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 بررسی جایگاه قالی کرمان در دوره ی قاجاریان

 

 1هانيه نيکخواه

 2سارا رضواني

 
 چكیده

آشفتگي در معرفي عوامل پيشرفت و یا ركود قالي كرمان در دوره ی قاجاریه سبب سردرگمي در تشخيص درست روند 

های افت و خيز قالي كرمان یده است. هدف در این پژوهش، یافتن دورهصعودی و نزولي قالي كرمان در این بازه زماني گرد

ر رسد كه قالي كرمان ددر زمان قاجار است. این پژوهش با بررسي تاریخ و مستندات موجود انجام پذیرفته است. به نظر مي

های خارجي و نيز كيفيت شركت، شمار كارگران قاليباف، تالش تاجران و تعداد آنها، حضور هاكارگاهزمينه صادرات، تعدد 

بافت و طرح، در دوره ی قاجاریه پيشرفت بسياری داشته و همچنين از توجه و استقبال بسياری از حکمرانان آن دوره برخوردار 

های جهاني اول و دوم و نيز بحران اقتصادی سبب ركود صنعت بوده است. در مقابل؛ قحطي، شورش، اعتصاب كارگران، جنگ

ر كرمان شده است. در دوره قاجار؛ مرحله ركود قالي كرمان مربوط به اوایل و اواخر این دوره و مراحل پيشرفت آن قاليبافي د

 تحليلي انجام شده است.  -در زمان محمد عليشاه و احمد شاه قاجار بوده است. این پژوهش تاریخي با رویکردی توصيفي

 

 يبافي، ركود قاليبافي.قالي كرمان،  دوره قاجار، پيشرفت قالكلید واژه:

 

 مقدمه

 شود تا برایسبب مي حکومتي،های گوناگونپيشينه قالي كرمان و فراز و فرودهای آن در دوره بودنناآشکار

ا هدف در این نوشتار، شناسایي وضعيت ی .صورت گيردها اقداميبازشناسي پيشينه و جایگاه قالي كرمان در این دوره

هایي چند را به ذهن قالي كرمان در زمان قاجار است. بررسي این روند، پرسش بازشناسي دوره های افت و خيز

سازد كه این پژوهش نيز در پي یافتن پاسخ آنها است.آیا قالي كرمان در دوره ی قاجار پيشرفت داشته و یا متبادر مي

ن پيشرفت یا ركود دچار ركود شده است؟ این پيشرفت و ركود در چه زماني رخ داده است؟ چه عواملي سبب ای

ی قاجار ) دوران حکومت های با اهميت قالي كرمان بوده است. از اوایل دورهی قاجار یکي از دورهدورهبوده اند؟ 

ا بيکر های پاتریشيقاليبدست نيامده است و بر اساس نوشته یآقا محمد خان، فتحعلي شاه و محمدشاه قاجار( نمونه

)بيکر،  ددانی فتحعليشاه قاجار ميصنایع شالبافي در كرمان را مربوط به دوره در كتاب منسوجات اسالمي كه رونق

قالي های موجود و نيز اسناد  ی قاجار را پارچه بافي دانست. اماتوان تنها صنعت رایج اوایل دوره، مي(144، 1385

دین شاه الدین شاه و مظفرالی ناصرمکتوب، نشانگر پيشرفت قابل مالحظه قاليبافي و همچنين پارچه بافي در دوره

ط سياسي، شرایی محمد عليشاه و احمد شاه قاجار نيز شاهد پيشرفت صنعت قاليبافي كرمان هستيم. هستند. در دوره

                                                 
 haniehnikkhah@gmail.comکرماناستادیار گروه فرش دانشگاه شهید باهنر 1

 sararezvahi69@yahoo.com.کارشناسی ارشد صنایع دستی2
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اجتماعي و اقتصادی در دوره قاجار، سبب بروز پيشرفت ها و همچنين ركودهای پي در پي در گستره قالي كرمان 

ي مؤثر در پيشرفت این صنعت، مي توان به تمایل، حمایت و تصميمات پادشاهان گردیده است. از جمله عوامل سياس

و حکمرانان و همچنين افراد برجسته در این گستره اشاره كرد. تالش تجار و شركت های خارجي را در افزایش 

ها و اهكارگ صادرات قالي نمي توان نادیده گرفت. روی آوردن اقشار فرودست به این صنعت و به دنبال آن افزایش

های قاليبافي از عوامل اجتماعي تأثيرگذار در صنعت قاليبافي كرمان بوده است. قحطي و خشکسالي، اعتصاب دستگاه

بب اجتماعي هستند كه س -كارگران قاليباف و شالباف و نيز كشته شدن اربابان این صنعت مهم، از عوامل سياسي

یافت؛ مردم چه شرایط اقتصادی كرمان در اقشار مختلف بهبود مياند. هری قاجار شدهركود این صنعت در دوره

در مقابل؛ بحران اقتصادی در كشورهای خریدار  ( و114، 1385)نجم الدیني، آوردندبيشتر به این صنعت روی مي

های بكرد. بنابراین، واكاوی مستندات باقي مانده و همچنين بيان فراز و نشيقالي كرمان، این صنعت را متزلزل مي

ی قاجار، سبب شناخت بيشتر جایگاه قالي كرمان در این دوره گردیده و رخ داده در صنعت قاليبافي كرمان در دوره

به پيشرفت این صنعت در عصر حاضر كمک خواهد كرد. در این نوشتار سعي بر این است تا با نگاهي تاریخي، 

ای ها را به همراه تحوالت روی داده، بررسي نمایيم تا زمينهها و عوامل موثر در آنهرویدادهای موثر بر این دگرگوني

 تحقيقاتي جامع تر در این گستره فراهم گردد.

