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مقد  مه
راهیابیقالیایرانیبهخارجازمرزها،پیشترازعهد
قاجارودردورهصفویانرخدادهبود.دردورهصفویه،
و نمایندگان پادشاهان، به هدیه قالب در عمدتاً قالی
شاهزادگاندیگرکشورهاـویاازبنادرترکیهعثمانیو
اما میشد. خارج ایران از ـ ترکی قالیهای نام به
نخستینباردردورهقاجاریهودردهههایپایانیقرن
نوزدهمبودکهقالیبهعنوانیککاالیتجاریبهخارج
قالی ابتدا دوره این در پیداکرد. راه ایران ازمرزهای
بهعنوانیککاالیتجاریشناختهنمیشدوبافتآن
تنهابهعنوانکاالیاقتصادیوخردجهتکمکخرج
اما داشت. جریان خانگیباف، کارگاههای در و خانوار
و اقتصادی بههمپیوستة پیشامدهای سلسله از پس
بحرانها،نقشیتجاریپذیرفت.درایندورهبهدلیل
عدمتوجهشاهانقاجاربهمحدودکردنوارداتبیرویه
کاالبسیاریازصنایعهمچنینصنایعدستیآسیبدید

واینقالیبافیبودکهبرایبقایخودمیکوشید:
خارجی رقابت معرض در که صنایعی »فقط
نمونه بهعنوان بمانند. باقی توانستند نبودند،
که صنایعی فقط برد. نام قالیبافی از میتوان
میتوانستنددراروپابازارداشتهباشنددرنتیجه
مورداستفاده روزافزون واردات مالی تأمین برای
بریتانیا و روس نسبی حمایت از بگیرند، قرار
بهرهمندمیشدند.دراینموردهمفقطمیتوان

بهنمونهقالیاشارهنمود«)سیف،138:1373(.
بهدلیلنبودساختاریمطابقباآنچهازیکصنعت
انتظارمیرود،قالیبافیهموارهباچالشهایگوناگونی
مواجهبود.صدورروزافزونقالیدرآنروزگارومحكوم
دستی و کوچک کارخانههای در تولید به قالی بودن
)سیف،13۹:1373(ازجملهایندالیلاست.نیازبه
آن اقتصادی مهمترینمسائل از کاال واردات برای ارز
جایگزینکردن برای دائمی جستوجوی بود. دوران
محصولتجاری،یكیپسازدیگری،آغازشد.بهاین
میشد؛ تأمین کاال واردات برای موردنیاز ارز شكل
بنابراینپسازگذارازکاالهاییچونطالونقره،ابریشم
خاموحتیتریاکسرانجامنوبتبهقالیدستبافرسید.
وهمچنین اروپایی عمدتاً تمایلکشورها دیگرسو از

این افزایشصادرات به منجر دستباف قالی به امریكا
کاالدرسالهایپایانیقرننوزدهمشد.درهماندوران
شرکتهایچندملیتیهمدرایرانپاگرفتکهبرخی
قالی از غیر کاالهایی تجارت به زیگلر1 مانند آنها از
مشغولبودند.اینشرکتهاپسازاینكهبهپرسودبودن
کارگاههای احداث به تصمیم بردند پی قالی تجارت
قالیبافیدرایرانگرفتندواینگونهمحصولیکهتصور
میشدتجارتشروبهزوالاستبهطرزچشمگیریرونق

یافت.
درخواستهای و شرکتها این مدیریت شیوه
مدیرانآنبرایبافتفرشهاییمتفاوتازفرشهای
سنتیوبافتبومیرایِجهرمنطقه،بهایجادتغییراتی
درابعادوطرحونقشقالیهامنجرشد؛چندانکهبهطور
مثالدرمنطقهسلطانآباداراک)محلفعالیتشرکت
زیگلر(نقشههایسنتیفرِشمنطقهازجوانبگوناگونی
دچارتحولشد.بسیاریازپژوهشگراننگاهیانتقادی
بهفعالیتاینشرکتهادارند:»انواعتقلبهایرایجدر
وفوررنگهای و )بیگرهبافیوجفتیبافی( قالی بافت
شیمیاییارزانقیمتوفّرار)رنگهایآنیلینیمعروف
بیآبرویی این صدمه بعدها که شد آغاز جوهری( به
)حشمتی نكرد« رها را ایران فرش صنعت گریبان

رضوی،13:1387(.
حضورشرکتزیگلریكیازمصادیقحضورغربدر
تولیدسنتی ازسرآغازهای ویكی ایرانی قالی عرصه
میآید. شمار به جهانی بازارهای در ایرانی قالی
و اجتماعی اقتصادی، مختلف ابعاد واجد جهانیشدن
بازارهای به ایران قالی ورود بنابراین است؛ فرهنگی
اقتصادی، مختلف پیامدهای برگیرنده در جهانی
اجتماعیوفرهنگیبود.تغییردرنقوش،رنگهاونوع
بافت،باهویتایرانیقالیمرتبطاستوبهنوعیقادر
تغییرات دستخوش را جامعه فرهنگی هویت است
احتمالیکند؛بنابراینتمرکزبرابعادفرهنگیتأثیرات
برخوردار ویژهای اهمیت از ایران قالی بر جهانیشدن
است.منظورازبررسیجنبهفرهنگی،دریافتچگونگی
نگاهمصرفکنندگانغربیبهقالیدستبافـبهعنوان
کاالیمصرفیـپسازاِعمالتغییراِتاینشرکتهابر
قالیاست.دانستندیدگاهغربیاندررابطهباقالیازاین
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در عمدتاً آنان دیدگاه که است اهمیت دارای جهت
باتحسینهمراه الیاف رابطهبانقشمایههاورنگرزی
این سوی از تغییرات اِعمال از پس اما است بوده
در دخالت و قالی نقشمایههای و طرح بر شرکتها
رنگرزیالیاف،نارضایتیمصرفکنندگانغربیبهگوش
فهم جستوجوی در حاضر بررسی بنابراین رسید؛
ایرانیدر قالی تأثیراتمثبتومنفِیفرهنگیحضور
شرکتهای مداخله چگونگی و جهانی عرصههای
در پژوهش این است. قالی تولیدات روند در خارجی
چارچوبنظریهجهانیشدنوبااتخاذنگاهیبینابینی
بهموضوعتأسیسشرکتهایخارجیقالیبافیدردوره
قاجارتالشمیکنددریابدکهآیاباشروعبهکاراین
هنری، کاالی یک بهعنوان قالی ایران، در شرکتها
ماهیتخودراازدستدادودچارگسستازریشههای
به جهانیشدن روند در قرارگیری آیا یا و شد؛ خود
شناساندنبیشتراینمحصولکمککردهاست.درواقع
جهت کدام در روند این در قالی اینكه اصلی مسئله
حرکتکردهاست:همسانسازیفرهنگی۲یاهمزیستی
فرهنگی؟3مسئلهاصلیایناستکهآیاقالیایراندر
روندجهانیشدنبهسویهمسانسازیفرهنگیحرکت
بهنوعی نهایتاً مداخلههایی چنین روند یا است کرده
غربی سلیقه و نیاز با ایران قالی فرهنگی همزیستی

منجرشد.

بیان مسئله و هد  ف تحقیق
از دستباف، قالی نظاممند چارچوبهای از برخی
دورانپیشینتازمانحال،بیتغییرباقیماندهامادر
دورهقاجاروپسازتأسیسشرکتهایقالیبافیغربی،
تغییراتیـگرچهدرپارهایازمواردناپایداراماـاساسی
دروجوهگوناگونقالیهمچونتغییراتیدررنگبندی،
نقشمایههاوابعادرخداد.ساختاربیرونیوفرمقالی
دچارتغییرودردورهایساختاردرونی)شاملنوعگره
وپودکشیو...(نیزدگرگونشد.اگرمجموعهویژگیهای
شرکتهای مداخلهگرانه هجوم از قبل ایرانی فرش
خارجیراباعنوان»قالیسنتیایران«نامگذاریکنیم،
دچار جهانیشدن روند در فرش این ایرانِی هویِت آیا
تغییرشد.اگربله،دامنهاینتغییرتاچهاندازهبود.آیا

و بازارهایجهانی در برآیندحضورفرش تبیین برای
نقوش، از اعم آن ویژگیهای برخی تغییر درخواسِت
رادیكال« »گسست از میتوان غیره و رنگها اندازه،
سخنگفت؟یا،ویژگیهایفرشایرانیباوجودِچنین
از میتوان آیا است؟ یافته »تداوم« همچنان روندی،
یا تداوم« عین در »گسست یعنی بینابین وضعیتی

»تداومدرعینگسست«حرفزد؟
ازمفاهیمسهگانهفوق باکدامیک ابعاداینتغییر
قابلتوضیحاست؟بااینتوضیحاتمیتوانپرسشهای

زیرراصورتبندیکرد:
ـتأثیراتروند»جهانیشدن«برابعادفرهنگیقالی
وویژگیهایسنتیآن)نقوش،اندازه،رنگهاو...(در

دورهقاجارچگونهبود؟
چقدر قاجار دوره در خارجی شرکتهای تأثیر ـ
الگوهای ضمنِی« »شكوفایی یا »دگرگونی« موجب

فرهنگیحاکمبرقالیدستباِفایرانشدهاست؟
قالی وضعیت بررسی پژوهش این اصلی هدف
تغییرات اِعمال از قاجار،پس دوره در ایرانی دستباف

حاصلازجهانیشدنوپیامدهایناشیازآناست.

