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 چکیده 

ایران پرآوازه و مشهور    های ای از تعالی رسید که در میان تمامی سبک قالی کرمان در مقطعی از تاریخ به درجه 

های ایرانی  شد؛ و بر این اساس در بازار جهانی فرش نیز هواخواهان بسیاری پیدا کرد، تا جایی که در مثل 

ی  که همزمان با دوره   -جایی برای خود باز نمود و نماد کیفیت، دوام و زیبایی به شمار آمد. این دوران را 

ن دوران طالیی قالی کرمان به حساب آورد. اما روی دیگر سکه  توا می   -پهلوی ، و خصوصاا پهلوی اول است 

های صورت گرفته در مورد قالی کرمان مغفول ماند؛ و آن رنج و مشقتی بود که از این  در بسیاری از پژوهش 

شد. در این مقاله سعی شد تا به تاریخ فرش کرمان، از  های قالی کرمان می شهرت و اعتبار نصیب بافنده 

قشر در مقایسه با شرایط تولیدکنندگان نگاهی انداخته شود تا بتوان بر مبنای اسناد موجود، و    دیدگاه این 

مصاحبه با خود بافندگان به بررسی تطبیقی وضعیت آنان با تولیدکنندگان پرداخت و به این سوااٌلت اساسی  

شد، چیزی نیز  کنندگان می پاسخ داد که، آیا از شهرت، اعتبار و سود کالن اقتصادی که نصیب کشور و تولید 

گشت؟ و اصوالٌ آیا این رونق تٌاثیری در وضعیت معیشتی و بهبود زندگی بافندگان نیز  نصیب بافندگان می 

 .ترین هدف مقاله است که از نظر خواهد گذشت های مذکور مهم داشته است؟ یافتن پاسخ برای پرسش 

د که در اکثر موارد جز رنج و سختی، چیزی  ها این نتیجه حاصل آم با بررسی مدارک موجود و مصاحبه 

شد. این امر نیز دالیل متعددی داشته است که برخی از آنان به تولیدکنندگان،  عاید این قشر از اجتماع نمی 

های کالن کشوری و برخی نیز به خود بافندگان و شرایط فرهنگی حاکم بر قشر  گذاری برخی به سیاست 

 .گردد اجتماعی آنان برمی 
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 چارچوب نظری 

وسیع مادی و قدمت تاریخی، هنوز ناشناخته مانده که البته بابت    های رغم غنای معنوی و ارزش کرمان، علی 

هایی که  های روشنی که در خاک رفتند و ارزش آن تاوان سنگینی نیز پرداخته است. زیرا بسیار بودند اندیشه 

های نامناسب زندگی، برای پرورش استعدادها همواره مانع  نابود شدند. بنابراین طبیعی است که در موقعیت 

ها  ها و اندیشه ود داشته باشد. آن چه که به بهانه این فرصت، از نظر خواهد گذشت، تکیه بر نابودی ارزش وج 

و استعدادهایی دارد که مربوط به قشر خاصی از جامعه یعنی بافندگان است؛ و رسیدن به پاسخ سوااٌلتی از  

بافندگا  روانی  و  ابعاد جسمانی  بر  فرش  بافت  تااثیرات   : که  قبیل  نحوه این  است؟  بوده  مدیریت  ن چه  ی 

 های بافندگی و مناسبات اقتصادی و رفتاری بافندگان به چه ترتیب بوده است؟  کارگاه 

آوری خاطرات بافندگان  ی حاضر ، بازگویی و جمع ترین اهداف این پژوهش در مقاله به شکل دقیق، مهم 

 آنان، در نظر گرفته شده است.  های تاریخ فرش کرمان از دیدگاه  و پی بردن به مسائل و ناگفته 

روست که در اکثر قریب  ضرورت انجام این تحقیق در مورد بافندگان فرش کرمان و همین طور ایران، از این 

به اتفاق تحقیقات انجام گرفته، گویا بافندگان و تااثیر عمیق آنان بر قالی ایران به کلی فراموش شده و جز  

ی آن به این قرار است که در اکثر  اند؛ به عبارت دیگر، پیشینه ر نگرفته اشاراتی بسیار اندک مورد توجه قرا 

های تخصصی مرتبط، همچون طراحان بزرگ فرش، قالی ایران، تاریخ فرش  موارد تحقیقی، حتی در کتاب 

و...، تا کنون از زاویه دید بافندگان پژوهشی صورت نگرفته و بیشتر به تاریخ   پژوهشی در فرش ایران  ایران، 

مناطق، سبک الی ق  ویژگی بافی  ذکر  قالی و  همین شناسی  فنی، و  و  البته    های ظاهری  و  تولیدکنندگان  طور 

توان  محور می طراحان معتبر بسنده شده است. هر چند در این میان در برخی مقاالت، به موارد محدوِد بافنده 

رود اسناد مورد استفاده در این مقاله در  رسند. همچنین گمان نمی برخورد، که البته جامع و کافی به نظر نمی 

منابع دیگری ذکر شده باشند. به خصوص اسنادی که از مرکز اسناد ملی کرمان به دست آمد. بنابراین از این  

 .تواند حرفی نو برای گفتن داشته باشد منظر نیز، این پژوهش می 

 روش تحقیق 

، و با تکیه بر مصاحبه با بافندگان قدیمی صورت  ی میدانی گردآوری بخشی از مطالب پژوهش پیش رو به شیوه 

پذیرفت. سعی شد تا اکثر بافندگان انتخاب شده، متعلق به همان عصر طالیی یعنی دوران پهلوی دوم باشند، بقیه  

های ظریف بسیاری در  ها انتخاب شدند که به میزان پدران و مادرانشان، خاطرات ناگفته و نکته نیز از فرزندان آن 

ها با اسناد و مدارک   مصاحبه ی تحقیق نیز، به تحلیل و تطبیق نکات برگرفته از  نگارندگان قرار دادند. ادامه   اختیار 

ی تولید  هدف آگاهی یافتن از نحوه   تطبیقی، با   -موجود اختصاص یافت. در نتیجه در این مقاله از روش تحلیلی 

 .ه شد ها استفاد ها و روابط انسانی حاکم بر آن و مدیریت کارگاه 
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 ها و تحلیل یافته 

شویم که  ها با موارد متعددی روبرو می طور مصاحبه حین بررسی اسناد و مدارک مربوط به قالی کرمان و همین 

موجود، مجبور    های اند اما در این فرصت کوتاه و با توجه به محدودیت ها مفید وقابل توجه اگرچه بسیاری از آن 

توان این مطالب را در دو  به انتخاب و گزینش در جهت درک و شناخت بهتر از موضوع هستیم. به طور کلی می 

ی مورد نظر« و سپس »تٌاثیر صادرات فرش در زمان  بخش کلی ارائه کرد. نخست »مشکالت بافندگان در دوره 

 مورد بحث بر بافندگان« 

 قالی کرمان    مشکالت بافندگان در دوران طالیی 

ها و مطالعات انجام شده بر اساس مصاحبه با بافندگان و اسناد موجود، مشخص  در این رابطه پس از بررسی 

اند. بنابراین با اشاره به این موارد  تر از سایر موارد هستند و به طور مداوم تکرار شده شد که چند مورد شاخص 

بندی، نسبی بوده و  ائه خواهد شد. باید دانست که این بخش ها در مورد هر موضوع، مطالب ار بندی آن و دسته 

 پوشانی دارند.  شوند و یا هم در بعضی موارد، به دلیل وجود اشتراکاتی با یکدیگر ادغام می 

 ها( بافان و محیط کار آن بهداشت )قالی   -     بیماری/ از کار افتادگی    -        بیمه   -       دستمزد   -