 

 روش تحقیق

 نقشه های قدیمي وروش تحقيق در این پژوهش تاریخي، تحليل مدارک و مستندات تاریخي مکتوب و عيني)

تحليلي مورد بررسي قرار  –به روش توصيفيآوری شده ( است. اطالعات جمعهای بازمانده از این دورهفرش

 اند.گرفته

 

 قالي كرمان در دوره ی قاجاریه

های بعد از انقراض صفویان، بر اقتصاد و در نتيجه صنعت قاليبافي ایران تأثيرات جبران ناپذیری گذاشت. شورش

 بعد از پایان جنگ ایران و روس زیرا سرمایه و امنيتالزم برای كار و رفاه عمومي و تشویق قاليبافان از ميان رفت.

م.( نيز قاليبافي رونقي نگرفت و به تدریج با بهبود در كار كشاورزی و بازرگاني، قاليبافي هم رونق 1828/ ه. ق1244)

(. منحني پيشرفت قالي بافي كرمان نقطه اوج خود را در زمان صفویه و 17، 1372یافت )آذرپاد، حشمتي رضوی، 

اوایل دوره قاجار ثبت كرده است. بعد از این مرحله، منحني مورد بحث به حالت صعود  مرحله حضيض خود را در

درآمده و سپس دو تنزل پي در پي را نشان مي هد كه مراحل گذشتن از نقاط بحراني دیگری چون جنگ جهاني اول 

 (.181، 1374م. است ) نصيری،  1929م. و بحران اقتصادی سال  1918
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م. به طرف كرمان آمده بود، این 1794ه.ق/ 1208در سال  1هدف دستگيری لطفعلي خان زند آقا محمد خان كه با 

(. پس از آقا محمد خان، فتحعلي 243، 1389شهر را تصرف كرد و به قتل و غارت مردم كرمان پرداخت )متدین، 

 -1835ق/ ه. 1264-1250م. و محمدشاه در سال های 1835-1798ه.ق/ 1250-1212شاه در فاصله سال های 

م. به پادشاهي رسيدند. پس از گذشت شصت سال از حمله ویرانگر آقا محمد خان به كرمان، تنها اسناد 1848

مکتوبنشان مي دهند كه در فاصله زماني حمله او به كرمان تا پایان حکومت محمدشاه، فرشبافي در كرمان رایج بوده، 

ات، ی توليداست. از جمله این اسناد، یک گزارش سرّی دربارهاما قالي یا نقش مشخصي از این دوران بدست نيامده 

م. توسط سرجان مالکم به ریيس هيئت مدیره كمپاني 1801ه.ق/  1216صادرات و واردات ایران است كه در سال 

هند شرقي ارائه شد. در این گزارش یزد، كاشان، طبس و شهرهای خراسان بزرگ به عنوان مراكز بافت فرش ذكر 

ترین سند موجود از قالي بافي (. همچنين بر طبق اسناد بدست آمده، قدیمي234، 1387)حشمتي رضوی،  شده اند

(. شالبافي، پارچه بافي و 309، 1368م.( است )باستاني پاریزی،  1827ه.ق )1242در كرمان، مربوط به سال 

(. بنابراین شاید بتوان به 144، 1385دوزی در دوره فتحعلي شاه و محمد شاه قاجار رایج بوده است )بيکر، سوزن

یاری منسوجات، تا حدودی نقوش قالي رایج در این زمان را مشخصکرد. عوامل بسياری از جمله قحطي و خشکسالي 

م.( 1905و  1877ه.ق /1323و  1294م.( ، اعتصاب كارگران و شورش های قاليبافان و شالبافان) 1857ه.ق/ 1273)

یي صنایع مهم این استان، از جمله قالي و پارچه بافي در دوره ی ناصرالدین شاه و در كرمان از دالیل بازایستا

ه.ق/ 1320(. افت بازار قالي كرمان در سال های 516، 2، ج1381مظفرالدین شاه قاجار به حساب مي آید )نجمي، 

، 1385الدیني،  م.، سبب شد تا خریداران، دست از تجارت كشيده و خسارت زیادی به آنان وارد شود)نجم1889

(. در این دوره زماني، پادشاهان و برخي از حکمرانان به قالي كرمان عالقه بسياری نشان داده و در مواقعي سبب 114

م. دستورالعملي مفصل از جانب ناصرالدین شاه به 1869ه.ق/ 1286پيشرفت این هنر شدند. برای نمونه، در تاریخ 

، در مورد صنعت شالبافي و سایر توليدات كرمان فرستاده شد. در این "کمرتضي قلي خان وكيل المل"حاكم كرمان 

های دیگر و فرش و محصول پشم و ... كه محصول صنعت شالبافي و بعضي نساجي» ... دستورالعمل آمده است كه: 

فزاید یک بيبهترین مال التجاره ایران است...، روز به روز به پاكي صنعت و سهولت عمل آن ها و زیادتي محصول هر 

و هر گونه معایب و مناقص كه موجب سلب ميل مشتری و نقصان خریدار و یا كمي محصول زراعت مي تواند بود، 

قالي كرمان بسيار پيشرفت نمود 2"فرمانفرما"(. در زمان حکومت 49، 1385)نجم الدیني، « به كلي رفع و دفع نماید

(. 156و 158، 1362ارت قالي دست داشتند) احمدی كرماني، نيز در تج 3"بهجت الملک"تا جایي كه بزرگاني چون 

از درآمد موقوفات امام رضا )ع( برای حرم آن حضرت، قاليي  4"محمد اسماعيل خان نوری"در همين زمان به دستور

