یادآور
شد که تصرف ساختمان و اموال تجارتخانه و کارخانه توسط قشون روسیه موقتی است
و پساز پایان جنگ به شرکت مزبور تحویل داده خواهد شد (استادوخ1333/66/59 ،ق،
برگ  .)202-201براساس اسناد و گزارشهای موجود ،باتوجهبه تخریب ساختمان
و خسارتهای مالی واردشده به کارخانۀ شرکت در تبریز در طی جنگ جهانی اول
(28ژوئیۀ11-1914نوامبر1918م5/رمضان6-1332صفر1337ق) ،در سال 1917م1336/ق
نمایندگی این شرکت در تبریز ،بهطور موقت تعطیل شد (استادوخ1336/55/21 ،ق ،برگ
)14؛ ولی پساز پایان جنگ مجددا ً فعالیت تولیدی و تجاری شرکت فرش ایران ،در
سطح محدودی در تبریز و سایر شعبات مربوطه ،ازجمله عراق و همدان ،از سر گرفته
شد و تا اواخر دورۀ قاجار ادامه یافت (استادوخ1338/44/7 ،ق ،برگ 22-17؛ استادوخ،
1302/57/13ش ،برگ 5-1؛ استادوخ1304/38/56 ،ش ،برگ .)2
بنابر اسناد و مستندات موجود ،بهطور کلی در اواخر دورۀ قاجار ،بهجز تجار بومی،
حدود یازده نمایندگی تجاری ،عمدت ًا آمریکایی و انگلیسی در منطقۀ عراق(اراک) (استادوخ،
1339/26/9ق ،برگ  )83و قریب ده ادارۀ کمپانی ،عمدت ًا انگلیسی ،آمریکایی و سوئیسی
در منطقۀ کرمان (استادوخ1305/38/13 ،ش ،برگ  )35و همینطور در تبریز ،همدان،
کاشان ،مشهد و یزد ،در صنعت فرش ایران (تولید ،تجارت و صادرات) سرمایهگذاری
و فعالیت داشتند .با شکلگیری سلسلۀ پهلوی و درنتیجۀ سیاست ایرانیکردن مؤسسات
خارجی توسط رضاشاه ،صنعت فرش بهتدریج از کنترل شرکتها و کمپانیهای غربی
خارج شد و تحت مدیریت کارفرمایان ایرانی و شرکت سهامی فرش درآمد.

نتیجهگیری

با ادغام ایرا ِن دورۀ قاجار در شبکۀ جهانی تجارت و سیل واردات اروپایی به کشور،
همچنین ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت با واردات خارجی ،تراز بازرگانی ایران منفی
شد .اقتصاد ایران در واکنش به اینگونه نوسانات و برای تأمین مالی واردات روزافزون،
درصدد یافتن منبع عمدۀ مالی جدیدی برآمد .در چنین وضعیتی ،باتوجهبه اوضاع اقتصادی
کشور ،راه چاره ،تنها در افزایش تولید محصوالت کشاورزی موردتقاضا در بازارهای
جهانی نهفته بود .بهاینترتیب ،دولت در نیمۀ قرن 19م13/ق به تولید ابریشم خام روی
آورد .تولید ،و صادرات این محصول به اروپا تاحدودی کسری تراز بازرگانی را جبران
کرد؛ ولی با ورود بیماری کرم ابریشم از اروپا در سال 1860م1277/ق و شیوع آفت در
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تولید ابریشم ایران ،در سالهای بعد تولید و صادرات محصوالت و کاالهای دیگری،
همچون پنبه ،برنج ،تنباکو و تریاک موردتوجه قرار گرفت .ولی این محصوالت جانشینی
مناسب برای ابریشم نبودند .در پیوند با این استیصال اقتصادی و باتوجهبه ظرفیتهای
موجود در داخل کشور (نیروی انسانی فراوان و ارزان) تولید و صادرات فرش مطرح شد.
نمایش فرشهای ایرانی در نمایشگاههای جهانی در سالهای 1851م1267/ق و
1873م1290/ق و عالقۀ غربیها به فرش ایران ،تقاضا را برای این کاال در بازارهای جهانی
درپیداشت .اینگونه بود که تقاضا برای فرش ایران در غرب ،باعث بهکارافتادن سرمایۀ
داخلی و خارجی در این رشتۀ تولیدی شد .در آغاز ،تجار تبریز تولید و تجارت فرش را
برعهده گرفتند؛ ولی رشد روزافزون تقاضا در بازارهای جهانی برای فرش ایران ،و وجود
نیروی انسانی (بافندگان) فراوان و ماهر در داخل کشور ،باعث جذب و سرمایهگذاری
کمپانیها و مؤسسات مالی و تجاری خارجی در صنعت فرش ایران شد .از مهمترین این
کمپانیها ،به شرکتهای عمدت ًا اروپایی و آمریکایی زیگلر ،هاتس و پسران ،تولید قالی
شرق ،نیرکو کاستلی و برادران ،قالی شرق ،تاوشانچیان ،قازان و  ...باید اشاره کرد .در آغاز،
سرمایهگذاری و فعالیت این شرکتها به خرید فرشهای ایرانی ازطریق نمایندگیهای این
شرکتها و توسط عامالن ایرانی ،و صادرات آن به اروپا و آمریکا محدود بود؛ ولی این
شرکتها بهتدریج ازطریق سرمایهگذاری و فعالیت در بخش تولید ،یعنی قرارداد کنترات
بافت با بافندگان محلی و تأسیس کارگاههای قالیبافی ،مدیریت تولید را نیز در دست گرفتند.
دراینبین ،باوجودِ تالش تجار ایرانی و رقابتشان با همنوعان خارجی ،نبض صنعت فرش
ایران در اواخر دورۀ قاجار ،همچنان در دست تجار و شرکتهای تجاری غربی بود .گسترش
فعالیت این شرکتها در تجارت فرش ایران و سرمایهگذاری مستقیم آنها در تولید فرش،
باعث افزایش تولید و صادرات فرش و ایجاد اشتغال در داخل کشور شد.
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