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چکیده
بیــان مســئله: در دوران طوالنــی صــد و ســی ســاله حکومــت قاجــار تحــوالت و رویدادهــای 
ثــار آن هنــوز هــم در جامعــه دیــده می شــود. در میانــه دوره قاجــار  خ داد کــه آ بســیاری در ایــران ر
تولیــد و تجــارت فــرش در ایــران رواج یافــت. ایــن تجــارت پرســود پــای ســرمایه گذاران خارجــی 
فعالیت هــای  چندملیتــی  شــرکت های  کــرد.  بــاز  ایــران  فــرش  تجــارت  و  تولیــد  عرصــۀ  بــه  را 
آغــاز کردنــد. از مشــهورترین ایــن شــرکت ها زیگلــر بــود کــه در  گســترده ای را در ایــن زمینــه 

، کرمــان و... فعالیــت می کــرد.  مناطــق اراک، تبریــز
هــدف: ورود شــرکت های چندملیتــی بــه اقتصــاد فــرش ایــران ســبب دگرگونی هایــی در کمیــت 
و کیفیــت آن شــده اســت. در برخــی مناطــق ایــن دگرگونی هــا بیشــتر اســت چنان کــه اصــول 
زیباشناســانۀ فــرش منطقــه را نیــز تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. تحقیــق حاضــر می کوشــد بــه 
ســلطان آباد  منطقــۀ  در  زیگلــر  شــرکت  تولیــدی  فرش هــای  نقــش  و  ح  طــر تجزیه وتحلیــل 

)اراک(- کــه از مراکــز اصلــی فعالیــت شــرکت زیگلــر بــوده اســت - بپــردازد.
 : سؤال تحقیق: سؤال های اصلی این مقاله عبارت اند از

1. ویژگی های کیفی فرش های تولیدی شرکت زیگلر کدام اند؟
ح و رنــگ فرش هــای ایرانــی بــا آغــاز بــه کار شــرکت زیگلــر چگونــه  2. مهم تریــن تحــوالت در طــر

اســت؟
ح و نقش جدید به فرش ایران اضافه شد؟ 3. آیا طر

روش تحقیــق: روش تحقیــق ایــن مقالــه بــه روش توصیفی-تحلیلــی نوشــته شــده و روش 
برخــی  بــرای  و  می باشــد  کتابخانــه ای(  و  )میدانــی  ترکیبــی  به صــورت  اطالعــات  جمــع آوری 
بررســی های تاریخــی بــه اســناد مراجعــه شــده اســت. داده هــا بــه روش کیفــی تجزیه وتحلیــل 

شــده اند. 
نتیجه گیــری: نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد طراحــی فــرش در تولیــدات ایــن شــرکت از قیــد 
ح و نقــش جدیــدی بــه فــرش ایــران اضافــه  ج شــد؛ امــا طــر قوانیــن و اصــول پیــش از خــود خــار
نشــد. تولیــداِت شــرکت زیگلــر بــا تغییــر در تناســبات و شــیوۀ ســامان بندی نقــوش مطابــق بــا 
ســلیقه بازارهــای هــدف تولیــد شــد و تــا امــروز نیــز در برخــی فرش هــای ایــران مورداســتفاده 

دارد. 
ح، نقش، رنگ. ، طر ، شرکت زیگلر واژگان کلیدی: قالی بافی، دورۀ قاجار
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Abstract:
During the Qajar Era (1789 - 1925), lots of transformative events took place in Iran, the 
effects of which could still be seen in the Iranian society. At the beginning of the Qajar Era, 
the situation of the carpet trade was not favorable and even many famous carpet weaving 
centers had lost their former prosperity. In the middle of the Qajar Era, the Persian carpet 
weaving industry reflourished, caused by many interacting factors.
This lucrative trade attracted foreign investors to the Persia. During the Gilded Era 
in America, the West showed an interest to invest directly in Persian rug production. 
Multinational corporations began extensive activities in this field. According to some 
experts, with establishing multinational companies, claimed to be merely for the carpet 
weaving’s growth, The Western companies were following their colonial goals; an example 
of many privileges given to the Europeans, Russians and Americans by the Qajar kings.
 These Western companies were benefited by carpet weaving technology which already 
existed in Persia (Iran) as well as low-priced local workers. Investing in several Iranian 
cities and due to their financial upper hand, they were able to employ many workers in both 
centralized and decentralized carpet weaving workshops.
These companies initially applied the indigenous technology but after mastering the 
techniques and learning the craft’s skills, they started to make changes in the methods of 
carpet production which affected the craft both quantitatively and qualitatively. In some 
weaving centers, the efficacy was so severe that it totally changed the aesthetic principles of 
the region’s rug weaving.
The pioneer was a British-Swiss company called Ziegler, which established its workshops 
chiefly in Sultanabad (Arak), Tabriz, Kerman, etc. The company started its activity in 1883. 
Its parallel interest was Persian opium cultivation. They learned the ropes from Tabrizi 
merchants who were expanding their workshops around Sultan-Abad at that time. So 
Ziegler and co., too, established their workshops there, followed by American companies, 
initiating a new type of designs in Sultan-Abad (nowadays called Arak).
The total structure and identity of Persian carpets have not changed in these productions. 
Ziegler went after its Western tastes, which was forming under the influence of artistic 
movements such as Art Nouveau. The new products enjoyed Persian patterns and motives 
but in different designs. The shapes mostly followed curvilinear designs but in a somehow 
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rectilinear way. The result was something 
similar to loom-drawings on graph papers which 
was a shake-up for that time.
Multinational corporations caused many 
designs, patterns, colors, and even textures to be 
forgotten. After the Ziegler’s dissolution, the loom 
drawings remained in Arak’s workshops and 
the style mingled with the previous traditions of 
the regions in which the company had used to 
produce carpets.
The present study tries to analyze the designs 
and patterns of carpets produced by Ziegler 
Company in Sultanabad (Arak) - which has 
been the center of Ziegler’s activities. The main 
questions of this article are:
1.What are the characteristics of Ziegler carpets?
2.What innovations Ziegler made in Persian 
palettes and designs? 
3. Did Ziegler give something new to the Persian 
carpet?
The study’s results indicate the so-called Ziegler 
carpets have been designed with a new type 
of composition using patterns from various 
Iranian hand-woven pieces. Ziegler’s designers 
used freely the various elements from different 
Iranian regions, making new compositions 
with them. At first glance, one may assume 
the Ziegler’s designs as novel patterns with no 
relation to the traditional Persian designs. But 
with a more accurate look it would be apparent 
that the general forms of Persian patterns 
remained unchanged in these pieces. It is not the 

patterns, but the designs and compositions that 
have been changed as well as the palettes and 
favorable sizes.
 Ziegler’s designs enjoyed Persian patterns 
and motives but in different designs and with 
different proportions. In the long run, Ziegler’s 
designs did not add anything new to the Persian 
carpets’ patterns and designs. Only by changing 
the proportions and colors Ziegler managed to 
achieve a new style that became fashionable in 
the target markets for a while. The presence of 
multinational companies, like Ziegler, in the 
Iranian economy had some positive results, such 
as increasing foreign investments and growing 
the carpet production. Nevertheless, it degraded 
the quality and originality of Persian designs.
The research’s method: Analytical-descriptive 
method is used in this article. The data have been 
collected from both field and library. Historical 
texts have been also used as references. The 
method of analysis is qualitative. The results 
indicate that despite breaking the traditional 
rules, Ziegler designers could not introduce 
something new to the Persian carpets’ world. 
Following the Western markets’ temporary 
tastes, Ziegler designer made some changes in 
patterns’ proportions and arrangements. Such 
innovations may still be seen occasionally, here 
and there, in new Persian products. 
Keywords:Keywords: Carpet weaving, Persian carpets, The 
Qajar Era, Ziegler Company, design, Pattern and 
color.
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مقدمه و بیان مسئله:
تـا دورۀ صفـوی دادۀ دقیقـی از شـیوه های تولیـد، طـرح و نقـش 
و اقتصـاد و دادوسـتد فـرش دسـتباف در دسـت نیسـت؛ مگـر 
اشـاره هایی در سـفرنامه های جهانگردان و سـفیران کشورهای 
غربـی. از دورۀ صفـوی بـه این سـو بـا گسـترش روابـط بازرگانـی و 
فرهنگـی بـا اروپـا، در نوشـته های مستشـرقین و سـفرنامه های 
ایـن  گرچـه  برمی خوریـم.  این بـاره  در  نکته هـای  بـه  اروپاییـان 
نوشـته  نیـز  فـرش  مختـص  و  نیسـتند  منسـجم  نیـز  نوشـته ها 
بـه  خارجـی  بازارهـای  در  فـرش  حضـور  پیشـینۀ  نشـده اند. 
همیـن دوران برمی گـردد کـه بـه سـبب توجـه بـه تمامـی وجـوه و 
جنبه هـای کیفـی قالـی، از جملـه طـرح، نقـش، رنـگ و مـواد اولیه، 
فـرش ایران توانسـت به کشـورهای اروپایی راه یابـد و از آن زمان 
تاکنـون بـا وجـود فـراز و نشـیب های مختلـف در تولیـد و تجارت 
عمـدۀ  اقـام  ردیـف  در  همـواره  هنـری  محصـول  ایـن  فـرش، 
صـادرات غیرنفتـی ایـران قـرار داشـته اسـت. رونـدی کـه در دورۀ 
صفـوی بـا پیوسـتن ایـران بـه شـبکه تجـارت جهانـی آغـاز شـده 
بـود، در میانـۀ دورۀ قاجـار گسـترش بیشـتری پیـدا کـرد. در ایـن 
بسـتری  صادراتـی  ارزش  عاوه بـر  فرش بافـی  صنعـت  دوران، 
شـرکت های  و  آورد  فراهـم  نیـز  را  خارجـی  سـرمایه گذاری  بـرای 
را  خاورمیانـه  و  ایـران  اقتصـادی  حـوزۀ  در  فعـال  چندملیتـی 
چندملیتـی  شـرکت های  ازایـن رو  فراخوانـد.  خـود  سـمت  بـه 
بودنـد،  فعـال  اقتصـادی  عرصه هـای  دیگـر  در  پیش تـر  کـه 
گذاشـتند.  ایـران نیـز  قـدم در تولیـد و تجـارت فـرش دسـتباف 
شناخته شـده ترین  از  زیگلـر  انگلیسی-سوییسـی  شـرکت 
در  )1256ه .ش(  1878م  سـال  در  کـه  شرکت هاسـت  ایـن 
حضـور  شـد.  تأسـیس  )سـلطان آباد(  اراک  در  سـپس  و  تبریـز 
دورۀ  نابسـامان  اقتصـاد  و  سیاسـت  در  بیگانـه  شـرکت های 
قاجـار آثـار کمـی و کیفـی بسـیاری داشـت. ایـن تأثیـرات در حـوزۀ 
فـرش دسـتباف در زمینه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی 
آن  ارزیابـی اسـت. ایـن تحقیـق در پـی  و هنـری قابل پیگیـری و 
فرش هـای  رنـگ(  و  نقـش  )طـرح،  کیفـی  ویژگی هـای  کـه  اسـت 

تولیـدی شـرکت زیگلـر در اسـتان مرکـزی را بررسـی و تأثیـر ایـن 
ویژگی هـا را بـر فـرش ایـران مطالعه کنـد؛ بنابرایـن تحقیق کنونی 
می کنـد،  بررسـی  را  زیگلـر  شـرکت  قالی هـای  طرح هـای  سـاختار 
آن هـا  پایـان  در  و  می شـکافد  مـو  را  غالـب  رنگ هـای  و  نقـوش 
را  زیباشناسانه شـان  کیفیت هـای  و  اصـول  و  دسـته بندی  را 
تحلیـل می کنـد. بـا این مقدمه سـؤال های ذیل مطرح می شـود:
زیگلـر  شـرکت  تولیـدی  فرش هـای  کیفـی  ویژگی هـای   .1

؟ نـد م ا ا کد
بـا  ایرانـی  فرش هـای  رنـگ  و  طـرح  در  تحـوالت  مهم تریـن   .2

آغـاز بـه کار شـرکت زیگلـر چگونـه اسـت؟
3. آیا طرح و نقش جدید به فرش ایران اضافه شد؟

چندملیتـی  شـرکت های  حضـور  تأثیـر  چندوچـون  بررسـی 
به ویـژه زیگلـر بـر کمیـت و کیفیـت فـرش ایـران در درازای زمـان 
زیباشناسـانۀ  و  کیفـی  ویژگی هـای  تجزیه وتحلیـل  سـویی  از  و 
ضرورت هـای  مهم تریـن  از  زیگلـر  شـرکت  تولیـدی  فرش هـای 
انجـام تحقیـق حاضـر اسـت. باتوجه بـه پیشـینۀ تحقیـق بیشـتر 
ایـران  فـرش  بـر  چندملیتـی  شـرکت های  تأثیـر  دربـارۀ  گاهی هـا  آ
کنونـی  تحقیـق  اسـت.  اقتصـادی  و  کمـی  جنبه هـای  دارای 
می کوشـد بـه جنبه هـای کیفـی فرش هـای تولیدی شـرکت های 
چندملیتـی و به ویـژه زیگلـر بپـردازد و خأل اطاعاتـی در این زمینه 

را پـر کنـد.

روش تحقیق
تحلیلـی  توصیفـی-  به صـورت  تحقیـق،  ایـن  انجـام  روش 
)میدانـی  ترکیبـی  به صـورت  اطاعـات  گـردآوری  روش  اسـت. 
از  اسـتفاده  مـورد   تصاویـر  غالـب  می-باشـد.  کتابخانـه ای(  و 
و  شده اسـت  تهیـه  التیـن  و  فارسـی  کتـب  بـه  مراجعـه  طریـق 
تعـدادی دیگـر نیـز در مطالعـات میدانـی جمع آوری شده اسـت. 
فـرش  تصویـر  نمونـه  چنـد  بـرای  اینترنتـی  منابـع  از  همچنیـن 
اسـتفاده شده اسـت. تحلیـل اطاعات در این تحقیـق به روش 

بـود. خواهـد  کیفـی 
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پیشینۀ تحقیق
و  معرفـی  روی  بـر  تاکنـون  پژوهشـگران  تمرکـز  بیشـترین 
فـرش  حـوزه  در  فعـال  چندملیتـِی  شـرکت های  شناسـایی 
و  ریشه شناسـانه  رویکردهـای  بوده اسـت.  ایـران  دسـتباف 
بررسـی سـیر تحـول طرح هـا و نقـوش و رنگ بندی هـای متفاوت 
در تولیـدات شـرکت زیگلـر کمتـر موردتوجـه پژوهشـگران قـرار 

اسـت. گرفتـه 
در  ایـران«  »قالـی  کتـاب  در   )1368( ادواردز  سیسـیل 
سـایر  و  اراک   ، تبریـز قالی بافـی  حوزه هـای  بـه  مربـوط  بخش هـای 
چندملیتـی  شـرکت های  ورود  نحـوه  بـه  قالی بافـی  مهـم  مراکـز 
در حـوزه تولیـد و تجـارت فـرش دسـتباف ایـران پرداختـه اسـت. 
او مـدت ۵۰ سـال در کار دادوسـتد قالـی ایـران بـوده کـه سـیزده 
ایـن  خـود  کار  به تناسـب  ادواردز  گذرانـد.  ایـران  در  را  آن  سـال 
امـکان را داشـته اسـت که در مدتـی کوتاه از مراکـز قالی بافی این 
بـه  ادواردز  سیسـیل  مطالـب  جمـع آوری  نمایـد.  بازدیـد  کشـور 
سـال 1۹8۴ برمی گـردد و او ایـن زمـان را مقـارن دوره ای می دانـد 
کـه هنـر قالی بافـی ایـران از لحـاظ طـرح و رنـگ و بافـت و نیز حجم 
تولیـد بـه پایین تریـن سـطح خـود تنـزل پیـدا کـرده اسـت. بحـث 
و  اروپاییـان  توسـط  فـرش  تجـارت  و  چندملیتـی  شـرکت های 
و  کرمـان  اراک،   ، تبریـز قالی هـای  معرفـی  بخـش  در  آمریکاییـان 

اصفهـان مطـرح شـده اسـت.
)1398( در کتـاب خـود بـا نـام »تاریـخ تجـارت فـرش  پـروان 
« تصویـری از تجـارت داخلـی و خارجـی فـرش  ایـران، عصـر قاجـار
در  کتـاب  ایـن  اسـت.  کـرده  ترسـیم  را  قاجـار  دوران  در  ایـران 
نویسـنده  اول  فصـل  در  اسـت.  شـده  تنظیـم  چهارفصـل 
ایـران  در  قاجـار  دوران  در  فـرش  تجـارت  و  تولیـد  سـاختار  بـه 
بـازار  و  ایـران  بـازار  در  کـه  شـرایطی  بـه  دوم  فصـل  در  می پـردازد. 
بین المللـی، به ویـژه بـازار اروپـا رخ داد و باعـث رونـق در صـادرات 
فـرش ایران شـد، را بررسـی می کنـد. در این فصل فعـاالن عرصه 
تجـارت فـرش در ایـران معرفـی شـده و در ادامـه مبـادی مختلف 
صـادرات و قیمـت فـرش ایـران در ایـن دوران مـورد بررسـی قـرار 
جهانـی  بازارهـای  بـه  مربـوط  مسـائل  بـه  سـوم  فصـل  می گیـرد. 
فـرش ایـران پرداختـه اسـت. موضوعاتـی کـه در بازارهـای جهانی 
گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  کتـاب  ایـن  در  قاجـار  عصـر  در  فـرش 
میـزان  و  ایـران  دسـتباف  فـرش  متقاضـی  کشـورهای  معرفـی 
صـادرات فـرش بـه ایـن کشورهاسـت. در فصـل چهـارم و پایانی 
نیـز بـه سیاسـت های دولـت قاجـار در صنعـت و تجـارت فـرش 
دسـتباف ایـران پرداختـه اسـت. در ایـن کتاب به بررسـی طرح ها 
مقالـه  در  اسـت.  نپرداختـه  دوران  ایـن  فرش هـای  نقـوش  و 
طرح هـا  نقـوش،  تحولـل  بررسیسـیر  بـه  دارد  سـعی  پیـش رو 

ورود  از  پـس  قاجـار  دوران  فرش هـای  در  غالـب  رنگ هـای  و 
شـرکت های چندملیتـی بپـردازد؛ مطلبی که در ایـن کتاب به آن 

