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Abstract:

Purpose: To investigate the situation and its trade development and its exportation in 19th century

Method and Research Design: Archival documents and library resources were consulted to col-

lect data for analysis.

Findings and Conclusion: Until the mid-19th-century carpet weaving was mainly a rural oc-

cupation and was traded within the domestic market. However, following an increase in demand 

from western countries and considerable investment by Iranian and foreign companies, the Per-

sian carpet industry flourished and turned into a global business. In the second half of the century, 

Persian carpets were exported via neighboring countries or directly to Europe and US.
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تجارت فرش ایران در قرن سیزدهم قمری

1. دکرتی ایران شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 

تهران، ایران
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چڪیده:

هدف: بررسی وضعیت و سیر تحول تجارت و صادرات فرش ایران در قرن 13ق.

روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد آرشیوی و منابع 

کتاب خانه ای تهیه شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: فرش بافی در نیمۀ اول قرن13ق شغلی روستایی بود و فرش عمدتاً به صورت 

کاالی تجاری داخلی بود؛ ولی با تقاضای روزافزون غربی ها برای فرش ایران و به دنبال آن با سرمایه گذاری 

و فعالیت تجار و شرکت های داخلی و خارجی در صنعت فرش کشور، صنعت مزبور پیشرفت زیادی 

کرد و تجارت آن جنبۀ جهانی یافت. فرش ازطریق بازار کشورهای همجوار و یا مستقیماً از ایران توسط 

شرکت های سرمایه گذار، به اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا صادر می شد.

کلیدواژه ها: فرش (قالی)؛ تجارت؛ صادرات؛ قاجار؛  قرن سیزدهم قمری.
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1. مقدمه
اگرچه فرش بافی در ایران قدمتی طوالنی دارد، ولی صنعت فرش به طور مشخص از دورۀ 
صفوی و تحت حمایت شاهان صفوی و با ایجاد کارگاه های سلطنتی قالی بافی، وارد 
مرحله ای جدید از رشد و شکوفایی خود شد و فرش های تولیدی در این کارگاه ها به عنوان 

کاالیی تجاری مطرح شد.
در فاصلۀ سقوط سلسلۀ صفوی تا شکل گیری سلسلۀ قاجار، تحت تأثیر آشفتگی اوضاع 
روند  این  نسبی شد.  از رکود  دوره ای  وارد  اقتصادی کشور، صنعت فرش  و  سیاسی 
تاحدودی در نیمۀ اول قرن 19م/13ق نیز ادامه پیدا کرد. سرانجام در نیمۀ دوم این قرن، 
تحت تأثیر عواملی چون آشنایی اروپایی ها و آمریکایی ها با فرش ایران و تقاضای آن ها 
برای این کاال، هم چنین، دردسترس بودن مواد خام و نیروی انسانی الزم در داخل کشور 
و سرانجام سرمایه گذاری تجار و شرکت های داخلی و خارجی در تولید و تجارت فرش 
ایران، صنعت مزبور احیاء شد و تجارت آن جنبۀ جهانی پیدا کرد؛ چنان که قالی ایران در 
اواخر قرن مذکور، عالوه بر کشورهای همجوار نظیر ترکیه و روسیه، به بازارهای اروپا و 

ایاالت متحدۀ آمریکا نیز صادر می شد.
پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تجارت و صادرات 

فرش ایران در قرن 19م/13ق، درصدد پاسخ گویی به پرسش زیر است.
پرسش پژوهش: سیر تحول تجارت و صادرات فرش ایران در طول قرن 19م/13ق 

چگونه بوده و چه عواملی باعث رونق صادرات فرش در نیمۀ دوم این قرن شده است؟
فرضیۀ پژوهش: فرش بافی در نیمۀ اول قرن 19م/13ق، عموماً شغلی روستایی بوده 
و فرش عمدتاً به صورت کاالی تجاری داخلی مطرح بوده است؛ ولی با تقاضای روزافزون 
برای این کاال در بازارهای جهانی و به تبع آن سرمایه گذاری و فعالیت تجار و شرکت های 
داخلی و خارجی در صنعت فرش کشور در نیمۀ دوم این قرن، تجارت آن جنبۀ جهانی 
پیدا کرده است و این کاال عالوه بر کشورهای همجوار، به بیشتر کشورهای اروپایی و 

ایاالت متحدۀ آمریکا نیز صادر می شده است.
پیشینۀ پژوهش: در نگاهی کلی، غالب تحقیقات انجام شده دررابطه با صنعت فرش 
ایران در دورۀ قاجار، به دو دسته تقسیم می شوند. دستۀ اول منابعی هستند که درضمن 
بررسی اوضاع اقتصادی ایران در دورۀ قاجار، بنابر اقتضا و به صورت کلی به تولید و 
تجارت فرش در این دوره اشاره کرده اند. دستۀ دوم، تحقیقاتی هستند که عموماً جنبه های 
تجاری فرش را بررسی کرده اند. کتاب های »تاریخ اقتصادی ایران در عصر قاجار« اثر 
»عیسوی« )1362( و »اقتصاد ایران در قرن نوزدهم« تألیف »سیف« )1373( جزء دستۀ 
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اول اند. در پژوهش نخست، نویسنده در بخش بررسی صنایع دستی ایران در عصر قاجار، 
بسیار گذرا به سرمایه گذاری شرکت های غربی در صنعت فرش ایران، صادرات فرش و 
بازارهای آن در خارج از کشور، پرداخته است. در پژوهش دوم نیز »سیف« بااینکه آمار 
و اطالعات خوبی از مبادی صادرات فرش کشور در اواخر قرن 19م/13ق، و ارزش 
فرش های صادره از این کانون ها ارائه داده، ولی از اسناد موجود در آرشیوهای داخلی 
بهره نگرفته است. مقاالت »عوامل مؤثر بر رشد صادرات فرش و پیامدهای اقتصادی آن 
در ایران قرن نوزدهم میالدی« از »لعبت فرد« )1395( و »تحوالت تجارت فرش دستباف 
ایران در دورۀ قاجاریه« از »اتحادیه« )1389( جزء دستۀ دوم اند. در مقالۀ اول، نویسنده بنابه 
دالیلی نامعلوم به اسناد دورۀ قاجار توجهی نداشته است. در مقالۀ دوم نیز نویسنده عمدتًا 

به تحوالت تجارت فرش دست باف در نیمۀ اول قرن 20م/14ق پرداخته است.
به دلیل منتشرنشدن اسناد مرتبط با صنعت فرش ایران در دورۀ قاجار در مراکز اسنادی 
خارج از کشور و مشکالت دسترسی به این مراکز، در پژوهش حاضر سعی خواهد شد 
تا با استفاده از اسناد آرشیوی داخل کشور و هم چنین سفرنامه ها و منابع به جامانده از این 
دوره، وضعیت و سیر تحول تجارت و صادرات فرش ایران در قرن 19م/13ق، بررسی 

شود.

2. وضعیت تجارت فرش ایران در نیمۀ اول قرن نوزدهم میالدی/سیزدهم 
قمری

ایران  در  صفوی  دورۀ  از  مشخص  به طور  فرش،  تجارت  شد،  اشاره  که  همان گونه 
رونق داشته است و این کاالی نفیس، مانند ابریشم بخشی از صادرات کشور را تشکیل 
می داده است. در این دوره فرش های تولیدی در کارگاه های سلطنتی مستقر در شهرهایی 
هم چون اصفهان، کاشان و کرمان، عالوه بر رفع نیازهای شاهان و امراِی صفوی و هدیه 
ممالک  و  اروپایی  کشورهای  به  تجاری  کاالی  به عنوان  کشورها،  دیگر  پادشاهان  به 
همجوار نظیر عثمانی و هندوستان نیز صادر می شده است )شاردن، 1336، ج4، ص359؛ 
اولئاریوس، 1361، ج2، ص556(. در فاصلۀ سقوط سلسلۀ صفوی تا شکل گیری و تثبیت 
سلسلۀ قاجار، تولید و تجارت فرش به پایین ترین سطح تنزل یافت و رونق گذشتۀ خود را 
به کلی ازدست داد؛ ولی بافت فرش در مقیاس اندک در طول این دوره )قرن 18م/12ق(، 
کماکان در برخی از مراکز سنتی کشور نظیر خراسان، کرمان و فارس رواج داشت )فریه، 
1374، ص134(؛ البته منابع موجود هیچ اطالعاتی از جزئیات تجارت فرش در دورۀ 

مذکور به دست نمی دهند.

تجــارت فــرش ایــران در قــرن 
ســیزدهم قمــری
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با شکل گیری و تثبیت سلسلۀ قاجار در اوایل قرن 19م/13ق و ایجاد آرامش و 
امنیت نسبی در کشور، صنایع سنتی کشور به تدریج احیاء شدند و تولید و تجارت آن ها 
از سر گرفته شد؛ ولی ادغام ایران در شبکۀ جهانی تجارت و واردات بی رویۀ منسوجات 
و مصنوعات صنعتی غرب به کشور )از دهۀ 1830م/1245ق(، زمینۀ نابودی بسیاری از 
این صنایع را فراهم کرد. دراین بین، شال و فرش ازجمله صنایع بومی ای بودند که در نیمۀ 
اول این قرن، نه تنها تولید و تجارتشان به صورت محدود کماکان ادامه یافت، بلکه به تدریج 
گسترش یافت و در دهه های بعد جایگاه و اهمیت باالیی پیدا کرد. در این زمان نیز مراکز 
سنتی سابق باتوجه به پیشینۀ خود در حوزۀ بافت، از مهم ترین مناطق شال بافی و فرش بافی 
کشور محسوب می شدند. دراین میان، ایاالت مرکزی ایران، نظیر کرمان و تاحدودی یزد، 
مهم ترین مراکز شال بافی کشور به شمار می آمدند و شال های تولیدی آن ها به دلیل کیفیت 
زیاد کرک و پشم استفاده شده در آن و هم چنین ظرافت در بافْت مرغوب ترین محصوالت 
این صنعت در ایران بودند و شهرت جهانی داشتند؛ به طوری که »سایکس«1 دراین باره 
آورده است: »شال کرمانی یا با کرک2 یا با پشم بافته می شود و نقشه و طرح آن نیز مثل نقشۀ 
قالی، ذهنِی شال باف ها است. این متاع ازحیث ظرافت به قالی ترجیح دارد و اکثراً به دست 
اطفال خردسال بافته می شود و اهالی کرمان به واسطۀ ذوق و شوق فوق العاده ای که دارند 
از این کار خسته و مریض و فرسوده نمی شوند ... شال های کرمان دارای اشکال و نقوش 
مختلف ]است[ ... و ]بعضی[ معموالً به اسالمبول حمل می گردد...« )سایکس، 1336، 
صص 234-235(. در اواسط قرن 19م/13ق عالوه بر کارگاه های قالی بافی، صدوبیست 
کارگاه بافت شال هم در شهر کرمان دایر بوده و شال بافی صنعت عمدۀ آن جا محسوب 
می شده است )انگلیش، 1390، ص62(. با رشد و رونق این صنعت، در دهه های پایانی این 
قرن تعداد دستگاه های شال بافی دایر در کرمان به سه هزار دستگاه رسید و ارزش ساالنۀ 
شال های صادراتی به خارج از کشور سیصد هزار تومان معادل شصت هزار لیره برآورد 

