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  چكيده
ميـزان و نـوع واردات محصـوالت     ةبا روش توصيفي به مطالعـ  ،اين پژوهشدر 

 كـه  دهـد   بررسـي نشـان مـي     ايـن . اسـت شـده  پرداخته    قاجارة در دور اي  شيشه
. اسـت شـده  از كشور روسيه انجام    اي ترين ميزان واردات محصوالت شيشه بيش
اين امر بسيار  حمل و نقل سريع و آسان در سرعت بخشيدن بهو  هاي مناسب  راه
. گرفـت   مـي    هاي مصرفي و كاربردي را در بـر  اين واردات شيشه. ه استثر بودؤم

كـه از طريـق حكومـت     ،شـده از كشـورهاي اروپـايي    وارداي   محصوالت شيشـه 
مرفـه   ةمخصـوص طبقـ  و داشـت  تزئينـي   ةتر جنبـ  بيش ،گرفت  عثماني انجام مي

گيري   موجب شكل اي محصوالت شيشهة روي  هرچند رشد بي. قاجاري بودة جامع
اي   آثـار شيشـه  تـر   بـيش امـا  ،  شد مياي در ايران   توليد آثار شيشه برايهايي   تالش

هاي ايران متعلق به كشـورهاي اروپـايي و روسـيه      قاجار در موزه ةمربوط به دور
  .شد  بود كه در اين دوره وارد ايران مي

  .توليد شيشه قاجار، ةشيشه، واردات شيشه، دور :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
گيـري از   دسـتاوردهاي بزرگـي ماننـد بهـره    ) دوازدهم ق /هجدهم م(انقالب صنعتي اروپا 
اين امر نخست در انگلستان و سپس . ها به دنبال داشت  اندازي كارخانه نيروي بخار براي راه

خصـوص   بـه  ،صـنايع هاي گوناگون   دنبال آن در رشته  و به انجام شددر ممالك ديگر اروپا 
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 نتيجـة كـه   به دست آمدعمل آمد و تحوالت جديدي   هايي به نساجي و ريسندگي نوآوري
  .آن ارتقاي سطح توليد بود

هـا بـه شـيوة     جوامع ايران روستايي بودند و صنايع در آن  در آغاز حكومت قاجار عمدة
طلبانـه و   توسـعه هـاي    اما بـه سـبب سياسـت    .يافت سنتي از نسلي به نسل ديگر تسري مي

فرهنـگ و هنـر ايـن دوره رخ داد،     ،متفاوت شاهان قاجار و تحوالت نويني كه در اجتمـاع 
  .دشريزي   هاي صورت كنوني هنرها و صنايع جديد در اين دوره پي  مايه  بن

گسـترش   ماننـد قاجـار بـه سـبب عـواملي      ةواردات محصوالت صنعتي در ايـران دور 
هاي صنعتي در ايران رشد   و عدم حضور كارخانه ،گرايانه  تمايالت تجمل ةشهرنشيني، توسع

محصوالت وارداتي از جانب كشورهايي كه با ايران روابط تجاري داشـتند بـه ميـزان    . كرد
عرضة كاالها و اجناس براي در واقع ايران به بازاري . شد تري در بازارهاي ايران عرضه  بيش

  .شدخارجي بدل 
  :نويسد  مي ،توليدات داخلي ةان، در زمينلرد كرزن در بازديد از اير

را بايد از خارجه وارد كننـد و   ها بدل آنظروف و كارد و قاشق و بلور و شيشه و چيني و 
آالت مرسـوم نيسـت     سازند و ساختن شيشـه   از آهن فقط چيزهاي خيلي خام و خشن مي

  .)666 /2: 1350 كرزن،(

در اقتصاد  اي سهم واردات محصوالت شيشه«  از قبيل  هايي پرسشاين پژوهش به پاسخ 
از چه كشورهايي  اي ترين ميزان محصوالت شيشه بيش« ،»اين دوره به چه ميزان بوده است؟
وارداتي بـه   ةشيشوضعيت تجارت و بازرگاني آثار « ، و»و چه نوع محصوالتي بوده است؟

توصـيفي بـه   در ايـن پـژوهش بـه روش     ،بدين منظور. پردازد مي »چه صورت بوده است؟
 اي اسناد و روابط تجـاري ايـران بـا سـاير كشـورها در واردات محصـوالت شيشـه        ةمطالع

كيد بر وضعيت واردات محصوالتي كه حاصـل صـنايع جديـد    أتوجه و ت. شود  پرداخته مي
هنـر  . گيـري صـنايع معاصـر ايـران را مشـخص سـازد        هاي شكل  تواند ريشه بوده است مي

ده شـ ، امروزه دچار ركود و ضعف بسياري داردهاي تاريخي   يشهكه در ايران ر ،گري  شيشه
كارهاي رشد و  شايد بتواند راه قاجار ةواردات شيشه در دور ةمل در حوزأمطالعه و ت .است
  .آن را فراهم سازد ةتوسع

 ةبا بررسي اسناد تجاري و تـاريخي، وضـعيت واردات شيشـه در دور    ،اين پژوهشدر 
هـاي   هاي وارداتي، سهم سـاير كشـورها در توسـعة شيشـه     قاجار مطالعه و با مطالعة نمونه

  .شده استوارداتي در ايران تشريح و بررسي 



 15   محمدتقي آشوريو  آرزو خانپور

  

گري  كه وضعيت هنر معاصر شيشه ،دادهاي تاريخ اقتصادي معاصر مطالعه و بررسي رخ
. دكنـ هنر را مشخص  اين ةتوسعكارهاي  تواند علل ركود و راه مي ،ايران را شكل داده است

قاجار و انقالب صنعتي رخ  ةزمان با دور رويكرد دولت و جامعه به بحث واردات شيشه هم
شـمار    بـه ايـن محصـول    ةداد، در حالي كه قبل از آن ايران از جمله كشورهاي صـادركنند   

انقالب صنعتي و در پي آن عدم دسترسي ايران به امكانـات سـاخت محصـوالت    . رفت مي
آيـد، موجبـات     شمار مي  مطالعه و بررسي به برايكه خود موضوعي مستقل  ،شيشهصنعتي 
ـ كـه   كردفراهم را در ايران  اي شيشه محصوالتحضور  نقـش و فـرم   ر د يبسـيار ثيرات أت

. اسـت ايـران وارداتـي     اي هشيشـ تاكنون نيز اغلـب محصـوالت   . است گذاشتهايران  ةشيش
ورود اين محصوالت  ةاولين دور منزلة  قاجار به ةمطالعه و بررسي واردات در دور ،بنابراين

 .افزايد بر ضرورت اين پژوهش مي
از چـه   و ؟ چـه محصـوالتي  شـد  ايـران مـي  وارد از كـدام كشـورها   شيشه قاجار  ةدر دور

  ؟دندكر ؟ دولت و تجار ايراني چه نقشي در واردات شيشه ايفا ميشد كشورهايي وارد ايران مي
قاجار انجام نگرفته  ةدوردر  »هواردات شيش«بر تأكيد تاكنون تحقيق و پژوهش مستقلي با 

هاي تاريخي و اقتصادي اشاراتي كلي بـه اقتصـاد دورة قاجـار شـده       در پژوهشفقط ؛ است
 چارلز عيسوي از جمله منابع معتبر و كلي ةنوشت هيقاجار دورة: رانيا ياقتصاد خيتار :است

واردات شيشه نيـز اشـاراتي    ةحوزبه كه  استقاجار  ةتاريخ اقتصادي دور ةمطالع ةدر حوز
از كه  ،الضرب امينبه بررسي اسناد تجارت  رانيا يتجار اسناد .)1362، عيسوي( ده استكر

 ةنامـ  پايـان  .)1380، مهـدوي و افشـار  ( پردازد  قاجار بود، مي ةتجار و بازرگانان مشهور دور
كـه   ،»قاجـار  ةدورشيشـة  ثير واردات شيشه بر توليدات أت ةمطالع« كارشناسي ارشد با عنوان
گـري    اسنادي و تاريخي وضعيت هنـر شيشـه   ة، به مطالعاند نگاشتهنگارندگان اين پژوهش 

 .افزايش ميزان واردات بود ةكه در نتيج پردازد  مي قاجار
اسناد تجـاري و بررسـي وضـعيت واردات     ةمطالعروش توصيفي به  اباين پژوهش در 
قاجار، اوضاع  ةبراي كشف اطالعات جديد و تبيين تاريخ شيشه در دور. پرداخته شدشيشه 