به "شد؛ با عبارت هایي كه به سفارش اشخاص مهم بافته مي(. قالي29، 1385)نجم الدیني،   5بافته و فرستاده شد

 دیده مي شوند.  2و  1هایي از این گروه در تصاویر در كتيبه های قالي قابل شناسایي است. نمونه "رمایشف
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در كتيبه ای داخل  "فرمایش حضرت اجل حسام الملک"م. عبارت1901-1900ه.ق/ 1318 -1317: در قالي با تصویر مظفرالدین شاه قاجار، 1تصویر

 وزه كاخ گلستان، موزه مخصوص، خانم حسين پور(.متن فرش دیده مي شود )منبع: م

 

 

 

م.  محل 1896ه.ق/ 1313در كتيبه ای داخل متن فرش بافته شده است.  " 1313فرمایش عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ساالر لشکر  ":  عبارت2تصویر

 (.189،  1383نگهداری موزه فرش ایران، تهران )منبع: بصام، فرجو، ذریه زهرا، 

 

ناد به گزارش جهانگردان و سفرنامه های افرادی كه در دوره ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه ساكن كرمان با است

بوده اند، مي توان از ميزان رواج قاليبافي در كرمان اطالعاتي بدست آورد. از این افراد مي توان به كلنالیوان 

) اوایل قرن نوزدهم ميالدی( )ادواردز،  8، لرد كرزنم.(1888ه.ق/ 1319) 7م.(، ئي جي براون1871ه.ق/ 1302)6اسميت

م.(، كنسول دیگری به نام 1850ه.ق/ 1266كنسول انگليس در كرمان )گزارش وی درسال  9(، كيت ابوت229، 1368

( و سرپرسي 249، 1387م.( )حشمتي رضوی، 1893ه.ق/ 1310)گزارش سفر به یزد، كرمان و شيراز در سال10پریس

ها، دارها، كيفيت باال، آوازه، خوشنامي و در مجموع رد. در نوشته های سایکس به تعدد كارگاهاشاره ك 11سایکس

رونق قالي كرمان در این زمان اشاره شده است. فرش كه تا چندی پيش از این، تنها برای رفع نياز بازارهای داخلي 

بطه با تقاضای بازار جهاني در نظر گرفته شد، در این دوره تبدیل به یک كاالی مهم صادراتي شد و در رابافته مي

های چند مليتي (. در دوره نخستين موج گسترش قاليبافي كرمان، شركت17، 1372شد)آذرپاد، حشمتي رضوی، 

م. كساد بازار فرش كرمان با گسترش صادرات قالي ایران در اواخر قرن 1909فرش در كرمان مستقر شدند. در سال 

قالي توسط تبریزی ها از كرمان و گسترش صادرات قالي كرمان باعث گسترش قاليبافي  نوزدهم همزمان بود. خرید

 (.  273، 1372در كرمان و پيشرفت این هنر گردید )آذرپاد، حشمتي رضوی، 

عده  فرستادند. در اندک زمانيكردند و سپس به استانبول ميبازرگانان تبریز، قالي كرمان را به تبریز حمل مي

های جدید در قالي شدند. به این ترتيب در پایان قرن نوزده ها و رنگفزایش یافت و آنها خواستار طرحخریداران، ا

ميالدی) اوایل قرن چهارده هجری(، صنعت قاليبافي كرمان به آستانه ی یک دوران طوالني و یکنواخت و بدون 

 12"ایسترن راگ نيویورک"آمریکایيی پيشرفت گام نهاد. در این زمان، نخستين شركت خارجي یعني شركت وقفه
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 1315(. قالي كرمان به تدریج چنان پيشرفت كرد كه از سال 230، 1368دفتر خود را در این شهر باز كرد)ادواردز، 

م.، اهالي كرمان از قشر ثروتمند تا متوسط و پایين جامعه، هر كس كه توان خرید 1902ه.ق/  1319م. تا 1898 /ه.ق

ود های شالبافي نيز به قاليبافي تبدیل شد و مردم سبه قاليبافي مشغول شدند. اغلب دستگاهیک دستگاه را داشت، 

بسياری بردند. در این زمان تمام دادو ستد كرمان و معامالت مردم از تجار ترک و غيره منحصر به خرید و فروش 

ی قاجاریه رخي مناطق كرمان، در دوره(. مورخين كرمان نيز به رواج قاليبافي در ب114، 1385قالي بود)نجم الدیني، 

م. 1904 /ه.ق1321 در سفرنامهخراسانوكرمان درسال13،"افضاللملک"اشاره دارند. از آن جمله، ميرزاغالمحسينخان

نمایند و الحق بعد از گواشير در جای دیگر به این قاليباف بسيار در راور هست كه قالي اعال تمام مي» گوید: مي

 (.199، 1375كاربخش راوری، «)فندباخوبي قالي نمي

همانگونه كه ذكر شد، قالي كرمان در دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه پيشرفت شایاني نمود. بسياری از 

شد و عوامل مختلفي بر روی نقوش فرش این دوره ها تأثيرگذار بوده های این دوران به مناطق مختلف صادر ميقالي

م. به سلطنت رسيد و در سال 1907ه.ق/1324پادشاه سلسله قاجار، در سال  است. محمد عليشاه، ششمين

، 1389م. از سلطنت خلع شد. پس از وی احمد ميرزا پسر دوازده ساله وی به سلطنت رسيد)رامتين، 1910ه.ق/1327

شاهد ی محمد علي شاه و احمد شاه قاجار؛ آخرین پادشاهان سلسله قاجار، بيش از پيش (. در دوره261 -262

ها و حضور عوامل خارجي در تجارت قالي كرمان هستيم. به سبب عوامل اجتماعي و سياسي و تأسيس شركت

نخستين بازرگان قالي،  14 "اتو براندلي "های این دوره رخ داد. تقاضای بازارهای خارجي، تغييراتي در نقوش قالي

م.( به نمایندگي از شركت 1909ه.ق )1326وی در سال از كشور آمریکا بود كه در این دوره در كرمان اقامت گزید. 