هیـچ  اشـاره ای نشـده اسـت.
فـرش  زریـن  »غـروب  کتـاب  در   )1372( صوراسـرافیل 
معرفـی  و  اراک  منطقـه  فرش بافـی  بـه  ویـژه  طـور  بـه  سـاروق« 
کتـاب  مباحـث  در  می پـردازد.  اسـتان  ایـن  قالی بافـی  مراکـز 
اشـاره هایی بـه حضـور و نحـوۀ فعالیـت شـرکت زیگلـر در ایـن 
اسـتان می کنـد. مبحـث اصلی کتـاب پیرامون معرفـی قالی های 
اسـتان اراک و شـیوه های تولیـد و رنگـرزی اسـت. تصاویـر کتاب 
به صـورت میدانـی تهیـه شـده و در مـوارد بسـیاری تاریـخ و نـام و 
آن هـا ذکـر نگردیـده اسـت. نگارنـده در  نشـان مشـخصی بـرای 
ایـن  از  اراک  جمـع آوری تصاویـر و شـناخت فرش هـای تولیـدی 

اسـت. گرفتـه  بهـره  کتـاب 
حشـمتی رضوی )1389( در کتاب »تاریخ فرش )سـیر تحول 
و تطـور فرش بافـی ایران(« در بررسـی سـیر تاریخی هنـر قالی بافی 
ایـران، بزرگ تریـن ویژگـی خـاص فرش بافـی دوران قاجـار را ایجاد 
ایـران  قالـی  فـروش  بـرای  کـه  می دانـد  چندملیتـی  شـرکت های 
سـرمایه گذاری هنگفتـی بـه عمـل آوردنـد. او بحـث شـرکت های 
چندملیتـی را بـه طـور مشـخص در بخـش مربـوط بـه فرش بافـی 
بحـث  در  نویسـنده  می دهـد.  قـرار  بررسـی  مـورد  قاجـار  دوران 
صدمـات  بـه  اسـناد  و  مطالـب  جمـع آوری  بـا  شـرکت ها  ایـن  از 
ایـران دوران قاجـار  ایـن شـرکت ها در اجتمـاع  از سـوی  رسـیده 

پرداختـه اسـت.
یارشـاطر )1384( در کتـاب »تاریـخ و هنـر فرش بافی در ایران 
)بـر اسـاس دایره المعـارف ایرانیـکا(« مقاله هایی مربـوط به ادوار 
ایـن  از  مقالـه  دو  نکـرده  اسـت.  را  ایـران  قالی بافـی  هنـر  پیاپـی 
صفـوی  و  قاجـار  دوران  در  قالی بافـی  هنـر  معرفـی  در  کـه  کتـاب 
 » اسـت. مقالـه فرش هـای دوران صفـوی، نوشـته »دانیـل واکـر
اسـت.  اتیـک«  »آنـت  نوشـته  قاجـار  فرش هـای   ، دیگـر مقالـه  و 
آنـت اتیـک شـرکت های چندملیتـی فعـال در تولیـد و صـادرات 
بـه  خـاص  طـور  بـه  و  می بـرد  نـام  را  قاجـار  دوران  در  ایـران  فـرش 
نحـوه  می پـردازد.  سـال ها  آن  در  زیگلـر  شـرکت  فعالیت هـای 
از  او  تولیـدی  فعالیت هـای  گسـترۀ  و  زیگلـر  شـرکت  عملکـرد 

ابتـدای تأسـیس بیـان شـده اسـت.
دسـتگاه های  »نقـش  مقالـۀ  در   )1395( اتحادیـه  و  پـروان 
دولتـی عصـر قاجـار در صنعـت و تجـارت فـرش ایـران« منتشـر 
بـه  تاریخـی«  علـوم  »پژوهش هـای  نشـریۀ   1۴ شـماره  در  شـده 
عصـر  در  فـرش  صنعـت  زمینـۀ  در  دولـت  اقدامـات  بررسـی 
قاجاریـه می پـردازد. ایـن پژوهـش نشـان می دهد دسـتگاه های 
دولتـی عصـر قاجاریـه، بـه فراخـور درخواسـت های فعالیـن ایـن 
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عرصـه، برنامه هـای از جملـه مبارزه با رنگ هـای جوهری، حمایت 
از شـرکت های خارجـی، معرفـی بین المللـی فـرش ایـران و کمک 
بـه توسـعه تجـارت بین المللـی را اجـرا کردنـد. در مباحـث مقالـه، 
گرفتـه و بـه مقولـه طـرح و  ایـن مـوارد مـورد شـرح و بررسـی قـرار 

نقـش در ایـن دوران نپرداختـه اسـت.
مدیریتـی  مؤلفه هـای  »بررسـی  مقالـۀ  در   )1390( کشـاورز 
تولیـد فـرش بـا سـرمایه خارجـی در دوره قاجـار )آسیب شناسـی 
کـه در اردیبهشـت  مـوردی مؤسسـه بازرگانـی زیگلـر و شـرکا(« 
نجف آبـاد  واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه  فـرش  نشـریه  در   13۹۰
شـرکت  فعالیت هـای  دادن  قـرار  محوریـت  بـا  شـده  منتشـر 
زیگلـر به عنـوان نخسـتین شـرکت چندملیتـی کـه در ایـران بـه 
حضـور  آسیب شناسـی  بـه  کـرده،  اقـدام  فـرش  تجـارت  و  تولیـد 
ایـن شـرکت پرداختـه اسـت. در ایـن مقالـه بـه شـرایط اقتصادی 
کـه سـبب حضـور  ایـران در دوران قاجـار می پـردازد و عواملـی را 
سـرمایه های خارجـی در بخـش تولیـد و تجـارت فرش دسـتباف 
شـده بـود را مـورد بررسـی قـرار می دهد. ایـن مقاله ضمن بررسـی 
میـان  در  ایرانـی  فـرش  موقعیـت  بـه  قاجـار  دوران  فرش بافـی 

سـایر تولیدکننـدگان دنیـا نیـز پرداختـه اسـت.
بـر  مؤثـر  »عوامـل  مقالـۀ  در   )1395( ثواقـب  و  لعبت فـرد 
آن در ایـران قـرن  رشـد صـادرات فـرش و پیامدهـای اقتصـادی 
»تاریـخ  مجلـه   78 شـماره  در  شـده  منتشـر  میـادی«  نوزدهـم 
ایـران« بـه بررسـی تجارت فـرش ایـران در نیمه دوم قـرن نوزدهم 
شـرکت های  می پـردازد.  هجـری(  سـیزدهم  بـا  )برابـر  میـادی 
و  تولیـد  رونـق  سـبب  را  خارجـی  سـرمایه گذاری  و  چندملیتـی 
صـادرات فـرش در ایـن دوران می دانـد. ایـن پژوهـش به منظـور 

اسـت: شـده  انجـام  زیـر  پرسـش های  بـه  پاسـخ 
1. چـه عاملـی سـبب رشـد تولیـد و صـادرات فـرش ایـران در 

نیمـه دوم قـرن نوزدهـم شـد؟
2. پیامدهـای رشـد تولیـد و صـادرات فرش در اقتصـاد ایران 

چـه بود؟
دادن  نشـان  پژوهـش  ایـن  انجـام  از  نگارنـده  هـدف 
اقتصـاد  سـیطره  از  برون رفـت  چگونگـی  بـرای  چشـم اندازی 
نفتـی و احیـاء اقتصاد جایگزیـن به ویژه صنعت نفت در شـرایط 

اسـت. کنونـی 
نـام  بـا  خـود  کارشناسـی  دورۀ  پایان نامـه  در   )1390( ملکـی 
و  شـکل گیری  پیرامـون  بحـث  بـه   » زیگلـر قالی هـای  »بررسـی 
پژوهـش،  ایـن  اسـت.  پرداختـه  زیگلـر  شـرکت  فعالیـت  نحـوه 
موشـکافی سـاختار و نقـوش قالی هـای تولیـدی شـرکت زیگلـر 
آتـی ایـن تولیـدات بـر فـرش ایـران را مدنظـر نداشـته  و تأثیـرات 

اسـت.

خـود  ارشـد  کارشناسـی  دورۀ  پایان نامـۀ  در   )1389( پـروان 
بـه  اول(«  پهلـوی  و  )قاجـار  ایـران  فـرش  تجـارت  »تاریـخ  نـام  بـا 
)گرایـش  ایران شناسـی  رشـته  در  اتحادیـه  منصـوره  راهنمایـی 
بررسـی  بـه  شـده،  انجـام  بهشـتی  شـهید  دانشـگاه  تاریـخ( 
پهلـوی  و  قاجـار  دوران  در  ایـران  فـرش  تجـارت  افت وخیزهـای 

اسـت. پرداختـه 
تأثیـر  دربـارۀ  گاهی هـا  آ بیشـتر  تحقیـق  پیشـینۀ  باتوجه بـه 
شـرکت های چندملیتـی بـر فـرش ایـران دارای جنبه هـای کمی و 
اقتصـادی اسـت. تحقیـق کنونـی می کوشـد بـه جنبه هـای کیفی 
زیگلـر  شـرکت های  تولیـدی  فرش هـای  رنـگ(  و  نقـش  )طـرح، 

بپـردازد و خـأل اطاعاتـی در ایـن زمینـه را پـر کنـد.

بحث و تحلیل یافته ها
1. فرش بافی در دوران قاجار

بـا  بـود  دربـار  حمایـت  تحـت  صفـوی  دورۀ  در  کـه  فرش بافـی 
پایـان آن دوره تـا روی کار آمـدن آغامحمدخـان قاجـار کمابیـش 
تقاضاهـای  بـه  کـه  شـهری  بـزرگ  کارگاه هـای  و  شـده  متوقـف 
اعیـان و اشـراف ایـران و اروپـا می پرداخـت، تعطیـل شـده بـود. 
اروپـا  بـازار  تقاضـای  نوزدهـم،  قـرن  اوایـل  و  هجدهـم  قـرن  در 
ماهـر  بافنـدگان  و  نهـاد  کاهـش  روبـه  شـرقی  فرش هـای  بـرای 
اسـتقرار  تـا  زمـان  آن  از  شـدند.  پراکنـده  دربـاری  کارگاه هـای 
دولـت قاجـار فرش بافـی به صـورت حرفـه ای روسـتایی درآمـد و 
تولیـدات در رفـع نیـاز بازارهای داخلی بود. در دورۀ فتحعلی شـاه 
نگارخانه هـای  و  کارگاه هـا  و  گسـترده  هنـری  فعالیت هـای 
سـلطنتی دایـر شـدند و نقاشـان بسـیاری بـه خلـق اثـر پرداختند 
برجسـته ترین  از  شـماری  قاجـار  شـاه  ص11(.   ،1368 )تناولـی، 
هنرمنـدان را در تهـران گـرد آورد و آنهـا را بـه کار نقاشـی پرده های 
بزرگ انـدازه بـرای نصـب در کاخ های خود، گماشـت. این پرده  ها 
از ویژگی هـا و ضوابـِط یـک سـبک رسـمِی جدیـد پیـروی می کـرد 
: » ترکیب بنـدی متقـارن و  آن عبارتنـداز کـه عمـده مشـخصات 
ایسـتا بـا عناصـر افقی و عمـودی و منحنی؛ سـایه پردازی مختصر 
و  تصویـری؛  و  تزیینـی  نقشـمایه های  تلفیـق  جامـه؛  و  چهـره  در 
 ». رنگ گزینـی محـدود بـا تسـلط رنگ هـای گـرم بخصـوص قرمـز
، 1387، ص151(. در ایـن تابلوهـای رنگ وروغـن سـبک  )پاکبـاز
زندگـی باشـکوه و مجلـل دربـاری بـه نمایـش درآمـده اسـت. در 
اغلـب آن هـا می تـوان نقـوش قالی هایـی را دیـد کـه از هـر حیـث 
پیـرِو ویژگی هـای ایـن سـبک رسـمی جدیـد اسـت و بـا طرح هـای 
بنـدی، ختایـی یـا اسـلیمی، نقشـمایه های گل و گیاهـی درهـم و 

گرفته انـد. شـکل  )گل فرنـگ(  سـرخ  گل  دسـته های 
در سـال های نخسـت سـلطنت ناصرالدین شـاه تاریـخ جدیدی 
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گسـترش  می شـود.  گشـوده  ایـران  قالی بافـی  صنعـت  در 
بیمـاری  از  پـس  و  نوزدهـم  قـرن  دوم  نیمـۀ  از  پـس  قالی بافـی 
روی  تریـاک  جنـگ  قائلـۀ  و  پنبـه  تولیـد  بحـران  و  ابریشـم  کـرم 
بـرای  قاجـار  دسـتاویز  آخریـن  فـرش  تولیـد  به واقـع  می دهـد. 
ثبـات اسـت. در ایـن دوران ترکیـه بـازاری بـرای فـروش قالی هـای 
 ،1372 رضـوی،  )آذرپـاد،  می شـود  خارجـی  بازرگانـان  بـه  ایرانـی 
ص176(. بـا ایـن رویـداد تجـار و بازرگانـان تبریـزی صنعت جدید 
قالی بافـی ایـران را پایه گـذاری می کننـد و احیـای نویـن قالی بافـی 
ص70(.   ،1368  ، )ادواردز می شـود  آغـاز  ه.ق/188۵م.   13۰۴ در 
واقعـه ای کـه تأثیـر بسـزایی در تحـول اوضـاع اقتصـادی دولـت 
روابـط  ایجـاد  داشـت.  قاجـار  سلسـلۀ  سـقوط  از  جلوگیـری  و 
موجـی  شـرقی  هنرهـای  بـه  غربـی  هنرمنـدان  توجـه  و  فرهنگـی 
جدیـد در عایـق و دنیـای پیرامـون غربی هـا افکنـد. از آثـار نیـک 
ایـن روابـط، بازگشـت مجـدد قالی هـای ایـران در دکوراسـیون ها 
و حتـی بـر نقاشـی های هنرمنـدان غربـی بـود. اقبـال دیگـر فرش 
در  اروپاییـان  خریـد  قـدرت  افزایـش  اروپایـی،  بازارهـا ی  در  ایـران 
دوران پـس از انقـاب صنعتـی بـود. در ایـن دوره در اروپـا مـردم 
شـیوۀ  بـه  می دادنـد  ترجیـح  و  شـدند  بـزرگ  خانه هـای  صاحـب 
ثروتمنـدان زندگـی کننـد و خانه-هـای خـود را بـا قالی هـای ایرانی 
مزیـن کننـد. فرش هـای شـهری و روسـتایی ایـران در دورۀ قاجار 
و هم زمـان بـا توجـه و تقاضـای غربی هـا تغییراتـی را پذیرفـت کـه 

سـیاق  و  سـبک  در  تغییـر  باشـد.  اروپاییـان  سـلیقۀ  بـا  منطبـق 
تولیـدات و همسـو کـردن آن بـا مـزاج غربی هـا بـه توسـعۀ نواحی 
شـرکت های  افـزود.  ایـران  فـرش  تولیـدات  حجـم  و  فرش بافـی 
سـرمایۀ  از  بهره بـرداری  دنبـال  بـه  همـواره  کـه  چندملیتـی  بـزرگ 
کشـورهای درحال توسـعه بودنـد، فرصت را برای سـرمایه گذاری 
ورود  از  پـس  دیدنـد.  مناسـب  ایرانـی  فرش هـای  بخـش  در 
شـرکت های چندملیتـی و تولیـد گسـترده، فرش هـای صادراتـِی 
آمریکایـی  و  اروپایـی  بازارهـای  خواسـت  بـا  متناسـب  ایـران، 
و  طـرح  در  تغییـر  بـه  کـه  دگرگونی هایـی  پذیرفـت.  را  تغییراتـی 
ایـن  در  ایـران  قالی هـای  رنگ بنـدی  و  نقـوش  آن،  تناسـبات 

اسـت. پژوهـش  ایـن  اصلـی  موضـوع  انجامیـد،  دوران 
کـه  می شـود  گفتـه  شـرکت هایی  بـه  چندملیتـی  شـرکت   
ایجـاد  اقمـاری  کوچـک  شـرکت های  خارجـی،   کشـور های  در 
،1380، ص52(. در شـرکت های چندملیتـی بـا  می کننـد )چارلـز
یـک شـرکت مـادر )اصلـی( کـه تابعیـت کشـور محـل ثبـت خـود 
را داراسـت و مرکـز محسـوب می شـود و چندیـن شـرکت فرعـی 
مواجـه هسـتیم کـه این شـرکت های فرعـی نیز هرکـدام تابعیت 
کشـور محـل ثبـت خـود را خواهنـد داشـت. ایـن شـرکت ها در 
اصـل شـعبۀ شـرکت اصلی انـد کـه در کشـورهای دیگـر مسـتقر 
کشـور  یـک  تجـارت  قانـون  طبـق  بـر  هـا  شـرکت  ایـن  هسـتند. 
بـر طبـق همـان مرکـز واحـد اداره می شـوند. تمامـی  تأسـیس و 

تصویر 1: نقاشی فتحعلی شاه قاجار اثر مهرعلی نقاش، تاریخ: 1227-1228 ه .ق، محل نگهداری: موزه نگارستان تهران
Pic1: A portrait of Fath-Ali Shah Qajar by Mehr-Ali Naqqash 1850, Tehran’s Negarestan Museum
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شـرکت ها  ایـن  فرعـی  مراکـز  تجـاری  و  تولیـدی  فعالیت هـای 
تحـت نظـارت شـرکت مـادر اسـت. کلیـه امـور مربـوط بـه تأمیـن 
بودجـه، امـور حقوقـی و اداری در آن کشـور متمرکـز اسـت. ایـن 
بیشـتر  کارایـی  و  ارزان  تولیـد  کـه  جـا  هـر  فراملیتـی  شـرکت های 
باشـد بـه سـرمایه گذاری اقـدام می کننـد. بدیهـی اسـت، شـرکت 
هـای چندملیتـی کسـب حداکثـر سـود بـرای شـرکت مـادر را در 
شـرکت های  سـودآوری  و  می دهـد  قـرار  خـود  اهـداف  الویـت 
قابـل  مسـئلۀ  شـود.  واقـع  بعـدی  مرحلـۀ  در  می توانـد  تابعـه 
چندملیتـی،  شـرکت های  تعریـف  و  معرفـی  از  بعـد  بررسـی 
ایـن  شرکت هاسـت.  ایـن  میزبـان  کشـورهای  بـه  پرداختـن 
، نیروی  شـرکت  در نقاطـی از جهـان کـه امکان سـودآوری بیشـتر
کار ارزان و نبودن محدودیت های سیاسـی باشـد بعد از بررسـی 
ابعادی همچون صنایع بومی این کشـورها اقدام به تأسـیس و 
راه انـدازی کارخانه هـا و مراکـز تولیـدی خـود می کننـد. حضور این 
شـرکت ها مزایـا و معایبـی را بـرای کشـورهای میزبـان بـه همـراه 
دارد. ایـن شـرکت ها ضمن ورود بـه بازارهای کشـورهای میزبان 
بهره بـرداری  و  آسـان  تولیـد  بـرای  را  خـود  تکنولـوژی  و  صنعـت 
سـریع تر وارد می کننـد. نیـروی کار بومـی را به خدمـت می گیرند و 
کاالهـای بومـی را بـا قیمـت ارزان تـر تولیـد می کننـد و در بازارهای 

دنیـا بـه فـروش می رسـانند. نکتـه تأمـل برانگیـز در ایـن فرآینـد، 
اسـت.  بومـی  اولیـۀ  مـواد  از  اسـتفاده  چگونگـی  و  تولیـد  نحـوۀ 
داخلـی  عامـان  خـود،  ورود  بـدو  در  چندملیتـی  شـرکت های 
چندملیتـی  شـرکت های  فعالیـت  می دهنـد.  قـرار  واسـطه  را 
سـاختارهای اقتصـادی کشـورهای در حـال توسـعه را تغییراتـی 
شـرکت های  کـردن  وابسـته  تغییـرات  ایـن  جملـۀ  از  می دهـد. 
)کاظمـی، 1384، ص 22  بومـی بـه سـرمایه های خارجـی اسـت. 

