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جایگاه و میزان تأثیر رشتۀ دانشگاهی فرش در 
بهبود اقتصادی فرش ایرانی در دوران معاصر*

چکیده
امروزه هنــر ـ صنعت فرش دســت باف با توجه به 
مســائل اقتصادی و سیاســت های بین المللی در قبال 
ایــران جایگاه خود را تقریبــًا در بازارهای جهانی از 
دست داده و به تدریج دچار رکود شده است. ازطرف 
دیگر، بازار داخلی فرش دست باف  نیز از رونق افتاده 
و دیگر همان تعداد اندک هم نمی توانند خریدار فرش 
دست باف باشــند. در چنین شــرایطی تفکر بازاری 
فرش دســت باف، نیازمند تغییر و تحول، هم از لحاظ 
فرهنگی و هم اقتصادی است. دیگر زمان آن رسیده تا 
با حفظ اصالت ها و هویت فرهنگ ســنتی در طرح و 
رنگ، برای رونق بیشتر این هنر ـ صنعت در بازارهای 
جهانی از روشها و شیوه های جدید استفاده شود. رشتۀ 
دانشــگاهی فرش این قابلیت را دارد و می تواند قشر 
تحصیل کرده ای را با توانایی اجرای طرح هایی مطابق 
ســلیقۀ رایج و موردپســند جامعه و همگام با دنیای 
روز تربیت کند؛ بنابراین، مطالعه بر روی این رشــته 
و شناســایی آن به قشر ســنتی بازار فرش دست باف 
ضــروری می نماید. با تحقیقی که به شــیوۀ توصیفی 
ـ تحلیلــی و با روش ترکیبی، کتابخانــه  ای و میدانی 

صورت گرفته، این نتیجه به دســت آمده است که با 
شرایط اقتصادی فعلی و ســرفصل دروس این رشته 
با گرایــش طراحی، دانش- آموختــگان درزمینه های 
مختلــف طراحــی و رنگ آمیزی انــواع نقوش قالی، 
به صورت علمی و بــا تکنولوژی جدید، مهارت الزم 
اعم از طراحی، رنگ آمیزی با رایانه، شــناخت نقوش، 
شــناخت بازارها و... می توانند یک طراح، تولیدکننده، 
مشــاور در کلیۀ زمینه های صادراتی و... باشند. نتیجۀ 
نهایی آن اســت که رکود فعلی بازار فرش دست باف، 
نیازمنــد فکر جدید و جوان اســت. طرح و رنگ های 
گذشته، دیگر جواب گوی بازار آشفتۀ امروزی نیست 
و دانــش آموختگان این رشــته مهــارت الزم را برای 
همفکری بــا تولیدکنندگان باتجربه دارا می باشــند تا 

سبب بازدهی اقتصادی این محصول در ایران شوند1.
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مقدمه 
فــرش دســت باف ایرانی در تمــام دوره های حیات 
خود مهم تریــن کاالی مبادالتی و تجاری در داخل و 
خارج از کشــور بوده است و اگر به تاریخ تجاری آن 
و همچنین اطالعات و آمــار موجود صادرات فرش 
دســت باف نگاهی بیندازیــم، در دوره های مختلف 
همیشه با مشکالتی روبه رو بوده است. برخی از سال ها 
با افزایش صــادرات و برخی ســال ها با رکودی که 
تحت تأثیر عوامل مختلف بوده، مواجه می شده است؛ 
»به نحوی که در دهۀ پنجاه شمســی، نمودار صادراتی 
با تغییرات چشم گیری روبه رو بوده و بیشترین حجم 
صادرات در سال 1359 به میزان 66درصد بوده است« 
)پروان، 1389،163(. همچنین »ســهم فرش در سال 
1373 از صــادرات، 44درصد و در ســال 1380 به 
13/09 کاهش یافته است« )چیت سازیان، 1389، 54(.
در شــرایط فعلی که اقتصاد ایــران با تحریم های 
بین المللــی روبه روســت و ازطــرف دیگــر رقبای 
تولیدکننده، فرش هایی بــا قیمت های پایین تر را وارد 
بازار جهانــی می کنند و طبق نظرســنجی های مرکز 
تحقیقات فرش دست باف، مردم اکثر کشورهای جهان 
فرش ایرانی را می  پسندند، اما قیمت باالی آن مانع از 
خرید آن ها می شــود و همچنین درزمینۀ طرح و نقش 
سال هاست که نوآوری صورت نگرفته است و بازار این 
محصول دچار رکود شده، وضعیت این هنر ـ صنعت 
نیازمند تغییر اســت. تولیدکننــدگان و تجار باید این 
مسئله را بپذیرند که شیوه های قدیمی تجارت و تولید 
در جوامــع امروزی، جواب گوی بــازار این محصول 
نیست. از جمله راهکارهایی که شاید بتواند به ارتقای 
این هنر ـ صنعت تا حدودی کمک کند، توجه به قشر 
جوان و دانش آموختۀ رشــتۀ کارشناسی فرش است. 
یکی از اهداف تأســیس این رشته، تربیت کارشناسان 
و مشــاوران ماهر بوده است که بتوانند در کارگاه  های 
تولیدی در کنار تجربۀ تولیدکنندگان، درصد زیادی از 