 ةبا مطالعـ  شدتالش  وبررسي تجار و بازرگانان ايراني و خارجي و امتيازات تجاري هر دو 
 ةرهاي واردكننـد و كشـو  ،ين و توصيف واردات شيشه، انواع آنيگزارش اسناد تجاري به تب

كـه   ،وارداتي ايـن دوره  ةآثار شيش دربارةميداني  ةچنين با مطالع هم. در اين دوره بپردازد آن
  .دشبه بررسي كمي و كيفي اين آثار پرداخته  ،شود هاي ايران مشاهده مي  در اغلب موزه

 شود كه شيشه اغلب از چـه   قاجار مشخص مي ةاسناد تجاري و اقتصادي دور ةبا مطالع
سـپس بـا    ؟بـود و اين واردات شامل چه نـوع محصـوالتي    ؟شد  كشورهايي وارد ايران مي
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ها و مشكالت   تجار و بازرگانان ايراني و خارجي محدوديت از سويتجارت شيشه  ةمطالع
در پايان پژوهش با بررسي . شدامتيازات تجاري بازرگانان خارجي مطالعه  چنين هم ها و آن

هاي ايران، سهم واردات كشورها از نظر كمـي و    رداتي شيشه در موزهاي از آثار وا  مجموعه
  .شود وارداتي تبيين مي ةشيشكيفي در آثار 

  
  قاجار ةگري ايران در دور  وضعيت هنر شيشه. 2

نيازهـاي   ه كـردن بـرآورد بـراي  هاي شيشه   كارگاهشهرهاي ايران  تر بيشدر  ،قاجار ةدر دور
  .مردم وجود داشت ةروزمر

 صـورت  كرمـان  و ،تبريـز  تهـران،  اصفهان، آن از پس و ،شيراز قم، در شيشه توليد بهترين
 در و ،قرابـه  ليـوان،  جـام،  بطـري،  توليد به قادر تنها مذكور سنتي هاي  كارگاه كه گرفت مي

 از چـه  صـنعتي  توليـد  با مقايسه اين مقدار در بودند؛ كه قليان كوزة يا پاش گالب مواردي
  ).57: 1391 آشوري، خانپور و( قابل قياس نبود كمي چه و كيفي لحاظ

هـا نتوانسـتند     كارگـاه  ،نيازهاي جامعـه بـه ايـن محصـول     ةدر اين دوره به سبب توسع
اي وارداتـي در بـازار ايـران      گوي نيازهاي بازار باشند و فضاي حضور كاالهاي شيشه پاسخ

  .شدفراهم 
 صـنايع  ناتواني و دش بازار در تقاضا افزايش موجب دوره اين در شهري زندگي توسعة

. كـرد  فراهم تر بيش صنعتي توليدات رونق براي را زمينه تقاضا ميزان اين برآوردن در سنتي
موجبـات حضـور كاالهـاي وارداتـي را در ايـران       تحوالت و شرايط اين مجموع ،تدريج   به

بازارهاي  هاي وارداتي در  به بررسي وضعيت شيشه                    ًدر اين پژوهش منحصرا . ساختفراهم 
  .شود  ايران پرداخته مي

  
  هاي وارداتي در بازارهاي ايران شيشهرواج . 3

 گوي پاسخ توليد نتوانست ةبودن شيو  سنتي سببصنعت شيشه در ايران به  ،قاجار ةدر دور
بازار مصرفي و در مقياس محدود براي دن كرنيازهاي داخلي، در مقياس انبوه براي برطرف 

استفاده از آالت بلـوري سـاخت خـارج    «بدين منظور . گرايانه باشد  توليدات هنري و تجمل
درباري و امثال آنان مـورد توجـه    ةگر يا افراد نوانديش و طبق هاي توان  ويژه توسط اقليت به

شيشه نيز در شمار كاالهاي وارداتـي قـرار    ،در نتيجه ).809/ 12: 1378 رضايي،( »واقع شد
ايـران از روسـيه اجنـاس    «كـه   شـد والت صـنعتي سـبب   نياز بازار داخلي به محص. گرفت
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چون مسكوكات طال و نقره، آهن، انواع و اقسـام كـارد و چنگـال،     هم .متعددي را وارد كند
  .)407: 1362 عيسوي،( »... و ،آالت، عينك  شيشه

اي وارداتـي از روسـيه در سراسـر حكومـت قاجـار از سـاير         ميزان و حجم آثار شيشـه 
آباد و حضـور كاالهـاي    بروگش در توصيف ركود بازارهاي سلطان. بود تر ها بيش  حكومت

  :نويسد  روسي و انگليسي مي
كه با عجله ساخته شده است، كوچك و محقر اسـت و قابـل مقايسـه بـا      ،آباد بازار سلطان

از همـه   ولـي  .شـوند  مـي مشتريان و خريداران كمـي در آن ديـده   . شهرهاي بزرگ نيست
هاي اين بازار بود، از جملـه ظـروف     كاالهاي لوكس خارجي در دكانآورتر وجود  شگفت

ها به مقدار زياد ديده   ها و منسوجات انگليسي در دكان چيني و بلور ساخت روسيه و پارچه
  ).334: 1368 بروگش،( شد  مي
اتريش به سبب روابط  مانندق بهاي واردات از كشورهايي  1305 /م 1888 هاي  در سال
بلـور و ظـروف    :ق 1306 /م 1889بهـاي واردات از سـال   « :ب افزايش يافتسياسي مطلو
تومان، بلـور و ظـروف    80000 :تومان، بلور و ظروف چيني فرانسه 120000 :چيني اتريش
  .)668 /2: 1350 كرزن،( »تومان 100000 :چيني روسيه

انگلستان، روسيه، فرانسـه،   كردند  اي كه اجناس مورد نياز ايران را فراهم مي  كز عمدهامر
  :توان اظهار كرد  اختصار مي و هندوستان بودند و به ،آلمان، اتريش

: از آلمـان و اتـريش  . آالت، ظروف چيني و اجناس ابريشمي  قند، شيشه: واردات از فرانسه
چـاي، چلـوار، بـرنج و    : از هندوستان. هاي پشمي، قاشق، كارد و شكر  شيشه، بلور، پارچه

  .)667 :همان( و، ادويه، حرير، گالبتون و دبيت بودروي، دار

كه فاقد مرز مشترك با ايران بودند، محصوالت  ،فرانسه ماننداست كه كشورهايي  گفتني
ايران از تركيه اجناس زيـر  « در اين بين. دندكر  تركيه وارد مي مانندخود را از راه كشورهايي 

هاي   آالت، شيشه  دار، شيشه  موج هرات، حريرمسكوكات و مفتول طال، جوا: نمود  را وارد مي
كريستال از  ةشيشبايد به واردات آينه و  ،عالوه بر آن ).408: 1362 عيسوي،( »... منقوش و

هـاي كريسـتال از     كردن آينـه و شيشـه   وارد«ها   استانبول و روسيه اشاره كرد كه در آن سال
 »داد  هاي مملكتي را تشكيل مـي   از هزينهاستانبول و روسيه معمول بود و ساالنه پول زيادي 

  .)423 :همان(
  .رفت  اروپا حتي با عبور از ايران به كشورهاي ديگر نيز مي ةكاالهاي آبگين
طريـق مشـهد بـه آسـياي مركـزي صـادر        شـده، از   كه كاالهايي كه به تهران وارد مي چنان
خراسان تجارت داشتند وارد اين  هايي كه با  روسي را روس) بلور( ةآثار آبگين. است    شده  مي
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شد و   هاي اشرافي طوايف بختياري هم ديده مي  بلور اروپايي حتي در خانه. كردند  منطقه مي
  ).168/ 1: 1384، گر  شيشه( خريد و فروش آن در ميان ايشان رواج داشت

  .گرايانه داشتند  و تجملتزئيني  ةاين محصوالت آن دسته از توليداتي بودند كه در ايران جنب
كه تراش داده    بوده اروپا جانب از ديگرد   رانيوارد ا 19 قرن در كه ييها  ستاليكر نياول

