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  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  53ـ82، صص 1391 ابستان ت،دوازدهمي  وم، شمارهسسال 

  
  1ايران در شيشه توليد براي قاجار دوران هاي تالش

  
  **آشوري محمدتقي *،خانپور آرزو

  

  چكيده
 دوران در كـه  بـود  رويـدادي  صنعتي، توليد مرحله به سنتي گري شيشه هنر ورود
بـه   صـنعتي،  انقـالب  از اثرپذيري و غرب با تجاري روابط گسترشپس از    قاجار

 كاالهـاي  تقاضـاي  نـرخ  رشد و تجددگرايي روند گرفتن سرعت با .وقوع پيوست 
 جامعه نيازهاي پاسخگوي ديگر سنتي شيشه هاي كارگاه محصوالت متنوع، تزئيني
 بـه  امـا كـرد،    فـراهم  صنعتي حلامر به شيشه ورود براي را شرايط تدريجاً و نبود

 پژوهش در رو،  ناي از. اند  پرداخته كمتر موجود كتب در تغيير اين مراتب چگونگي
 مـستدل  مـدارك  سـاير  و هـا   امتيازنامـه  اسـناد،  واكـاوي  با تا شد كوشش حاضر
 را مورد  آنها ماندن  عقيم   عوامل و شيشه توليد راستاي در قاجار دوران هاي  تالش
 هرچنـد  كـه  شـد  مـشخص  به دست آمـده،    ي نتيجه در. دهد قرار  جدي ي  مطالعه
 خـصوصي  هاي  كارخانه نيز و دولت  ي  ايهالحم  تحت خارجي و ايراني هاي  كارخانه
 دانـش  نبـود  همچـون  عواملي اما برآمدند، بازار روز نيازهاي پاسخگويي درصدد
 ايـن  كـشور،  داخـل  در مناسـب  سنگ  ذغال و مرغوب ي اوليه مواد هزمين در كافي

 بـا  گـران   شيشه آشنايي همچون مزايايي هرچند. كرد مواجه شكست با را كوشش
  . گرديد سبب را شيشه محصوالت فرم بهبود و نوين هاي تكنيك
 گـري   شيـشه  دسـتي،  صنايع شيشه، صنعت قاجار، دوران صنايع: كليدي هاي  واژه
  .دستي

                                                 
 بـر  شيـشه  واردات تأثير ي همطالع« عنوان با اول نگارنده ارشد كارشناسي نامه پايان از تهبرگرف مقاله اين .1

 .باشد مي »قاجار دوران شيشه توليدات

ـ  عـضو كارشناس ارشـد دانـشكده هنـر دانـشگاه تهـران            *  . تبريـز  اسـالمي  هنـر  دانـشگاه  علمـي  تهيئ
)arezoo_khanpour@yahoo.com(  

 )taghi_ashoori@yahoo.com(. تهران هدانشگا  دانشكده هنردانشيار **

 02/02/1392: تاريخ تاييد ـ 03/11/91: دريافتتاريخ 
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 12 مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  54

  مقدمه
 و پرفـراز  مـسير  ايـران  تاريخ طول در دستي هنرهاي از اي  شاخه عنوان   به گري  شيشه هنر

 اغلـب  در سـنتي  شرو بـه  گـري  شيـشه  قاجـار،  دوران از قبـل  تا. است پيموده را نشيبي
 محـسوب  مـردم  اصلي نيازهاي جزو هنوز شيشه وجود، اين با. بود مرسوم ايران شهرهاي

 بـه  هنـر،  اين. داشت اي  حاشيه و جزئي نقشي نيز آن به وابسته اقتصاد رو،  اين از و شد نمي
 هـاي  روش نيـز  و متنـوع  و خـاص  اوليـه  مـواد  و قبـول  قابل گذاري  سرمايه به نياز لحاظ
  . شد مي محسوب شهري هنري و بوده متمركز بزرگ شهرهاي در بيشتر ،توليد ي پيچيده
 گـران     شيـشه  حـضور  و غـرب  با سياسي روابط گسترش ي    واسطه به صفويه، دوران در
 تداوم قاجار ي  دوره تا كه آمد  وجود  به هنري آثار فرم و ساخت شيوه در تحوالتي  ونيزي،
ـ 1891 (پـوالك  ادوارد ياكوب. يافت  و گـري   شيـشه «: نويـسد   مـي  بـاره   ايـن  در) 1818ـ

 رواج ايران در ايتاليايي نفر يك توسط پيش سال پنجاه و دويست حدود در نيز بلورسازي
 ليـوان  ماننـد  اي  شيـشه  عـادي  لـوازم  و اسـباب . داشت هم هايي  پيشرفت اوايل در و يافت

 مـصرف  تأمين براي نايرا در شهر هر تقريباً. سازند مي خوب نسبتاً را آينه بطري، آبخوري،
 ايران صنايع از بازديد در فرانسوي، سفير 2اوليويه،  ينچنهم 1.دارد گرخانه شيشه يك اهالي،

 درجه به سفال ظروف اما ندارند، خوب شيشه و آبگينه ايرانيان،«: دارد مي بيان صراحت به
 را سامان آن مصرفي نيازهاي و بوده فعال شهرها اغلب در سنتي گري  شيشه 3».دارند اعلي

  . است كرده برطرف
 و جمشيد  تخت از زند دوران اواخر در كه آلماني، رياضيدان و جهانگرد 4نيبور، كارستن

: اسـت  آورده چنـين  شـيراز  از خـود  گزارش در ،هنمود بازديد ايران غربي جنوب ي ناحيه
 رگـي بز هاي  شيشه حتي. است سفيد و خوب نسبتاً شود،  مي ساخته شيراز در كه اي  شيشه«
 ايـن  از و اسـت  سـفيد  و نـازك  گردد، مي صادر خارج به و شود مي ساخته شراب براي كه

 بـه  هـا   كارگـاه  محـصوالت  اگر كه پيداست، اينجا هاي  قليان از. دارد سبد از روكشي روي
                                                 

: تهـران  جهانـداري،  كيكاووس ترجمه ،ايرانيان و ايران: پوالك سفرنامه  ،)1368 (پوالك، ادوارد ياكوب .1
  .387ص خوارزمي،

2. Olivier   
 محمـدطاهر  ترجمـه  ،قاجاريه عصر آغازين دردوران ايران اقتصادي ـ اجتماعي تاريخ ،)1371 (اوليويه، .3

  . 174ص اطالعات،: تهران ميرزا،
4. Carsten Niebuhr  www.SID.ir
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 55  ايران در شيشه توليد براي قاجار دوران هاي شتال

 از او همچنـين  1».دهنـد   مـي  خرج به بيشتري دقت ها  كارگاه برسد، فروش به خوبي قيمت
 اند شده مي استفاده و ساخته محلي توليدات براي ظرفي بعنوان هك گويد مي سخن هايي شيشه

 بـوده  متغيـر  شـده،   مـي  پرداخـت  دهنده سفارش جانب از كه اي  هزينه به بسته آنها كيفيت و
 شراب، نگهداري چون مصارفي براي كه هايي شيشه كند، مي اشاره نيبور كه گونه همان. است
 ايـن  محتـواي  كـه  بودنـد  سبد از روكشي داراي شدند، مي ساخته آن نظاير و ترشي سركه،
 استفاده با) 3 و   1 تصوير. (داشت  مي نگاه امان در نور تابش از ناشي هاي  زيان از را ظروف

 بـه  آنجـا  از و حمـل  بوشهر به بزرگي هاي  شيشه و ها  كوزه در شيراز شراب ظروف، اين از
  .گرديد مي صادر هندوستان و بصره

  

  اصفهان ساخت اي، فيروزه هقراب ـ1 تصوير         
  )نگارنده اصفهان، بازار: مأخذ(

   اصفهان يا شيراز رنگ، اي قهوه قرابه ـ2 تصوير  
  )گلستان كاخ شناسيمردم موزه: مأخذ(

  
: نويـسد  مـي  شيراز ساخت هاي بطري توصيف در نيز هلندي شناس جامعه 2فلور، ويليام

 يـا  ايـران  شـهرهاي  به آن ر نمودن صاد و شراب حمل براي اي شيشه ظروف اين ي عمده«
 ديوارهـا  به كه  زماني   تنها و بودند مسطح ها ظرف اين كف. شد  مي استفاده ديگر كشورهاي

  عالوه بـر آن،    3».بستند  مي موم و پنبه با نيز را آنها درِ. داشتند ايستايي شدند،  مي داده تكيه
 خيلي اينجا قليان«  :شد  مي ساخته شيراز در دوران اين در كه كند  مي ياد هايي  قليان از نيبور

                                                 
  . 70ص توكا،: تهران  رجبي، پرويز ترجمه ،نيبور كارستن سفرنامه ،)1354 (نيبور، كارستن .1