ضعف های تجاری این هنر ـ صنعت را کاهش دهند. 
در این زمینــه، پژوهش های زیادی صــورت گرفته، 
از جمله مقاله هایی بــا عنوان های تأثیر دانش مهارت 
دانش آموختگان شــاخۀ کاردانش رشتۀ صنعت فرش 
دســت باف بر وضعیت اشتغال آن ها )کریمی ماچیانی 
و ســلطانیان، 1386(2، آثار آموزش های شاخۀ کار و 
دانش بر کارایی فنی صنعت فرش دست باف )بریم نژاد 
و شم آبادی، 1384(3، نقش طرح های جدید در توسعه 
و گسترش فرش دست باف )ایمانی، 1389(4، ابداع و 
نوآوری در طرح و نقشــۀ فرش دست باف )نیکویی، 
1386(5، شناسایی مهم ترین نیازهای عامل تولید هنر ـ 
صنعت فرش دست باف برای باالبردن کمیت و کیفیت 

تولید )کریمی ماچیانی و سلطانیان، 1386(6.
ازایــن رو هــدف ایــن پژوهــش، معرفی کردن 
توانایی های دانش آموختگان این هنرـ  صنعت به جامعۀ 
بازار فرش دســت باف و همچنین بیــان راهکارهایی 
نوین در جهت بهبــود بازدهی اقتصادی این محصول 
اســت. در همین راستا، تحقیق حاضر در پی پاسخ به 

دو پرسش اساسی است:
1. آیا دانش آموختگان کارشناســی فرش با توجه 
به آموزش هایی که در دانشــگاه به آن ها داده می شود، 
توانایی ایجاد تغییر و تحول ســاختاری در این هنر ـ 

صنعت را دارند؟
2. دانش آموختــگان کارشناســی فــرش چگونه 
می توانند به بازدهی اقتصــادی این محصول در بازار 

حرفه ای آن کمک کنند؟
برای پاســخ به ســؤاالت فوق، ابتدا به بررســی 
مفاهیمی چون نگاهی گذرا بــه تاریخ تجارت فرش 
دســت باف، معرفی رشــتۀ کارشناســی فرش، دالیل 
تضعیف این هنــر ـ صنعت، اهمیت نوآوری در طرح 
و نقش، بــازار داخلی و خارجی فرش دســت باف، 
بررســی توانایی های دانش آموختگان از طریق بررسی 
ســرفصل دروس این رشــته و چگونگی به کارگیری 
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مهارت هــای آن ها در هرکدام از تعاریفی که اشــاره 
شد، و در پی آن، به تحلیل تحقیقات میدانی که شامل 
مصاحبه به  صورت باز و بسته است، پرداخته می شود 
و درنهایت، نتیجه گیری هــا از طریق تحلیل داده های 