چارچوب نظری و تعریف مفاهیم
از وسیعی طیف که است پدیدهای جهانیشدن
بر و میگیرد بر در را بینالمللی روابط و مناسبات
کوچکترینجنبههایزندگیانساننیزاثرگذاراست:

شبكههای توسعه با صرفاً نباید را »جهانیشدن
جهانگستر،یعنینظامهایاجتماعیواقتصادی
کهربطچندانیبهعالیقودغدغههایفردیما
ندارند،معادلدانست.جهانیشدنپدیدهایمحلی
نیزهست؛پدیدهایکهرویزندگیروزانههمهما

تأثیرمیگذارد«)گیدنز،75:1386و76(.
مفهومجهانیشدندردهههایپایانیقرنبیستم
بیشتربهکارگرفتهشداماپیشینهآنبهپانصدسال
.)Wallenstein, 2000: 251( بازمیگردد پیش
اندیشمندان،جهانیشدنرابهسهمكتبفكریتقسیم

کردهاند:افراطگرایان،شکگرایانودگرگونیگرایان.
و ماهیت توضیح درصدد که نظریههایی میان در
چیستیفرایندجهانیشدنهستند،آنتونیگیدنزمعتقد
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بهرویكردبینابینیاستکهدرطیف»دگرگونیگرایان«
تغییرات گرایان، دگرگونی عقیده به می گیرد. قرار
بهوجودآمدةحاصلازجهانیشدنتنهابهحوزهاقتصاد
فرهنگ، حوزه در دگرگونی این و نمیشود محدود
)گیدنز، دارد جریان نیز شخصی زندگی و سیاست
88:1386(.اینگروهازیکسو،جهانیشدنراامری
درحالبرداشتنمرزهای»امردرونی«و»امربیرونی«،
سوِی از و میدانند داخلی« »امر و بینالمللی« »امر
دیگرازدیدآنهاجهانیشدنفرایندیبازوپویاودائماً

درحالتغییراست)گیدنز،88:1386(.
درعینحال )و هنری اثر یک بهعنوان ایرانی قالی
یککاالیتجاری(،دردورهقاجاردستخوشتغییرات
شد. بافت و رنگ نقشمایه، طرح، زمینه در فراوانی
برخیازاینتغییراتموجباصالحوبرخینیزسبب
و اصالح دوسویة فهمهر قالیشد. به آسیبرسیدن
آسیبیاتأمل،درگسستوتداوماست.بررسیحاضر
بااتخاذرویكردبینابینیبهعنوانچشماندازنظری،در
صددمطالعهابعادفرهنگیدگرگونیهایبهوقوعپیوسته
یا گسست از اعم ایرانی قالی عرضه و تولید روند در

تداوم،است.
به منفی و مثبت نگاه دو چشمانداز این در
موافقانجهانیشدنمعتقدند دارد؛ جهانیشدنوجود
اینفرایندمنجربهشناساندهشدنهرچهبیشترفرهنگ
فرهنگ تحتتأثیر که بود خواهد سرزمینی هویت و
کشوریدیگرقرارگرفتهباشد.دردیدگاهمخالفاعتقاد
اساسی دگرگونی مسبب کهجهانیشدن است این بر
کشورمیزباناست،بهگونهایکهفرهنگیادشدهپساز
خود گذشته به دیگر جهانی، فرایندهای در ادغام
شباهتینخواهدداشت.برایناساسازجنبهنظریدو
روندهای با ایرانی قالی مناسباِت درخصوص وضعیت

جهانیشدنقابلتصوراست:

د  گرگونی الگوهای فرهنگی حاکم بر قالی ایران 
قالی بیرونی و درونی ساختار راد  یکال(: )گسست 
هویت که بهگونهای شده اساسی تغییرات دستخوش
قالیهایبافتهشدهدورهقاجاررانمیتوانهویتراستین
هویت نمود که نقشمایهها و کرد قلمداد ایرانی قالی

قومیوبومیقالیهاهستنددگرگونشدهاند.بهبیانی
دیگر،نقشپردازیهاوطراحیهاییکههموارهبرخاسته
اززمینههایفرهنگیـاجتماعیپیرامونخودبودند،
غربی سفارشدهندگان سلیقه براساس آن از پس
در »مردمواری«4 و طراحیمیشدند.»خودبسندگی«
نداشت. را گذشته اهمیت دیگر و شد کمرنگ قالی
مطابق منطقه هر در اصیل قالیبافی قواعد و مفاهیم
خواستغربیانتغییرپیداکرد.برخالفچیزیکهاین
شرکتهاادعامیکردند،محصولیکهدرنهایتبهعنوان
قالیارائهمیشد،خواستغربیانبود،نهقالیحقیقی

ایرانی.
تد  اوم و شکوفایی د  ر عین گسست:شرکتهای
ایرانی خارجیبیتوجهبهلطمهایکهبهشهرتقالی
نواقص تمامی وجود با قالی، تجارت به شده وارد
اهمیت مورد این در آنچه میدهند. ادامه پیشآمده،
از غربی مصرفکنندگان و مشتریان رضایت دارد،
اصیل از آگاهی با آنها است. بهوجودآمده تغییرات
نبودنقالیهمچنانخواهانآنهستند.ازسوِیدیگر،
و است قالی شهرت افزایِش عامل تغییرات اینگونه
بهنوعینقشمایههایقالیوطرحهایشراغنیترکرده

است.

روش تحقیق
اینپژوهشبارویكردیکیفیوباروشیتاریخی
بهتوصیفوتحلیلزمینههاوعواقبرویاروییهایقالی
دادههای پرداخت. جهانیشدن روندهای با ایرانی
تاریخی، اسناد بر تكیه با پژوهش این موردنیاز
فعالیت اسناد نیز و سفرنامهها دولتی، گزارشهای
شد. گردآوری ایران در قالیبافی خارجی شرکتهای
تولیدکنندگان، نظرات دادهها، تحلیل برای
توزیعکنندگانومصرفکنندههایقالیدرچشماندازدو
منطِقنظریجهانیشدنیعنی»گسستوتداوم«ونیز
»شكوفاییدرعینگسست«قراردادهشدووجوهمثبت
ومنفیآنهادرهریکازحوزههااعمازساختاربیرونی
درونی ساختار و رنگرزی( و نقشمایه طرح، )شامل
)بافتونوعگره(بانگاهیبینابینیبهپدیدهجهانیشدن

موردبحثوتحلیلقرارگرفت.
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نیزساماندهی و دادهها درگردآوری برایتسهیل
تحلیلها،سهزیرگروهشامِل1.طرحهاونقشمایههای
قالی؛۲.روشهایرنگرزیقالی؛3.بافتوالیافقالی،
تعریفشدوهرسهگروهازشاخصهاذیِلحوزههای
قالی ازسنت رادیكال یعنی»گسست موردنظر اصلی
مورد عینگسست« در شكوفایی و »تداوم و ایرانی«

بررسیقرارگرفت.