2. Willem Floor  
3. Willem Floor, (2003), Traditional craft in Qajar Iran (1800-1925), California: Mazda 
publisher, p103.  www.SID.ir
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 12 مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  56

 پايين اما است، خاني  كريم قليان مثل ها  قليان اين. است زياد خواستارش چون است، خوب
 قليان جدار روي ها گل اين. است شده تزيين رنگي ي شيشه از هايي گل با داخل، از قليان،
 حاكي نيبور ي   اشاره اين 1».دارند قرار هايي  ميله روي قائم  صورت  به بلكه اند،  نشده نقاشي

 است؛ مجالس در آن متمايز كاربرد اساس بر قليان ساخت در تزييني وجوه نمودن  لحاظ از
  .است ديگر محصوالت از تر برجسته ها قليان در وجه اين كه طوري به

  

    
  )1377: 67 كست، پاسكال و فالندن اوژن: مأخذ (بازار در سبد از روكشي با قرابه ـ3 تصوير

  
 شـود   مي آور  ياد او هاي  نوشته تأييد در) ق1200 (فرانكلين نيبور، از پس سال دويست

 توليدي آثار از زيادي ميزان و هستند خوبي بسيار گران  شيشه ]شيراز گران  شيشه[ آنها «: كه
 بـراي  را اي  مالحظـه  قابـل  سـود  ايـن  كـه  كنند  مي صادر ايران مختلف شهرهاي به را خود
 و گالب توليد سبب به شيراز در است، مسلم آنچه  بنابراين، 2 ».داشت پي در كنندگان  توليد
 كيفيت ترتيب همين به و بوده متداول ديگر شهرهاي از بيش شيشه ساخت عرقيجات، ساير
  . است بوده تر مطلوب شهرها ساير با مقايسه در نيز آن ساخت و مواد

                                                 
  .70ص يبور، كارستن نسفرنامه .1

2. William Francklin, (1976), Observations made on a tour from Bengal to Persia in the years 

1986-7, London:  T. Cadell, p147. 

www.SID.ir
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 57  ايران در شيشه توليد براي قاجار دوران هاي شتال

. بـود  اروپا در صنعتي البانق وقوع با همزمان ايران در) ش1174ـ1304 (قاجار عصر
كاالهـاي   بـا  تقابل در دستي صنايع دوره اين در خارجي روابط گسترش پي در رو،  اين از

 سـنتي  هـاي   كارگـاه  محصوالت جايگزيناين كاالها    ،تغيير اين اثر در. گرفت  قرار صنعتي
 ي سعهتو ديگر سوي از. نبود مستثني قاعده اين از نيز شيشه هاي كارخانه توليدات و شدند
 در سنتي صنايع ناتواني كه شد، بازار در تقاضا افزايش موجب دوره، اين در شهري زندگي

 عبارت به. كرد فراهم بيشتر صنعتي، توليدات رونق براي را زمينه تقاضا ميزان اين برآوردن
توليـد   كرمـان  و تبريـز  تهـران،  اصـفهان،  آن از پـس  و شيراز و قم در شيشه بهترين ديگر،
 در و قرابـه  ليـوان،  جـام،  بطـري،  توليـد  بـه  قادر تنها مذكور سنتي هاي كارگاه هك شد، مي

 لحـاظ  از صـنعتي  توليد با مقايسه در مقدار، اين كه بودند؛ قليان كوز يا پاش  گالب مواردي
 از را هـايي  واكـنش  تحوالت و شرايط اين مجموع تدريج به. نبود قياس قابل كمي و كيفي
 ايـن  بررسـي  و مطالعـه  كـه  گرديـد  موجـب  صنعتي گذاران سرمايه و وقت حكومت سوي
 صـنعتي  توليـد  بـه  يـابي   دست جهت در كه هايي  تالش و سنتي گري  شيشه اوضاع ها  تالش

 كه ،سنتي گري  شيشه وضعيت بررسي با پژوهش، اين در. سازد  مي روشن را گرفت صورت
 بـه  ـ كـه   شيشه يها  كارخانه گيري  شكل رويكرد است، بوده فعال ايران شهرهاي اغلب در

  . شود مي بررسي شدـ ساخته داخلي نيازهاي برآوردن منظور
  

  قاجار دوران در شيشه محلي توليدات بررسي
 شـهرهاي  اغلـب  در سـنتي  گري شيشه عصر، اين در شد، بيان اين از پيش تا كه گونه همان
 بـه  چنان  هم مق عالوه بر  شيراز.  كرد  مي فعاليت بومي و محلي نيازهاي برآوردن براي ايران
 پزشك ،)1818-1891 (1پوالك ادوارد ياكوب چنانچه. داشت قرار صدر در كيفيت لحاظ

 جـام  امـا  اسـت،  بهتر جاها ساير از شيراز و قم ساخت بلوري لوازم«  :نويسد مي  اتريشي،
 ي درباره 2».بسازند توانند  مي متوسط ي اندازه به هايي  ورقه صورت  به فقط ها  ايراني را شيشه

 ش1256 در شـيراز  از خـود  بازديـد  طـي  3وارينـگ  زمـان  اين در شيشه ساخت نيكتك
 قالـب،  در دميـدن  روش بـه  كـه  دارند گري  شيشه و خانه  شيشه رسد  مي نظر به«: نويسد  مي

 عكـس  بـا  يـا  گل قراردادن با آنها روي سازند،  مي بيگانه و متفاوت هاي  فرم با هايي  ظرف
                                                 

1. Polak  
  .387ص ،پوالك سفرنامه .2

3. Waring  www.SID.ir
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 12 مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  58

 شوند،  مي ساخته دمي روش به ها  كه شيشه   وقتي  . دگرد  مي تزيين كوچك ]شمسه[ مداليوني
 هم به گاه كه شود  مي توليد منظمي هاي  تكه ترتيب، همين   به و كنترل انبر توسط آنها ي اندازه
   1.»پيوندد مي

 و مراغـه  در شيـشه  هـاي  كارخانه از اصفهان، و شيراز بر عالوه دوران اين در همچنين
 راجـع بـه    . اسـت  نبـوده  خـوب  چنـدان  توليدات اين كيفيت هرچند است؛ شده ياد ايروان

 وجـود  بـر  مبنـي  هـايي  گـزارش  امـا  اسـت،  رفتـه  سخن كمتر منابع در كرمان گري يشهش
در  شيـشه  هـاي   كارگاه تعدادي كرمان در«. است دست در  ناحيه اين در محلي هاي  كارگاه
 خـوب  يا  شيـشه  هـاي   بطـري  كه شد  مي اداره گر شيشه دو توسط كه داشت وجود ق1296

 در شيـشه  توليد اوليه مواد به نيز فرنگي تلگرافچي به موسوم اي سفرنامه در 2».ساختند مي
 از و اسـت  اشنون علف از پر بابك شهر جلگه تمام «كه است شده اشاره كرمان هاي  جلگه
 واقـع  در اشنون علف 3».برند مي ديگر جاي  و كرمان به را آن و سازند مي) قليا (قلياب آن
 اشـنان  سوزاندن از كه قمي قلياب «:است بوده دوران آن در سنتي هاي شيشه اوليه مواد از

 ايـران  نـواحي  تمـامي  در اشنون علف 4».دارد مصرف گري  شيشه در آيد،  مي دست به كوير
 كوچـك  شـهرهاي  در محلـي  هاي  كارگاه وجود بر دليلي تواند مي خود اين و شد  مي يافت
 كـه  كنـد   مـي  عنـوان  كرمـان  در شيشه اوليه مواد توضيح در عيسوي چارلز ادامه، در. باشد

    5.»شود مي توليد كرمان در رود، مي  كار به شيشه ذوب در كه منگنز«
 ي كـوزه  و بطـري  فـرم  بـا  هايي شيشه از شيراز از خود مشاهدات ثبت در 6استرلينگ،

 از يـك   كدام كه  ين  ا در نويسنده ظاهراً (كرمانشاه يا كرمان به سفر در نيز و كند  مي ياد قليان
 و كـوارتز  كه شدم متوجه«: نويسد مي آنجا ي شيشه ي درباره) است مردد بودند، شهرها اين
 قرمـز،  رنـگ  ي تهيـه  بـراي  تركيبـات،  اين به. كنند  مي تأمين منطقه آن از را خود پتاس نيز

 نزديكـي  همـان  در هـا   سنگ اين... شود  مي اضافه كه است شكننده و ترد كروي هاي  سنگ
                                                 

1. Edward Scott Waring, (1807), A tour to Sheeraz by the route of Kazroon and Feerozabad, 
New York: Arno press, p 31.   
2. E. A. Floyer, (1882), The unexplored Baluchistan, London: Nissa Traders, p 300. 