آماری با نرم افزار spss و تصاویر بیان می گردد.
در ایــن پژوهــش، به دلیــل تمرکــز و پرهیز از 
پراکندگی مطالب و به دلیل آنکه بازار فرش دست باف 
شهر تهران نمونه های بی نظیری از دنیای بزرگ هنر ـ 
صنعت فرش دست باف را در خود جای داده است و 
در دانشگاه هنر این شــهر نیز رشتۀ کارشناسی فرش 
تدریس می شــود و همچنین به دلیــل اهمیت طرح و 
رنگ در تجارت این محصول، فقط به بررسی گرایش 
طراحی از رشــتۀ کارشناســی فرش پرداخته خواهد 
شــد. بر همین اســاس، اطالعات از منابع کتابخانه ای 
و نمونه های واقعی و مصاحبه به شــیوۀ باز و بســته 
از تولیدکنندگان فرش دســت باف و دانش آموختگان 
کارشناســی فرش به صورت پرســش نامه و همچنین 
تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss16 جمع آوری 

شده است.

نگاهی گذرا به تجارت فرش
فرش دســت باف ایرانی همیشــه یکی از نمودهای 
اساســی فرهنگی ایران بوده که کم کم جایگاه خود را 
در داخل و خارج از کشــور پیدا کرده اســت. خرید 
و فــروش این محصــول از دوران صفویــه به رونق 
و شــکوه خود رســید؛ به همین دلیل، همیشه تاریخ 
تجارت فــرش را از دوران صفویــه به صورت کلی 
مورد بررســی قرار می دهند. جهانگــردان زیادی از 
جمله دالواله ایتالیایی، شاردن فرانسوی، کروسینسکی 
لهستانی، تاورنیه فرانسوی، هرکدام به نوعی به صنعت 
فرش ایرانی اشاراتی داشــته اند. یکی از پژوهشگران 
بــر این اعتقاد اســت که تمدن صفوی، شــاید برای 
نخســتین بار در تاریخ، قالی بافی را از ایل ها و طایفه-