 يكــينزد در) Beykoz( كــوزيب شــةيش ةشــده بودنــد، بعــد از آن كارخانــ يو طالكــار
 بـارفتن  ها  آن جملةكه از  ديورز  از اروپا مبادرت  ديبه تقل يمحصوالت دياستانبول به تول

  ).Diba, 1993: 6/ 2( بود

تسلط بـر بازارهـاي ايـران محصـوالتي      برايتركيه  مانندكشورهايي  به بعد از اين دوره
 .توليد كردندايراني  ةمطابق با سليق

در . شدهاي گوناگون   واردات شيشه از كشورهاي مختلف سبب ورود ظروفي با ويژگي
  :خوريم  برمي هاي وارداتي به دو گروه از اين آثار  شيشه ةمطالع
اين گـروه  . دش  كاالي مصرفي عوام وارد ايران مي ةمنزل  بهآثاري كه به صورت انبوه . 1

هـا و    هـا، اسـتكان    خانه ةهاي تخت براي استفاده در پنجر  اي شامل شيشه  از كاالهاي شيشه
اين نوع كاالهـا،  . مصرفي داشتند ةبودند كه جنب...  و ،غذاخوري، ظروف   هاي چاي  فنجان

روسـيه و   ماننـد اغلـب از كشـورهايي    ،شـد   تر به كيفيت آثار پرداخته مـي  كمها  كه در آن
  .شد  اتريش وارد ايران مي

ايـن آثـار بـا     .متمـول و مرفـه جامعـه كـاربرد داشـت      ةاي كه بـراي طبقـ    آثار شيشه .2
شدند كه ايـن امـر خـود     توليد ميين ئتزهاي متمايز در مواد اوليه و روش ساخت و   ويژگي

اشراف بود كـه   ةو تجملي در بين طبقيني ئتزكاالي  منزلة  ها در ايران به آن ةاستفاددليلي بر 
ينـي  ئتز ةجنبـ جا كه ظروف وارداتي گـروه دوم   از آن. يافت  مصرفي مي ةها جنب  در ميهماني

  .داشت، كيفيت مواد و ساخت آن نيز بهتر از گروه اول بود
  
 واردات شيشه از روسيه 1.3

جنـوبي در    هاي تزاري و بـازار نـواحي     بازار نواحي شمالي و مركزي ايران در اختيار روس
 .اسـت    هاي روسي در بازارهاي محلي ياد شده  حضور شيشهبارها از . ها بود  اختيار انگليس

شد معامله   وارد مي اي و فلزي و چيني كه از روسيه  در بازارهاي قوچان انواع ظروف شيشه«
ايــن كاالهــا در بازارهــاي محلــي  ةفــروش و معاملــ ).111: 1378 دالمــاني،( »گرديــد  مــي
هـاي    تنـوع در شيشـه  . استظروف روزمره و مصرفي  ةوسعت اين آثار در زمر دهندة نشان
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هـايي در    هاي صنعتي بـود كـه در دوره    نوع محصوالت و كارخانه مانندروسي تابع عواملي 
كريستال به ايـران   و آالت، چيني،  اين دوره، شيشه دولت روسيه در«. دكر  فعاليت مي روسيه

تجارت نزديكي و همسايگي با ايران بود،  ةيكي از علل پيشرفت روسيه در مسئل. فرستاد  مي
توليدات « ).415: 1382 تاجبخش،( »شد ميگونه مانعي برقرار  زيرا روابط تجاري بدون هيچ

زد و گـاه بـر آن     و فرانسـوي دم از رقابـت مـي    يبـوهم  شةيشبا توليدات  اي روسيه  شيشه
  ).215: 1362 عيسوي،( »چربيد  مي

كه به قصد عذرخواهي از واقعة قتل گريبايدوف بـه   خود ميرزاي قاجار در سفر خسرو
گـري كـه     شيشه ةپس از بازديد از كارخان ،)ق 1345 /م 1829( انجام گرفته بودپطرزبورگ 

بـاره    ايـن  درو بازديد كـرد   زين يساز1 كارخانة بارفتناز  براي دولت روسيه داشته، عايداتي
  :شرحي نوشته است

چرخي كه به پاي خـود بـه    ةواسطمصالح را كه نرم كرده و خمير نموده بودند، استادها به 
كه بر باالي چرخ گذاشته بودند، به حركت انگشتان ، ظروف راة آوردند، خمير ميدرگردش 
 ةكه شبيه به كوري يها كورهديگر به  ةبعد از آن در خان. دادند  هاي مختلف مي تركيب دست
هـاي ديگـر    جا تـا بـه اتـاق    از آن. كردند بعد طبخ مي ةگري ايران بود برده، در مرحل  ريخته

هاي ميناسازي ايران   هايي مانند كوره  كردند و در كوره كاري مي  فرستاده، ميناسازي و فرفوره
  ).277: 1349 افشار،( دادند  ميآتش 

كرد، عوايد چنداني بـراي دولـت روسـيه      كه بدل چيني توليد مي ،توليدات اين كارخانه
شـد و    هـا در روسـيه سـاخته و اداره مـي      فرانسـوي  وسـيلة   بهاين كارخانه . دكر  فراهم نمي

گـري    شيشـه  ةاز كارخان او، شدگونه كه ذكر  اما همان .نهايت توليدات سودمندي نداشت  در
  :گفتو  كردنيز بازديد 

اوطاقي ميـان كـوره بـود جهـت آب كـردن      . اي است مشتمل بر چندين اوطاق  آن كارخانه
قدر ضرورت از ه ميان خالي ب ةلولشد، با   كه مصالح در كوره گداخته مي  همين. مصالح بلور

خواست   ت، هر تركيبي كه ميداشت و نفس در آن دميده با انبري كه در دست داش  آن برمي
كرد،   هاي مخيله، مصالح سردشده قبول تركيب نمي  تركيب ةداد، اگر تا پذيرفتن هم  به آن مي

در حضـور  . رسـانيد   نمود تا تراكيب مخيله را به اتمام مي  دوباره او را به كوره برده گرم مي
خـالي كـه بـراي تشـخيص       هاي نازك ميان  چنين شيشه قلياني ساختند و هم ةشيششاهزاده 

  .)276 :همان( كنند  گرمي و سردي هوا جيوه در آن مي ةدرج

هـاي توليـد و رواج صـنايع در ايـران را      آشنايي ايرانيان با مظاهر انقالب صنعتي انگيزه
  .سازد  فراهم مي
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  )Severian Kossych( سوريان كوسيچ ةخان تجارت 1.1.3
 كارگـذاران و سـردرگمي  قاجـاره   ةضعف سياسي و اقتصادي دولـت مركـزي در دور  

تـا دولـت قاجـار موانـع      شـد هاي استعماري سـبب    در برابر اعمال نفوذ قدرت يدولت
كـه    بـه ارث ببـرد، در حـالي    خـود  اسـالف داري را از   سـرمايه  ةتاريخي رشد و توسع

هـاي نيرومنـدتر در     كه دولت ،داري وابسته به حكومت را  نتوانست عوامل رشد سرمايه
هاي مساعد پـولي و    گذشته از سياست. ديدند، فراهم آورد  تاريخ ايران تدارك ميطول 

در هاي تجـاري از عوامـل مـؤثر      هاي ارتباطي و تأمين امنيت راه  شبكه ةگمركي، توسع
هـاي مركـزي     هاي تجاري و وسعت بخشيدن به بازار ملي بود كـه دولـت    رشد فعاليت

كه قاجارها نتوانستند اقـدامات   حال آن. اند  ن پرداختهنيرومند در تاريخ ايران همواره بدا
  . مؤثري در اين زمينه به عمل آورند

از اوايل  ،هاي بازرگاني به ايران روي آورده بودند  كه ابتدا براي فعاليت ،گذاران غربي  سرمايه
گذاري صنعتي در كشـور مـا عالقـه پيـدا كردنـد و كـار خـود را          قرن چهاردهم به سرمايه

الحمايگـان آنـان سـهم      گذاران روسي يا تحت  در اين ميان سرمايه. رفته گسترش دادند هرفت
  ).60: 1359 اشرف،(گذاري خارجي داشتند   اي در سرمايه  عمده

  :كه اي گونه به
نهادي  پيمان بازرگاني ميان انگلستان و ايران با شرايط پيش )م 1841( هجري 1257در سال 
مـرزي برخـوردار و از    بـرون كـه رعايـاي آن دولـت از حقـوق      بريتانيا، مبني بر اين دولت