  . 258ص ،سخن: نتهرا ،فرنگي تلگرافچي زمين، ايران فرهنگ ،)1385 (افشار، ايرج .3
  .387ص ،پوالك سفرنامه .4
 گـستره، : تهـران  آژنـد،  يعقـوب  ترجمه ،قاجاريه دوران: ايران اقتصادي تاريخ ،)1362 (عيسوي، چارلز .5
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 به كه پتاس از مقدار يك در كوارتز من يك. شود مي ناميده فلدسپار كه شود مي يافته يرازش
 اضـافه  تركيب اين به شده ذكر باال در كه قرمزي سنگ سپس و تركيب هم با خاصي نسبت
 هـاي   قرابـه  كـسبه  از يك هر بساط ميان در«: نويسد  مي نيز دالماني رنه  هانري 1».شود  مي

 از عمومـاً  هـا   قرابـه  اين. هستند محل ساخت گويا كه هستند مختلف يها  رنگ با اي  شيشه
 2».كنـد   نمـي  جلـب  را خـارجي  مـسافران  نظـر  كـه  انـد   آكنده عجيب هاي  رنگ با مايعاتي
  .است بوده قم محلي هاي كارگاه توليد معمولي هاي شيشه از نيز تيره هاي رنگ با هايي قرابه

  
  )Willem Floorبه نقل  از  (3اولمر سطتو شيشه تركيبات آناليز ـ1 شماره جدول

  درصد sio2  2.74  ـسيلسيم  
  درصد na2o   16.1 ـسديم  2
  درصد cao   6.4 ـ كلسيم  3
  درصد fe2o3  1.1 ـ آهن اكسيد  4
  درصد 2.2  آلومينيوم  5

  

 بـه  صـرفاً  و  گرفتـه  فاصـله  هنـري  آفرينش هاي شاخصه از سنتي، گري شيشه واقع در
 ظروفي به ها كارگاه محصوالت در هنري و تزييني هاي جنبه. بود دهش تبديل مكمل، صنعتي
 نقاشـي،  چـون  تزييناتي مختصر با نيز اينها. شد  مي محدود گلدان و پاش  گالب قليان، چون
  . گرديد مي ارائه افزوده نوار و قالبي نقوش

                                                 
1. Stirling, (1991), The journals of Edward Stirling in Persia and Afghanistan, Naples : 
Istituto Universitario orientale, p50. 

  .465ص طاووس،: تهران سميعي، غالمرضا ترجمه بختياري، تا خراسان از ،)1378 (دالماني، رنه  هانري.2
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ــصوير ــ4 ت ــق ـ ــشه ابري ــا اي شي ــه ب ــ ت  ي هماي
 و آبگينــه مــوزه آرشــيو: مأخــذ( رنــگ، نبــاتي
   )ايراني ي هسفالين

 يـا  شـيراز  احتمـاالً  سـبزتيره،  صـراحي،  ـ5 تصوير  
  )باستان ايران موزه: مأخذ( اصفهان،

  
  

             

ـ 6تصوير  الجورد شيشه ابريق  
ــا  يــا شــيراز. نقاشــي تــزيين ب

: مأخذ( قاجار، دوران اصفهان،
   )ايراني سفالينه و آبگينه موزه

 اي  شيـشه  بطـري  ـ7 تصوير  
 شيراز، يا قم ساخت الجورد،

 و آبگينـــه مـــوزه: مأخـــذ(
  )ايراني سفالينه

ـ 8 تصوير    اي شيشه پاش گالب  
 مـوزه : مأخذ( الجورد، رنگ به

  ) ايراني سفالينه و آبگينه
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 61  ايران در شيشه توليد براي قاجار دوران هاي شتال

  قاجار دوران در شيشه هاي كارخانه احداث براي ايران هاي تالش
 بـه  ايـران   آورد، همـراه  بـه  خـود  با شهرنشيني ي توسعه كه روزافزوني نيازهاي موازات به

 محـصول  شيـشه،  جمله از كاالها اين كه شد؛ بدل وارداتي محصوالت فروش براي بازاري
 كشور براي واردات، مقوله همه،  اين با. بودند روسيه و اروپايي كشورهاي در صنعتي انقالب
 و روسـيه  از لكريـستا  هاي جام و ها ليوان و آينه واردات«. برداشت در را هنگفتي ي هزينه

   1.»گردد مي آن صرف مملكت ثروت از هنگفتي مبالغ ساله هر و است  زياد بسيار قسطنطنيه
 هـايي  كارخانه و ها كارگاه اندازي راه واردات، ي  پديده با مواجهه در ايران دولت واكنش

 هـا  كارخانـه  ايـن . كنـد  توليـد  را نياز مورد هاي شيشه صنعتي، ي  شيوه به بايست  مي كه بود
  :بودند رويكرد سه داراي

 ايراني عوامل توسط وارداتي، محصوالت با مواجهه در دولت حمايت با كه هايي كارخانه. 1
 . شد احداث خارجي يا

 اندازي  راه ايران در صنعتي هاي  دولت و غيرايراني گذاران سرمايه توسط كه هايي كارخانه. 2
  .شد
 بـه  خودكفـايي  راسـتاي  در ايران در داخلي انتوليدكنندگ و تجار توسط كه هايي كارگاه. 3

 . شد تأسيس صنعتي ي شيوه

 نقـل،  و حمل ي هزينه همچون داليلي به بنا صنعتي، محصوالت ي واردكننده كشورهاي
 محـصوالت . برآمدنـد  ايـران  در صـنعتي  هـاي  كارخانه احداث درصدد آن، نظاير و گمرك
 كاالهـايي  زمره از بود، آن متوجه نقل و حمل مرحله در كه خساراتي سبب به نيز اي شيشه
 بـه  صـنعتي  هـاي  دولت قاجار، دوران در رو،  اين از. يافت اهميت آنها توليد كه گرفتند قرار
 ايـران  در صـنعتي  گـذاري   سـرمايه  درصـدد  ايران، سياسي فضاي در گسترده حضور سبب

 متخـصص  هـاي نيرو از الزم دانش كسب شيشه، صنعت اندازي راه براي گام اولين. برآمدند
 خـان  محمدحـسين  حاجي هجري 1233 در« امر اين تحقق براي كه بود صنعتي كشورهاي

 كارخانـه  و شيـشه  كارخانـه  بـراي  را اصفهان در انگليسي كارمندان از گروهي الدوله، ناظم
 ميرزا، قاسم  ملك نهايت در. گرديد اصفهان در صنايع اين رشد سبب كه نمود استخدام چيني

 ون، شيشه كارخانه با رابطه در 1».كرد تأسيس قمري 1256 در سال را 2ون شيشه كارخانه
                                                 

  .387ص پوالك، سفرنامه .1
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محمد  دوران شيشه كارخانه با رابطه در اما نشد، يافت تر  مفصل اطالعات با اسنادي و منابع
 صـنعتگري  توسـط  بلورسازي كارخانه يك قاجار محمدشاه زمان در«: است شده نقل شاه

  2.»گرديد تعطيل بعد يمدت ولي شد، داير تهران در فرانسوي
 در و شاه ناصرالدين حكومت با همزمان آنها، ترين جدي شايد و ها  تالش اولين واقع در
 كـه   ي قاجار، در سفر   يرزايخسرو م  كه ترتيب اين به. داد  رخ اميركبير وزيري  نخست زمان

 ، از )1244/1829(بـود     به پطرزبورگ رفتـه      يبايدوف قتل گر  ه از واقع  يبه قصد عذرخواه  
 در كـه  هـايي  بخش از بازديد با وي. نوشت آن از شرحي و كرد بازديد لورسازي ب هكارخان

ـ  يقل را تراش و ص    ها  يشه تراش، ش  يها   چرخ وسيله به آن  ي  مـشاهده  همچنـين  دادنـد،  ي م
.  آشـنا شـد    ي مختلف هاي  يك و تكن  ها  با روش  يشه، نمودن ش  اي  يوه و ج  ينهمراحل ساخت آ  

 يدن د يد جد يع صنا ين و از ا   همراهي را خسروميرزا سفر، اين در زني اميركبير خان  تقي ميرزا
  . كرد

 توانمنـدش،  صـدراعظم  اميركبير، هاي تالش مدد به و شاه  ناصرالدين حكومت اوايل در
 ديگـر  از. شـد  انجـام  كشور آموزش و اقتصاد حكومت، ي زمينه در اي مبتكرانه اصالحات

 ايـن  گـام  اولـين . بـود  بازديـدها  و تمـشاهدا  صـنايع،  گـسترش  در دهنـده  تسريع عوامل
 امـر،  ابتداي در اميركبير منظور همين به .بود صنعتي كشورهايآموزش فنون از     اصالحات،

 هنرآمـوز  اي عده وي «:داد ترتيب را اقدامات اولين صنعتي، كشورهاي به گروه دو اعزام با
 و مـسكو  بـه  صـنايع  گـرفتن  فـرا  بـراي  تبريـزي  تـاجر  محمـد  ميـرزا  سرپرستي تحت را