شد )سایکس، 1336، ص235(.
مهم ترین تولید صنعتی ای که در نیمۀ اول قرن 19م/13ق همگام با تولید شال در 
کشور رواج داشت و به تدریج گسترش یافت قالی بافی بود )کوزنتسوا، 1386، ص246(. 
فرش بافی در این دوره، حرفه ای روستایی تلقی می شد و دراصل روستاییان و ایالت عشایر 
)نظیر شاهسون های آذربایجان و همدان، افشارهای کرمان، بلوچ ها و ترکمن های خراسان، 
قشقایی هایی فارس و...( آن را انجام می دادند )سیف، 1373، ص140(. درواقع بافندگان 
عشایری )عمدتاً زنان( عالوه برآنکه تولیدکنندگان عمدۀ پشم خام بودند، به بافندگی نیز 
اشتغال داشتند )دل ریش، 1375، ص49(. بخش زیادی از جمعیت ایران در قرن 19م/13ق 

1. Sir Percy Molesworth Sykes
2. ُکرک )ُکلک(: پشم نرمی را گویند که از 
بن موی بز بروید و آن را به شانه برآورند 
و ریسند و شال و امثال آن بافند )فرهنگ 
دهخدا، ذیل واژه(.

مصطفی مالیی
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را روستاییان و عشایر تشکیل می دادند و بافت فرش هم عمدتاً در این مراکز متمرکز 
نیز  موجود  داشت. گزارش های  ارزان وجود  و  فراوان  پشم  مناطق  این  در  بود؛ چون 
بیانگر آن است که در دهۀ پایانی نیمۀ اول قرن 19م/13ق ایاالت و والیات خراسان، 
کردستان، فراهان، آذربایجان، کرمان، همدان، لرستان و فارس از مراکز سنتی بافت فرش 
در کشور بوده اند )فریه، 1374، ص134(. این فرش های تولیدی در کارگاه های بافندگی 
تهیه نمی شدند، بلکه مردم روستاها و عشایر آن ها را در قطع اغلب کوچک و اندازۀ 
معموالً دراز و باریک و با طرح های تکراری می بافتند )ادواردز، 1368، ص66؛ عیسوی، 
1362، صص 208-209(. هم چنین میزان تولید این قالی ها و قالیچه ها در نیمۀ اول قرن 
19م/13ق، محدود بود و عمدتاً برای رفع نیازهای داخل کشور بافته می شد. درنتیجه در 
Ittig, 1990, Vol 4, pp 878-) این دوره فرش و شال عموماً کاالهای تجاری داخلی بوده اند
879) و در بازارهای داخل کشور خریدوفروش می شده اند. البته »فلور«1، ایران شناس و 

تاریخ نگار معاصر، معتقد است، در اواسط قرن 19م/13ق، عالوه بر تجارت داخلی قالی، 
فرش هایی نیز به صورت محدود و نامنظم به هندوستان و ترکیه صادر می شده است )فلور، 
1393، ص23؛ سیف، 1373، ص171(. در سال 1844م/1260ق، ارزش کل قالی و شال 
صادراتی از تبریز به مقصد روسیه و ترکیه، 95٬000 لیرۀ استرلینگ بوده و این میزان در 
 Ittig, 1990, Vol سال 1857م/1273ق، به 329٬000 لیره رسیده است (سیف، 1373، ص171؛
pp 878-879 ,4). هرچند دراین باره آمار کامل تری در اختیار نداریم، ولی آن چه مشخص 

است، بخش عمدۀ این اقالم، ازطریق ترکیه و بخشی هم ازطریق روسیه راهی بازارهای 
اروپا می شده است. گزارش های موجود نیز بیانگر آن است که در اواسط قرن 19م/13ق، 
نود درصد صادرات فرش کشور ازطریق ترکیه به بازارهای اروپایی سرازیر می شده است 

)سیف، 1373، ص171(.

3. چگونگی رونق صنعت فرش ایران در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی/
سیزدهم قمری

همان گونه که ذکر شد ادغام ایران در شبکۀ جهانی تجارت در نیمۀ اول قرن 19م/13ق 
با رشد سریع تجارت بین الملل هم زمان بود. از ویژگی های چشمگیر این دوره، بازشدن 
دروازه های مملکت بر روی کاالهای خارجی و واردات بی رویۀ اقالم و منسوجات صنعتی 
غرب از دهۀ 1830م/1245-1250ق، به ویژه 1840م/1255-1260ق و به تبع آن انهدام 
صنایع داخلی )تحویلدار، 1387، صص 33-70( و وابستگی بازارهای محلی به بازارهای 
WillemFloor .1بین المللی بود؛ به طوری که »جمال زاده« دراین باره می نویسد: »با کمال تأسف باید اقرار نمود 
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که گفتۀ آنانی که می گویند "از کاغذ قرآن که دستور آسمانی ماست گرفته تا چلوارِ کفِن 
امواِت خوْد محتاْج به خارجیان هستیم" عین حقیقت است« )جمال زاده، 1376، ص15(؛ 
بنابراین، ادامۀ این روند در اواسط قرن 19م/13ق، نه تنها بر وابستگی بازرگانان ایرانی به 
مؤسسات تجاری خارجی افزود، بلکه به طورکلی تراز بازرگانی ایران را منفی کرد )اشرف، 
1359، صص 91-95(. الزم به ذکر است که هم زمان با ایران در سایر کشورهای خاورمیانه 
نیز شرایط اقتصادی تقریباً مشابهی حاکم بود. به عبارت بهتر، همان گونه که در اواسط قرن 
19م/13ق واردات منسوجات از غرب دوسوم کل واردات ایران را تشکیل می داد، در ترکیه 
و مصر نیز واردات این قسم کاال به ترتیب، یک دوم و یک سوم واردات این کشورها را اَزآِن 
خود کرده بود؛ فرایندی که باعث نابودی صنایع دستی داخلی، ایجاد کسری موازنۀ تجاری، 
و اقبال به تولید و صادرات کاالهای موردنیاز بازارهای جهانی در این کشورها شده بود 

)عیسوی، 1368، صص 40، 43، 45، 48(.
بنابراین، در چنین وضعیتی و در واکنش به سیل واردات اقالم ماشینی غرب به کشور 
و در راستای تأمین مالی این گونه اقالم وارداتی، کاالهای تولیدی ایران در صنایعی رشد 
کرد که بازارهای جهانی نیاز داشت و بیشتر شامل مواد خام موردنیاز کشورهای صنعتی 
بود. براساس وضع جغرافیایی و اقتصادی کشور، کشاورزی مهم ترین بخش اقتصادی 
ایران در دورۀ قاجار محسوب می شد که در نیمۀ قرن 19م/13ق صادرات محصوالت آن 
به بازارهای جهانی رشد زیادی کرد. ابریشم، توتون و تنباکو، پنبه و برنج از محصوالت 
عمدۀ کشاورزی ایران در دورۀ قاجار بود )شمیم، 1384، صص 394-395؛ ترابی فارسانی، 
1384، ص22(. دربین این محصوالت ابریشم از همه مهم تر بود و تولید و صادرات آن در 
نیمۀ قرن 19م/13ق نقشی مهم در تأمین مالی واردات کشور داشت. در این زمان ابریشم 
در بیشترِ والیات شمالی ایران ازجمله گیالن و برخی از مناطق مرکزی ایران به عمل می آمد 
و قسمت اعظم آن به روسیه، فرانسه، آمریکا، عثمانی و هندوستان صادر می شد )مجلۀ 
فالحت و تجارت، سال 2، شمارۀ 1، 1298ش، ص17(. بنابه گفتۀ »جمال زاده« میزان تولید 
ابریشم ایران در نیمۀ قرن 19م/13ق )سال 1851م/1267ق( 340٬000 من1 بوده که از این 
میزان 203٬400 من آن به خارج از کشور صادر می شده است )جمال زاده، 1376، صص 
24-25(. البته شیوع بیماری کرم ابریشم در دهۀ 1860م/1277ق به این کارکرد ابریشم خام 
پایان داد )مجلۀ فالحت و تجارت، سال 2، شمارۀ 2، 1298ش، ص45(. این بار اقتصاد 
ایران درجهت تأمین مالی واردات روزافزون کشور، به تولید و صادرات پنبه و تریاک روی 
آورد. در همین راستا، در دهۀ 1860م/1277ق، برای مدت کوتاهی تولید پنبه در فالت 
مرکزی و منطقۀ شمال شرقی ایران رونق گرفت. قسمت اعظم این محصول به روسیه و 

1. من »از اوزان متعارف دورۀ قاجار بوده که 
در هر والیتی مقداری متفاوت داشته است«. 
من تربیز که من مرسوم تر آن دوره محسوب 
می شد، 640 مثقال بوده است )جامل زاده، 

1376، ص168(.
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هند صادر می شد؛ ولی با رونق مجدد تولید و صادرات پنبۀ آمریکا، بازار این محصول نیز 
از رونق افتاد و کساد شد )عیسوی، 1362، صص 376-377؛ باری یر، 1363، ص11(. 
هم زمان با تولید و صادرات پنبه، تولید و تجارت تریاک نیز رونق گرفت. در این هنگام، 
این محصول عمدتاً در مناطق فارس، خراسان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، کرمان و خوزستان 
کشت می شد. اگرچه تولید و تجارت این کاال به طور مشخص از سال 1865م/1282ق در 
کشور فعال بود، ولی در دهه های آخر قرن 19م/13ق کشت و تجارت آن گسترش زیادی 
پیدا کرد؛ به طوری که صادرات آن از 47 تن در سال  1860م/1277ق، به 400 تن در سال 
1880م/1297ق رسید )جمال زاده، 1376، ص30؛ سیف، 1373، ص164؛ فوران، 1387، 
صص 187-188(. البته در نیمۀ دوم قرن 19م/13ق به جز ابریشم، پنبه و تریاک، صادرات 
محصوالت دیگری، نظیر برنج و تنباکو نیز در کشور رونق داشت. بااین حال تولید و 
صادرات این گونه محصوالت و مواد خام کشاورزی در طی این دوره، نتوانست منابع مالی 