ای متمکن و سرشناس در ایتاليا بود و كه از خانواده 15 "نيركو كاستلي"به كرمان آمد. چند سال قبل  "ایسترن راگ "

د. شاعضای خانواده وی اغلب در استانبول به بانکداری و بازرگاني اشتغال داشتند، به تجارت قالي ایران عالقه مند 

رک در تبریز و نيویو "نيركو كاستلي و برادران"كاستلي در اواخر قرن نوزدهم ميالدی، تجارت خود را تحت عنوان 

م. در كرمان گشایش یافت. چند سال 1909ه.ق/  1328به سال  "برادران كاستلي"عثماني  -آغاز كرد. شركت ایتاليایي

را به عنوان نماینده ی خود در شهر كرمان منصوب  "لي اكبرميرزا ع"بعد، این شركت یک بازرگان تبریزی به نام 

دو هفته بعد از اوتو  16 "جرج استيونس"م. به كاشان منتقل شد و  جانشين وی1909ه.ق/  1328كرد. وی در سال 

ی براندلي وارد كرمان شده و جایگزین ميرزا علي اكبر شد. در ده سال آینده، مهمترین شركت های وارد كننده

ستان و آمریکا شعبات خود را در كرمان تأسيس كردند و صنعت فرش، با نيرو و جنبش بيشتری همچنان پيشرفت انگل

م. است؛ ظرافت فرش های كرمان را 1911ه.ق/  1328نيز در نوشته های خود كه مربوط به سال 17 "رابينو"كرد. 

به سه برابر  18عداد دستگاه های قاليبافيم. ت1914ه.ق/ 1331(. در سال 220، 5، ج1382تمجيد مي كند )راوندی، 

افزایش یافت. این افزایش، بيشتر در روستاها و به خصوص در دهکده های نزدیک، صورت گرفت. جنگجهاني اول 
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ای در صنعت قاليبافي كرمان پدید آورد. كرمان برای مدت كوتاهي در دست مأموران آلماني م.( وقفه 1918 -1914)

هاني اول، ميزان تقاضا برای قالي كرمان در آمریکا، بيش از هر موقع دیگر افزایش یافت و بازار بود. با پایان جنگ ج

الي رسيد. بهترین قآمریکا بزرگترین خریدار قالي كرمان شد و نود درصد فرش كرمان در این كشور به فروش مي

مشهدی حسين "م. 1915ه.ق/ 1333ل (. در سا274، 1372كرمان نيز در این دوره بافته شد)آذرپاد، حشمتي رضوی، 

(. یک سالپسازشروعجنگجهاني اول، 543، 2، ج 1381ریيس كمپاني قالي آمریکایي در كرمان بود )نجمي، "آقایوف

دولت آلمان دو هيأت را مأمور كرد تا موانعي در راه پيشرفت قوای روس و انگليس كه با آن كشور در جنگ بودند، 

از اعضای همين گروه آلماني بود  19 "ویپرت بلوشر"رود در جنگ جهاني ترغيب نمایند. ایجاد كرده و ایران را به و

اش، به شهر كرمان و شهرت فرش هایش كه سبب نامداری این شهر گردیده؛ اشاره كه به ایران آمد. وی در سفرنامه

ان در این دوره برای ما (. بدین ترتيب؛ رونق، اهميت و شهرت عالمگير فرش های كرم313، 1363مي كند )بلوشر، 

 شود. مشخص مي

های خود را آغاز كردند. افزون بر هایي كه از قبل در كرمان نمایندگي داشتند، از نو فعاليتدر پایان جنگ، شركت

یش های بافندگي در شهر كرمان افزااین، چند شركت جدید نيز به تأسيس دفتر كار مبادرت ورزیدند. تعداد دستگاه

(. بزرگترین 230، 1368در اغلب روستاهای اطراف نيز مردم را با این حرفه آشنا ساختند )ادواردز، یافت و آنها 

شرق "یا  "شركت شرق"یوناني بود. این شركت با نام های -شركت بازرگاني و قاليبافي خارجي، شركتي انگليسي

این شركت بر روی نقشه های (. مُهر 17، 1372معروف بوده است )آذرپاد، حشمتي رضوی،   OCM"20"و  "لندن

 (. 3قدیمي كرمان دیده مي شود)تصویر

 

 

 

 

 

 شركت سهامي فرش ایران شعبه كرمان )منبع: نگارندگان(.نقشه  قالي از ، بر روی"OCM"قالي شرق كرمان كارخانه:  3تصویر

 

ر شکوفایي این سهم عمده ای د نيزدر این دوره، افزون بر شركت های خارجي در كرمان، بسياری از تاجران 

بود كه نقش مهمي در یوناني 21"تيمو یاناكيجان " تاجران قالي كرمان، آقای تأثيرگذارترینصنعت داشتند. یکي از 

 "شرق لندن"یوناني  -م. رئيس شركت انگليسي1916/ ه.ق1334درحدود سال وی تجارت قالي كرمان داشت. 