 بـراي  كـه  بودنـد  دانـشجوياني  اعزامي، گروه دومين 3.»نمود روانه فرانسه و رگپترزبو سن
 سـال  سـه  «مـدت  در شـواهد،  بر بنا. شدند اروپايي كشورهاي روانه فنون و علوم تحصيل

 صنايع يادگيري براي روسيه به  گروهي 1268 در ، )ق1264ـ1269 (اميركبير صدراعظمي
 بـراي  كه عباس كرباليي. پرداختند شيشه هنر تحصيل به آنان از نفر چند كه شدند فرستاده
   4.»نمود انتخاب تحصيل براي را بلورسازي هنر بود، رفته پترزبورگ سن به فنون يادگيري

  

                                                                                                                   
1. Traditional craft in Qajar Iran, p92.  

  . 168ص اسالم، بزرگ دايرةالمعارفمركز   :انتهر ،1ج ،آبگينه ،)1384 (بجنوردي، موسوي كاظمسيد .2
  .226ص پهلوي، رضا فرهنگي بنياد: تبريز ،پيرامون و تبريز ،)1350 (جوادي، شفيع .3

4. Traditional craft in Qajar Iran, p93. www.SID.ir
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  عباس كرباليي و اصفهاني رحيم آقا هاي كارخانه
 از اعزامي أتهي اولين ورود خبر اتفاقيه وقايع ايراني ي روزنامه ق در 1270 شوال سوم در

. بـود   شده داده آنها به شاه جانب از كارخانه اندازي  راه و حمايت قول كه شد منتشر روسيه
 بلورسـازي  آمـوزش  بـراي  كـه  عبـاس  كرباليـي  نام به شخصي از اعزامي، گروه اولين در

. رود  مـي  پترزبورگ  سن به و شده جدا گروه، از مسكو در كه شود  مي ياد بود، شده فرستاده
 هـاي  رشته براي را ايراني صنعتكاران از تن شش ،1267 در صنعت رواج نقشه كميلت در«

 در اصـفهاني  آقـارحيم : از بودنـد  عبارت كدام هر فن، ذكر با. فرستادند روسيه به گوناگون
 در احمد كرباليي ريزي، چدن در صادق كرباليي بلورسازي، در عباس كرباليي كاغذسازي،

. شماعي در عبداهللا آقا سازي،  چرخ اسباب و نجاري در عليمشهد قندسازي، و شكر تصفيه
 در كـه  بـود  ايـن  مقـصود  و شـد  سپرده تبريزي تاجر محمد حاجي به دسته اين سرپرستي
 بـه  مـسكو  در آنهـا   همه. سازند تكميل را خود فن هر كدام  و كنند كار روسيه هاي  كارخانه

   1.»رفت پطرزبورگ به كه عباس  كرباليي مگر شدند، سپرده كار
 در بـود،  رفتـه  روسـيه  بـه  كاغذسـازي  صـنعت  يـادگيري  براي كه اصفهاني، رحيم آقا

  بلورسـازي  ي كارخانه يك اصفهان، در كاغذسازي ي كارخانه بر عالوه مسكو، از بازگشت
 كارخانـه  يـك  نيـز  اصفهاني رحيمآقا   نام به گروه اين اعضاء از يكي«. كرد داير تهران در

 وي 2».كـرد  احـداث  اصـفهان  در كاغذسـازي  كارخانـه  يـك  و نتهـرا  در كريستال برش
 ايـن  در تهـران،  بـه  خود مراجعت در و بود گرفته راف را كريستال تزيين و تراش هاي  شيوه
: آورد مـي  1268 الثـاني  جمـادي  تاريخ در اتفاقيه  وقايع روزنامه. پرداخت فعاليت به زمينه

 در آلودگي، مشكل رفع براي كه[ كرد سيستأ قم اطراف در را اي كارخانه عباس، كرباليي«
 هـا  روزنامـه  جانـب  از شـدت  بـه  قم كارخانه توليدات. ]گرفت قرار شهر بيرون در و آنجا

 كارخانه توليدات. شد  مي قليان كوزه و ]المپ محافظ يا[ مردنگي الله، شامل كه شد ستوده
 ترتيـب،  بـدين  3»بود بيشتري محبوبيت نتيجه در و كيفيت داراي ،قم نسبت به تهران شيشه

 ديگـر «. دكـر  بلـور  كارخانـه  انـدازي  راه بـه  اقـدام  ايران به ورود مجرد به عباس كرباليي
 قـم  كارخانه محصول كه بينيم  مي. است تهران و قم در سازي چيني و بلورسازي ي كارخانه

                                                 
  .385ص خوارزمي،: تهران ،ايران و اميركبير ،)1348 (آدميت، فريدون .1
  .100ص كارنگ،:  تهرانپورپيرار، ناصر ترجمه ،غرب به گرايش ،)1383 (خليلي، ناصر .2
 .386ص ،ايران و اميركبير .3
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 يفيـت ك كه [...گذشته ي هفته در تا. بود نيامده بعمل باشد مطلوب كه  طوري    به اول وهله در
 ]ماننـد [ بودنـد  آورده بعمـل  آنجا در كه اي ساده آالت ]كه بود يافته افزايش طوري كاالها
 و تنخـواه  اعلـي  ديـوان  از. شد  نمي داده تميز بلور از هيچ چراغ، هاي گيالس و ساده قليان

 تفـاوت  قـدري  كـه  چيزهايي ساير و مردنگي و الله نمايند سعي رفته، كه دارند اخراجات
   1.»بياورند بعمل خوب داشت، جزئي
 و قليـان  شيـشه  مردنگي، گيالس، چون توليداتي داراي يادشده ي كارخانه مجموع، در
 توليـدات  كيفيـت  تأييـد  در. اسـت  شـده  مـي  توليد داخلي مصارف براي كه است بوده الله

: اسـت  آورده 1270 االول جمـادي  در اتفاقيـه  وقايع ي روزنامه اصفهاني، آقارحيم كارخانه
 تهرانـي  گـران  شيـشه  به جوايزي اهداي با تهران در گري شيشه كارخانه از بازديد در شاه«

 آن روي و شـد  مـي  توليد كارخانه اين توسط كه مردنگي. گرديد اينان بيشتر ستايش سبب
 و بلـور  كارخانـه  شـاه  دستور به. نبود تشخيص قابل وارداتي هاي نمونه از شد، مي حكاكي
 توليـدات  بـاالي  كيفيـت  ي مـشاهده  با شاه. گرديد بنا تهران ي خانه  جبه محل در سراميك
. نمـود  اقـدام  وارداتـي  هاي نمونه با توليدات اين جايگزيني براي تهران ي شيشه ي كارخانه
 از ايـران  شـايد  تـا  نمود صادر را شيشه جديد هاي كارخانه احداث به دستور شاه بنابراين
 آقـارحيم  ي شيـشه  كارخانـه  يادشـده،  ي كارخانـه ،  »گردد مستقل محصوالت اين واردات
 شيـشه  روي بـر  تـراش  و حكاكي به اقدام دوران، اين در بار اولين براي كه است اصفهاني

 خريـدار  سـفارش  بـه  آن بر كه است موجود قاجار دوران هاي مردنگي از هايي نمونه. كرد
 در آن روي بر تراش و تزيين و قم در ها شيشه ساخت زياد، احتمال به. است شده   حكاكي
  . است گرفته مي صورت رحيم آقا در كارگاه و تهران

 بـرده  نام سنتي هاي گري شيشه از ،1269 در تهران، در يادشده هاي كارخانه با همزمان
 در گـري   شيشه يك: جمله آن از. اند كرده  مي فعاليت تهران مركزي هاي محله در كه شود  مي

 در محلي هاي   كارگاه 2.باشد  مي ميدان سبزه و ميدان  چال در كارگاه دو و عودالجان ي محله
 ميـان  و بـازار  در و دادند مي ادامه خود كار به جديد، هاي  كارخانه فعاليت با همزمان تهران
 جمعيت سبب به تهران، در دستي گري شيشه كه است دوران همين از. كردند مي فعاليت شهر
  . يافت تمركز تقاضا، افزايش ي نتيجه در و زياد

                                                 
  . همانجا.1
 اجتمـاعي  تـاريخ  از اسـنادي  تهـران؛  دارالخالفه آمار ،)1368 (اتحاديه، منصوره و سعدونديان سيروس .2

  .56، 262، 297ايران، صص تاريخ  نشر:تهران تهران،
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 65  ايران در شيشه توليد براي قاجار دوران هاي شتال

         

  )گلستان كاخ شناسي مردم موزه: مأخذ( حكاكي، و تراش با شده تزيين ،)چراغ محافظ (مردنگي  ـ8 تصوير
  

   اصفهان در گري شيشه كارخانه
 در كنـد،  مـي  ديدار ايران از فتحعليشاه حكومت با همزمان و ق1225 در كه  1پاتينجر كلنل

