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مقدمهای بر شناخت چیتسازی کاشان با تکیه بر یک سند نویافته

چکیده

سابقه نساجی در کاشان ،به هزارههای قبل از میالد میرسد و در دوران اسالمی نیز یکی از مهمترین مراکز
تولید انواع منسوجات ابریشمی و پنبهای بوده است .یکی از اقالم نساجی که از عصر صفوی به بعد در این شهر
تولید میشد" ،چیت" نام داشت" .چیتسازی" ،به هنر چاپ با قالبهای چوبی بر روی منسوجات پنبهای اطالق
میشود .این هنر که در اصل ،روشی ارزان برای تقلید پارچههای زربفت و گلدوزیشده بود ،از آغاز سده یازدهم/
هفدهم در ایران و هند رواج گسترده یافت .از آنجا که این اجناس ارزانقیمت برای کاربردهای روزمره مردم
بوده ،اسناد و نمونههای تاریخی بسیار کمی از آنها به جا ماندهاند .این مقاله با دسترسی به یک سند دستنویس
نویافته متعلق به عصر پهلوی اول و نیز چند نمونه چیت تولیدشده در کاشان ،به مطالعه چیتسازی در این
شهر میپردازد .این پژوهش با بهرهگیری از مطالعه کتابخانهای و اسنادی و به روشهای توصیفی -تحلیلی و
تاریخی انجام شده است .از مهمترین سؤاالت مطرح ،میتوان به ویژگیهای فنی و هنری ،میزان رواج و علت افول
چیتسازی کاشان اشاره کرد .سند منتشرشده در این مقاله نشان میدهد که در سال  1317شمسی ،حداقل
هجده کارگاه چیتسازی در کاشان دایر بوده که حکایت از رونق گسترده این هنر در کاشان دارند .این سند در
حقیقت ،یک توافقنامه صنفی برای پرداخت مالیات بوده که هر کس بر اساس میزان سهم خود در تولید چیت،
مالیات بپردازد .در مقایسه با نمونههای تولیدشده در اصفهان ،چیتهای کاشان ،بهخصوص انواع دو رنگی آن را
از نظر طرح و رنگبندی ،میتوان تقلیدی از فرشها دانست .یکی از مهمترین دالیل افول چیتسازی کاشان در
عصر پهلوی دوم ،تنوع و حجم باالی اقالم تولیدی در کارخانجات نساجی این شهر بوده است.

کلیدواژهها :چیتسازی ،قلمکار ،نساجی کاشان ،دوره صفوی ،پهلوی اول
* استادیار گروه مطالعات عالی هنر ،دانشگاه کاشان.
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اگرچه پیشینه چاپ و نقاشی روی پارچه در ایران به
پیش از اسالم میرسد ،اما هیچ مستند دقیقی در خصوص
زمان آغاز چاپ با قالبهای چوبی روی منسوجات پنبهای
وجود ندارد .میدانیم که این تکنیک در سده یازدهم/هفدهم
همزمان با مراودات سیاسی و تجاری صفویان و مغوالن هند
و نیز مهاجرتهای هنرمندان در ایران و هند گسترش یافته
است .اگر در روند منقوش ساختن کرباسها صرفاً از چاپ با
قالبهای چوبی استفاده میشد ،نام "چیت" بر آنها اطالق
میشد و به آن ،حرفه "چیتسازی" یا "چیتگری" میگفتند.
لغت "چیت" در زبان فارسی ،برگرفته از واژه  chīntدر زبان
هندی به معنای "خالدار" یا "چند رنگ" است .این کلمه
در زبان انگلیسی ،به صورت  Chintzدرآمده و به پارچههای
چلوار هندی گفته میشود که با نقوش گلدار در چند رنگ بر
زمینه روشن ساده ،چاپ و یا نقاشی شده باشند (Chisholm,
)" .1911: 235قلمکار" یا "قلمکاری" در هند نیز به همین
صورت نامیده میشد 1.تفاوت قلمکار با چیت در این است
که قلمکار ،ترکیبی از چاپ روی پارچه و نقاشی با قلم است.
قلمکاری و چیتسازی ،روشی ارزانقیمت برای تقلید
منسوجات زربفت و گلدوزیشده بودند .شایان ذکر است که
پارچههای چیت به دلیل تولید سریعتر ،از بهای کمتری نسبت به
قلمکار برخوردار بودند .اقالم متنوع چیت با اندازههای گوناگون،
برای مصارفی همچون؛ پرده ،روتختي ،روکرسي ،رولحافی،
سفره ،بقچه و سجاده تولید میشدند .از آنجا که این اجناس
برای کاربردهای روزمره مردم معمولی بوده ،نمونههای تاریخی
بسیار کمی از آنها به جا ماندهاند .پژوهش پیرامون این موضوع،
هنگامی پیچیدهتر میشود که بخواهیم در مورد این حرفه در
کاشان و نه اصفهان کار کنیم؛ چرا که این هنر در اصفهان از
زمانی که پایتخت بوده تا کنون ،با جدیت بیشتری دنبال شده
و تداوم داشته است .اسناد و متون تاریخی و پژوهشهای
محققان سده بیستم عموماً به اصفهان اشاره میکنند و در
برخی موارد ،تنها نامی از سایر شهرها برده شده است .سیاحان
اروپایی که از کاشان بازدید کردهاند نیز به صورت کلی ،در مورد
تولید منسوجات و بهخصوص ابریشم صحبت کرده و اطالعات
چندانی در مورد چیتها در اختیار ما نمیگذارند.
این نوشتار با دسترسی به یک سند نویافته متعلق به عصر
پهلوی اول و چهار نمونه از چیتهای به جا مانده ،به مطالعه
این هنر-صنعت در کاشان میپردازد .از مهمترین سؤاالت این
تحقیق ،میتوان به این موارد اشاره کرد؛ ویژگیهای چیتهای
تولیدشده در کاشان کدام هستند؟ میزان رواج این هنر در