 سایر مسائل )فرهنگ، سالمت روانی...(    -         آنان اطفال و عواقب کاری  

توان موضوعات فوق را که جزء عوامل تااثیرگذار بر تغییر شرایط اقتصادی  با مطالعه در این خصوص می 

ها و خود بافندگان. با ابراز تااسف باید گفت  روند به دو قشر نسبت داد؛ تولیدکننده بافندگان به شمار می 

تول همان  که  زندگی  قدر  یک  ایجاد  در  بافندگان  به  مربوط  مسائل  در  کارشکنی  با  کارفرما  یا  و  یدکننده 

ی فرهنگ حاکم  اند؛ این سهم بیشتر در زمینه اند، خود قالیبافان نیز سهم داشته آلود برای آنان مقصر بوده رنج 

 واهد شد( ها بوده است. )به این نکته در جای خود بیشتر پرداخته خ بر فضای مسموِم زندگی آن 

تمرکز  شود.  ی موارد فوق است اشاره می ی همه ها که به تنهایی در بردارنده در ابتدا به متمرکز بودن کارگاه 

بندی موضوعات فوق  ، اگر چه در طبقه ۱ی پنجاه شمسی است که جدیت طرح آن مربوط به دهه  ها کارگاه 

برخوردار بوده است. متن زیر مربوط به اسناد حدود ده    ای بافان، از اهمیت ویژه قرار نگرفته، اما برای قالی 

 دهد: سال قبل از جدی شدن این طرح، یعنی اوایل دهه چهل است که به خوبی این موضوع را شرح می 

 بافی به این طریق است که بافندگان  اکثراا از زنان و کودکان هستند. های قالی »اصول سیستم در اکثر دستگاه 

های مزبور  در منازل خود در دهات و قصبات دور از شهر، به شغل بافندگی اشتغال دارند. چون خانه   ها آن 

های  وجه مناسب با شرایط زندگی و کار و اصول بهداشت نیست، اغلب رنجور و دارای بیماری به هیچ 

 
 .شد.شمسی آغاز  ۵۰ی برای اولین بار در زمان شاه عباس و در برخی از شهرها ایجاد شد. اما در تاریخ معاصر، در دهه هاتمرکز کارگاه - 1
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بدین طریق که مواد اولیه  کنند. ها و یا اربابان کار می شوند. این بافندگان برای صاحبان دستگاه گوناگون می 

  گیرند. در حالی که این کارگران هم و لوازم کار را از آنان دریافت و در قبال کار انجام یافته اجرت می 

نمی  و  نکرده  خدمت  قبول  خاصی  شرایط  تحت  چون  و  نبوده  عهده مداوم  زمان  هر  و  انجام  کنند  دار 

د و در یک جا متمرکز نیستند تا بتوان توقع بهبود  شوند. بنابراین کارفرمای ثابتی ندارن اشخاص مختلف می 

 ( ۳۸۰  : ۱۳۸۱)علی اکبری بایگی،    حال آنان را از او نمود..« 

پردازد بلکه حاکی از لزوم اجرای آن است. به هر حال  متن فوق مستقیماا به طرح متمرکز کردن کارگاه ها نمی 

. اسناد باقی  شد بعد از این گفتگوها شروع  ها به صورت جدی از یک دهه  سعی بر اجرای طرح تمرکز کارگاه 

ی اجرای این طرح، با شرکت  هایی که مربوط به بررسی نحوه دهد که، طی مکاتبات و کمیسیون مانده نشان می 

تام  کرمان نمایندگان  فرش  صنعت  کارفرمایان  صورت    ۱االختیار  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  نمایندگان  و 

شد که همه، حکایت  مزد کارگران و ....عنوان می در مورد اصالح ابزار و محل کار، دست   گرفت، موارد زیادی می 

 ( ۲پردازد ، به این موضوع می ۱از وسعت خرابی وضع کارگران تا زماِن قبل از آن دارند. )سند شماره  

اهد شد؛ اما قبل از  ای است که در ادامه به آن پرداخته خو مرور کوتاهی بر عوامل موثر بر زندگی بافندگان نکته 

آورده می  تاریخی  ترتیب  به صورت  منتخب  مطالب  که  باید گفت  یادآوری معضالت  آن  شوند و هدف، 

 ها است. های متمادی و پابرجایی آن مربوط در سال 

 دستمزد 

برای درک بهتر و درست این موضوع از دو مسیر مطالعات پیگیری شد؛ مصاحبه با بافندگان و بررسی اسناد.  

های انجام شده، به خصوص از نظر ریالی به دلیل عدم حضور ذهن بافندگان و یا  جا که در مصاحبه از آن 

مزدها میسر نبود، به ناچار بر اسناد  اظهار نظرهای همراه با شک و تردید، امکان تعیین درست و دقیق دست 

چه از مدارک موجود  شود. چنان ها اشاره می ای از آن یافت شده در این زمینه تکیه شد که در ادامه به پاره 

های زندگی بافندگان نبوده و این  گوی هزینه مزدها ناکافی بوده و در بسیاری موارد جواب آید، دست برمی 

هایی از  ند که برای روشن شدن موضوع، به بخش ا افراد، برای تاامین معاش خود دچار مشکالت بسیاری بوده 

 شود. متن این اسناد و مطالب اشاره می 

  نشان بافان در کرمان با مراکز دیگر قدری تفاوت دارد. واحد کار در این ایالت،  روش پرداخت دستمزد قالی » 

هزار گره    ۱۶۰۰۰ریال برای هر صد نشان و یا    ۳۴نرخ دستمزد،   ۱۹۴۸. در سال  است گره    ۱۶۰است که شامل  
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انست چهل ریال در آمد  تو باف در یک روز با یک وردست خوب می که یک سرکارگر قالی   طوری بود، به 

 ( ۲۳۵  : ۱۳۶۷« )ادواردز،  ۱داشته باشد 

شمسی است، به خوبی گویاست که دو نفر در قبال روزی چند    ۱۳۲۷-۲۸های  مطلب فوق که مربوط به سال 

توان دریافت  درآمد داشته باشند. با یک حساب و کتاب ساده می   ۲ریال  ۳۴وانستند روی هم  ت ساعت کار می 

این دو نفر )یک سرکارگر و یک وردست( باید ده رج    ، ۳۵شمار  متری( با رج   ۱۲)   ۳* ۴فرش    مثالا برای یک 

 گیرد. های طوالنی را در بر می بافتند تا چهار تومان درآمد داشته باشند؛ که از نظر زمانی نیز ساعت می 

ها  مزد بافنده دست مور بخشداری راور و کوهبنان به میزان  أ شمسی، م   ۱۳۲۹در سندی دیگر مربوط به سال  

مزد برای یک بافنده ماهر به ازای هر نشان چهارده یا شانزده ریال بوده  اشاره کرده و بیان داشته میزان دست 

بافنده  اگر  گیرد. همچنین  ای که مهارت زیادی ندارد ببافد، برای هر نشان هشت ریال مزد می است. اما 

ریال و    ۳۰۰شدند، سال اول  به اجیری گذاشته می   های پنج تا هفت ساله که به مدت یکی دو سال بچه 

ای استان  )آرشیو سازمان اسناد ملی و کتابخانه   شده است.  ریال به والدین او پرداخت می   ۵۰۰سال دوم  

 (   ۹۹  -۲۹۳  -۳۲۹۲کرمان، شماره پرونده:  

توان نتیجه گرفت که میزان  ارزش پول آن زمان با اکنون، و با وجود ارزش بیشتر پول در آن زمان، می   با مقایسه 

مزد ناچیز بوده است؛ از خالل گفتگوها نیز پیداست که مزد بافندگان، گاه به صورت خوراکی نیز  پرداخت دست 

