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چکیده

با تأسیس سلسلهوار شرکتهای خارجی در دوره قاجار ،قالی دستباف ایرانی بهعنوان یکی از اقالم اصلی صادراتی به شکل
چشمگیری در مسیر ادغام با اقتصاد جهانی قرار گرفت که دگرگونیهایی را در ویژگیهای مختلف قالی از جمله طرح،
نقشمایه ،رنگرزی و حتی تکنیکهای بافت ایجاد کرد .تاکنون همه ابعاد این تأثیرات موردتوجه قرار نگرفته است .مسئله بررسی
حاضر این است که چنین روندی چه تأثیراتی بر ابعاد فرهنگی و ویژگیهای سنتی قالی ایران (نقوش ،اندازه ،رنگها و )...در
ِ
ستباف
دوره قاجار داشت و شرکتهای خارجی قالیبافی در «دگرگونی» یا «شکوفایی ضمنیِ » الگوهای فرهنگی حاکم بر قالی د
ایران چه نقشی داشتند .هدف این مقاله ،عبارت از بازشناسی پیامدها و تغییرات حاصل از ورود قالی ایرانی به بازارهای جهانی
ادههای تاریخی مربوط به تأثیرات جهانیشدن را بر ساختار بیرونی (شامل طرح،
است .این پژوهش با رویکردی کیفی ،د 
ِ
از  نظری «گسست و تداوم»  و «شکوفایی
نقشمایه و رنگرزی) و ساختار درونی (بافت و نوع گره) قالی ایرانی در دو چشماند
ِ
منطق سودآوری و
در عین گسست» مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که در تمامی عناصر و زمینههای مرتبط با قالی،
صادرات ،هرچه بیشتر غلبه داشته است و درنتیجه قالی ایران دچار همسانسازی فرهنگی شده است.

کلیدواژهها :قالی قاجار ،آنتونی گیدنز ،جهانی شدن ،همسانسازی

* .استا دیار موسسه مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی وزارت علوم (نویسن ده مسئول)Email: moradi@iscs.ac.ir                                     .
** .دانشآموخته کارشناسی ارش د رشته فرش ،دانشگاه هنر ،تهرانEmail: sahar.dianati@gmail.com                                       .
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مقدمه
راهیابی قالی ایرانی به خارج از مرزها ،پیشتر از عهد
خ دا ده بو د .در دوره صفویه،
قاجار و در دوره صفویان ر 
قالی عم دتاً در قالب ه دیه به پا دشاهان ،نماین دگان و
شاهزا دگان دیگر کشورها ـ و یا از بنا در ترکیه عثمانی و
به نام قالیهای ترکی ـ از ایران خارج میش د .اما
نخستینبار در دوره قاجاریه و در ده ههای پایانی قرن
نوز دهم بو د که قالی بهعنوان یک کاالی تجاری به خارج
از مرزهای ایران راه پی دا کر د .در این دوره ابت دا قالی
بهعنوان یک کاالی تجاری شناخته نمیش د و بافت آن
تنها بهعنوان کاالی اقتصا دی و خر د جهت کمکخرج
خانوار و در کارگاههای خانگیباف ،جریان داشت .اما
پس از سلسله پیشام دهای بههمپیوستة اقتصا دی و
بحرانها ،نقشی تجاری پذیرفت .در این دوره به دلیل
ع دم توجه شاهان قاجار به مح دو دکر دن وار دات بیرویه
ع دستی آسیب دید
کاال بسیاری از صنایع همچنین صنای 
و این قالیبافی بو د که برای بقای خو د میکوشی د:
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«فقط صنایعی که در معرض رقابت خارجی
نبو دن د ،توانستن د باقی بمانن د .بهعنوان نمونه
میتوان از قالیبافی نام بر د .فقط صنایعی که
میتوانستن د در اروپا بازار داشته باشن د در نتیجه
برای تأمین مالی وار دات روزافزون مور داستفا ده
قرار بگیرن د ،از حمایت نسبی روس و بریتانیا
بهرهمن د میش دن د .در این مور د هم فقط میتوان
به نمونه قالی اشاره نمو د» (سیف.)138 :1373،
به دلیل نبو د ساختاری مطابق با آنچه از یک صنعت
انتظار میرو د ،قالیبافی همواره با چالشهای گوناگونی
مواجه بو د .ص دور روزافزون قالی در آن روزگار و محکوم
بو دن قالی به تولی د در کارخان ههای کوچک و دستی
(سیف )139 :1373 ،از جمله این دالیل است .نیاز به
ارز برای وار دات کاال از مهمترین مسائل اقتصا دی آن
دوران بو د .جستوجوی دائمی برای جایگزینکر دن
محصول تجاری ،یکی پس از دیگری ،آغاز شد .به این
شکل ارز مور دنیاز برای وار دات کاال تأمین میشد؛
بنابراین پس از گذار از کاالهایی چون طال و نقره ،ابریشم
خام و حتی تریاک سرانجام نوبت به قالی دستباف رسی د.
از دیگر سو تمایل کشورها عم دتاً اروپایی و همچنین

امریکا به قالی دستباف منجر به افزایش صا درات این
کاال در سالهای پایانی قرن نوز دهم ش د .در همان دوران
شرکتهای چن دملیتی هم در ایران پا گرفت که برخی
از آنها مانن د زیگلر ۱به تجارت کاالهایی غیر از قالی
مشغول بو دن د .این شرکتها پس از اینکه به پرسو د بو دن
تجارت قالی پی بر دن د تصمیم به اح داث کارگاههای
قالیبافی در ایران گرفتن د و اینگونه محصولی که تصور
میش د تجارتش روبهزوال است بهطرز چشمگیری رونق
یافت.
شیوه م دیریت این شرکتها و درخواستهای
م دیران آن برای بافت فرشهایی متفاوت از فرشهای
رایج هر منطقه  ،به ایجا د تغییراتی
سنتی و بافت بومی ِ
در ابعا د و طرحونقش قالیها منجر شد؛ چن دانکه بهطور
مثال در منطقه سلطانآبا د اراک (محل فعالیت شرکت
فرش منطقه از جوانب گوناگونی
زیگلر) نقشههای سنتی ِ
دچار تحول ش د .بسیاری از پژوهشگران نگاهی انتقا دی
به فعالیت این شرکتها دارن د« :انواع تقلبهای رایج در
بافت قالی (بیگرهبافی و جفتیبافی) و وفور رنگهای
فرار (رنگهای آنیلینی معروف
شیمیایی ارزانقیمت و ّ
به جوهری) آغاز ش د که بع دها ص دم ه این بیآبرویی
گریبان صنعت فرش ایران را رها نکر د» (حشمتی
رضوی.)13 :1387 ،
حضور شرکت زیگلر یکی از مصا دیق حضور غرب در
عرصه قالی ایرانی  و یکی از سرآغازهای تولی د سنتی
قالی ایرانی در بازارهای جهانی به شمار میآی د.
جهانیش دن واج د ابعا د مختلف اقتصا دی ،اجتماعی و
فرهنگی است؛ بنابراین ورود قالی ایران به بازارهای
جهانی در برگیرن ده پیام دهای مختلف اقتصا دی،
اجتماعی و فرهنگی بو د .تغییر در نقوش ،رنگها و نوع
بافت ،با هویت ایرانی قالی مرتبط است و بهنوعی قا در
است هویت فرهنگی جامعه را دستخوش تغییرات
احتمالی کن د؛ بنابراین تمرکز بر ابعا د فرهنگی تأثیرات
جهانیش دن بر قالی ایران از اهمیت ویژهای برخور دار
است .منظور از بررسی جنبه فرهنگی ،دریافت چگونگی
نگاه مصرفکنن دگان غربی به قالی دستباف ـ بهعنوان
کاالی مصرفی ـ پس از ا ِعمال تغییراتِ این شرکتها بر
قالی است .دانستن دی دگاه غربیان در رابطهبا قالی از این

هرود رد ینارا فابتسد یلاق رب ندش یناهج تاریثأت ِیگنهرف داعبا یسررب
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������راجاق
ی

جهت دارای اهمیت است که دی دگاه آنان عم دتاً در
رابطه با نقشمایهها و رنگرزی الیاف با تحسین همراه
بو ده است اما پس از ا ِعمال تغییرات از سوی این
شرکتها بر طرح و نقشمایههای قالی و دخالت در
رنگرزی الیاف ،نارضایتی مصرفکنن دگان غربی به گوش
رسی د؛ بنابراین بررسی حاضر در جستوجوی فهم
منفی فرهنگی حضور قالی ایرانی در
تأثیرات مثبت و
ِ
عرصههای جهانی و چگونگی م داخله شرکتهای
خارجی در رون د تولی دات قالی است .این پژوهش در
چارچوب نظریه جهانیش دن و با اتخاذ نگاهی بینابینی
به موضوع تأسیس شرکتهای خارجی قالیبافی در دوره
قاجار تالش میکن د دریاب د که آیا با شروع به کار این
شرکتها در ایران ،قالی بهعنوان یک کاالی هنری،
ت دا د و دچار گسست از ریش ههای
ماهیت خو د را از دس 
خو د ش د؛ و یا آیا قرارگیری در رون د جهانیش دن به
شناسان دن بیشتر این محصول کمک کر ده است .درواقع
مسئله اصلی اینکه قالی در این رون د در ک دام جهت
حرکت کر ده است :همسانسازی فرهنگی ۲یا همزیستی
فرهنگی؟ ۳مسئله اصلی این است که آیا قالی ایران در
رون د جهانیش دن بهسوی همسانسازی فرهنگی حرکت
کر ده است یا رون د چنین م داخلههایی نهایتاً بهنوعی
همزیستی فرهنگی قالی ایران با نیاز و سلیقه غربی
منجر شد.