های متحرک و کوچنده و روستاها به شهرهای بزرگ 
آورد. کارگاه های بافندگی بزرگ و متمرکز در شهرها 
به وجــود آمدند و به همراه آن، دگرگونی های کمی و 
کیفی در هنر و صنعت قالی بافی، که متناسب با نیازها 
و خواست های اشرافیت شهری بود، ایجاد شد. طرح 
و نقشه نیز نخستین بار با دست هنرمندان و نقاشان و 
مینیاتوریست های زبردست شهری، با الهام از نقوش 
ســایر هنرها رواج یافت. در آن دوره، به تدریج نظام 
اقتصــادی بر صنعــت قالی بافی کارگاه های شــهری 
مسلط گردید. تک بافی خانگی و مستقل و خودبسندۀ 
عشــایری روستایی، جای خود را به گروه های بزرگ 
کارگران بافنــده داد که در خدمت کارفرمایانی بودند 
که نقاشــان و طراحان ماهر و رنگرزان و پشم ریسان 
کارآزمــوده را نیز اســتخدام و زیر فرمان داشــتند. 
تقســیم کار، هنر ـ صنعت فرش را از صورت سنتی 
خود خارج کرد. تقســیم کار بر محور تولید متمرکز 
کارخانه ای قرار داشت و تابع دستمزد و قانون عرضه 
و تقاضا بود. بر همین اساس، کارگاه های سلطنتی نیز 
به وجود آمدند که به ســفارش شــاهان، شاهزادگان، 
درباریان و ســایر سران و ثروتمندان و همچنین برای 
اماکن متبرکه، فرش های نفیســی بافته می شد. شاهان 
صفوی بــه قالی بافی اهمیت زیــادی می دادند؛ برای 
نمونه، شاه اســماعیل تبریز را مرکز هنری و فرهنگی 
ایران قرار داده و چند کارگاه قالی بافی را در آن شــهر 
برپا ســاخته بود، یا حتی شاه تهماســب خود به دلیل 
عالقه ای که به فرش داشــت، چند طــرح فرش نیز 
خود کشــیده بود و گفته می شــود طرح و نقش قالی 
در آن دوران، بــه اوج زیبایی خود رســیده بود. »در 
ســال 1006ق، شــاه عباس اصفهان را پایتخت خود 
تعیین کرد و این شــهر مهد هنرهای ایرانی، از جمله 
قالی بافــی شــد؛ به طوری که اکثــر فرش هایی که در 
موزه های برجســتۀ دنیا نگهداری می شوند، مربوط به 
این دوره هستند« )حشمتی رضوی،1389، 183(. اما 
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کند. با توجه به تقاضای فرش در کشور های خریدار 
فرش ایران، بیشــترین سود از صادرات فرش نصیب 
تاجران خارجی می شد و تاجران ایرانی به دلیل شرایط 
سخت عبور از مرزهای جغرافیایی، سود قابل توجهی 
را به خود اختصــاص نمی دادند )پروان،1389، 85(. 
تقریبًا از همین دوران، مشــکالت هنرـ  صنعت فرش 
بــروز کرد. »به دلیل افزایش صادرات در دورۀ پهلوی، 
تولیدکنندگان و بافندگان فرش برای دســت یافتن به 
سود بیشتر، به تولید فرش های ارزان قیمت پرداختند؛ 
به طوری که سفیر ایتالیا در سال 1308ش، در گزارشی 
به وزارت خارجۀ ایران نوشته است: جنس قالی  های 
ایرانی )در بازار ایتالیا( خیلی پست تر از قالی های قبل 
از جنگ جهانی اســت و نسبت به قالی های سی سال 
قبل، اصاًل قابل مقایســه نیست. به  مناسبت سفارشات 
زیادی کــه داده می شــود و خریــداران روزافزون، 
کارخانجات قالی هم به همین دلیل قالی زیادی بافته 
تا به قیمت ارزان به فروش برساند و مشتریان آمریکا 
بیشــتر در این باب مؤثر بودند و این موضوع نباید به 
ضرر قالی های خوش بافت ایران تمام شــود. در واقع 
می توان گفت که آمریکایی ها ســلیقۀ خود را در باب 
طــرح و رنگ و بافت به قالی ایــران تحمیل کرده اند 
و چون محصــوالت قالی روزبه روز زیاد می شــود، 
رنگ هــای طبیعی کفایت نکرده و مجبور می شــوند 
رنگ های مصنوعی اســتعمال کنند. گرچه می توان در 
اثر تجربیات و عملیــات زیاد، از رنگ های مصنوعی 
نیــز الوان ثابتی به دســت آورد، ولی باز آن لطافت و 
خوبی رنگ های طبیعی را نمی توان به دســت آورد« 
)پروان، 1389، 140(. بر همین اســاس، به دلیل آنکه 
فروش فرش دســت باف در بازارهــای جهانی رونق 
زیادی گرفته بود، سوء اســتفاده هایی از سوی برخی 
از ســودجویان صورت گرفت که به تدریج پایه های 
اصلی فرش دســت باف را دچار تزلزل می کرد. برای 
برطرف کــردن این معضل، در ســال 1308ش وزیر 