و 20(.
2. ورود شرکت های چندملیتی به حوزۀ فرش بافی

اوضـاع نابسـامان ایـران در دورۀ قاجاریـه، بسـتری مناسـب برای 
تصاحـب سـاختار اقتصـادی ایـران بـه دسـت سـایر کشـورهای 
رفته رفتـه  زمـان  ایـن  در  ایـران  کـرد.  فراهـم  را  جهـان  قدرتمنـد 
روسـیه  و  انگلیـس  قـدرت  و  کـرد  طـی  را  وابسـتگی  گام هـای 
نفـوذ  و  ورود  بـرای  را  راه  اوضـاع  ایـن  نمـود.  رخ  بیشـتر  روزبـه روز 
شـرکت های چندملیتـی بـه ایـران بـاز کـرد. ایـن شـرکت ها و تجار 
کوتـاه در بخش هـای مختلـف اقتصـادی و  غیرایرانـی در مدتـی 
سیاسـی ایـران وارد شـدند. مهم تریـن شـرکت های چندملیتـی 

: از عبـارت بودنـد 
؛ - زیگلر

تصویر 2: قلعه حاج وکیل مربوط به اواخر دوره قاجار است که در شهر اراک و در تاریخ 2۶ آبان 137۵ با شماره  ثبت 1771 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است. بانی این بنا در اصل یک شرکت تجاری - انگلیسی )سویسی االصل( به نام زیگلر بود که پس از انحال، قسمتی از آن توسط یکی از متمولین شهر اراک به نام 

حاج محمد حسین میثمی وکیل خریداری شد و از آن پس به نام قلعه حاج وکیل شهرت یافت. )مأخذ : نگارنده(.
Pic 2: The Haj Vakil castle is a late Qajar building in Arak built by Ziegler Company, then sold to Haj Mohammad-Hossain Meythami, an Araki 

notable (Source: the author)
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- شرکت ایتالیایی- انگلیسی برادران کاستلی؛
بـا  کـه  نیویـورک  مشـرق زمین  قالـی  تجـارت  شـرکت   -
آلمـان  و  روسـیه  ایتالیـا،  انگلیـس،  بین المللـی  سـرمایه گذاری 

شـد؛ تأسـیس 
بـا  کـه  لنـدن  شـرق  فـرش  انگلیسـی-یونانی  شـرکت   -

کـرد؛ کار  بـه  آغـاز  کرمـان  در   )O.C.M( اختصـاری  عامـت 
تاوشـانچیان،  چـون  دیگـری  کمپانی هـای  نماینـدگان   -
عطیه و چند شـرکت دیگر که به دادوسـتد فرش می پرداختند. 

ص242(.   ،1387 رضـوی،  )حشـمتی 
3. شرکت زیگلر

نخسـتین تاش هـا بـرای سـازمان دادن تولیـد فـرش در ایـران 
بـا سـرمایه خارجـی، از طریـق مؤسسـۀ تجـاری زیگلـر  1در منطقـه 
سـلطان آباد انجـام گرفـت. نـام زیگلـر امـروزه بـه دنبـال قالی های 
عتیقـه و آنتیـک در گوشـه وکنار مجامع فرش شـنیده می شـود. 
نوزدهـم  قـرن  اواخـر  در  زیگلـر  - سوییسـی  انگلیسـی  شـرکت 
بـود.  مشـغول  قالـی  تولیـد  بـه  ایـران  در  بیسـتم  قـرن  اوایـل  و 
ایجـاد  بـا  جدیـد،  اندازه هایـی  در  زیگلـر  تولیـدی  فرش هـای 
تغییراتـی در الگوهـای رنـگ و طـرح وارد بازارهای جهـان و به ویژه 
نیـز  دیگـر  چندملیتـی  شـرکت های  اگرچـه  شـد.  آمریـکا  و  اروپـا 
اقـدام بـه سـرمایه گذاری و تولیـد در فـرش ایـران پرداختنـد، امـا 
تولیدکننـدگان  بزرگ تریـن  از  یکـی  به عنـوان  زیگلـر  شـرکت 
ایـن  طـول  در  شـرقی  فرش هـای  غیرایرانـی  صادرکننـدگان  و 
مدت زمـان باقـی مانـد. ایـن شـرکت، دفاتـر و اداره های خـود را در 

کـرد. برپـا  سـلطان-آباد  شـهر 
بافنـدگان منطقـه سـلطان آباد در قلعـه زیگلـر بـه کار بافـت 
منظـم  و  ماهیانـه  به صـورت  زیگلـر  شـرکت  شـدند.  مشـغول 
دسـتمزدی را بـرای بافنـدگان مقـرر می کـرد کـه خـود موجـب آن 
درآینـد.  زیگلـر  کارگاه هـای  خدمـت  بـه  بافنـده  هـزاران  کـه  شـد 
بافنـدگان کـه تاکنـون درآمـد حاصـل از بافـت را پـس از اتمـام کار 
دریافـت می کردنـد، اکنـون از ایـن شـیوۀ دسـتمزد راضـی بودند. 
کار بافـت هـر قالـی ممکـن بـود چنـد مـاه بـه طـول انجامـد ولـی 
اکنـون بافنـده در حیـن کار دسـتمزد خـود را به صـورت ماهیانـه 
افزایـش  کـه  می کنـد  تأکیـد  سـیف  احمـد  می کـرد.  دریافـت 
کیفـی در مناسـبات حاکـم  شـمارۀ دارهـای فرش بافـی و تغییـر 
منحصربه فـرد  تحوالتـی  کارگاه هـا،  صاحبـان  و  بافنـدگان  بیـن 
بودنـد کـه در بخـش فرش بافـی اتفـاق افتـاد. شـرکت زیگلـر در 
تولیـد قالی هـای خـود نکاتـی از قبیـل مقیـاس و انـدازه اتاق های 
داد.  قـرار  مدنظـر  را  آن هـا  دکوراسـیون های  و  مبلمـان  و  غربـی 
شـاید بتـوان گفـت این نخسـتین بار بود که سـایق کشـورهای 

1-Ziegler

قـرار  بررسـی  و  کنـکاش  مـورد  صـادرات  بخـش  در  صادرکننـده 
زیگلـر  شـرکت  توسـط  شـده  بافتـه  فرش هـای  طراحـی  گرفـت. 
دارای خصایـص برجسـته ای چـون داشـتن یـک ترنج مرکـزی و یا 
تکـرار الگویـی در تمامـی متـن قالـی اسـت. تکـرار گل هـای بـزرگ 
سراسـر  یکپارچـه  به صـورت  کـه  دسـته گل هایی  و  شاه عباسـی 
تولیـدی  طرح هـای  از  دیگـری  گـروه  می پوشـاند  را  قالـی  متـن 
از  طرح هـا  ایـن  در   

ً
اساسـا می شـود.  شـامل  را  زیگلـر  شـرکت 

بـه  نقش هـا  و  بـود  شـده  پرهیـز  نقـوش  انباشـتگی  و  شـلوغی 
گسـترده شـدند. صورتـی بـاز در زمینـه 

4. ورود شرکت زیگلر به حوزۀ قالی بافی اراک
از  می توانـد  اراک  یـا  سـلطان آباد  منطقـه  قالی هـای  رنگ بنـدی 
دالیـل توجـه اروپاییـان و آمریکاییان برای قالی هـای این منطقه 
باشـد. قالی هـای اراک در وهلـۀ نخسـت بـه دلیـل رنگ هـای آن 
در جهان شـناخته شـد. منابع تاریخی نشـان می دهد شـهر اراک 
گیاهـی و شـیوۀ  تـا اوایـل قـرن بیسـتم در رنگـرزی بـا رنگ هـای 
چینـش رنگ هـا در سراسـر قالـی بسـیار بی نظیـر عمـل کردنـد. 
بیشـتر قالی هـای قدیمـی سـاروق بـا رنـگ قرمـز دوغـی مشـهور 
آبـی پرزرق وبـرق و فرش هـای  خـود، فرش هـای فراهـان بـا رنـگ 
مشـک آباد بـا رنـگ روناسـی خـود و پشـم مرغـوب، توانسـتند در 
زمـان تولیـد بازارهـای جهانـی و امـروزه موزه هـا و مجموعه هـای 
 3۰ بـه  قریـب  اراک  در   13۰8 سـال  »در  دهنـد.  زینـت  را  شـخصی 
آنـان بـه تجـارت  کـه بیشـتر  تجارت خانـه خارجـی وجـود داشـت 
و  بزرگ تـر  تجارت خانه هـای  جملـه  از  داشـتند.  اشـتغال  فـرش 
، تجارتخانـه زیگلـر بـود کـه مرکـز آن در منچسـتر از بـاد  وسـیع تر
انگلسـتان و شـعبه ای نیـز در تهـران داشـت. ایـن تجارت خانـه 
قسـمتی از فراورده هـای خـود را به صـورت فـرش در شهرسـتان 
تمامـی  مشـتری  مزبـور  تجارت خانـه  می نمـود...  تهیـه  اراک 
قالی هایـی اسـت کـه در سـلطان آباد شـهر اراک بافتـه می شـود 
می کننـد«  کار  تجارت خانـه  آن  خـرج  بـه  کارگـران  آن  همـۀ  و 
قـرن  ربـع  در  زیگلـر  شـرکت  ص10(.   ،1372 )صوراسـرافیل، 
نوزدهـم م، بـازار بزرگـی بـرای تولیـدات قالی هـای ایرانـی و فـروش 

آنهـا در اروپـا آمریـکا فراهـم کـرد. 
منطقـۀ سـلطان آباد )اراک فعلـی( عاوه بر اینکـه از تولیداتی 
بـا کیفیـت بـاال بهره منـد بود، مـکان مناسـبی نیز بـرای برپاکردن 
کارگاه هـای بافندگـی و مراکـز تولیـدی بود. این منطقه و شـهرها 
و...  لیلیـان  فراهـان،  سـاروق،  چـون  آن  اطـراف  روسـتاهای  و 
شـهرتی  از  چندملیتـی  کمپانی هـای  حضـور  و  تأسـیس  از  پـس 
قالی هـای  طـرح  شـدند.  برخـوردار  آمریـکا  در  بخصـوص  جهانـی 
ایـن منطقـه بـر اسـاس سـلیقۀ مصرف کننـدگان خارجـی تولیـد 
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بازارهـای  وارد  تولیـدات  از  جدیـدی  نـوع  نحـو  ایـن  بـه  و  می شـد 
چنـد  بـا  سـلطان آباد  در  زیگلـر  قالـی  تولیـدات  شـد.  غربـی 
ایـن  مهم تریـن  و  اولیـن  شـدند.  بـازار  وارد  خـاص  مشـخصه 
مطابـق  کـه  بـود  قالی هـا  ایـن  نقشـۀ  طراحـی  بـه  توجـه  ویژگی هـا 
سـلیقۀ غربی هـا طراحـی شـده بـود. بـر اسـاس گفتۀ آنـت اتینگ 
از  طرح هایـی  گاهـی  زیگلـر  شـرکت  هالـی  مجلـه   8۰ شـماره  در 
بودنـد  آشـنا  خـود  خریـداران  سـلیقۀ  بـا  کـه  غربـی  فروشـندگان 
 
ً
می پذیرفـت و در تولیـدات خـود از آن هـا اسـتفاده می کـرد. ثانیـا
خـوِد  مخصـوص  رنگـرزی  امکانـات  برقـراری  بـه  زیگلـر  شـرکت 
سـریع  تأمیـن  بـرای  شـرکت  پرداخـت.  سـلطان آباد  در  شـرکت 
سیسـتم  از  اسـتفاده  بـه  ناگزیـر  بافنده هـا،  موردنیـاز  الیـاف 
شـیمیایی  رنگ هـای  سیسـتم  ایـن  در  بـود.  سـریع  رنگـرزی 
جایگزیـن رنگ هـای گیاهـی شـد کـه هـم از نظـر هزینـه به صرفـه 

داشـت. نیـاز  آماده سـازی  بـرای  زیـادی  هم زمـان  و  نبـود 
آنـت اتینـگ1 در سـال 1۹۹۵ مقالـه ای تحـت عنـوان »نقشـه 
منتشـر  هالـی2  مجلـه   8۰ شـماره  در   » زیگلـر شـرکت  فرش هـای 
رئیـس  نخسـتین  کـه  مطالبـی  از  گزارشـی  مقالـه  ایـن  در  کـرد. 
شـرکت زیگلـر در سـلطان آباد نوشـته، ارائـه شـده اسـت. اتینگ 
در مقالـۀ خـود بـه طور ویـژه به طرح و نقش قالی های بافته شـدۀ 
شـرکت زیگلـر پرداختـه اسـت. او در معرفـی مجموعـه طرح هـای 
قالـی زیگلـر بـه ایـن نکته اشـاره می کنـد کـه واژه زیگلـر در تجارت 
 )Ittig, 1991, امـروز برنـدی بـر کیفیـت و سـاختار بافـت اسـت
)p17. حضـور شـرکت زیگلـر در منطقـه اراک، تأثیرات بی شـماری 
بـر طـرح و رنـگ سـایر بافته هـای منطقـه گذاشـت. شـرکت زیگلر 
بـا تمامـی پوششـی کـه بـرای تولیـدات خـود بـکار بـرد نتوانسـت 
آن را منحصـر بـه خـط تولیـد خـود سـازد. این شـرکت با اسـتفاده 
از سیسـتم رنگـرزی مسـتقل و جداگانـه و ایجـاد کارگاهـی بـرای 
محفـوظ  را  خـود  تولیـدات  داشـت  تـاش  بافنـدگان  حضـور 
بـرای  نکتـه  ایـن  نکننـد.  اسـتفاده  آن  از  تجـار  سـایر  و  داشـته 
شـرکت زیگلـر تـا آنجـا اهمیـت داشـت کـه پشـم های رنگ شـدۀ 
فقـط  و  نمی گذاشـت  بافنـدگان  دسـترس  در  به آسـانی  را  خـود 
باشـد.  آن هـا  اعتمـاد  مـورد  کـه  می کـرد  اسـتفاده  بافندگانـی  از 
پـاداش  می دادنـد  انجـام  صادقانـه  را  خـود  کار  بافنـدگان  اگـر 
جریمـه  پرداخـت  متحمـل  صـورت  ایـن  غیـر  در  و  می گرفتنـد 
بودنـد. در کتـاب تاریـخ اراک می خوانیـم: »... تهیۀ نقشـه و طرح و 
رنگ آمیـزی را در خـود تجارتخانـۀ مزبـور می نمودنـد. نقشـه هایی 
کـرده بـود و مطبـوع دیگـر تجارتخانه هـا شـد،  کـه زیگلـر تهیـه  را 
فـرش  آن  روی  از  گرفتـه  را  نقشـه ها  آن  قالی باف هـا  به وسـیلۀ 

1-Annette
2-Hali

از  نقشـه ای  کـه  قالی باف هایـی  بـه  مثـًا  می نمودنـد،  تهیـه 
او  و  داده  فرشـی  گران تـر  قیمـت  بـه  داشـت  زیگلـر  تجارتخانـۀ 
ببافـد.  زیگلـر  تجارتـی  نقشـه  و  طـرح  بـا  کـه  می کردنـد  ـف 

َ
مکل را 

تولیدکننـدگان و تجـار محلـی از ایـن موقعیـت اسـتفاده نمـوده 
و بـا نقشـه های تجارتـی زیگلـر فرش هـای خـود را بافتـه بـه تجـار 

ص156(.   ،1386 )دهـگان،  می فروختنـد«  آلمانـی 
نقـش  و  طـرح  بـا  زمـان  آن  در  کـه  قالی هایـی  به این ترتیـب 
تولیـدات  بـه  منحصـر  شـد،  بافتـه  زیگلـر  شـرکت  رنگ بنـدی  و 
زیگلـر  قالی هـای  از  گـروه  دو  بـا  زمـان  آن  در  نبـود.  شـرکت  خـود 
روبـه رو بودیـم. گروهـی از قالی هایی که توسـط خود شـرکت و در 
خودشـان  اسـتخدامی  بافنده هـای  توسـط  و  زیگلـر  کارگاه هـای 
بافته می شـد. گروه دیگر قالی هایی اسـت که توسـط بافندگان 
محلـی هم زمـان بـا شـرکت زیگلـر و بـا اسـتفاده از طـرح و نقشـۀ 
دقیـق  تشـخیص  کـه  روسـت  ایـن  از  اسـت.  شـده  بافتـه  آن هـا 
 
ً
اتینـگ تقریبـا آنـت  گفتـۀ  قالی هـای تولیـدی شـرکت زیگلـر بـه 
قدیـم  قالی هـای  شـناخت  راه هـای  جملـه  از  اسـت.  غیرممکـن 
، بافـت ریزتـر و ظریف تر آن اسـت. دور از انتظار نیسـت که  زیگلـر
بافته هـای مسـتقیم و تحـت نظـارت شـرکت زیگلـر بافتـی ریزتـر 
داشـته باشـند و کیفیـت الیـاف رنگ شـدۀ آن مرغوب تـر باشـد. 
سـرمایۀ افـراد محلـی و بافنده هـای خانگـی احتمـااًل آن قـدر نبـود 
آن  کـه بـه تولیـد پشـم رنگ شـدۀ مرغـوب برسـد. همچنیـن در 
نیـز  محلـی  رنگرزخانه هـای  شـیمیایی،  رنگ هـای  ورود  بـا  زمـان 
بـه اسـتفاده از آن ترغیـب شـده بودنـد. ازآنجاکـه رنگـرزان ایرانـی 
صدماتـی  نبودنـد،  آشـنا  شـیمیایی  مـواد  بـا  رنگـرزی  شـیوۀ  بـه 
آمـد. شـرکت  کیفیـت قالـی ایـران وارد  به مراتـب سـنگین تر بـه 
اسـتفاده  پنبـه  و  پشـم  الیافـت  از  خـود  تولیـدات  بـرای  زیگلـر 
کـرده اسـت. سـندی در اسـتفاده از ابریشـم در بافته هـای زیگلـر 
وجـود نـدارد. در کتـاب غـروب زریـن فـرش سـاروق، دوران رواج 
بررسـی  مـورد  زمانـی  دورۀ  چهـار  در  را  منطقـه  خـاص  فرش هـای 
دورانـی  بـه  مربـوط  را  اول  دورۀ  صوراسـرافیل  می دهـد.  قـرار 
صادراتـی  کاالی  یـک  به عنـوان  هنـوز  اراک  فـرش  کـه  می-دانـد 
دوران  ایـن  او  بـود.  نشـده  تغییروتحـول  دسـتخوش  تجـاری  و 
سـلطنت  اواخـر  تـا  ه.ق(   1260-1212( فتحعلی-شـاه  اواخـر  از  را 
)صوراسـرافیل،   می دانـد  ه.ق(   1313-1264( ناصرالدین شـاه 
بـه  فـرش  صـادرات  و  دادوسـتد  امـر  واقـع  در  ص28(.   ،1389
اروپـا در ایـن دوران نیـز بـود، ولـی اطاعـات کافـی در ایـن امـر در 
دسـترس نیسـت. »در واقـع طبـق اسـناد و مـدارک موجـود بـه 
نظـر می رسـد در نیمـۀ اول قـرن سـیزدهم ه.ق فـرش همـراه بـا 
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کاالهـای عمـدۀ تجـارت داخلـی بـوده  ابریشـم و پنبـه و شـال از 
کـه  می دهـد  نشـان  دوران  همـان  از  وقایـع  شـرح  در  اسـت، 
 بـه مقصـد 