پیشینه تحقیق
درمطالعاتیکهپیرامونسبکشناسیقالیمناطق
شرکتهای فعالیت  به معموالً صورتگرفته مختلف
است. شده اشاراتی قاجار دوره در قالیبافی خارجی
مطالعاتیهمچونکتابهایغروبزرینفرشساروق
)صوراسرافیل،137۲(وتاریخفرشسیرتحولوتطور
اشارات )1387 رضوی، )حشمتی ایران فرشبافی
اما داشتهاند چندملیتی شرکتهای به پراکندهای
هیچکدامازاینمطالعاتتغییروتحوالتفرشرادر
مورد جهانیشدن فرهنگِی تبعاِت ازنظر دوران این
بررسیقرارندادهاست.تنهادرمقاله»تأثیرجایگاهغرب
اربابی، آشوری، )عطاری، قاجار« دوره قالیهای بر
شرکتهای تأسیس تأثیرات ،)13۹6 افشار، کشاورز
خارجیدرایران)البتهنهازمنظرجهانیشدن(صرفاًبا
واقعشده موردتوجه آنها اقتصادی تأثیرات تكیهبر
است.مقالهمذکوردرنهایتنتیجهمیگیردکهقالیبر
خالفدیگررشتههایهنریباتكیهبرقابلیتآندر
و نداشته محتوا و شكل تغییر مالی، گردش ایجاد
استقبالغربازنقوشسنتیقالیایرانیموجبحفظ،
تداومودرنهایتپایداریطرحهاونقشمایههایسنتی
شدهاست.درزمینهاقتصادیمقالهایباعنوان»بررسی
عراق« سلطانآباد خارجی و داخلی تجارت تحلیل و
به )13۹7 مهرنجانی، سلیمانی مفتخری، )جیریائی،
بررسیابعاداقتصادیفعالیتشرکتهایغربیقالیبافی
پرداختهشدهاستونیزدگرگونییاشكوفاییطرحهاو
نقشمایههایقالیمدنظرپژوهشگرانبودهوازدریچه
اقتصادبهبررسیتجارتقالیدردورهقاجارپرداختهاند.
مقاله»تأثیرجهانیشدنبرمؤلفههایهویتیقالیهای
قالیهای تأثیر به )13۹8 )میرزایی، تبریز« معاصر

معاصرتبریزازشبكهجهانیتجارتکاالهایفرهنگی
مؤلفههای در تغییراتی ایجاد نتیجهاش که پرداخته
هویتیاینقالیبودهاست.البتههدفبررسییادشده،
تبریز، قالی جهانیشدن تبعات جستوجوی بر عالوه
پیداکردنراهكارمواجهةعلمیباچنینمشكلیاست.
میرزاییالتقاطیشدنمؤلفههایهویتی)بصری،فنیو
کاربردِی(قالیتبریزراپیامداینروندمیداندوتجهیز
طراحانقالیبهمبانیطراحیسنتیراراهكاریبرای
)میرزایی، میکند اعالم جهانیشدن روند با تعامل

.)3۹:13۹8
اقتصاد تدریجی ادغام تبعات تاکنون ترتیب بدین
قالیایراندراقتصادجهانیوبهویژهپیامدهایآن)اعم
ازبردوباختیاتقویتوتضعیفهویتقالیایرانی(مورد

بررسیقرارنگرفتهاست.

یافته های تحقیق 
تد  اوم و شکوفایی د  ر عین گسست

1. 1. تد  اوم و شـکوفایی طرح  هـا و نقش مایه های قالی د  ر 
عین گسست از سنت ها 

خصوصاً قالی، کهن طرحهای به غربیها عالقه
قالیهایعهدصفوی،موجبمیشدتاهموارهمدیران
بیشتر هرچه شدن نزدیک برای غربی شرکتهای
به خود تولیدی قالیهای نقشمایههای و طرحها
طرحهایکهنتالشکنند.آلپیگردریادداشتهاییکه
در باید که نكاتی رابطهبا در گذاشته بهجای ازخود
طراحیقالیهابدانتوجهشودمینویسد:»بایدازطرح
دنبال به باید اجتنابشود. کاماًل فرنگ( )گل رز گل
در باید  بود. فرشها در قدیمی و مناسب طرحهای
قالیهای در شایسته و کهن طرحهای جستوجوی

 .)Ittig, 1992: 127(»جدیدباشید
تكرارالگوهایمشابهدرقالیهایتولیدیشایددر
ابتداتوانستهبودسلیقهمخاطبانغربیراجلبکنداما
سال چند مدت در و طوالنی مدت به کار این تداوم
پی در ابتدا شرکتها بود. شده مشتریان مالل سبب
و طرحها دادن تغییر با و بودند نو طرحهایی خلق
ایجاد با تا میکردند تالش قالی سنتی نقشمایههای
قرار خود کنترل در را بازار سلیقه همچنان نوآوری
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بااستقبال ابتدایی دهند.انجاماینعملدرسالهای
ازکسبسود امااینشرکتهابعد زیادیروبهروشد
فراموش را نوآوری و خالقیت جدید قالیهای فروش
کردندودرطیسالهایمتمادیتنهابهتكرارطراحی
ایننقشمایههاوطرحهاپرداختندکهاینامرماللانگیز
شدنفرشایرانیراموجبمیشد.درعینحالهمچنان
تاجران و شرکتها و داشت ادامه قالیها این فروش
حاضرنبودندازسودفروشاینقالیهادربازهایاززمان

بگذرندتابتوانندطرحینوخلقکنند.
مدیرشرکتتاوزندچیننیویورک،5بهنامتیریاکیان،6
یكیازایناشخاصبودکهخودطراحبااستعدادیبود،
اودرمنطقهساروق)اراک(فعالیتمیکرد.چوناحتماالً
ازنقشهایقدیمایرانیخستهشدهبودتالشکردتا
طرحیبهسبکجدید،کهمیپنداشتدرامریكاخریدار
خواهدداشت،طراحیکندودستوردادهبودچندتخته
قالیباطرحمزبوربافتهشود.درآنزمانهنوزطرحهای
سبک هنگام این در ولی بود متداول ایرانی رسمی
)رنگ جدیدی طرح و یافت تغییر ساروق قالیهای
ازگلهای پر متنی با آبیسیر وحاشیه زمینهسرخ
افشان(جایگزینآنشدکهتاسالهاسلطهخودرابر
ایننوعقالیهاحفظکرد.گرچهطرح،یکطرحایرانی
نبودوليمرغوببود،بهطوریکهبیشازانتظارآفرینندة
آنبااقبالواردکنندگانقالیدرنیویورکمواجهشد.
ابتداشرکتتاوزندچینوسپسسایرشرکتهاتعداد
زیادیازاینقالیهاراسفارشمیدادند؛بهشكلیکه
غیرازآنطرحبهندرتطرحدیگریبافتهمیشدوبه
باورادواردزمدت۲5سالبافتاینقالیادامهداشت.
تغییراتیکهبرقالیهااعمالمیشدتنهابهیکمنطقه
گسترش مناطق سایر در بلكه نمیماند محدود بافت
مییافت؛بهایندلیلتاجراندیگرمناطقنیزبهدنبال
بودند.طراحان خود تولیدات صادرات میزان افزایش
کاشان،مشهد،کرمانوهمداننیزتحتتأثیرآنقرار
تقاضای مورد قالیهایش که تبریز شهر تنها گرفتند.
شرکتهای همچنین ادواردز ماند. مصون نبود امریكا
غربیرامقصرمیدانستزیراکهنتوانستهبودندازمیان
تولید ایرانی،طرحهاییجدید قالی بیشمارطرحهای

کنند)ادواردز،160:136۲و161(.

از تقلیدی تنها گاه نقشمایهها و طرح در تغییر
با و بود آنان موردپسند و غربی نقاشیهای و طرحها
اینكهبهباوربسیاریزیبانبود،امابازارپررونقیداشت:
از که باشد بسیارزشت دارد امكان ]قالی[ آن »طرح
ایران به قبل مدتها که منچستری چاپی طرح روی
آمدهتقلیدشدهباشد.اکثراینفرشهادرایرانوترکیه

بازاردارند«)عیسوی،474:136۲(.
درخصوصتغییراتیکهدرقالیمنطقهساروقو
اتفاقاتمشابهکهدردیگرمناطقرخداد،بایدیادآوری
ایرانی،وبهدیگر کردکهطرحهایبهوجودآمدهدیگر
هر بافت شاخصهای به و نبودند »ایدری«، سخن
و طرحها بااینحال اما نداشتند شباهتی منطقه
نقشمایههایجدیدطراحیشدهسابقهایدیرپادرهر
منطقهپیداکردوتاجرانبهتجارتاینقالیهاباآنكه
بهماللانگیزبودنآنهاواقفبودند،ادامهمیدادندوبا
وجودجداییوگسستبهدلیلسودآوریبیشتر،قالیها

بهغربصادرمیشدند.