واردات روزافزون کشور به ویژه منابع مالی واردات اقالم مصرفی را تأمین کند.
ایران با کشورهای اروپایی و روسیه در  به این ترتیب درحالی که مناسبات تجاری 
دهه های پایانی قرن 19م/13ق )1870م/1287ق( گسترش می یافت و نوساناتی در تولید و 
صادرات فرآورده های نقدینه آفرین و تأمین مالی واردات کشور به وجود آمده بود، صادرات 
فرش مطرح شد. از یک سو، باتوجه به شهرت دیرینۀ فرش ایران در جهان و آشنایی و 
عالقه مندی غربی ها به این کاال در طی نخستین دهه های نیمۀ دوم قرن 19م/13ق، و به تبع 
آن تقاضا ازجانب آن ها برای فرش های مناطق مختلف ایران، و ازسوی دیگر ظرفیت های 
موجود در داخل کشور، تولید و صادرات این کاالی راهبردی و درآمدزا در سطح وسیع، 

مطرح شد.
با رونق گرفتن فرش ایران و تقاضا برای این کاال در بازارهای جهانی، به تدریج سرمایۀ 
داخلی و خارجی نیز در این رشتۀ تولیدی به کار افتاد. در آغاز تجار بومی ازجمله تجار تبریز، 
فارس، کرمان، خراسان، کاشان و... ازطریق عقد قرارداد کنترات بافت با قالی بافان محلی 
و به تدریج با توسعۀ سرمایه گذاری در بخش تولید و تجارت فرش و ایجاد کارگاه های 
کوچک و بزرگ قالی بافی در شهرها و روستاهای ایران، مدیریت این کار را عهده دار شدند 
)ساکما، 240/47482، برگ 158؛ ادواردز، 1368، ص67(؛ ولی طولی نکشید که تجار و 
شرکت های خارجِی عمدتاً غربی نیز تحت تأثیر عوامل خارجی نظیر رشد روزافزون تقاضا 
برای فرش ایران در بازارهای بین المللی، هم چنین دسترسی به مواد خام مرغوب )پشم 
و ابریشم( و وجود نیروی انسانی )بافندۀ( فراوان و ارزان در داخل کشور )عمدتاً زنان و 
کودکان(، به سرمایه گذاری در تولید و تجارت فرش ایران روی آوردند. این تجارت خانه ها 
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و کمپانی های غربی عمدتاً از کشورهای انگلیس، ایتالیا، ایاالت متحدۀ آمریکا، روسیه و 
آلمان بودند که در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق، به سرمایه گذاری و فعالیت 
در بخش تولید و تجارت صنعت فرش ایران جذب شدند. دایره و وسعت عملیات تولیدی 
و تجاری این شرکت ها در ابتدای فعالیت شان به تجارت، یعنی خرید قالی های موجود 
در بازار ایران و صادرات آن به بازار کشورهای اروپایی و ایاالت متحدۀ آمریکا محدود 
بود؛ ولی محدودیت میزان تولید داخلی درمقابل افزایش تقاضا در بازارهای بین المللی، 
این شرکت ها را برآن داشت تا به تدریج با توسعۀ سرمایه گذاری خود در صنعت فرش 
ایران، ازطریق عقد قرارداد با بافندگان محلی، ایجاد کارگاه های قالی بافی و رنگرزی و 
استخدام کارگران قالی باف، خود متصدی تولید فرش شوند )ساکما، 240/15537، برگ 
16؛ استادوخ، 1300/57/8ش، برگ 3(. با گسترش عملیات این شرکت ها در اواخر دورۀ 
قاجار، صنعت فرش کشور رشد چشمگیری کرد و شمار دارهای قالی در مراکز اصلی 
فرش بافی کشور نظیر سلطان آباد1، کرمان، یزد، همدان، قزوین، کاشان، فارس و مشهد 
چندبرابر شد )ساکما، 240/15537، برگ 71؛ سیف، 1373، صص 179-180( و میزان 
فرش های تولیدی کشور افزایش یافت. برای نمونه تعداد دارهای قالی بافی در روستاهای 
اطراف سلطان آباد در سال 1893م/1310ق، 1500 دار بود، ولی با گسترش سرمایه گذاری 
شرکت های خارجی در بخش تولید فرش این منطقه، این تعداد در سال 1905م/1322ق، 
به 5000 دار رسید که ده هزار بافنده روی آن کار می کردند )سیف، 1373، ص180(. 
متناسب با افزایش تولید، حجم و ارزش قالی های صادره از ایران به بازارهای بین المللی 
نیز بسیار افزایش یافت. این فرش ها عمدتاً به بازارهای اروپا، ایاالت متحدۀ آمریکا، روسیه 

و ترکیه صادر می شدند.

4. توسعه و رونق تجارت فرش ایران در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی/
سیزدهم قمری

از نیمۀ دوم قرن 19م/13ق به دلیل آشنایی و عالقه مندی اروپایی ها و آمریکایی ها به فرش 
ایراْن تقاضا برای این کاال افزایش یافت. در این زمان، یکی از عوامل تأثیرگذار و اساسی در 
شناسایی فرش ایران، نمایش این کاال در نمایشگاه های بین المللی بود. شرکت در نمایشگاه 
تجارت جهانی اروپا در سال 1851م/1267ق و نمایشگاه وین در سال 1873م/1290ق 
از آن جمله اند. در نمایشگاه تجارت جهانی اروپا، اروپاییان به فرش های شرقی عالقه مند 
شدند )فلور، 1393، ص23(. دو دهۀ بعد نیز در نمایشگاه وین، فرش هایی از فراهان، 
سنندج و خراسان به نمایش گذاشته شد که از عوامل تأثیرگذار در معرفی فرش ایران به  1. نام سابق اراک.
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غربی ها بود (Savory, 1990, Vol 4, pp 872-874). محبوبیت فرش های ایرانی دربین غربی ها، 
بیشتر به دلیل اصالت، تنوع طرح و رنگ، لطافت، و استفاده از رنگ های ثابت نباتی در 
بنجامین، 1394، صص 385- )کرزن، 1387، ج2، صص 623-624؛  بود  آن ها  بافت 
387؛ فریه، 1374، صص 136 و 140(. »کرزن«1 سیاستمدار بریتانیایی قرن 19م/13ق 
در گزارش خود در این زمینه می نویسد: فرش ایران در این زمان در غرب چنان شهرتی 
به دست آورده است 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، ج2، ص623(. این گونه بود که با افزایش 
تقاضای خارجی برای فرش ایران، تجارت آن در مسیر رونق قرار گرفت. گزارش های 
موجود بیانگر آن است که ارزش صادرات قالی از کشور در اوایل دهۀ 1870م/1290ق، به 
چیزی حدود 75٬000 پوند می رسیده است )فلور، 1393، ص26(. از دهۀ 1880م/1300ق، 
هم زمان با آغاز سرمایه گذاری شرکت های غربی در صنعت فرش کشور، فرش ایران با 
تقاضای روزافزون در بازارهای اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا مواجه شد و صادرات آن 
رونق گرفت؛ به طوری که در سال 1889م/1307ق، ارزش تقریبی صادرات فرش ایران 
به خارج از کشور به 100٬000 لیره )کرزن، 1387، ج2، صص 625، 665( و در سال 
بنابراین، افزایش  1900م/1319ق به 500٬000 پوند رسید )عیسوی، 1362، ص469(؛ 
ناگهانی تقاضای غربی ها برای فرش ایران در این زمان، موجب رشد سرمایه گذاری های 
شد.  بخش  این  رونق صادرات  آن  به تبع  و  فرش  تولید  بخش  در  خارجی  و  داخلی 
و  »هاتس  برگ 49(،  )ساکما، 240/22838،  »زیگلر«2  انگلیسی  دراین بین، شرکت های 
پسران«3 یا »تولید قالی ایران«4 )اشرف، 1359، ص55(، »لینچ«5 )ساکما، 240/15525، 
برگ 2-4(؛ و »ازمیر«6 یا شرکت »تولید قالی شرق«7 )استادوخ، 1329/11/39ق، برگ 
22(؛ کمپانی های ایتالیایی »نیرکو کاستلی و برادران«8 )استادوخ، 1327/54/26ق، برگ 
25( و »آندریا«9 )استادوخ، 1329/34/35ق، برگ 6(؛ تجارت خانه های روسی »محمدوف 
و  22(؛  برگ  1326/61/1ق،  )استادوخ،  »نادژدا«10  و  ص41(   ،1393 )فلور،  گنجه ای« 
کمپانی های آمریکایی »قالی شرق«11 )ساکما، 360/5344، برگ 3(، »تیموریان«12 )استادوخ، 
برگ 31(،  »قازان«14،  )ساکما، 293/3998،  »تاوشانجیان«13  برگ 28(،  1334/55/13ق، 
»قره گزیان«15 )استادوخ، 1302/57/29ش، برگ 1(، »تِلفیان«16 )ساکما، 293/3998، برگ 
7(، »فریتس و الرو«17)استادوخ، 1333/54/19ق، برگ 26(، »تیریاکیان«18، »میسیریان«19، 
»براندلی«20 )استادوخ، 1330/54/37ق، برگ 34(،»دنچیان«21، »برادران باردِویل«22 )ساکما، 
240/16011، برگ 5-7( و »استیونس«23)استادوخ، 1332/54/1ق، برگ 10( از مهم ترین 

1. Lord George Nathaniel Curzon
2. Ziegler
3. Hotz and Sons
4. The Persian Carpet 
Manufacturing
5. Lynch
6. Izmir
7. Oriental Carpet Manufacturing
8. Nearco Castelli and Brothers
9. Andrea
10. Nodzhede
11. Oriental Carpet
12. Teymourian
13. Taushandjian
14. Qazan
15. Qaraqozian
16. Telphyan
17. Fritz and Larue
18. Tiryakian
19. Missirian
20. Brandly
21. Dynchian
22. Bar deville
23. Stevens
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شرکت های غربی ای بودند که در اواخر قرن 19م/13ق و سال های آغازین قرن 20م/14ق 
با ایجاد شعباتی در مراکز فرش بافی کشور نظیر سلطان آباد، تبریز، همدان، کاشان، اصفهان، 
کرمان، یزد، مشهد، فارس و قزوین )کرزن، 1387، ج2، ص683؛ استادوخ 1303/57/16ش، 
برگ 1( و سرمایه گذاری در تولید، تجارت و صادرات فرش کشور تحوالتی اساسی در 
صنعت فرش ایجاد کردند. عمدۀ این کمپانی ها عالوه بر خرید فرش های بافندگان محلی، 
با تأسیس کارگاه های بزرگ قالی بافی، مستقیماً قالی تولید می کردند و خود از عمده ترین 
صادرکنندگان فرش به خارج از کشور بودند. به طوری که در آغاز قرن 20م/14ق )سال 
1902م/1319ق(، ارزش فرش های صادره از کشور به 6٬300٬000 فرانک رسید )دالمانی، 
1335، ص137(. اگرچه دسترسی به اسناد مراکز اسنادی خارج از کشور حاصل نشد و 
اسناد موجود در داخل کشور نیز اطالعات کاملی از جزئیات میزان روبه رشد صادرات 
براساس داده های مندرج  به دست نمی دهد، ولی  اواخر قرن 19م/13ق  ایران در  فرش 
در گزارش های کنسولی دولت های اروپایی در ایاالت و والیات آذربایجان، خراسان، 
بغداد، کرمانشاه، فارس و خلیج فارس که »سیف« با استفاده از اسناد پارلمانی بریتانیا ارائه 
داده است تا حدود زیادی می توان به ارزش صادرات فرش کشور در این دوره دست یافت. 
براساس این گزارش ها، کانون های آذربایجان، خراسان، کرمانشاه، فارس و بندرهای خلیج 
فارس، در اواخر دورۀ قاجار از مبادی اصلی صادرات فرش در شمال، شرق، غرب، و 