کاشان در مقایسه با اصفهان بهعنوان پایتخت صفویان و نیز
علت افول آن در کاشان ،چه بوده است؟
پیشینه پژوهش
سابقه پژوهش در مورد چیتها و قلمکارهای ایرانی ،به
سال  1938م .برمیگردد که فیلیس ا ِیکرمن ) (1938در یکی
از فصول کتاب "سیری در هنر ایران" ،به تاریخچه منسوجات
میپردازد .ایران عالفیروز و سومی گالک  ،)(1977علياكبر
عالئی ( )1348و حسن قرهنژاد ( )1356نیز اطالعات مهمی
در مورد این هنر در سالهای حکومت پهلوی منتشر کردهاند.
از جدیدترین تحقیقات نیز میتوان به آثار جنیفر وردن و
پاتریسیا بیکر ) (2010و جان گیلو) (2010اشاره کرد که
صفحاتی از کتابهای خود را به قلمکاری اختصاص دادهاند.
اما همانطور که پیشتر ذکر شد ،هیچکدام بهطور خاص در
مورد چیتسازی کاشان اطالعاتی در اختیار ما نمیگذارند.
روش و جامعه آماری پژوهش
همانطور که قب ً
ال گفته شد ،بر خالف اصفهان ،نمونههای
بسیار معدودی از چیت تولید کاشان باقی ماندهاند .با بررسیهای
میدانی ،نگارنده به تعدادی قالب چیتسازی و چهار نمونه
از چیت که قطعاً تولید کاشان هستند ،دسترسی یافت .از
طرف دیگر ،تنها سند دستنویس شناختهشده که حاوی
اطالعات مهمی در خصوص این هنر -صنعت در کاشان
عصر پهلوی اول است ،اساس مطالعات اسنادی این مقاله را
تشکیل میدهد .برای مباحث تاریخی سعی شده تا ضمن
بهرهگیری از آثار محققان معاصر ،از منابع دست اول مانند
نسخ خطی ،نوشتههای مورخان قاجار و سیاحان اروپایی نیز
استفاده شود .عالوه بر مطالعه اسنادی و بررسی ویژگیهای
هنری و تکنیکی نمونههای چیت ،در این تحقیق ،از مطالعه
کتابخانهای ،بررسی میدانی و مصاحبه نیز بهره گرفته شد.
تاریخچه قلمکاری و چیتسازی
قدیمیترین نمونه چاپ روی پارچه در ایران ،به قطعهای
متعلق به دوره ساسانی برمیگردد که به رنگهای قرمز ،سیاه
و طالیی کار شده است ) .(Robinson, 1969: 8کهنترین
قالبهای چاپ شناختهشده در ایران نیز سه قالب سنگی متعلق
به سدههای چهارم و پنجم هجری است که در نیشابور کشف
شده و اثراتی از پشم در درزهای آنها دیده شدهاند (Ala Firouz
) .et al, 1977: 186از دوره سلجوقی نیز نمونههای چاپ روی
ابریشم به جا ماندهاند (Ackerman, 1938: 2154-2155, pl.
) ،995Aاما هیچ اثری از چاپ با قالب روی منسوجات پنبهای
از آن دوره یافت نشده است.

)2015: 391
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تصویر " .1پرده قلمکار" ،اصفهان ،سده سیزدهم ق/.نوزدهم م210×144 ،.
سانتیمتر ،موزه هنر کلیولند (شماره دسترسی(Mackie, )2014.20 :
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اگرچه در دوره تیموری چیت در ایران تولید میشد ،اما
این تکنیک در هند به تکامل رسید ).(Mackie, 2015: 390
مهاجرت هنرمندان و نقشمایههای ایرانی به هند در سده
دهم/شانزدهم ،تأثیر قابلتوجهی بر نقوش منسوجات ایالت
گجرات و سواحل کوروماندل بر جای گذاشت (Floor, 2010:
) .201نقوش بسیاری از منسوجات هندی ،برگرفته از جلدهای
نسخ خطی ایران بودند .در نقطه مقابل جریان هجرت هنرمندان
ایرانی به هند ،در سده یازدهم/هفدهم ،هنرمندان و منسوجات
هندی به ایران وارد شدند 2.شواهد نشان میدهند که فن
قلمکار در زمان شاه عباس اول (حک 996-1038 .ق-1629/.
 1587م ).و همزمان با ورود هنرمندان هندی به ایران ،رواج
گسترده یافته است 3.ایران ،یکی از مهمترین بازارهای صادرات
قلمکار هندی از بندر ماچیلیپاتنام 4در ایالت آندِرا پرادِش بود
) .(Gillow, 2010: 164تاجران اروپایی در سده دوازدهم/
هجدهم ،گزارشهایی مبنی بر سکونت بازرگانان ایرانی در
این بندر به منظور خرید منسوجات مورد نیاز بازار ایران ثبت
کرد هاند ) .(Irwin et al, 1971: 43از این نکته ،میتوان به
دلیل وجود کتیبههای فارسی در بسیاری از منسوجات بندر
ماچیلیپاتنام پی برد .بر اساس یکی از گزارشهای کمپانی
هند شرقی هلند 5،تنها در سال  1634م 590 ،.هزار قطعه
قماش کتانی (شامل پارچههای سفیدرنگ ،قلمکار و چیت)
از طریق مرزهای آبی و زمینی به ایران صادر شدهاند (Floor,
) .2010: 188البته برخی از این اقالم وارداتی دوباره از ایران
به روسیه و عثمانی صادر میشدند .معموالً چیتهایی که
برای ایران تولید میشده ،از نظر اندازه ،نقوش و رنگبندی،
متناسب با بازار ایران بودند.
قلمکار هندی ،ترکیبی از چاپ با قالبهای چوبی و نقاشی
با قلمهای مخصوص است .قلمها شامل یک چوب هستند که
در قسمت نزدیک به نوک آنها مقداری نخ به منظور ذخیره
رنگ یا موم مذاب پیچیده شده است .با فشار آرام دست ،رنگ
یا موم مذاب به قسمت نوک قلم هدایت میشود .قلمکارهای
هندی با نقوش متنوع گیاهی و دو رنگ غالب شنگرف (قرمز)
و نیلی ،بازاری پر رونق در ایران یافتند .در دوره صفوی به
تقلید از پارچههای زربفت ،قلمکاری با رنگ طال که "قلمکار
زر" یا "اکلیلی" نامیده میشد ،از ایران به هند راه یافت (Ala
) .Firouz et al, 1977: 186از سده یازدهم/هفدهم تا سیزدهم/
نوزدهم ،این هنر -صنعت در ایران و هند به اوج خود میرسد
و از آنجا که در این مقطع زمانی تاریخ این دو کشور در هم
تنیده ،تعیین محل تولید بسیاری از نمونهها کاری بسیار دشوار
است .نمونههای هندی ،ظریفتر و با جزئیات پیچیدهتر هستند
و از رنگهای روشنتر و شفافتر بهره گرفتهاند (Wearden