ً
بیشـتر فرش هایـی کـه از ایـران صـادر می شـده، بـدوا

 ،1384 )اتیـک،  اسـت.«  بـوده  روسـیه  یـا  و  ترکیـه  هندوسـتان، 
مرحلـه  به عنـوان  صوراسـرافیل  کـه  را  دوران  ایـن  اگـر   )97 ص 
اول در بررسـی طـرح و نقـش قالی هـای منطقـه سـلطان آباد قـرار 
داده، مبنـا قـرار دهیـم در حقیقـت در دوران پیـش از فعالیـت 
کمپانی هـای خارجـی در منطقـه هسـتیم. بنـا بـه گفتـۀ سیسـیل 
ادواردز در سـال 1883 م )حـدود 1300 ه.ق و 1261 ه.ش( یکـی 
سـلطان آباد  بـه  اشـتراوس1  نـام  بـه  زیگلـر  شـرکت  کارمنـدان  از 
رفـت و ظـرف مـدت یکـی دو سـال دفتـر و تأسیسـات وسـیعی 
شـرکت  ایـن  تأسـیس  زمـان  از  کـرد.  ایجـاد  قالـی  تولیـد  بـرای 
و  رنـگ  نقـش،  طـرح،  تولیـد،  در  تـازه ای  مرحلـۀ  سـلطان آباد  در 
رنگـرزی و کلیـۀ امـور مرتبـط بـه قالی بافـی، ایجاد شـد. شـروع این 
دوران بـا اسـتناد بـه کتـاب صوراسـرافیل مرحلـه دوم در تولیـد 
فـرش منطقـه سـلطان آباد اسـت. ایـن دوران از اواخـر سـلطنت 
ناصرالدین شـاه آغـاز و تـا اوایـل پهلـوی ادامـه دارد.  فرش هـای 
تحـت  دوران  ایـن  در  آن  هم جـوار  روسـتاهای  و  اراک  منطقـه 
تأثیـر طرح هـا و نقـوش و رنگ آمیـزی اروپایـی قـرار می گیـرد. بعـد 
اروپایـی،  کمپانی هـای  عقب نشـینی  و  اول  جهانـی  جنـگ  از 
آغـاز  فـرش  صـادرات  حـوزۀ  در  آمریکاییـان  وسـیع  فعالیـت 
خـود  سـنتی  و  بومـی  حالـت  از  فرش هـا  دوره  ایـن  در  می شـود. 
آن خواهیـم پرداخـت. کـه در ادامـه مباحـث بـه  خـارج می شـود 
 مرحله سـوم مربوط به سـال های 131۰ تا 133۰ اسـت. در این 
دوران بـا تأسـیس شـرکت سـهامی فـرش ایـران روبرو هسـتیم. 
هـدف  بـا  ه.ش   131۴ سـال  در  ایـران  فـرش  سـهامی  شـرکت 
حمایـت از فـرش دسـتباف ایرانـی و کنتـرل صـادرات و بسـیاری 
تمامـی  شـرکت  ایـن  تأسـیس  بـا  شـد.  تشـکیل  دیگـر  اهـداف 
اختیـارات از شـرکت های خارجـی گرفتـه شـد. یکـی از برنامه هـای 
شـرکت حفـظ اصالـت فرش-هـای مناطـق مختلـف ایـران بـود 
کـه بـر ایـن مبنـا شـعبه هایی در شـهرهای دیگـر تأسـیس شـد. 
 پـس از پایـان یافتـن جنـگ 

ً
مرحلـه چهـارم از سـال 133۰ و تقریبـا

از  دیگـر  صوراسـرافیل  گفتـه  بـه  دوره  ایـن  در  بـود.  دوم  جهانـی 
آن همـه تنـوع طرح هـای بومـی و غنـای رنگ هـای سـنتی خبـری 

)صوراسـرافیل،  1389، ص28(. نبـود 
ح، نقش و رنگ( قالی های  5. بررسی مشخصات کیفی )طر

تولیدی شرکت زیگلر
گوناگونـی در سـیر تحـول و تطـور نقـوش مؤثـر اسـت.  عوامـل 
شـرایط اقلیمـی، موقعیت هـای شـهری و نظام هـای حکومتـی و 

1-Oscar Strauss

. در ایـن مـورد مشـخص کـه موضـوع این  بسـیاری عوامـل دیگـر
فـرش  بـازار  در  چندملیتـی  شـرکت های  ورود  اسـت،  پژوهـش 
ایـران عاملـی در دگرگونـی سـاختار و طـرح و نقـش فـرش ایـران 
و  ایـران  در  چندملیتـی  شـرکت های  فعالیـت  و  اسـتقرار  بـود. 
فعالیـت گسـترده ای که در بخش تولید و صـادرات فرش ایران 
شـیوه های  و  طراحـی  در  دگرگونی هایـی  موجـب  دادنـد،  انجـام 
بـر  سـبک  تغییـر  و  دگرگونـی  ایـن  شـد.  ایـران  در  فـرش  تولیـد 
شـرکت ها  آن  هـدِف  بازارهـای  زیباشناسـانه  پسـند  مبنـای 
و  میـل  مطابـق  سـاروق  قالـی   ، امـر ابتـدای  »در  گرفـت.  شـکل 
بافاصلـه  درحالی کـه  نبـود،  نیویـورک  واردکننـدگان  خواسـت 
پـس از جنـگ جهانـی اَول تنهـا بـازار ثابت بـرای قالی هـای ظریف 
مـردم  کـه  ویژگی هایـی  می دادنـد.  تشـکیل  اینهـا  هـم  را  ایـران 
می دانسـتند  ضـروری  سـاروق  قالی هـای  تهَیـۀ  مـورد  در  آمریـکا 
)و هنـوز هـم می داننـد( ازاین قـرار بـود: 1. بافـت سـخت و محکم 
شسـته  بـار  دو  طاقـت  کـه  میلی متـر   11-12 طـول  بـه  پرزهایـی  بـا 
شـدن بـا مـواد قلیایـی را داشـته باشـد. 2. طـرح گل وبوتـه تمـام 
بافتـه  سـرخ  رنـگ  بـا  متـن  ۹۰درصـد   .3 بپوشـاند.  را  قالـی  متـن 
، 1368 ، ص160(.  بنابرایـن قالیبافـان سـاروق  شـود.« )ادواردز
کردنـد.  انبـوه  تولیـد  بـه  شـروع  جدیـد  دسـتورالعمل  ایـن  بـا 
شـرکت زیگلـر در آغـاز کار خـود نقشـه هایی را که مطابق سـلیقه 
و خواسـت آن هـا بـود جمـع آوری و بـه تولیـد آن هـا می پرداختند. 
مختلـف  مناطـق  رایـج  طرح  هـای  همـان  آن هـا  اولیـه  تولیـدات 
قالی بافـی ایـران بود. ازآنجاکه تولیدات شـرکت زیلگـر در منطقه 
آرشـیو ایـن شـرکت  کـه در  سـلطان آباد بـود، بیشـتر طرح هایـی 
پـس  اسـت.  سـلطان آباد  منطقـه  خـود  بـه  مربـوط  شـده  یافـت 
و  طرح هـا  تلخیـص  و  تلفیـق  بـا  شـرکت  ایـن  طراحـان  مدتـی  از 
نقـوش ایرانی به سـبکی جدیـد در تولیدات خود دسـت یافتند. 
آقـای  از  زیگلـر  کمپانـی  آرشـیو  بـه  مربـوط  طرح هـای  از  نمونـه ای 
در  کـه  طرح هایـی  اسـت.  شـده  جمـع آوری  رضـوی  حشـمتی 
در  می تـوان  را  باقی مانده انـد  زیگلـر  بـه  موسـوم  قالی هـای 

کـرد. معرفـی  زیـر  تقسـیم بندی های 
از  فراوانـی  نمونه هـای  لچک ترنـج:   .1 یک چهـارم.  ح هـای  طر
ایـن  در  دارد.  وجـود  زیگلـر  تولیـدات  میـان  در  لچک ترنـج  طـرح 
سـیاق  و  سـبک  از  و  بومـی  کامـًا  ترکیبـات  و  سـاختار  نمونـه  
کلـی لچـک و ترنـج و نحـوۀ ترسـیم  تولیـدات ایرانـی اسـت. فـرم 
سـنت های  بـا  غنچـه  و  گل  دسـته های  و  شاه عباسـی  گل هـای 
طراحـی اراک هماهنگـی دارد. فضاهـای زمینـه و لچک ترنـج کامًا 
پـر اسـت. تعـداد حاشـیه ها فـرد و بـه ۵ قسـمت تقسـیم شـده 
بـا  کـه  اسـت  قرمـز  و  سـرمه ای  طـرح  غالـب  رنگ بنـدی  اسـت. 
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تولیـدات اراک همخوانـی می کنـد. ایـن نمونـه از نقشـه منصوب 
بـه شـرکت زیگلـر تـا حـِد زیادی بـه الگوهـای طراحـی سـنتی ایران 

)تصویـر3(. اسـت  پایبنـد 

 تصویـر شـماره ۴ نمونـه دیگـری از قالـی زیگلـر بـا نقشـه لچـک 

تصویر 3: نقشه لچک ترنج، مجموعه خصوصی، آرشیو کمپانی زیگلر )مآخذ: 
مجموعه شخصی حشمتی رضوی(.

Pic 3: A loom-drawing with medallion design from Ziegler Company’s 
archive (Source: Mr. Heshmati Razavi’s private collection)

ترنـج را نشـان می دهـد. فاصلـه گرفتـن از الگوهـای پیشـین را در 
نحـوه  در  نیـز  و  ترنـج  و  لچـک  فضاهـای  تقسـیم بندی  نحـوه 
ترسـیم نقـوش می تـوان دیـد. ابعـاد ترنـج نسـبت بـه ابعـاد کلـی 
دو  از  سـرترنج  قسـمت  در  اسـت.  شـده   ترسـیم  کوچـک  فـرش 
شاه عباسـی بـزرگ اسـتفاده شـده کـه از ویژگی هـای موردپسـند 
تولیـدات زیگلـر اسـت. نقـوش زمینـه درشـت اسـت. چرخـش 
آن  روی  بـر  نقـوش  قرارگرفتـن  بـرای  زمینـه  فضـای  در  منظـم 
طراحـی نشـده اسـت. حرکت هـای مـدور و چرخش ها به سـمت 
مابیـن  فضـای  در  طـرح  گویـی  هسـتند.  مایـل  هندسـی  نیمـه 
را  گذشـته  انسـجام  فرم هـا  می کنـد.  سـیر  روسـتایی  و  شـهری 
ندارنـد. واگیره هـای حاشـیه کامل و دقیق مشـابه هم نیسـت و 

و  سـنتی  طراحـی  در  می کننـد.  قطـع  را  یکدیگـر  گوشـه ها  در 
شـهری گوشـۀ حاشـیه بـر روی زاویـه ۴۵ درجـه طراحـی می شـود. 
الگـوی  از  فـرش  متـن  در  شـده  طـرح  نقـوش  و  حاشـیه  نقـوش 
یکسـان و مشـابه پیـروی نمی کننـد. نقـوش در حاشـیه کوچک 
متـن،  در  صورتیکـه  در  می کنـد  پیـروی  هندسـی  سـاختاری  از  و 
نقـوش درشـت و تمایـل بـه فرم هـای گـردان دارد. عـدد حاشـیه 
فـرد و سـه عـدد اسـت. زمینـه روشـن فـرش بـا قابـی تیـره تلفیـق 

شده است. تعداد رنگ ها شش عدد است.
یک چهـارم  طرح هـای  از  دیگـر  نمونـه ای   ۵ شـماره  تصویـر 
آن  اصلـی  چهارچـوب  کـه  طـرح  ایـن  اسـت.  زیگلـر  شـرکت 
درختـان  اسـت.  درختـی  طرحـی  واقـع  در  اسـت،  لچک ترنـج 
و  ظریـف  به گونـه ای  لچک هـا  و  ترنـج  چهارچـوب  در  طـرح  ایـن 
نیمه هندسـی رشـد کـرده اسـت. ترنـج به صـورت لـوزی اسـت و 
لچک هـا از سـاختاری مثلثـی پیروی می کننـد. در این نمونه های 
تغییراتـی  عناصـر  چینـش  و  نقـوش  ترسـیم  نحـوه  لچک ترنـج 
منطقـه  طرح هـای  قواعـد  و  کلـی  سـاختارهای  امـا  پذیرفتـه  را 
همچنـان باقـی اسـت. فضـای خالـی میـان لچـک و ترنـج موجـب 
به صـورت  طـرح  ایـن  اسـت.  شـده  درختـان  دیده شـدن  بهتـر 
کف سـاده اسـت کـه نمونه هـای مشـابه بسـیاری از ایـن طـرح را 
می تـوان در قالی هـای زیگلـر دیـد. دسـته های گل و بـرگ نقوش 
قالـی را تشـکیل می دهنـد. گل هـای گـرد بیشـترین حضـور را در 
روشـن  رنگـی  بـه  نقـوش  نمایـش  دارنـد.  دسـته گل ها  پرکـردن 
از  کـه  می کنـد  ایجـاد  را  کنتراسـتی  تیـره،  کامـًا  زمینـه ای  بـرروی 
یکنواختـی طـرح می کاهـد. سـه حاشـیه پیرامـون ایـن طـرح قـرار 
دارد. قرمـز و سـرمه ای دو رنـگ اصلـی ایـن طـرح اسـت. از لحـاظ 
تیپ شناسـی کار فضایـی مابیـن طرح هـای روسـتایی و شـهری 
را تداعـی می کنـد. گویی طراح به قصد نقشـۀ شـهری را به سـمت 
می دهـد.  سـوق  کـردن  هندسـی  بـه  تمایـل  و  بـودن  روسـتایی 
تکـرار  شاه عباسـی  نقـش  بـا  و  دارد  سـاده  صورتـی  حاشـیه 

می شـود.
تصویـر ۶ و 7: تصاویـر زیـر دو نمونـه از قالی هـای کف سـاده 
از  و  خلوت تـر  طـرح  تصاویـر  ایـن  در  می دهـد.  نشـان  را  زیگلـر 
رنگ هـای روشـن اسـتفاده شـده اسـت. ترنـج فرمـی لـوزی دارد 
بـه  نسـبت  ترنـج  و  لچـک  انـدازه  هسـتند.  مثلثـی  لچک هـا  و 
نقـش  بـدون  فضـا  بیشـتر  و  اسـت  کوچـک  فـرش  کلـی  ابعـاد 
 در قالی هـای 

ً
اسـت. ایجـاد سـطحی سـاده و بـدون طـرح تقریبـا

ایرانـی سـابقه نداشـت. در تصویـر سـمت راسـت ترنـج و لچـک 
از  لچک هـا  چـپ  سـمت  تصویـر  در  و  شـده  طراحـی  متفـاوت 
همـان نقشـه ترنـج پیـروی می کنـد. گویـی قانونـی بـرای ترسـیم 
وجـود نـدارد و ایـن شـباهت و تفاوت هـا باتوجه بـه سـلیقه طراح 
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یـا سـفارش دهنده تعیین می شـد. حاشـیه این دو نمونـه از پنج 
قسـمت تشـکیل شـده که حاشـیه بـزرگ بیشـترین ایـن فضا را 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت. نقـوش حاشـیه تکـرار متقـارن 
یک واگیره اسـت که در قسـمت گوشـه ها منظم نشـده اسـت. 
رنگ بنـدی آن محـدود اسـت و از سـه الـی چهـار رنـگ تشـکیل 
بیشـتر  کـه  دارد  وجـود  هرکـدام  بـرای  اصلـی  دورنـگ  می شـود. 

فضاهـای رنگـی بـا ایـن دو پـر می شـود.
تصویـر شـماره 8 نمونـه ای از قالـی لچک ترنـج زیگلـر اسـت. 
اسـت.  کـرده  حفـظ  را  خـود  شـکل  لـوزی  فـرم  همچنـان  ترنـج 

اسـت.  ترنـج  یک چهـارم  تکـرار  و  نـدارد  مسـتقل  طرحـی  لچـک 
زمینـه  عناصـر  و  نقـوش  قالـی،  نمونـه  ایـن  در  قابل توجـه  نکتـه 
شـده  پراکنـده  متـن  در  منفصـل  صورتـی  بـه  نقـوش  اسـت. 
اسـت. ایـن نحـوۀ چینـش عناصـر یـادآور بافته هـای روسـتایی 
و عشـایری ایـران اسـت. فضـای خالـی فـرش زیـاد اسـت و ایـن 
 در قالی هـای شـهری دیـده نمی شـود. سـبک ایـن 

ً
نکتـه تقریبـا

منحنی هـای  از  ترکیبـی  فرم هـا  اسـت.  نیمه هندسـی  فرش هـا 
واگیـره ای  از  فـرش  حاشـیه  اسـت.  شکسـته  خطـوط  و  نامنظـم 
دارد.  کاربـرد  شـهری  فرش هـای  در  بیشـتر  کـه  شـده  تشـکیل 
نقـوش حاشـیه کامـًا فرمـی شـهری و منظـم دارنـد و قـرار دادن 

1-S. Tyriakian
2-Taushandjian

آن پیرامـون متنـی بـا نقـوش منفصـل و نیمـه هندسـی ترکیبـی 
اسـت؛  محـدود  رنـگ  ترکیـب  و  مایـم  رنگ هـا  اسـت.  جدیـد 

دیـد. می تـوان  زیگلـر  تولیـدات  اکثـر  در   
ً
تقریبـا کـه  نکتـه ای 

قالی هـای   : آمریکایـی«  بـه »سـاروق  قالی هـای موسـوم   .2
در  شـده«  نقاشـی  »سـاروق  یـا  آمریکایـی«  »سـاروق  بـه  موسـوم 
اصـل توسـط شـخصی بـه نـام س. تیریاکیـان1 کـه رئیس شـرکت 
برآینـد  ایـن  بـه  تیریاکیـان  شـد.  تولیـد  بـود،  تاوسـهندچیان2 
رسـیده بـود کـه آمریکاییـان قالی هایـی کـه زمینـه آن به صـورت 
دسته دسـته بـا نقـش گل رز پـر شـده اسـت را خـوب می خرنـد. 