جنوب ایران محسوب می شده اند که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

5. کانون ها و مبادی صادرات فرش در اواخر قرن نوزدهم میالدی/سیزدهم 
قمری

5. 1.  آذربایجان
واردات  مرکز صادرات و  مهم ترین  )قرن 19م/13ق(  قاجار  آذربایجان در دورۀ  ایالت 
کاال در شمال کشور محسوب می شد و قسمت عمدۀ تجارت ایران با روسیۀ تزاری و 
کشورهای اروپایی در تبریز متمرکز بود. تجار تبریز نه تنها در بازارهای داخلی مشغول 
دادوستد بودند، بلکه قسمت عمدۀ تجارت خارجی کشور را نیز در دست داشتند. این 
بازرگانان در استانبول و تفلیس نمایندگی بازرگانی داشتند و ضمن واردات مصنوعات 
کشورهای اروپایی و روسیه به تبریز، به صادرات تولیدات داخلی نظیر تنباکو، پنبه، ابریشم 
استادوخ،  برگ 3؛  )استادوخ، 1329/11/37ق،  می پرداختند  روسیه  و  اروپا  به  فرش  و 
1320/9/16ق، برگ 40(. »عیسوی«1بازار روسیه و ترکیه را در نیمۀ دوم قرن 19م/13ق، 
تنها بازاری می داند که تولیدات ایران با سود زیادی به آن جا صادر می شده است )عیسوی،  1. Charles Issawi

مصطفی مالیی
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1362، صص 175، 469(. تجار تبریز در مراکز قالی بافی کشور نمایندگانی داشتند که 
فرش های موجود در بازارهای داخلی را جمع آوری می کردند و به تبریز می فرستادند. این 
قالی ها در تبریز طبقه بندی می شد و به صورت عدل درمی آمد و قسمتی از آن راهی بازار 
روسیه می شد و بخش اعظم آن ازطریق بازار استانبول -که در آن روز به صورت مرکز 
تجمع تجار و مشتریان این کاال درآمده بود- به اسم قالی ترکیه به بازارهای اروپا و ایاالت 
متحدۀ آمریکا صادر می شد )دالمانی، 1335، ص520؛ اوبن، 1362، ص86؛ استادوخ، 
در سال  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  در  ایران  برگ 110(. گزارش سفارت  1324/13/11ق، 
1925م/1304ش، به خوبی این موضوع را تأیید می کند. در این گزارش آمده است: »علت 
زیادبودن واردات ]قالی[ ترکیه ]به آمریکا[ تا سنۀ 1915 این بوده که غالب تجار ایرانی، 
قالی را به بنادر عثمانی و خاصه اسالمبول حمل ]می کرده اند[ و ازآن جا تجار ارمنی و 
سایرین خریده، به اتازونی وارد می کردند و چون بندر صدور مال التجاره در خاک عثمانی 
بوده، گمرک اتازونی آن را جزو واردات از عثمانی قلمداد می کرده، درصورتی که فی الواقع 
دوثلث آْن قالی ایران بوده است...« )استادوخ، 1304/33/84ش، برگ 5-6(. این سفارت در 
گزارش دیگری دراین باره می آورد، اگر تجار تبریز »از معامله با تجاری که در اسالمبول و 
یا سایر بالد ترکیه اقامت دارند، حتی المقدور احتراز ]کنند[ و خود مستقیماً مال التجاره را 
حمل اتازونی بنمایند ]و[ خود رأساً مشغول تجارت و فروش آن بشوند، این مطلب قطعًا 
اثر کلی در قیمت ]فرش[ خواهد داشت« )استادوخ، 1304/38/56ش، برگ 11(. ایالت 
آذربایجان در قرن 19م/13ق، عالوه برآنکه یکی از مراکز اصلی تولید فرش هایی با طرح و 
نقش هریس، گوراوان و... بود )ادواردز، 1368، ص67(، از مبادی اصلی صادرات فرش 

کشور به روسیه و ترکیه )بازارهای اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا( هم بود.
دولت های  کنسول گری های  گزارش  در  مندرج  داده های  براساس  زیر  جدول 
تنظیم  1873-1909م/1290-1326ق،  سال های  طی  در  آذربایجان  ایالت  در  اروپایی 
شده است و نشان دهندۀ ارزش صادرات فرش ازطریق کانون آذربایجان در طی سال های 

1870-1900م/1287-1317ق است

تجــارت فــرش ایــران در قــرن 
ســیزدهم قمــری
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)سیف، 1373، ص186(.
نمودار جدول شمارۀ 1 به صورت زیر نمایش داده شده است.

   

جدول  1
آذربایجان  از  صادراتی  قالی های  ارزش 
به اروپا و روسیه )1870-1900م/1287-

1317ق(

شاخصبه لیرۀ اسرتلینگشاخصبه تومانسال

187033/00010013/200100م/1287ق

187171/70021728/680217م/1288ق

1872195/00059178/000591م/1289ق

1873197/22259882/176622م/1290ق

1877121/20036740/000303م/1294ق

1885155/29847149/458375م/1302ق

1887282/15685580/616611م/1303ق

1889191/31658063/772483م/1306ق

1893317/08496171/344540م/1310ق

1894385/000116773/334556م/1311ق

1895730/0002212146/0001106م/1312ق

1896650/0001970130/000985م/1313ق

1899690/5152092138/1031046م/1316ق

1900876/2212655175/2441328م/1317ق

   

منودار  1
از آذربایجان  ا ارزش قالی های صادراتی 
به اروپا و روسیه )1870-1900م/1287-

1317ق(

مصطفی مالیی
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براساس نمودار شمارۀ 1 میزان صادرات فرش ازطریق کانون آذربایجان در طی اواخر 
قرن 19م/13ق، نوسان داشته است؛ به این صورت که ارزش آن از 13٬200 لیرۀ استرلینگ 
در سال 1870م/1287ق، به 40٬000 لیره در سال 1877م/1294ق، و 146٬000 لیره در 
سال 1895م/1312ق، و 130٬000 لیره در سال 1896م/1313ق، و 175٬244 لیره در سال 
1900م/1317ق رسیده و به طور دائم در فرازونشیب بوده است. بااین حال، در نگاهی کلی 
ارزش صادرات فرش ازطریق این کانون در طی دوره ای 30ساله در اواخر قرن مذکور 

روند صعودی و روبه رشد داشته است.

5. 2.  خراسان
ایالت خراسان )مشهد( از دیگر کانون های تجارت در شمال کشور در دورۀ قاجار محسوب 
می شد. موقعیت جغرافیایی خراسان و همجواری این ایالت با آسیای مرکزی و روسیه باعث 
شده بود تا این ایالت، بعداز آذربایجان، بیشترین حجم تجارت )صادرات و واردات کاال( با 
این کشورها را به خود اختصاص دهد. روسیه از مهم ترین طرف های تجاری ایران در قرن 
19م/13ق محسوب می شد و میزان تجارت ایران با این کشور »... از 9 میلیون روبل در سال 
1875م به 34 میلیون روبل در سال 1895م ...« )ترابی فارسانی، 1384، ص27( افزایش یافته 
بود؛ بنابراین طبیعی بود که ایالت بزرگی چون خراسان به دلیل هم مرزبودن با روسیه نقشی 
مهم در مبادالت تجاری ایران با این کشور داشته باشد. براساس گزارش های موجود، هم زمان 
با اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق این ایالت به دلیل پتانسیل های خوب خود 
درزمینۀ تولید فیروزه، انواع خشکبار، پنبه و پشم مرغوب، هم چنین فرش هایی با طرح و 
نقش های متنوع -که در والیات مشهد، کاشمر، بیرجند، قاینات و سرخس بافته می شد- از 
مهم ترین صادرکنندگان این اقالم به روسیه بوده است )عیسوی، 1362، ص189(. عالوه بر 
فرش هایی که شرکت ها و تجار روسی سرمایه گذار در تولید و تجارت فرش خراسان به 
روسیه صادر می کردند )استادوخ، 1326/61/1ق، برگ 22؛ ساکما، 240/4797، برگ 2-1(، 
صادرات نامنظم ولی روبه رشد فرش های تولیدی در محل و قالیچه های عشایری )طرح 
ترکمنی و بلوچی( آن منطقه به روسیه هم -که ازطریق راه آهن ماوراء خزر و سواحل دریای 

مازندران صادر می شد- )عیسوی، 1362، ص469( قابل توجه بوده است.
سال های  طی  در  روسیه  به  خراسان  از  صادراتی  قالی های  ارزش  زیر  جدول 
1889-1904م/1306-1322ق را نشان می دهد و به خوبی بیانگر روند روبه رشد صادرات 
فرش از این ایالت به روسیه در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق است )سیف، 

1373، ص187(.

تجــارت فــرش ایــران در قــرن 
ســیزدهم قمــری
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نمودار جدول شمارۀ 2 به صورت زیر نمایش داده شده است.

براساس نمودار شمارۀ 2 ارزش صادرات قالی از خراسان به روسیه از 12٬337 لیرۀ 
استرلینگ در سال 1889م/1305ق به 42٬558 لیرۀ استرلینگ در سال 1904م/1322ق 
رسیده است. این نکته بیانگر افزایش تولید فرش در منطقۀ خراسان و رشد 3/5 درصدی 
ارزش صادرات این فرآورده ازطریق کانون شمال شرق کشور در طی دوره ای 16ساله 
در اواخر قرن 19م/13ق و آغاز قرن 20م/14ق است. مستندات موجود نیز بیانگر آن 
است که در این دوره )سال های قبل از جنگ جهانی اول(، قریب 5٬000 دستگاه قالی بافی 
در ایالت خراسان دایر بوده است )استادوخ، 1337/67/19ق، برگ 16( و در کارگاه های 
فرش بافی آن جا، فرش هایی با کیفیت زیاد تولید می شده که عمدتاً به خارج از کشور صادر 

می شده است.