) Gillow, 2010: 167؛ .et al, 2010: 65-66عالوه بر این،
معموالً استفاده از نقشمایههای طاووس و یا فیل در آثار،
نشان از منشأ هندی آنها دارد (تصویر  .)1دیری نپایید که
چیتسازی ایران به دالیل اقتصادی ،روند تنزل خود را آغاز
کرد .هند با عرضه فراوان منسوجات پنبهای ،بازار را قبضه
کرد .ژان شاردن 6سیاح فرانسوی ،در این مورد نوشته است:
«کر باسهایی که در کارخانههای ایران بافته میشود،
بسی ار ارزانقیم ت است .اما این منسوجات نخی خوب
نمیباشد؛ چون بهترش را به قیمت ارزانتر از هندوستان
وارد میکنند ،درصورتیکه تهیه آن در ایران مقدور نمیباشد.
ایرانیان پارچههای کتانی را کرباس نامند یعنی پارچه خر،
یا برای خر ،و علیالظاهر کلمه  Carbassonو  Carbasusکه
یونانیان و رومیان برای نامیدن این منسوج زمخت به کار
میبرند ،از لغت کرباس فارسی آمده است .ایرانیان با نقاشی
کرباس (تهیه چیت) نیز آشنایی دارند ،ولی به مانند هندیان
خوب از عهده این کار برنمیآیند ،چون کرباسهای رنگین
زیبا را از هندوستان به بهای نازلی وارد میکنند ،چنانکه
توسعه و تکامل این صنعت برایشان سودی به بار نخواهد
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آورد .ایرانیان در باسمههای زرین و سیمین بر سطح کتان
و بر تافته و اطلس ،ید طوالیی دارند و به وسیله قالبهایی
این کار را انجام میدهند .هر گونه شکل برگ و گل و تمثالی
را بر روی این منسوجات نمایش میدهند؛ و چنان خوب از
عهده این کار برمیآیند که مصنوعاتشان به مانند زردوزی
و سیمدوزی جلوه مینماید» (شاردن 361 :1336 ،و .)362
در سده یازدهم/هفدهم ،اصفهان ،کاشان و رشت ،از مراکز
مهم تولید قلمکار بوده و در نخجوان نیز نمونههایی تولید
میشدند .در آغاز سده دوازدهم/هجدهم ،در یزد ،بروجرد،
سمنان و گناباد نیز این هنر -صنعت دنبال شد (Ackerman,
) Ala Firouz et al, 1977: 186؛ .1938: 2155در آغاز سده
نوزدهم میالدی و همزمان با حکومت فتحعلیشاه (حک.
 1211-1250ق 1797-1834/.م ،).واردات چیتهای هندی
7
به ایران به اوج خود رسید .در سال  1807م ،.هارفورد جونز
دیپلمات انگلیسی که از هند برای امضای یک قرارداد تجاری
به ایران فرستاده شد ،نوشته است که «چند سال قبل تنها
شش عدل پارچه چیت در یک سال به ایران وارد میشد،
اما االن به پانصد -ششصد عدل رسیده است» (Hosseini,
) .2014: 149اما چند دهه بعد ،هندیان که به بازار پرمنفعت
اروپا چشم داشتند ،چیت کمتری به ایران عرضه کرده و در
نتیجه ،تجار ایرانی به واردات منسوجات صنعتی اروپایی روی
آوردند ) .(Mackie, 2015: 390از دهه  1840میالدی به بعد،
چیتسازان و قلمکاران بهطور فزایندهای به خرید کرباسهای
سفید وارداتی از منچستر روی آوردند که ارزانتر از پارچههای
دستباف بومی بود ) .(Wearden et al, 2010: 66عالوه بر
کرباسهای سفید ،منسوجات منقوش پنبهای نیز از اروپا
وارد میشده که با ماشینآالت صنعتی تولید شده بودند و
بهایی نازلتر داشتند ) .(Bier, 1987: 148در این خصوص،
میرزا حسین تحویلدار در کتاب "جغرافیای اصفهان" که در
سال  ۱۲۹۴ق 1877/.م .نوشته ،اطالعات مفیدی از اصناف و
مشاغل مردم اصفهان در زمان حکومت ناصرالدینشاه (حک.
 1247-1313ق 1831-1896/.م ).در اختیار ما میگذارد.
بر اساس نوشته او ،زمانی در اصفهان 284 ،دکان و کارگاه
چیتسازی وجود داشته که با ورود منسوجات اروپایی ،نیمی
از آنها باقی ماندند (تحویلدار اصفهانی.)279 :1342 ،