هم زمان با رکود تولید ابریشم در ایران، جنگ داخلی 
در آمریکا شروع شد و صادرات پنبۀ آن به بازار اروپا 
کاهش یافــت و موجبات رونق پنبــه کاری در ایران 
را فراهــم آورد و کم کم راه ارتباط ایــران را با بازار 
بین المللی باز کرد. موفقیــت در صادرات پنبه باعث 
رونق تولید و صادرات فرش دست باف به کشورهای 
اروپایی شــد. ارزانی نیروی انسانِی تولید فرش، یکی 
از مهم تریــن مزیــت های فرش دســت باف در دورۀ 
قاجار بود. تنوع طرح و نقش فرش دســت باف ایران 
نیز در موفقیت ایران در بازار بین المللی فرش بســیار 
بااهمیــت بود. رقبــای ایران برای تســخیر بازارِ این 
محصول، از طرح و نقش فرش دست باف ایران تقلید 
می کردند. در کنار زیبایــی طرح و نقش فرش ایران، 
دوام فرش های مناطق مختلف نیز شــهرت بســزایی 
داشت. درمجموع، در دورۀ قاجار هنر ـ صنعت فرش 
شرایط مطلوبی داشته است. تقاضای روزافزون برای 
فرش ایــران در اروپا و آمریکا و نیــاز اقتصاد ایران 
به تولید کاالهــای صادراتی پرارزش، موجب شــد 
تولید و صادرات در ایران گسترش یابد. شرکت های 
خارجی عالوه بر سرمایه گذاری برای تولید، مدیریت 
تولید را نیــز در کنترل خود درآوردند. می توان گفت 
که دورۀ قاجار دورۀ معرفی فــرش ایران به جهانیان 
و رونــق تجارت بین المللی آن بــود؛ به طوری که در 
اوایل دورۀ قاجار ســهم فرش از صادرات به آمریکا، 
7/15درصــد و در اواخر دورۀ قاجار ســهم فرش از 
صادرات، 41/68درصد بوده است. همین بازار خوب 
کم کم برای فرش دست باف ایران مشکالتی به وجود 
آورد؛ از جمله در دورۀ پهلوی بخشــی از فرش های 
فــارس به مصر صادر می شــد و کم کم مصر به یکی 
از تولیدکنندگان فرش دســت باف بدل شــد. در این 
دوره، ترکیــه تعرفۀ واردات فرش ایــران را بیش از 
انــدازه باال برد و ایران هم تالش کرد تا فرش هایی را 
که با رنگ های جوهری بافته شــده بود، به مصر وارد 
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اولویت  های مهم آن گردید. در ســال 1379، وزارت 
جهاد سازندگی و کشــاورزی ادغام شدند که در آن، 
واحد هایی از جمله »ادارۀ کل فرش و صنایع دســتی 
روستایی« و »مرکز تحقیقات فرش« تشکیل شدند. در 
سال 1366، »اتحادیۀ مرکزی فرش دست باف روستایی 
ایران« ودرســال 1377 فعالیت های فرش بافی در دو 
وزارت جهاد ســازندگی و تعاون آغاز شــد، و تولید 
فرش در ســازمان هایی از جمله آستان قدس رضوی، 
کمیتۀ امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در جهت 
حمایــت هنــرـ  صنعت فرش و هم اشــتغال زایی و 
اشاعۀ این هنر ـ صنعت انجام گرفت. در سال 1379، 
دومین مســابقۀ طراحی نقشۀ فرش در جهت سنجش 
اســتعدادهای نو و تشــویق طراحان بــرای ابداع و 
نوآوری برگزار شد. ایجاد سازمان های موازی درزمینۀ 
فرش و تعــدد مراکز تصمیم گیری که همگی وظایف 
واحــدی را دنبال می کنند، از جمله وزارت بازرگانی، 
شرکت سهامی فرش، مرکز توســعۀ صادرات ایران، 
مؤسســۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، سازمان 
نمایشگاه های بین المللی، کمیسیون نرخ گذاری و میز 
فرش، وزارت جهاد کشــاورزی، شرکت های تعاونی 
قالی بافی، ادارۀ کل فرش و صنایع روســتایی و مرکز 
تحقیقات فرش، وزارت تعاون، سازمان صنایع دستی، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان های وابسته 
به آن، مثل میراث فرهنگی و موزۀ فرش، وزارت علوم 
و تأسیس رشتۀ کارشناسی فرش در کشور، اتحادیه های 
صنف تولیدکنندگان و فروشندگان، کمیتۀ امداد، آستان 
قدس رضوی و... همگی به نحوی دست اندرکار امور 

فرش شدند )حشمتی رضوی،1389،98(.