ها  ست. برخی از بافندگان نیز در مصاحبه ها همراه بوده ا شده است که البته با نارضایتی برخی از آن پرداخت می 

بافی مزدی  ها به قالی شان بافندگی بیاموزند نه تنها برای فرستادن آن که کودکان   چنین اظهار داشتند که، برای این 

 ، ماهان(  ۱۳۹۲بینان، بافنده،  اند. )نیره خواب داده کردند، بلکه خوراکی به صورت روزانه به استادکاران می دریافت نمی 

 مزد خود شمسی، شاهد اعتراض شدید بافندگان به میزان دست   ۱۳۴۲در سندی دیگر متعلق به سال  

به قدری کم است که    مزدی که کارفرما بر ما تعیین کرده، »دست   که در آن چنین بیان شده که:   هستیم 

برقرار نیست. هر فردی    هیچ مان،  ی اوقات به گرسنگی و مستااصلی دچار هستیم. امورات خانوادگی همیشه 

مزد بگیریم. در صورتی که هر کدام دارای  ریال دست   ۶۸ساعت تکمیل کار کنیم، اما حدود    ۱۰باید اقالا  

سخنرانی  در  هستیم.  عائله  سر  این چند  از  که  شده  گفته  حقوق  به   ها  به  پنج  و  بیست  باید صدی  بعد 

این موضوع  قالی  به  اما فقط شرکت فرش  به این  بافان اضافه شود،  به کلی  ما  اقدام نموده و کارفرمایان 

 
حفدس زد کفه منظفور  تفوانیادواردز، م یآمده در کتاب آقا حاتینسبت به توض  ،یبودن سند اشاره شده در پاراگراف بعد  با توجه به مستندتر-  1

 است. رانیا یمعروف کتاب قال یِاز اشتباهات سهو نیکمتر از آن و احتماالُ ده نشان بوده است و ا یصد نشان، عدد یجناب ادواردز به جا

توانسفت رج می ۱۰ریال ذکر شده است. اما برای یک روز کاری که بافنده حداکثر یک نشان برابر بفا تقریبفا   ۳۴ز که اینجا نی به خصوص این - 2
 ببافد، نه صد نشان!
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اند. با وجود این که چندین بار خواسته مان را با آنان در میان گذاردیم، اما جواب  موضوع توجه نکرده 

خواهیم.« )آرشیو سازمان اسناد ملی  خواهد این کار را انجام دهد اما ما نمی شنیده ایم که شرکت فرش می 

 ( ۹۹  -۲۹۳  -۵۴۳ان. شماره پرونده:  ای استان کرم و کتابخانه 

شمسی وجود دارد که مربوط به  ۱۳۵۲مزد بافنده، سندی دیگر مربوط به سال برای وقوف بیشتر به میزان دست 

میزان قابل توجهی از بهای    مزد در مناطق مختلف کشور است که در آن، ی پرداخت دست چگونگی، و نحوه 

مزد بافت فرش است! اما باید توجه داشت که این میزان، بسیاری از  تمام شده برای فرش، ظاهراا مربوط به دست 

اوقات به معنای پرداخت حق واقعی بافندگان نبوده است. به عبارت بهتر،کارفرماها یا همین مقدار مزدی را که بر  

آمار بوده است. این نظر    اند، و یا حق بافندگان بیشتر از این کرده باف پرداخت نمی اساس آمار اعالم شده، به قالی 

اما برای جلوگیری از اطاله    ناشی از مطالعاتی است که بر اساس منابع موجود در این زمینه صورت گرفته است. 

 کند. مطلب زیر تا حدودی این موضوع را روشن می .  شود ها خودداری می کالم، از ذکر آن 

 ریال   ۳۰۰۰د، متری  فروشن می   ریال   ۱۵۰۰۰جفت که در بازار متری    ۱۰۰برای قالی  

 "      ۲۰۰۰     "            "    ۱۰۰۰۰یا    ۹۰۰۰     "               "جفت       ۹۰قالی     "  

 ( ۷۳۸:  ۱۳۸۱)علی اکبری بایگی،  "    ۱۲۰۰   "             "      ۸۰۰۰تا    ۷۰۰۰     "         "جفت        ۸۰قالی     "  

بافان، گریبانگیر  نظر از قالی نامناسب بازار و کمبود پول،  صرف   جالب توجه است که گاه به ندرت وضعیت 

 . ۱شده است ها نیز می صاحبان کارگاه 

 بیمه 

های  ی کتاب در این خصوص آن قدر ناله و شکایت و داستان وجود دارد که گویی برای نقل آنان، به تهیه 

هایی مربوط است که  توجهی رویدادهای تلخ، به بی چند جلدی نیاز است. بخش زیادی از دالیل ایجاد این  

طبق اسناد موجود که    شده است. از طرف کارفرمایان )خصوصی و دولتی( نسبت به بافندگان بیچاره می 

شمسی بوده است    ۱۳۲۲برای این پژوهش تحت مطالعه قرار گرفتند، شروع بحث بیمه در کرمان از سال 

بیمه کارگران، کمیسیونی مرکب از تولید کنندگان مشهوری چون  که برای تدوین و اجرای سریع در امر  

بافی، متصدی شرکت بیمه، مهندس رضوی  »ارجمند، تیمویاناکی رئیس شرکت فرش، رئیس شرکت قالی 

استاندار تشکیل شده بود و پس از انجام مذاکرات موافقت   با حضور  کار،  که،    شد فرهمند رئیس اداره 

 
داشتن. مردم هم فکر میکردن که اومدن دست از خرید بر میفهمیدن مردم پول ندارن که هیچی بخورن. می» بعضی از تجار سیاست داشتن. می  - 1

ها از  رفت به قیمت باال، خیلی باال می فروخت...این شد که بعضیشدن ارزون بفروشن. تاجر هم میشون ارزش نداره. در نتیجه مجبور میقالیواقعاا  
برام بافتن رو بدم، زودتر به  بردن. خود من چون مجبور شدم مزد کارگرایی کهراه قالی به جاهای خوبی رسیدن، وگرنه از کارگری راه به جایی نمی

 ، کرمان(۱۳۹۲خواست، بفروشمشون.« )محمد فرمیتنی، بافنده، همون قیمت پائینی که تاجر می
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قالی  در شه کارگران  که  بیمه شوند.  بافی  قانون  دارند طبق  اشتغال  کرمان  و  ر  ملی  اسناد  )آرشیو سازمان 

 ( ۹۹  -۲۹۳  -۳۲۹۲کتابخانه استان کرمان. شماره پرونده:  

دارد، هر  ی کار به استانداری آمده است که بیان می در ارتباط با همین موضوع، مطالبی در گزارش اداره 

ی کارگران اهمیت حیاتی دارد، اما  به قانون بیمه، برای همه های مربوط  نامه چند اجرای قانون کار و آئین 

 ! )همان( باف میسر نیست ی کارگران قالی اجرای این قانون درباره 

  بافان از لیست بیمه شوندگان، رکود بازار قالی بیان ترین عامل برای خط خوردن اسم قالی در ادامه نیز اصلی 

در نهایت    . بیمه، با توجه به میزان مزد کارگران بسیار ناچیز است شده است و این که وجه پرداختی برای  

ی کار با استانداری، تنها اقدام انجام گرفته در این مورد، اکتفا به تشکیل  نیز طی مکاتبات عدیده بین اداره 

  باف بوده است. اهمیت این سند، صرف نظر از دالیلی که ی کارگران قالی کمیسیونی با موضوع اجرای بیمه 

مزدی است که به گمان وزارت کار  توان برای رکود مقطعی بازار قالِی آن زمان آورد، یادآوری دست می 