اراک  بافنـدگان  اختیـار  در  را  طرحـی  خـود  نظریـات  اسـاس  بـر  او 
گذاشـت. ایـن دسـته طرح هـا از لحاظ سـاختار خیلـی ایرانی نبود 
ولـی جذابیـت خـاص خـود را داشـت. ادواردز معتقـد اسـت کـه 
انتظـار  آن  تولیدکننـده  خـود  آنچـه  از  بیشـتر  حتـی  طرح هـا  ایـن 
داشـت موفـق بـود و مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت. در قالی-هـای 
شـده  اسـتفاده  فارسـی  یـا  نامتقـارن  گـره  از  آمریکایـی  سـاروق 
اسـت. ایـن قالی هـا دوپـوده هسـتند و کمی ضخیم و سـنگین. 
 زمینـه تمامـی ایـن قالی هـا به وسـیله گل هـای رز پرشـده 

ً
تقریبـا

اسـت،  آبی رنـگ  آن هـا  از  شـماری  کـه  دسـته گل ها  ایـن  اسـت. 
بـا  متناسـب  به انـدازه ای  و  پراکنـده  دسـته گل های  به صـورت 

تصویر ۴: قالی زیگلر با طرح لچک ترنج )مأخذ: عرسین، تولیدکننده(
Pic 4: A Ziegler carpet with medallion design (source: Mr. Arsin, producer)
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تصویر ۵: فرش تولیدی شرکت زیگلر )مأخذ: مجموعه خصوصی(
Pic 5: A carpet produced by Ziegler Co. (source: private collection)

تصویر ۶ و 7: دو نمونه قالی زیگلر با نقشه لچک ترنج
Pic 6 & 7: Two examples of Ziegler rugs with medallion design

ابعـاد کلـی قالـی، طـرح زمینه را پوشـانده اسـت. در بعضـی از این 
قالی هـا، ترنجـی مرکـزی و بـا ابعـادی کوچـک کار شـده اسـت. در 
روشـن  رنگ هـای  بـا  رز  گل هـای  آمریکایـی،  سـاروق  قالی هـای 

بـر روی زمینـه تیـره خودنمایـی می کنـد. در ایـن نمونه هـا اغلـب 
یـک پس زمینـه قرمـز بـا حاشـیه آبـی یـا پس زمینـه آبی با حاشـیه 
عمـق  از  و  اسـت  متنـوع  آن  قرمـز  رنگ هـای  دارد.  وجـود  قرمـز 
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 در تمامـی 
ً
رنگـی متفاوتـی بهـره می بـرد. ایـن ترکیـب رنـگ تقریبـا

قالی هـای موسـوم بـه سـاروق آمریکایـی دیـده می شـود. امـروزه 
نیـز از ایـن قالی هـای سـاروق در آمریـکا اسـتفاده می شـود. امـا بر 
اسـاس گفته هـای موجـود بعضـی از آن هـا از بافـت و رنگ آمیزی 

قالی هـای  طرح هـای  مـی رود  گمـان  برخوردارنـد.  بـدی  بسـیار 
و  موردپسـند  بسـیار  بیسـتم  قـرن  طـی  در  آمریکایـی  سـاروق 
اسـتقبال آمریکاییـان بـود. تقاضـا بـرای ایـن نـوع قالی هـا در طـی 

سـال های 1۹2۰ میـادی تـا 1۹۵۰ بسـیار زیـاد بـود.

تصویر 8: قالی  زیگلر با نقش لچک ترنج
Pic 8: A Ziegler rug with medallion design

تصویر ۹: نمونه ای از قالی ساروق-آمریکایی )مجموعه شخصی(
Pic 9:  An example of American-Saruq rugs (private collection)
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بـا  می تـوان  را  زیگلـر  لچک ترنـج  قالی هـای  تجزیه وتحلیـل  از 
کـرد: تقسـیم بندی  زیـر  ویژگی هـای 

- ترنج ها ساختاری لوزی دارند )تصویر 10(؛
- لچک ها مثلثی شکل هستند؛

پـر  غنچـه  و  گل  دسـته های  بـا  طـرح  میانـی  فضاهـای   -
؛ د می شـو

مبـادی  و  مبانـی  ترنـج  و  لچـک  اندازه هـای  ترسـیم  در   -
اسـت؛ نشـده  لحـاظ  ایـران  سـنتی  طراحـی  زیباشناسـانۀ 

مبـادی  و  مبانـی  ترنـج  و  لچـک  شـکل  ترسـیم  در   -
)طـراح  اسـت.  نشـده  لحـاظ  ایـران  سـنتی  طراحـی  زیباشناسـانۀ 
باتوجه بـه سـلیقه و نظـر شـخصی طـرح لچـک و ترنـج را یکسـان 
یـا متفـاوت طراحـی کـرده و در ایـن زمینـه قوانینی تعیین نشـده 

بـود(؛
نکتـه  )ایـن  خالـی.  فضاهـای  ایجـاد  و  وجـود  بـه  اهمیـت   -
کامـًا بـا اصـول هنرهـای سـنتی ایرانـی در تضـاد اسـت. در مبانی 
در  دارد.  وجـود  خالـی  فضـای  از  پرهیـز  ایرانـی  هنـر  زیباشناسـی 
بسـیاری از نمونه هـای لچک ترنـج فضـای زمینـه بـدون نقـش و 
به اصطـاح کف سـاده اسـت. در سـایر نقشـه های لچک ترنجـی 

نیـز فضـای زمینـه بـا نقوش درشـت و به نحوی ترسـیم شـده که 
رنـگ زمینـه کامـًا خودنمایـی می کنـد(؛

- سـرلچک و سـرترنج عنصـری مهـم و ضـروری تلقـی نشـده 
است؛

- اسـتفاده از گل هـای شاه عباسـی بـزرگ در زمینـۀ فـرش از 
ویژگی هـای خـاص قالـی زیگلـر اسـت؛

- عناصر و نقوش زمینه اندازه ای درشت دارند؛
فرمـی  زیگلـر  قالی هـای  گـردان  نقـوش  و  اسـپیرال ها   -
و  شـهری  فرش هـای  مابیـن  سـبکی  از  و  دارنـد  نیمه هندسـی 

می کننـد؛ پیـروی  روسـتایی 
- تعداد حاشـیه ها فرد اسـت و معمواًل سـه و یا پنج حاشـیه 

طراحی می  شـود؛
- تناسـبات حاشـیه ها عـوض شـده اسـت و قانونـی ثابـت 
بـرای نسـبت حاشـیه و زمینـه وجود نـدارد. )عرض حاشـیه پهن 
 حـدود سـه برابـر حاشـیه کوچـک اسـت. در قالـی زیگلـر 

ً
عمومـا

ایـن نسـبت رعایـت نشـده اسـت. انـدازه حاشـیۀ اصلـی بسـیار 
کوچـک  حاشـیه   

ً
تقریبـا و  اسـت  فرعـی  حاشـیه های  از  بزرگ تـر 

وجـود نـدارد و تنها نوارهـای تزیینی باریکی اطراف حاشـیه اصلی 

تصویر  1۰:  طراحی خطی از ترنج  قالی های زیگلر )نگارنده(
Pic 10: A Ziegler medallion’s outline drawing
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را گرفتـه اسـت(؛
- عـدم تناسـب نقـوش حاشـیه بـا نقـوش مرکزی قالـی. این 
عـدم تناسـب حتـی در میـان نقـوش لچـک و ترنـج و زمینـه هـم 

دیـده می شـود؛
- فضایـی بـرای سـاده باف وجـود نـدارد یـا اگر هسـت بسـیار 

کوچک اسـت؛
- تکرار حاشیه ها بر اساس اصول تقارن و تکرار است؛

زیگلـر  قالی هـای  اکثـر  حاشـیه  در  دقیقـی  گوشه سـازی   -
انجـام نشـده و ماننـد فرش هـای روسـتایی نقـوش حاشـیه در 

می رونـد؛ فـرو  درهـم  گاهـی  و  می رسـند  هـم  بـه  فـرش  گوشـه 
- تعداد رنگ ها بین چهارتا شش عدد است؛

؛ - استفاده زیاد از رنگ سورمه ای و قرمز
- تنوع رنگی قرمز بسـیار زیاد اسـت که از دالیل آن می توان 

اسـتفاده از رنگ های جوهری است.
موســوم  قالی هــای  نمونــه  بیشــترین  واگیــره ای:  ح هــای  طر
ایــن  در  می دهنــد.  تشــکیل  واگیــره ای  طرح هــای  را  زیگلــر  بــه 
ــود  ــاب می ش ــه انتخ ــتطیلی از زمین ــا مس ــع و ی ــک مرب ــا ی نمونه ه
و نقــوش بــر روی آن چیــده می شــود. ایــن واگیــرۀ انتخــاب شــده 
ایــن  می پوشــاند.  را  متــن  و  می شــود  تکــرار  زمینــه  سراســر  در 
نمونه هــا نیــز تــا حــد زیــادی همــان ویژگی هــای قالــی لچک ترنــج 
را دارد. تصویــر )11( نمونــه ای از قالی هــای زیگلــر بــا طــرح واگیره ای 
تــا  آن نشــان می دهــد  ایــن طــرح و جزئیــات  اســت. دقــت در 
حــد بســیار زیــادی از همــان ویژگی هــای قالی هــای لچک ترنــج 
شاه عباســی  درشــت  گل هــای  از  اســتفاده  می کنــد.  پیــروی 
ــراری  ــا تک ــت. واگیره ه ــر اس ــای زیگل ــت طرح ه  ثاب

ً
ــا ــی تقریب ویژگ

ــیه  ــه حاش ــان ب ــود ناگه ــرار خ ــرح در تک ــی ط ــد و گوی ــم ندارن منظ
رســیده اســت. نقــش واگیــره با وجود داشــتن گردشــی اســپرالی 
نتوانســته اتصالــی بیــن نقــوش ایجــاد کنــد. نقــوش طــرح شــده 
قــرار  اســپرال  پیرامــون  منفصــل  صورتــی  بــه  واگیــره،  یــک  در 
گرفتــه  ایــران  ســنتی  فرش هــای  از  حاشــیه  الگــوی  گرفته انــد. 
گوشــه  شــده ولــی در نحــوه اجــرا تغییراتــی را پذیرفتــه اســت. 
ســازی در حاشــیه انجــام نشــده اســت. تعــداد رنگ هــا محــدود 

اســت و از پنــج رنــگ تجــاوز نمی کنــد.

طـرح  بـا  زیگلـر  قالی هـای  از  دیگـر  نمونـه ای   12 شـماره  تصویـر   

تصویر 11: نقشه لچک ترنج، مجموعه خصوصی، آرشیو کمپانی زیگلر )مآخذ: 
مجموعه شخصی حشمتی رضوی(.

Pic 3: A loom-drawing with medallion design from Ziegler Company’s 
archive (Source: Mr. Heshmati Razavi’s private collection)

واگیـره ای اسـت. واگیـرۀ ایـن طـرح شـش بـار به صـورت کامل در 
در  حاشـیه  بـه  زمینـه  واگیـرۀ  اتصـال  اسـت.  شـده  تکـرار  زمینـه 
قسـمت طولـی از نظـم خاص پیـروی نمی کنـد و نقـوش ناگهان 
قطـع می شـود. نقـوش در سـطح واگیـره و در نگاه کلی در سـطح 
نحـوۀ  ایـن  در  اسـت.  شـده  پخـش  منفصـل  صورتـی  بـه  زمینـه 
طراحی گویی نقوش و ترکیبات روسـتایی و عشـایری در فضای 

منظم طرح های شهری محبوس و ملزم به تکرار شده اند.
در میـان نقـوش ایـن طـرح، عـاوه بـر گل هـای شاه عباسـی 
بـه  آن  سـایۀ  و  اسـت  شـتر  گویـی  کـه  حیـوان  یـک  نقـش  بـزرگ 
بـزرگ  شاه عباسـی  گل هـای  می شـود.  دیـده  معکـوس  صورتـی 
حرکـت  و  گل هـا  جهـت  گرفته انـد.  قـرار  هـم  کنـار  در  کوچـک  و 
 می تـوان گفـت 

ً
نقـوش بـه یـک سـمِت خـاص نیسـت و تقریبـا
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تصویر 12: قالی زیگلر با نقشه واگیره ای و یک نمونه از دورگیری واگیرۀ نقشه که توسط نگارنده انجام شده است.
Pic 12: A Ziegler rug with vagireh design and an outline drawing done by the author

تصویر 13 و 1۴: قالی زیگلر با طرح واگیره ای )مأخذ: عرسین، تولیدکننده(
Pic 13 & 14: A Ziegler rug with vagireh design (source: Mr. Arsin, a rug-producer)
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درشـت  نقـوش  برخـاف  اسـت.  متوقـف  نقـوش  در  چشـم 
 کوچک تشـکیل شـده 

ً
زمینـه، حاشـیه اصلی از واگیره ای نسـبتا

که به اسـتثنای قسـمت گوشـه تکراری منظم دارد. گوشه سازی 
تعـداد  نمی شـد.  انجـام  زیگلـر  قالـی  حاشـیه های  در   

ً
عمومـا

تصویر 1۵ )سمت راست(: قالی ساروق، نقش مستوفی  )صوراسرافیل، ص ۴۶(
تصویر 1۶ )سمت چپ( )1۶(: ساروق، نقش مستوفی

Pic 15: A Saruq rug with Mustaufi design

Pic 16: A Saruq rug with Mustaufi design

تصویر 17: قالی زیگلر با طرح واگیره ای و نقش گل فرنگ مستوفی
Pic 17: A Ziegler rug with vagireh design and Mustaufi golfarang pattern
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رنگ هـای ایـن طـرح چهـار عـدد اسـت کـه از لحـاظ رنگ بنـدی بـا 
دارد. مشـابهت  نمونه هـا  سـایر 

دو نمونـه تصویـر شـماره 13 و 1۴ سـاختاری واگیـره ای دارنـد. 
زیبایی شناسـی  می تـوان  به خوبـی  ترکیب بندی هـا  ایـن  در 
)شـماره  راسـت  سـمت  تصویـر  شـناخت.  را  زیگلـر  فرش هـای 
13( تکـرار واگیـره ای از نقـوش پـر اعوجـاج اسـت. نقـوش از نظـم 
تصویـر  دارد.  بافـت  ذهنـی  صورتـی  نقشـه  گویـی  و  شـده  خـارج 
درشـت  گل هـای  از  مجموعـه ای   )14 )شـماره  چـپ  سـمت 
گرفته انـد. ایـن سـنت  کـه در دل هـم جـای  شاه عباسـی اسـت 
اسـتفاده از گل هـای درشـت شاه عباسـی و تکـرار آن به صـورت 
واگیـره ای در کنـار سـایر ریزنقش هـا را در فرش هـای کاسـیک 
به صـورت  طـرح  ایـن  واگیـرۀ  تکـرار  دیـد.  می تـوان  نیـز  تبریـز 
یک چهـارم اسـت. ایـن طـرح هفتـه حاشـیه دارد کـه یکـی اصلـی 
کـه به صـورت  و شـش عـدد دیگـر حاشـیه های فرعـی هسـتند 
سـه تایی در بـاال و پاییـن حاشـیه اصلـی قـرار گرفته انـد. نمونـه ای 
دیگـر از طرح هـای واگیـره ای، بـا نـام گل فرنـگ مسـتوفی در دورۀ 
قاجار و در زمان فعالیت شـرکت های چندملیتی رایج شـد. این 
طـرح در اسـتان اراک و احتمـااًل توسـط شـرکت زیگلـر بافتـه شـد. 
در ایـن طرح هـا نقـوش اسـلیمی و گل فرنـگ فرمـی پنج ضلعـی را 
ایجـاد می کنند. ترسـیم نقوش اسـلیمی و ترکیـب آن با گل های 
، ترکیبـی جدیـد در هنـر قالی بافی ایـران بود.  فرنـگ بـه شـکل زیر
نمونه هـای مشـابه عناصـر ایـن طـرح در قالی هـای فراهـان دیـده 

می شـود.
را  واگیـره ای  طـرح  بـا  زیگلـر  قالی هـای  بررسـی  از  کلـی  نتایـج 

کـرد: تقسـیم بندی  زیـر  ویژگی هـای  بـا  می تـوان 

- بیشـترین فراوانـی در میـان قالی های زیگلر در این دسـته 
قـرار می گیرد.

- ترکیبـات واگیـره ای در تکـرار خود سـاختاری لوزی شـکل را 
تشـکیل می دهند. 

ندارنـد.  مشـخصی  انـدازۀ  زیگلـر  قالی هـای  واگیره هـای   -
گاه  و  می شـود  قالـی  متـن  یک چهـارم  به انـدازه  گاه  واگیره هـا 
از  پیـش  تـا  بـزرگ  بسـیار  )واگیـرۀ  اسـت.  کوچـک  واحـد  یـک 
فرش هایـی کـه توسـط شـرکت های چندملیتـی طراحـی شـد، در 

اسـت.( نبـوده  مرسـوم  چنـدان  ایرانـی  فرش هـای  طراحـی 
- اسـتفاده از گل هـای شاه عباسـی بزرگ در واگیره ها بسـیار 

دیده می شـود.
وجـود  واگیره هـا  در  دقیقـی  محاسـبات  و  قرینه سـازی   -
بـه  متصـل  نقـاط  در  واگیره هـا  ایـن  تکـرار  کـه  به گونـه ای  نـدارد. 
حاشـیه منظـم نیسـت و ناگهـان در میانـۀ نقش قطع می شـود.
- گاهـی تکـرار واگیره هـا در ترکیـب بـا ترنـج یـا لچـک طراحـی 
می شـود و یـا خـود ایـن تکـرار بـه نحـوی اسـت کـه فرمـی ترنجـی و 

را می سـازند. یـا لچک ماننـد 
- اهمیت به ایجاد فضای خالی در نقوش واگیره ها.

- نقوش نسبت به اندازه طبیعی خود بزرگ تر شده اند. 
بـه  واگیـره ای  نمونه هـای  اکثـر  در  تکرارشـونده  نقـوش   -

شـده اند.  طراحـی  منفصـل  صورتـی 
و  شـده  بـزرگ  خـود  اسـتاندارد  به انـدازۀ  نسـبت  حاشـیه   -

اسـت. یافتـه  کاهـش  زمینـه  فضـای 
- تعداد حاشیه ها فرد و معمواًل سه یا پنج عدد است.