 دارد وجود اصفهان در سازي شيشه كارخانه تعدادي«: نويسد مي اصفهان بازارهاي توصيف
 تحسين به مجبور انگليسي هنرمندان كه شود  مي ساخته اينجا در زيبا بسيار هاي  قليان ته و
: دنويس مي اصفهان در گر شيشه جماعت توصيف در تحويلدار خان حسينميرزا 2».هستند آن
 ساختند قليان و الله و مردنگي مدتي جاويد دولت اوايل... اصفهان در بزرگ كارخانه دو«
 از كاملي تشويق داد، نمي تشخيص و تميز فرنگي با دور از كسي تركيب و صافي و صفا در

 نـام  وي كـه  بزرگـي  كارخانه دو 3»!سوخت دماغشان و نمايند عمل تكميل كه نشد ايشان
 حمايـت  و تشويق عدم سبب به و بوده برقرار اصفهان در شاه ناصرالدين دوران در برد، مي

 قليان و مردنگي و الله چون اقالمي اصفهان، توليدات. شود مي متوقف و شده دلسرد دولتي
از  كـه  تخـت  هـاي  شيشه نمودن اي   جيوه. است شده  مي توليد نيز قم و تهران در كه باشد  مي

 مـورد  در وي. اسـت  بـوده  معمول قاجار دوران در نيز شد، مي ايران وارد ديگر كشورهاي
 جيـوه  را شـد   مـي  ايـران  وارد كـه  را تختـي  هاي  شيشه كه كند  مي ياد نيز ساز آينه جماعت

 سـنباده  چرخ با را بارفتن و بلور روي كه است كرده   ياد صنفي از وي همچنين 4.نمودند  مي
  . دهند مي تراش

                                                 
1. Pottinger. 

  .  279ص دهخدا، فروشي كتاب: لندن شاپورگودرزي، ترجمه ،پاتينجر سفرنامه ،)1348 (پاتينجر، هنري .2
  .125ص اختران،: تهران ،اصفهان جغرافياي ،)1388 (تحويلدار، خان حسين ميرزا .3
 .130ص همان، .4
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 12 مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  66

  تبريز در گري ي شيشه كارخانه
 اناير نقاط ديگر به همسايه كشورهاي از وارداتي كاالهاي معبر قاجار دوران در تبريز

 فعاليت شهر اين در دوران اين در بسياري هاي تجارتخانه منظور، بدين. شد مي محسوب
با  كه بود ها تجارتخانه اين از يكي تبار، روسي تجارتخانه ،»آذربايجان راه« كمپاني. داشتند
 دولت از را شيشه ي كارخانه امتياز توانست اي دوره در تبريز در صنعتي هاي گذاري سرمايه
  1.»شد داده آذربايجان  راه كمپاني به آذربايجان در سازي آبگينه كارخانه يك امتياز «:بگيرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شـوراي  مجلـس  اسناد مركز :مأخذ( ملي شوراي مجلس به گر  شيشه ابراهيم حاج ي عريضه ـ1 شماره سند
  )اسالمي

                                                 
  .168ص ،آبگينه .1
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 67  ايران در شيشه توليد براي قاجار دوران هاي شتال

  تبريز در گر شيشه ابراهيم حاج گري شيشه كارخانه
 وجـود  شـاه  به گر شيشه ابراهيم  حاج   ي عريضه با رابطه در سندي پهلوي، ي  رهدو اسناد در

 گري شيشه كه ابراهيم حاج نامه، اين در. است او دستخط به و اش  حرفه با رابطه در كه دارد
 در سال هفتاد و است وي اجدادي و آبا شغل او، ي حرفه كه مطلب اين بيان با بوده تبريزي

 ديگـري  كارگاه به گري  شيشه امتياز اعطاي از تا خواهد  مي شاه از شته،دا فعاليت حرفه اين
 و بـارفتن  همچـون  خـود  توليـدات  مطلوب كيفيت از نامه، اين در همچنين. كند نظر  صرف

 بـه  قـادر  كـه  شود مي مدعي و گويد مي سخن آنها بودن آزمون قابل و ممتاز، هاي مردنگي
 در را گـري  شيشه هاي  كارگاه حضور سند، اين .است زمينه اين در كشور نيازهاي برآوردن

  )1شماره سند. (نمايد مي بيان تبريز
 

  آباد خاني بلورسازي كارخانه
 كارخانـه  احـداث  فكـر  بـه  ،ق1270 در بلورسـازي  ي كارخانه از بازديد با شاه ناصرالدين
 خـروج  از و برهانـد  صـنعتي  كـشورهاي  بـه  وابستگي از را كشور تا افتاد ملي بلورسازي

 اندازي راه دستور وي بازديد، اين پي در. نمايد جلوگيري ملي هاي سرمايه از زيادي قاديرم
 سـند . (نمـود  صـادر  غيـره  و بلورسازي و كاغذسازي و شماعي و ريسي ريسمان كارخانه
ـ ا در يفرانسو كارگر دو) 1855 (1272 در«متعاقب آن   ) 2شماره  احـداث  بـه  اقـدام  راني

 سيرئ  بارت، ويموس (يگر شهيش بوته ساخت متخصص نانيا زا يكي. كردند شهيش كارخانه
 و در جهـت     نـان ي از ا  تي حما ي شاه برا   احتماالً 1».شهيش  جهت ساخت    يگريو د ) كارخانه

ـ  ياهـ  كارخانـه  يانـداز   راه ي بـرا  ي،فرانسو گر شهي دو ش  نيكاهش روند واردات، از ا      ي مل
  .  استدهكراستفاده 

 ي روزنامـه  و كنـد  مي كار به شروع آزمايشي تصور به ،ق1278 در كارخانه سرانجام
 بيـان  گونـه  ايـن  را كارخانـه  انـدازي  راه خبر االخري جمادي شانزدهم در ايران  هيعل دولت
 همـين  بـا  اسـت  شـده  ساخته فرنگي كارخانه آن كه  وصف با بلورسازي كارخانه«: كند مي

 و انـواع  به مرغوب و خوب بلورهاي است، شده ساخته امتحان جهت به كه ايراني كارخانه
 و برند مي كار به و خريده را بلورها همان مردم كه قسمي به شود، مي ساخته مختلف اقسام
 اولين 2.»شد خواهد ساخته فرنگستان بلورهاي مثل خوب بلور فرنگي، كوره ساختن از بعد

                                                 
1. Traditional craft in Qajar Iran, p93. 

  .5 قمري، ص1278االخري   جمادي16، 509ش  روزنامه دولت عليه ايران،.2
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 12 مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  68

 خـاك  بـه  دسترسـي  عـدم  آمد، پيش كارخانه اين اندازي راه و احداث روند در كه مشكلي
 در. نمودند وارد پاريس از را بوته خاك كوره، ساخت براي لذا و بود ايران در كوره ساخت
 جهـت  به پاريس از كه بوته خاك«: شود مي بيان گونه اين كارگاه مشكالت ملي ي روزنامه
 مشغول كارخانه استاد بارت، موسيو و رسيده اوقات اين بودند خواسته بلورسازي كارخانه
   1.»است بوته ساختن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1279 صفر ،527، شهمان .1

آبـاد، در      خـاني   اندازي كارخانـه   ه راه در حاشيه نامه، دربار   ( شاه   دستور كتبي ناصرالدين   ـ2سند شماره   
 )مركز اسناد ملي ايران:مأخذ(جواب درخواست متن نامه
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 69  ايران در شيشه توليد براي قاجار دوران هاي شتال

 در ايـران  ي عليه دولت ي  روزنامه در كارخانه محصوالت اولين ساخت خبر نهايت، در
 و مراقبـت  از بلورسـازي  كارخانه«: شود مي گزارش گونه بدين 1279 شوال هفتم و بيست
 دهگـذار  كوره در و گرفته عيار بوته چند روزها اين وقت، علوم وزير اعتمادالسلطنه، اهتمام
 آمـده  بيـرون  آنها نمونه و باشند  مي غيره و مردنگي و گيالس ساختن مشغول حال و بودند
 از بلكـه  و نـدارد  فرنگـستان  بلـور  بـا  فرقـي  چنـدان  و است خوب صفا و كمال در. است

 كـه  كارخانـه  محصوالت گزارش اين در 1.»است تر عيب بي و بهتر ترخان حاجي بلورهاي
 از بهتـر  آن كيفيـت . اسـت  شـده  مقايـسه  وارداتـي  التمحـصو  با است مردنگي و گيالس
 بنـدر  طريـق  از روسـيه  كـه  وارداتـي  بلورهـاي . است شده  دانسته ترخاني حاج بلورهاي
 قيمت نتيجه، در و كيفيت چون ،كرد مي ايران وارد زياد ميزان به) ترخان حاجي (2آستارخان

  .شد مي يافت ايراني هاي خانه عموم در داشت، نازلي
 از بازديـد  و مراجعه با مقوله، اين به خود عالقه ابراز بيان براي شاه  ناصرالدين همچنين