ميشد و ناشور ناميده ميشد ،چهارم :پارچهای صنعتی به نام
ململ حاج علي اكبري ،پنجم :چلوار و كتان خارجي (عالئی،
 .)52 :1348قبل از انجام کار باید مراحل شستشو یا گازری
طاقهها انجام میشد .برای افزایش رنگپذیری ،آنها را چند
روز در آب روان قرار میدادند تا آهار و مواد زاید آنها گرفته
شده و اصطالحاً "آبخور" شوند .سپس ،آنها را در آفتاب پهن
میکردند و چند نوبت روی آنها آب میپاشیدند تا سفیدتر
شوند و رنگهای نقوش شفافتر به نظر برسند .آخرین مرحله
(دندانه کردن) ،قرار دادن در محلول زاج سفید به منظور
افزایش قدرت جذب رنگ و رنگآمیزی با پوست انار بود.
اهمیت مراحل گازری به حدی است که میتوان گفت هوای
خشک و آب زالل فراوان ،از ملزومات اولیه تولید چیت است.
در اصفهان ،زایندهرود ،بستری برای فعالیتهای چیتسازان
بود .اما در کاشان ،پارچههای کرباس را در سیپکها (جویهای
جاری حاصل از قنات) میشستند.
به تعداد رنگهای مورد استفاده در یک چیت ،باید قالبهای
مجزا از هر نقش ساخته میشدند .ابتدا قالب سیاه که خطوط
کنارههای نقوش بود را میزدند و سپس سایر قالبها را .معموالً
قالبها از چوب گالبی یا زالزالک ساخته میشدند 8 .برای
ثبوت رنگهای نقوش ،آنها را پس از رنگآمیزی به مدت دو
ساعت در ديگهاي بزرگي كه حاوی محلول روناس كوبيده
و جوهر روناس بود قرار داده و سپس شستشو میدادند .سایر
وسایل مورد نیاز در یک کارگاه چیتسازی عبارت بودند از:
	-میز چوبی با پایههای بسیار کوتاه که چیتساز بتواند در
حالتی که روی زمین نشسته با آن کار کند (تصویر .)2

مختصری از شیوه کار چیتسازی
به پارچههایی که برای چیتسازی بهکار میرفت" ،طاقه"
میگفتند .برای طاقهها ،از پنج نوع پارچه استفاده میشد؛ اول:
پارچههاي ابريشمي که پیش از دوره قاجار بهکار میرفتند،
دوم :كرباس ،سوم :متقالي دستباف كه ريزتر از كرباس بافته

تصویر  .2کارگاه چیتسازی ،نقاشی روی کاغذ ،دوره قاجار ،تهران ،موزه
نگارستان)(Bier, 1987: 150

همانگونه که پیشتر ذکر شد ،از آغاز سده یازدهم/هفدهم،
کاشان یکی از مراکز مهم تولید چیت ایران بود .سیاحان اروپایی
بیشتر به توصیف کارگاههای ابریشمبافی کاشان پرداخته و
اطالعات چندانی در خصوص منسوجات پنبهای در اختیار ما
نمیگذارند 13.در موارد معدودی ،نوشتههای آنان به رنگآمیزی
پارچههای ابریشمی و کتان در کاشان اشاره داشته که میتواند
بر تولید چیت یا قلمکار داللت کند .بهعنوان مثال ،توماس
هربرت 14انگلیسی -که در اواخر سلطنت شاه عباس اول به
ایران سفر کرد  -مینویسد؛ «مصرف ابریشم در کاشان برای
بافتن پارچههای مخمل و زربفت به قدری زیاد است که
کارترایت انگلیسی که در حدود سال  1600م .در آنجا اقامت
داشته میگوید که مصرف سالیانه ابریشم کاشان زیادتر از

تصویر " .3زنان اصفهان با چادرهای چیت" (National Geographic
)Magazine, 1921: 373

ی پژوهش هنر
دوفصلنامه علم 

چیتسازی در کاشان

سال دهم ،شماره بیستم ،پاییز و زمستان 1399

	-قطعهای از چرم یا پارچه به نام "مچ پیچ" که چیتساز به
هنگام ضربه زدن روی قالب به مچ دست خود میبست.
	-پارچه متقالی که روی میز پهن میکردند تا هم دندانههاي
قالبها خرد نشوند و هم چیتها بهتر به خود رنگ بگیرند.
	-قدح بزرگ سفالی که آن را لبریز از کتیرای خیسانده
میکردند و پارچه استامپ را روی آن به شکل تنبک
9
میپوشاندند.
	-رنگها که عموماً شامل؛ سیاه ،قرمز ،زرد ،آبی و سبز بود را
به صورت طبیعی از موادی مانند؛ نیل ،روناس ،زاج سفید،
زنگ آهن ،پوست انار ،کتیرا و غیره میساختند 10.برای
رنگسازی ،به وسایلی مانند هاون و تغار نیاز داشتند.
نقوش پارچههاي چیت بيشتر عبارت بودند از نقوش
اسليمي و بتهجقهاي كه به بته شاه عباسي نيز معروف بود.
البته نقشههاي مجالس بزمي و عاشقانه ،شكار و چوگان،
صحنههاي شاهنامه و واقعه کربال نیز وجود داشتند .يكي
دیگر از آنها حاشيه محتشم بود که شامل دوازده بيت از
محتشم كاشاني (متوفی 996 :ق 1588/.م ).در رثاي امام
حسين ع میشد .كليشهها و قالبها بر حسب نقش خود،
اسامي مخصوصي در میان چیتسازان داشتند ،از قبیل؛
محرمات ،رج رج ،درهم ،بند متكا ،بند رومي ،زنجيره ترمه،
زنجيره مرغ ،گلدان ،گل هشت دانه ،گل تاج ،كتيبه شاه
عباسي و غیره .نمونههای نقوش پارچههای چیت و قلمکار
که عموماً در اصفهان کاربرد داشتند -توسط محققان مختلفدر سالهای حکومت پهلوی منتشر شدهاند 11.اما عالوه بر آثار
این محققان ،کاربردهای گوناگون چیت و قلمکار در فرهنگ
ایران را میتوان از طریق عکسهای دوره قاجار و پهلوی اول
12
مشاهده نمود (تصویر .)3