- حاشـیه اصلـی بسـیار بـزرگ شـده و حاشـیه های کوچـک 

تصویر 18: طرح های خطی از نقش گل شاه عباسی در قالی های زیگلر ) مأخذ: نگارنده(
Pic 18: Outline drawings of the Ziegler’s Shah Abbasi motif (source: author
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) مأخذ: نگارنده( تصویر1۹: نقش گل شاه عباسی در قالی های زیگلر
Pic 19: Shah Abbasi motifs in Ziegler rugs (source: author)
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) مأخذ: نگارنده( تصویر 2۰: نقش گل های گرد در قالی های زیگلر
Pic 20: Round floral motifs in Ziegler rugs (source: author)
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آن را گرفتـه   حـذف و نوارهـای باریـک منقـوش پیرامـون 
ً
تقریبـا

اسـت.
زیگلـر  قالی هـای  واگیره هـای  تکـرار  در  ریاضـی  محاسـبات   -
رعایـت نشـده اسـت. باوجوداینکـه اصـول طرح هـای واگیـره ای 
بـر مبنـای تکرار و تقارن اسـت اما در نمونه هـای زیگلر به گونه ای 
اسـت کـه قسـمت بـاال و پاییـن طـرح و سـمت چـپ و راسـت بـا 

یکدیگـر قرینه نیسـت.
گوشه سـازی در حاشـیه  - در بیشـتر نمونه هـای واگیـره ای 

انجـام نشـده اسـت.
زیـرا  یافتـه  کاهـش  رنگـی  تنـوع  اسـت.  محـدود  رنگ هـا   -

اسـت. شـده  تکـرار  واگیـره  یـک  توسـط  زمینـه  سراسـر 
- در قالی هـای زیگلـر رنگ هـا بـه سـمت یکنواخـت شـدن و 

کاهـش کنتراسـت رنگـی حرکـت می کند.

نقوش مورداستفاده در قالی های زیگلر
1. نقش گل شاه عباسی

و  متـداول  بسـیار  زیگلـر  قالی هـای  در  شاه عباسـی  گل  نقـش 
موردپسـند آن هـا بود. ایـن نقش در ابعـاد و اندازه های مختلف 
اسـت.  شـده  کار  زیگلـر  قالی هـای  در  متنـوع  صورت هـای  بـه  و 

اولیـن نکتـه در ترسـیم ایـن گل رعایـت ابعـاد کلـِی فـرم ایـن گل 
به مـرور و بـر اسـاس پسـند بازارهـای هـدف شـرکت زیگلـر تغییر 
یافـت. در حقیقـت این تغییر رو به سـمت بـدون فرم کردن گل 
داشـت تـا جایـی کـه در برخـی نمونه هـا تشـخیص آن از گل گـرد 

است. دشـوار 
ایـن نقـش نسـبت بـه سـایر گل هاسـت. گل شاه عباسـی 
در اصـول طراحـی فـرش از سـایر گل هـا درشـت تر و از ترکیبـات 
دسـته گل ها کوچک تـر اسـت. در طراحـی قالی هـای زیگلـر اندازۀ 
نشـده  رعایـت  نقـوش  سـایر  بـا  آن  نسـبت  و  شاه عباسـی  گل 
و  شـده  نقـش  بـزرگ  بسـیار  ابعـادی  در  گل  ایـن  گاهـی  اسـت. 
گاهـی بـرای تزییـن داخـل قـاب به انـدازۀ یـک گل گـرد کار شـده 
همچـون  شاه عباسـی  گل  وسـط  نیـز  نمونه هایـی  در  اسـت. 
قابـی بـرای قـرار دادن نقـوش ریزتـر طراحـی شـده اسـت. در ایـن 
ریزتـر  گلبرگ هـا  و  بـزرگ،  گل  ایـن  شـکل  انـاری  قسـمت  فرم هـا 

می شـوند.  نقـش  آن  پیرامـون 
2. گل های چند پر

گل  هـای گـرِد چندپـر به صورت خوشـه ای و دسـته گلی از نقوش 
اندازه هـای  و  ابعـاد  در  گل  ایـن  از  اسـت.  زیگلـر  قالی هـای  رایـج 

 
) مأخذ: نگارنده( تصویر21: نقش غنچه در قالی های زیگلر

Pic 21: Bud and blossom motifs in Ziegler rugs (source: author)

تصویر 22: نقش برگ در قالی های زیگلر
Pic 22: Leaf motifs in Ziegler rugs

 
) مأخذ: نگارنده( تصویر23 : نقش اسلیمی در قالی های زیگلر
Pic 23: Eslimi (Arabesque) motifs in Ziegler rugs (source: author)

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

32

شماره دوم
پاییز 1399



مختلـف اسـتفاده شـده و حتـی بـه فرم هـای جدیدتر نیـز درآمده 
اسـت. نمونه هـای متنوعـی از کاربـرد ایـن نقـش در تصاویـر زیـر 

آمده اسـت.
3. نقش غنچه

به صـورت  گـرد  گِل  نقـش  هم پـای  اراک  قالی هـای  در  غنچـه 
قالـی  نمونه هـای  در  می شـد.  طراحـی  خوشـه ای  و  دسـته ای 
زیگلـر از ایـن نقـش اسـتفادۀ اندکـی شـده اسـت کـه از دالیـل 
آن می تـوان بـه ابعـاد کوچـک آن اشـاره کـرد. در طرح هـای زیگلـر 
کاربـرد اندکـی دارد. نقـوش صورتـی درشـت دارنـد و نقـش ریـز 

4. نقش برگ
زیگلـر  قالـی  طرح هـای  در  جدیـد  سـبکی  بـا  کنگـره ای  برگ هـای 
دیـده می شـود. کنگـرۀ این برگ ها بـدون فرم و با ابعـاد مختلفی 

طـرح گردیـده اسـت.
5. نقش اسلیمی

دارد.  فـراوان  نمـودی  زیگلـر  قالـی  طرح هـای  در  اسـلیمی 
بـا سـبکی جدیـد و  از قاب بنـدی اسـلیمی  نمونه هـای متنوعـی 

می شـود. دیـده  زیگلـر  قالی هـای  در  غیرمعمـول  فرم دهـی 
قالی هـای  رنـگ(  و  نقـش  و  )طـرح  کیفـی  ویژگی هـای  بیـان 

یگلـر ز
دسـتۀ  در  زیگلـر  شـرکت  طرح هـای  فراوانـی  بیشـترین   -

می گیـرد. قـرار  واگیـره ای  طرح هـای 
شـرکت  شـده  تولیـد  قالی هـای  از  گروهـی  طراحـی  در   -
و  شـهری  فـرش  پیچیـده  طراحـی  میـان  ظریـف  تعادلـی  زیگلـر 
خودانگیختگـی و پویایـی فرش بافـی روسـتایی دیـده می شـود.

- طراحی قالی های زیگلر متکی بر سطح است.
- فرش هـای شـرکت زیگلـر همچـون نمونه هـای روسـتایی 
سـطوح  اسـت.  بـرده  بهـره  سـطحی  تـک  طراحـی  از  عشـایری  و 
کـه  معنـی  بدیـن  هسـتند.  تک تـراز  قالی هـا  ایـن  در  به کاررفتـه 
نقوش به تنهایی در متن و زمینه اسـتقال داشـته و به سـادگی 

قابـل تفکیـک و حتـی جایگزینـی هسـتند.
وجـود  فـرش  نقـوش  و  عناصـر  چینـش  نحـوۀ  در  تمرکـز   -

اسـت. خالـی  فضـای  ایجـاد  بـر  تأکیـد  و  نـدارد 
- ترنج هـای قالی هـای شـرکت زیگلـر سـاختاری لوزی شـکل 
دارنـد. ترکیبـات واگیـره ای نیـز در تکرار به سـاختاری لوزی شـکل 

می رسـند.
ترنـج،  و  لچـک  انـدازۀ  در  تغییراتـی  زیگلـر  شـرکت  طراحـی   -
طرح هـای  در  کـرد.  ایجـاد  خـود  قالی هـای  عناصـر  و  نقـوش 
واگیـره ای نیـز انـدازۀ مشـخصی بـرای واگیـره وجـود نـدارد. گاهـی 

می شـود. فـرش  یک چهـارم  به انـدازۀ  واگیـره  ایـن 

- نقشـۀ قالی هـای زیگلـر از هندسـه و ریاضیاتـی مشـخص 
نمی کننـد. پیـروی 

در  محاسـباتی  و  قرینه سـازی  واگیـره ای  نقشـه های  در   -
نحـوۀ چینـش واگیره ها و نقـوش وجود ندارد و نقـوش در نقاط 

متصـل بـه حاشـیه ناگهـان قطـع می شـود.
- در قالی هـای زیگلـر نقـوش نسـبت به انـدازه طبیعـی خـود 

بزرگ تـر شـده اند.
ویژگی هـای  از  درشـت  شاه عباسـی  گل هـای  از  اسـتفاده   -

اسـت. زیگلـر  قالـی  طرح هـای 
نیمـه  فرم هـای  بـا  زیگلـر  قالی هـای  نقـوش  و  طرح هـا   .  -

می شـوند. ترسـیم  هندسـی 
- تعـداد حاشـیه ها فـرد اسـت و معمـواًل سـه یـا پنـج حاشـیه 

دارند.
فضـای  و  شـده  بزرگ تـر  خـود  طبیعـی  انـدازۀ  از  حاشـیه   -

می کنـد. اشـغال  را  متـن  از  بیشـتری 
حاشـیه  اسـت.  شـده  عـوض  حاشـیه ها  تقسـیمات   -
کوچـک از بیـن رفتـه و پیرامـون حاشـیه بـزرگ را نوارهـای باریـک 

اسـت. گرفتـه  شـده  تزییـن 
نقـوش  بـا  حاشـیه  نقـوش  تناسـب  و  هماهنگـی  عـدم   -

دارد. وجـود  قالـی  میانـی 
- در بیشتر نمونه ها فضایی برای سایه بان وجود ندارد.

- نقوش حاشیه بر اساس اصول تکرار و تقارن است.
- بـا وجـود نظمـی کـه در تکـرار و تقـارن واگیره هـای حاشـیه 
وجـود دارد ولـی در قسـمت گوشـه ایـن نظـم بـه هـم می ریـزد و 
نقـوش بـه صورتـی بی نظـم و بـدون گوشه سـازی باهـم ترکیـب 

می شـوند. 
از  و  می شـود  شـروع  دورنـگ  از  و  محـدود  رنگ هـا  تعـداد   -

نمی کنـد. تجـاوز  رنـگ  شـش 
- تنوع رنگی کاهش یافته است. 

بـه  کاهـش یافتـه و  کنتراسـت رنگـی  - در قالی هـای زیگلـر 
می کننـد. حرکـت  رنگـی  شـدن  یکنواخـت  سـمت 

ح و نقش و رنگ قالی های  بررسی نقاط افتراق طر
زیگلر با سنت های فرش بافی ایران

و  ایرانـی  فرش هـای  بـا  زیگلـر  شـرکت  قالی هـای  مقایسـۀ  در 
به طـور ویـژه قالی هـای منطقـه اراک بـه سـبکی جدیـد در طراحـی 
فـرش ایـران می رسـیم. در ایـن سـبک جدیـد کـه حاصـل حضـور 
و فعالیـت شـرکت های چندملیتـی اسـت، سـاختارهای سـنتی 
هنـر ایـران باتوجه بـه سـلیقه بازارهـای غربـی تغییـر فـرم می یابـد. 
نقـاط افتـراق و اشـتراک قالی هـای زیگلر با فرش های بافته شـده 
در منطقـه اراک را از منظـر زیبایی شناسـی ایرانـی بیـان می کنیـم.
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الف( اندازه
کلـی  ابعـاد  بـه  نقـش  و  طـرح  تناسـب  شـامل  تناسـبات  ایـن 
فـرش، تناسـب کلـی طرح و نقش نسـبت بـه یکدیگر و نسـبِت 

حاشـیه بـه زمینـه و ... اسـت.
1. تغییر در ابعاد کلی فرش

بـه  صـادرات  بـرای  ایرانـی  فرش هـای  کـه  مشـکاتی  ازجملـه 
بازارهـای غربـی داشـت بحـث مقیـاس و انـدازۀ آن بـود. شـرکت 
زیگلـر در تولیـدات خـود انـدازۀ اتاق هـا و منـازل بازارهـای هـدف 
فرش هـای  پرداخـت.  تولیـد  بـه  آن  بـا  مطابـق  و  داد  قـرار  مبنـا  را 
غربی  هـا  منـازل  بـرای  و  داشـتند  بـزرگ   

ً
نسـبتا ابعـادی  ایرانـی 

مناسـب نبود. پس تغییر در ابعاد کلی فرش یکی از نخسـتین 
بـود.  زیگلـر  قالی هـای  مؤلفه هـای 

در سـند شـماره ۴1/1۰ مورخـه 17 دی مـاه 13۰8 آمـده اسـت: 
آن  فـروش  بـرای  عمـده  سـبب  یـک  خـود  قالـی  قطـع  و  »انـدازه 
بافتـه  خارجـه  بـه  حمـل  بـرای  کـه  قالی هایـی  اسـت.  خارجـه  در 
می شـوند بایـد مطابـق میـل و احتیـاج خارجیـان از حیـث طـول 
اندازه هـای  و  قطـع  بـه  نـه  شده باشـند  بافتـه  معیـن  عـرض  و 
را  آن هـا  احتیـاج  رفـع  و  نخـورد  آن هـا  درد  بـه  کـه  غیر متناسـب 
بـا  آمریکایی هـا  سـلیقه  قالـی  انـدازۀ  و  قطـع  بـه  راجـع  ننمایـد. 

اروپاییـان متفـاوت اسـت. قالی هایـی کـه بـرای حمـل بـه آمریـکا 
باشـد: ذیـل  عـرض  و  طـول  بـه  بایـد  می شـود  بافتـه 

تصویر 2۴:مأخذ: )اسنادی از صنعت فرش ایران،138۶، ص 133(
Pic 24: Source: some documents of Iran’s carpet industry

مگـر  دارد  طالـب  به نـدرت  قطـع  بـزرگ  قالی هـای  لیکـن 
فوق العـاده خـوب و از معایـب بـری باشـد کـه گاهگاهـی خریـدار 
 ،1386 ایـران،  فـرش  صنعـت  از  )اسـنادی  می نمایـد«  پیـدا 

 
تصویر 25: نحوۀ سامان بندی لچک و ترنج نسبت به ابعاد کلی زمینه را در طراحی سنتی فرش های شهری ایران نشان می دهد. مأخذ: نگارنده

تصویر 26: نحوۀ سامان بندی لچک و ترنج در قالِی زیگلر است. در این تصویر می بینیم که اندازۀ لچک و ترنج نسبت به ابعاد کلِی فرش، بزرگ ترسیم شده است. 
مأخذ: نگارنده

تصویر 27: نحوۀ سامان بندی لچک و ترنج در قالِی زیگلر است. در این تصویر می بینیم که اندازۀ لچک و ترنج نسبت به ابعاد کلِی فرش، کوچک ترسیم شده 
است. مأخذ: نگارنده

Pic 25: The proportion of medallion and corners in a traditional Persian design (the author)

Pic 26: The proportion of medallion and corners in a Ziegler design (the author)

Pic 27: The proportion of medallion and corners in a Ziegler design (the author)
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ص 133(. در ادامـه نیـز گزارشـی از میـزان صـادرات فـرش ایـران 
قالی هـای  انـدازه  آن هـا  در  کـه  شـده  آورده  اسـتانبول  طریـق  از 

می کنـد. اعـام  ذرعـی  دو  و  یک ذرعـی  را  تازه بافـت  سـاروق 
2. تغییر در ابعاد و اندازۀ لچک ترنج نسبت به زمینه

بســیار  تنــوع  از  زیگلــر  قالی هــای  در  ترنــج  و  لچــک  تناســبات 
ترنــج  و  لچــک  انــدازه  تعییــن  در  ضوابطــی  اســت.  برخــوردار 
نســبت بــه فضــای زمینــه و نســبت بــه یکدیگــر وجــود دارد. در 
محورهــای  و  ســامان بندی  نحــوۀ  ایــن  فــرش،  طراحــی  ســنت 
اصلــی فــرش را پیــش از طراحــی می کشــند. از جملــه تغییراتــی 
و  ســامان بندی  تغییــر  شــد،  ایجــاد  زیگلــر  طرح هــای  در  کــه 
فــرش  طراحــی  ســنت  در  موجــود  زیبایی شــناختی  محورهــای 
ایــران بــود. طرح هــای زیگلــر در ترســیم فــرم لچــک و ترنج نســبت 
ــده  ــای به جای مان ــه طرح ه ــت. نمون ــخص نداش ــی مش و مقیاس
ــتاندارد آن در  ــزان اس ــه می ــبت ب ــاد نس ــن ابع ــد ای ــان می ده نش
. در  دیــدگاه زیبایی شناســی ایرانــی یــا بزرگ تــر شــده یــا کوچک تــر
ــای  ــج در قالی  ه ــرح لچک ترن ــامان بندی ط ــوۀ س ــر نح ــر زی تصاوی

ســنتی ایــران بــا ســبک شــهری مقایســه بــا لچک ترنــج زیگلــر 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد مقایس م

ح های واگیره ای  3. تغییر در تناسبات طر
اصـول طرح هـای واگیـره ای بـر تقـارن و تکـرار اسـت. در قالی های 
تـا  گاه  و  می شـوند  بـزرگ  تکرارشـونده  واگیره هـای  زیگلـر 
شـیوۀ  بـه  طراحـی  در  برمی گیرنـد.  در  را  فـرش  متـن  یک چهـارم 
قسـمت های  در  کـه  اسـت  به نوعـی  واگیره هـا  تکـرار  اصولـی 
ایـن قالی هـا الگـوی تکـرار  منتهـی بـه حاشـیه منظـم اسـت. در 
در  واگیـره  و  می شـود  تعییـن  پیـش  از  فـرش  انـدازۀ  باتوجه بـه 
ایـن واحـد طراحی و تکـرار می شـود. در قالی های زیگلـر واگیره ها 
محـل  در  نقـوش  و  شـده  طراحـی  فـرش  ابعـاد  بـه  توجـه  بـدون 
از  نمونـه ای  زیـر  تصویـر  می شـکند.  ناگهـان  حاشـیه  بـه  اتصـال 

)تصویـر 28 و 29(.   بـا طـرح واگیـره ای اسـت  قالـی زیگلـر 
4. تغییر در ابعاد و اندازۀ حاشیه نسبت به متن و حاشیه ها 

نسبت به هم
انـدازۀ حاشـیه نسـبت بـه متـن در طراحـی سـنتی ایـران مقیاس 

. در این تصویر مشخص شده که اندازه واگیره متناسب با اندازه قالی نیست. احتمال دارد که از این تکرار برای  تصویر 28: نمونه ای از نقشه واگیره ای در قالی زیگلر
سایزهای مختلف استفاده می شد. در طراحی به شیوۀ سنتی برای هر سایز واگیره مشخص اندازه گیری می شود که در سراسر متن به صورت یکنواخت تکرار شود. 