 از شـاه  ،1279 الحـرام  الحجـه  ذي سـوم  در. نمـود  اقـدام  گـران  شيشه تشويق به كارخانه
 آورد عمل به بازديد بود كيفيت با و متنوع توليدات داراي كه آباد، خاني ي شيشه ي كارخانه

ـ  دولت ي  روزنامه در نيز بازديد اين گزارش و جمعـه  روز «:شـود  مـي  منتـشر  ايـران   هعلي 
 و فرمـا  تـشريف  آبـاد   خاني به ]شاه  ناصرالدين[ همايون فيروزي موكب كه ذيقعده دوازدهم

 كارخانـه  در بلورآالتي كه  كارخانجات رئيس سرهنگ باقرخان بودند، فرموده اجالل نزول
 مـورد  آورده، همايون حضور به غيره و ورشيدخ و شير الله قبيل از بود ساخته بلورسازي

 شده ساخته بلورآالت مبارك پاي خاك در و گرديد خسروانه مراحم بذل و عواطف شمول
 بيـانگر  كارخانـه،  ايـن  احـداث  روند به شاه، ويژه توجه 3».افتاد مقبول و مستحسن جديد
 توليـدات  هـا،  زارشگ اغلب در. باشد  مي دوران آن اقتصاد و صنايع در توليدات اين اهميت

 ي روزنامـه  564 شـماره  در. اسـت  شـده  ذكر قليان و گيالس مردنگي، الله، كارخانه؛ اين
 دستياري به جديد كوره ساختن از بعد بلورسازي كارخانه«: است آمده ايران ي عليه دولت
 و قليـان  و مردنگـي  و الله قبيل از بلورآالت ساختن مشغول متصل ايراني عملجات همان

                                                 
  .3 قمري، ص1279 شوال 27، 541، شهمان .1
  .شد مي محسوب ايران تجاري مبادالت كانالكه ) امروزي آذربايجان (سابق شوروي در مرزي بندري .2
  .5، صقمري1279 الحرام الحجه ذي، 543 روزنامه دولت عليه ايران، ش.3
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 فروختـه  اسـت  ميدان سبزه در كه كارخانه به متعلق دكان در مزبور اسباب و باشد  مي غيره
  1.»شود مي

 پـوالك  هـاي   گفتـه  طبق بر كه   شود ي تهران با شكست مواجه م     شهي ش كارخانه داتيتول
. برنـد  بكـار  را خود اطالعات توانستند مي كمتر ديار اين در] فرانسوي گر  شيشه دو[ اينها«

 را فايده اين كوتاهشان كار همان ولي. كنند پيدا را آتش برابر در مقاوم خاك نتوانستند زيرا
 بكـار  محلـي  شيـشه  توليـد  در و آموختند آنان از را رموز كار  از بعضي ايرانيان كه داشت
 از آنهـا  اطالعـات  اما بودند، خوبي گران صنعت چه اگر فرانسوي گر شيشه دو آن 2.»بردند
 مـواد  بـه  دسترسي براي مناسب شرايط بتوانند كه نبود دقيق و كافي حد بدان شيمي دانش
. بـود  آنـان  شكـست  عوامـل  از امـر  اين و سازند فراهم اروپا، همانند ايران،  خاك در خام

. انجاميد طول به سال پنج آنان هاي تالش«. نبود دسترس قابل عصر آن ايران در كه دانشي
 مـدت   كوتاه فعاليت حال اين با 3».گذشتنددر ايران در و شده فراموش فرانسوي مرد دو آن
 انـدازي   راه در آنهـا  ي  تجربـه . داشـت  ايـران  سـنتي  گري  شيشه روند بر مثبتي تأثير دو، آن

 صنايع اين اندازي راه كمبودهاي و مشكالت شناسايي در را تأثير بيشترين ملي، گري شيشه
  . بود ايران خلدا در اوليه مواد تهيه مشكل آن، رأس در كه داشت، ايران در

 بلورسازي كارخانه«: نويسد  مي مطلب اين ي  ادامه و تأييد در شايگان گنج در جمالزاده
 اعلي بسيار بلور نام والنژ موسيو معلمي به و شد ساخته تهران در قمري 1285  حدود در
 و والنـژ  موسيو تجربه 4».خورد بهم الزمه مواد نقصان مالحظه به بعدها ولي آورد عمل به
  . گرفت پايان ق1285 در بود، گشته متحمل ايران دولت كه هنگفتي هزينه با برت وسيوم

                                                 
  .5، صقمري 1281، جمادي االول 564 ش همان،.1
  .391ص ،ايرانيان و ايران: پوالك سفرنامه .2

3. Traditional craft in Qajar Iran, p94.  
  .93ص يزدي، افشار محمود دكتر موقوفات: تهران ،شايگان گنج ،)1376 (جمالزاده، سيدمحمدعلي .4
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 غـالم   ميـرزا  دهنـده  سـفارش  نـام  شـاه،  مظفرالـدين  دوران بـه  متعلـق  ،)چراغ محافظ( مردنگي ـ10تصوير
  )دفينه گنجينه: مأخذ( 1282 است؛ شده ذكر شيرازي تاجر آقا حسين

  
  الضرب امين ي شيشه كارخانه

 و تجـار  پرنفـوذترين  و بزرگتـرين  از الـضرب  امـين  به مشهور اصفهاني، محمدحسين اجح
 بـسياري  بر داشت، شاه و دربار ميان در كه قدرتي و نفوذ سبب به وي. بود وقت بازرگانان

 از صنعتي، محصوالت ي كننده وارد بزرگترين الضرب، امين. نهاد مي تأثير دولت اقدامات از
 كه جايگاهي سبب به خود، تجاري زندگي از دوراني در وي. بود بولاستان از شيشه، جمله
 احداث كه افتاد ايران در صنعتي هاي گذاري سرمايه فكر به داشت، بازار و مردم دولت، نزد

 ي جملـه  از بـافي  ابريـشم  نيـز  و ريسندگي جمله از صنعتي روش به توليدي هاي كارخانه
 شـايد . بود بلورسازي كارخانه نمود، احداث وي كه ييها  كارخانه ديگر  از .بود او اقدامات
. گرفـت  شـكل  اروپا به او سفر در كارخانه اين احداث در الضرب امين هاي انگيزه نخستين
 آلمـان،  بـوهم  كارخانجـات  از بازديـد  از پـس  آنجا در و گذشت بوهم از« او كه هنگامي
 آبـاد  خـاني  ي شيشه ي   هكارخان ي تجربه از سال 20 حدود 1.»داد سفارش كريستال تعدادي

                                                 
 و اتحاديه منصوره ترجمه دارالضرب، امين ؛نيكمپا محمدحسين حاج زندگينامه ،)1379 (مهدوي، شيرين .1

  .216ايران، ص تاريخ نشر: تهران لو، حسينك اميرخاني فرحناز
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 محمدحـسين  حـاج  1305 حـوالي  در« كه گذشت مي بارت  موسيو و موالنژ موسيو توسط
 الـضرب   امـين  «منظـور  اين براي 1»نمود  احداث تهران در ديگري  كارخانه دارالضرب  امين

  محمدحـسين  حـاج  بلورسـازي   كارخانـه   2».وارد كـرد   اروپـا  از را ضـروري  هاي  ماشين
 داده بـاره   اين در گزارشي ش 1310 تا نمود، فعاليت به شروع 1305 در اين كه  با اصفهاني

  . است نشده
 همـان  بـه  را خود توليد روند ايران، در شيشه توليد مشكالت با مواجهه در الضرب  امين

 ي كارخانـه  ي واسـطه  بـه  كه گرفت كار  به را كارگراني  همچنين او. كرد حفظ سنتي ي  شيوه
 تـا  وي كارگـاه . بودنـد  ديـده  خارجي گران شيشه از را الزم هاي موزشآ گري، شيشه ملي
  .  شود نمي تعطيل بحث مورد هاي كارخانه سرعت به و داده ادامه خود فعاليت به ها مدت

  

  دتي ادوارد موسيو آالت شيشه ي  امتيازنامه
 روزيرمختـا  اولـين  3دورپ، بـارون  توسـط  ايران اقتصادي اوضاع از كه هايي گزارش طبق

 و اسـت  فرانـسه  انحـصار  در شيشه تجارت اين كه،  بر مبني شود؛  مي بيان ايران، در بلژيك
 كارخانه احداث فكر به ها بلژيكي دارد، بسيار تقاضاي و پررونق بازار اي شيشه محصوالت

 مورد در عيسوي چارلز. كردند منعقد را آالت شيشه امتيازنامه و افتاده تهران در گري  شيشه
 بـه  هـا  بلژيكي كه را منافعي ي همه سازي شيشه«: نويسد  مي كارخانه اين كار  ه  ب آغاز علت

 غريبـي  و عجيب دورپ، چيزهاي  بارون 1891 گزارش در 4».داد مي بدست بودند دنبالش
 37 در 55 جـام  هـر  بـود  فرانـسه  تجـارت  انحـصار  در كـه  شيـشه «: است شده توصيف
 در را شيـشه  كـه  وقتـي . داشـت  زشار قـران  5 تـا  4.5 عمـده  فـروش  با اش متري سانتي