مصرف یک ساله ماهوت لندن میباشد و هنر عالیتر آنها
رنگآمیزی پارچههای ابریشمی و کتان میباشد» (نراقی،
.)217 :1365
سایر سیاحان ،به صنعتی بودن کاشان و اهمیت نساجی
در ساختار تجاری شهر تأکید کرده و اشارات خاصی به چیت
ندارند 15.شاردن ،اساس ثروت و حیات مردم کاشان را صنعت
نساجی دانسته و گفته است که در هیچیک از بالد ایران،
انواع منسوجات بیشتر از کاشان تولید نمیشود (همان).
آدام اولئاریوس (یا اولشلگر) 16آلمانی که در سال  1635م .به
کاشان آمد ،به حضور تاجرانی از سایر اقوام و ملل از جمله
هندیها در بازار کاشان اشاره کرده و در ادامه نوشته است
که پارچهبافان را میتوان در حجرههای باز هنگام بافندگی
مشاهده کرد (اولئاریوس .)166 :1385 ،در قرن دوازدهم/
هجدهم نیز فرانسوا ولتر 17فیلسوف فرانسوی ،کاشان را همدوش
لیون ،شهر نساجی ابریشمی فرانسه معرفی کرده است (نراقی،
 .)386 :1374اما یک نسخه خطی از گلچین اشعار مراثی
که در ربیعاالول  1184ق 1770/.م .در کاشان کتابت شده،
اطالعات جالبی در اختیار ما میگذارد (تصویر  .)4در انجامه،
نام کاتب "عبدالمبین ابن آقا صادق چیتساز کاشانی" ثبت
شده که نشان میدهد چیتسازی ،یکی از مشاغل کاشان
در این مقطع تاریخی بوده است.
اوژن فالندن 18فرانسوی که در سالهای سلطنت محمدشاه
(حک 1250-1264 .ق 1834-1848/.م ).از کارگاههای
پارچهبافی کاشان بازدید کرده ،تنزل نساجی کاشان را نتیجه
شوم سیاستهای استعماری انگلیس و فروش پارچههای بسیار
ارزانتر در بازار ایران به قصد نابودی صنایع کشورهای آسیایی
دانسته است (ساطع .)182 :1389 ،اما به هر حال ،صادرات
منسوجات کاشان تا اوایل قرن بیستم نیز ادامه داشته است؛

17

مقدمهای بر شناخت چیتسازی کاشان با تکیه بر یک سند
نویافته

18

چرا که هانری رنه دالمانی 19که در سال  1328ق1910/.
م .از کاشان گذر کرده نوشته است« :همه ساله از شهرهاي
اصفهان ،يزد و كاشان مقدار زيادي پارچههاي پنبهاي و
ابريشمي منقوش توليد ميگردد و به كشورهاي باختر و
شرق اقصي صادر ميگردد» (رنه دالمانی.)439 :1335 ،
در سال  1288ق 1871/.م ،.عبدالرحیم کالنتر ضرابی
به درخواست حاکم کاشان ،کتاب «مرآة القاسان» یا «تاریخ
کاشان» را تألیف نمود .او در «باب عمل و صنعت کاسبی»
نوشته که دریافت مالیات از اجناس وارداتی و صادراتی ،بیشتر
مربوط به منسوجات است:
«مالالتجاره از کاشان منحصر است به پنبه و ریسمان و
تنباکو و بعضی سالها بادام و کذالک کرباس و قدک رنگشده
بیدگل و اقمشه ابریشمی از قبیل انواع مخمل و خارا و قناویز
و اطلس و ختائی و صوف و ُقطنی الوان و زری و جمله را اهالی
گمرک یک وجهی دریافت مینمایند و آنچه خارج میشود
به هذه التفصیل وجهی مأخوذ میدارند .آنچه مالالتجاره از
کاشان خارج میشود ،مباشرین گمرک از مکاری یک وجهی
به صیغۀ کوتواری مأخوذ میدارند ،یعنی از شتردار هر شتری
که حمل میکند چهارصد دینار و از قاطردار هر قاطر یا االغی

که حمل مینماید دویست دینار به صیغۀ کوتواری دریافت
میدارد و این کوتواری دخل به تاجر و صاحب مال ندارد
و از تاجر بهده التفصیل مطالبه میکند ( »...کالنتر ضرابی،
.)228 :1356
از متن فوق میتوان چنین استنباط کرد که بخشی از
کرباس کاشان ،در بیدگل (قریهای در دو فرسنگی شمال
کاشان) بافته میشده است .کرباس ،مهمترین ماده اولیه
برای چیتسازی بود .او در ادامه ،فهرست اجناسی که شامل
مالیات (یا کوتواری) میشدند را آورده است .برخی از موارد
این فهرست ،اقالمی است که در چیتسازی کاربرد داشتهاند؛
نیل (از اصفهان میآمده) ،کتیرا (از کرمانشاه) ،زاج و آهن (از
قزوین) و کرباس (از نطنز) (کالنتر ضرابی.)230-234 :1356 ،
در سال  1310ق 1892-1893/.م ،.محمدرضا بن جعفر
وصاف ( ،)1358کتابی با عنوان "چراغان :جغرافیای قصبۀ
بیدگل" تألیف نمود که حاوی اطالعات مفیدی در خصوص
اوضاع اجتماعی ،تجاری و جغرافیایی این منطقه در زمان
حکومت ناصرالدینشاه است .او در مورد بیدگل که شش
هزار سکنه داشته میگوید:

تصویر  .4بخشی از دو روی آخرین برگ نسخهای از "گلچین مراثی" ،کاشان ،ربیعاالول  1184ق 1770/.م ،.مجموعه سید امیر ساداتالحسینی
(آرشیو محمد مشهدی نوشآبادی)1399 ،

«حاضر شدند اینک حضرات چیتساز دارالمؤمنین کاشان
و بصوابدید یکدیگر و مصلحت همدیگر اجرای نتیجۀ خود
نمودند و هر یک بمصلحت و صوابدید همدیگر ّ
بالطوعه و
الرغبه قبول نمودند بنحوی که در ذیل مرقوم میشود و
ّ
معین و مشخص
نفر
دو
همدیگر
دید
ح
صال
به
را
خود
هرچی
ُم
ّ
داشتند یکنفر ستوده اطوار استاد آقای چیتساز و یکنفر
دیگر ستوده منقبت استاد قاسم چیتساز خلف مرحوم آقا
محمد اسماعیل بوجوء شهره و ملتزم گردیدند هر یک از این
دو نفر که هرگاه خدای نخواسته تقلبی از ایشان بروز و ظهور
نماید از عهده ترجمانی صنف خود برآمده باشند و هرگاه
قصوری از آنها سر زند که باید مورد مؤاخذه دیوان شوند به
تصدیق صنف خود از عهده کفایت مؤاخذه گمرک مبارکه
برآمده باشند و نیز مهرچی دو نفر مهرچی را دو نفر معمول
داشتند :یک نفر عالیشأن آقا مهدی حسین چیتساز و یک
نفر آقا محمد چیتساز مدع ّو به بوجوء و ناظر صنف خود را
به صالحدید هم آقا غالمرضا ولد مرحوم پهلوان حسن را
مقرر داشتند که آنچه کرباس که چیت میشود از هر محلی
اعم از اینکه
و از هر ممری و از هر رهگذری که عاید شود ّ
از تاجر باشد یا از کاسب باشد از هر که باشد و هر چه باشد
به اطالع ناظر مرقوم برای قسمت خود برده باشند و احدی
بدون اطالع ناظر از هیچ محلی کرباس و کار نبرده باشد و
بهیچ عذری خود را متعذر نسازد و به صوابدید همدیگر هر
یک فردا ً فردا ً ملتزم گردیدند که هرگاه احدی از ایشان
بدون اطالع ناظر کاری از محلی برده باشد و بخواهد خود
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«اهل حرفهاش زیادتر نساج و فالحند  ...در ازمنۀ سابقه
قصبۀ معموری بود و از قرار تقریر پیشینیان ،شمار خلقش به
چهل هزار رسیده و مشهور است که یک هزار و هفتصد دستگاه
شعربافی از اقمشه نفیسه و پارچههای لطیفه از تافتههای گلدار
و حریر موجدار و زریهای خوب و مخمل پرخواب و اطلسی
مشجر و قطنی سنگین و الجه رنگین و قناویز الوان و قصب
لطیف و سایر اقمشه ابریشمینه در بیدگل بافته میشده ...
کسادی و ناروائی اقمشۀ منسوجه این قریه به واسطه رواج و
رونق اجناس دول خارجه در ایران ،این قریه را کمکم ویران
و خلقش را کم نمود» (وصاف 5 :1358 ،و .)6
وی همچنین مینویسد در زمان فتحعلیشاه که «هنوز
چندان اقمشه فرنگستان در ایران متداول نبود ،قریب هفتصد
دستگاه شعربافی در بیدگل بافته میشد هر دستگاهی سالی
یکصد ریال که دوازده تومان و پنج هزار این زمان است مالیات
اخذ میشد و بعد از شکستن و نسخ دستگاه شعربافی بیدگل
دیوان همان را از ابریشمی که وارد کاشان میشود اخذ
میکرد که هنوز هم برقرار است» (همان .)36 :او در تفصیل
نام دکانها و ابنیه موجود در بازار چهارسوک بیدگل ،یک
دکان چیتسازی را ذکر کرده که در آن زمان مخروبه بوده
است؛ «دکان چیتسازی مال ورثه مرحوم حاجی مانده علی،
خرابه» (همان.)74 :
در آستانه روی کار آمدن حکومت پهلوی با تصویب قانون
ممنوعیت واردات منسوجات در سال  1301شمسی (Borjian,
) Afacan, 2015: 103؛ ،2007: 62چیتسازی در شهرهایی
مانند اصفهان ،کاشان ،شیراز و بروجرد رونقی دوباره یافت .در
میان اسناد اتاق بازرگانی کاشان (که متعلق به سال 1334
شمسی به بعد است) ،سندی مربوط به چیتسازی وجود
ندارد .در این اسناد به جز پارچههای ابریشمی -که دارای
ارزش بیشتری بودهاند -از سایر منسوجات بهطور مجزا نامی
نیامده است .شاید قدیمیترین سند موجود در خصوص