ی اول فرش دستباف كرمان(. در اواخر قرن نوزده و نيمهبود)مصاحبه با آقایمحمدرضا وزیریمدیر اتحادیه صنفي 

و 22قاليبافي در راور به صورت اربابي بود و افرادی همچون دیلمقاني، یاور، یاسایي، نيازمند و ویکو قرن بيستم،
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د. های قاليبافي را در دست داشتن، مالکيت كارگاه 23"عطيه بروس"،  "كمپاني شرق لندن"های خارجي مانند كمپاني

تقاضای زیاد بازارهای آمریکا و اروپا سبب ایجاد شركت های مختلف برای توسعه ی قاليبافي و به دنبال آن رقابت 

 شركت ها با یکدیگر شده بود و هركدام به نحوی سعي داشتند دیگری را از صحنه ی رقابت خارج كنند. 

س د و تجارت قالي كرمان رونق فراوان دادند. سپنمایندگان شركت های فرانسوی، ایتاليایي و انگليسي به امر تولي

های بعد از جنگ جهاني اول به ميدان رقابت آمده و مشتریان پر و پا نمایندگان تجار آمریکایي بودند كه در سال

(. بازار مشتاق و پر تقاضای آمریکا برای فرش كرمان پيامد 181، 1374قرصي برای فرش كرمان گردیدند) نصيری، 

را  نيز به همراه آورد و آن شيوع بد بافي و رواج گره های جفتي به خاطر پایان بردن سریع بافت و عرضه نامساعدی 

(. استفاده از گره تقلبي و رنگ های شيميایي باعث افت بازار فرش كرمان 184، 1374فوری آن به بازار بود) نصيری، 

 گردید.

ناميده مي شد و در هر كدام از این ادارات،  "اداره "رباب بود، های قاليبافي كه زیر نظر یک امجموعه ای از كارگاه

بر كارها نظارت مي كرد. اولين نماینده اداره دیلمقاني در راور، آقای نيازمند بود و بعدها  "نماینده اداره"فردی بعنوان 

ا حدود پانصد دستگاه قالي ر آقای علوی و سيَد زین العابدین، نمایندگي اداره وی را به عهده داشتند. اداره دیلمقاني

ارمني كه ریاست تجارتخانه عطيه  "سکرات خان"تحت نظارت خود داشت. كمپاني شرق نيز توسط فردی بنام 

( اداره مي شد و نماینده این كمپاني در راور ابتدا باقر قزویني 478، 1388پروس را به عهده داشت)باستاني پاریزی، 

لبته رقابت و قدرت اربابان در زمينه توليد قالي در راور دوام زیادی نياورد و به و بعدها پنجعلي خان نخعي بود. ا

مرور زمان عوامل مختلفي دست به دست هم داده و باعث كاهش قدرت و در نتيجه حذف تدریجي آنان از صحنه 

ماعي مانند اجت ی رقابت قاليبافي شد. كشته شدن ارباباني چون دیلمقاني و عباس خان و همچنين مسایل سياسي و

ی حکومت و نظام اجتماعي ایران و كاهش قدرت امپراتوری بریتانيا در سطح جهان، باعث كم رنگ شدن تغيير شيوه

نفوذ كمپاني های انگليس مانند كمپاني شرق شد و كم كم ادارات و نمایندگي های آنان در راور به تعطيلي كشانده 

افراد عادی كه قبل از این به خاطر نفوذ اربابان، جرأت تأسيس كارگاه شد. عوامل ذكر شده، موجب شد كه بعضي از 

قاليبافي نداشتند، دست به كار شوند و كارگاه های قاليبافي مستقلي ایجاد كنند تا بدینوسيله نوعي نظام خرده اربابي 

نان كرمان به هنر قالي در این زمان، حکمرا(. 270، 1375كاربخش راوری، در زمينه توليد قالي در راور بوجود آید)

ی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار، چهره بافي پادشاهان و دادند. همانند دورهبافي عالقه بسيار نشان مي

های تصویری در اواخر دوره ی قاجار نيز بسيار رایج بود.در گاهشمار تاریخ كرمان نيز حکمرانان یا به عبارتي قالي

م. صنعت فرش كرمان به حد اعالی مرغوبيت و توسعه خود 1920ه.ق/1338ت كه درسال به این نکته اشاره شده اس

 .(550، 1381رسيده بود )نجمي، 
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شمار دارهای كرمان به پنج هزار دستگاه ه.ق  1348 -1341م./ 1929تا 1922با رواج قاليبافي، در فاصله سال های 

يالدی؛ زیرا بنا به نوشته های سر پرسي سایکس در اواخر رسيد یعني پنج برابر شمار دارها در اواخر قرن نوزدهم م

 (. 274و  276، 1372دار قالي وجود داشته است)آذرپاد، حشمتي رضوی،  1000قرن نوزدهم ميالدی در شهر كرمان 

جمند محمد ار"از تاجراني كه به نحوی در پيشرفت قالي كرمان سهيم بودند و مقامي ویژه در این عرصه یافتند، 

بود. وی استاد رنگ آميزی در طراحي قالي بود و قاليبافان كرمان، تجدید حيات رنگ های گياهي را مدیون  "يكرمان

 اعال و ظریف بسيار تاجر قالي بودوقاليهای"دیلمقاني احمد"یا 24"پناهیزدان احمد"(. آقای5، 1357وی هستند)پرهام، 

 و ودب نقش خوش و عيببي او قالي كرد.صادر مي آلمان و آمریکا، انگليس را به قاليهای كرمان او. ميکرد توليد

 او به زیادی سفارشات و دید خود كار در رونقي چون وی داشت. آمریکا خصوص به خارج، در زیادی هایمشتری

نيز  دیگر شهرها و روستاها و ماهان زرند، راور، در شهركرمان، از غير و داد توسعه را خود هایكارخانه ميرسيد،