بیان مسئله و هدف تحقیق
برخی از چارچوبهای نظاممن د قالی دستباف ،از
دوران پیشین تا زمان حال ،بیتغییر باقی مان ده اما در
دوره قاجار و پس از تأسیس شرکتهای قالیبافی غربی،
تغییراتی ـ گرچه در پارهای از موار د ناپای دار اما ـ اساسی
در وجوه گوناگون قالی همچون تغییراتی در رنگبن دی،
نقشمایهها و ابعا د رخ دا د .ساختار بیرونی و فرم قالی
دچار تغییر و در دورهای ساختار درونی (شامل نوع گره
و پو دکشی و )...نیز دگرگون ش د .اگر مجموعه ویژگیهای
فرش ایرانی قبل از هجوم م داخلهگرانه شرکتهای
خارجی را با عنوان «قالی سنتی ایران» نامگذاری کنیم،
ِ
ایرانی این فرش در رون د جهانیش دن دچار
هویت
آیا
ِ
تغییر ش د .اگر بله ،دامنه این تغییر تا چه ان دازه بود .آیا

برای تبیین برآین د حضور فرش در بازارهای جهانی و
ِ
رخواست تغییر برخی ویژگیهای آن اعم از نقوش،
د
ان دازه ،رنگها و غیره میتوان از «گسست را دیکال»
سخن گفت؟ یا ،ویژگیهای فرش ایرانی با وجو د ِ چنین
رون دی ،همچنان «ت داوم» یافته است؟ آیا میتوان از
وضعیتی بینابین یعنی «گسست در عین ت داوم» یا
«ت داوم در عین گسست» حرف ز د؟
ابعا د این تغییر با ک دامیک از مفاهیم سهگانه فوق
قابل توضیح است؟ با این توضیحات میتوان پرسشهای
زیر را صورتبن دی کر د:
ـ تأثیرات رون د «جهانیش دن» بر ابعا د فرهنگی قالی
و ویژگیهای سنتی آن (نقوش ،ان دازه ،رنگها و )...در
دوره قاجار چگونه بو د؟
ـ تأثیر شرکتهای خارجی در دوره قاجار چق در
ضمنی» الگوهای
موجب « دگرگونی» یا «شکوفایی
ِ
فرهنگی حاکم بر قالی دستبافِ ایران ش ده است؟
ه دف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت قالی
دستباف ایرانی در دوره قاجار ،پس از ا ِعمال تغییرات
حاصل از جهانیش دن و پیام دهای ناشی از آن است.

چارچوب نظری و تعریف مفاهیم
جهانیش دن پ دی دهای است که طیف وسیعی از
مناسبات و روابط بینالمللی را در بر میگیر د و بر
کوچکترین جنبههای زن دگی انسان نیز اثرگذار است:

«جهانیش دن را نبای د صرفاً با توسعه شبکههای
جهانگستر ،یعنی نظامهای اجتماعی و اقتصا دی
که ربط چن دانی به عالیق و دغ دغ ههای فر دی ما
ن دارند ،معا دل دانست .جهانیش دن پ دی دهای محلی
نیز هست؛ پ دی دهای که روی زن دگی روزانه همه ما
تأثیر میگذارد» (گی دنز 75 :1386 ،و .)76
مفهوم جهانیش دن در دهههای پایانی قرن بیستم
بیشتر به کار گرفته ش د اما پیشینه آن به پانصد سال
پیش بازمیگر د د (.)Wallenstein, 2000: 251
ان دیشمن دان ،جهانیش دن را به سه مکتب فکری تقسیم
کر دهان د :افراطگرایان ،شکگرایان و دگرگونیگرایان.
در میان نظریههایی که درص د د توضیح ماهیت و
چیستی فراین د جهانیش دن هستن د ،آنتونی گی دنز معتقد
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به رویکر د بینابینی است که در طیف « دگرگونیگرایان»
قرار میگیر د .به عقی ده دگرگونی گرایان ،تغییرات
بهوجو د آمدة حاصل از جهانیش دن تنها به حوزه اقتصاد
مح دو د نمیشو د و این دگرگونی در حوزه فرهنگ،
سیاست و زن دگی شخصی نیز جریان دار د (گی دنز،
 .)88 :1386این گروه از یک سو ،جهانیش دن را امری
در حال بر داشتن مرزهای «امر درونی» و «امر بیرونی»،
«امر بینالمللی» و «امر داخلی» م 
ی دانن د و از سویِ
نها جهانیش دن  فراین دی باز و پویا و دائماً
دیگر از دی د آ 
در حال تغییر است (گی دنز.)88 :1386 ،
قالی ایرانی بهعنوان یک اثر هنری (و درعینحال
یک کاالی تجاری) ،در دوره قاجار دستخوش تغییرات
فراوانی در زمینه طرح ،نقشمایه ،رنگ و بافت ش د.
برخی از این تغییرات موجب اصالح و برخی نیز سبب
آسیب رسی دن به قالی ش د .فهم هر دوسویة اصالح و
آسیب یا تأمل ،در گسست و ت داوم است .بررسی حاضر
با اتخاذ رویکر د بینابینی بهعنوان چشمان داز نظری ،در
ص د د مطالعه ابعا د فرهنگی دگرگونیهای بهوقوع پیوسته
در رون د تولی د و عرضه قالی ایرانی اعم از گسست یا
ت داوم ،است.
در این چشمان داز دو نگاه مثبت و منفی به
جهانیش دن وجو د دار د؛ موافقان جهانیش دن معتق دند
این فراین د منجر به شناسان ده ش دن هرچه بیشتر فرهنگ
و هویت سرزمینی خواه د بو د که تحتتأثیر فرهنگ
کشوری دیگر قرار گرفته باش د .در دی دگاه مخالف اعتقاد
بر این است که جهانیش دن مسبب دگرگونی اساسی
کشور میزبان است ،بهگونهای که فرهنگ یا دش ده پس از
ا دغام در فراین دهای جهانی ،دیگر به گذشته خود
شباهتی نخواه د داشت .برایناساس از جنبه نظری دو
وضعیت در خصوص مناسباتِ قالی ایرانی با رون دهای
جهانیش دن قابلتصور است:
دگرگونی الگوهای فرهنگی حاکم بر قالی ایران
(گسست رادیکال) :ساختار درونی و بیرونی قالی
دستخوش تغییرات اساسی ش ده بهگونهای که هویت
قالیهای بافتهش ده دوره قاجار را نمیتوان هویت راستین
قالی ایرانی قلم دا د کر د و نقشمایهها که نمو د هویت

قومی و بومی قالیها هستن د دگرگون ش دهان د .به بیانی
دیگر ،نقشپر دازیها و طراحیهایی که همواره برخاسته
از زمینههای فرهنگی ـ اجتماعی پیرامون خو د بو دند،
ش دهن دگان غربی
ن براساس سلیقه سفار 
پس از آ 
۴
طراحی میش دن د« .خو دبسن دگی» و «مر دمواری» در
قالی کمرنگ ش د و دیگر اهمیت گذشته را ن داشت.
مفاهیم و قواع د قالیبافی اصیل در هر منطقه مطابق
خواست غربیان تغییر پی دا کر د .برخالف چیزی که این
شرکتها ا دعا میکر دند ،محصولی که درنهایت بهعنوان
قالی ارائه میش د ،خواست غربیان بود ،نه قالی حقیقی
ایرانی.
تداوم و شکوفایی در عین گسست :شرکتهای
خارجی بیتوجه به لطمهای که به شهرت قالی ایرانی
وار د ش ده به تجارت قالی ،با وجو د تمامی نواقص
ی دهن د .آنچه در این مور د اهمیت
پیشآم ده ،ا دامه م 
دارد ،رضایت مشتریان و مصرفکنن دگان غربی از
تغییرات بهوجو دآم ده است .آنها با آگاهی از اصیل
نبو دن قالی همچنان خواهان آن هستن د .از سویِ دیگر،
افزایش شهرت قالی است و
اینگونه تغییرات عامل
ِ
بهنوعی نقشمایههای قالی و طرحهایش را غنیتر کر ده
است.