صنف چیتسازی کاشان ،قراردادی است که در  26شعبان
 1357ق 29 /.مهر  1317ش 1938/.م .میان هجده نفر از
چیتسازان منعقد شده است (تصویر  .)5متن این قرارداد
بدین شرح است:
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را ب ُعذری متعذر سازد مبلغ پنج تومان به کارگزاران گمرک
مبارکه مجاناً دادنی بوده باشد و ناظر به ناظر را عالیشأن
معین داشتند که بدون اطالع او تقسیم خود
استاد محمد را ّ
مشار الیه
را نبرد مگر باذن
ٌ
مطابق برنامهریزی که در فوق مرقوم شده تقسیمبندی
نمودند و هر یک مبلغ پنج 20تومان ملتزم گردیدند که هر
یک از ایشان تخلف بورزند از قرارداد مرقوم مبلغ مزبور را در
وجه کارگزاری دیوان اعلی کارسازی نمایند .کتبه فی یوم
بیست و ششم شهر شعبان المعظم من شهور سنه ».1357

بر اساس این توافق ،چیتسازان کاشان ،دو مهرچی (استاد
آقای چیتساز و استاد قاسم چیتساز) را برگزیده و برای این
دو نفر نیز دو مهرچی (آقا مهدی حسین چیتساز و آقا محمد
چیتساز) معمول داشتهاند .یک نفر بهعنوان ناظر صنف (آقا
غالمرضا) انتخاب شده و در نهایت ،یک نفر ناظر به ناظر (استاد
محمد) شده است .برقراری این نظام دقیق نظارت صنفی،
برای پرداخت مالیات بوده که هر کس بر اساس میزان سهم
خود در تولید چیت ،مالیات بپردازد .آنان متعهد شدهاند که
هر چه کرباس (قابلاستفاده در چیتسازی) یافت شود را
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به اطالع ناظر برسانند تا مقدار سهم مشخصشده خود از آن
را بگیرند .بیشترین سهم در میان این هجده نفر را "استاد
آقا" با چهار و نیم کار دارد .هر کسی که از این قرارداد تخلف
میکرده ،باید مبلغ پنج تومان بهعنوان جریمه به کارگزاران
گمرک میپرداخته است .در حاشیه کاغذ هم دو اصالحیه
به تواریخ شعبان  1380ق 1961/.م .و  1386ق 1966/.م.
بدان افزوده شده است که نشان میدهد این قرارداد حداقل
تا سه دهه دارای اعتبار و کاربرد بوده است .در پشت کاغذ،
دو اثر از قالبهای چیت نقش بستهاند (تصویر  .)6در باالیی
فقط یک قالب قرمزرنگ ضرب شده ،ولی در پایینی دو قالب
سیاه و قرمز را توأمان بهکار بردهاند که نشان میدهد طرحی
برای یک چیت دو رنگ بوده است.
در اینجا ناظر به ناظر ،استاد محمد تعیین شده؛ کسی که
قرارداد نزد او محفوظ بوده است و میتوان او را رئیس صنف
چیتساز دانست .در ُمهر او در ذیل این قرارداد ،عبارت "العبد
المذنب محمد" خوانده میشود .در عکسی متعلق به حدود
سال  1308شمسی ،استاد محمد و چهار تن از پسران او با
لباسهای رسمی دیده میشوند (تصویر  .)7در پسزمینه
عکس ،یک پرده چیت با نقوش گلهای فرنگی بزرگ آویزان
است .پدر استاد محمد ،عبدالرحیم (که ُمهر او با عبارت
"عبدالراجی عبدالرحیم" در ذیل قرارداد نقش بسته) و جد
او رجبعلی نیز چیتساز بودهاند .یک ُمهر چوبی از رجبعلی
چیتساز با عبارت "عمل رجبعلی چیتساز سنه  "1318به
جا مانده است (تصویر  .)8استاد محمد برخی از چیتهای
خود را با قالب د ّواری به مضمون "عمل استاد محمد" امضا
میکرده است (تصویر  .)9متأسفانه همانند اکثر آثار فرهنگی
و هنری کاشان قدیم ،قالبهای چیت استاد محمد -و نیز
سایر اساتید چیتساز -در واپسین سالهای حکومت پهلوی
فروخته شدند و معدودی از آنها در تملک نوههای او باقی
21
ماندهاند (تصویر .)10
ظاهرا ً استاد محمد یک ملک در نزدیکی باغ فین داشته
که عملیات گازری پارچهها را آنجا انجام میداده و کارگاه او
در بازار پانخل بوده است .با پرسوجو از نوادگان استاد محمد،
دو پارچه چیت که او کار کرده یافت شد؛ اولی سفرهای است
که او برای جهیزیه دختر خود تدارک دیده بوده و امروزه
در وضعیت بسیار خوبی حفظ شده است (تصویر  .)11این
سفره با قالبهایی در دو رنگ نیلی و روناسی منقوش شده
است .در حاشیه ،کتیبههایی از مصرع دوم یک بیت شعر از
شاعری ناشناس تکرار شده است .بیت چنین است:
برد عنقای قاف از سفرهات هر روزه قسمت را
كشی چون در بساط آفرینش خوان نعمت را
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یحیی ذکاء ( 1344تصویر  ،)12تصویری از یک سفره
قلمکار در موزه مردمشناسی تهران چاپ کرده که هر دو
مصرع این شعر در آن وجود دارد .قالب مصرع دوم شعر در
سفره موزه مردمشناسی ،بسیار شبیه قالب سفره استاد محمد
است؛ اما از آنجا که محل تولید این قالبها بر ما نامعلوم است،
نمیتوان در مورد کاشانی بودن یا نبودن آن سفره نظر داد.
حاشیهها ،ترنج ،ختاییها و رنگبندی سفره استاد محمد،
بسیار شبیه قالیهای الکی کاشان است؛ بهخصوص که بر
خالف اکثر چیتهای کارشده در اصفهان و یا هند ،پسزمینه