مأخذ: همه تصویر به صورت میدانی و نمایش تکرار توسط نگارنده
Pic 28: A disproportionate vagireh in a Ziegler design (the author)
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تصویر 2۹:طرح خطی از فرش قدیمی اراک با نقشه واگیره ای، 3/۵×2/۵، طرح خرچنگی )مأخذ: صوراسرافیل، 1372،ص128(
در این تصویر که توسط نگارنده تهیه شده نشان می دهد که واگیره برای سایز مشخصی طراحی و تعداد تکرارها و نقوش منتهی به حاشیه منظم است. )مأخذ: نگارنده(

Pic 29: Outline drawing of an Arak’s old school design with a proportional vagireh (the author)

تصویر 3۰: طراحی خطی از نمونه قالی زیگلر در قیاس با قالی قدیم اراک
تصویر سمت راست: نحوۀ سامان بندی حاشیه نسبت به زمینه و حاشیه ها نسبت به یکدیگر در یک قالی قدیم اراک نشان داده شده است.

تصویر سمت چپ: نحوۀ سامان بندی حاشیه نسبت به زمینه و حاشیه ها نسبت به یکدیگر در یک قالی زیگلر نشان داده شده است.
Pic 30: A comparison between a Ziegler design (left) and an old school Arak’s (right)
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و محاسـباتی دقیـق دارد. در قالی  هـای زیگلـر ایـن نسـبت تغییر 
بـزرگ  و  می گیـرد  زمینـه  فضـای  از  نمونه هـا  برخـی  در  و  می کنـد 
می شـود. بنابرایـن یـک تغییـر در حاشـیه مربـوط بـه بزرگ شـدن 
ابعـاد کل حاشـیه نسـبت بـه متن اسـت و تغییر دیگـر در نحوۀ 
فضـای  زیگلـر  قالی هـای  در  حاشیه هاسـت.  تقسـیم بندی 

 از 
ً
مربـوط بـه حاشـیه اصلـی بـزرگ شـده و حاشـیه کوچـک تقریبـا

بیـن رفته اسـت. در پیرامـون حاشـیۀ اصلـی نوارهایـی مزیـن بـا 
ایـن حاشـیه ها معمـوال  گرفته اسـت. تعـداد  انـدک قـرار  عرضـی 
سـه یـا پنـج عـدد اسـت کـه یـک حاشـیۀ بـزرگ در وسـط و یـک یـا 
آن وجـود دارد. در )تصویـر 30(  نـوار تزیین شـده در اطـراف  دو 

تصویر 31: نمونه ای از قالی زیگلر را نشان می دهد. در این تصویر گل های شاه عباسی در ابعادی وسیع 
ترسیم شده اند و نقش غالب این طرح را تشکیل می دهند.

Pic 31: Shah Abbasi motif in a Ziegler design

تصویر 32: ساختار تک سطحی در قالی های زیگلر
Pic 32: Level structure of Ziegler designs
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آن بـا زمینـه در دو قالـِی  نحـوۀ تقسـیم بندی حاشـیه و نسـبت 
قدیـم اراک و قالـِی زیگلـر مـورد مقایسـه قـرار گرفتـه اسـت. 

5. تغییر در اندازۀ نقوش
یکـی از عوامـل مهـم در طـرح متِن فرش، تناسـب نقوش با طرح 
کلـی و یکپارچگـی و پراکندگـی صحیـح آن هـا در کل طـرح اسـت. 
یکـی از ویژگی هـای مهـم طـرح و نقـش قالـِی زیگلـر بـزرگ شـدن 
نقـوش و تغییـر در انـدازۀ معمـول آن هاسـت. در طرح های قالی 
، هـر نقـش سـطح وسـیع رنگـی اسـت کـه حتـی می توانـد  زیگلـر
فرمـی همچـون لچـک و ترنـج بسـازد. در ایـن نمونـه قالـی زیگلـر 
بـا  نظـر  ایـن  از  و  اسـت  سـطح  بـر  متکـی  طـرح   ،)31 )تصویـر 
شـهری  قالی هـای  در  اسـت.  متفـاوت  ایـران  شـهری  قالی هـای 
 طرح هـا متکـی بـر خـط هسـتند. بدیـن معنـی کـه نقـوش 

ً
عمدتـا

در اندازه هایـی کوچـک و ترکیبـات چندالیـه بـا یکدیگـر ترکیـب 
می شـوند. 

ح و نقش 6. ساختار چندالیه در طر
از  چندسـطحی  یـا  یـک  سـاختارهایی  بـه  طـرح  بخش بنـدی 
دسـتباف  فـرش  نقـش  و  طـرح  در  قابل بررسـی  ویژگی هـای 
از  را  شـهری  فرش هـای  می بایسـت  دیـدگاه  ایـن  از  اسـت. 
کنیـم. سـطوح به کاررفتـه  فرش هـای عشـایر و روسـتاباف جـدا 
ایـن  در  یعنـی  تک ترازنـد  روسـتایی  و  عشـایری  فرش هـای  در 
طرح هـا نقـوش به تنهایـی در متـن و زمینۀ فرش، خودایسـتایی 

داشـته و به آسـانی از دیگـر نقـوش جـدا می شـوند و بـه همیـن 
داد.  انجـام  فـرش  متـن  در  را  نقـوش  جایگزینـی  می تـوان  روی 
انجـام  نقـوش  درهم آمیختگـی  و  پوشـانندگی  فرش هـا  ایـن  در 

. د نمی شـو
در  شـهری  سـاختاری  از  زیگلـر  شـرکت  تولیـدی  فرش هـای   
تولیـد اسـتفاده می کـرد امـا ماهیـت عشـایری و روسـتایی را در 
طـرح و نقـش خـود نمایـش مـی داد. تولیـدات ایـن شـرکت بـه 
بـا نقشـه های  کارگاه هـای خـود شـرکت و  صورتـی متمرکـز و در 
تولیـد  شـیوه  ایـن  می شـد.  تولیـد  ازپیش طراحی شـده، 
تولیـد  شـیوه  بـر  عـاوه  اسـت.  شـهری  تولیـدات  مخصـوِص 
سـاختار کلـی طرح نیـز ماهیت شـهری آن ها را نمایـش می دهد. 
تک تـرازِ  سـاختار  کـه  اسـت  زیگلـر  قالـِی  از  نمونـه ای  زیـر  تصویـر 
آن و قابلیـت و تفکیـک و جایگزینـی نقـوش در آن بـا دایره هـای 

.)32( تصویـر  اسـت  نمایش داده شـده  سـفید 
7. اهمیت در ایجاد فضای خالی 

از دیگـر نقـاط افتـراق قالی هـای زیگلـر بـا سـنت های فرش بافـی 
 بـا هنرهـای سـنتی ایـران تأکیـد بر ایجـاد فضای 

ً
منطقـه و اساسـا

خالـی اسـت. در هنرهـای سـنتی ایرانـی تـاش هنرمنـد در پرهیز 
فضایـی  سـطح  اسـت.  نقـش  بـدون  و  خالـی  فضـای  ایجـاد  از 
زیگلـر  تولیـدات  تفکـر  ایـن  برخـاف  اسـت.  نقش آفرینـی  بـرای 
کـردن نقـش،  بـزرگ  بـا  را جلـوه گاه رنـگ می دانـد و حتـی  سـطح 

تصویر 33: تصاویر باال نشان دهندۀ اهمیت به ایجاد فضای خالی در ترکیبات قالی های زیگلر است
Pic 33: The importance of blank spaces between patterns in Ziegler designs
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فضـای  زیگلـر  قالـِی  نمونه هـای  تمامـی  در  می آفرینـد.  سـطح 
خالـی در زمینـه اهمیتـی بسـیار داشـته تـا جایـی کـه قالی هـای بـا 
از  )32( دو نمونـه  زمینـه خالـی و بـدون نقـش بافتنـد. تصاویـر 
قالـِی زیگلـر را نشـان می دهـد. مطابـق نمونـه می بینیـم فضایـی 
 برابـر و یـا حتـی بیشـتر از 

ً
کـه خالـی و بـدون نقـش اسـت، تقریبـا

اسـت. منقـوش  فضـای 
ح فرش 8. پیوند میان حاشیه و متن در طر

پـی  را  ایرانـی  فـرش  زیبایی شناسـی  کـه  بنیادهایـی  از  یکـی 
می ریـزد، پیونـد میـان حاشـیه و متـن فـرش اسـت. ایـن پیونـد 
و  کشـش  دیـداری،  پسـِی  و  پیشـی  دربرگیرنـدۀ  هماهنگـی  و 
گیـرش، شـمار سـاخت مایه ها، جهـت سـاخت مایه ها، انـدازه و 
جنبـش ساخت مایه هاسـت. گاهـی نقـوش حاشـیه از نقـوش 

متِن فرش گرفته شـده اسـت و گاه به صورتی مسـتقل و جدا از 
متـن در حاشـیه مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. در ایـن دو صـورت 
ارتبـاط و تأثیـر متـن و حاشـیه نسـبت بـه یکدیگر متمایز اسـت. 
سـاختارهایی  و  فرم هـا  از  اسـتفاده  و  تشـابه  حفـظ  مهـم  نکتـۀ 
یکسـان اسـت. در قالی هـای زیگلـر نحـوۀ فرم دهـی بـه حاشـیه 
و  تکـرار  اسـاس  بـر  و  ایـران  فـرش  طراحـی  اصـول  مبنـای  بـر 
تقـارن اسـت. امـا نحـوۀ ارتبـاط و پیونـد نقـوش متـن و حاشـیه 
شـد.  ذکـر  بـاال  در  کـه  اسـت  اصولـی  و  سـاختارها  از  متفـاوت 
نقـوش مورداسـتفاده در متـن و حاشـیۀ قالی هـای زیگلـر گاه از 
هیچ گونـه تشـابه فرمـی پیـروی نمی کننـد. گویی چنـدان تفاوتی 
کـدام حاشـیه را بـرای زمینـۀ طراحـی شـده برگزینـد  کـه  نمی کنـد 

 .)34 )تصویـر 

، نمایش عدم وجود ارتباط میان نقوش و ترکیبات حاشیه و متن در قالی زیگلر تصویر 3۴: قالی زیگلر
Pic 34: Incoherence in a Ziegler design
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9. اندازۀ نقوش حاشیه
حاشـیه  و  متـن  نقـوش  انـدازۀ  زیگلـر  قالی هـای  از  گروهـی  در 
هماهنـگ نیسـت؛ بدیـن معنی که گاه نقوش حاشـیه بـا اندازۀ 
بزرگ تـر و یـا کوچک تـری بـه نسـبت نقـوش متـن طرح می شـود. 
در فرش هـای سـنتی ایـران ایـن هماهنگـی بـه طـور کامـل حفـظ 
می شـود و نوعـی هم پوشـانی نقـوش و یکـی شـدن عناصر طرح 

بـه وجـود می آیـد. سـه تصویـر شـماره )35( نمونه هایـی از قالـِی 
زیگلـر اسـت که در آن هـا هماهنگی میان اندازۀ نقوش حاشـیه 
و متـن وجـود نـدارد. تصویر اول سـمت راسـت، نقوش حاشـیه 
طـرح  متـن  نقـوِش  بـه  نسـبت  کوچک تـری  بسـیار  نسـبت  بـا 
شـده اسـت. تصویر دوم و سـوم صورتی عکس نمونۀ نخسـت 

دارد و در آن نقـوش حاشـیه بـا نسـبتی چندبرابـرِ نقـوش زمینـه 
طراحـی شـده اسـت.

10. عدم رعایت گوشه سازی در نقوش حاشیه
حاشـیه های قالی هـای تولیدشـده بـا سـنت فرش بافی شـرکت 
زیگلـر بـر مبنـای تقـارن و تکـرار و نظمـی شـهری اسـت. باتوجه به 
شـده  تعییـن  پیـش  از  نقشـه ای  بافته هـا  ایـن  تمامـی  اینکـه 

دارنـد و دسـت بافته ای شـهری محسـوب می شـوند، امـا اصـول 
نمی کننـد.  رعایـت  کامـل  طـور  بـه  را  شـهری  قالی هـای  طراحـی 
واگیره هـای حاشـیۀ طرح هـای زیگلـر در قسـمت طـول و عـرض 
تکـراری منظـم دارنـد و در قسـمت گوشـه ایـن نظـم به یک بـاره از 
بیـن مـی رود. نقـوش درهـم ادغـام می شـوند و چینـش درسـت 

تصویر 3۵: نمایش نسبت اندازۀ نقوش حاشیه به متن در قالی های زیگلر
Pic 35: Marginal motifs’ proportion in a Ziegler rug
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خود را از دسـت می دهند. قالی های روسـتایی و عشـایری ایران 
و به ویـژه بافته هـای ذهنـی ایـن مردمـان از ایـن ویژگـی بهره منـد 
اسـت. در اینجـا بـارِه دیگـر بـا ترکیبـی از اصـول و مبـادی طراحـی 

قالی هـای شـهری و روسـتایی مواجـه هسـتیم )تصویـر 36(.
11- رنگ بندی

شــیوه  در  تغییراتــی  خــود  تولیــدات  در  زیگلــر  شــرکت 
رنگ گــذاری و رنگ بنــدی قالی هــای ســنتی ایــران ایجــاد کــرد 

اســت: زیــر  شــرح  بــه  کــه 
رنگـِی  طیـف  در  کمتـر  ایـران  سـنتی  قالی هـای  رنگـی:  خلـوت 
محـدود بـه سـه یـا پنـج رنـگ بافتـه می شـوند. در رنـگ قالی هـای 
 تمامی 

ً
 ثابـت اسـت کـه تقریبـا

ً
زیگلـر خلـوت رنگـی اصلـی نسـبتا

بـه  تمایـل  کرده انـد.  پیـروی  آن  از  شـده  یافـت  نمونه هـای 
قالی هـای  خـاص  ویژگـِی  رنگـی  طیف هـای  از  محـدود  اسـتفادۀ 
از  و  شـروع  رنـگ  سـه  از  معمـواًل  رنگ هـا  تعـداد  اسـت.  زیگلـر 

نمی کنـد.  تجـاوز  رنـگ  شـش 
مبادلـۀ میـان تراکم هـای رنگی: هـر رنگی با ویژگی هـای بیانی، 
محدوده هـای  دیگـر  بـر  خـود،  خـاص  خصوصیـات  و  حرکتـی 

رنگـی تأثیـر می گـذارد. بـه صورتـی کـه از طریـق همیـن مبـادالِت 
نسـبت  رنگ هـا  نزدیکـی  و  دوری  می توانیـم  رنگـی،  تراکم هـای 
بـه هـم، گرمـی و سـردی آن هـا، طریقـۀ متعـادل قرارگرفتـن آن هـا 
در کل پهنـۀ فـرش و یـا سـنگینی و سـبکی آن هـا و ... را دریافـت 
نماییـم. مبادلـۀ میـان تراکم هـای رنگـی موجـب تأثیـر در میـزان 
ادراکات بصـری اسـت. قالی هـای زیگلر از تراکـم رنگی یکنواختی 
کـم  بسـیار  رنگـی  کنتراسـت  می بـرد.  بهـره  خـود  قالی هـای  در 
دشـوار  بسـیار  رنـگ  پالـت  تشـخیص  مـواردی  در  و  اسـت 

می شـود.
تعـادل درخشـش و پرهیـز از شـدت رنگـی: در فـرش ایرانـی 
به کارگیـری رنگ هـا در حالـت متعـادل، مایـم و لطیـف صـورت 
می گیـرد. یکـی از دالیـل ایـن تعـادل رنگـی اسـتفاده از رنگ هـای 
بـا  تـا  بـود  تـاش  در  زیگلـر  شـرکت  تولیـدات  اسـت.  گیاهـی 
کنـد  ایجـاد  را  رنگـی  تعـادل  ایـن  جوهـری  رنگ هـای  از  اسـتفاده 
امـا طرح هـا در مـواردی بـه سـمت یک رنـگ شـدن پیـش رفت تا 

شـدن. متعـادل 
زیبایی رنگ در فرش از چند دیدگاه بررسی می شود:

تصویر 3۶: عدم رعایت گوشه سازی در نقوش حاشیۀ قالی های زیگلر
Pic 36: Incorrect edge-making in a Ziegler rug

 

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

41

شماره دوم
پاییز 1399



الف( پاس داشتن هنجارهای نظری مبانی رنگ در کار
ب( روش رنگ آمیزی گیاهی یا شیمیایی
ج( سازه های پیوسته به جغرافیای بافت

خـود  مفهـوم  کامـًا  بافـت  جغرافیـای  زیگلـر  قالی هـای  در 
و  شـده  جوهـری  یـا  شـیمیایی  رنگ هـا  می دهـد.  دسـت  از  را 
کل  حتـی  و  اراک  منطقـۀ  فرش هـای  وارد  جدیـد  تنالیته هایـی 
اراک  منطقـه  در  دیگـر  نمونـه  بـرای  می شـود.  ایـران  فرش بافـی 
نمونـه  هـر  در  بلکـه  نیسـتیم  مواجـه  قرمـز  رنگـِی  مایـۀ  یـک  بـا 
جغرافیـای  دیـد.  را  جدیـد  قرمـزی  رنـِگ  می تـوان  قالی هـا  از 
رنگ هـا  دیگـر  زیـرا  می دهـد  دسـت  از  را  خـود  خاصیـت  بافـت 
قابلیـت  شـهری  هـر  در  رنگـی  هـر  و  نیسـتند  منطقـه  خـاّصِ 
وارد  غربـی  دیدگاهـی  زیبایی شناسـی  لحـاظ  از  داشـت.  تولیـد 
رنگ بنـدی فرش هـای ایـران می شـود کـه تأثیـرات آن امـروزه در 

می شـود.  دیـده  ایـران  فرش بافـی  مناطـق  کل 
و  نقـش  و  طـرح  بخـش  در  زیگلـر  شـرکت  حضـور  تأثیـرات 
رنـگ قالـی ایـران مـورد بررسـی و تجزیه وتحلیـل قـرار گرفـت. ایـن 
شـرکت اصـول طراحـی و تولیـد خـود را کامـًا بـر پایـۀ سـنت های 
آن بـه تولیـد  کـه در  فرش بافـی ایـران و بـه طـور ویـژه منطقـه ای 
پرداخـت، بنـا نهـاد. او بـر پایـۀ ایـن سـنت و باتوجه بـه سـلیقه و 
پسـند بازارهـای غربـی شـروع بـه تغییـر و دگرگونـی در ترکیبـات 
ایـن  در  ایـران  فـرش  هویـت  و  سـاختار  زد.  ایرانـی  نقشـه های 
و  سـبک  یـک  ورود  می تـوان  تنهـا  و  نشـده  دگرگـون  تولیـدات 