 قابل سومش  يك فقط كنند، مي وارد كشتي با است جام هشت حاوي كه جگني هاي  صندوق
 سـوي  از. اسـت  آن توليدي قيمت از بيشتر برابر  ده   آن محلي قيمت اينجا در. است استفاده
 داراي كـه  كننـد   مـي  زندگي هايي  اتاق در ايرانيان چون. است حد از بيش نيز تقاضا ديگر،
 و شيـشه  به آنها عالقه. مانند  مي را فانوسي نظر به درست. است متعددي هاي  پنجره و درها

                                                 
  .93ص ،شايگان گنج .1
: تهـران  ،ايـران  در صـنعتي  گذاري سرمايه و تجارت تاريخ و الضرب امين حاج ،)1366 (معتضد، خسرو .2

  . 605ص جانزاده،
3. Baron Derp  

  .475ص ،قاجاريه دوران: ايران اقتصادي تاريخ .4
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 كـالن  منافع حصول براي كه شود مي باعث مسائل اين تمامي بنابراين،. است العاده فوق آينه
 و سه. شدند كار به دست ديگران از زودتر ما بلژيكي هموطنان واقع در. شوند كار  به دست

 را pour la verrerie perse شـركت  ي  سـرمايه  و شـد  گذاشته هم روي فرانك ميليون مني
   1.»داد تشكيل
 ايـن  فعاليـت  بـا  همزمـان  و الـضرب  امين گري شيشه كارخانه احداث از پس سال يك
 شاه مظفرالدين جانب از) ايران  وقت وزير (السلطان امين بين ما اي امتيازنامه ايران، در كارگاه

 موجـب  به. شد منعقد بود، ساكن تهران در بلژيك دولت جانب از كه دتي، ادوارد وموسي و
 و شد واگذار دتي ادوارد موسيو به سال سي مدت به آالت شيشه ساخت امتياز قرارداد، اين

 مقابـل  طـرف  توافق با را كارخانه مكان امتياز صاحب. شد تنظيم فصل ده در نيز توافقاتي
 سـاير  و ابـزار  هـا،   دسـتگاه  كـردن  وارد بـراي  ماليـات،  و گمرك پرداخت از و نمود تعيين

 از درصـد 15 سـاليانه  بـود  ملزم دتي ادوارد موسيو نهايت در. شد معاف كارخانه مايحتاج
 در زمـان  ايـن  در كه سنتي هاي گري شيشه جز. بپردازد ايران دولت به را خود خالص سود
 ايـران  در را گـري  شيـشه  كارخانـه  زياندا راه حق ديگري شخص هيچ بودند، برقرار تهران
 ايـن  در را بـارفتن  و بلـور  محـصوالت  هرگونه ساخت امتياز دتي ادوارد موسيو و نداشت
 شيـشه  واردات از كه شد متعهد مزبور كارخانه توليدات از حمايت براي شاه. داشت دوران

 رايگان، طور هب قرارداد، طرف كه كرد صادر را اجازه اين حتي شاه. كند جلوگيري ايران به
  . نمايد استخراج ايران شمال هايجنگل از ها كوره سوخت براي را خود الزم چوب تمامي

 و نمـود  واگذار دتي ادوارد موسيو به را بسياري مزاياي ظاهر در امتيازنامه، اين هرچند
 بـه  كارخانه اين كه صورتي در اما داشت، شباهت استعماري قراردادهاي به بيشتر ظاهر در
 طـرف . باشد ايران در صنعتي گري شيشه گذار بنيان توانست مي يافت، مي دست خوبي ديلتو

 منعقد آهك و سنگ استخراج بر مبني نيز ديگري قرارداد معاهده، اين از بعد اندكي ،قرارداد
  )3شماره سند. (بود مؤثر كارگاه اين اوليه مواد و منابع تأمين در حتم طور به كه كرد

                                                 
 .475ص ،همان .1
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 75  ايران در شيشه توليد براي قاجار دوران هاي شتال

    
  )اسالمي شوراي مجلس اسناد  مركز:مأخذ( دتي ادوارد موسيو به اعطاشده امتيازنامه ـ3 شماره سند

  
  ها بلژيكي شيشه كارخانه
 سـي  بر بالغ «نمودند ايران وارد صنعتي هاي سرزمين از ها بلژيكي كه آالتي ماشين بر عالوه
. شدند وارد نيز كالن حقوق با گوناگون مستخدمين و دستياران با همراه آلماني مكانيك نفر

 بـرداري   بهـره  ي آمـاده  شـان   همه و شد، برپا غيره و ها كوره و ها بوته انبارها، ها،  آزمايشگاه
: بـود  نكـرده    فكـري  داشت بسزايي اهميت كه ناقابل چيز يك درباره هيچكس ولي شدند؛
 و دبـو  گران بسيار كه زغال نيز و آلومينيوم و كلسيم  سيليكات خام، مواد كردن پيدا مشكل

 هـم  مـسايل  ايـن  ترتيـب  بدين. شد مي تمام تر گران هنوز بيشتر توجهات با گذشته اينها از
 نيـز  و كـار  مراحـل  رونـد  در بـسيار  هـاي  وقفه بروز رفته  رفته 1».كشيد طول   زماني مدت

 و دلـسردي  سـبب  شـدند،   مي درگير آن با كارخانه اين مديران زمان، مرور به كه مشكالتي
 و حبـاب  از مملـو  محـصولي  كارخانـه « :گرديـد  موجـود  موانـع  حل ايبر آنها تفاوتي بي

                                                 
  .اج همان .1
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 مارسـي  از شيـشه  بهتـرين  ورود ي هزينـه  از باالتر آن ي هزينه كه داد، مي بيرون ناخالصي
 اصـلي  لوازم نواقص چون. شد روبرو ناكامي با تهران verrerie شركت ترتيب بدين. گرديد

 اين كه  بدون بود، شده صرف فرانك ها  ليونمي چون بود، جبران غيرقابل خام مواد خصوصاً
  1.»گردد تأمين سهامداران نظر

 ايـران  در آن از قبـل  تـا  كـه  سـازي  شيشه هاي كارخانه سرگذشت ي مطالعه بود ممكن
 از و نـشدند  دلـسرد  هـا   بلژيكي هرچند بكاهد، ها بلژيكي خسارت ميزان از داشتند، فعاليت
. كردنـد  اسـتفاده  خيابـاني  هـاي  المـپ  ساخت در بودند، كرده وارد كه موادي و ها دستگاه

 هـاي   خيابـان  تـا  گرفـت  عهده به دولت براي را خياباني المپ يكهزار حداقل گاز شركت«
 نور از پر هاي شب به را خود جاي آن، تاريك هاي شب باالخره كه كند چراغان  را پايتخت
 و موادخـام  خصوص در اساسي فكر هم اينجا در ولي. گردد پاريس و لندن نظير ها،  چراغ
 صـنعت  يك و نشدند دلسرد آنها دولتي، تعهد خاطر  به الوصف مع. بود نشده آن زياد هزينه
 بـه  شـروع  آنهـا  كردنـد،  ايجـاد  بزرگ، صنعت يك عنوان به اصلي صنعت كنار در امدادي
  3.»نمودند 2اللون معادن از استفاده

 قدري جبران سبب گمرك، و تماليا حذف با ايشان، صنعتي هاي فعاليت از شاه حمايت
 آگوسـت  21( 1312 در كارخانه اين. شد بلورسازي در شان شكست از ناشي خسارات از

 شروع خالص سود درصد 27 با) 1895 نوامبر (1313در« آن توليد و شد تأسيس) 1894
 عـدم  صـورت  در. بـود  مطلـوب  حـد  در سـديم  و كوارتز مقاوم، رس خاك كيفيت. گرديد

 را بـازار  مناسـب،  هاي شيشه توليد با كه توانست مي بلژيكي ي شيشه ي كارخانه مشكالت،
. بودند بين  خوش كارخانه توليدات به بسيار شيشه كارخانه مديران حقيقت، در. دهد پوشش
 به نداشت، شيشه كارخانه آينده به اي اميدوارانه نگاه اين كه با بلژيك، سياسي نماينده 4بينز،

 ايـن  توليـدات  مورد در 5».نمود  اقدام بودند ديده آموزش كه يايران 32و اروپايي 8 جذب
 انتهـاي  تـا  و اسـت  بـوده  پنجره هاي  شيشه تأمين هدف با بيشتر كه گفت توان مي كارخانه
  . اند نموده محصول همين صرف نيز را خود فعاليت