ضرورت ایجاد رشتۀ دانشگاهی فرش از دیدگاه 
آقای عابد )رئیس شرکت سهامی فرش ایران(

آقای محمدرضا عابد از ســال 1362 تا 1377 حدود 
پانزده ســال مدیرعامل و رئیس هیئت مدیرۀ شرکت 

فالحــت و تجارت و فواید عامــۀ وقت، از وضعیت 
تولید فرش در کشور اظهار نگرانی کرد. »در اثر عدم 
اطالع و احاطۀ بافندگان و تهیه کنندگان قالی به نکات 
و دقایق مهم، از قبیل رنگرزی، نقشــه و تهیۀ پشــم 
)صــادرات قالی( مقام خود را از دســت داده و برای 
تجدید رونق آن در بازار های دنیا حتمًا باید تعلیمات 
کافی و بلکه نظارت جدی ازطرف دولت داده شــده 
و اعمال گردد. کریم آقا بوذرجمهری، وزیر فالحت، 
بــرای تربیت نیروی انســانی الزم بــرای طراحی و 
رنگ آمیزی و رنگرزی قالی پیشنهاد کرد که از مدرسۀ 
نقاشــی وزارت جلیلۀ معارف اســتفاده کنند و برای 
عملی شدن این منظور، از هیئت وزرای عظام خواست 
تا امکان انتقال مدرســۀ مزبور را با بودجۀ پرسنلی و 
اعتباراتــی که داد، بــه وزارت فالحت فراهم نمایند« 
)پروان، 1389، 141(. بعد از این تاریخ، سازمان های 
مختلف در رابطه با این هنر ـ صنعت نیز ایجاد شدند؛ 
از جملــه کمیســیون های قالــی در وزارت تجارت، 
وزارت داخلــه و اطاق تجارت در ســال 1308ش، 
تأسیس مؤسسۀ قالی ایران در وزارت اقتصاد در سال 
1309ش، تأسیس شرکت سهامی فرش ایران در سال 
1310ش. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، بسیاری از 
آنانی که امنیت ســرمایۀ خــود را در خطر می دیدند، 
فعال شــدند و درنتیجه بازار ارز دچار نوسان شدید 
گردید. در این میان، فرش دســت باف وضع خاصی 
یافت؛ زیرا قیمــت آن در بازارهای غربی، هر روز به 
رقم فزاینده ای نزدیک می شــد، تا آنکه بعد از چندی 
ســطح قیمت فرش های صادراتی به حدی رسید که 
رابطۀ مبادلۀ ریال به دالر به نرخ رسمی را کنار بگذارد 
و سیاســتی جدید انتخاب کند. در اینجا بود که پیمان 
ارزی به وجود آمد. کم کــم تعاونی های زیادی برای 
حمایت از این محصول ایجاد شــد. در سال 1364، 
جهاد سازندگی روســتا ها به وزارت جهاد سازندگی 
تبدیل شــد و فعالیــت درزمینۀ فرش بافــی، یکی از 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
94

.1
1.

27
.2

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             5 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082738.1394.11.27.2.8
https://goljaam.icsa.ir/article-1-203-fa.html


دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 27
بهار و تابستان 1394

28

سهامی فرش ایران بود و یکی از متولیان اصلی ایجاد 
این رشتۀ دانشگاهی است. ایشان طی مصاحبه ای که 
در ســال 1377 داشــته اند، ضرورت ایجاد این رشته 
را این گونه عنوان کرده اند: »فکر تشــکیل رشتۀ فرش 
بــه نیازهای ســازمان درزمینۀ کارشــناس و نیروی 
متخصــص برمی گــردد. ما مدت ها با ســازمان امور 
اداری و اســتخدامی بحث و جلساتی داشتیم مبنی بر 
اینکه چگونه بتوانیم نیرو جذب کنیم. یکی از راه های 
پیشنهادی ســازمان این بود که تعدادی از دیپلمه های 
عالقمند را از طریق آزمون انتخاب کرده و با همکاری 
یکی از مراکز آموزشــی، تحت آموزش قرار دهیم و 
سپس استخدام کنیم. بر این اساس، برای اولین بار در 
سال 1369ش دورۀ کاردانی فرش را برگزار کردیم و 
دانش آموختگان آن جذب شرکت سهامی فرش ایران 
شــدند؛ ضمن اینکه تعدادی از این هــا کارمند قبلی 
سازمان بودند و ارتقا پیدا کردند. با توجه به این تجربه 
و نیــز مطالعاتی که روی کشــورهای دیگر، از جمله 
چین داشــتیم که این رشــته را به صورت دانشگاهی 
دارد و ضرورت اینکه مدیریت فرش از حالت تجربی 
بیرون بیاید و کارشناسانی تحویل جامعه شوند که در 
همۀ زمینه های فرش، چه مواد اولیه، چه طرح و رنگ 
و چه اقتصادش اطالعات جامع و کاملی داشته باشند 
و نیز برای رفع مشــکالتی که درزمینۀ تولید در فرش 
داشــتیم، در یکی از جلساتی که در کاشان در حاشیۀ 
برپایی یــک موزۀ فرش با دکتر حبیبــی، معاون اول 
رئیس جمهوری برپا بود، دکتر شــامخی، رئیس وقت 
دانشــگاه کاشان، با توجه به ســابقۀ فرش در کاشان 
پیشــنهاد این رشــته را دادند و من نیز اعالم آمادگی 
نمودم. به غیر از نیازهای شرکت که یکی از چندمین 
اهداف بود، یکی از اهداف تأســیس، کمبود مدیریت 
برای فرش ایران بود؛ به دلیــل نبود تجربۀ علمی در 
این زمینه، اکثراً فعالیت ها به صورت تجربی بوده است 
مثاًل عمواوغلی را داشــتیم که رفت، دیگر چه کسی 

جایگزین او شد؟ تجارب کاری متخصصین داشت از 
بین می رفت؛ یا مثاًل چه کسی کار دبیر صنایع کاشان 
را ادامه می داد؟ در واقع بخش خصوصی ما به تجارت 
فرش و سود های آنی گرایش پیدا کرده بود و ما تعدد 
صادرکننده داشتیم تا تولیدکننده. این ها عواملی بود که 
ایجاد این رشــته را ضروری می نمود و باید نیروهایی 
تربیت می شــدند که با توجه به تجربۀ علمی خود در 
دانشــگاه، تولید فرش را مدیریت کرده و سروسامان 

دهند« )چیت سازیان، 1382، 220ـ221(.

ضرورت ایجاد رشتۀ کارشناسی فرش از دیدگاه 
وزارت علوم و تحقیقات

طبق آخرین اصالحیۀ وزارت علوم در جلسۀ مورخۀ 
7بهمن1385، ضرورت ایجاد رشتۀ کارشناسی فرش 
این گونه تعریف شــده است: با توجه به اهداف عالیۀ 
آموزش و نظــر به جایگاه فــرش در جامعه، جهت 
حفظ، اشــاعه و صیانت از این رشتۀ هنری، ضروری 
می نماید که در همین راســتا مــوارد زیر مورد توجه 
واقع شــود: 1. حفظ و تقویت فرهنگ بومی و ملی با 
توجه به اصالت های نقــش و رنگ و بافت فرش در 
هر منطقه؛ 2. باالبــردن کیفیت تولید و بافت؛ 3. احیا 
و ترویج هنر فرش بافی به منظور اشاعۀ فرهنگ و هنر 
اصیل ایران اســالمی در متن مردم؛ 4. آموزش علوم 
نظری و عملی، به منظور تربیت نیروی متخصص؛ 5. 
ایجاد زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی و دســتیابی به 
استانداردهای مطلوب؛ 6. ایجاد زمینۀ اشتغال و توجه 

به نقش آن در اقتصاد جامعه.
به همین منظور، دانش آموختگان این رشته با کسب 
مهارت ها و دانش نظری و تقویت توان علمی خود در 
شناخت رشتۀ فرش خواهند توانست: 1. درزمینه های 
مختلــف تخصصی فــرش، از جمله تولیــد و بافت، 
طراحــی، رنگرزی، مرمت و جنبه های دیگر اشــتغال 
داشته باشــند؛ 2. در برنامه ریزی های هنری، اقتصادی 
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و اجتماعــی مرتبط با فرش یا ســازمان های مربوطه 
همکاری نمایند؛ 3. در سازمان های دولتی و خصوصی 
مرتبط با فرش، به عنوان مشاور و کارشناس همکاری 
نمایند. به همین منظور، رشــتۀ کارشناسی فرش با سه 
گرایش، مورد تصویب قرار گرفت: 1. طراحی فرش؛ 
2. بافت و مرمت فرش؛ 3. رنگرزی )سرفصل دروس 

رشتۀ کارشناسی فرش، 1392(.