روش تحقیق
این پژوهش با رویکر دی کیفی و  با روشی تاریخی  
به توصیف و تحلیل زمینهها و عواقب رویاروییهای قالی
ایرانی با رون دهای جهانیش دن پر داخت .دا دههای
مور دنیاز این پژوهش با تکیه بر اسنا د تاریخی،
شهای دولتی ،سفرنامهها و نیز اسنا د فعالیت
گزار 
شرکتهای خارجی قالیبافی در ایران گر دآوری ش د.
برای تحلیل دا دهها ،نظرات تولی دکنن دگان،
توزیعکنن دگان و مصرفکنن دههای قالی در چشمان داز دو
منطق نظری جهانیش دن یعنی «گسست و ت داوم» و نیز
ِ
«شکوفایی در عین گسست» قرار دا دهشد و وجوه مثبت
و منفی آنها در هریک از حوزهها اعم از ساختار بیرونی
(شامل طرح ،نقشمایه و رنگرزی) و ساختار درونی
(بافت و نوع گره) با نگاهی بینابینی به پ دی ده جهانیش دن
مور دبحث و تحلیل قرار گرفت.
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برای تسهیل در گر دآوری دا دهها و نیز سامان دهی
حها و نقشمایههای
شامل  .1طر 
تحلیلها ،سه زیرگروه
ِ
قالی؛  .2روشهای رنگرزی قالی؛  .3بافت و الیاف قالی،
ذیل حوزههای
تعریف ش د و  هر سه گروه از شاخصها ِ
اصلی مور دنظر یعنی «گسست را دیکال از سنت قالی
ایرانی» و «ت داوم و شکوفایی در عین گسست» مورد
بررسی قرار گرفت.

پیشینه تحقیق
در مطالعاتی که پیرامون سبکشناسی قالی مناطق
مختلف صورت گرفته معموالً به   فعالیت شرکتهای
خارجی قالیبافی در دوره قاجار اشاراتی شده است.
مطالعاتی همچون کتابهای غروب زرین فرش ساروق
(صوراسرافیل )1372 ،و تاریخ فرش سیر تحول و تطور
فرشبافی ایران (حشمتی رضوی )1387 ،اشارات
پراکن دهای به شرکتهای چن دملیتی داشتهان د اما
ش را در
هیچک دام از این مطالعات تغییر و تحوالت فر 
این دوران از نظر تبعاتِ
فرهنگی جهانیش دن مورد
ِ
ت .تنها در مقاله «تأثیر جایگاه غرب
بررسی قرار ن دا دهاس 
بر قالیهای دوره قاجار» (عطاری ،آشوری ،اربابی،
کشاورز افشار ،)1396 ،تأثیرات تأسیس شرکتهای
خارجی در ایران (البته نه از منظر جهانیش دن) صرفاً با
تکیه بر تأثیرات اقتصا دی آنها مور د توجه واقع ش ده
است .مقاله مذکور درنهایت نتیجه میگیر د که قالی بر
خالف دیگر رشتههای هنری با تکی ه بر قابلیت آن در
ایجا د گر دش مالی ،تغییر شکل و محتوا ن داشته و
استقبال غرب از نقوش سنتی قالی ایرانی موجب حفظ،
ت داوم و درنهایت پای داری طرحها و نقشمایههای سنتی
ش ده است .در زمینه اقتصا دی مقالهای با عنوان «بررسی
و تحلیل تجارت داخلی و خارجی سلطانآبا د عراق»
(جیریائی ،مفتخری ،سلیمانی مهرنجانی )1397 ،به
بررسی ابعا د اقتصا دی فعالیت شرکتهای غربی قالیبافی
پر داخته شده است و نیز دگرگونی یا شکوفایی طرحها و
نقشمای ههای قالی م دنظر پژوهشگران بو ده و از دریچه
اقتصا د به بررسی تجارت قالی در دوره قاجار پر داختهاند.
مقاله «تأثیر جهانیش دن بر مؤلفههای هویتی قالیهای
معاصر تبریز» (میرزایی )1398 ،به تأثیر قالیهای

معاصر تبریز از شبکه جهانی تجارت کاالهای فرهنگی
پر داخته که نتیجهاش ایجاد تغییراتی در مؤلفههای
هویتی این قالی بو ده است .البته ه دف بررسی یادش ده،
عالوه بر جستوجوی تبعات جهانیش دن قالی تبریز،
پی داکر دن راهکار مواجهۀ علمی با چنین مشکلی است.
میرزایی التقاطی ش دن مؤلفههای هویتی (بصری ،فنی و
ی دان د و تجهیز
کاربر دیِ ) قالی تبریز را پیام د این رون د م 
طراحان قالی به مبانی طراحی سنتی را راهکاری برای
تعامل با رون د جهانیش دن اعالم میکند (میرزایی،
.)۳۹ :۱۳۹۸
ب دین ترتیب تاکنون تبعات ا دغام ت دریجی اقتصاد
قالی ایران در اقتصا د جهانی و بهویژه پیام دهای آن (اعم
از بر دوباخت یا تقویت و تضعیف هویت قالی ایرانی) مورد
بررسی قرار نگرفته است.

یافتههای تحقیق

تداوم و شکوفایی در عین گسست

 .1 .1تداوم و شـکوفایی طرحهـا و نقشمایههای قالی در

عین گسست از سنتها

عالقه غربیها به طرحهای کهن قالی ،خصوصاً
قالیهای عه د صفوی ،موجب میش د تا همواره م دیران
شرکتهای غربی برای نز دیک ش دن هرچه بیشتر
طرحها و نقشمایههای قالیهای تولی دی خو د به
طرحهای کهن تالش کنن د .آلپیگر در یا د داشتهایی که
از خو د بهجای گذاشته در رابطه با نکاتی که بای د در
طراحی قالیها ب دان توجه شو د مینویس د« :بای د از طرح
گل رز (گل فرنگ) کام ً
ال اجتناب شو د .بای د به دنبال
طرحهای مناسب و ق دیمی در فرشها بو د   .بای د در
جستوجوی طرحهای کهن و شایسته در قالیهای
د» (.)Ittig, 1992: 127
ج دی د باشی 
تکرار الگوهای مشابه در قالیهای تولی دی شای د در
ابت دا توانسته بو د سلیقه مخاطبان غربی را جلب کن د اما
ت داوم این کار به م دت طوالنی و در م دت چن د سال
سبب مالل مشتریان ش ده بو د .شرکتها ابت دا در پی
خلق طرحهایی نو بو دن د و با تغییر دادن طرحها و
نقشمایههای سنتی قالی تالش میکر دن د تا با ایجاد
نوآوری همچنان سلیقه بازار را در کنترل خو د قرار
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دهن د .انجام این عمل در سالهای ابت دایی با استقبال
زیا دی روبهرو ش د اما این شرکتها بع د از کسب سود
فروش قالیهای ج دی د خالقیت و نوآوری را فراموش
کر دند و در طی سالهای متما دی تنها به تکرار طراحی
این نقشمایهها و طرحها پر داختند که این امر ماللانگیز
ش دن فرش ایرانی را موجب میش د .درعینحال همچنان
فروش این قالیها ا دامه داشت و شرکتها و تاجران
حاضر نبو دن د از سو د فروش این قالیها در بازهای از زمان
بگذرن د تا بتوانن د طرحی نو خلق کنن د.
۶
م دیر شرکت تاوزن دچین نیویورک ۵،به نام تیریاکیان،
یکی از این اشخاص بو د که خو د طراح با استع دا دی بو د،
ن احتماالً
او در منطقه ساروق (اراک) فعالیت میکرد .چو 
از نقشهای ق دیم ایرانی خسته ش ده بو د تالش کر د تا
طرحی به سبک ج دید ،که میپن داشت در امریکا خری دار
خواه د داشت ،طراحی کند و دستور دا ده بو د چن د تخته
قالی با طرح مزبور بافته شو د .در آن زمان هنوز طرحهای
رسمی ایرانی مت داول بو د ولی در این هنگام سبک
قالیهای ساروق تغییر یافت و طرح ج دی دی (رنگ
زمینه سرخ و حاشیه آبی سیر با متنی پر از گلهای
افشان) جایگزین آن ش د که تا سالها سلطه خو د را بر
این نوع قالیها حفظ کرد .گرچه طرح ،یک طرح ایرانی
نبو د ولي مرغوب بو د ،بهطوریکه بیش از انتظار آفرینندة
آن با اقبال وار دکنن دگان قالی در نیویورک مواجه ش د.
ابت دا شرکت تاوزن دچین و سپس سایر شرکتها تع داد
ی دا دن د؛ به شکلی که
زیا دی از این قالیها را سفارش م 
غیر از آن طرح بهن درت طرح دیگری بافته میش د و به
باور ا دوار دز م دت  ۲۵سال بافت این قالی ا دامه داشت.
تغییراتی که بر قالیها اعمال میش د تنها به یک منطقه
بافت مح دو د نمیماند بلک ه در سایر مناطق گسترش
مییافت؛ به این دلیل تاجران دیگر مناطق نیز به دنبال
افزایش میزان صا درات تولی دات خو د بو دن د .طراحان
کاشان ،مشهد ،کرمان و هم دان نیز تحتتأثیر  آن قرار
گرفتند .تنها شهر تبريز که قالیهایش مور د تقاضای
امریکا نبو د مصون مان د .ا دوار د ز همچنین شرکتهای
ت زیرا که نتوانسته بو دن د از میان
ی دانس 
غربی را مقصر م 
بیشمار طرحهای قالی ایرانی ،طرحهایی ج دی د تولید
کنن د (ا دوار دز 160 :1362 ،و .)161