 ی خود گویی هیچ مشکلی ندارد!  قدر مطلوب است که بافنده برای پرداخت حق بیمه آن 

فی شهر کرمان،  با های قالی ی کار، آمده است که ضمن بازرسی از بنگاه همچنین در گزارشی دیگر از بازرس اداره 

اند. بازرس در ادامه مطلب  این نتیجه حاصل شده که چهل نفر از کارگران شرکت فرش این شهر، هنوز بیمه نشده 

ها را آورده است.  ی شرکت )مبنی بر بیمه کردن فوری این افراد(، لیست اسامی آن خود، بعد از تعهد شفاهی نماینده 

 کن و رنگرز نیز صحبت شده است. پاک ندگی نیست. بلکه از پشم ی آنان باف البته باید دانست که شغل همه 

ی خود  اهمیت این سند، جدا از موضوع بیمه در این است که مشاغل مرتبط با بافندگی نیز ]البته نه به اندازه 

است؛ از    ی این سند آمده، حاوی نکات جالبی اند. مطالبی که در ادامه بافی شده آن[ گرفتار تبعات منفی قالی 

های زیاد از میان چهل کارگر یاد شده ،در نهایت تنها تقاضای  که شرکت باالخره بعد از یادآوری   جمله این 

گوید  های زیادی می ها و نامه نفر از آنان را به اداره بیمه ارائه داد. همین طور از تذکرهای زیاد، آگهی   ۸ی  بیمه 

 ایان، و اقدام آنان برای بیمه بافندگان آمده است. که در طول سالیان بعد جهت یادآوری به کارفرم 

ی بافندگان از امتیاز بیمه، توجه به اظهار وجود شرکت فرش، در  ی عدم استفاده ی صحبت درباره قبل از ادامه 

جا که شرکت سهامی فرش ایران  خالی از لطف نیست. در گزارش  مربوط به آن آمده است: از آن  ۱۳۳۶سال 

بافان داشته است، و برای این امر بیش از دیگران  است، همیشه سعی بر رفاه و آسایش قالی   ی دولتی یک موسسه 

های فرش از پرداخت حق بیمه ]که در میزان  کند. وضوح این امر از این نکته پیداست که دیگر تولیدی تالش می 

خود کارگران را نیز    اند. اما شرکت فرش حتی پرداخت سهم ثر است[ خودداری کرده ؤ بهای تمام شده فرش، م 

 ( ۳۷۹:  ۱۳۸۱ای ارائه نموده است. )علی اکبری بایگی،  های ویژه به عهده گرفته، و در این راه نیز به آنان کمک 
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توان آن را رد  چه که مطمئناا نمی ی ادعاهای شرکت فرش شک برد، اما آن توان به صحت همه به طور قطع نمی 

های انجام شده، برخی از بافندگان عالوه بر  از طرف این شرکت است. در مصاحبه   کرد، عدم دوام انجام وظیفه 

نظر از تولیدکنندگان  داشتند؛ بدین معنی که صرف های مشابه با ادعای شرکت، خالف آن را هم ابراز می صحبت 

رکت را بیمه  کرده و یا تنها بافندگان داخل ش دیگر، شرکت فرش هم از زیر بار مسئولیت بیمه شانی خالی می 

 ، کرمان( ۱۳۹۲صالحی، بافنده،  اند. )نیره ده کرده بافی می نموده است، نه کسانی که خارج از آن قالی می 

ه، تنها ناشی از حال خوب و مقطعی  شد شود اگر در مقاطع کوتاهی هم بهبودی حاصل  بنابراین حس می 

 های شرکت همچنان باقی بوده است.  لطفی مسئولین بوده است. اما باید تااکید کرد که پس از آن، حکایت بی 

ی  شود که حاوی تقاضاهای بیشتر وزارت کار از همه هایی ارجاع داده می در ادامه، خواننده به شماره نامه 

، وزارت اقتصاد با  ؛ اما در آن میان است بافان  ی فالی ی اظهار نظرنسبت به طرح بیمه ها، مبنی بر ارائه وزارتخانه 

بافان داشته  توانست در رفع مشکالت صنعت فرش و نجات فرش وجود نقش کامالا ضروری و مهمی که می 

بنابراین  ترین همکاری باشد، از انجام کوچک  اکتفا کرده است.  اقدام تبلیغاتی  تنها به یک  ها دریغ داشته و 

 د توجه این وزارتخانه قرار نگرفته بود.  ود که درماندگی و عسرت کارگران فرش هنوز مور ش تصور می 

بیمه  راه  سد  زیادی  عوامل  که  پیداست  وگفتگوها  اسناد  دیگر  میان  از جمله  در  است.  بوده  بافندگان  ی 

آن  دسیسه سادگی  و... ها،  کالهبرداری  بیمه،  محاسن  و  ازقوانین  آگاهی  عدم  کارفرما،  در    همچنین     ۱ی 

زاده بود و خود نیز خیلی  هایی که البته از همان اول، ارباب ارتباط با همین موضوع، پاسخ یکی از بافنده 

ای وجود نداشت. و  گوید که اصاٌل بیمه رسد. وی چنین می الزم به نظر می   شد جماعت  زود جزء ارباب 

بودند؛ در عوض در هنگام بروز بیماری  بافش نیز بیمه ن خود او نیز بیمه نبوده است. بنابراین کارگران قالی 

ها  کرده است. به عقیده وی در چنین شرایطی هیچ دلیلی برای بیمه کردن آن ها کمک می به آن و مشکالت  

 زرند(   ، ۱۳۹۲پور، بافنده، است. )اکبر عرب  وجود نداشته 

 امراض/ از کار افتادگی 

است(    مقاله ای که مورد بحث این  وص دوره باید دانست که در این باره، در کل تاریخ صنعت فرش ) به خص 

   ی بسیار دیده شده و تعدادشان آن قدر هست که به راحتی بتوان به پایدار ماندن مشکالت بافنده در همه 

 
کرد که برین فالن جا. چون باهاش کردند. اینها دیگه اصالا رئیس بیمه بهشون سفارش نمیها دستشون تو هم بود، بیمه نمی»ماامور بیمه با ارباب - 1

گفتند صد تومن میدیم بهتفون، آمدند بیمه کنند. ولی کارفرما ها به ما میشناختند« )محمد دارابی( » از بیمه میرفتن که نمیدند، جاهایی میرفیق بو
هفان کفن، ی بیمه آمدند، شفاگردها رو پنگفت اگه از طرف ادارهزاده( »ارباب خدا نیامرز به من میامضا کنید و بگید که بیمه نمی خواید« )علی جم

شد دیگه بیمه ، کرمان( »بیمه شدم. ولی پابندش نبودند. ارباب که عوض می۱۳۹۲اجازه نده بفهمن. بیمه چیز خوبی نیست!« )قاسم حسینی، بافنده، 
سال  ۶۰کرد و مرد. اش رو رد نکردند. از غصه مرد، واقعاا دق اش رو خوردند، حق بیمه، ماهان( »حق بیمه۱۳۹۲شد.« )نیره روحانی، بافنده،  قطع می

داد که بیمفه چیفز خفوبی اسفت. فکفر ، کرمان( »عقلمان قد نمی۱۳۹۲شد. ولی...« )اصغر مددی، بافنده،  قالی بافت. یعنی به ظاهر، حق بیمه رد می
آمد، استادکار در رو ور بیمه می، زرند(  »همون روزی که ماام۱۳۹۲برند یا ... « )فاطمه حاج عباسی، بافنده، کردیم اگر بیمه باشیم مارو زندان میمی
 ، ماهان(۱۳۹۲گفت امروز تعطیله! «  )علی کشاورز، بافنده، می و بستمی
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 زاده، بافنده قالی آمده است: خان مدائن شمسی، از زبان علی   ۱۳۳۰در یکی از مدارک سال  ها پی برد.  دوره 