رنگرزی  روش های  شکوفایی  و  تد  اوم   .۲  .۱
قالی د  ر عین گسست از سنت ها

رنگهای ظهور قاجار عهد مهم پیشامدهای از
جوهری)آنیلین(بودکهازاکتشافاتعلمیقرننوزدهم
محسوبمیشد.راهیافتناینرنگهادررنگرزیالیاف
از زیادی مخالفتهای با سال، چندین طی در قالی،
هیچگاه اما بود شده مواجه قاجار وقت دولت سوی
مصرفاینرنگهادررنگرزیالیافقالیبهصفرنرسید.
درسالهایپیشازظهوراینرنگها،رنگرزهاییکه
قالیبافانورنگرزانمصرفمیکردندرنگرزهایگیاهی
وطبیعیبودکهبهکارگیریآننیازبهمهارتداشتاما
نورِی و ثباتشستوشویی داشت بر در که نتیجهای
تحسینبرانگیزآنبودکهشهرتقالیدستبافایرانی
1870 سال در جوهری رنگهای میشد. محسوب
میالدیواردایرانشدواستفادهازآنهرروزافزایش
پیداکرد)عیسوی،471:136۲(.زمانیکهاینرنگها
دررنگرزیالیافقالیمورداستفادهقرارمیگرفتندپس
ثبات چون میشدند، رنگپریدگی دچار مدتی از

نداشتند.
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ورود با مقابله برای قاجار دولت تالشهای شرح
رنگهایجوهریدرنظامنامهایتحتعنوان»نظامنامه
شعبهرنگریزیمدرسهصنایع«تدوینشدهاست.این
مدرسهزیرنظرفردیبلژیكیبهناممسیوواهرنكامف
ادارهمیشد.اینقوانینودستورالعملهادردولتقاجار
بهتصویبرسیدهبودامامدیریتفنیآنراواهرنكامف
برعهدهداشتواستخدامکارمندانوسایراعضایآن
نیززیرنظرویبودکهاغلببلژیكیبودندوبهعنوان
شیمیستبرایتشخیصرنگجوهریازنباتیاستخدام
میشدند.پسازاتمامدورهکهدردوبخشعملیو
علمیتشكیلمیشد،شاگردانتصدیقنامهایدریافت

میکردند:
»شاگردانیکهدرجهعالییعنیدودورهتحصیالت
علمیوعملیراپیمودهاندتصدیقنامهخصوصی
دریافتخواهندنمودکهدرضمنآنقیدمیشود
در است الیق مزبور تصدیقنامه دارنده که
کارخانجاتقالیبافیبهسمتسرکاریمنتخبو
دراداراتگمرکاتوظایفیکنفرممیزمتخصص
و تلگراف و راعهدهدارگردد«)کمیسیونپست

فوایدعامه،7:1141-841(.
با شاگردان رنگرزی، علمی و عملی دوره این در
که میشدند آشنا حرفهای رنگریزی روش و اصول
رنگرزیباموادرنگرزیشیمیایییكیازاینمراحلبود.
با تاصباغی پشم گرفتنچربی و پشمشویی ازشیوه
الوانممنوعهوامتحانتطبیقیدوامآنها؛آزموننظری
تشخیصشیمیاییوعواملشیمیایی؛روشهایثابت
کردنرنگوانتخابروشصباغیعملیوتطبیقاین
قالی برای مناسبتر انتخاب برای یكدیگر با رنگها
ایرانی،دورهمخصوصممیزیقالیهاازطریقتدریس
اصولعملیوامتحانوتجربهرنگهایاستفادهشدهدر
قالیآنهممطابقدستورالعملهایمهندسشیمیست
ادارهکلگمرکاتـهمانطورکهپیشترذکرشدزیر
صورت ـ میشدند استخدام وارهنكامف شخص نظر
داشت: اصلی وظیفه سه واهرنكامف مسیو میگرفت.
ازخارجه ثابت رنگهای ورود اجازه و تشخیص »اوالً
مطابقنظامنامهمخصوصثانیاًتشخیصرنگقالیهادر
)کمیسیون رنگریزی« مدرسه امور روال ثالثاً تهران

مدرک:844- شماره عامه، فواید و تلگراف و پست
.)1141

از جلوگیری بهمنظور قاجار دولت که تالشهایی
شیمیایی رنگهای کاربردصحیح یا استعمال و ورود
انجامدادهمگیزیرنظرافرادغیرایرانیانجاممیگرفت.
باآگاهیازلطماتیکهبهکارگیریرنگهایجوهریبه
شرکتهای از برخی میکرد، وارد ایران قالی شهرت
غربیتالشمیکردندتاازواردآمدنلطماتبهرنگرزی

الیافواستفادهازآندربافتقالیجلوگیریکنند:
به داشته باشكوهی حاشیههای که قالی »یک
منچسترارسالشدامارنگسبززمینهاینقالیبا
بیدقتیمخططشدهبودزیرارنگرزیآندستی
انجامگرفتهبود.چنینبیدقتیهایی)تازمانیکه
]قالی[شكیلشود(مطابقباخواستکاردینالو
 Ittig, 1992:( شد« تصحیح لندن در هارفورد7

.)127

نكتهای آنیلین رنگهای بهکارگیری از اجتناب
قابلتوجهاست.شرکتهایخارجیباباالبردنکیفیت
الیافقالیوتأکیدبرحفظسنترنگزاهای رنگرزی
طبیعی،تالشمیکردندتاشهرتقالیسنتیایرانرا
حفظکنندودرنتیجهاینعملبهتجارتبهتروبیشتر
درباره عیسوی چارلز مثال بهطور میشد. منجر قالی
این که مینویسد زیگلر چون خارجی شرکتهای
شرکتهادرتأسیساتخود»دارایصباغخانهبودندوبه
دلیلهمینصباغخانهبودکهآنهاتوانستندمرغوبترین
رنگرابهدستآورندوهماهنگومنطبقباسلیقه
حق بافندگان از هیچکدام گردند. جدید دنیای افراد
اینكه مگر نداشتند را آنها رنگشده پشم از استفاده
قابلاعتمادباشد،تاآنجاکهبااینکارشانازورودهر
بازارجلوگیری به بارنگهایمختلف قالیهمراه نوع
کردهاند«)عیسوی،47۲:136۲(.بنابهتوصیفعیسوی
»انبارهایپشمرنگینآنهاعجیبوغریببودودرآنجا
بهمقدارزیادیازهرنوعرنگیکهبهتصورآیددیده
میشدوکهكشانیازپشمرنگیتلنبارکردهبودند.با
اقسامپشمرنگیراجداووزن انواعو نظموترتیب؛
میکردندوتحویلبافندهمیدادند«)همان(.اوهمچنین
لندن، در که میکند یاد پسران8 و هاتس شرکت از
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یادآور و داشت نمایندگی غیره و اصفهان و بوشهر
تجارتشان میخواستند اینكه بر عالوه آنها میشود
ادامهداشتهباشد،چشمشانراهمبهرویمنافععمومی
آننبستهبودند.اینشرکترقیبزیگلربودوحتیپا
تأسیسکرده برایخود وصباغخانهای نهاده فراتر را
و یادگیری برای را جوانان از افرادی همچنین بودند.
مطالعهدقیقتجارتفرشگسیلکردندودرواقعآنها
برایباالبردنسطحاینتجارتآنچهمیتوانستندانجام

دادند)همان:473(.
امامانندآنچهدرحوزهطرحونقشمایهگفتهشد
واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز رنگرزی حوزه در
ممنوعیت قوانین دورزدن برای میانبرهایی امریكایی،
رنگهای بودند. یافته جوهری رنگهای استعمال
درخشش وجود با قرمزالکی، رنگ جوهری،خصوصاً
اولیهپسازمدتیهنگامشستنباموادقلیاییتاحدی
ازبینمیرفتاماشرکتهابیتوجهبهاینموضوعمانند
راهحل دادند. ادامه فرشها این واردکردن به گذشته

آناناینگونهبودکه:
که کساني با پنهاني امریكایی[ »]واردکنندگان
قاليراپرداختمیکردندتوافقکردندکهپساز
شستنقالیهاباموادقلیاییدوبارهبادستمتن
قالیرارنگبزنندودرمقابلاینکارنیزمبلغ
قابلمالحظهایبهاینافرادمیپرداختندواینکار
دادند؛ ادامه همچنان سال بیستوپنج مدت را
سال هر که بودند قانع این به بهعبارتدیگر
مقداریقالیبفروشندکهرنگمتنآنبادست

نقاشیشدهاست«)ادواردز،16۲:136۲(.
میتوانتالشهاییرادرراستایبهبودبخشیدنبه
کیفیتالیافازسویشرکتهایغربیمشاهدهکرداما
هم باز میشود پررنگ قالی سودآوری جنبه هرگاه
آسیبهاییکهبهاصالتقالیایرانیواردمیشدنادیده
برطرفکردن برای تالشها تمامی و میشود انگاشته
برای صرفاً که بود موقتی تالشهایی رنگرزی عیوب
پنهانکردنعیوباساسیرنگرزیوفروشبیشترانجام

میشد.