اين گونه به كاالهاي انگليسي . پرداخت عوارض گمرك داخلي معاف باشند، منعقد گرديد
گرفت و بازرگانان آن كشور از پرداخت   درصد بهاي كاال، گمرك تعلق مي 5وارده به ايران 

دار اروپـايي    بعدها كشـورهاي سـرمايه  . اند  در داخل ايران معافها و عوارض ديگر   ماليات
هجري فرانسـه و بـه    1272ديگر از اين حقوق و امتيازات كشور ايران بهره بردند؛ به سال 

هاي بازرگاني مشابهي را بـا    هجري بلژيك، دانمارك، هلند، سوئد و نروژ پيمان 1279سال 
  ).339: 1359 گرانتوسكي،(ايران منعقد كردند 

 تيـ حما عـدم  جـة يكـه نت  ،يخـارج  يكاالها واردات و يبازرگان در يرانيا تجار يامن نا
بود، سبب ركود تجـارت  ... و  ،گمرك، حمل و نقل نةيزم در يداخل تجارت از رانيا دولت
ـ يتاجران ا از سوي يواردات يكاالها  تيـ حما از يصـنعت  يكشـورها  ،رو نيـ ا از. شـد    يران

افتادنـد   ييها  خانه تجارت يبه فكر احداث و برقرار شدند وبرخوردار  رانيدولت ا شائبة  يب
 و تجـار  ديـ عا زيـ ن را معـامالت  از حاصـل  سـود  و نندكخود را مبادله  يصنعت يكه كاالها
  .گردانند خود بازرگانان
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هـاي خـويش                                                                   تسهيالت و امنيتي كه براي تجار خارجي در سرزمين ايران از ق بل دولت
. دشتهران و تبريز  مانندهايي در شهرهاي بزرگي   خانه  ب تشكيل تجارتفراهم شده بود سب

  .هاي تجاري مشغول شدند  خاصي به فعاليت ةكدام در زمين ها هر  خانه  اين تجارت
 ةهاي خـارجي در دور   خانه اقتصادي بود كه تجارت ةطلبان  در پي اين سياست توسعه

ـ  ، تجـارت ندر اين ميـا . دكردنقاجار در شهرهاي ايران شروع به فعاليت     سـوريان « ةخان
ـ         از شركت» كوسيچ و  اي محصـوالت شيشـه   ةهـاي روسـي بـود كـه بـه فـروش و ارائ
  .دكرآالت اقدام   چيني

اي   خانـه  گذاري و ايجاد تجارت  اي موجبات سرمايه  استقبال ايرانيان از كاالهاي شيشه
» روبل در سـال بـود   100000 خانه تجارتدرآمد اين «. بدين منظور را فراهم آورده بود

 ماننـد گـرفتن كاالهـايي    اسـتقبال از كاالهـاي تجملـي و قـرار     ).565: 1362 عيسوي،(
ايراني از جمله عادات رايج در اين دوره  ةدر نيازهاي ضروري در خان اللهو  چراغ  چهل

  .آيد  شمار مي به
كاالهـاي   كردن يراني نيز به واردهاي خارجي، برخي از تاجران ا  خانه زمان با تجارت  هم
دند كه به سبب اوضاع مسـاعد تجـاري، بـراي تجـار خـارجي و اوضـاع       كراي اقدام   شيشه

  .انجاميد  نامساعد براي بازرگانان داخلي به ناكامي واردكنندگان داخلي 
  
  واردات شيشه از اروپا 2.3

به ميزان زيـادي وارد ايـران   يني ئتزهاي صنعتي اروپا در اين دوره با كاربرد تجملي و   شيشه
هاي وارداتي اروپايي از كشورهايي   قاجار، شيشه ةدر دور. از آن استقبال كردندشد و عموم 

از انگلستان بـه سـبب      شيشه ،در اين دوره .شداتريش وارد ايران و انگلستان، فرانسه،  مانند
ـ   روابط سلطه انگلسـتان  . شـد   ن مـي سـهولت وارد خـاك ايـرا    بـه  ،دولـتش بـر ايـران    ةگران
هـاي    و ماليات را در پي معاهده ،داري پرداخت گمركات، عوارض راه مانندهايي   محدوديت

 ارزش اقالم وارداتي از انگلستان و هندوسـتان . دكر سياسي براي بازرگانان خود برطرف مي
 .كه انتشار يافته است از لحاظ مقيـاس تجـارتي قابـل اعتمـاد نيسـت     ) انگلستان ةمستعمر(
هـاي    آالت اتريشـي از طريـق بمبئـي در كشـتي      بعضي اجناس از قبيل قند مارسي و بلـور «

 .)680 /2: 1350 كرزن،( »گردد تاجران انگليسي وارد مي ةوسيل  انگليسي و به
هـاي سـاخت انگلسـتان در      بـه شيشـه   هاي سياحان ايـن دوره  در مشاهدات و گزارش

 ،شود؛ بـروگش در توصـيف منـزل بيگلربيگـي حـاج قـوام        اشاره مي بسيار هاي ايراني  خانه
  :نويسد  مي ،شهردار شيراز
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هاي ساخت   چراغ  بود و لوسترها و چهل   بها مفروش شده هاي بسيار گران  كف تاالر با فرش
انگليسي و از هندوستان وارد شده                  ًهاي آن نيز تماما   انگلستان از سقف تاالر آويزان بود، مبل

  ).480: 1368 بروگش،( بود

  :نويسد  هانري رنه دالماني نيز در بازديد از بازار اصفهان مي
در حقيقـت  . خورد كاالهاي فرانسوي اسـت   ندرت به چشم مي بهچه  در اين بازارها آن

هـاي    ياي بلـور اطريشـي، پارچـه   چه در اين بازارها فراوان است عبارت است از اش آن
در واقع متحدان خوب ما با انعقاد قراردادهايي با شاه . و انواع كاالهاي روسيانگليس، 

در بـازار ايـران   . انـد   هاي متنوع خود انباشـته   التجاره مالايران بازارهاي اين كشور را از 
 كدام كشور اسـت رسد كه معلوم نيست كار   اشياي چيني و بلور نازل نيز به فروش مي

  ).577: 1378 دالماني،(

  :در جاي ديگر در توصيف كاخ گلستان آورده است
در . شـود   دار مبهوت مـي   هاي بلور تراش  چراغ  جارها و چهل ؤلتألتماشاگر هنگام ورود از 

گـوبن از    لـويي و سـن    هـاي سـن    سـاخت كارخانـه   يبلورين تعـداد اشـيا   يميان اين اشيا
اين احوال بايد اذعـان   ةهمبا . تر است هاي بلورسازي اروپا بيش  كارخانهمحصوالت ديگر 

ـ  ةنحـو كرد كه آرايش ساختمان و  مطلـوب   ةنفـيس و ظريـف از سـليق    يايـن اشـيا   ةارائ
  .)396 :همان( برخوردار نيست

كـه محصـول كشـور    د كنـ  ميداري اشاره   هاي تراش  بازار تهران به شيشه ةمشاهددر  او
  .اتريش است

هـا و ديگـر اشـياي      هـا و اللـه    چراغ چهلهاي فروش اشياي خانگي   ترين كاالي دكان بيش
برق دارند و كشور اطريش با داشتن  و   كاالهاي زرق ةايرانيان دلداد. دار است  بلورين تراش

هـا بـه ايـران و ديگـر      اول آن  دسـت  ةهاي بزرگ توليد اين گونه كاالهـا صـادركنند    نمونه
  .)409 :همان( ين استزم مشرقكشورهاي 

تـر   بيشريشي تاو  ،كه كاالهاي روسي، انگليسي شود  اين توصيفات مشاهده مي تمامدر 
  .اند  تجملي و اشرافي داشته ةدار بوده و جنب  چراغ تراش به صورت جار و چهل

كـه   اند كرده توصيف راهاي اروپا در آن دوره   سياحان ايراني نيز در سفر به غرب شيشه
خـان گرمـرودي در توصـيف     فتـاح . ايرانـي تـأثير داشـته اسـت     ةسليقدر توليدات و   ًا قطع

  :نويسد  اي در پاريس در اين دوره مي  خانه  صنايع
اند كه در مدت هر پنج سال هر كس از هرگونه اقمشه و   معتبري در غرب ترتيب داده نموده