ام. فعالا  در رفسنجان به بافندگی اشتغال و سه فرزند خود را در این راه از دست داده   »...سی سال است که 

نمایم با شرکت  ریال حقوق دارم. استدعا می   ۲۶ی کثرت سن، از چشم محروم و فقط ماهیانه  به واسطه 

شش نفر عائله    فرش کرمان مذاکره و دستور فرمائید به من که عمر خود را در این راه تلف کرده و دارای 

م منظور فرمایید.«)آرشیو اسناد ملی و  ، دستگیری نموده و حقوقی که کفاف زندگیم را نماید درباره هستم 

 ( ۹۹  -۲۴۴  -۲۴استان کرمان. شماره پرونده:    ای کتابخانه 

  در رابطه با همین موضوع امراض و ازکار افتادگی، در اسنادی که به دست آمد نمونه جالبی پیدا شد که به 

ی مردم خواسته شده تا توجه بیشتری به قشر بافنده  شکل اعالمیه نگارش یافته است. در این سند از همه 

آن  تمامی  چراکه  سال شود  اثر  در  بیماری ها  دچار  اصولی،  غیر  بافندگی  متمادی  مزمن  های  و  حاد  های 

ت از مردم خواسته شده با  کنند. در نهای ی اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می اند و با مشکالت عدیده شده 

رجوع به وجدان خود و پیروی از اصول اخالقی و انسانی، هر کس در حد وسع خود به این قشر درد  

   (   ۵۶۸  : ۸۱)علی اکبری بایگی  کشیده از اجتماع کمک کند.  

مطالعه همان  که  می قدر  درد  به  را  نوعدوستی  انسان  هر  دل  سند،  این  میزان ی  همان  به  سنگدلی    آورد، 

شود. مدارک زیادی در این باره  مکیدند، نمایان می ذره خون این بیچارگان را می سودجویانی که گویی ذره 

پردازد؛ مخصوصاا شهرهایی که از لحاظ نوع  ها می ها و  هم گسترش آن موجود است که هم به بیماری 

موضوع در سند دیگری به شکلی  فضای حاکم بر کار به یکدیگر شبیه بودند. برای درک بهتر عمق اهمیت  

شود، و این  انتقادی اشاره شده که، نظام ارباب و رعیتی در زمینه تولید قالی هنوز امر بسیار عادی تلقی می 

کنند و روزانه حدود  از کودکان خردسال تا افراد مسن شصت، هفتاد ساله را استثمار می  اربابان به اصطالح 

   (   ۷۳۸  : )همان . کشند دوازده ساعت از آنان کار می 

 بافان، کارگاه...( بهداشت )قالی 
شمسی و از یک تولیدی فرش که شامل سه نوع کارگاه بوده است یاد    ۱۳۳۵در آغاز این بخش از سال  

، در یک اصطبل قدیمی واقع شده بود. در ادامه نیز  ها های آن زمان محل کارگاه شود.  طبق گزارش می 

رطوبت زیاد، فقدان نور کافی، گرم نشدن محل کار در هنگام زمستان و هوای ناسالم از مشخصات این  

اند که دست از  رسد تنها کسانی حاضر به کار در این شرایط بوده ها شمرده شده است. به نظر می کارگاه 

که در  از کار و زندگی، فقط روز را به شب رساندن است. خصوصاا این جان شسته، و گویی هدف آنان  

 ها بدین قرار است: ی آن ای اشاره شده که خالصه ادامه این سند به نکات پراکنده 

 ست. ا   ی اوقات سال هویدا وفور وجود مگس در این کارگاه، در همه   -
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 اند. وبات حاصل از آن، قطر زیادی به خود گرفته ها و رس ی کارگرها یک مستراح وجود دارد که آلودگی برای همه   -

محل غذاخوری کارگران در پشت دار قالی است، به نحوی که پرزهای موجود در هوا، به راحتی روی    -

 . شود ی بیمار آنان می ی انگور که همان ناهار این بافندگان است نشسته و داخل معده نان و حبه 

 .  یست العاده متعفن است به طوری که قابل شرب ن آید که فوق آب آشامیدنی کارگاه نیز از چاهی بیرون می   -

کار، فوق   - کارگرها در هنگام  نه می جایگاه  بر چیزی دارند و  تکیه  نه  است. زیرا  ناراحت  توانند  العاده 

   های پاهای خود در حین کار کم کنند! اندکی از پیچیدگی 

ی عدم رعایت بهداشت در  له أ رسد، ادغام مس ی این گونه مدارک به نظر می ی که با مطالعه ی دیگر نکته 

هایی که از غیر بهداشتی بودن  ها و امراض ناشی از آن است. به عبارت بهتر، بیماری ی از کارافتادگی حیطه 

ها تشدید  اری های تولید فرش، این بیم گرفته است، در محیط نامناسب کارگاه محیط زندگی سرچشمه می 

شدند. این مهم برای بافندگانی که محیط زندگی  و به دنبال آن، افراد زودتر از حالت طبیعی از کار افتاده می 

نمونه  بیشتری داشته است. یکی از هزاران  به اهالی روستای  و کارشان یکی بوده، شدت  این دردها،  ی 

(.  ۲بافی بوده است )سند شماره  ها قالی گردد که شغل اکثر آن شهرستان رفسنجان( برمی   )در نزدیکی   داوران 

اند که، با وجود  های خود به مسائل و مشکالت بهداشتی خود اشاره کرده و گفته ها در یکی از اعتراض آن 

آب جاری    ی مردم، در خانه هستند. هنوز همه ر شو ازدیاد جمعیت هنوز در این روستا فاقد حمام و رخت 

کنند و این آب به قدری آلوده است که سالمت مردم را به خطر انداخته و روز به روز بر تعداد  حمام می 

امراض مسری افزوده می  اهالی  مبتالیان به  به  این مورد  نهایت از مسئولین خواسته شده تا در  شود. در 

)آرشیو سازمان اسناد    ت دهند. کمک شود تا جمعیت دو هزار نفره روستا را از خطر مرگ تدریجی نجا 

 (  ۹۹  -۲۹۳  -۵۷۹ای استان کرمان. شماره پرونده:  ملی و کتابخانه 

بافی به تصویب  (، نظامنامه بهداشت کارخانه های قالی ۱۳۰۸تر از آن ) سال  این در حالی است که خیلی قبل 

 (  ۹۹  -۲۹۳  -۳۳۰۰. شماره پرونده:  ای استان کرمان )آرشیو سارمان اسناد ملی و کتابخانه   رسیده بود. 

 اطفال 

ای فرزند خود نصراهلل معروف به »نمکو« را دادم به اجیر  »اینجانب یداهلل فرزند بمانعلی، شهرت کوهپایه 

صد و بیست تومان  هزار و دویست ریال که عبارت از یک بافی به مدت چهار سال و مبلغ یک شغل قالی 

خانه بدون هیچ عذر و  باف ال دوم صد و هفتاد تومان صاحب قالی س   شد باشد نقداا وصول کردم و قرار  

کند که از سال دوم، سالی  خانه تعهد می ف  با ای به اینجانب عندالمطالبه بپردازد، در ضمن صاحب قالی بهانه 

دو دست لباس که عبارت از دو پیراهن و دو شلوار که یک دست از جنس کرباس و یک دست از جنس  
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سال سوم سالی یک جفت گیوه و از سال چهارم یک کت نو برای اجیر شده مذکور تهیه   متقال باشد و از 

اجیر    . ضمناا است خانه  باف نماید و رسید دریافت دارد و نان و خوراک اجیر شده هم بر ذمه صاحب قالی 

شده حق ندارد در ظرف این چهار سال تا انقضای مدت، کار خود را ترک نماید یا جای دیگر به کار  