۱. ۳. تد  اوم و شکوفایی بافت و الیاف قالی د  ر 
عین گسست از سنت ها

قالیودیگردستبافهایهرمنطقهبهلحاظالیاف
مورداستفادهباتوجهبهشرایطآبوهواییآنانتخاب
محیط و آبوهوایی شرایط که دلیل این به میشود.
جغرافیاییبرجنسالیافوزبرییانرمیالیاف،خصوصاً
بافت در مواداستفادهشده درواقع است. اثرگذار پشم،
قالیهرمنطقهایدریاست.اماهنگامیکهقالیایرانی
این شد انتخاب بهطورخاص امریكا به صادرات برای
اثر نیز آن الیاف انتخاب بر بودکه امریكاییها سلیقه
گذاشت.اینمبحثیاستکهدربخشپیشینهمبهآن

اشارهشد.
پیشازاصالحاتدرقالیهایدورهقاجار،قالیهاِی
منطقهساروقبسیارخشکومثلتختهبسیارفشرده
بودوباپرزکوتاهبافتهمیشد.نقشمایههابرقالیغلط
بافتهمیشدند؛بهایندلیلکههنوزقالیبافاننقشها
راازروینقشههایشطرنجینمیبافتند.درسال1۹13
شخصیبهنامجرجاستیونس۹دراراکاستفادهازکاغذ
شطرنجیرامتداولکردوپسازآنقالیبافیازروی
کاغذشطرنجیرایجشد.بعدازایندورهطرحهاییکه
بافته قالی روی بر صحیح کاماًل میشد برده کار به
گره از اراک منطقه قالیبافی در بهطورخاص میشد.
فارسیاستفادهمیشدوپشتفرشتمیزومرتببودو
پسازآنامریكاخریدارنوعبهترفرآوردهاینناحیه،
یعنيقاليساروقشد،کهباازبینرفتنبازارهایجهانی
برایقالیهایارزانقیمتکهبافتیمتفاوتازقالیهای
و )ادواردز،15۹:136۲ افتاد اتفاق داشتند، باکیفیت

.)160
هنگامیکهمدیرانوطراحانغربیازطریقابزاریا
این کردند، دخالت قالی بافت نحوه در خود ایدههای
اعمالتغییراتازطرفیموجبجداییازاصولوقواعد
سنتیبافتهرمنطقهشداماازدیگرسوسببشدتا
قالیهادرچارچوبمناسباتتجارتبینالمللیاصالحو
بهعنوانکاالیتجاریبینقصصادرشود.اینامردر

حوزهبافت،پررنگوبهوضوحقابلدرکاست.
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قالی  بر  حاکم  فرهنگی  الگوهای  د  گرگونی 
ایران )گسست راد  یکال(

2. 1. د  گرگونی نقوش و طرح های قالی
ازجملهشرکتهایمهمفعالدرایراِنعهدقاجار
کهنامشمترادفبانوعخاصیازقالیهااستشرکت
زیگلراست.اینشرکتسوئیسیاالصِلخصوصی،پس
درسال  را منچستر،شعبهای در استقرارشعبهای از
از بعد و کرد تأسیس )اراک( سلطانآباد در 1867
تجارتتریاکودیگرمحصوالت،بهتجارتقالیروی
این فعالیت با مرتبط اسناد .)Ittig, 1992: 103( آورد
از و )1۹۹۲( اتیگ آنت توسط پژوهشی در شرکت
دفترچهخاطراتامیلآلپیگر،10اولینمدیرعاملشرکت
زیگلردرایراناستخراجشدهکهاطالعاتیازتغییراتو
میدهد. قرار اختیارمان در اینشرکت مدیریت نحوه
توسط اِعمالشده تغییرات درباره اتیگ مثال بهطور
شرکتزیگلرمعتقداستکهپیشازسال1878هنوز
الگوهاوابعادفرشهایمحلیبرایبازارغربیتغییرپیدا
متذکر دیكسون11 از نقل به همچنین او بود. نكرده
در اروپایی ابعاد و 188۲طرحها سال تا که میشود
بود.فرشهای بافندگیسلطانآبادواردشده مجموعه
زیگلرباالگوهاوبرنامههایخاصخودشرکتوحتی
مطابقباخصوصیاتشرکتهایتولیدیاروپاوامریكا
مرکزی ترنج شامل تغییرات این میشدند. تولید
تزئینشدهباگل،وتزئینگوشةزمینةاغلبسادةقالی
ویژگیهای از یكی که بود غرب سلیقه میل باب و
فرشهایزیگلرونمایانگرانحرافآشكارازطرحهای
زمینهبتهوهراتیکهسنتفرشهایسلطانآبادبود
محسوبمیشد.عالوهبراین،ازبررسیطرحهایترنجو
تزئینگوشههادرفرشهاوطرحهایآلپیگرمشخص
شدهاستکهبیشترآنهااجراییوفادارانهازطرحهای
همچنان اتیگ نیست. ایرانی قالیهای سنتی زمینه
نشاندهنده بهنوعی جدید، طرحهای که است معتقد
سازگاریتولیدکنندگانغربیوخردهفروشانطرحهای
بومی،نقشمایههاوالگوهایایرانیباتوجهبهسلیقهو
نیازهایبازارهایصادراتیهدفاست.قالیهایجدید
ایرانی؛فرشهاوطرحهای تا ایرانیمآببودند  بیشتر
ظاهری شكل از غرب برداشتهای بازتاِب آلپیگر

شرکت اتیگ، یافتههای طبق است. شرقی فرشهای
زیگلرتالشمیکردتاقالیهارامطابقباخواستههای
خودوبنابرذهنیاتیکهازقالیشرقیدرذهندارد،
تغییردهد.اینبهگفتهاتیگ»انحراف«ازجنبهطرحو
متن از اتیگ، مقاله از بخشی در است. معمول نقش
»از که شده نقل اینگونه آلپیگر روزانه یادداشتهای
قالیهاییکهتنهادرمرکزقالیدارایترنجهستندو
همینطورطرحگلرزکاماًلاجتنابشود.همچنیندر
نباید حیوانات نقشمایههای خراسان، فرشهای
 Ittig, 1992:( باشند« چشم توی و پرزرقوبرق

.)127&118

و طرحها به غربی کشورهای نیز دورهای در
نقشمایههایقالیهاییکهتولیدکارخانههایفرانسوی
بودرویآوردند.1۲همیناعمالنظرازسویاینشرکتها
بودکهسببمیشدغربیهاخواستارقالیهایقدیمی
باطرحهای قدیمی قالیهای دیدگاهغربیان از باشند.