 دیگر ایعده شد، فراگير او شهرت چون. درآورد انحصارخود به را كرمان فرش زمان آن در و دایر نمود هایيانهكارخ

 .براساس(413-414 ،1389متدین، ) كردند انتخاب را بافي قالي نموده و رها را خود پيشين كسب و كار كرمان، ازمردم

 دیلمقاني نام م، كه1911ه.ق/  1329فرش های بافت سال ( وتصاویر 413 -414كرماني)همان،  همت آقای هاینوشته

 در اوایل دیلمقاني آقای كه ميشود حاصل نتيجه (، این169و  117، 1384بسته )ملول،  ی آنهانقشسرلوحه بر روی

بوده و در این زمينه شهرتي نيز كسب كرده بود. در اسناد باقي  بافي قالي كار به مشغول قاجار احمدشاه سلطنت

م. مي باشد. 1921ه.ق/  1339نيز ذكر شده است كه مربوط به تاریخ  "معينيان"ه، نام تجارتخانه ی دیگری به نام ماند

گارگاه قاليبافي وجود داشته كه متعلق به آقای مصطفي  25داخل باغ معينيان» بنا به گفته آقای محمد رضا وزیری 

به اسناد و مدارک موجود در سازمان اسناد ملي كرمان،  با استناد«. ) سلطان تجارت فرش كرمان( بوده است26كمال

 های،در كرمان اقدام به راه اندازی كارگاهم. 1911ه.ق/1329یابيم كه مصطفي كمال،مدتي قبل از سال چنين درمي

به گسترش و توسعه آنها همت گمارد و موفق شد در مدت اندكي، شركت قاليبافي  قاليبافي نمود و با گذشت زمان

يق نمودن با تطب. راه اندازی كند و توجه تجار بزرگ فرش دنيا را به خود جلب نماید "طاوشانجيان"رگي را با عنوانبز

 1929تا 1922) 27ترین مدارج ترقي قالي كرمان یاد كردهكتاب قالي ایران،از آن به عنوان عالي سالهایي كه نگارنده

 ابيم كه وی درست زماني را دوران تعالي قالي كرمان دانسته كهی(، درميه.ش 1308تا  1301 ه.ق/ 1348 -1341م./

به  های انبوه، به وسيله شتربندیخود را در عدل های قاليبافي مصطفي كمال، در شهر كرمان، توليدات مرغوبكارگاه

وقفه ات بيهمين تجارت انبوه و صادر .ساخته استبندرعباس و از آنجا از طریق كشتي، روانه بندر نيویورک مي

یا در آغاز قرن  بود كه موجب گردید در همين زمان 28(آمریکا )به ویژهخارج از كشور فرش های مصطفي كمال به

 .،قالي كرمان را سراسر جهان آن روز بشناسند و كرمان یکي از بزرگترین مراكز قاليبافي جهان نام بگيردميالدی بيستم

شده است...و  با بناهای خشت و گلي كه مقداری از آن نيز ویران ن شهری استكرما»ادواردز، اگرچه  سيسل بنا به نظر
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رود، با این همه نام آن در سراسر جهان شهرت دارد زیرا مالحظه به شمار نمي وجه شهری برجسته و قابلبه هيچ

 (. 53-54، 1380)افشار، « شودشهر بافته مي بهترین نوع قالي توسط مردم این

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.221، 1375ه.ق. سمت چپ باالی تصویر مشاهده مي شود.)منبع: كاربخش راوری،  1339: آرم شركت معينيان و تاریخ 4ویرتص

 

 

ه. ق و محدودیت ورود قالي ایران به  1349 -1352م/  1930-1933با آغاز بحران اقتصادی آمریکا در سال های 

شد و آن رونق ظاهری بازار فرش از بين رفت. بسياری  كشورهای غربي، شعبه شركت های خارجي در ایران برچيده

از شركت ها و بازرگانان آمریکایي سفارش های خود را لغو كردند و دفترهای نمایندگي خود را در كرمان بستند و 

(. این وضعيت همچنان 274و 17، 1372در پایان بحران نيز ادامه كار خود را به صرفه ندیدند)آذرپاد، حشمتي رضوی، 

كاربخش م. شركت سهامي فرش ایران در راور شعبه ای را  تأسيس كرد )1934ه.ق/1353دامه داشت تا اینکه در سال ا

 (.272 ،1375راوری، 
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 نتایج

 

 گاهشمار پیشرفت و ركود فرشبافي كرمان در دوره قاجار بر اساس مدارک و مستندات تاریخي -1جدول شماره 

 

 ومتيدوره حک ركود یا پيشرفت رخداد زمان

 ه. ق1212 – 1193آقا محمد خان    تصرف كرمان به دست آقا محمد خان قاجار و قتل و غارت  ه.ق 1208

 ه.ق 1250-1212فتحعلي شاه      جنگ های ایران و روس ه.ق 1250

 ه.ق 1264-1250محمدشاه   وضع بد اقتصادی ه.ق 1264

  قحطي و خشکسالي در كرمان ه.ق 1273
 

 ه.ق 1313 -1264ن شاه ناصر الدی

 

  دستورناصرالدین شاه در مورد فرش كرمان و حمایت از آن ه.ق 1286

  اعتصاب كارگران ه.ق 1294

  عالقه مندی پادشاهان و برخي از حکمرانان به قالي كرمان  ه.ق 1309

  انحصار معامالت مردم و تجار به خرید و فروش قالي كرمان ه.ق 1319

 ه.ق 1324-1313شاه  مظفر الدین

 