تغییر در طرح و نقشمایهها گاه تنها تقلی دی از
ی و مور دپسن د آنان بو د و با
طرحها و نقاشیهای غرب 
اینکه به باور بسیاری زیبا نبود ،اما بازار پررونقی داشت:
«طرح آن [قالی] امکان دار د بسیار زشت باش د که از
روی طرح چاپی منچستری که م دتها قبل به ایران
آم ده تقلی د ش ده باش د .اکثر این فرشها در ایران و ترکیه
بازار دارن د» (عیسوی.)474 :1362 ،
در خصوص تغییراتی که در قالی منطقه ساروق و
اتفاقات مشابه که در دیگر مناطق رخ دا د ،بای د یا دآوری
کر د که طرحهای بهوجودآم ده دیگر ایرانی ،و به دیگر
سخن «ای دری» ،نبو دن د و به شاخصهای بافت هر
منطقه شباهتی ن داشتن د اما بااینحال طرحها و
نقشمایههای ج دی د طراحیش ده سابقهای دیرپا در هر
منطقه پی دا کر د و تاجران به تجارت این قالیها با آنکه
ی دا دن د و با
به ماللانگیز بو دن آنها واقف بو دند ،ا دامه م 
وجو د ج دایی و گسست به دلیل سو دآوری بیشتر ،قالیها
به غرب صا در میش دن د.

 .2 .1تداوم و شکوفایی روشهای رنگرزی
قالی در عین گسست از سنتها
از پیشام دهای مهم عه د قاجار ظهور رنگهای
جوهری (آنیلین) بو د که از اکتشافات علمی قرن نوز دهم
محسوب میش د .راه یافتن این رنگها در رنگرزی الیاف
قالی ،در طی چن دین سال ،با مخالفتهای زیا دی از
سوی دولت وقت قاجار مواجه ش ده بو د اما هیچگاه
مصرف این رنگها در رنگرزی الیاف قالی به صفر نرسی د.
در سالهای پیش از ظهور این رنگها ،رنگرزهایی که
قالیبافان و رنگرزان مصرف میکر دن د رنگرزهای گیاهی
و طبیعی بو د که بهکارگیری آن نیاز به مهارت داشت اما
نتیجهای که در بر داشت ثبات شستوشویی و نوریِ
تحسینبرانگیز آن بو د که شهرت قالی دستباف ایرانی
محسوب میش د .رنگهای جوهری در سال 1870
میال دی وار د ایران ش د و استفا ده از آن هر روز افزایش
پی دا کر د (عیسوی .)471 :1362 ،زمانی که این رنگها
در رنگرزی الیاف قالی مور داستفا ده قرار میگرفتن د پس
از م دتی دچار رنگپری دگی میش دند ،چون ثبات
ن داشتن د.
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شرح تالشهای دولت قاجار برای مقابله با ورود
رنگهای جوهری در نظامنامهای تحت عنوان «نظامنامه
شعبه رنگریزی م درسه صنایع» ت دوین ش ده است .این
م درسه زیر نظر فر دی بلژیکی به نام مسیو واهرنکامف
ا داره میش د .این قوانین و دستورالعملها در دولت قاجار
به تصویب رسی ده بو د اما م دیریت فنی آن را واهرنکامف
برعه ده داشت و استخ دام کارمن دان و سایر اعضای آن
نیز زیر نظر وی بو د که اغلب بلژیکی بو دن د و بهعنوان
شیمیست برای تشخیص رنگ جوهری از نباتی استخ دام
میش دن د .پس از اتمام دوره که در دو  بخش عملی و
علمی تشکیل میش د ،شاگر دان تص دیقنامهای دریافت
میکر دن د:
«شاگر دانی که درجه عالی یعنی دو دوره تحصیالت
علمی و عملی را پیمو دهان د تص دیقنامه خصوصی
دریافت خواهن د نمو د که در ضمن آن قی د میشود
که دارن ده تص دیقنامه مزبور الیق است در
کارخانجات قالیبافی به سمت سرکاری منتخب و
در ا دارات گمركات وظايف یک نفر مميز متخصص
را عه د ه دار گر د د» (کمیسیون پست و تلگراف و
فوای د عامه.)7 :1141-841 ،
در این دوره عملی و علمی رنگرزی ،شاگر دان با
اصول و روش رنگریزی حرفهای آشنا میش دن د که
رنگرزی با موا د رنگرزی شیمیایی یکی از این مراحل بو د.
از شیوه پشمشویی و گرفتن چربی پشم تا صباغی با
الوان ممنوعه و امتحان تطبیقی دوام آنها؛ آزمون نظری
تشخیص شیمیایی و عوامل شیمیایی؛ روشهای ثابت
کر دن رنگ و انتخاب روش صباغی عملی و تطبیق این
رنگها با یک دیگر برای انتخاب مناسبتر برای قالی
ایرانی ،دوره مخصوص ممیزی قالیها از طریق ت دریس
اصول عملی و امتحان و تجربه رنگهای استفا دهش ده در
قالی آن هم مطابق دستورالعملهای مهن دس شیمیست
ا داره کل گمرکات ـ همانطور که پیشتر ذکر ش د زیر
نظر شخص وارهنکامف استخ دام میش دند ـ صورت
میگرفت .مسیو واهرنکامف سه وظیفه اصلی داشت:
«اوالً تشخیص و اجازه ورو د رنگهای ثابت از خارجه
مطابق نظامنامه مخصوص ثانیاً تشخیص رنگ قالیها در
تهران ثالثاً روال امور م درسه رنگریزی» (کمیسیون

پست و تلگراف و فواید عامه ،شماره م درک-844:
.)1141
شهایی که دولت قاجار بهمنظور جلوگیری از
تال 
ورو د و استعمال یا کاربر د صحیح رنگهای شیمیایی
انجام دا د همگی زیر نظر افرا د غیرایرانی انجام میگرفت.
با آگاهی از لطماتی که بهکارگیری رنگهای جوهری به
شهرت قالی ایران وار د میکرد ،برخی از شرکتهای
غربی تالش میکر دن د تا از وار دآم دن لطمات به رنگرزی
الیاف و استفا ده از آن در بافت قالی جلوگیری کنن د:
«یک قالی که حاشیههای باشکوهی داشته به
منچستر ارسال ش د اما رنگ سبز زمینه این قالی با
ی دقتی مخطط ش ده بو د زیرا رنگرزی آن دستی
ب
ی دقتیهایی (تا زمانی که
انجامگرفته بو د .چنین ب 
[قالی] شکیل شو د) مطابق با خواست کار دینال و
د» (Ittig, 1992:
هارفورد ۷در لن دن تصحیح ش 
.)127