کهنمطلوبیتداشت:
بهکارخانههامیدهند اروپایی نقشههای »گاهی
کهنقاشانشرقیآنهارارویکانوامیآورندولی
بیرون کارخانه از باید بهطوریکه نقشهها این
نمیآیندوغالباًدارایمعایبونواقصیهستند،
ذوق و سلیقه به را نقشهها که است آن بهتر
نقاشانشرقیواگذارندتامانندسابق،فرشهای
)دالمانی، آورند« بیرون کارخانهها از مطلوبی

1۲4:1335و1۲5(.
که طرحی این لیلیان مانند روستاهایی در حتی
پیدا ایرانیدانسترواج را ادواردزنمیتوانآن بهزعم
کرد)ادواردز،163:136۲(.شرکتهایغربیباپیشینه
ذهنیکهازقالیایرانیداشتندطرحهاونقشهاییرا
ارائهمیکردندکهباماهیتوسوابِقنقشمایههایآن
ناحیهسنخیتنداشت.جدایینقشمایههاوطرحهای
قالیایرانیدرحوزهفعالیتیکشرکتوحتیدرباقی
بود. نیزگسترشپیداکرده بافتی شهرهاوحوزههای
مناطق در نقشمایهها پراکندگی امرخودموجب این
تا آوردکه راپدید جغرافیاییمختلفشدوگسستی

سالهادرقالیایرانیباقیماند.
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۲. ۲. د  گرگونی د  ر روش های رنگرزی قالی
رنگهای پیدایش و ظهور چگونگی با رابطه در
جوهریدرغربوسپسراهیابیآنبهقالیدورهقاجار
سخنگفتهشد.زمانیکهاینرنگهادررنگرزیالیاف
دچاررنگپریدگی ازمدتی کارمیرفت،پس به قالی
مجموعهدار دالمانی، نداشت. ثبات چون میشد،
فرانسوی،نیزبیشترینانتقادرابهایننوعرنگرزیالیاف

قالیواردمیکند:
»سابقاًدرایرانفقطرنگهاینباتیبهکارمیرفت
با صنعتگر و بود محدود آنها شماره چون و
ازآنهادرست ترکیباتشایستهای زیاد زحمت
میکرد.رنگرزانایرانیباترکیباتشیمیاییکاماًل
ثبات و تعدیل برای نمیتوانند و نیستند آشنا
میشناسند آنچه از غیر دیگری مواد رنگها

استعمالنمایند«)دالمانی،1۲3:1335(.

و نارضایتی موجب جوهری رنگهای بهکارگیری
انتقادمشتریانغربیشد:

»برایرنگکردنالیافآن]قالی[نیزازرنگهای
غیرثابتشیمیاییاستفادهکردهبودندواینبالیی
که را ایران قالیبافی صنعت بهزودی که است
بیشترشهرتشبهخاطرثابتبودنرنگهایاصیل
کشانید« خواهد نابودی به بوده آن گیاهی

)آنه،۲4۹:1370(.
آنهاکهخواهانقالیاصیلایرانیبودند،اکنونبا
دیدهتردیدبهآنمینگریستندوهرتختهقالیایرانی
»برای داشت: نیاز رنگ اصالت اثبات برای تحقیق به
باآب،تر بایدپارچهسفیدیرا آزمایشرنگفرشها
کردهوبهسختیرویآنبكشند.هرگاهرنگجوهری
باشدلكهایرویپارچهنمیافتدواگررنگثابتباشد

لكهایظاهرنمیشود«)دالمانی،141:1335(.
از استفاده بهسببسهولت است معتقد بنجامین
رنگهایآنیلینیایننوعرنگهاواینشیوهرنگرزیدر
ازرنگزاهای استفاده بود. پیداکرده رواج قاجار دوره
داشت؛ تخصص به نیاز و بود دشوار ایرانی طبیعی
ازاینروفرشبافانبهرنگجوهریرویآوردندوازآن
رنگهادرفرشهایخوداستفادهکردندوبهمقدارزیاد

ازمرغوبیتفرشهایایرانکاستندوتامدتیبازارفرش
ایراندرخارجمتزلزلشد.دولتایرانزودمتوجهاین
و شد میکرد تهدید را فرش صنعت که شدید خطر
کشور به آنیلین ورود از جلوگیری برای اکید دستور
میرسد نظر به .)3۲0 :1363 )بنجامین، کرد صادر
شرکتهایخارجی،خواهانافزایشمرغوبیتقالیهای
بهکارگیری مانع تا میکردند تالش و بودند تولیدی
این اما شوند ایرانی قالیهای در جوهری رنگهای
میزان افزایش برای که بودند ایرانی تولیدکنندههای
رنگهای از بیشتر، سود به دستیابی و قالی تولید
جوهریاستفادهمیکردند؛بهایندلیلکهبهکارگیری
آنهاهمآسانتربودوهمارزانترتماممیشد.گواهاین
موضوعاسنادیاستکهازتصویبقانونمنعاستعمال
رنگهایجوهریدرآنسالهاخبرمیدهد.اینرنگها
اغلبازطریقآلمانودرسال1870میالدیواردایران
صدمات و آن از روزافزون استفاده دلیل به و شد
میکرد وارد ایرانی قالی شهرت به که جبرانناپذیری
درنهایتدرسال188۲میالدی،دولتوروداینرنگها
رابهایرانتحریمودرسال1885میالدینخرنگشده
باجوهررانیزممنوعکرد)عیسوی،471:136۲(.در
سالهایبعدنیزبرایقالیهاییکهبارنگهایجوهری

بافتهمیشدندحقگمرکیتعیینشد:
»خروجقالیوقالیچهکهبارنگهایجوهریو
آنیلینداررنگشدهبودویااینكهآنیلین،درجزو
نظامنامه ماده3۲ موافق بود آن رنگی ترکیبات
13۲۲ رجب پنجم مورخه گمرک اداره رسمی
غدغنبودولیدراواسطسالمزبورحملونقلآن
گمرک حق یک مقابل در قالیچه و قالی نوع
3درصدازقیمتمجازگردیدودرسالبعدحق
رفت« باال قیمت از 6درصد به درصد 3 گمرک

)جمالزاده،78:1335و7۹(.
بازارهایجهانیسبب معرض در ایران قرارگرفتن
شدهبودکهرنگهایجوهریبهعنوانیكیازمحصوالت
نوظهوردنیایغرببهسرعتواردروندرنگرزیقالیهای
ایرانیشودودرنهایتباوجودتالشهایدولتقاجاردر
دیگر ایجاد و رنگها این از استفاده محدودکردن
محدودیتها،بازهمبهدالیلیچونسهولتاستفادهو
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بافندگان میان در رنگها این رنگرزی، باالی سرعت
قالیبافی شرکتهای درحالیکه کرد. پیدا رواج ایرانی
خارجیدرمسیرنزدیککردنهرچهبیشترمحصوالت
کهن روشهای و سنتی و اصیل قالیهای به خود
رنگرزیتالشمیکردند.ایننكتهایاستکهبسیاری
ازسیاحانوخریدارانغربیقالیبهآناشارهمیکنند:
»ایرانیهابسیاریازفرمولهایرنگهایطبیعی
تمام راکهدر نیلی آبی وسنتیخودمخصوصاً
جهانشهرتداشتازیادبردهاندوبهجایآنها
ناچارازرنگهایخارجیاستفادهمینمایندواگر
سختگیریوشدتعملدولتنبود،بدونشک
فراموشی به هم وسنتی طبیعی رنگهای بقیه
و مصنوعی رنگهای به یكباره و میشد سپرده
:1363 )بنجامین، میآوردند« روی نامرغوب

.)3۲0
منع برای که تالشهایی و مخالفتها وجود با
چارلز گفته به میشد، جوهری رنگهای از استفاده
عیسویشرکتهایبومیازجملهیهودیانبهعلتیک
جوهری رنگهای از رنگرزی، در بیاهمیت امساک
از آبیهمه و قرمز،سبز رنگهای استفادهمیکردند.
پشمهایرنگِیجوهریبودوبسیارچشمگیروگیرابه
زیادی بسیار ارزش اروپا بازارهای در و میرسید نظر
فقط خوببافتهشده فرش یک دیگر موارد در داشت.
بهوسیلهاینرنگهایجوهری،بدشكلوبدجلوهبهنظر
میرسید.بهباورویجایتعجببودکهایرانیانیکه
تولیداتکارگاههایقالیبافینسلهایسابقکشورخود
چنین چرا میکنند مباهات بدان و میشناسند را
قرارمیدادند؛ موردمسامحه قالیها در را ناهماهنگی
درحالیکهشاهورودرنگهایجوهریرابهایرانغدغن
)عیسوی، میشد وارد همچنان رنگها این بود کرده
بودکهسلیقه درهمینوضعیت .)474-473:136۲
مدیرانشرکتهایغربی،همدرروشهایرنگرزیو
بهکارگیریرنگزاهااعمالمیشدوهمدرنحوهچینش
الیافرنگرزیشدهوچینشرنگهادرهنگامبافتقالی:
»بهترینطرحدرفرشهایفراهان،طرحهراتیبر
زمینهآبی،سفیدوقرمزاست.ازرنگزردـسبز
زمینهبهایندلیلکهناخوشایندبهنظرمیرسد،