که از عهده کار برنیاید باید ولی او، متعهد علیه ضرر و   شود بپردازد، و اگر تخطی کند و یا به مرضی دچار 

 ( ۴۰  : ۱۳۸۴)مرادی کرمانی،    خانه را تمام و کمال و عندالمطالبه مسترد دارد.« باف زیان صاحب قالی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ۱۳۹۰:۳۰۸  ساله در اثر کار غیر اصولی و مداوم )تجدد،   ۷۵بیماری و تغییر شکل ستون فقرات بافنده    -۱تصویر  
 

های ناشی از آن است. هر چند این متن از یک  ی اطفال و ناراحتی آن چه آمد، بهترین سرآغاز برای مقوله 

انتخاب   داستانی  حرفه شده رمان  خوانندگان  بیشتر  اما  کتاب ،  گونه  این  که  ای  فضایی  به  خوبی  به  ها، 

دانند که او از نزدیک شاهد بسیاری از ماجراهای  در آن زندگی کرده آشنا هستند، و می   ی کتاب نویسنده 

شمسی صورت گرفته، به دالیل    ۱۳۴۷شبیه به این قطعه بوده است؛ دریکی از مکاتباتی هم که در سال  

که  ماندگی کرمان و همچنین نکاتی پرداخته شده است که جای توجه دارد. در این سند اشاره شده  عقب 

باف، پنج تا هفت ساله هستند که از پیش از طلوع آفتاب تا بعد از تاریکی هوا مشغول به  اکثر کارگران قالی 

ی دیگری هم با صورت و چشمان زرِد همراه با  ها کودکان شش ماهه تا سه ساله کار هستند. عالوه بر آن 

که بتوانند درآمد بیشتری    ، برای این ها طور اشاره شده که خانواده همین   ۹شوند زخم! در کارگاه دیده می 

داشته باشند، مرتباا در فکر ازدیاد فرزند بوده تا بتوانند پس از رسیدن کودکان به سن پنج یا شش سالگی،  

 چند ریالی به درآمد خود اضافه کنند. برای استفاده از کودکان خردسال، بسیار دیده شده که کارفرمایان این 

   ( ۵۱۴  : ۸۱. )علی اکبری بایگی،  ها شود ردند تا پس از تولد تحویل آن طبقه، اطفال را در شکم مادر اجیر می 
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یید چنین اسنادی، یکی از بافندگان مطالب مشابهی را ابراز داشت؛ به گفته وی بافندگان  أ در این باره و در ت 

کشید.  توانست از آن ها کار می و کارفرما، تاجایی که می   کردند کودکان خود را اجیر دست کارفرمایان می 

اطالع   کودک  خانواده  به  تنها  کارفرما  کودکان،  فوت  حتی  یا  و  بیماری  بروز  در صورت  حین  این  در 

 ، کرمان( ۱۳۹۲دادند تا باقی کارها و کفن و دفن را انجام دهند. )عبدالرضا احمدی، بافنده،  می 

شده است  گرفتند نیز تعیین می کار می ه  برای افرادی که کودکان و اطفال را ب های قانونی هم  البته مجازات 

 ( ۶۸۵:  ۱۳۸۱علی اکبری بایگی،    .) آمد که معموالا به اجرا در نمی 

 

 
 ( ۱۳۹۰:۲۱۰بافی برای بافندگی )نیکپور، کارگیری کودکان خردسال در کارگاه های قالی ه ب   -۲تصویر  

 

 سایر مسائل )فرهنگ،...(  

هایی هستند که هر ذهنی را به سمت بطن زندگی، قلب اجتماع، زیر  فرهنگ، سنت، میراث، باورها... همه واژه 

هایی که در هر مکان که باشند یک وجه اشتراک دارند که همان  برند. آدم هایش می ها و آدم پوست آبادی 

ر  یا  شهر  در  زندگی  فرهنگ  چه  اگر  است.  تفاوت فرهنگ  هم  با  زمانی[  مقطع  یک  در  ]حتی  هایی  وستا 

آیند، یک شکل است و یک  بخور تا نمیری!« به حساب می » اند، اما وضعیت زندگی آنان که جزء گروه  داشته 

ترین زحمت به ثمر رسیدن  بافانی هستند که مهم دغدغه در آن جاری است. این گروه در این جا، همان قالی 

طور که در ابتدا نیز اشاره شد، سبب ایجاد بخشی از اثرات این  ها بوده است. همان فرش به گردن آن   یک 

گردد.  خصوص برمی ه  اند که این نیز به فرهنگ جاری در زندگی این قشر ب ها بوده زحمت سنگین، خود آن 

آخرین روز حاملگی در پای دار  شود. زنان باردار حتی تا  تر می ی جزئیات اسناد پررنگ این دیدگاه با مطالعه 

. البته  شدند مشغول بافت فرش می  مشغول کار بوده و بدتر از آن، تنها شش روز پس از زایمان خود، مجدداا 

پاهایشان تغییر شکل داده و در    -آن هم به صورت نادرست  -های زیاد  بسیار بودند زنانی که در اثر نشستن 

 . ۱آمد فرزندانشان نیز مرده به دنیا می   مردند و های جانکاه خود می حین زایمان 

 
خود به تفصیل این ماجراهای دردنفاک پرداختفه اسفت کفه همفه از واقعیفت سرچشفمه   هایدر این باره آقای هوشنگ مرادی کرمانی در کتاب  -1

 گیرند.می
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توان از بعد سالمت روانی هم نگاه کرد. مسلماا کار کردن، تعدادی از نیازهای آدمی مانند پیوند  به این موضوع می 

؛ اما این نتایج در مورد مشاغلی با شرایط  سازد نفس را برآورده می   به   اجتماعی، احساس ارزشمندی و اعتماد 

استاندارد صادق است. در شرایطی متفاوت ممکن است کار، منبع فشار روانی نیز باشد. در مشاغلی همچون  

که البالی اسنادی    شود های روانی زیادی می های مداوم شغلی، موجب ابتالی فرد به بیماری بافی، استرس قالی 

که    شود ین تنیدگی و فشارهای عصبِی شدید، در کارکنان به پیدایش حالتی منجر می که ارائه شد آشکار است. ا 

باف،  شود. چنین فردی دائم خسته است، پرخاشگری دارد، بدگمان، منفی اصطالحاا »تحلیل رفتگی« نامیده می 

ار، لزوم  حوصله است همچنین، قرار گرفتن در محیط آلوده، حجم کاری زیاد، ساعات طوالنی ک رنج و بی زود 

تر از همه عدم  سرعت عمل در کار، دقیق و حساس بودن کار، نبود نور کافی، سرما یا گرمای محیط کار، و مهم 

تر از  کند. این امر در خصوص کارگران زن، پررنگ بافان را بیش از حد دچار فرسودگی می امنیت شغلی، قالی 

 (  ۱۳۸۸فرد، فرشته/ علوی، سید سلمان،  بقیه است. )جنتی 

این شغل اشاره   از دیگر جوانب فرهنگی  اینجا به برخی  یافتن پاسخ به سوال   شده در  هایی  و سعی در 

 و یا چرا با وجود   رفتند؟ چرا به سراغ مشاغل دیگر نمی ؛ از جمله این که  شد   شود که در این راستا ایجاد می 

 دادند؟  به کار خود ادامه می   تمام مشکالت و مشقات موجود هنوز بافندگان 

های انجام شده قابل توجه است؛ بافندگان این کار را با وجود تمام  چند نکته از بین گفتگوها و مصاحبه 

اند.  داده ها مرسوم بوده ترجیح می مشکالتش از نظر درآمد به بسیاری مشاغل دیگر که بین قشر فرهنگی آن 