اجتناب از بهکارگیری رنگهای آنیلین نکتهای
قابلتوجه است .شرکتهای خارجی با باالبر دن کیفیت
رنگرزی الیاف قالی و تأکی د بر حفظ سنت رنگزاهای
طبیعی ،تالش میکر دن د تا شهرت قالی سنتی ایران را
حفظ کنن د و درنتیجه این عمل به تجارت بهتر و بیشتر
قالی منجر میش د .بهطور مثال چارلز عیسوی درباره
شرکتهای خارجی چون زیگلر مینویس د که این
شرکتها در تأسیسات خو د « دارای صباغخانه بو دن د و به
دلیل همین صباغخانه بو د که آنها توانستن د مرغوبترین
رنگ را به دست آورن د و هماهنگ و منطبق با سلیقه
افرا د دنیای ج دی د گر دن د .هیچک دام از بافن دگان حق
استفا ده از پشم رنگش ده آنها را ن داشتن د مگر اینکه
قابلاعتما د باش د ،تا آنجا که با این کارشان از ورو د هر
نوع قالی همراه با رنگهای مختلف به بازار جلوگیری
کر دهان د» (عیسوی .)472 :1362 ،بنا به توصیف عیسوی
«انبارهای پشم رنگین آنها عجیبوغریب بو د و در آنجا
به مق دار زیا دی از هر نوع رنگی که به تصور آی د دی ده
میش د و کهکشانی از پشم رنگی تلنبار کر ده بو دن د .با
نظم و ترتیب؛ انواع و اقسام پشم رنگی را ج دا و وزن
ی دا دن د» (همان) .او همچنین
میکر دن د و تحویل بافن ده م 
از شرکت هاتس و پسران ۸یا د میکن د که در لن دن،
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بوشهر و اصفهان و غیره نماین دگی داشت و یا دآور
میشو د آنها عالوه بر اینکه میخواستن د تجارتشان
ا دامه داشته باش د ،چشمشان را هم به روی منافع عمومی
آن نبسته بو دن د .این شرکت رقیب زیگلر بو د و حتی پا
را فراتر نها ده و صباغخانهای برای خو د تأسیس کر ده
بو دن د .همچنین افرا دی از جوانان را برای یا دگیری و
مطالعه دقیق تجارت فرش گسیل کر دن د و درواقع آنها
برای باالبر دن سطح این تجارت آنچه میتوانستن د انجام
دا دن د (همان.)473 :
اما مانن د آنچه در حوزه طرح و نقشمایه گفته شد
در حوزه رنگرزی نیز تولی دکنن دگان و وار دکنن دگان
امریکایی ،میانبرهایی برای دورز دن قوانین ممنوعیت
استعمال رنگهای جوهری یافته بو دن د .رنگهای
جوهری ،خصوصاً رنگ قرمز الکی ،با وجو د درخشش
اولیه پس از م دتی هنگام شستن با موا د قلیایی تا ح دی
از بین میرفت اما شرکتها بیتوجه به این موضوع مانند
گذشته به وار دکر دن این فرشها ا دامه دا دن د .راهحل
آنان اینگونه بو د که:
«[وار دکنن دگان امریکایی] پنهاني با كساني كه
قالي را پر داخت میکر دن د توافق کر دن د که پس از
شستن قالیها با موا د قلیایی دوباره با دست متن
قالی را رنگ بزنن د و در مقابل این کار نیز مبلغ
قابلمالحظهای به این افرا د میپر داختن د و این کار
را م دت بیستوپنج سال همچنان ا دامه دا دند؛
ت دیگر به این قانع بو دن د كه هر سال
بهعبار 
مق داری قالی بفروشن د که رنگ متن آن با دست
نقاشی ش ده است» (ا دوار دز.)162 :1362 ،
میتوان تالشهایی را در راستای بهبو د بخشی دن به
کیفیت الیاف از سوی شرکتهای غربی مشاه ده کر د اما
هرگاه جنبه سو دآوری قالی پررنگ میشو د باز هم
آسیبهایی که به اصالت قالی ایرانی وار د میش د نا دی ده
انگاشته میشو د و تمامی تالشها برای برطرفکر دن
عیوب رنگرزی تالشهایی موقتی بو د که صرفاً برای
پنهان کر دن عیوب اساسی رنگرزی و فروش بیشتر انجام
میش د.

 .3 .1تداوم و شکوفایی بافت و الیاف قالی در
عین گسست از سنتها
قالی و دیگر دستبافهای هر منطقه به لحاظ الیاف
مور د استفا ده با توجه به شرایط آبوهوایی آن انتخاب
میشو د .به این دلیل که شرایط آبوهوایی و محیط
جغرافیایی بر جنس الیاف و زبری یا نرمی الیاف ،خصوصاً
پشم ،اثرگذار است .درواقع موا د استفا دهشده در بافت
قالی هر منطقه ای دری است .اما هنگامی که قالی ایرانی
برای صا درات به امریکا بهطور خاص انتخاب ش د این
سلیقه امریکاییها بو د که بر انتخاب الیاف آن نیز اثر
گذاشت .این مبحثی است که در بخش پیشین هم به آن
اشاره ش د.
پیش از اصالحات در قالیهای دوره قاجار ،قالیهایِ
منطقه ساروق بسیار خشک و مثل تخته بسیار فشر ده
بود و با پرز کوتاه بافته میش د .نقشمایهها بر قالی غلط
بافته میش دند؛ به این دلیل که هنوز قالیبافان نقشها
را از روی نقشههای شطرنجی نمیبافتن د .در سال 1913
شخصی به نام جرج استیونس ۹در اراک استفا ده از کاغذ
شطرنجی را مت داول کر د و پس از آن قالیبافی از روی
کاغذ شطرنجی رایج ش د .بعداز این دوره طرحهایی که
به کار بر ده میش د کام ً
ال صحیح بر روی قالی بافته
میش د .بهطور خاص در قالیبافی منطقه اراک از گره
فارسی استفا ده میش د و پشت فرش تمیز و مرتب بو د و
پس از آن امریکا خری دار نوع بهتر فرآور ده این ناحیه،
یعني قالي ساروق شد ،که با ازبینرفتن بازارهای جهانی
برای قالیهای ارزانقیمت که بافتی متفاوت از قالیهای
باکیفیت داشتن د ،اتفاق افتا د (ا دوار دز 159 :۱۳۶۲ ،و
.)160
هنگامی که م دیران و طراحان غربی از طریق ابزار یا
ای دههای خو د در نحوه بافت قالی دخالت کر دند ،این
اعمال تغییرات از طرفی موجب ج دایی از اصول و قواعد
سنتی بافت هر منطقه ش د اما از دیگر سو سبب ش د تا
قالیها در چارچوب مناسبات تجارت بینالمللی اصالح و
بهعنوان کاالی تجاری بینقص صا در شو د .این امر در
ل درک است.
حوزه بافت ،پررنگ و بهوضوح قاب 
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دگرگونی الگوهای فرهنگی حاکم بر قالی
ایران (گسست رادیکال)
 .1 .2دگرگونی نقوش و طرحهای قالی

ایران عه د قاجار
از جمله شرکتهای مهم فعال در
ِ
که نامش مترا دف با نوع خاصی از قالیها است شرکت
االصل خصوصی ،پس
زیگلر است .این شرکت سوئیسی
ِ
از استقرار شعبهای در منچستر ،شعبهای را   در سال
 1867در سلطانآبا د (اراک) تأسیس کر د و بع د از
تجارت تریاک و دیگر محصوالت ،به تجارت قالی روی
آور د ( .)Ittig, 1992: 103اسنا د مرتبط با فعالیت این
شرکت در پژوهشی توسط آنت اتیگ ( )1992و از
دفترچه خاطرات امیل آلپیگر ۱۰،اولین م دیرعامل شرکت
زیگلر در ایران استخراج ش ده که اطالعاتی از تغییرات و
ی ده د.
نحوه م دیریت این شرکت در اختیارمان قرار م 
بهطور مثال اتیگ درباره تغییرات ا ِعمالش ده توسط
شرکت زیگلر معتق د است که پیش از سال  1878هنوز
الگوها و ابعا د فرشهای محلی برای بازار غربی تغییر پی دا
نکر ده بو د .او همچنین به نقل از دیکسون ۱۱متذكر
میشو د که تا سال  1882طرحها و ابعا د اروپایی در
مجموعه بافن دگی سلطانآبا د وار د ش ده بود .فرشهای
زیگلر با الگوها و برنامههای خاص خو د شرکت و حتی
مطابق با خصوصیات شرکتهای تولی دی اروپا و امریکا
تولی د میش دن د .این تغییرات شامل ترنج مرکزی
تزئینش ده با گل ،و تزئین گوشة زمینة اغلب سادة قالی
و باب میل سلیقه غرب بو د که یکی از ویژگیهای
فرشهای زیگلر و نمایانگر انحراف آشکار از  طرحهای
زمینه بته و هراتی که سنت فرشهای سلطانآبا د بود
محسوب میش د .عالوهبراین ،از بررسی طرحهای ترنج و
تزئین گوشهها در فرشها و طرحهای آلپیگر مشخص
ش ده است که بیشتر آنها اجرایی وفا دارانه از طرحهای
زمینه سنتی قالیهای ایرانی نیست .اتیگ همچنان
ن دهن ده
معتق د است که طرحهای ج دی د ،بهنوعی نشا 
سازگاری تولی دکنن دگان غربی و خر دهفروشان طرحهای
بومی ،نقشمایهها و الگوهای ایرانی  با توجهبه سلیقه و
نیازهای بازارهای صا دراتی ه دف است .قالیهای ج دید
بیشتر  ایرانیمآب بو دن د تا ایرانی؛ فرشها و طرحهای
آلپیگر بازتابِ بر داشتهای غرب از شکل ظاهری

فرشهای شرقی است .طبق یافتههای اتیگ ،شرکت
زیگلر تالش میکر د تا قالیها را مطابق با خواستههای
خو د و بنابر ذهنیاتی که از قالی شرقی در ذهن دار د،
تغییر ده د .این به گفته اتیگ «انحراف» از جنبه طرح و
نقش معمول است .در بخشی از مقاله اتیگ ،از متن
یا د داشتهای روزانه آلپیگر اینگونه نقل ش ده که «از
قالیهایی که تنها در مرکز قالی دارای ترنج هستن د و
همینطور طرح گل رز کام ً
ال اجتناب شو د .همچنین در
فرشهای خراسان ،نقشمایههای حیوانات نباید
د» (Ittig, 1992:
پرزرقوبرق و توی چشم باشن 
.)127&118