پرهیزشود.درقالیهایسلطانآباد،رنگزمینه
قرمز،بهتریناست.ازرنگزمینهقرمزآجریدر
 Ittig, 1992:( شود«  پرهیز بهکلی باید فراهان

.)127

دررابطهباتشكیلمدارسوتدریساصولرنگرزی
مسیو نام به فردی نظر زیر اصول این که شد گفته
واهرنكامفصورتمیگرفتکهوظیفهممیزیقالیهارا
درگمرکاتنیزازطریقکارمندانیکهخوداستخدام
میکردعهدهداربود.امافعالیتاوکهحدوددهسالبه
طولانجامیدبیاشكالوبدوناعتراضنبود.درسندی
به را خود اعتراض حسامالدینخان نام به شخصی
مجلسشورایملیاعالمکرد.درآنزمانسیدمحمد
اینكهمسیو از او داشت. عهده بر را آن ریاست تدین
اداره رادر نزدیکخویش واشخاص اقوام واهرنكامف
در عالوهبراین کرد. شكایت میکند استخدام گمرک
رابطةوظیفهایکهمسیوبرعهدهداشتشخصمعترض
اصول در آگاهی فردیکهکمی هر اساساً بود معتقد
و ثابت رنگ بین لون اختالف باشد داشته قالی رنگ
تجزیه و میدهد تشخیص آن ظاهر از را جوهری
شیمیاییضرورتندارد؛بهایندلیلکهرنگهایثابت
استثنا بدون جوهری رنگهای و تیره و خفه عموماً
سند: شماره عامه، فواید )وزارت است زننده و شفاف

.)4/۲5/1۲/1/48
نظر به ضروری واهرنكامف استخدام دوره آن در

میرسیدامادرعملنتیجهمطلوبیحاصلنشد:
از است کهچندسالی ازهمانشاگردان »یكی
طرفادارهگمرکدرسرحدات،قالیهایصادرهرا
مدت این در فقط که مینویسد مینماید ممیز
یکمرتبهوآنهمبرایاثباتبهطرف،یکپشم
ملونبهظاهرمشكوکیرامجبوربهتجزیهشدمو
و واهرنكامف برایخوشآمدمسیو یکدفعههم
برایاینكهمشاٌرالیهازکسالتبیكاریبیرونبیاید
ازپشمقالیرابهتهرانفرستادمکه یکنمونه

تجزیهکند«)همان(.
تالشهابرایجلوگیرییابهحداقلرساندناستفادهاز
نبود. همراه موفقیت با کامل بهطور شیمیایی رنگهای
دستکمدرحوزهرنگورنگرزیمیتواناینگونهنتیجه
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گرفتکههجومامواججهانیشدنبهشكلغیرمستقیمو
به خارجی شرکتهای مستقیم اعمالنظر طریق از نه
قالیهاراهپیداکردهبودوباوجودهمهتالشهااثراتیکه

برقالیگذاشتبهشهرتقالیصدمهواردکرد.

۲. ۳. د  گرگونی د  ر بافت و الیاف قالی
در ایرانی قالی در تغییرات ایجاد برای اعمالنظر
»بافت«آننیزاثرگذاربود.غربیهاخصوصاًامریكاییها
خواهانقالیپرگوشتتر،ضخیمترومناسبباآبوهوای
محیطزندگیخودبودند.درحالیکهایرانیانبرایهرچه
ظریفترنمایاندنفرشازالیافظریفتر،مانندابریشم،
قالی ایرانیان میکردند. استفاده باالتر رجشمار از و
ظریفباالیافابریشمیراارزشمندترمیشمردند،اما
ترجیح دلیل همین به داشتند. عكس نظر غربیها
میدانندقالی،پرزبلندتریداشتهباشد.بهزعمبسیاری
اینعملبهظرافتقالیهایایرانیلطمهواردمیکرد.
ادواردزمعتقدبودکهازطوالنیبودنپرز،سودیعاید
جزئیات و میکند راضخیم قالی کار این و نمیشود
طرحهویدانمیشود.درحالیکهظرافتولطافترااز
خصوصیاتهنرمردمایرانمیدانستکهآنرادرکلیه
رعایت به معتقد او میبردند. کار به حرف و صنایع
اعتدالدرکاربود.اینموضوعکهپرزقالیبایدیازدهتا
دوازدهمیلیمترطولداشتهباشدتابتوانآنرادوباربا
موادقلیاییشست،بهعقیدهادواردز،متقاعدکنندهنبود.
میلیمتری نُه پرز یعنی معمولی پرز همان درحالیکه
تحملشستنباموادقلیاییراداشتودرضمنموجب
)ادواردز، شود نمایان بهخوبی فرش طرح که میشد

.)160:136۲
قالیهایایرانیباپرزکوتاهفشردهبافتهمیشدند؛
دربرخیازمناطقپرزبلندنیزرایجبودکهبهآبوهوا
والیافآنمنطقهبستگیداشتامابهطورکلیرواجپرز
تغییر غربیان خواست طبق شهری قالیهای در بلند
یافت.بلندیپرزهرقالیوابستهبهمنطقهبافتوبه
بیانیدیگرتابِعبومآوردومطابقنیازهایمردمهرناحیه
ومردمواربودکهبااعمالاینتغییرات،چنینترکیبی
دگرگونمیشدوچهبسانواحیبافتیکهبرایقالیهای
خودنیازیبهپرزبلند)بهعنوانکفپوش(نداشتند،با

بافتیآنهادگرگونو اینعادت،اصالت تغییرکردن
درنهایتدچارگسستشد.

نتیجه گیری
تحقیقحاضربهدنبالبررسیوضعیتقالیدستباف
در ایران اقتصاد ادغام از پس قاجار دوره در ایرانی
فرایندهایجهانیوپیامدهایناشیازآنبود.برایفهم
روند اینكه یكی بود: مدنظر پرسش دو پیامدها، این
و قالی فرهنگی ابعاد بر »جهانیشدن« تأثیرات
در و...( رنگها اندازه، )نقوش، آن سنتی ویژگیهای
تأثیرشرکتهای اینكه دیگر و بود قاجارچگونه دوره
یا دگرگونی موجب چقدر قاجار دوره در خارجی
قالی بر حاکم فرهنگی الگوهای ضمنِی شكوفایی
این فهم اصلی مسئله بهطورکلی شد. ایران دستباِف
نكتهبودکهآیاقالیایرانیدرروندادغاماقتصادکشور
فرهنگی همسانسازی بهسوی جهانی؛ بازارهای در

حرکتکردهاستیاهمزیستیفرهنگی.
نتایِجبررسینشاندادکهباقرارگرفتناقتصادایران
قالیدیگر بهوجودآمدهدر درمداِرجهانی،طرحهای
»ایرانی«وبهدیگرسخن»ایدری«نبودندونقوشآنها
نداشت. شباهت منطقه هر بافت شاخصهای به
طرحهای همین شگفتانگیزی بهطور بااینحال
غیرریشهداردربرخیمناطقتداومیافت؛نقشمایههای
جدیددرهرمنطقهشكلگرفتوتاجران)باوجودآنكه
این تجارت به بودند( واقف آنها بودن ماللانگیز به
قالیهاادامهدادند.نقوِشنوینباوجودجداییوگسست
ازسنتقالِیایرانی،بهدلیلسودآوریبیشتربهغرب