طرح و طرز تـازه  ه ع نموده، باسباب و آالت اعم از بلورينه و بارفتن و فلزات و غيره اخترا
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مـرور   بـه دارند كه عموم مردم آمده   در همان خانه حاضر و تا سه ماه آماده مي. ساخته باشد
نمايند، هركسي چيز عجيب و غريبي ساخته و در صناعت طـرح نـوي     مالحظه و دقت مي

  ).814: 1347 گرمرودي،( دهند  انداخته باشد از دولت انعام كلي مي

  :گويد  ف شهر پاريس ميدر توصي او
و الـوان اقمشـه و   ) جمع آينه( شعاع شيشه و اسباب بلور و بارفتن و آالت جواهر و مرآت

ضياء الله و مردنگي و مشكات در ميان دكاكين و حجرات و نور قناديل در كوچه و ميدان 
  .)807 :همان( پيچد مانند روز روشن است  هم ديگر ميه سكه به و بازار و عمارت ب

: نويسـد  و مي هدكرهاي پاريس بازديد   الدوله در سفر به فرانسه از كارخانه  خان امين  فرخ
شود   نمايد كه مثل نمك بسيار سفيد مي  سازي كه قلياب را طوري تصفيه مي  قلياب ةكارخان«

  ).272: 1361 سرابي،( »سازند  و آن نمك را براي آب كردن اجزاي بلور مي
بنـدي    هاي گوناگوني شناخته و طبقـه   قاجار به عناوين و نام ةدور هاي وارداتي در  شيشه

د كـه در مـواردي بـا    شـ   بـارفتن شـناخته مـي    ةشيشترين آثار اين دوره به نام  بيش. شد  مي
  .شمارند  ها را مترادف هم مي دارد و به همين سبب آن ييها  شباهت 2نياپالهاي   شيشه

گفتـه   )Baccarat( 3باكـارات هـاي    از آنان شيشـه  هاي وارداتي، به گروهي  شيشه بيندر 
  .اي به همين نام در فرانسه بود  شود كه توليدات كارخانه  مي

  
    اي وضعيت تجار و بازرگانان ايراني در مبادالت محصوالت شيشه. 4
آنـان نـزد حاكمـان    . داشتندايراني  ةدر جامعموقعيت ممتازي تجار و بازرگان همواره  ةطبق

به سـبب نفـوذي كـه در بـازار      ،و نزد عوام ،سبب حمايت مالي از دربار و دولتوقت، به 
بازرگانان عـالوه بـر معـامالت تجـاري، بـه واردات و       ،در اين دوره. محترم بودندداشتند، 

خام و كشاورزي در ميزان كـم   كه صادرات به تجارت مواد حال اين. صادرات روي آوردند
گونـه پـولي را وارد كشـور     شـد كـه در عمـل هـيچ      مي و به صورت معاوضه با كاال اطالق

پـول و طـال مبادلـه     ازايانبوهي از كاالهاي صنعتي كشورهاي غربي و روسيه در . دكر  نمي
تـر شـامل حـال     همـان گونـه كـه پـيش از ايـن گفتـه شـد، حمايـت دربـار بـيش          . دش  مي

بر ماليـات و گمركـي را   تا حدي كه تاجر ايراني سه تا پنج برا بودهاي خارجي   خانه  تجارت
كـه   ،الضـرب   امـين  ماننـد جز موارد معدودي كه  تا اين. پرداخت  نسبت به تاجر خارجي مي
ـ بسياري از تجار  داشت،مطلوبي  ةهوش اقتصادي و سرماي رقابـت را رهـا    ةفضاي ناعادالن

  .ورزيدند  و به مبادالت داخلي قناعت ده كر
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  الضرب امين ةخان تجارت 1.4
از تجار و  ،)محمدحسن كمپاني حاج(معروف به امين دارالضرب  ،اصفهاني   محمدحسن حاج

از معدود تـاجراني بـود كـه در     او. شاه بود ناصرالدين ةمند در دور بازرگانان بانفوذ و قدرت
ـ  ،هـاي صـنعتي    گـذاري   روند گسترش سـرمايه  كارگـاه  . دكـر  احـداث بلورسـازي   ةكارخان

گذاري بازرگانان داخلي شروع به   بلورسازي بود كه با سرمايهكارگاه  يگانهالضرب شايد   امين
  .و مدت زيادي نيز به كار خود ادامه داد كار كرد
دن اجنـاس از كشـورهاي   كـر كـاال و وارد   ةاصفهاني براي سهولت در مبادل محمد حاج

د در را كه در استانبول مقيم بود در دفتر خـو  ،خان اصفهاني  ابوالقاسم حاجغربي برادر خود، 
 رانيـ ا تجارت اسناد نامدر كتابي با . بود  قرار داده  ،تجاري خويش ةنماينددر مقام اين شهر، 
اي از مكاتبات آن دو آمده است كه نياز بازار از جانب   مجموعه ،ق 1287/ م 1870در سال 

در . قرار نگيـرد شد تا در ليست اقالم وارداتي سهوي   گزارش مي اوالضرب منظم براي   امين
  :كنيم  هاي وارداتي از هر دو جانب به نكات قابل توجهي برخورد مي  گزارش شيشه ةمطالع

، جداگانـه سـخن     شد  هايي كه بايد از استانبول وارد ايران مي چراغ چهلجار و  ةدر زمين
  :دهد  ها را گزارش مي گويد و شرايط و اوضاع فروش آن  مي

شـد    جا مـي  گاه شاه اين هر. و جار به سالمت رسيده موجود است چراغ لهچدر خصوص 
اهللا بعـد از ورود قبلـة عـالم بـه       حال باز تحمل دارم شايد انشاء. توانستم بفروشم  خوب مي

شـود    ايد نمـي   ها كه نوشته  ند، لكن به اين فيهاتا خود پادشاه بفروشم و االن چند نفر طالب
  ).250: 1380 و افشار،   مهدوي( ف خواهد شدتا ببينم چه قيمت مصر. فروخت

كـه قيمـت    ،چـراغ  جـار و چهـل   مانندآيد كه اقالمي  از اين گزارش كوتاه تجاري برمي
، جز شاه خريدار ديگري نداشت و اين مؤيد انحصـار  دارندباالتري نسبت به ديگر اجناس 

در . شـد   عام واقع نميايراني بود و مصرف  ةجامعمرفه  ةو طبق ،اين كاالها نزد شاه، اشراف
يـك زوج  . ها كماكان موجود است  چراغ بيست و سه صندوق چهل«: گويد  جاي ديگري مي

  .)26 :همان( »الله او را فروختم يك و پنجاه تومان هفتجار زميني 
هاي اقتصادي در اقشار مختلف جامعه براي   مندي الضرب عالوه بر توان اسناد تجارت امين
هاي آبليمـو هـر چـه      تنگ«: استعام در آن دوره نيز  ةگر سليق اي، بيان  خريد كاالهاي شيشه

چه الجـوردي   سبز و سفيد و قرمز داشت همه را فروختم جفتي چهار قران و صد دينار و آن
 ).75: 1380 و افشـار،    مهـدوي ( »خرنـد   عالوه از قيمت مزبور نمي. موجود است        ًداشت كال 

  .بودالضرب در تجارت خارجي   از عوامل موفقيت امين هخان  روابط مستمر بين دو تجارت
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مالحظـه  . ايد، دو صندوق ديگر بخريد  هاي آبليموخوري كه يكي چهار غروش خريده  تنگ
خريـد كـردن شـما    . كنيد چيزي كه عددش زياد و قيمتش كم باشد مثل تنگ ضرر نـدارد 

خرنـد،    تهران به هيچ وجه نمـي ها را در  اين. ايد  ابراهيم خريده محمدسيني است كه جهت 
كرد، اين   خريدند و هم خوب نفع مي  ها را يك فنجاني بخريد، هم زود مي خواستيد اين  مي

  .)88 :همان( ها نامرغوب است  جور مال

  .دش  تري وارد ايران مي كاالهاي مصرفي نسبت به كاالهاي تجملي به ميزان بيش
عبدالحميد نوشته بود الي دو صندوق كه  اجيحدر خصوص فنجان نعلبكي از قراردادي كه 