  اشتغال روزافزون مردم به قاليبافي  ه.ق 1319

  افت  خرید و  بازار  تقاضای فرش كرمان. توقف تجارت فرش ه.ق 1320

  حمایت حکومتيان از فرش كرمان ه.ق 1321

  شورش كارگران ه.ق 1323

  ورود نخستين بازرگان خارجي به كرمان ه.ق 1326

  گشایش دفتر بازرگاني قالي شرق نيویورک ه.ق 1327 ه.ق1327 - 1324اه محمد عليش

  ایتاليایي كاستلي -گشایش دفتر شركت عثماني ه.ق 1327

   گسترش صادرات قالي كرمان ه.ق 1328

 

 

 

 ه.ق 1344 -1327احمد شاه 

 

 

 

 

  فعاليت و رقابت تاجران داخلي  

اضای زیاد برای فرش كرمان و ایجاد شركت های مختلف تق 

برای توسعه ی قاليبافي و به دنبال آن رقابت شركت ها با 

 یکدیگر

 

صادرات انبوه فرش های مرغوب دیلمقاني و ميرزا  مصطفي  ه.ق 1329

 كمال

 

  افزایش سه برابری تعداد دستگاه های قاليبافي   ه.ق 1330

  جهاني اول      وقوع جنگ ه.ق 1331
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 منبع: نگارندگان

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

عالي دوران ت ت كرده است. اوج ومنحني پيشرفت قالي بافي كرمان مرحله حضيض خود را در اوایل دوره قاجار ثب

ه.ق عمدتا شاهد پيشرفت و رونق قالي  1326مربوط به دوره محمدعليشاه و احمدشاه قاجار است. از سال  قالي كرمان

كرمان و دستيابي صنعت فرش كرمان به حد اعالی مرغوبيت و توسعه هستيم. در این دوره، كيفيت و كميت فرش 

نزل . بعد از این صعود، دو تو دیگر صنعتي مهجور و حرفه ای روستایي نبود قرار داشتكرمان در بهترین جایگاه خود 

م. و بحران اقتصادی  1918پي در پي را مي بينيم كه مراحل گذشتن از نقاط بحراني دیگری چون جنگ جهاني اول 

 م. است. 1929سال 

قالي كرمان در دوره قاجار عبارتند از:  با بررسي اسناد و مدارک تاریخي به نظر مي رسد عوامل موثر بر ركود

جنگ، قحطي، خشکسالي، اعتصاب كارگران، قطع روابط اقتصاد خارجي، تقلب در بافت و مواد اوليه و بحران 

د بهبود اوضاع اقتصادی و بازرگاني كشور، افزایش تعدا ياقتصادی داخلي و جهاني. پيشرفت قالي كرمان نيز نتيجه

اد دست اندركاران توليد فرش، عالقه مندی پادشاهان و برخي از حکمرانان به قالي، پشتيباني كارگاه ها و افزایش تعد

آنها از قالي بافي، سفارش پرشمار بافت قالي توسط فرادستان، شناخته شدن فرش كرمان به عنوان یک كاالی صادراتي 

كت ها و حضور عوامل خارجي در رابطه با تقاضاهای بازار جهاني و گسترش صادرات فرش كرمان، تأسيس شر

  ركود یا پيشرفت رخداد زمان

 

 

 ه.ق 1344 -1327احمد شاه 

 

  تصرف كرمان ه.ق 1334

  تقاضای باالی برای فرش كرمان و شروع فعاليت تجار خارجي ه.ق 1335

  افزایش ميزان تقاضا برای فرش كرمان ه.ق 1336

  دستيابي صنعت فرش كرمان به حد اعالی مرغوبيت و توسعه  

شعبات متعدد مهمترین شركت های وارد كننده )انگليسي  تأسيس ه.ق 1340

 و آمریکایي( در كرمان و آغاز مجدد فعاليت نمایندگي ها

 

48-

 ه.ق1341

 ترین مدارجعاليافزایش توليد و صادرات فرش كرمان و یافتن 

 ترقي 

 

  استفاده از گره تقلبي و رنگ های شيميایي 

  مریکابروز بحران اقتصادی آ ه.ق 1348

 م. 1925ه.ق /  1344خاندان پهلوی   گشایش شركت سهامي فرش ) در دوره پهلوی( ه.ق 1353

 : ركود : پیشرفت         توضيح عالیم جدول            
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شاغل در امر تجارت قالي در كرمان، فعاليت گسترده شركت های تجاری خارجي، رقابت شركت های وارد كننده 

فرش كرمان، رقابت و قدرت اربابان كارگاه های  قالي بافي كه سبب بوجود آمدن كيفيت باال و تنوع در طرح ها ی 

به قاليبافي كه سبب حمایت بيشتر از این صنعت و تالش در بافت قالي هایي با  قالي شد، عالقه بسياری از افراد مهم

 كيفيت بيشتر و از لحاظ نقش و رنگ دارای تنوعي بيشتر بود.