صادرمیشد.
اینتغییراتفقطمحدودبهنقشمایه هانبودبلكه
در»روشهایرنگرزیقالی«و»بافتوالیافقالی«نیز
شاهدنوعیتداوموشكوفاییدرعینگسستهستیم.
بهبود برای تالشهایی بود: حاکی بررسی این نتایج
بخشیدنبهکیفیتالیافازسویشرکتهایغربیو
دولتانجامگرفتاماهرگاهپاِیسودآوریقالیدرمیان
بود،نسبتبهتهدیدهادرقباِلاصالتقالیکمتوجهیو
آسیبهایاحتمالیبههویِتقالیایرانی،نادیدهانگاشته
برطرفکردن برای تالشها تمامی عبارتی به میشد.
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برای صرفاً که بود موقتی تالشهایی رنگرزی، عیوب
پنهانکردنعیوباساسیرنگرزیوفروشبیشترانجام
میشد.اعمالتغییراتدربافتوالیافقالیازطرفی
موجبجداییازاصولوقواعدسنتیبافتهرمنطقه
چارچوب در قالیها شد سبب سو دیگر از اما شد
خواست مطابق و اصالح بینالمللی تجارت مناسبات
شود. صادر بینقص تجاری کاالی بهعنوان غربیان
بهطورکلیبامطالعهسهزیرمؤلفهتداوموشكوفاییدر
عینگسست)1.تداوموشكوفاییطرحهاونقشمایههای
قالیدرعینگسستازسنتها؛۲.تداوموشكوفایی
روشهایرنگرزیقالیدرعینگسستازسنتها؛3.
تداوموشكوفاییبافتوالیافقالیدرعینگسستاز
نتیجهگرفتکهتالشهای اینگونه سنتها(میتوان
مدیرانشرکتهایخارجی)ونیزدربرخیموارددولت
در خارجی مدیران نظرات و آرا تحتتأثیر که قاجار
قالی در تغییراتی میگرفت( قرار مختلف حوزههای
ایرانیبهوجودآورد.اینتغییراتدرحوزهرنگرزیو
بافتموجباصالحوساختارمندکردنقالیقاجاردر
قالبیککاالیتجاریشدامادرحوزه»طرحونقش«،
شكوفاییبهشكلمقطعیودربازههایزمانیخاصی
رخدادودربلندمدتتنهاازجنبهمادیسببشكوفایی
اما شد. انگاشته نادیده قالی اصالت جنبه و شد قالی
دراز سالیان وضعیت، همان با قالی تجارت بااینحال

ادامهپیداکرد.
دردیگرحوزهموردبررسییعنیدگرگونیالگوهای
رادیكال(وسه ایران)گسست قالی بر فرهنگیحاکم
روشهای .۲ قالی؛ طرحهای و نقوش .1 زیرحوزه
رنگرزیقالی؛3.بافتوالیافقالی؛نتایجبررسیحاضر
قالی«؛ طرحهای و »نقوش زمینه در که داد نشان
و طرحها بیشتر، فروش هدف با غربی، شرکتهای
نقشهاییراارائهمیکردندکهباپیشینهنقشمایههای
هرناحیهسنخیتنداشت.ایننوعمداخلهدربسیاریاز
شهرهاوحوزههایبافتینیزگسترشپیداکردهبودکه
مناطق در نقشمایهها پراکندگی موجب خود بهنوبة
تا آوردکه راپدید جغرافیاییمختلفشدوگسستی

سالهادرقالیایرانیباقیماند.
بررسی نتایج قالی« رنگرزی »روشهای زمینه در

نشاندادکهتالشهابرایجلوگیرییابهحداقلرساندن
باموفقیت ازرنگهایشیمیاییبهطورکامل استفاده
امواج هجوم حوزه این در دستکم و نبوده همراه
جهانیشدنبهشكلغیرمستقیمونهازطریقاعمالنظر
مستقیمشرکتهایخارجیبهقالیهاراهپیداکردهبود
وباوجودهمهتالشها،اثراتیکهبرقالیگذاشتبه

شهرتقالیصدمهواردکرد.
نتایِجاینبررسیدرحوزه»بافتوالیافقالی«نیز
نشاندادکهبلندییاکوتاهیپرزهرقالیوابستهبه
مطابق که بود بومآورد از دیگر بیانی و بافت منطقه
نیازهایمردمهرناحیه)مردموار(شكلگرفتهاست.اما
بااعمالتغییراتازسوِیشرکتهایغربی،تاجرانو
مشتریانغربیکهخواهانپرزبلندتربرایقالیبودند،
اینمناسبسازیوترکیبدگرگونشد.درنتیجة،این
تأثیرات،عاداتبافتدربرخینواحیتغییریافت.یعنی
وجود بلند پرز ویژگِی آنها قالیهای در که مناطقی
نداشت،برایهمسوییباخواستشرکتهایخریدار،
و دگرگون آنها بافتی اصالت و زدند تغییر به دست

درنهایتدچارگسستشد.
درپاسخبهپرسشتأثیراتروند»جهانیشدن«بر
)نقوش، آن سنتی ویژگیهای و قالی فرهنگی ابعاد
اندازه،رنگهاو...(دردورهقاجاروچگونگیبررسیآن
میتوانبانگاهبینابینیبهفرایندجهانیشدن،اینگونه
نتیجهگرفتکهایننگاهبهقالیایرانیدردورهقاجار
قابلیتتعمیمدارد؛بهاینشكلکهدرحوزههایبافت،
اعمالتغییراتتحتتأثیرامواججهانیشدنسببشد
کهقالیهاازشكلسنتیخوددورشوندامابرآینداین
تغییراتبهدلیلقرارگرفتنقالیدرچارچوِب»کاالی
تجاری«انجاممیگرفت.درحوزهرنگرزیپیشامدهای
رنگشیمیایی که بیستم قرن اختراعات و بینالمللی
یكیازآنهابودسببآسیببهشهرتواصالترنگرزی
قالیایرانشدومیتوانگفتکهخودشرکتهابهطور
مستقیمدرقالیایرانینقشیآسیبزانداشتندامااعمال
سلیقهدرنحوهچینشوانتخابرنگهادرقالی،سبب
قالیهاشدوگسستدر تكراریشدنوماللانگیزی
نقشمایههای رنگبندی و الیاف رنگ انتخاب بخش
قالیرخداد،نهانتخابنوعرنگزا،کهدراینموردایجاد
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تغییردرانتخابرنگزابهشكلیغیرمستقیمونهتعمدی
رویداد.دربخش»نقشمایهوطرحگسستکاملازقالی
که میشود مشاهده ایرانی« قالی سنتی شكل و اصیل
صورت خارجی شرکتهای مدیران نظر طبق کاماًل
میگرفتکهدرکوتاهمدتاستقبالمشتریانغربیرادر
برداشتامادربلندمدتتنهاتكراروازبینرفتنخالقیت
طراحانوبافندگانرادرپیداشت.بهطورکلیدرتمامی
و سودآوری رویكردِ قالی، با مرتبط زمینههای و عناصر
صادراتهرچهبیشترقالیبهعنوانیک»کاالیتجاری«و
در بود. موردتوجه هنری« ـ فرهنگی »کاالی یک نه
فرهنگی همسانسازی که بود نگاهی چنین راستای
جنبههای در قاجار دوره تغییراِت تمامی برآیند بهمثابه

مختلفقالیایرانیاتفاقافتاد.

پی نوشت
1. Ziegler Carpet Enterprise
2. Cultural Assimilation
3. Cultural Coexistence
4.اصطالحات»خودبسندگی«و»مردمواری«باالهامازدکتر
محمدکریمپیرنیادرکتاب»سبکشناسیمعماریایرانی«
شده گرفته کار به )۲6 و 31 معماریان،1387: )پیرنیا،
است.خودبسندگیناظربرایناستکهدرهرمنطقهاز
رنگزاها،پشمومواداولیهمتعلقبههمانمنطقهدررنگرزی
وبافتقالیاستفادهمیشد.منظورازمردمواریایناست
کهطراحیاندازههایقالیمتناسببانیازهایکاربرطراحی
و...کههر پادری کناره،پشتی، قالی مثال است. میشده

کدامباابعادمتفاوتبرطرفکنندهیکنیازخاصبود.
5.Tao Sindh Jian New York Co.
6.Troyakian
C&H،شرکت اختصاری نام با  Cardinal & Harford .7
به و شد تاسیس لندن در 17۹۲ سال در که بازرگانی

تجارتفرش،لوازمخانهوعتیقهمیپرداخت.
8. Hats and Sons
9. Georges Stevens
10. Emil Alpiger
11.W.J. Dickson)1882(نویسندهکتاب»تجارتپارس
و کرد پیدا نمود کرمان قالیهای در بهویژه مورد این .1۲
قالیهاییباطرحگلافشانکهتحتتاثیرقالیهایفرانسه
واشكالنامانوساینقالیهاطراحیمیشدند،بافتهشدند
)ادواردز،30۲:136۲و304(.همچنینقالیهادرکارخانه
سلطانآبادبهسفارششخصآلپیگروزیرنظراودرکمپانی

.)Ittig, 1992: 118 (زیگلرطراحیوبافتهمیشد
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