. انـد كـه چنـد فروختـه      اش را ننوشته  جهت آقامحمد خريده بوديد خوب رفته، ليكن مظنه
البتـه بـه قـدر ده    . ولي زيادش شكسته بود. همين قدر نوشته است فروختم خوب نفع كرد
  .)40 :همان( زودي ارسال داريد هصندوق از جور همين دو صندوق بخريد و ب

از شكسـتن                                                 ًمحمدحسن اصفهاني به برادر خود در استانبول مكررا  حاجهاي   در گزارش
اي ياد شده است، در پي آن دوباره سفارش جديد را مطرح ساخته است كه اين   اقالم شيشه

. دكر  گر نياز مداوم بازار تهران به اين اجناس است كه توليدات داخلي آن را برطرف نمي بيان
. چنداني نداشته باشد و ارزان باشد ضرر ندارد ةو چيزهاي غريبه و متفرقه كه ماي بلورآالت«

  .)52 :همان( »اما اسباب چراغ به هيچ وجه نخريد
چنين اين نـوع   شد، هم  وفور توليد مي بههاي داخلي   اسباب چراغ در اين دوره در كارگاه

كست در زمان حمـل و نقـل   و خسارت حاصل از ش ها بسيار نازك و شكننده بود  از شيشه
كـه از   ستخوا  ميالضرب نيز از برادرش   د و امينش  ن تجار اين كاالها ميشدسبب متضرر 

  .دكنخريد اين اجناس خودداري 
خوريم كه در برخي منابع اين   مي نشان بر  دانهتزئينات هايي با   آثار، به نمونه ةدر مطالع

 الضرب آمده  هاي امين  در گزارش. دندش ميو مرصع تزئين ها بعد از ورود به ايران   نمونه
  :است  

ها   اين. او شكسته است ةدانخوري كه به جهت خانه فرستاده بوديد پنج   هاي شربت  گيالس
زودي زود خريـده   بـه صد دوجين  اگر ممكن است يك. را يك جورش خيلي خوب است

دو نمره كاغذ كـه در زيـر آن   . است نشان نگيناش كوتاه و   كه پايه از آن جور. ارسال داريد
ها كه چه جور اسـت و   آن ةنمرالبته خواهيد فهميد از . چسبانيده بود كندم در جوف است

  .)53 :همان( خرند  دوجيني پنج تومان بالكالم مي. ها كوتاهي نكنيد البته از خريد آن

هـاي    شيشـه  ةمنـدي در زمينـ   هايي تا اين حد دقيق و روزمـره اطالعـات ارزش    گزارش
  .ندك  وارداتي اين دوره را منتقل مي
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اي كـه از روسـيه و از     هاي پيش نيز اشاره شد، كاالهاي شيشـه   در بخشكه گونه   همان
طرخـاني    شـد، بـه بلورهـاي حـاجي      وارد ايران مي) طرخان  حاجي( خاناطريق بندر آستار
ـ الضرب در انتقاد از م  گزارش كوتاهي امين در. شهرت داشتند اي بـه بـرادر     شيشـه  ةحمول

  :است  خود نوشته 
نعلبكي آبي الجـورديش و سـبزش    ةايد، پيال  ها كه فرستاده  اين پياله نعلبكي و كاسه بشقاب

هـايش جـور مـال      الخصـوص بشـقاب    علي. ها بد بود  ليكن كاسه بشقاب. طرح بود خوش
اول . تومان تفـاوت دارد  ها در فروش دستي يك هاي لندن با اين  بشقاب. طرخاني بود  حاج

ها دو جيني يك تومـان كـم     دو جيني شش تومان فروخته بودم، به جهت نامرغوبي بشقاب
  .)53:همان( كردند و حق هم داشتند

جا كه  از آن. كه اجناس محصول كدام كشور بود، نيز گاهي اشاراتي شده است اين دربارة
شد، تفكيك محل ساخت آن   وارد ايران مياي اروپايي از مرزهاي تركيه   كاالهاي شيشه ةكلي

  :نويسد  حسن مقيم اصفهان مي  محمد حاجاي به   ابوالقاسم در نامه حاج. دش  بسيار مشكل مي
صد دوجين است به واپـور داده   ام، يك  خوري خريده  در هر صورت يك صندوق هم قهوه

كه هر عددي سـه  خوري در ميانش هست   شد، به انضمام يك صندوق كه هشت عدد ميوه
آن و يكي سرپوش آن يكي به مثل سـه جفـت گلـدان     ةپارچه است يكي پايه و يكي كاس

سبز كه به آقا محمدحسن داديد، دو زوج آن رقم است بدون كـم و زيـاد، يـك جفـت و     
يك جفت ديگـرش  . ديگرش هم همان جور است، لكن آبي الجوردي و بلور سفيد است

هاي بازار فاريس است كه در بازار فـاريس برپـا     از اسبابها هم  اين. هم مرصع الوان است
  .)281 :همان(د شده بود انتقه است، جهت اطالع عرض ش

در  وارد ايران شدندالضرب   امين كه به وسيلة) ق 1287 /م 1870( يدر ليست بلورآالت
، كاسـه، بشـقاب   ماننـد انـد    كه همه كاربردي وجود دارد فهرست متنوع كاالهاييوجه اول 

قليـان،   كـوزه پـاش،   خـوري، طبـق، گـالب    گيالس، تنگ آبليموخوري، گلدان، قندان، ميوه
  .نمكدان و صندوق

  
  توليدات داخلير دهاي وارداتي   تأثير شيشه. 5

هـاي تخـت و     ترين حجم واردات از روسـيه و اتـريش بـود كـه شيشـه      در اين دوره بيش
اسـتكان نعلبكـي،    ماننـد هـاي سـفره     توليد شيشهروسيه با . دكردن  كاربردي را وارد ايران مي

شد، وارد   كاسه و بشقاب كه به ميزان زياد و قيمت كم ارائه مي ، وخوري، پارچ  فنجان چاي
روسيه در قياس با كشورهاي ديگر به سبب مرزهاي مشـترك سـهولت   . شد  بازارهاي ايران 
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بـه سـبب شـكننده بـودن      جا كه حمل و نقل شيشـه  از آن. تري در حمل و نقل داشت بيش
 كردنوارد  ةد، كشورهاي اروپايي نسبت به روسيه در زمينش  هاي زيادي مي  متحمل خسارت

انگلستان به سبب مرزهاي مشترك آبي . بودندتري مواجه  اين محصوالت با مشكالت بيش
هندوستان، اجناس خود را از طريـق دريـاي جنـوب وارد ايـران      ،خويش ةايران با مستعمر

  .شد  هايي در جريان حمل و نقل مي  كه اين نيز سبب خسارت كرد مي
دن كاالهاي خود ابتدا با برقراري روابط دوستانه از مرزهاي ايران و كرفرانسه براي وارد 

دولـت روسـيه    از سـوي كرد، اما بعدها به سبب اخذ گمركـي و ماليـات     روسيه استفاده مي
  .كردمرزهاي تركيه وارد ايران تجار ايراني از  با كمكمحصوالت خود را 

و اخـذ گمركـي در    ،نقـل، دوري مسـير   حمـل و  اي در مسـير   كاالهاي شيشه نشكست
 ،از ايـن رو . دشـ   ي فرانسـه مـي    ا  كشورهاي مسير سبب افزايش قيمت نهايي كاالهاي شيشه

ب و كاالهايي با كيفيت مطلو كردن تر نيز ذكر شد، دولت فرانسه به وارد گونه كه پيش همان
شايد بدين سبب اسـت  . كرداقدام اشراف و دربار  ةطبقزياد در ميزان محدود براي ينات ئتز

جدولي از ميـزان   ادامهدر . استاي قاجاري متعلق به فرانسه   هاي آثار موزه  نمونه تر بيشكه 
 Willem floorكه آمار و ارقام ذكرشـده از   شود ارائه ميكشورهاي صنعتي  واردات شيشه از
  .اقتباس شده است

  شيشه واردات ميزان. 1 جدول

  توضيحات  واردات ميزان  واردات نوع  كشور

  -   سال در قطعه50000 چراغوچندشاخهشمعدانلوستر،  فرانسه
  سال در قطعه100000 مردنگيوچراغشيشةالله،خوري،چايليوان  روسيه

  -  اللهخوري،چايليوان  اتريش  سال در الله 100000
  -  الله  آلمان
  -   سال در قطعه50000 دردارهايبطرييوان،كوچك، لهايپارچ  بوهميا
  -   سال در قطعه25000 چراغشيشةالله،مردنگي،  بلژيك
  انگليس اجناس  سال در قطعه100000   بمبئي