   

جدول  2
به  خراسان  از  صادراتی  قالی های  ارزش 

روسیه )1889-1904م/1306-1322ق(

شاخصبه لیرۀ اسرتلینگشاخصبه تومانمتوسط سالیانه

188943/97710012/337100-1892م/1306-1309ق

189387/88420017/170139-1896م/1310-1313ق

1897163/12037132/624264-1900م/1314-1317ق

1901227/68551842/558345-1904م/1318-1322ق

   

منودار  2

 ارزش قالی های صادراتی از خراسان به 
روسیه )1889-1904م/1306-1322ق(

مصطفی مالیی
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5. 3. کرمانشاه
ایالت کرمانشاه از دیگر کانون های تجارت و صادرات کاال در دورۀ قاجار بوده است. این 
ایالت را باید نبض راه معروفی دانست که مرکز ایران را به عتبات عالیات )کربال و نجف( 
و بین النهرین )بغداد و بصره( متصل می کرد و ازنظر تاریخی، سوق الجیشی و اقتصادی از 
مهم ترین راه ها به شمار می رفت. قرارگرفتن کرمانشاه بر سر شاه راه مزبور و آخرین نقطۀ آن 
در داخل خاک ایران، این ایالت را به یکی از مراکز اصلی صدور و ورود کاال در دورۀ قاجار 
تبدیل کرده بود. از زمان افتتاح کانال سوئز در سال 1869م/1286ق، و برقراری کشتی رانی 
در دجله و توسعۀ ارتباط میان بازارهای بغداد با اروپا، تجارت ازطریق کرمانشاه احیاء شد 
)عیسوی، 1362، ص112؛ رابینو، 1391، ص40(. از این زمان بود که ایالت مزبور به عنوان 
طبیعی ترین و مطمئن ترین گذرگاه عرضه و راه صدور و ورود کاال به بغداد برگزیده 
شد. دراین بین، نزدیکی و واقع شدن مراکز مهم قالی بافی نظیر کردستان، همدان، قزوین و 
سلطان آباد بر سر شاه راه مذکور، کرمانشاه را به یکی از مبادی صادرات فرش ایران به بغداد 
و مصر )دالمانی، 1335، ص137( تبدیل کرد. به طوری که »رابینو«1 سرکنسول دولت بریتانیا 
در رشت در دورۀ قاجار، براساس گزارش های ادارۀ گمرک کرمانشاه، ارزش فرش های 
صادراتی از این ایالت به بغداد در طی سال های 1897م/1314ق و 1900م/1318ق را 
به ترتیب 780٬000 و 1٬687٬448 قران ذکر می کند )رابینو، 1391، صص 51 و 57(. اسناد 
موجود نیز از ازدیاد فرش های صادراتی در بازار بغداد و افزایش گمرک قالی ایران در 
بین النهرین در اوایل قرن 20م/14ق )استادوخ، 1300/30/8ش، برگ 1-5(، هم چنین رونق 
بازار قالی ایران در بین النهرین در سال های پایانی دورۀ قاجار گزارش می دهند )استادوخ، 
1303/36/9ش، برگ 4(. قدر مسلم فرش هایی که از کرمانشاه صادر می شده است، عمدتًا 
فرش های مناطق مختلف اراک، نظیر فرش های سلطان آباد، ساروق2، مشک آباد3و فراهان 
)ادواردز، 1368، صص 158-160؛ سیف، 1373، ص180(، هم چنین قالی های درجزین4، 
تویسرکان، فامنین5 و کبوترآهنگ6 از منطقۀ همدان )استادوخ، 1336/55/5ق، برگ 2؛ 
صوراسرافیل، 1378، صص 22، 97، 135-137( بوده است. بااین حال، براساس آماروارقام 
موجود، صدور فرش ازطریق کرمانشاه از سایر کانون های صادراتی کشور اهمیت کمتری 
داشته است. براساس گزارش سفارت خانه های خارجی مستقر در مرکز، عالوه بر تأثیر نسبی 
سخت گیری های ممتحن گمرک کرمانشاه دررابطه با طریقۀ معاینۀ فرش های صادراتی برای 
تشخیص استعمال رنگ جوهری در آن ها )علی اکبری بایگی، 1381، ج1، ص45(، حمل 
و صادرات قسمتی از فرش های صادراتی مناطق قزوین، همدان و عراق )اراک( ازطریق 

آذربایجان و فارس هم، از عوامل اصلی کاهش صادرات فرش از کرمانشاه بوده است.

1. Hyacinth Louis Rabino
2. دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان 

اراک در استان مرکزی.
3. دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان 

اراک در استان مرکزی.
در  رزن  شهرستان  توابع  از  دهستانی   .4

استان همدان.
5. شهرستانی در شامل رشق استان همدان 
که از شامل به شهرستان رزن، از جنوب به 
شهرستان همدان، از رشق به استان مرکزی 
و از غرب به شهرستان کبودرآهنگ محدود 

می شود.
شهرستانی  )کبودرآهنگ(:  کبوترآهنگ   .6
در شامل غربی استان همدان که از شامل 
به شهرستان خدابنده، از غرب به شهرستان 
بهار و  به شهرستان های  از جنوب  بیجار، 
همدان و از رشق به شهرستان های رزن و 

فامنین محدود می شود
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جدول شمارۀ 3 براساس داده های مندرج در گزارش های کنسولی دولت های اروپایی 
در بغداد و کرمانشاه در طی سال های 1866-1903م/1283-1320ق، تنظیم شده است 
و ارزش صادرات فرش به بغداد ازطریق کانون کرمانشاه را در اواخر دورۀ قاجار نشان 
می دهد؛ البته به دلیل یکسان نبودن منبع، این گزارش با گزارش »رابینو« کمی تفاوت دارد 

)سیف، 1373، ص189(.

نمودار جدول شمارۀ 3 به صورت زیر نمایش داده شده است.

طبق نمودار شمارۀ 3 ارزش صادرات فرش از کرمانشاه به بغداد در طی سال های 
1866-1903م/1283-1320ق، نوسان داشته است؛ بااین حال، افزایش 2/5برابری ارزش این 
فرش ها از 12٬670 لیره در سال 1866م/1283ق، به 29٬355 لیره در سال 1878م/1295ق 
و 27٬359 لیره در سال 1903م/1320ق نشان دهندۀ رونق تولید فرش در مناطق عراق 
)اراک(، همدان، قزوین و کردستان و روند صعودی صادرات قالی از ایران به بین النهرین و 

بغداد در طی سال های مذکور بوده است.

شاخصبه لیرۀ اسرتلینگشاخصبه تومانمتوسط سالیانه

186634/20910012/670100-1870م/1283-1287ق

187480/72623629/355232-1878م/1291-1295ق

1900148/65043427/359216-1903م/1317-1320ق

   

جدول  3
ارزش صادرات فرش از کرمانشاه به بغداد 

)1866-1903م/1283-1320ق(

   

منودار  3
ارزش صادرات فرش از کرمانشاه به بغداد 

)1866-1903م/1283-1320ق(

مصطفی مالیی



23
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

5. 4. فارس
ایالت فارس در دورۀ قاجار از کانون های اصلی تجارت و صادرات کاال در جنوب کشور 
این  در  فرش بافی  قرن 20م/14ق  اوایل  و  قرن 19م/13ق  اواخر  در  محسوب می شد. 
ایالت رشد و رونق خوبی داشت. »کرزن« ایالت فارس را از مراکز قالی بافی کشور در 
قرن 19م/13ق برشمرده است و از دست بافت های »ُمرغاب« به عنوان بهترین فرش های 
ایران در آن زمان یاد می کند )کرزن، 1387، ج2، ص624(. »بنجامین«1 سفیر آمریکا در 
ایران در دورۀ ناصرالدین شاه نیز فرش های شیرازی را از مهم ترین انواع فرش های ایران 
در نیمۀ دوم قرن 19م/13ق، دانسته است )بنجامین، 1394، ص387(. اسناد موجود نیز 
از فعالیت بازرگانان فارس در حوزۀ تجارت و صادرات فرش در اواخر قرن 19م/13ق 
معروف  تجار  از  در سال 1880م/1297ق، شماری  اسناد،  این  براساس  می دهند.  خبر 
فارس، هم چون »حاجی غالم علی بهبهانی«، »عبدالحسین اردوبادی«، »مالحسن کازرونی« 
و »محمدجواد اردوبادی«، با مطرح کردن اهمیت تجارت منحصربه فرد فرش در ایالت 
فارس، رسیدگی دولت به مسئلۀ ممانعت و سخت گیری های گمرک آن منطقه در صادرات 
قالی های جوهری به خارج از کشور را خواستار شدند )ساکما، 293/5884، برگ 5(. بنابر 
همین اسناد، در این زمان، این بازرگانان نقش مهمی در سامان دهی تولید، به ویژه تجارت 
و صادرات فرش های ایرانی، در آن منطقه داشتند؛ به طوری که به محض مطلوب یافتن 
بازار کشور مصر برای فرش های ایرانی، مساعدت کارگزاری شیراز را برای تسهیل در 
حمل و صادرات مال التجاره های قالی از ایران به این کشور خواستار شدند )استادوخ، 

1338/49/3ق، برگ 25(.
اگرچه تولید فرش در فارس در اواخر دورۀ قاجار، از سایر مراکز قالی بافی نظیر 
سلطان آباد، کرمان، کاشان، خراسان، آذربایجان و... اهمیت کمتری داشته است، بااین حال 
موقعیت جغرافیایی و تجاری فارس این ایالت را به یکی از کانون های اصلی صادرات 
کشور تبدیل کرده بود؛ بنابراین قدر مسلم قسمت مهمی از کاالهای صادراتی از این مرکز، 
به صادرات فرش های تولیدی جنوب و مرکز کشور نظیر فرش های مناطق فارس، کرمان 
و کاشان -که از مهم ترین اقالم صادراتی ایران در اواخر دورۀ قاجار محسوب می شده اند- 
اختصاص داشته است. اگرچه مقصد فرش های صادراتی از کانون فارس در دورۀ قاجار 
به طوردقیق مشخص نشده است، ولی به احتمال زیاد قسمتی از مال التجارۀ مزبور به مصر 
)استادوخ، 1338/49/3ق، برگ 25( و عدن و بخشی به بغداد صادر می شده است )سیف، 

1373، ص189(.
Benjamin .1جدول شمارۀ 4 براساس داده های مندرج در گزارش های کنسولی دولت های اروپایی 
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در »خلیج فارس« در طی سال های 1887-1902م/1304-1320ق، تنظیم شده است و 
ارزش صادرات فرش ایالت فارس -ازطریق خلیج فارس- به خارج از کشور را در دهۀ 

پایانی قرن 19م/13ق نشان می دهد )سیف، 1373، ص188(.