در دورهای نیز کشورهای غربی به طرحها و
نقشمایههای قالیهایی که تولی د کارخانههای فرانسوی
بو د رویآور دن د ۱۲.همین اعمالنظر از سوی این شرکتها
بو د که سبب میش د غربیها خواستار قالیهای ق دیمی
باشن د .از دی دگاه غربیان قالیهای ق دیمی با طرحهای
کهن مطلوبیت داشت:
ی دهند
«گاهی نقشههای اروپایی به کارخانهها م 
که نقاشان شرقی آنها را روی كانوا میآورن د ولی
این نقشهها بهطوریکه بای د از کارخانه بیرون
نمیآین د و غالباً دارای معایب و نواقصی هستن د،
بهتر آن است که نقشهها را به سلیقه و ذوق
نقاشان شرقی واگذارن د تا مانن د سابق ،فرشهای
مطلوبی از کارخانهها بیرون آورن د» ( دالمانی،
 124 :1335و .)125
حتی در روستاهایی مانن د لیلیان این طرحی که
بهزعم ا دوار دز نمیتوان آن را ایرانی دانست رواج پی دا
کرد (ادواردز .) 163 :1362،شرکتهای غربی با پیشینه
ذهنی که از قالی ایرانی داشتن د طرحها و نقشهایی را
سوابق نقشمایههای آن
ارائه میکر دن د که با ماهیت و
ِ
ناحیه سنخیت ن داشت .ج دایی نقشمایهها و طرحهای
قالی ایرانی در حوزه فعالیت یک شرکت و حتی در باقی
شهرها و حوزههای بافتی نیز گسترش پی دا کر ده بو د.
این امر خو د موجب پراکن دگی نقشمایهها در مناطق
جغرافیایی مختلف ش د و گسستی را پ دی د آور د که تا
سالها در قالی ایرانی باقی مان د.
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 .2 .2دگرگونی در روشهای رنگرزی قالی
در رابط ه با چگونگی ظهور و پی دایش رنگهای
جوهری در غرب و سپس راهیابی آن به قالی دوره قاجار
سخن گفت ه شد .زمانی که این رنگها در رنگرزی الیاف
قالی به کار میرفت ،پس از م دتی دچار رنگپری دگی
ت .دالمانی ،مجموع ه دار
میشد ،چون ثبات ن داش 
فرانسوی ،نیز بیشترین انتقا د را به این نوع رنگرزی الیاف
قالی وار د میکن د:
«سابقاً در ایران فقط رنگهای نباتی بهکار میرفت
و چون شماره آنها مح دو د بو د و صنعتگر با
زحمت زیا د ترکیبات شایستهای از آنها درست
میکر د .رنگرزان ایرانی با ترکیبات شیمیایی کام ً
ال
آشنا نیستن د و نمیتوانن د برای تع دیل و ثبات
رنگها موا د دیگری غیر از آنچه میشناسند
استعمال نماین د» ( دالمانی.)123 :1335 ،
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بهکارگیری رنگهای جوهری موجب نارضایتی و
انتقا د مشتریان غربی ش د:
«برای رنگکر دن الیاف آن [قالی] نیز از رنگهای
غیرثابت شیمیایی استفا ده کر ده بو دن د و این بالیی
است که بهزو دی صنعت قالیبافی ایران را که
بیشتر شهرتش بهخاطر ثابت بو دن رنگهای اصیل
گیاهی آن بو ده به نابو دی خواه د کشانی د»     
(آنه.)249:1370،
آنها که خواهان قالی اصیل ایرانی بو دن د ،اکنون با
دی ده تر دی د به آن مینگریستن د و هر تخته قالی ایرانی
به تحقیق برای اثبات اصالت رنگ نیاز داشت« :برای
آزمایش رنگ فرشها بای د پارچه سفی دی را با آب ،تر
کر ده و بهسختی روی آن بکشن د .هرگاه رنگ جوهری
باش د لکهای روی پارچه نمیافت د و اگر رنگ ثابت باشد
لکهای ظاهر نمیشو د» ( دالمانی.)141 :1335 ،
بنجامین معتق د است به سبب سهولت استفا ده از
رنگهای آنیلینی این نوع رنگها و این شیوه رنگرزی در
دوره قاجار رواج پی دا کر ده بو د .استفا ده از رنگزاهای
طبیعی ایرانی دشوار بو د و نیاز به تخصص داشت؛
ازاینرو فرشبافان به رنگ جوهری رویآور دند و از آن
رنگها در فرشهای خو د استفا ده کر دن د و به مق دار زیاد

از مرغوبیت فرشهای ایران کاستن د و تا م دتی بازار فرش
ایران در خارج متزلزل ش د .دولت ایران زو د متوجه این
خطر ش دی د که صنعت فرش را ته دی د میکر د ش د و
دستور اکی د برای جلوگیری از ورو د آنیلین به کشور
صا در کر د (بنجامین .)320 :1363 ،به نظر میرسد
شرکتهای خارجی ،خواهان افزایش مرغوبیت قالیهای
تولی دی بو دن د و تالش میکر دن د تا مانع بهکارگیری
رنگهای جوهری در قالیهای ایرانی شون د اما این
تولی دکنن دههای ایرانی بو دن د که برای افزایش میزان
تولی د قالی و دستیابی به سو د بیشتر ،از رنگهای
جوهری استفا ده میکر دند؛ به این دلیل که بهکارگیری
آنها هم آسانتر بو د و هم ارزانتر تمام میش د .گواه این
موضوع اسنا دی است که از تصویب قانون منع استعمال
ی ده د .این رنگها
لها خبر م 
رنگهای جوهری در آن سا 
اغلب از طریق آلمان و در سال  1870میال دی وار د ایران
ش د و به دلیل استفا ده روزافزون از آن و ص دمات
جبرانناپذیری که به شهرت قالی ایرانی وار د میکرد
درنهایت در سال  1882میال دی ،دولت ورو د این رنگها  
را به ایران تحریم و در سال  1885میال دی نخ رنگش ده
با جوهر را نیز ممنوع کر د (عیسوی .)471 :1362 ،در
سالهای بع د نیز برای قالیهایی که با رنگهای جوهری
بافته میش دن د حق گمرکی تعیین ش د:
«خروج قالی و قالیچه که با رنگهای جوهری و
ن دار رنگ ش ده بو د و یا اینکه آنیلین ،در جزو
آنیلی 
ترکیبات رنگی آن بو د موافق ما ده  ۳۲نظامنامه
رسمی ا داره گمرک مورخه پنجم رجب ۱۳۲۲
غ دغن بو د ولی در اواسط سال مزبور حملونقل آن
نوع قالی و قالیچه در مقابل یک حق گمرک
 ۳درص د از قیمت مجاز گر دی د و در سال بع د حق
گمرک  3درص د به  6درص د از قیمت باال رفت»
(جمالزا ده 78 :1335 ،و .)79
ی سبب
قرارگرفتن ایران در معرض بازارهای جهان 
ش ده بو د که رنگهای جوهری بهعنوان یکی از محصوالت
نوظهور دنیای غرب بهسرعت وار د رون د رنگرزی قالیهای
ایرانی شو د و درنهایت با وجو د تالشهای دولت قاجار در
مح دو دکر دن استفا ده از این رنگها و ایجا د دیگر
مح دو دیتها ،باز هم به دالیلی چون سهولت استفا ده و
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سرعت باالی رنگرزی ،این رنگها در میان بافن دگان
ایرانی رواج پی دا کر د .درحالیکه شرکتهای قالیبافی
خارجی در مسیر نز دیک کر دن هرچه بیشتر محصوالت
خو د به قالیهای اصیل و سنتی و روشهای کهن
رنگرزی تالش میکر دن د .این نکتهای است که بسیاری
از سیاحان و خری داران غربی قالی به آن اشاره میکنن د:
«ایرانیها بسیاری از فرمولهای رنگهای طبیعی
و سنتی خو د مخصوصاً آبی نیلی را که در تمام
جهان شهرت داشت از یا د بر دهان د و بهجای آنها
ناچار از رنگهای خارجی استفا ده مینماین د و اگر
سختگیری و ش دت عمل دولت نبو د ،ب دون شک
بقیه رنگهای طبیعی و سنتی هم به فراموشی
سپر ده میش د و یکباره به رنگهای مصنوعی و
نامرغوب روی میآور دن د» (بنجامین:1363 ،
.)320
با وجو د مخالفتها و تالشهایی که برای منع
استفا ده از رنگهای جوهری میشد ،به گفته چارلز
عیسوی شرکتهای بومی از جمله یهو دیان بهعلت یك 
امساك  بیاهمیت در رنگرزی ،از رنگهای جوهری
استفا ده میکر دن د .رنگهای قرمز ،سبز و آبی همه از
رنگی جوهری بو د و بسیار چشمگیر و گیرا به
پشمهای
ِ
نظر میرسی د و در بازارهای اروپا ارزش بسیار زیا دی
داشت .در موار د دیگر يك  فرش خوببافتهش ده فقط
بهوسیله این رنگهای جوهری ،ب دشکل و ب دجلوه به نظر
میرسی د .به باور وی جای تعجب بو د که ایرانیانی که
تولی دات کارگاههای قالیبافی نسلهای سابق کشور خود
را میشناسن د و ب دان مباهات میکنن د چرا چنین
ی دا دند؛
ناهماهنگی را در قالیها مور د مسامحه قرار م 
درحالیکه شاه ورو د رنگهای جوهری را به ایران غ دغن
کر ده بو د این رنگها همچنان وار د میش د (عیسوی،
 .)474-473 :1362در همین وضعیت بو د که سلیقه
م دیران شرکتهای غربی ،هم در روشهای رنگرزی و
بهکارگیری رنگزاها اعمال میش د و هم در نحوه چینش
الیاف رنگرزیش ده و چینش رنگها در هنگام بافت قالی:
«بهترین طرح در فرشهای فراهان ،طرح هراتی بر
گ زر د ـ سبز
زمینه آبی ،سفی د و قرمز است .از رن 
زمینه به این دلیل که ناخوشاین د به نظر میرس د،