د، نتـايج جـالبي   شـ اي كـه در ايـن دوره وارد ايـران      آثـار شيشـه   ةمطالعـ با بررسـي و  
هـاي مصـرفي و     گروهـي از شيشـه  . شـود   كه در اين بخش اشاراتي به آن مـي  آمد  دست    به

تجملي و به صورت ينات ئتزبدون  دش ميوارد ايران  ديگر كشورهاكاربردي كه از روسيه و 
  .كه مخاطب آن قشر عام مردم است استهاي رنگي   مايه  قالبي و با ته
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كه به تبـع ايـن سياسـت،    كنند مين صنعتي محصوالت را توليد و تأ ةبايست به شيو كه مي
گذاري صـنعتي در   حضور گستردة سياسي در ايران، به سرمايهسبب دول صنعتي غرب به 

  .آوردند رويكشور 
هـاي خـارجي در ايـران احـداث      گـذاري  ها و سرمايه هايي كه در نتيجة اين تالش كارخانه

  :گرديد، بر سه دسته بودند
در مواجهه با محصوالت وارداتي، توسط عوامـل   هايي كه با حمايت دولت  كارخانه. 1

 ؛ايراني يا خارجي احداث گرديد
هـاي خـارجي در ايـران     گذاران غيرايرانـي و دولـت    هايي كه توسط سرمايه  كارخانه. 2

  ؛اندازي شد راه
هايي كه توسط تجار و توليدكنندگان داخلي در ايران به منظور خودكفايي در  كارگاه. 3

 ).61: 1391 خانپور و آشوري،( تأسيس شدشيوة صنعتي 

اندازي صنعت شيشه كسـب دانـش الزم از نيروهـاي متخصـص       نخستين گام براي راه
  .كشورهاي صنعتي بود

الدوله گروهي از كارمندان انگليسي در   خان ناظم  هجري، حاجي محمدحسين 1233در سال 
مود كه سبب رشد اين صنايع در شيشه و كارخانة چيني استخدام ن ةكارخاناصفهان را براي 
 تأسيس كـرد  1256را در سال  شيشة ون ةميرزا كارخان  قاسم   ملكدر نهايت . اصفهان گرديد

)Floor, 2003: 92.(  
گـري فرانسـوي در    در زمان محمدشاه قاجار يك كارخانة بلورسازي توسـط صـنعت  

  .)168 /1: 1384گر،   شيشه( تهران داير شد، ولي مدتي بعد تعطيل گرديد

زمان با حكومت ناصرالدين شاه و  ها هم ترين آن  ها و شايد جدي در واقع نخستين تالش
  .وزيري اميركبير انجام شد در زمان نخست

منـدش، اميركبيـر،    هاي صدراعظم توان  شاه و به مدد تالش در اوايل حكومت ناصرالدين
نخستين گـام  . ر انجام شدو آموزش كشو ،حكومت، اقتصادة اي در زمين  اصالحات مبتكرانه

اي بود كه   از اين اصالحات تربيت و آموزش گروهي از كارآموزان در كشورهاي صنعتي
دهنده در گسترش  جا كه يكي از عوامل تسريع از آن. گرفت ها انجام مي اين صنايع در آن

با اعزام دو گروه بـه كشـورهاي صـنعتي    نيز اميركبير ، صنايع مشاهدات و بازديدهاست
محمد تـاجر  اي هنرآموز را تحت سرپرستي ميرزا  وي عده«. اولين اقدامات را ترتيب داد

 جـوادي، ( »پترزبورگ و فرانسه روانه نمود  گرفتن صنايع به مسكو و سن  تبريزي براي فرا
1350 :226(.  
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لوم و فنون روانة كشورهاي جوياني بودند كه براي تحصيل ع دومين گروه اعزامي دانش
، )ق 1269 -  1264( اميركبيروزيري  نخستدر مدت سه سال بنا بر شواهد، «. اروپايي شدند

فرستاده شدند كه چنـد نفـر از آنـان بـه     به روسيه  صنايعگروهي براي يادگيري  ،1268در 
پترزبـورگ   فنـون بـه سـن    يـادگيري  يكه برا ،عباس ييكربال. تحصيل هنر شيشه پرداختند

 بررسـي  .)Floor, 2003: 93( »نمـود انتخـاب   يلتحصـ  يرا بـرا  يبـود، هنـر بلورسـاز     رفته
هاي دولت ايران براي توليد شيشه در مواجهه با واردات موضـوع پـژوهش مسـتقلي      تالش

  .گنجد  است كه در مجال اين پژوهش نمي
  

  گيري نتيجه. 7
قاجـار نيـز بـه صـورت      ةكـه در ايـران قـدمتي ديرينـه داشـت، در دور      ،گري سنتي  شيشه
هاي   بطري و تنگ ماننداي   شهرها براي توليد محصوالت شيشه تر بيشهاي محلي در   كارگاه

  .ندبودفعال ... و  ،داري و حمل عرقيجات، گالب كاربردي براي نگه
هـاي    قاجـار، كارگـاه   ةدر نتيجة رشد جمعيت و گسترش مدنيت و شهرنشـيني در دور 

ـ بـازار را   ،از ايـن رو  .ندنداشتمحلي توان برآوردن نيازهاي داخلي را  كاالهـاي صـنعتي    هب
  .كردندو فرانسه واگذار  ،انگليس ،روسيه مانندوارداتي از كشورهايي 

به سبب توليد انبوه كاالهاي صنعتي  ،و تركيه ،روسيه ،قاجار كشورهاي اروپايي ةدر دور
كاالهاي  ةبازارهاي ايران را محل مناسبي براي ارائ ،آن با گسترش روابط سياسيزماني  و هم

كه به سبب گسترش شهرنشيني و افزايش تقاضـا بـراي    ،هاي توليد ايران  شيشه. خود يافتند
هـاي    گوي نيازهاي داخلي نبود، جاي خـود را بـه شيشـه    جوابيني ئتزكاالهاي مصرفي و 

تجار و  .ددنش  و فرانسه وارد ايران مي ،انگليس ،روسيه مانندي كه از كشورهاي دادند وارداتي
شدند، در   اي محسوب مي  واردكنندگان آثار شيشه ةجملكه در اين دوره از  ،بازرگانان داخلي

بودنـد، قـرار    كردهكه امتيازات بسياري از دولت ايران اخذ  ،رقابت با همتايان خارجي خود
ترين ميزان واردات شيشه را داشتند بـا احـداث    روسيه كه بيش مانندكشورهايي . گرفتند  مي

از تجارت اين كاالها را نيز در خدمت بازرگانـان   آمده دست بهخانه در تهران، عوايد  تجارت
ت احمل و نقـل و خسـار   ةكشورهاي اروپايي به سبب هزين ،در مقابل. گذاشتند خويش مي

زرگانان ايراني كاالهاي خود را وارد ايران اين محصوالت، توسط با ناز شكست آمده دست به
وارداتي سبب اقـداماتي   اي هحضور كاالهاي شيش. دندكر در بازار ارائه ميسپس و  كردند مي

  .دشگذاران داخلي و خارجي در راستاي توليد شيشه در ايران   از جانب دولت و سرمايه



 33   محمدتقي آشوريو  آرزو خانپور

  

 وفـور  بـه  دوره نيـ ا در رانيا يبازارها در يواردات يها  شهيش گفت توان يم ،مجموع در
 هـاي تجملـي و    هاي مصرفي در سطح گسترده از روسـيه و شيشـه    شيشه .شود  يم مشاهده

روسيه به سبب مرزهـاي مشـترك شـمالي بـازار     . دش  از تركيه و اروپا وارد ايران مييني ئتز
وارداتي از ها آثار   قاجار در موزه اي هآثار شيشتر  بيش. بزرگ مصرفي را هدف قرار داده بود

. كنيم  شده در ايران برخورد مي ساختههاي   نمونه ابتر  و كماند  انگليسايتاليا، و  ،تركيه، فرانسه
گـري    شيشـه ر دو كـاركرد   ،ثير بسياري از نظر فرم، نقـش أاين آثار ت تا به امروز كه، آنحال 
  .دامه داردو تاكنون نيز ا شد ر آغازقاجا ةواردات شيشه از دور. است گذاشتهايران 
  