آن  از  برخی  مثال  عنوان  دا به  اظهار  کرده ها  آزمایش  را  مختلفی  مشاغل  که  نان،  شتند  پختن  اند همچون 

کدام به صرفه نبود و همین امر باعث اشتغال    درست کردن ترشی و رشته بری. اما از نظر اقتصادی هیچ 

 ، گلبافت( ۱۳۹۲زاده، بافنده، شده است. ) اکبر مهدی بافی می ها به قالی مجدد آن 

شناختند. و با اشاره به نداشتن زمین برای کشاورزی،  ری را برای امرار معاش نمی ها راه دیگ در این بین، برخی از آن 

، کرمان(  ۱۳۹۲زاده، بافنده،  اند. )علی جم آورده بافی روی می و یا عدم رونق کارهای ساختمانی، به ناچار به قالی 

ی شخصی به کار بافندگی  ی محدودی نیز با عالقه دادند و عده نیز از سر ترس و اجبار به این کار تن می  ای عده 

بافی برداشته و به سراغ مشاغل دیگر  اند، زودتر از بقیه دست از قالی ی نسبی به کار داشته ها که عالقه پرداختند. آن می 

اند؛ و به  ی خود دار قالی داشته اند که در کودکی در خانه گانی بوده مندان، جزء آن دسته از بافند اند! این عالقه رفته 

ها، مربوط به  گیری ها. بنابراین بسیاری از این مشکالت مذکور و تصمیم کردند نه غریبه عبارت بهتر برای پدر کار می 

که ناشی از عادات غلط    بار بوده گیری، و یا تن دادن و عادت به زندگی مشقت ها در تصمیم عدم آگاهی و ناتوانی آن 

زندگی و عرف نادرست فرهنگی این قشر از اجتماع بوده است. جالب است که یکی از بافندگان چنین ابراز کرد که  
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کردند که زندگی تنها همین است  ی بهتری هم زندگی کرد؛ و تصور می توان به شیوه دانستند که می نمی   ها اصوالاآن 

 کرمان(   ، ۱۳۹۲و بس. )محمد دارابی، بافنده، 

 ثیر آن بر بافندگان قدیم  أ وضعیت کلی صادرات فرش کرمان و ت 

 مسائل کالن سیاسی و اقتصادی 

قرار بگیرند، خوب    توانند جزء عوامل تٌاثیرگذار بر تغییر شرایط اقتصادی بافندگان مسائل سیاسی نیز می   جا که از آن 

که بنابر اصلی شناخته شده،    است که در آغاز به این جنبه از مسائل سیاسی و ارتباط آن با اقتصاد اشاره کرد. این 

گرایی  مردم همیشه هنگام برخورد با تهاجمات و فشارهای اجتماعی و سیاسی )و نه فقط اقتصادی!(، به نوعی درون 

آورند.  و صنایع کوچک، که ارتباط مستقیم زیادی با حضور در اجتماع ندارند رو می   ها تمایل دارند، بنابراین به حرفه 

از این   . ( ۳۱۴ : ۱۳۸۱شود )صوراسرافیل، توجهی برخوردار می در وضعیت خفقان، این صنایع از رشد قابل  معموالا

د نیروهای متفقین بود. ورود  ی تولید فرش کرمان شد، ورو ای منجر به اوج دوباره منظر، یکی از اتفاقاتی که در دوره 

 ۱ها بود. های اختصاصی و منازل مسکونی بسیار و در نتیجه مفروش کردن آن این نیروها ملزم به ایجاد خانه 

 ثیر صادرات بر بافندگان  أ ت 

مثل »نقش    ها پراخت. مسائلی توان به طور مفصل به هر یک از آن در این باب مسائل زیادی وجود دارند که می 

عدم کیفیت  های خارجی بر صادرات« ، »نقش  ثیر حضور شرکت أ های گوناگون«، »ت صادرات فرش در بحران 

ی بسیار  مزد بافندگان اشاره دست   ها در جا به این موارد و تااثیر آن ها در افول صادرات فرش« و.... اما در این فرش 

روع صادرات فرش به شکل مدرن و امروزی اشاره کرد. در  ود. اما قبل از آن مناسب است به زمان ش ش کوتاهی می 

ای که  شد. در دوره دوران قاجار، فرش به عنوان اولین کاالی صادراتی کشور ) حتی پیش از نفت( شناخته می 

ی مملکت بودند، و با دریافت  جانبه پذیری در حال ویرانی همه کفایتی خود و عدم مسئولیت شاهان قاجار با بی 

ها  الن از کشورهای اروپایی شالوده اقتصادی کشور را به نابودی نزدیک کرده بودند، فرش به کمک آن های ک وام 

عالقه، دستور    زده نمود که او با شاه را ذوق   رسید. کسب درآمدهای بسیار از طریق صادرات فرش، چنان ناصرالدین 

 ( ۵  و ۴  :   ۱۳۷۹)ژوله،     صادر کرد.   های ایرانی ثبت لحظات شکوهمند صادرات را بر روی اولین کارت پستال 

های خارجی پیاپی  شاه به بعد، شرکت   طبق مدارک موجود، از اواسط قاجار و از زمان حکومت ناصرالدین 

آمد. اما ذکر این نکته  ترین بازار فرش کرمان به حساب می گذاری کردند و آمریکا بزرگ درکرمان سرمایه 

که  فرودهای زیادی قرار گرفت.    ضروری است  در اوج و  تولیدکنندگان آن همواره  اوضاع  صادرات و 

به سال    طوری به  مربوط  اسناد  در  در حال    ۱۳۰۷که  اقتصادی مملکت  که، وضعیت  گفته شده  شمسی 
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یر  أث چه که جای یادآوری دارد ارتباط و ت . آن است حاضر مستلزم نهایت جدیت و دقت در ازدیاد صادرات  

صا  هنگامی  وضعیت  وضعیت  این  که  گفت  باید  موضوع  شدن  روشن  برای  است.  بافندگان  بر  درات 

بافان در  مزد قالی ها در میان باشد. بدین معنی که »باال رفتن دست مزد بافنده شود که پای دست تر می پررنگ 

افزایش بهای تمام شده  مزد بافندگان به  شده است. زیرا دست مواقع زیادی منجر به پایین آمدن صادرات می 

؛  است انجامد، اهمیت این موضوع بیشتر از بابت حفظ و گسترش بازار فرش ایران در خارج از کشور  می 

زیرا در صورت افزایش بهای فرش، همین مشتریان اندک هم از دست خواهند رفت. برای افزایش دستمزد  

اشد نه این که به مقدار کم قانع شد. زیرا در این  ای عمل کرد که این افزایش،  برای آنان کافی ب باید به گونه 

ها ثابت باقی بماند، تا  مزد آن ؛ بنابراین بهتر است فعاٌل دست شد ها بهبودی حاصل نخواهد  صورت برای آن 

 ( ۶۹۴  : ۱۳۸۱)علی اکبری بایگی،    از نظر صادرات نیز مشکلی پیش نیاید!« 

ی فرش  ه و به فکر افتادند برای رونق صادرات، باید بهای تمام شده سفانه تولیدکنندگان به این نیز اکتفا نکرد أ اما مت 

را پایین آورد. در نتیجه در برخی مراکز بافت استان کرمان، فکر پایین آوردن این قیمت تمام شده، منجر به  

انتظار صادرات ا شد ی نامرغوب و درنتیجه، پایین آمدن کیفیت فرش  استفاده از مواد اولیه  ین  . اما بر خالف 

باره، در اسناد موجود نظریات متفاوتی ارائه شده است؛  ها ممنوع و در نتیجه نزول شدیدی پیدا کرد. در این فرش 