پرهیز شو د .در قالیهای سلطانآبا د ،رنگ زمینه
قرمز ،بهترین است .از رنگ زمینه قرمز آجری در
د بهکلی پرهیز شو د» (Ittig, 1992:
فراهان بای 
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در رابطهبا تشکیل م دارس و ت دریس اصول رنگرزی
گفته ش د که این اصول زیر نظر فر دی به نام مسیو
واهرنکامف صورت میگرفت که وظیفه ممیزی قالیها را
در گمرکات نیز از طریق کارمن دانی که خو د استخ دام
میکر د عه د ه دار بو د .اما فعالیت او که ح دو د ده سال به
طول انجامی د بیاشکال و ب دون اعتراض نبو د .در سن دی
شخصی به نام حسامال دینخان اعتراض خود را به
مجلس شورای ملی اعالم کرد .در آن زمان سی دمحمد
ت دین ریاست آن را بر عه ده داشت .او از اینکه مسیو
واهرنکامف اقوام و اشخاص نز دیک خویش را در ا داره
گمرک استخ دام میکن د شکایت کرد .عالوهبراین در
رابطة وظیفهای که مسیو برعه ده داشت شخص معترض
معتق د بو د اساساً هر فردی که کمی آگاهی در اصول
رنگ قالی داشته باش د اختالف لون بین رنگ ثابت و
یدهد و تجزیه
جوهری را از ظاهر آن تشخیص م 
شیمیایی ضرورت ن دارد؛ به این دلیل که رنگهای ثابت
عموماً خفه و تیره و رنگهای جوهری ب دون استثنا
شفاف و زنن ده است (وزارت فوای د عامه ،شماره سند:
.)4/25/12/1/48
در آن دوره استخ دام واهرنکامف ضروری به نظر
میرسی د اما درعمل نتیجه مطلوبی حاصل نش د:
«یکی از همان شاگر دان که چن د سالی است از
طرف ا داره گمرک در سرح دات ،قالیهای صا دره را
ممیز مینمای د مینویس د که فقط در این م دت
یکمرتبه و آن هم برای اثبات بهطرف ،یک پشم
ملون بهظاهر مشکوکی را مجبور به تجزیه ش دم و
ک دفعه هم برای خوشآم د مسیو واهرنکامف و
ی 
مشارالیه از کسالت بیکاری بیرون بیاید
برای اینکه
ٌ
یک نمونه از پشم قالی را به تهران فرستا دم که
تجزیه کن د» (همان).
تالشها برای جلوگیری یا بهح داقلرسان دن استفا ده از
رنگهای شیمیایی بهطور کامل با موفقیت همراه نبو د.
دستکم در حوزه رنگ و رنگرزی میتوان اینگونه نتیجه
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گرفت که هجوم امواج جهانیش دن به شکل غیرمستقیم و
نه از طریق اعمالنظر مستقیم شرکتهای خارجی به
قالیها راه پی دا کر ده بو د و با وجو د همه تالشها  اثراتی که
بر قالی گذاشت به شهرت قالی ص دمه وار د کر د.
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 .3 .2دگرگونی در بافت و الیاف قالی
اعمالنظر برای ایجا د تغییرات در قالی ایرانی در
«بافت» آن نیز اثرگذار بو د .غربیها خصوصاً امریکاییها
خواهان قالی پرگوشتتر ،ضخیمتر و مناسب با آبوهوای
محیط زن دگی خو د بو دن د .درحالیکه ایرانیان برای هرچه
ظریفتر نمایان دن فرش از الیاف ظریفتر ،مانن د ابریشم،
و از رجشمار باالتر استفا ده میکر دن د .ایرانیان قالی
ظریف با الیاف ابریشمی را ارزشمن دتر میشمر دن د ،اما
غربیها نظر عکس داشتن د .به همین دلیل ترجیح
ی دانن د قالی ،پرز بلن دتری داشته باش د .بهزعم بسیاری
م
این عمل به ظرافت قالیهای ایرانی لطمه وار د میکر د.
ا دوار دز معتق د بو د که از طوالنی بو دن پرز ،سو دی عاید
نمیشو د و این کار قالی را ضخیم میکن د و جزئیات
طرح هوی دا نمیش و د .درحالیکه ظرافت و لطافت را از
ی دانست که آن را در کلیه
خصوصیات هنر مر دم ایران م 
صنایع و حرف به کار میبر دن د .او معتق د به رعایت
اعت دال در کار بو د .این موضوع که پرز قالی بای د یازده تا
دوازده میلیمتر طول داشته باش د تا بتوان آن را دو بار با
موا د قلیایی شست ،بهعقی ده ا دوار دز ،متقاع دکنن ده نبو د.
درحالیکه همان پرز معمولی یعنی پرز ن ُه میلیمتری
تحمل شستن با موا د قلیایی را داشت و در ضمن موجب
میش د که طرح فرش بهخوبی نمایان شو د (ا دوار دز،
.)160 :1362
قالیهای ایرانی با پرز کوتاه فشر ده بافته میش دند؛
در برخی از مناطق پرز بلن د نیز رایج بو د که به آبوهوا
و الیاف آن منطقه بستگی داشت اما بهطورکلی رواج پرز
بلن د در قالیهای شهری طبق خواست غربیان تغییر
یافت .بلن دی پرز هر قالی وابسته به منطقه بافت و به
تابع بومآور د و مطابق نیازهای مر دم هر ناحیه
بیانی دیگر ِ
و مر دموار بو د که با اعمال این تغییرات ،چنین ترکیبی
دگرگون میش د و چهبسا نواحی بافتی که برای قالیهای
خو د نیازی به پرز بلن د (بهعنوان کفپوش) ن داشتن د ،با

تغییر کر دن این عا دت ،اصالت بافتی آنها دگرگون و
درنهایت دچار گسست ش د.