افزایش عده ی خریداران و تقاضای باال در بازار های خارجي و در نتيجه افزایش صادرات قالي كرمان و به دنبال 

 مي باشد. آن رونق توليد  و تجارت قالي

 

 نوشتهاپي

 (.711، 1385)وزیری،  ه.ق(1209 -1203لطفعلي خان زند، پسر جعفرخان و برادر كریم خان زند بود ) .1

م. حاكم 1906ه.ق/1323م. و دوباره  در سال1892ه.ق /1309عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، ساالر لشکر در سال  .2

 (.882، 875، 1385كرمان بوده است)وزیری، 

م. 1897 -1895ه.ق/ 1314- 1312ک، اسداهلل خان اميرتومان، فرمانده سي ام كرمان در فاصله سال هایبهجت المل  .3

 (.876، 1385بوده است)وزیری، 

 -1860ه.ق/1284 -1277محمد اسماعيل خان نوری، ملقب به وكيل الملک، ازحاكمان كرمان در فاصله سال های   .4

 (.874، 1385م. بوده است)وزیری، 1867

ندازهيروضه ی هشتمين حجّت خداحضرترضاعليهالسالم در سنه قاليا»  .5

م.بهدستورمحمداسماعيلخانوكياللملکحاكمکرمان، از مداخل موقوفات آن حضرت كه در كرمان 1902ه.ق/1280ی

 (.29، 1385)نجم الدیني، « است، به اتمام رسانيده، ایفاد نمود

6. Colonel Evan Smith 

7. E.G. Browne 

8. George Nathaniel Curzon 

9. Kate Abbott 

10. Priss  

11. Sir Percy Molesworth Sykes ژنرالیک ( وی 1945 ژوئن11 درگذشتو   1867 فوریه28. )متولد ،

م. سركنسولگر انگليس  1906او  از سال  بود. انگليسي جغرافيدانو  سياستمدار، دیپلمات و پژوهشگری ادیب

 بود. تركستان چين و خراسان ،سيستان، كرمان در

12. Eastern Rug and Trading Company of New York 

،مورخواهلقلم بوده است. سفر وی به "المعي"لصبه؛ ادیبشيرازیزندیمتخ"ميرزا غالمحسين خان افضل الملک" .13

 ه.ق انجام شده است. 1321كرمان در سال 

14. Otto Brandly  
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15. Near Co Castelli and Brothers 

16. George Stevens 

-1877از ایران شناسان معروف فرانسوی ). H. L. Rabino di borgomaleهياسينت لویي رابينودیبورگومال   .17

 (.452، 1379بين، )نيک .م.( بوده است1950

 منظور از دستگاه، همان دار قاليبافي است. .18

19. Vipert  Blocher  

 توليدكنندگان فرش شرق با مسئوليت محدود(.(ORIENTAL CARPET MANUFACTURERS.:مخفف .20

نویسنده كتاب معروف قالي ایران در یک خانواده انگليسي االصل دیده A.CECIL EDWARDSسيسيل ادواردز  .21

، از راه دادوستد و بازرگاني امرار معاش مي كرد )كاربخش راوری، "چارلز رید ادواردز"پدرش به جهان گشود. 

یوناني بود.  -ها در ایران اقامت داشت، یکي از سهامداران این شركت انگليسي(. ادواردز كه سال264، 1375

ت اب خود اشاره ای به این شركادواردز در لندن ساكن بود و بيشتر كاركنان شركت وی، یوناني بودند.  وی در كت

 (.17، 1357و سهيم بودن در آن ندارد )پرهام، 

22. John Timoyanaki 

از تجار خارجي در كرمان بوده است. وی بعدها با خانم مهرالملوک اسفندیاری ازدواج  Konstantin Vikoویکو  .23

 (.218، 1390نمود و مسلمان شد و نام محمد بر خود گذاشت)نيک پور، 

24. Atiyeh Bros آمریکایي بود. –. این شركت، لبناني 

د، كه برای تجارتفرشبهکرمانآمدهبو "حاجمحمدحسندیلمقاني"احمد یزدانپناه چوندرجوانيبافردی تبریزی به نام  .25

كرمان بهقتلرسيد  -م در جاده زرند1944ه.ش/1323 ویدرمرداد. ميخواندند"دیلمقاني"كار مي كرد اورانيزبهنام

 .(417، 1389متدین، )

 غ معينيان واقع در خيابان زریسف كرمان است.با .26

 صدور قالي های نفيس خود، نام و كرمان به خارج از كشورگسترده قالي مرحوم ميرزا مصطفي كمال با عرضه .27

نعت فرش در توسعه ص ميرزا مصطفي كمال را بایستي یکي از قاليبافاني دانست كه .بود كرمان را پرآوازه ساخته

ه.ق/  1298است. وی در سالاز كشور، نقش به سزایي داشته  هرت و معروفيت آن به خارجكرمان و اشاعه ش

ه ایران بم.، در عثماني )تركيه امروزی( به دنيا آمد، لکن در دوران كودكي، به دليل كشتار ارامنه این كشور،  1880

ل ست در عنفوان جواني به دالیپناه آورد و در كالج اصفهان مشغول به تحصيل شد. بعد از پایان تحصيالت و در

مصطفي كمال،در سال  .نامعلومي به كرمان كوچ كرد و از این تاریخ تا پایان عمر در این شهر ساكن گردید

) و در جوار حرم مطهر حضرت عبد العظيم به خاک سپرده شد در تهران دارفاني را وداع گفت م.1951ه.ق/ 1370

 (. 52و  50، 1380افشار، 
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ميالدی، صنعت قاليبافي كرمان، هم از لحاظ كميت و هم از حيث كيفيت، به  1929تا  1922لهای در فاصله سا .28

 ،زادوارد) داشت دستگاه بافندگي در آن اشتغال 5000طوری كه در حدود رسيد، به ترین مدارج ترقي و تعاليعالي

1368 ، 230.) 

چنان تجار فرش دنيا، برای او در كشور آمریکا، آنبا جفرسون آمریکایي، یکي از بزرگترین  تبادالت تجاری وی .29

از  نورماندی را پانزده دقيقه به خاطر تاخير وی آورد كه بندر نيویورک، كشتي مسافربری عظيم معروفيتي به همراه

 )سمت شهر كوچک خود باز نماندحركت بازداشتند تا این بافنده و تاجر فرش های سحرآميز كرمان، از رجعت به

 (.54، 1380،افشار
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