حاشیهها با رنگ قرمز به صورت تیرهتر از گل و برگها درآمده
است .از آنجا که دستگاههای کاربافی ،پارچههای با عرض
 60سانتیمتر تولید میکردند ،برای تهیه این سفره ،دو
قطعه پارچه کنار هم دوخته شده تا سفرهای به عرض 120
سانتیمتر تولید شود.
اثر دیگر استاد محمد ،پارچهای است که باقیماندههای
مواد غذایی روی آن نشان میدهند که بهعنوان سفره از آن
استفاده شده است (تصویر  .)12مانند کار پیشین ،برای تولید
این چیت نیز از دو رنگ استفاده شده ،ولی در اینجا رنگها
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راست :تصویر ُ .8مهر یکی از چیتسازان کاشان
با عبارت "عمل رجبعلی چیتساز سنه ،"1318
کاشان ،در تملک محمد چیتسازیان (نگارنده،
)1399

وسط :تصویر ُ .9مهر استاد محمد چیتساز با
عبارت "عمل استاد محمد" ،کاشان ،عصر پهلوی
اول ،چوب گالبی ،قطر 7.1 :سانتیمتر ،ارتفاع4.2 :
سانتیمتر (مجموعه نگارنده)1399 ،

چپ :تصویر  .10یکی از قالبهای استاد محمد
چیتساز ،کاشان ،عصر پهلوی اول ،در تملک
محمد چیتسازیان (نگارنده)1399 ،
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سیاه و قرمز هستند .از آنجا که رنگ پسزمینه ،قرمز روناسی
است و نقوش به رنگ سیاه و کرمی هستند ،این اثر در نگاه اول
همانند فرشهای الکی خودنمایی میکند .طبق گفتههای
افراد مسن ،ظاهرا ً در عصر پهلوی اول ،این سفرهها در دو نوع
رنگبندی کاربرد زیاد داشتند؛ یکی قرمز روناسی و دیگری
آبی نیلی .ساختار کلی این اثر ،شامل دو حاشیه پهن و سه
حاشیه باریک و یک ترنج دایرهای است .حاشیههای طولی و
عرضی چیت ،طرحهای متفاوتی دارند .در حاشیههای عرضی
این مستطیل ،از ریتم نقشمایههای بتهجقه استفاده شده
است (تصویر  .)13این چیت ،از کنار هم دوختن سه پارچه
به عرض  60سانتیمتر تشکیل شده است.
نمونه منحصربهفرد دیگری از چیت تولید کاشان ،یک
رولحافی است که عالوه بر نقوش گیاهی ،نقشمایههای انسانی
و حیوانی نیز دارد (تصویر  .)14در چهار گوشه حاشیهها ،یک

مرد سوار بر شیر نقش بسته و در خود حاشیهها ،ریتمی از
نقوش سرومانندی آمده که در میان هر کدام از آنها تکچهره
یک مرد دیده میشود .رنگبندی این رولحافی ،مشابه تصویر
 11است؛ با این تفاوت که این اثر ،لکههایی از رنگ زرد نیز
دارد .آخرین نمونه قابلذکر از چیت تولید کاشان ،یک سفره
هیئتی به طول  12متر است که توسط استادکاری ناشناس در
سه رنگ سیاه ،قرمز و آبی چاپ شده است .در ابتدا و انتهای
آن ،چند حاشیه پهن و باریک با نقوش گیاهی و بتهجقهای
به چشم میخورند (تصویر  .)15در طول سفره نیز ترنجها
و نقشمایههای گیاهی اطراف آن به صورت یکسان تکرار
شدهاند (تصویر  .)16در یکی از حاشیهها ،زنجیرهای از کتیبهها
با عبارت "شکر نعمت نعمتت افزون کند" ُمهر شده است.
چنین سفرههایی امروزه نیز در برخی از روستاهای کاشان
(مانند بزرک) در مراسم آیینی "سفره برکت" کاربرد دارند.
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تصویر  .15بخشی از یک سفره چیت (حاشیه آغازین) ،کاشان،
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An Introduction to the Identification of Kashan Chintz
Production Based on a Newly Found Document
Mohammad Reza Ghiasian*
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Abstract
The history of textile in Kashan dates back to the millennia BC. In the Islamic era, it
was one of the most important centers for the production of silk and cotton fabrics. One
of the textiles that was produced in Kashan from the Safavid era onwards was called chit
(i.e. chintz). Chintz is the art of block stamping on calicoes. This technique, which was
a cheap way to imitate brocade and embroidery, was popularized in Iran and India from
the beginning of the seventeenth century. Since these cheap goods were produced for
everyday use, very few examples and historical documents have been survived. This paper
with examination of a newly discovered document belonging to first Pahlavi era, surveys
the characteristics of chintz production in Kashan. This research has been done by using
library and documentary materials and descriptive-analytical and historical methods. One
of the most important questions is the technical and artistic features, the prevalence and
the reason for the decline of Kashan Chintz production. The document presented in this
paper shows that in 1938, at least eighteen Chintz making workshops were active in
Kashan, which indicates the widespread prosperity of this art in Kashan. This document
was in fact a trade agreement for the payment of taxes, so that everyone should pay
taxes based on their share in the chintz production of the city. Compared with Isfahan
productions, Kashan chintz, especially those printed in two colors, can be considered as
imitations of carpets. One of the main reasons for the degeneration of Kashan chintz in
the second Pahlavi era was variety of items produced in the textile factories of the city.

Keywords: Chintz, Qalamkar, Kashan’s Textile, Safavid Period, First Pahlavi
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