نتیجهگیری
تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت قالی دستباف
ایرانی در دوره قاجار پس از ا دغام اقتصا د ایران در
فراین دهای جهانی و پیام دهای ناشی از آن بو د .برای فهم
این پیام دها ،دو پرسش م دنظر بو د :یکی اینکه روند
تأثیرات «جهانیش دن» بر ابعا د فرهنگی قالی و
ویژگیهای سنتی آن (نقوش ،ان دازه ،رنگها و )...در
دوره قاجار چگونه بود و دیگر اینکه تأثیر شرکتهای
خارجی در دوره قاجار چق در موجب دگرگونی یا
ضمنی الگوهای فرهنگی حاکم بر قالی
شکوفایی
ِ
دستبافِ ایران شد .بهطورکلی مسئله اصلی فهم این
نکته بو د که آیا قالی ایرانی در رون د ا دغام اقتصا د کشور
در بازارهای جهانی؛ بهسوی همسانسازی فرهنگی
حرکت کر ده است یا همزیستی فرهنگی.
نتایج بررسی نشان دا د که با قرارگرفتن اقتصا د ایران
ِ
در م دا ِر جهانی ،طرحهای بهوجو د آم ده در قالی دیگر
«ایرانی» و به دیگر سخن «ای دری» نبو دن د و نقوش آنها
ت  .
به شاخصهای بافت هر منطقه شباهت ن داش 
بااینحال بهطور شگفتانگیزی همین طرحهای
غیرریش ه دار در برخی مناطق ت داومیافت؛ نقشمایههای
ت و تاجران (باوجو دآنکه
ج دی د در هر منطقه شکل گرف 
به ماللانگیز بو دن آنها واقف بو دن د) به تجارت این
نقوش نوین با وجو د ج دایی و گسست
قالیها ا دامه دا دن د.
ِ
قالی ایرانی ،به دلیل سو دآوری بیشتر به غرب
از سنت ِ
صا در میش د.
این تغییرات فقط مح دو د به نقشمایهها نبو د بلکه
در «روشهای رنگرزی قالی» و «بافت و الیاف قالی» نیز
شاه د نوعی ت داوم و شکوفایی در عین گسست هستیم.
نتایج این بررسی حاکی بود :تالشهایی برای بهبود
بخشی دن به کیفیت الیاف از سوی شرکتهای غربی و
ت اما هرگاه پایِ سو دآوری قالی در میان
دولت انجامگرف 
قبال اصالت قالی کمتوجهی و
بو د ،نسبت به ته دی دها در ِ
ِ
هویت قالی ایرانی ،نا دی ده انگاشته
آسیبهای احتمالی به
میش د .به عبارتی تمامی تالشها برای برطرفکر دن
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عیوب رنگرزی ،تالشهایی موقتی بو د که صرفاً برای
پنهان کر دن عیوب اساسی رنگرزی و فروش بیشتر انجام
میش د .اعمال تغییرات در بافت و الیاف قالی از طرفی
موجب ج دایی از اصول و قواع د سنتی بافت هر منطقه
ش د اما از دیگر سو سبب ش د قالیها در چارچوب
مناسبات تجارت بینالمللی اصالح و مطابق خواست
غربیان بهعنوان کاالی تجاری بینقص صا در شو د.
بهطورکلی با مطالعه سه زیرمؤلفه ت داوم و شکوفایی در
عین گسست ( .۱تداوم و شکوفایی طرحها و نقشمایههای
قالی در عین گسست از سنتها؛  .۲تداوم و شکوفایی
روشهای رنگرزی قالی در عین گسست از سنتها؛ .۳
تداوم و شکوفایی بافت و الیاف قالی در عین گسست از
سنتها) میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تالشهای
م دیران شرکتهای خارجی (و نیز در برخی موار د دولت
قاجار که تحتتأثیر آرا و نظرات م دیران خارجی در
حوزههای مختلف قرار میگرفت) تغییراتی در قالی
ایرانی به وجو د آور د .این تغییرات در حوزه رنگرزی و
بافت موجب اصالح و ساختارمن د کر دن قالی قاجار در
قالب یک کاالی تجاری ش د اما در حوزه «طرحونقش»،
شکوفایی به شکل مقطعی و در بازههای زمانی خاصی
خ دا د و در بلن دم دت تنها از جنبه ما دی سبب شکوفایی
ر
قالی شد و جنبه اصالت قالی نا دی ده انگاشته ش د .اما
بااینحال تجارت قالی با همان وضعیت ،سالیان دراز
ا دامه پی دا کر د.
در دیگر حوزه مور د بررسی یعنی دگرگونی الگوهای
فرهنگی حاکم بر قالی ایران (گسست را دیکال) و سه
زیرحوزه  .1نقوش و طرحهای قالی؛  .2روشهای
رنگرزی قالی؛  .3بافت و الیاف قالی؛ نتایج بررسی حاضر
نشان دا د که در زمینه «نقوش و طرحهای قالی»؛
شرکتهای غربی ،با ه دف فروش بیشتر ،طرحها و
نقشهایی را ارائه میکر دن د که با پیشینه نقشمایههای
هر ناحیه سنخیت ن داشت .این نوع م داخله در بسیاری از
شهرها و حوزههای بافتی نیز گسترش پی دا کر ده بو د که
بهنوبة خو د موجب پراکن دگی نقشمایهها در مناطق
جغرافیایی مختلف ش د و گسستی را پ دی د آور د که تا
سالها در قالی ایرانی باقی مان د.
در زمینه «روشهای رنگرزی قالی» نتایج بررسی

نشان دا د که تالشها برای جلوگیری یا بهح داقلرسان دن
استفا ده از رنگهای شیمیایی بهطور کامل با موفقیت
همراه نبو ده و دستکم در این حوزه هجوم امواج
جهانیش دن به شکل غیرمستقیم و نه از طریق اعمالنظر
مستقیم شرکتهای خارجی به قالیها راه پی دا کر ده بود
و با وجو د همه تالشها ،اثراتی که بر قالی گذاشت به
شهرت قالی ص دمه وار د کر د.
نتایج این بررسی در حوزه «بافت و الیاف قالی» نیز
ِ
نشان دا د که بلن دی یا کوتاهی پرز هر قالی وابسته به
منطقه بافت و بیانی دیگر از بومآور د بو د که مطابق
نیازهای مر دم هر ناحیه (مر دموار) شکلگرفته است .اما
با اعمال تغییرات از سویِ شرکتهای غربی ،تاجران و
مشتریان غربی که خواهان پرز بلن دتر برای قالی بو دن د،
این مناسبسازی و ترکیب دگرگونش د .در نتیجة ،این
تأثیرات  ،عا دات بافت در برخی نواحی تغییر یافت .یعنی
ویژگی پرز بلن د وجود
مناطقی که در قالیهای آنها
ِ
ن داشت ،برای همسویی با خواست شرکتهای خری دار،
دست به تغییر زدند و اصالت بافتی آنها دگرگون و
درنهایت دچار گسست ش د.
در پاسخ به پرسش تأثیرات رون د «جهانیش دن» بر
ابعا د فرهنگی قالی و ویژگیهای سنتی آن (نقوش،
ان دازه ،رنگها و )...در دوره قاجار و چگونگی بررسی آن
میتوان با نگاه بینابینی به فراین د جهانیش دن ،اینگونه
نتیجه گرفت که این نگاه به قالی ایرانی در دوره قاجار
قابلیت تعمیم دارد؛ به این شکل که در حوزههای بافت،
اعمال تغییرات تحتتأثیر امواج جهانیش دن سبب شد
که قالیها از شکل سنتی خو د دور شون د اما برآین د این
تغییرات به دلیل قرارگرفتن قالی در چارچوبِ «کاالی
تجاری» انجام میگرفت .در حوزه رنگرزی پیشام دهای
بینالمللی و اختراعات قرن بیستم که رنگ شیمیایی
یکی از آنها بو د سبب آسیب به شهرت و اصالت رنگرزی
قالی ایران ش د و میتوان گفت که خو د شرکتها بهطور
مستقیم در قالی ایرانی نقشی آسیبزا ن داشتن د اما اعمال
سلیقه در نحوه چینش و انتخاب رنگها در قالی ،سبب
تکراری ش دن و ماللانگیزی قالیها ش د و گسست در
بخش انتخاب رنگ الیاف و رنگبن دی نقشمایههای
قالی رخ داد ،نه انتخاب نوع رنگزا ،که در این مور د ایجاد
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تغییر در انتخاب رنگزا به شکلی غیرمستقیم و نه تعم دی
روی دا د .در بخش «نقشمای ه و طرح گسست کامل از قالی
اصیل و شکل سنتی قالی ایرانی» مشاه ده میشو د که
کام ً
ال طبق نظر م دیران شرکتهای خارجی صورت
میگرفت که در کوتاهمدت استقبال مشتریان غربی را در
بر داشت اما در بلن دم دت تنها تکرار و ازبینرفتن خالقیت
طراحان و بافن دگان را در پی داشت .بهطورکلی در تمامی
عناصر و زمینههای مرتبط با قالی ،رویکر د ِ سو دآوری و
صا درات هرچه بیشتر قالی بهعنوان یک «کاالی تجاری» و
نه یک «کاالی فرهنگی ـ هنری» مور دتوجه بو د .در
راستای چنین نگاهی بو د که همسانسازی فرهنگی
بهمثابه برآین د تمامی تغییراتِ دوره قاجار در جنبههای
مختلف قالی ایرانی اتفاق افتا د.
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1. Ziegler Carpet Enterprise
2. Cultural Assimilation
3. Cultural Coexistence
 .4اصطالحات «خودبسندگی» و «مردم واری» با الهام از دکتر
محمدکریم پیرنیا در کتاب «سبکشناسی معماری ایرانی»
(پیرنیا ،معماریان 31 :1387 ،و  )26به کار گرفته شده
است .خودبسندگی ناظر بر این است که در هر منطقه از
رنگزاها ،پشم و موا د اولیه متعلق به همان منطقه در رنگرزی
و بافت قالی استفاده میشد  .منظور از مر دمواری این است
ی متناسب با نیازهای کاربر طراحی
که طراحی اندازههای قال 
میشده است .مثال قالی کناره ،پشتی ،پادری و ...که هر
کدام با ابعا د متفاوت برطرف کننده یک نیاز خاص بود.
5.Tao Sindh Jian New York Co.
6.Troyakian
  Cardinal & Harford .7با نام اختصاری  ،C&Hشرکت
بازرگانی که در سال  1792در لندن تاسیس ش د و به
تجارت فرش ،لوازم خانه و عتیقه میپرداخت.
8. Hats and Sons
9. Georges Stevens
10. Emil Alpiger
نویسنده کتاب «تجارت پارس )11.W.J. Dickson(1882
 .12این مور د بهویژه در قالیهای کرمان نمو د پیدا کر د و
قالیهایی با طرح گلافشان که تحت تاثیر قالیهای فرانسه
و اشکال نامانوس این قالیها طراحی میشدند ،بافته شدند
(ادواردز 302  :1362 ،و  .)304همچنین قالیها در کارخانه
سلطانآبا د به سفارش شخص آلپیگر و زیرنظر او در کمپانی
د ( .)Ittig, 1992: 118
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