کند، چراکه معتقد است چنین  تلقی می   ۱ها را »اشتباه بزرگ« یکی از نظرات مخالف، ممنوعیت صدور این فرش 

توانست فروش  می  ، به این دلیل که از نظرقیمت قابل رقابت با فرش سایر کشورها هستند، های نامرغوبی فرش 

گره نام بردند و به  شیب کرمان به عنوان قالی بی خوبی داشته باشد. حتی در مقطعی به دلیل ناآگاهی، از قالی کمان 

 که فرش کرمان در طول    شد ها، باعث از دست رفتن بازاری  صادرات آن لطمه زدند. ممنوعیت صدور این فرش 

 ها از ی آن، به شهرت قالی کرمان آسیب وارد شد، کارگران بیکار و قالی سالیان دراز به دست آورده بود. در نتیجه 

 (   ۵و    ۴  : ۱۳۹۲) فرخ بهمنیار،  .  رده خارج شدند 

ند، چنین نظری  ها که در گذشته به این دلیل موجب افت صادرات شد ی بازرگانان حاضر و آن به طور حتم، همه 

ها استوار بوده است. البته باید دانست که بسیاری از  کاست فرش   و   کم ها بر ثبات کیفیت بی ی آن ندارند و عقیده 

ی اولیه برای تولید  ترین ماده گشته است. صدور این مهم اوقات، عدم کیفیت مواد اولیه به صدور پشم  برمی 

های مکرر شرکت سهامی فرش، مبنی بر  شده بود که منجر به درخواست   بافان گیر قالی فرش، به نحوی گریبان 

. در اسناد مربوط به آن آمده است که نیاز بیش از حد  شد جلوگیری از صدور پشم کرمان از مسئولین باالتر  

از منطقه، موجب مشکالت و گرفتاری قالی  آزاد و بالمانع آن  از طرفی صدور  به پشم، و  های  بافان کرمانی 
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کردند این  ی برای آنان شده است. حتی در مورد بافندگانی نیز که خود به طور مستقل اقدام به تولید می وخیم 

مشکل وجود داشته است. چرا که عدم وجود پشم، باعث وقفه در کار آنان و در نتیجه بیکاری و از دست رفتن  

 (  ۲۷۵تا     ۲۷۲  : ۱۳۸۱اکبری بایگی،    شده است.)علی همان مقدار ناچیز درآمدشان می 

های مختلف، گاه باعث شده بود تا مسئولین  در انتها الزم به ذکر است که وجود مشکالت بسیار بافندگان از جنبه 

باف را متوقف، و فرش ماشینی را به شکل تمام و کمال  به این فکر باشند که به طور کلی صنعت قالی دست 

خاتمه  شاید  تا  کنند،  آن  و جایگزین  مسائل  بر  باشد  حل   ای  ظاهر  به  دست مشکالت  فرش  و  نشدنی  باف 

بافی و مشاغل مرتبط با  الخصوص بافندگان. در برخی از اسناد در همین رابطه اشاره شده که اگرچه که قالی علی 

آن ممر درآمد بسیاری از اقشار اجتماعی در کشور است،  اما مشکالتی که پیش آمده، مسئولین را به فکر واداشته  

باف و زوال تدریجی آن، بهتر است که برای پیشرفت بیشتر، به  به سراشیبی تولید فرش دست   است که با توجه 

ای هم برعکس، عقیده  بافان پایان داد. عده فرش ماشینی روی آورد و البته به شرایط سخت و ناگوار زندگی قالی 

ایرانی بوده است. اما  باف ایرانی، حتی بیش از ادبیات فارسی معرف ذوق و هنر  دارند که شهرت فرش دست 

نابودی  چیزی که کارفرمایان و صاحب  نباید باعث  کاران این کارگران باید بدانند این است که این حمایت، 

از طریق عدم  عده  نابودی  این  زیرا  کار هستند.  به  اطفال خردسال خود، مشغول  با  که حتی  زیادی شود  ی 

گیرد؛ و از طرفی همواره در  کافی، بهداشت و ... صورت می های اجتماعی، مانند مزد  برخورداری آنان از حمایت 

 ( ۴۹۶  : ۱۳۸۱باشند.)علی اکبری بایگی،  های گوناگون می معرض بیماری 

زمانی که تحوالت بسیار زیاد و فراز و فرودهای    -ی اخیر، بعد از سالیان متمادی جالب توجه است که نکته 

اند که نباید به  مسئولین بوده؛ و بیان داشته   های ل ا ؤ هنوز هم از س   -های تولید فرش رخ داد ی جنبه پرشمار در همه 

ی صنایع سنگین و پتروشیمی و  کید کرد که باید به فکر توسعه أ این نکته بیش از حد و به دور واقعیات موجود ت 

اگر برای جمعیت میلیونی شاغل در    آن بود و اینکه دنیا، دنیای صنعتی است و نه سنتی. بلکه باید اندیشید امثال  

مدت، جایگزین درآمد حاصل از صادرات فرش کرد  توان درآمد دیگری را در کوتاه باف ایران، می فرش دست 

ز رفاه نسبی امروز جامعه، حاصل  صورت، باید دانست که بخشی ا   باید بالفاصله وارد عمل شد؛ و در غیر این 

های تحمیل شده به برخی شاغلین در  باف است. اگرچه شرایط و دشواری های شاغلین در فرش دست فعالیت 

   ( ۶و ۵:  ۱۳۷۹مل بیشتری دارد. )ژوله،  أ این صنعت جای تفکر و ت 

 گیری  نتیجه 

مشکالت    طور همان  کرمان،  قالی  شکوه  و  رونق  افتخار،  سالیان  همان  در  که  است  مشخص  شد،  دیده  که 

ای با رونق و اعتبار قالی  شده است که هیچ هماهنگی اقتصادی، جسمانی و روانی بسیاری به بافندگان تحمیل می 
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ندارد. صرف  زمان مورد بحث  در مدت  م کرمان  نتیجه  در  که  بافنده، چیزی  از مسائل  اسناد  نظر  طالعه دقیق 

اند که به دالیل مختلف از  ، مسبب بخش کوچکی از این شرایط دشوار، خود بافندگان بوده کند توجه می جلب 

فرسا را برای خود فراهم  ی به وجود آمدن و تداوم زندگی سخت و طاقت جمله ناآگاهی و یا سادگی، زمینه 

از طرفی به    سخت و دشوار در زمان مورد بحث، به شکل امری بدیهی در آمده بود.   کار   اند؛ تا جایی که کرده می 

بافی و صد البته نیاز تولیدکنندگان به بافندگان کوچک و بزرگ، افراد به  دلیل کمبود کارهای دیگر و رونق فرش 

که با بافندگان    شدند. از خالل گفتگوهایی آورش می نوعی مجبور به انتخاب این شغل، با همه دردسرهای خفت 

ها سراغ آن رفتند، کشاورزی  بافی، تنها کار دیگری که بعضی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که غیر از قالی 

رفت. به خصوص برای کودکانی که  فرسایی به شمار می های اربابان بود که آن نیز کار طاقت و کار بر روی زمین 

بافی از نظر آنان امتیازاتی همچون بیمه داشت که آن  بودند. اما فرش   به دلیل فقر خانواده، به هرحال مجبور به کار 

 رفتند. طور که ذکر آن رفت، کارفرمایان زیر بار آن نمی نیز همان 

این همه و بسیار موانع دیگر، مواردی هستند که کارفرمایان تولید  فرش، باید خود را ملزم به رعایت حقوق  

ز در مواردی به شدت نادر، هرگز روی نداد. نه در کرمان و روستاهای دور  کردند که این اتفاق ج بافندگان می 

 باف بوده است.  ی مراکزی که نام آنان همواره بیانگر شهرت و اعتبار فرش دست ی آن، که در همه افتاده 
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