  ها نوشت  پي

شفاف و ضخيم و منقـوش و نيـز بـدل     نيمه ةبه نوعي شيش«بارفتن اصطالحي است كه در ايران . 1
 »باشد  ها مي  بر روي نمونهينات ئتزترين   تراش از رايج هاي بارفتن،  در نمونه .اند  چيني اطالق كرده

هـاي صـورتي و آبـي      مايه  بارفتن با ته هاي  نمونهاغلب  .)»بارفتن« ذيل 245 /1: 1375 گر،  شيشه(
كـه   ،منشأ پيدايش و چگونگي رواج اين اصطالح ةدربار .خورده است تراششود كه   مشاهده مي

 نـام در مواردي از اين شيشه بـا   .توان داد  نظر قطعي نمي ،شود  ميقاجار در ايران معمول  ةدوراز 
و فقط  شده ينئتزبا نقاشي   ًا منحصردر توصيف اپالين آمده است كه  اما اپالين نيز ياد شده است،

و در  دشـو   يمـ  ئينبارفتن بـا تـراش تـز    يها  كه نمونه يدر حال .شده است در فرانسه ساخته مي
گونه  همان. هاي بارفتن در روسيه و كشورهاي اروپايي ياد شده است  بسياري از موارد از كارخانه

هـاي    كارخانـه  درهاي اپالين   هاي مشابه شيشه  آمده است، در مواردي نمونهكه در توصيف اپالين 
ـ  رنـگ بـا تـه    شـيري هاي مـات    را به شيشه نامتوان اين   در مجموع مي. شود  ديگر ساخته مي  ةماي

ايـن نـوع    .اسـت    شـده   مـي ين ئتزد كه روي آن با تراش و نقاشي كرو آبي اطالق  ،زرد صورتي،
و فرانسـه سـاخته    ،انگلـيس  ،روسـيه  د، درشـو   چيني نيز اطالق مـي   بدل مثابة  شيشه كه گاهي به

سياسـي بـه اروپـا    موريتي أمخان گرمرودي براي  فتاح محمدشاه قاجار كه ميرزا ةدر دور .شد  مي
 ).807: 1347 ،گرمـرودي ( ده اسـت كرو بلور اشاره  ،ظروف بارفتن ،ها بود، به اقسام حباب   رفته

هـاي بـارفتن     كه از وجود كارخانه است، در حالي   شده  فقط در فرانسه توليد مي هاي اپالين  شيشه
  .كشورهاي صنعتي ياد شده است تر بيشدر 

اطـالق   ،شـد   در فرانسه سـاخته مـي   1890تا  1800كه از ، هاي دكوراتيو  اپالين به نوعي از شيشه. 2
هـاي    اين شيشـه . محبوبيت خود بوددر اوج  1860تا  1850كه در زمان ناپلئون سوم از د شو  مي

بـنفش   سـفيد،  سـياه،  صـورتي،  آبي، هاي سبز،  به رنگ سفيد با فام تر بيششفاف كه  مات و نيمه
دمي يـا  ـ  هاي كريستال  به سبب وجود سرب باال در تركيبات آن به شيشه ،استو زرد  ،رنگ كم
  .كريستالي نيز شهرت دارند نيمه
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سـفيد   و توليـدات شيشـه   شـانزدهم هاي شيري ونيزي قرن   شيشهثر از أها مت  اين نوع شيشه
 فنجان، كاسه، شده به شكل گلدان، توليدبسياري از آثار . وجود آمده ب هجدهمبريستول در قرن 

سـلطنت نـاپلئون آغـاز    زمان كه در  ،ها  شهيش نيا توليد .است ساعتو  جعبه، هاي عطر،  بطري
ادامـه   انگلسـتان  مختلـف  نقـاط در و ، Reunion س،يباكارا، سنت لوئ يها هشده بود، در كارخان

 يدمـ  ةهاي اپـالين بـه شـيو     شيشه ةهمكه د وش از ناصافي كف محصوالت مشخص مي .داشت
 .شـود  ينمـ  يـده دستگاه د يحكاك ينكدام از آثار اپال يچه يبر رو چنين هم. شد يساخته م يدست

ها با دسـت نقـش    آن از بر روي بعضي .شده استين ئتزهاي اپالين با تذهيب   بسياري از شيشه
در قـرن بيسـتم بـه     .شد  اين نوع شيشه فقط در فرانسه توليد مي .گل يا پرنده تصوير شده است

  .اي ندارد  مارك يا نشانه هاي اپالين شيشه تر بيش .هاي مشابه مبادرت ورزيدند  توليد نمونه
  .اروپا آغاز شدساخت شيشة اپالين در قرن نوزدهم در 

ـ   تمعروف باكـارا  يگر  شهيش كارگاه در 1823 حدود بار نينخست نام نيا كـار   هدر فرانسـه ب
اول  يهـا   فرانسه و سـپس در دهـه   يگر  شهيش گريد يها در كارگاه 1870- 1825رفت و در 

  ).»بارفتن« ليذ 246/ 1 :1375گر،   شهيش( افتي رواج زيون و كايمرا و انگلستان در ستميقرن ب
در  1890تـا   1800ها در   اين نوع شيشه .وجود ندارد شيشة اپالينة زمين در تعاريف جامعي

هـا را توليـد     و باكـارا ايـن نـوع شيشـه    يس ئلـو    سـنت  مانندهايي   كارخانه شد،  فرانسه توليد مي
 ةبه نظر نگارنده، برخالف نظريـاتي كـه شيشـ   . دكردن  ميو به بازارهاي جهاني عرضه كردند  مي

هـاي    از نمونـه  يتـر  نـازك  ةبدنهاي اپالين كيفيت بهتر و   شيشه گويند، مياپالين را همان بارفتن 
  .كنند  اين دو را يك نوع شيشه تلقي مي هاي كوچك،  در مواردي به سبب شباهت .دارندبارفتن 

 مـايلي شـرق   250كه خواستار تشويق صنعت در روستاي كوچك باكارا در  ،)Metz( اسقف متز  .  3
كه  ،آثار توليدي اين كارخانه .كرداندازي  راه را) باكارات(باكارا   ة   شيش        كارخانة   ،پاريس فرانسه بود

ها از شـهرت    مدتبود، ...) و ،ظروف غذاخوري پنجره، ةشيش( اي كاربردي  شامل ظروف شيشه
  .جهاني برخوردار بود

هاي نـاپلئوني بسـياري از     جنگاما در زمان  باقي ماندند،) 1789(اين ظروف در انقالب فرانسه 
اين آثار در فراي مرزهاي شـمال فرانسـه و در كشـور بلژيـك      1815در سال  .آنان از بين رفت

  ).207: 1384 پور، شفيع( يافت شدند
  .صاحب اين آثار درصدد اخذ امتيازي از كشور فرانسه برآمد ،بدين ترتيب

بـر توليـدات    اين شركت .دنموسال فعايت  180 به مدت» Veno che-Baccarat«شركت جديد 
هـاي    د و در اين مدت بسياري از تكنيكنمو  كيد ميأت) كريستال( هاي سربي با درصد باال  شيشه

 صاحب بلژيكي كارخانه 1822در سال  .ها توسعه داده است  ريستالكجديد را در توليد بهترين 
  .)208 :همان( امتياز را به فردي فرانسوي فروخت
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در فرانسـه بـدل    يگـر   شـه يش يها  كارخانه نيتر  رفته شيپ از يكيسرعت به  شركت به نيا
. بـه دسـت آورد   ييهـا   مدال 1823از سال  سيبزرگ در پار يها  گاه شيدر نما نيچن هم«. شد

هـا و    و بطـري  نيرنـگ و ظـروف اپـال    يسـرب  يها  ستاليت در قرن نوزدهم كراباكار ةكارخان
هـاي    شيشه .نمود ميهاي كريستالي حيوانات و پرندگان را توليد  مجسمههاي بسيار زيبا و  جام

ونيـزي توسـط باكـارا اعمـال شـد و      ـ  هاي بوهمي  گزين تكنيك جاي 1840  ةهزارگل در ده
هاي هزارگل از توليـدات آن زمـان از بـوهم تـا ونيـز        دارهاي كريستال سربي با طرح  نگه كاغذ

  .)205 :همان( »افتيگسترش 
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