نمودار جدول شمارۀ 4 به صورت زیر نمایش داده شده است.

براساس نمودار شمارۀ 4 ارزش صادرات فرش از ایالت فارس به خارج از کشور، 
1902م/1319ق  سال  در  لیره   110٬582 به  1887م/1304ق،  سال  در  لیره   33٬752 از 
رسیده است که نشان دهندۀ افزایش حدود سه برابری صادرات قالی ازطریق این کانون در 

طی دوره ای 16ساله در اواخر قرن 19م/13ق و آغاز قرن 20م/14ق است.

شاخصبه لیرۀ اسرتلینگشاخصبه تومانمتوسط سالیانه

1887118/97610033/752100-1890م/1304-1307ق

1891162/86213739/905118-1894م/1308-1311ق

1895319/38226859/420176-1898م/1312-1315ق

1899594/765500110/582328-1902م/1316-1320ق

   

جدول 4

فارس  ایالت  از  قالی  صادرات  ارزش 
)1887-1902م/1304-1320ق(

   

منودار 4

فارس  ایالت  از  قالی  صادرات  ارزش 
)1887-1902م/1304-1320ق(

مصطفی مالیی
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5. 5.  بندرهای خلیج فارس
بندرهای خلیج فارس، شامل بندر بوشهر، بندرعباس، لنگه و محمره )خرمشهر(، از دیگر 
کانون های اصلی تجارت و صادرات کاال در دورۀ قاجار بوده اند )ساکما، 232/2505، 
برگ 1224(. این بندرها در طی قرن 19م/13ق تحت تأثیر عواملی چون برقراری خطوط 
دریایی  ناوگان  استقرار  و  عراق  در  هرج ومرج  افزایش  فارس،  خلیج  در  کشتی رانی 
انگلیس در خلیج فارس در راستای ایجاد امنیت در منطقه و توسعۀ راه های تجاری، 
به دلیل جنگ روس و عثمانی  از راه های طرابوزان و قفقاز  انحراف تجارت  هم چنین 
)1877م/1294ق( و الغای معافیت گمرکی کاالهای ترانزیتی ازطریق قفقاز، از اهمیت 
تجاری خاصی برخوردار شدند )عیسوی، 1362، صص 112، 125، 127( و حجم زیادی 
از صدور و ورود کاالها ازجمله صادرات فرش را به خود اختصاص دادند. به طوری که 
بنابه گفتۀ »عیسوی« صادرات ایران ازطریق بندرهای خلیج فارس در اوایل قرن 20م/14ق، 
1٬200٬000 لیره و به عبارت دیگر 15 درصد کل تجارت ایران بوده است )عیسوی، 1362، 
ص127(. عالوه بر عوامل مذکور افزایش تقاضا در بازارهای اروپایی برای فرش ایران در 
اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق، و تولید انواع قالی و قالیچه توسط عشایر 
فارس و مردم محلی بوشهر، هم چنین رونق تولید فرش در مراکز فرش بافی واقع در مرکز 
کشور نظیر اصفهان و یزد و کاشان و مناطق پس کرانه نظیر کازرون، و شیراز و حمل آن به 
این بندرها )سعیدی نیا، 1389، ص164( از عوامل اصلی رونق تجارت و صادرات فرش 

ازطریق این کانون بوده است.
خلیج  بندرهای  ازطریق  فرش  تجارت  19م/13ق  سدۀ  اواخر  در  به این ترتیب 
فارس رشد خوبی داشته است. گزارش های موجود نیز بیانگر آن است که طی سال های 
گمرکات  از  صادراتی  پرحجم  کاالهای  از  یکی  فرش  1878-1888م/1295-1305ق 
بوشهر، بندرعباس و بندرلنگه به شمار می رفته است )سعیدی نیا، 1389، ص165(. دراین باره 
اگرچه آماری دقیق تر و کامل تری در اختیار نداریم، ولی آن چه مشخص است این حجم 
ادامه داشته است. برای نمونه براساس  نیز  اوایل قرن 20م/14ق  از صادرات فرش، در 
گزارش های ادارۀ گمرکات به بانک شاهنشاهی، در این زمان، ارزش قالی های جوهری 
صادره از بندر محمره، 279٬000 قران برآورد شده است )ساکما، 240/7036، برگ 63( که 

بیانگر رشد صادرات فرش ازطریق این کانون در اواخر دورۀ قاجار است.
فرش های حمل شده به بندرهای جنوب کشور عمدتاً فرش های تولیدشده در مراکز 
فرش بافی جنوب و مرکز کشور بوده که ازطریق این بندرها به بازار کشورهای اروپایی 
)استادوخ، 1318/18/21ق، برگ 116(، ایاالت متحدۀ آمریکا )استادوخ، 1329/11/37 ق، 
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برگ 14( و هندوستان )ساکما، مرکز اسناد ملی کرمان، 99/230/553، برگ 1؛ ساکما، مرکز 
اسناد ملی کرمان، 99/230/43، برگ 1-3( صادر می شده است. برای نمونه، اسناد موجود، 
از بازار خوب قالی های افشاری کرمان در هندوستان در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 
20م/14ق و حمل این مال التجاره از راه گمرک بندرعباس و دزداب )زاهدان( خبر می دهند 
)ساکما، مرکز اسناد ملی کرمان، 99/230/677، برگ 1(. در همین اسناد در موارد متعدد به 
سرقت این فرش ها در مسیرهای حمل به بندرهای خلیج فارس و درخواست کمپانی های 
خارجی سرمایه گذار در صنعت فرش کشور از دولت برای ایجاد امنیت در این مسیرها 
اشاره شده است )استادوخ، 1335/2/15ق، برگ 34؛ استادوخ، 1333/54/21ق، برگ 4؛ 

استادوخ، 1329/54/18ق، برگ 19(.
دولت های  کنسولی  گزارش های  در  مندرج  داده های  براساس   5 شمارۀ  جدول 
اروپایی در بندرهای خلیج فارس در طی اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق 
سال های  طی  در  را  بندرها  این  ازطریق  فرش  صادرات  ارزش  و  شده است  تنظیم 

1887-1901م/1304-1318ق نشان می دهد )سیف، 1373، ص190(.

نمودار جدول شمارۀ 5 به صورت زیر نمایش داده شده است.

شاخصبه لیرۀ اسرتلینگشاخصبه تومانمتوسط سالیانه

1887137/87310038/656100-1889م/1304-1306ق

189097/7427127/08870-1892م/1307-1309ق

1893533/505388111/147287-1895م/1310-1312ق

1896226/39516442/449110-1898م/1313-1315ق

1899329/19223961/424159-1901م/1316-1318ق

   

جدول 5
ارزش صادرات قالی ازطریق بندرهای خلیج 

فارس )1887-1901م/1304-1318ق(

   

منودار  5
ارزش صادرات قالی ازطریق بندرهای خلیج 

فارس )1887-1901م/1304-1318ق(

مصطفی مالیی
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براساس مندرجات نمودار شمارۀ 5 ارزش صادرات فرش ازطریق بندرهای خلیج 
پیوسته در  از کشور در طی سال های 1887-1901م/1304-1318ق،  به خارج  فارس 
نوسان بوده است، بااین حال، افزایش ارزش صادرات این کاال از 38٬656 لیره در سال 
1887م/1304ق به 61٬424 لیره در سال 1901م/1318ق، بیانگر روند صعودی صادرات 

قالی ازطریق این بندرها به خارج از کشور در طی دوره ای 15ساله است.
روند صادرات فرش در دهۀ آخر قرن 19م/13ق به طورکلی درحال افزایش تدریجی 
بود؛ ولی قانون مجاز شناخته شدن صادرات فرش های جوهری و معافیت دریافت حقوق 
گمرکی از این فرش ها -که پیشتر به صورت سلیقه ای و مقطعی ازطرف دولت قاجار اعمال 
می شد- از عوامل اصلی نوسان )رشد ناگهانی( در میزان و ارزش صادرات این کاال ازطریق 
مبادی صادرات فرش کشور بوده است. نمونۀ بارز این نوسان را می توان در افزایش ارزش 
صادرات فرش )به ارزش 111٬147 لیرۀ استرلینگ( ازطریق بندرهای خلیج فارس در طی 

سال های 1893-1895م/1310-1312ق مشاهده کرد.
از دهۀ 1880م/1300ق و هم زمان با آغاز سرمایه گذاری شرکت های غربی در صنعت 
فرش کشور تقاضا برای فرش ایران در بازارهای بین المللی افزایش یافت و صادرات 
اوج صادرات  برخوردار شد. ولی  از رونق خوبی  کانون های مذکور  ازطریق  این کاال 
فرش ایران به بازارهای بین المللی در دهۀ اول و دوم قرن 20م/14ق )سال های قبل از 
جنگ جهانی اول( و هم زمان با سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در تولید و تجارت 
صنعت فرش ایران اتفاق افتاد. اسناد و گزارش های به جامانده از دورۀ قاجار، اطالعات 
پراکنده و اندکی از تجارت خارجی و بازارهای فرش ایران در اواخر قرن 19م/13ق، 
به دست می دهد. بازارهای ترکیه، روسیه و کشورهای غربی )اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا( 
مهم ترین بازارهای فرش در اواخر قرن مذکور بوده اند که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

6. بازارهای فرش ایران
6. 1. ترکیه

به طور مشخص، ایران از دورۀ صفوی با عثمانی )ترکیه( روابط تجاری گسترده ای داشت 
و فرش های تولیدی در کارگاه های سلطنتی، بخشی از صادرات ایران به این کشور را 
تشکیل می داد. در دورۀ قاجار نیز این قسم مبادالت تجاری ادامه یافت و به دلیل نقش 
کشور ترکیه در واردات مصنوعات کشورهای غربی و روسیه به داخل کشور و صادرات 
تولیدات داخلی به اروپا، بازار این کشور مهم ترین بازار صادرات فرش ایران به اروپا و 

ایاالت متحدۀ آمریکا بود.
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در نیمۀ اول قرن 19م/13ق فرش غالباً به عنوان کاالی تجاری داخلی مطرح بود؛ البته 
معدود فرش های تولیدی روستاییان و ایالت و عشایر )سیف، 1373، ص140؛ دل ریش، 
1375، ص49( که اغلب در قطع کوچک بافته می شد )ادواردز، 1368، ص66(، جزئی از 
اقالم صادراتی کشور به بازار ترکیه را تشکیل می داد )فلور، 1393، ص23(. اگرچه اسناد 
و منابع موجود هیچ گونه اطالعاتی از آمار و جزئیات این قسم مبادالت تجاری به دست 
نمی دهند، ولی قدر مسلم حجم این گونه فرش های صادراتی به بازار استانبول در طی دورۀ 
مذکور ناچیز بوده است؛ ولی ارزش این قبیل فرش های شاخص صادراتی به ترکیه نسبتًا 