                                                 
  .اج همان .1
  .است بوده آهك و سنگ زغال معادن داراي كه فشم نزديكي در كوهستاني اي منطقه .2
  .476ص همان، .3
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 تأسـيس  از پـس سـال    6 حـدود  يعنـي  ،ق1317 بـا  مطـابق   1900 در كه اي نامه در
 حكومـت  صـدراعظم  ـ به  ها  بلژيكي بلورسازي كارخانه ـ مدير  كمون دل توسط كارخانه،

 در و كـرده  وام تقاضـاي  ايران دولت از كارخانه اين است، شده السلطان نوشته  قاجار؛ امين 
 به نامه، اين در كارخانه رئيس. گذارد مي گرو را آن هاي دستگاه و كارخانه زمين آن، ازاي
 وي. دهـد  مـي  را كارخانـه  موفقيـت  قول و نموده اشاره بلورسازي هكاخان مجدد اندازي راه

 شخـصي  از و نموده دعوت ايران به را، بلژيك در اي شيشه كارخانه رئيس كه كند  مي اشاره
 كارخانـه،  انـدازي  راه از سال 6 از بعد ظاهرا. خواست خواهد كمك كوره ساخت براي نيز

  . بود  نشده حل كوره ساخت مشكل هنوز
 ايـن . شـود  مـي  ضـياءاهللا  نـام  به شخصي به كه است اي اشاره نامه، اين جالب اتنك از
 درصـدد  و بـود  رفتـه    بلژيـك  به بلورسازي فراگيري براي خود، شخصي هزينه با شخص

 هـاي  نـشانه  از بلورسازي مدير نظر از اقدام، اين. است  بوده ايران در صنعت اين اندازي راه
 در موفقيـت  قـول  و نموده ياد وي اقدام از »كمون دل« .است ايران در صنعت اين موفقيت
  )4شماره سند. (دهد مي را محصول ساخت

    
  )امورخارجه وزارت اسناد مركز: مأخذ( وقت، وزير »السلطان امين« به كمون دل نامه ـ4 شماره سند
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 متعلـق  و اسـت،  شده نوشته شاه مظفرالدين به شخص همين توسط كه ديگري ي نامه در
 گفتـه  سـخن  كارخانه پيشرفت از عدم  است، درخواستي وام دريافت از پس  ماه  اردهچه به

 و اسباب همه و كارخانه نهايت در و نكرده حاصل موفقيتي كه دارد مي بيان وي. است  شده 
  )5شماره  سند. (كند مي واگذار) قاجار شاه مظفرالدين (وقت حكومت به را لوازمش

  )همان: مأخذ( قبلي، نامه از پس ماه چهارده شاه، مظفرالدين به خطاب كمون دل نامه ـ 5 شماره سند  
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 اي شيـشه  قليـان  ـ11 تصوير
ــوش ــا منق ــن، رنــگ ب  روغ

 و آبگينـــه مـــوزه: مأخـــذ(
  )ايراني سفالينه

 اي شيشه پاش گالب ـ12 تصوير  
: مأخـذ  (تهران، نقاشي، رنگ، بي

  )ايراني سفالينه و آبگينه موزه

    

  
   نتيجه
 بـراي  شـهرها  اغلـب  در محلي هاي كارگاه صورت به قاجار دوران تا كه سنتي گري شيشه
 حمـل  و نگهـداري  بـراي  كـاربردي  هـاي  تنـگ  و بطـري  چون اي شيشه محصوالت توليد

 داخلي رشد به رو نيازهاي پاسخگوي تنهايي به اند،  بوده فعال آن نظاير و گالب عرقيجات،
 كاالهـاي  انبـوه  توليـد  سـبب  به قاجار دوران در صنعتي كشورهاي ،آن پي در. است نبوده

 بـراي  مناسـبي  محـل  ايـران،  بازارهـاي  سياسـي،  روابط گسترش با آن همزماني و صنعتي
 كـشورهايي  از شيـشه  واردات  رو،    اين از. شد اروپايي كشورهاي صنعتي كاالهاي ي عرضه
 مقابلـه  بـراي  ايران دولت هاي  ش  تال. شد آغاز ايران به فرانسه و ستانانگل روسيه، همچون

 :نظيـر  داليلـي  بـه  كـه  انجاميد هايي كارخانه گيري شكل به شيشه واردات افزايشي روند با
 مـشكالتي  با اوليه مواد نقل و حمل باالي ي هزينه و مناسب سنگ ذغال اوليه، مواد فقدان
 مـوثر  عوامـل  جمله از گرفت، انجام زمينه اين در كه هايي تالش ممارست عدم. شد  مواجه

 . بود ها كارگاه اين موفقيت عدم در

 تقـسيم  عمـده  گـروه  سـه  به توان  مي را دوران اين بلورسازي هاي  كارخانه مجموع، در
 از ايـران  اسـتقالل  جهـت  در دولـت  مالي پشتيباني و حمايت به كه هايي  كارخانه ـ1: نمود
. تهـران  آبـاد  خـاني  در واقـع  يگـر  شيـشه  ي كارخانه مانند د؛ش احداث وارداتي هاي شيشه
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 دوران جامعـه  در كـه  است بوده الله و قليان گيالس، مردنگي، شامل كارخانه اين توليدات
 هـا،  كارخانـه  ديگـر  به نسبت دولتي هاي كارخانه. است داشته توجهي قابل تقاضاي قاجار
 هـاي  گـذاري  سـرمايه  با كه هايي كارخانه ـ2. اند بوده مشغول فعاليت به بيشتري زمان مدت
 ي كارخانه مثل نمودند؛ فعاليت به شروع دربار، حمايت تحت و خارجي هاي دولت و تجار
 آن توليدات و گرديد احداث پنجره ي شيشه تأمين هدف با كارخانه اين. ها بلژيكي ي شيشه
 در داخلـي  گـذاران  سـرمايه  و تجار كه هايي كارخانه ـ3. شد مي تخت هاي شيشه شامل نيز

. الضرب امين ي شيشه ي كارخانه مانند نمودند؛ احداث كاالها اين رويه  بي واردات با مواجهه
 مـشابه  آن توليـدات  و شـد  برپـا  مـصرفي  يهـا  شهيش نيازهاي برآوردن براي كارخانه اين

. داشت الله و مردنگي قليان، خوري،  شربت نظير محصوالتي و بود ملي ي شيشه ي  كارخانه
 اينان، مشابه توليداتي و داده ادامه خود فعاليت به همزمان، نيز سنتي گري شيشه هاي كارگاه

  .كردند مي ارائه بازار به را تر نازل كيفيتي با
 آشنايي و مهارت عدم مناسب، و مرغوب ي  اوليه مواد به دسترسي عدم مشكل بر عالوه

ـ  فلـزي،  هـاي  قالب ساخت در آنها ناتواني و جديد هاي تكنيك با ايراني گران شيشه  واردم
 نـاموفق  حضور. است داشته منفي تأثير دوران اين در شيشه توليد روند بر كه است ديگري
 ها  تكنيك با داخلي گران شيشه آشنايي جمله از مثبتي تأثيرات ايران در خارجي گران شيشه

 و ظريف بدنه مطلوب، ايستايي با آثاري ساخت سبب كه دينما يم ايجاد گري شيشه فنون و
 هـر چنـد   . گـردد   مـي  دوران ايـن  در محلـي  توليد اوليه هاي نمونه به نسبت ريت مقبول فرم

 هنگـام  زود شكست با ايران در شيشه توليد زمينه در صنعتي هاي گذاري سرمايه هاي تجربه
 بـر  تـزئين  هـاي   روش و نقـوش  و سـاخت  هـاي   تكنيـك  كـه  تأثيراتي اما شود،  مي مواجه
 بـه  توجـه  بـا   .است مشاهده قابل داخلي وليداتت در امروز به تا نهد، مي سنتي گري شيشه
 ايـران،  در شيشه توليد ي زمينه در... و گمركي هاي حمايت و كالن هاي گذاري سرمايه لزوم

 بيـشتري  زماني ي بازه در واسطه بدين شود،مي احداث ها دولت حمايت با كه هايي كارخانه
  . باشد مي مطلوب فيتكي با آثاري داراي و پرداخته كشور مورد نياز توليد به
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  . اطالعات:تهران ميرزا، محمدطاهر
  . دهخدا فروشي كتاب: لندن شاپورگودرزي، ترجمه ،پاتينجر سفرنامه ،)1348 (هنري، ـ پاتينجر،
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 . خوارزمي
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  . پهلوي رضا فرهنگي بنياد: تهران ،پيرامون و تبريز ،)1350 (شفيع، ـ جوادي،
  .  كارنگ:تهران پورپيرار، ناصر ترجمه ،غرب به گرايش ،)1383 (ناصر، ـ خليلي،

  .طاووس: سميعي، تهران غالمرضا ترجمهبختياري،  تا خراسان از ،)1378 (هانري، دالماني، ـ رنه
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: تهـران  ،ايـران  در صـنعتي  گذاري سرمايه و تجارت تاريخ و الضرب امين حاج ،)1366 (خسرو، ـ معتضد، 
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  :نشريات
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