جسـت.  تولیـدات  ایـن  در  را  جدیـد  سـاختار 
قاجـار  دورۀ  آخـر  دهـه  دو  در  چندملیتـی  شـرکت های 
سـرمایه گذاری های وسـیعی را در امـر تجـارت فـرش ایـران انجـام 
مربـوط  قسـمت های  تمـام  در  به مـرور  شـرکت ها  ایـن  دادنـد. 
بـه تولیـد و تجـارت فـرش ایـران وارد شـدند و کم کـم عنـان ایـن 
آمـدن  فعالیت هـا را از دسـت دولـت ایـران ربودنـد. بـا روی کار 
دادن  سروسـامان  جهـت  در  تاش هایـی  پهلـوی  سلسـلۀ 
بـه اوضـاع فـرش و نیـز بهبـود شـرایط بافنـدگان و نیـز کیفیـت 
خصلـت  بزرگ تریـن  رضـوی  حشـمتی  شـد.  انجـام  تولیـدات 
آن  کـردن  دولتـی  را،  دسـتباف  فـرش  زمینـه  در  پهلـوی  دوران 
ایـن سیاسـت شـرکت های  می دانـد. او می نویسـد: »در اجـرای 
آغـاز قـرن جدیـد هریـک پـس از چنـدی برچیـده  چندملیتـی در 
شـدند و سـازمان خاصـی در سـال 13۰۹ بـه نـام »مؤسسـه قالـی 
ایران« تشـکیل شـد« )حشـمتی رضـوی، 1389،ص293(. این 
از  پـس  بـود.  ایـران  در  فـرش  تشـکیاتی  نهـاد  اولیـن  مؤسسـه 
انحـال مؤسسـۀ قالـی ایـران، دولـت مصوبـه تأسـیس شـرکت 
سـهامی فرش را تصویب نمود. هیئت وزرا در جلسـۀ 2۰ دی ماه 
حقـوق  کلیـۀ   131۴ بهمن مـاه  اول  تاریـخ  از  کـه  کـرد  اعـام   131۴

مربـوط بـه صـادرات فـرش، از هـر نـوع شـرکتی بـه شـرکت فـرش 
بـا هـدف تولیـد و ترویـج قالی بافـی،  ایـن شـرکت  واگـذار شـود. 
و  اشـاعه  اسـتاندارد،  اولیـه  مـواد  تهیـه  قالی بافـان،  از  حمایـت 
ایجـاد امکانـات  ایـران و  احیـای طرح هـا و نقـوش اصیـل فـرش 

شـد. تشـکیل  روسـتاها  و  شـهرها  در  آموزشـی 
در بهمن ماه سـال 131۴ با تأسـیس شـرکت سـهامی فرش 
ایـران، تجـارت فـرش ایـران در انحصـار دولـت درآمـد و فعالیـت 
 کمپانـی شـرق از طریـق انتقـال 

ً
کمپانی هـای خارجـی مخصوصـا

و واگـذاری کلیـه تأسیسـات آن بـه شـرکت سـهامی فـرش ایـران 
اعتـراض  براثـر  بعدهـا  شـد.  متوقـف  به تدریـج  و  یافتـه  کاهـش 
تجـار ایرانـی موضـوع انحصـار منتفـی شـده و شـرکت فـرش نیـز 
یـک  به عنـوان  اسـت،  شـده  مقـرر  آن  اسـاس نامۀ  در  چنان کـه 
تجـارت  و  تولیـد  و  فـرش  صنعـت  ترویـج  کار  بـه  دولتـی  بخـش 
در ایـن کار پرداختـه اسـت. )نشـریه داخلـی شـرکت سـهامی 

فـرش ایـران، 1358(
اگرچـه کمپانـی تولیدکننـدگان قالـی شـرق به عنـوان اولیـن 
و بزرگ تریـن شـرکت خارجـی حاضـر در عرصـۀ تولیـد و صـادرات 
فـرش ایـران نقـش مهمـی را حتـی در بخـش قابل ماحظـه ای از 
تاریـخ معاصـر فـرش ایـران داشـته اسـت امـا هیـچ گاه نمی تـوان 
از تأثیـر و حضـور شـرکت هایی نظیـر شـرکت ایتالیایـی بـرادران 
نیرکوکاسـتلی و یـا شـرکت قدرتمنـد زیگلـر به سـادگی گذشـت. 
امـا  مسـتمر  فعالیـت  دهـه  پنـج  بـه  نزدیـک  طـی  زیگلـر  شـرکت 
بـه  فعلـی(  )اراک  سـلطان آباد  بافندگـی  حـوزۀ  در  انحصـاری 
از  امـروزه  کـه  پرداخـت  روسـتایی  فرش هـای  از  انبوهـی  تولیـد 
نظـر کیفیـت و مرغوبیـت مـواد اولیـه و طرح هـای زیبـا، نماینـدۀ 
اوایـل  در  ایـران  مرکـز  روسـتایی  فرش هـای  بهتریـن  از  گروهـی 
ایـران،  فرش شناسـی  ادبیـات  در  زیگلـر  واژۀ  و  اسـت  قـرن  ایـن 
یـادآور فرش هایی شـاخص بـا ویژگی هـای منحصربه فرد اسـت. 

ص61(  ،1392 )ژولـه، 
از  عـده ای  گـردآوری  بـا  زیگلـر  شـرکت  اسـت  معتقـد  ژولـه 
خارجـی  شـرکت های  کنـار  در  سـلطان آباد،  طراحـان  بهتریـن 
، تحولـی عظیـم در تغییـر شـیوه های فـرش روسـتایی اراک  دیگـر

آورد. پدیـد 
کمبـود  دچـار  جهانـی  جنـگ  پایـان  از  پـس  زیگلـر  شـرکت 
زیگلـر  بنیادهـای  از  بسـیاری  شـد.  مالـی  مشـکات  و  سـرمایه 
در  دیگـر  مشـکل  شـد.  غـارت  آلمـان  و  روس  نیروهـای  توسـط 
غـارت  و  راهزنـی  کـه  شـده  بیـان  ایـران  جاده هـای  بـودن  ناامـن 
 1۹1۰ سـال  در  می-کـرد.  وخیم تـر  را  اوضـاع  جاده هـا  در  امـوال 
از  زیـادی  مقـدار  ازدسـت دادن  دلیـل  بـه  زیگلـر  فعالیت هـای 
دارایی هـای خـود روبـه زوال رفـت و بـه حـدی رسـید کـه شـرکت 
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تصمیـم بـه جمع آوری و بسـتن دفاتر خـود در ایران نمـود. اوایل 
درخواسـت  و  فراگرفـت،  را  غـرب  اقتصـادی  بحـران   1۹3۰ سـال 
سـقوط  از  پـس  ناگهـان  بـه  شـرقی  فرش هـای  بـرای  غـرب 
بحـران  همچنیـن  یافـت.  کاهـش   1۹2۹ سـال  در  وال اسـتریت 
تصمیـم   1۹32 سـال  در  زیگلـر  تـا  شـد  باعـث  جهانـی  اقتصـادی 
خـود را بـرای بسـتن ایـن شـرکت بگیـرد. در نهایـت شـرکت در 

شـد. منحـل  ه.ش.(   1312(  1۹3۴ سـال 
نقشـه های  و  طـرح   ، زیگلـر شـرکت  شـدن  برچیـده  از  بعـد 
باقـی  اراک  شـهر  بافنـدگان  دسـت  در  همچنـان  شـرکت  ایـن 
و  شـده  ترکیـب  پیشـین  سـنت های  بـا  زیـاد  به احتمـال  و  مانـد 
طرح هایـی بـرای بافـت مهّیـا شـد کـه حاصـل دوره هـای پیشـین 

بـود. منطقـه  قالی بافـی 

می تـوان  را  زیگلـر  شـرکت  تأثیـرات  حضـور  بیشـترین 
جملـه  از  کـرد.  مشـاهده  ایـران  صادراتـی  فرش هـای  در 
تولیدکنندگانـی کـه بـا ایـن دیـدگاه و بـرای بـازار آمریـکا در شـهر 
زیـر  تصاویـر  اسـت.  عرسـین  آقـای  می کنـد؛  تولیـد  نیشـابور 
نمونه هایـی از تولیـدات شـرکت عرسـین بـرای صـادرات اسـت 
اسـت.  بـرده  فـراوان  بهـره  زیگلـر  قالی هـای  الگوهـای  از  کـه 
تولیداتـی از ایـن دسـت بـه طـور آشـکار تأثیـرات حضـور شـرکت 

می دهـد. نشـان  حاضـر  زمـان  تـا  ایـران  فـرش  در  را  زیگلـر 

نتیجه گیری
هنـر  در  عطفـی  نقطـۀ  و  پرفرازونشـیب  بسـتری   ، قاجـار دورۀ 
در  چندملیتـی  شـرکت های  حضـور  بـود.  ایـران  قالی بافـی 
تمامـی  علی رغـم  فـرش،  صادراتـی  و  تولیـدی  بخش هـای 

تصویر 37: نمونه ای از آرم شرکت زیگلر
Pic 37: The Ziegler emblem

تصویر 38: نمایی از بازار فرش شهر اراک )مأخذ: نگارنده(
Pic 38: Arak’s carpet bazar (the author)
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تصویر 3۹: نمونه ای از نقشه های امروز اراک که به صورت میدانی توسط نگارنده از قالیبافان تهیه شده است. )مأخذ: نگارنده(
Pic 39: An example of contemporary Arak loom-drawings (the author)

: قالیچه. )مأخذ: نگارنده( تصویر ۴۰: نقشه ای که توسط یکی از قالیبافان در حال بافت بود. سایز
Pic 40: A loom drawing for area rug (the author)
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- صنعـت قالی  مشـکاتی کـه بـه بـار آورد نظامـی جدیـد را در هنر
آسیب شناسـی  هـدف  بـا  پژوهـش  ایـن  شـد.  موجـب  ایـران 
کیفـی )طـرح و نقـش و رنـگ(  حضـور شـرکت زیگلـر در بخـش 
بـه  پاسـخ  بـرای  تـاش  در  و  شـده  نگاشـته  ایـران  قالی هـای 

بـود: زیـر  سـؤاالت 
زیگلـر  شـرکت  تولیـدی  فرش هـای  کیفـی  ویژگی هـای   .1

؟ نـد م ا ا کد
بـا  ایرانـی  فرش هـای  رنـگ  و  طـرح  در  تحـوالت  مهم تریـن   .2

آغـاز بـه کار شـرکت زیگلـر چگونـه اسـت؟
3. آیا طرح و نقش جدید به فرش ایران اضافه شد؟

زیگلرنشــان  بــه  موســوم  قالی هــای  روی  بررســی  نتایــج 
نقــوش  دادن  قــرار  مبنــا  بــا  تولیــدات  ایــن  کــه  می دهــد 
ــان  ــت یافت. طراح ــد دس ــی جدی ــه ترکیب ــران ب ــتبافته های ای دس
قالی هــای  در  مورداســتفاده  عناصــر  و  نقــوش  زیگلــر  شــرکت 
را مطابــق خواســت و ســلیقه خــود در  ایــران  مناطــق مختلــف 
ترکیباتــی جدیــد بــه کار بردنــد. در نــگاه نخســت ایــن تولیــدات 

تصویر ۴1: نمونه ای از فرش های صادراتی شرکت عرسین که کامًا تأثیرات تولیدات شرکت زیگلر را نشان می دهد. )مأخذ: نگارنده(
Pic 41: An example of exportable Arsin’s products which are under the influence of Ziegler designs
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ایــران  قالی هــای  رنگ بنــدی  و  طراحــی  ســنت های  جدیــد 
شکســته شــده و اصالت هــای بومــی خــود را ازدســت داده اســت. 
امــا بررســی و مقایســه این تولیــدات و دقت بر نقوش آنها نشــان 
می دهــد کــه نقــوش و ترکیبــات کلــی دگرگــون نشــده اســت. 
بلکــه ســاختارها شکســته شــده و نقــوش در ترکیباتــی جدیــد بــا 
تغییــر در انــدازه و رنــگ نمایــش داده شــده اســت. ویژگــی دیگــر 
در ایــن دگرگونــی تــاش در جهــت نمایــش ذهنی بــاف بــودن 
قالی هــای زیگلــر بــود. شــرکت زیگلــر مطابــق خواســت بازارهــای 
هــدف تناســبات کلــی موجــود در نقــش و رنــگ قالی هــای ایــران 
ــه  ــد ب ــز جدی ــر چی ــرکت زیگل ــای ش ــت طرح ه ــر داد. در نهای را تغیی
طــرح و نقــش فــرش ایــران وارد نکــرد و تنهــا  بــا تغییر در تناســبات 
ــه  ــت یافت ک ــه ســبکی جدیــد دس ــوش ســنتی ب و رنگ بنــدی نق

ــد. ــدف ش ــای ه ــند بازاره ــاب پس ب
نتایـج کلـی این پژوهـش را می توان به صورت فهرسـت وار به 

شـرح زیر بیان کرد:
• نــگاه شــرکت های چندملیتــی و بــه طــور خــاص شــرکت 

زیگلــر بــه فرش هــای ایــران، نگاهــی گزینشــی بــود. 
ایــران  قالی بافــی  ســنت های  بــه  چنــدان  شــرکت ها  ایــن   •
نقــوش،  از  ترکیبــی  شــرکت  ایــن  تولیــدات  نبودنــد.  پایبنــد 
رنگ بنــدی و ســاختار فرش هــای مناطــق مختلــف ایــران بــود. 
ــران را  ــای ای ــی فرش ه ، زیبایی شناس ــر ــدگان زیگل • تولیدکنن

در راســتای اهــداف زیباشناســانه خــود تغییــر دادنــد.
مبنــای  را  غربــی  خریــداران  ســلیقه  و  بــازار  زیگلــر  شــرکت   •

قــرارداد. ایــران  قالــی  نقــش  و  طــرح  در  جســتجو  و  حرکــت 
• طرح هــا متناســب بــا رج شــمار قالــی تهیــه نمی شــد. یــک 
طــرح در چندیــن رج شــمار تولیــد می شــد. در ایــن فراینــد دو اتفاق 
می افتــد: فضــای زمینــه و مابیــن نقــوش بســیار خالــی می شــود یــا 

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــای خ ــن فرم ه ــمار پایی ــرح در رج ش ط
• نقــوش قالی هــای زیگلــر برگرفتــه از نقــوش اصیــل ایرانــی 
اســت. در نقــوش ایرانــی فرم هــا مشــخص و معیــن اســت ولــی در 

قالی هــای زیگلــر دفرمــه شــده و تغییــر شــکل یافته انــد. 
عمــدی  غلط بافــی  را  نوعــی  زیگلــر  قالی هــای  نقــوش   •
نوعــی  کــه  دارد  تــاش  تولیــدات  ایــن  می دهنــد.  نمایــش  را 

دهــد. نمایــش  خــود  آثــار  در  را  ذهنی بافــی 
ــوط  ــر مرب ــی زیگل ــدات قال ــۀ تولی ــوآوری در زمین ــترین ن • بیش
ســنت های  در  مشــخص  نســبت های  و  تناســبات  تغییــر  بــه 

قالی بافــی ایــران بــود.

• شــرکت زیگلــر در تولیــدات خــود ســبکی جدیــد را در طــرح و 
نقــش قالــی ایــران به جــای گذاشــت.

• ســلیقه بازارهــای هــدِف ایــران همــواره مســیر ایــن تولیدات 
را پــی می گیــرد و بســیاری از فرش هایــی کــه امــروزه بــرای صــادرات 
قالی هــای  زیباشناســانۀ  اصــول  از  همچنــان  می شــوند  بافتــه 

ــد.  ــروی می کنن ــر پی زیگل
و  طــرح  زمینــه  در  زیگلــر  شــرکت  فعالیت هــای  دیگــر  از   •
بــه منطقــه ای  نقــش، انتقــال نقشــه های ســنتی یــک منطقــه 
دیگــر و ترکیبــی از طرح هــا و نقــوش قالی هــای مناطــق مختلــف 

بــود.
• قالی هــا زیگلــر بــا رنگ هــای محــدود و کنتراســت کــم تولیــد 

می شــد.
•  رنگ هـای کـدر و از رمـق افتـاده جایگزیـن رنگ هـای شـفاف 

و بـا اصالت شـدند.
از  کامـل  بررسـی  و  شـناخت  بـا  زیگلـر  تولیدکننـدگان 
فرش هـای تمامـی مناطـق ایـران، تولیداتـی را روانـه بـازار کردنـد که 
در ظاهـر کامـًا ویـژه و منحصـر بـه خـود آنهـا بـود. تیزبینـی و دقت 
آنـان باعـث شـد گلچینـی از دسـتبافته های ایرانـی کـه باب طبـع 
خریـداران خارجـی بـود، در یـک مجموعـه جمـع شـود. متأسـفانه 
امـروز از طـرح و نقـش و رنـگ و ویژگی هـای فنـی فرش هـای برخـی 
گاهی اندکـی داریم. مناطـق تـا پیـش از ورود شـرکت های بیگانه آ
از طرح هــا،  از ورود شــرکت های چندملیتــی بســیاری  پــس 
نقــوش، رنگ هــا و حتــی شــیوه های بافــت بــه دســت فراموشــی 
ســپرده شــد و تنهــا آن هایــی به جــای ماندنــد کــه بــازاری در غــرب 
و اروپــا داشــتند. از ســویی کشــورهای غربــی بــه دنبــال بــازاری 
بــرای کاالی خــود نیــز بودنــد؛ بنابرایــن بــه واردکــردن کاالهــای 
آن بــه اقتصــاد کشــور پرداختنــد. نتیجــۀ ایــن  خــود و تحمیــل 
رویــداد ورود رنگ هــای مصنوعــی و رنگــرزی نهاده هــای تولیــد بــا 
ایــن مــواد اســت کــه بــه کاهــش کیفیــت فــرش ایــران و بدنامــی 
آن در بازارهــای جهانــی انجامیــد. در اصطــاح بــه ایــن رنگ هــای 
ــزل  ــوارد تن ــته ترین م ــه از برجس ــد ک ــری می گوین ــیمیایی، جوه ش
شــرکت های  حضــور  اگرچــه  مــی رود.  به شــمار  ایــران  فــرش 
چندملیتــی بــه اقتصــاد ایــران چــه در زمینــۀ داخلــی و چــه خارجــی 
ویژگی هــای مثبتــی هــم بــه همــراه داشــت و ســبب کارآفرینــی 
آن هــا  شــد و ســرمایه گذاری خارجــی را افزایــش داد امــا حضــور 
ــا از  ــد ام ــران انجامی ــی ای ــی قالی باف ــعۀ کم ــق و توس ــه رون ــه ب ــا آنک ب

کیفیــت آن کاســت. 

اعالم عدم تعارض منافع
نویسندگان اعام می دارند که در انجام این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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