.( Ittig, 1990, v 4, p879فلور، 1393، ص23؛) زیاد بوده است
در نیمۀ دوم سدۀ 19م/13ق روابط تجاری ایران و ترکیه گسترش بیشتری پیدا کرد و 
صادرات فرش به ترکیه نیز رشد خوبی کرد. در ربع آخر این قرن، افزایش تدریجی تقاضا 
ازجانب غربی ها )اروپاییان و آمریکایی ها( برای فرش ایران و به تبع آن رشد صادرات 
فرش به این کشورها از عوامل اصلی در رونق حمل فرش به بازار ترکیه بوده است. ترکیه 
)استانبول( در اواخر قرن مذکور، به صورت بازار جهانی قالی درآمده بود و نقشی پراهمیت 
در صادرات فرش ایران به کشورهای غربی ایفا می کرد )دالمانی، 1335، ص520؛ اوبن، 
1362، ص86؛ استادوخ 1324/13/11ق، برگ 110(. »عیسوی« حجم قالی های صادراتی 
ایران از راه طرابوزان به ترکیه در سال 1872م/1288ق را قابل توجه توصیف می کند و 
ارزش این مال التجاره را حدود 28٬000 لیره ذکر می کند )عیسوی، 1362، ص469(؛ این 
فرش ها غالباً به اسم فرش ترکیه راهی بازارهای جهانی می شدند )استادوخ، 1324/13/11ق، 

برگ 110(.
اسناد و گزارش های موجود اطالعات دیگری از حجم و ارزش فرش های صادراتی 
به کشور ترکیه در طی اواخر قرن 19م/13ق، به دست نمی دهند؛ ولی آنچه مشخص است، 
در دهۀ آخر قرن 19م/13ق به ویژه در دهۀ اول و دوم قرن 20م/14ق )سال های قبل از جنگ 
جهانی اول( و هم زمان با گسترش سرمایه گذاری شرکت های غربی در صنعت فرش کشور، 
حجم مبادالت تجاری بین ایران و ترکیه افزایش بیشتری یافته است و ترکیه از بازارهای 
اصلی صادرات فرش ایران به کشورهای اروپایی و ایاالت متحدۀ آمریکا بوده است. بنابه 
گفتۀ جمال زاده ارزش فرش های پشمی صادره از ایران به ترکیه در سال 1907م/1325ق، 
19٬893٬913 قران بوده است )جمال زاده، 1376، ص20(. عالوه بر همجواری ترکیه با ایران، 
تعیین حقوق گمرکی ثابت )صدی یازده( ازطرف دولت ترکیه برای فرش های صادراتی 
ایران در طی سال های قبل از جنگ جهانی اول )1914م/1333ق(، از عوامل تأثیرگذار در 

افزایش صادرات فرش به این کشور بوده است )استادوخ، 1304/33/84ش، برگ 6-5(.
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6. 2. روسیه
روابط تجاری ایران با روسیه از دورۀ صفوی قوت گرفت و با ادامه در دورۀ قاجار وارد 
مرحله ای جدید شد. در این دوره، در نیمۀ اول قرن 19م/13ق انعقاد عهدنامه های گلستان 
)1813م/1228ق( و ترکمانچای )1828م/1243ق( زیربنای روابط تجاری ایران با روسیه 
شد و تعرفۀ گمرکی 5 درصد بر ورود کاالهای روسی به کشور، الگوی قرارنامه های 
بازرگانی ایران با روسیه شد. به این ترتیب و در نیمۀ دوم قرن مذکور این کشور به صورت 
یکی از مهم ترین طرف های تجاری ایران درآمد؛ به طوری که »... میزان تجارت ایران با 
روسیه از 9 میلیون روبل در سال 1875م به 34 میلیون روبل در سال 1895م ...« )ترابی 
فارسانی، 1384، ص27( رسید. دراین میان، اگرچه تراز بازرگانی به نفع روسیه بود، ولی 
صادرات ایران به بازار روسیه نیز قابل توجه بود. از دالیل اصلی رشد صادرات ایران به 
روسیه عالوه بر همسایگی روسیه با نواحی حاصلخیز ایران مانند خراسان، مازندران، گیالن 
و آذربایجان، ایجاد راه های شوسه در شمال کشور توسط کمپانی های روسی هم بود که 

باعث سهولت در حمل ونقل مال التجاره به این کشور می شد )دالمانی، 1335، ص102(.
فرش ازجمله اقالم صادراتی ای بود که از نیمۀ اول قرن 19م/13ق به صورت محدود 
و ازطریـق مبـادی و کانـون های تجـاری شمال کشـور راهی بازارهـای روسیه می شد 
(Ittig, 1990, Vol 4, pp 878-879). از نیمۀ دوم سدۀ مذکور و هم زمان با سرمایه گذاری تجار 

بومی در تولید و تجارت فرش، صادرات این کاال به کشورهای همجوار ازجمله روسیه 
افزایش یافت. گزارش های موجود نیز بیانگر آن است که در دهۀ 1860م/1276ق، ارزش 
کل صادرات قالی و دیگر فرآورده های پشمی به روسیه به 17٬000 لیرۀ استرلینگ رسید 
)سیف، 1373، ص171(. البته در این زمان فقط 10 درصد از فرش های صادراتی ایران 
راهی بازارهای روسیه می شد و بخش اعظم آن ازطریق ترکیه به بازارهای اروپا و آمریکا 

صادر می شد )سیف، 1373، ص171(.
باوجوداین چنان که پیشتر هم اشاره شد اوج صادرات فرش ایران در دورۀ قاجار، 
مربوط به دهۀ آخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق بوده است. در این زمان با تقاضای 
روزافزون اروپایی ها و آمریکایی ها برای فرش ایران و سرمایه گذاری کمپانی های غربی 
ازجمله تجار و شرکت های روسی در صنعت فرش کشور، صادرات این کاال به خارج 
از کشور، ازجمله به بازارهای روسیه، از رونق خاصی برخوردار شد. مستندات موجود 
نیز نشان می دهد که بازار روسیه در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق سهم 
قابل توجهی از فرش های صادراتی ایران را به خود اختصاص می داده است؛ به طوری که 
»دالمانی«، ارزش قالی های صادره از ایران به بازارهای روسیه در ابتدای قرن 20م/14ق 
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را حدود 5٬000٬000 فرانک برآورد می کند )دالمانی، 1335، صص 102-103(. عالوه بر 
تجار و بازرگانان داخلی، تجار و شرکت های روسی سرمایه گذار در صنعت فرش ایران 
هم از صادرکنندگان فرش به کشور روسیه بودند. ازجملۀ این شرکت ها تجارت خانۀ 
 »محمدوف گنجه ای« بود که در سال 1898-1899م/1316-1317ق، در تبریز در محلۀ 
»نوبر«1، یک کارخانۀ قالی بافی بزرگ، متشکل از کارگاه های فرش بافی، رنگرزخانه، انبار 
و نانوایی احداث کرده بود. این کارخانه 200 دار بافندگی )فلور، 1393، ص41؛ سیف، 
1373، ص174( و 600 کارگر و یا بافنده )اوبن، 1362، ص86( داشت و فرش های 
تولیدی خود را عمدتاً به بازارهای روسیه و ازطریق این کشور به کشورهای اروپایی صادر 

می کرد.
در دهۀ اول قرن 20م/14ق تجار و شرکت های روسِی بیشتری به سرمایه گذاری در 
تولید، به ویژه در تجارت فرش ایران جذب شدند )استادوخ، 1326/61/1ق، برگ 22؛ 
ساکما، 240/4797، برگ 1-2( و حجم و ارزش فرش های صادره از ایران به بازارهای 
روسیه نیز افزایش پیدا کرد. به طوری که »جمال زاده« ارزش فرش های پشمی صادره از ایران 
به روسیه در دهۀ اول قرن 20م/14ق )1907-1908م/1325-1326ق( را 6٬948٬632 قران 
برآورد می کند )جمال زاده، 1376، ص20(. گفتنی است که این روند باوجود وقفه ای کوتاه 

در طول سال های جنگ جهانی اول کماکان تا پایان دورۀ قاجار ادامه داشته است.

6. 3.  اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا
یکی از تحوالت اساسی عصر صفوی شکل گیری روابط تجاری ایران با اروپا بود. در این 
زماْن تجارت فرش های نفیس ایرانی توسط شرکت های اروپایی -که در قرن 17م/11ق 
در خلیج فارس در رفت وآمد بوده اند- (Walker, 1990, Vol 4, pp 867-868)، بخش مهمی از 

مبادالت تجاری ایران با اروپا را تشکیل می داده است.
در دورۀ قاجار، در نیمۀ نخست قرن 19م/13ق، روابط تجاری اروپا با ایران ازطریق 
تبریز در شمال وارد مرحله ای جدید شد و سیر صعودی  خلیج فارس در جنوب و 
شتابنده ای پیدا کرد )عیسوی، 1362، صص 136-140(. در این زمان بخش اعظم تجارت 
اروپا با ایران به ترتیب به کشورهای انگلستان و فرانسه اختصاص داشت. در نیمۀ قرن 
19م/13ق »... انگلستان بزرگ ترین طرف تجاری ایران بود و 50 درصد یا بیشتر ]از[ 
)فوران، 1387،  داشت«  در دست  را  ایران  واردات  ]از[  بیش از 50 درصد  و  صادرات 
ص172(. در این زمان، فرانسه و به ویژه انگلستان از بازارهای عمدۀ قالی ایران در اروپا 
محسوب می شدند و معدود فرش های صادراتی کشور ازطریق حمل به ترکیه و هندوستان 

1. محله ای تاریخی در مرکز شهر تربیز در 
دورۀ قاجار.
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راهی بازارهای این دو کشور می شد (Walker, 1990, Vol 4, p 879؛ فلور، 1393، ص23؛ شاکری، 
1384، ص89).

در نیمۀ دوم قرن 19م/13ق به مقدار زیادی بر حجم مبادالت تجاری ایران با اروپا 
افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت؛ به طوری که جمع ارزش 
به  از 1/7 میلیون پوند استرلینگ در سال 1875م/1292ق،  ایران  با  انگلستان  دادوستد 
3 میلیون پوند در سال 1895م/1312ق بالغ شد )فوران، 1387، ص174(. اگرچه تراز 
تجارت خارجی به سود بریتانیا بود )عیسوی، 1362، صص 205-208(، ولی صادرات 
ایران هم به بریتانیا قابل توجه بود. فرش، ابریشم، حبوبات، تنباکو، پنبۀ خام و تریاک، 

ازجمله اقالم صادراتی ایران به انگلستان بودند )عیسوی، 1362، ص206(.
در اواخر قرن 19م/13ق هم زمان با تقاضای روزافزون اروپایی ها و آمریکایی ها برای 
فرش ایران )کرزن، 1387، ج2، ص623( و به تبع آن سرمایه گذاری شرکت های غربی در 
صنعت فرش کشور، صادرات این کاال به اروپا و آمریکا رشد و رونق خوبی پیدا کرد. در 
این زمان پس از بازار فرش ترکیه و روسیه، بازار کشورهای انگلستان، ایاالت متحدۀ آمریکا 
و فرانسه، مهم ترین بازارهای فرش ایران محسوب می شدند و قسمت عمدۀ فرش های 
تولیدی در مناطق عراق )اراک(، کردستان، خراسان، فارس )کرزن، 1387، ج2، صص 
52، 625(، همدان، کاشان و کرمان به این کشورها صادر می شد. بنابر برخی گزارش های 
بوده  ایران  از  انگلستان  اقالم وارداتی  بزرگ ترین  قالیچه  قالی و  این دوره  موجود، در 
)کوزونتسوا، 1386، ص240( و بنابه گفتۀ »اوبن« بازار عمدۀ آن شهر منچستر بوده است. 
قسمت عمدۀ این فرش ها در خود انگلستان عرضه می شد و بقیه در سایر کشورهای 
منطقه به فروش می رسید )اوبن، 1362، ص384(. اگرچه اسناد موجود جزئیات صادرات 
فرش ایران به بازار فرانسه را در اختیار ما قرار نمی دهد، ولی براساس مستندات، صادرات 
این کاال از ایران به ایاالت متحدۀ آمریکا رونق خوبی داشته است؛ به طوری که در سال 
1903م/1321ق سفارت ایران در واشنگتن طی مکاتبه با »وزارت امور خارجه« وقت 
می آورد: »... متاعی که از ایران حاال به آمریکای شمالی )اتازونی( می آورند، قالی و فرش 
است؛ خاصه پس از تشکیل سفارت َسنیّه1 در واشنگتن، هرسال زیادتر می شود و وسعت 
پیدا می کند...« )استادوخ، 1321/11/5ق، برگ 100(. گفتنی است در اواخر دورۀ قاجار، 
نه تنها بخش اعظم مدیریت تولید فرش کشور در دست کمپانی های آمریکایی بوده، بلکه 
بازار آمریکا مهم ترین بازار فرش ایران، به ویژه فرش های منطقۀ اراک و کرمان )ادواردز، 

1368، صص 159-160، 230( محسوب می شده است.
اگرچه فرش های صادره از ایران، عمدتاً ازطریق ترکیه و روسیه راهی بازارهای اروپا 

1. َسنّیه /saniy[y]e/: نیکو؛ عالی؛ بلندمرتبه.
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و آمریکا می شده است، بااین حال، بنابر مستندات موجود، شرکت های غربی سرمایه گذار 
در بخش تولید و تجارت فرش، به ویژه شرکت های آمریکایی خود نیز مستقیماً مال التجارۀ 
مزبور را ازطریق مراکز گمرکی بندرعباس، بوشهر، کرمانشاه، تبریز و انزلی به بازارهای 
آمریکا و اروپا صادر می کرده اند )استادوخ، 1328/54/28ق، برگ 15(. اسناد موجود بیانگر 
آن است که در اوایل قرن 20م/14ق حدود ده الی یازده نمایندگی تجاری عمدتاً انگلیسی 
و آمریکایی در منطقۀ عراق )اراک( )استادوخ، 1329/26/9ق، برگ 83( و کرمان )استادوخ، 
1305/38/13ش، برگ 35( در تولید، تجارت و صادرات فرش ایران سرمایه گذاری و 
فعالیت داشته اند و مال التجارۀ خود را مستقیماً به بازارهای لندن، نیویورک و پاریس صادر 
می کرده اند )ساکما، 240/3246، برگ 11(. بااین حال، اسناد و گزارش های به جامانده از 
به  ایران  از  ارزش فرش های صادراتی  میزان و  از  اندکی  بسیار  قاجار، اطالعات  دورۀ 
اروپا و آمریکا در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق، به دست می دهد. بنابه 
گفتۀ »جمال زاده«، طی سال های 1907-1908م/1325-1326ق ارزش فرش های پشمی 
صادره از ایران به انگلستان و ایاالت متحدۀ آمریکا، به ترتیب 360٬410 و 493٬690 قران 
بوده است )جمال زاده، 1376، ص20(. نتیجه آن که در این زمان سهم انگلستان و آمریکا 
از بازار فرش ایران، تقریباً نزدیک به هم و خیلی کمتر از سهم ترکیه )22٬360٬623 قران( 
)جمال زاده، 1376، ص20( و روسیه )20٬901٬985 قران( )جمال زاده، 1376، ص20( 
بوده است؛ ولی در دهۀ دوم قرن 20م/14ق و در سال های قبل از جنگ جهانی اول، دو 
کشور مذکور سهم عمده ای از بازار فرش ایران را به خود اختصاص دادند )جمال زاده، 

1376، ص20؛ ساکما، 240/17196، برگ 14-1(.
الزم به ذکر است، عالوه بر انگلستان، فرانسه و ایاالت متحدۀ آمریکا، کشورهای 
برگ 3(،  )استادوخ، 1320/19/15ق،  بلژیک  برگ 1(،  )استادوخ، 1326/1/32ق،  هلند 
و   )92 برگ  1304/38/56ش،  )استادوخ،  آلمان   ،)7 برگ   ،240/3368 )ساکما،  ایتالیا 
چک واسلواکی )ساکما، 240/3368، برگ 4-7( نیز از دیگر بازارهای عرضۀ فرش ایران 
در اروپا در اواخر قرن 19م/13ق و به ویژه اوایل قرن 20م/14ق بودند و فرش ایران مستقیم 
و غیرمستقیم به این کشورها نیز صادر می شد. البته اسناد موجود هیچ گونه اطالعاتی از 

میزان و ارزش فرش های صادره از ایران به این کشورها به دست نمی دهند.
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7.  نتیجه گیری
با تثبیت سلسلۀ قاجار و برقراری امنیت و آرامش نسبی در کشور در اوایل قرن 19م/13ق، 
جریان تولید و تجارت فرش پس از پشت سرگذاشتن دوره ای از رکود نسبی -در فاصلۀ 
سقوط سلسلۀ صفوی تا شکل گیری و تثبیت سلسلۀ قاجار- مجدداً در بستر گذشته از سر 
گرفته شد. در نیمۀ اول قرن 19م/13ق فرش بافی بیشتر به صورت حرفه ای روستایی تلقی 
می شد و بافت آن به میزان محدود و عمدتاً به عنوان کاالی تجاری داخلی مطرح بود؛ ولی 
از اواسط این قرن، تحت تأثیر آشنایی و عالقه مندی غربی ها به فرش ایران و با تقاضای 
ناگهانی ازجانب آن ها برای این کاال، به تدریج در نیمۀ دوم سدۀ 19م/13ق سرمایۀ داخلی 
و خارجی در صنعت فرش کشور به راه افتاد و تولید و تجارت آن رونق خوبی گرفت. 
تجار بومی از پیشگامان سرمایه گذاری در این بخش بودند؛ ولی افزایش تقاضا برای فرش 
ایران در اواخر قرن 19م/13ق گسترش تولید آن را ایجاب می کرد و سرمایۀ محلی ایران 
در چنان وضعیت مناسبی نبود تا بافت فرش را توسعه دهد؛ بنابراین شرکت های خارجی 
)عمدتاً غربی( در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق، تحت تأثیر عواملی چون 
رشد روزافزون تقاضا برای فرش ایران در بازارهای جهانی، هم چنین دردسترس بودن مواد 
اولیه نظیر پشم و ابریشم و نیروی انسانی ارزان و فراوان در داخل کشور )عمدتاً زنان و 
کودکان( بازار فرش ایران را سودمند یافتند و به سرمایه گذاری در تولید و تجارت فرش 

روی آوردند.
از این زمان به بعد با توسعۀ همه جانبه در صنعت فرش کشور نه تنها تولید این فرآورده 
گسترش یافت، بلکه تجارت آن نیز جنبۀ جهانی پیدا کرد و فرش به بیشتر کشورها 
صادر شد. در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق صادرات فرش ایران به دو 
صورت مستقیم و غیرمستقیم و ازطریق مبادی و کانون های صادرات و واردات کشور، 
یعنی آذربایجان، خراسان، فارس، بندرهای خلیج فارس و کرمانشاه انجام می شد. به این 
صورت که گاهی قسمتی از مال التجارۀ مزبور ازطریق حمل به ترکیه، هندوستان و روسیه، 
راهی بازارهای اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا می شد و در برخی مواقع، تجار و بازرگانان 
و شرکت های سرمایه گذار در تولید و تجارت فرش ایران، خود مستقیماً این کاال را به 

کشورهای مزبور صادر می کردند.
عوامل رشد تولید و رونق تجارت فرش ایران در اواخر قرن 19م/13ق عبارت بودند از: 
امنیت )سیاسی و اقتصادی( نسبی بین المللی و داخلی در طی سال های قبل از جنگ جهانی 
اول؛ رشد تقاضا برای فرش ایران ازجانب غربی ها؛ و سرمایه گذاری شرکت های خارجی 
در صنعت فرش کشور. اسناد و گزارش های موجود نشان می دهد که با سرمایه گذاری 
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شرکت های تولیدی و تجاری خارجی در صنعت فرش کشور در اواخر قرن مذکور، تعداد 
دارهای قالی بافی در مراکز قالی بافی کشور چندبرابر شد و تولید فرش افزایش یافت؛ و 
به تبع آن صادرات فرش ایران به خارج از کشور نیز بیشتر رونق گرفت. البته فعالیت های 
تولیدی و تجاری این شرکت ها در صنعت فرش کشور باعث ورود رنگ های شیمایی و 
هم چنین طرح و نقش های موردپسند این شرکت ها و مشتریان آن ها به صنعت مزبور شد 

و در بلندمدت آسیب های جدی به این صنعت و هنر اصیل ایرانی وارد کرد.
درپایاْن گفتنی است ازآن جاکه صنعت فرش از صنایع منحصربه فرد کشور در طی 
قرن 19م/13ق و نیمۀ اول قرن 20م/14ق بوده و محصوالت آن به بیشتر کشورهای دنیا 
صادر می شده است، امید است تا با انتشار اسناد بیشتری )در داخل و خارج از کشور( در 
این حوزه، در تحقیقات آینده زوایای بیشتری از وضعیت تولید، تجارت و صادرات فرش 

ایران در دورۀ قاجار روشن شود.
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