معرفی رشتۀ کارشناسی فرش با گرایش طراحی
همان طور که در باال به آن اشاره شد، در دورۀ پهلوی 
و دورۀ بعــد از آن برای برطرف کردن ضعف هایی که 
در هنر ـ صنعت فرش دســت باف ایجاد شــده بود، 
مدرسه و ســازمان هایی حمایتی تأسیس شدند تا به 
بهبود وضعیــت این محصول، هم در نــوع تولید و 
هــم فروش داخلی و از همــه مهم تر صادرات کمک 
کنند. اما با گذشــت چند دهــه از به وجودآمدن این 
تمهیدات، همچنان هنر ـ صنعت فرش با مشــکالت 
عدیده ای روبه رو بوده است. در همین راستا، به منظور 
علمی نمودن تجارب و آگاهی موجود درزمینۀ فرش، 
مشخصات کلی و برنامۀ دروس دورۀ کارشناسی فرش 
در اســفند1374 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطالعات رســید و 
دانشگاه کاشان برای نخستین بار در مهر1375 اقدام به 
دایرنمودن آن نمــود. مرحوم درودچی از پایه گذاران 
کارشناســی فرش، پژوهش و مطالعات دانشــگاهی 
و علمی درزمینۀ هنرهای ســنتی و صنایع دســتی در 
ایران بود. درحقیقت، رشتۀ فرش برای برطرف کردن 
نیاز های مدیریتی و فنی شــرکت سهامی فرش ایران 
تدوین شــد و بعد با اهداف دیگــر به کار خود ادامه 
داد تا به امروز که هفده ســال از تأسیس آن می گذرد. 
اما آخریــن اصالحیه ای که وزارت علــوم در تاریخ 
7بهمن1385 برای سرفصل دروس این رشته تعریف 
کرده اســت، به این شــرح اســت: دورۀ کارشناسی 

فــرش از دوره های آموزش عالی اســت که هدف از 
برگزاری آن تربیت نیروی متخصص آشــنا به مبانی 
نظری و عملی فرش اســت. عالوه بر دروس عمومی 
و پایۀ هنر، دروس نظری و عملی در مباحث مختلف 
فرش، از جمله تاریخ فرش، شــناخت طرح و نقش، 
ارزیابی و ارزشیابی، اقتصاد، مدیریت تولید، پژوهش 
و مــوزه داری فرش و دروس عملی و کارگاهی، نظیر 
طراحی، بافت، مرمت، رنگرزی، نگارگری، طراحی و 
بافت گلیم و همچنین کارورزی و پروژۀ نهایی، مورد 

توجه قرار گرفته است.
انتظار می رود دانش آموختگان این رشته، در پایان 
دوره بتواننــد 1. درزمینه های مختلف، از جمله تولید 
و بافــت، طراحی، رنگرزی، مرمت و جنبه های دیگر، 
اشــتغال داشته باشــند؛ 2. در برنامه ریزی های هنری، 
اقتصــادی و اجتماعی مرتبط با فرش یا ســازمان های 
مربوطــه همکاری کننــد؛ 3. در ســازمان های دولتی 
و خصوصی مرتبط، به عنوان مشــاور و کارشــناس، 
همکاری نمایند. اما برنامۀ درســی این رشــته به این 
شرح است: واحدهای عمومی گذرانده شده 12 واحد، 
دروس پایۀ مشترک 26 واحد، دروس اصلی مشترک 
60 واحــد، دروس تخصصی بــا توجه به گرایش 25 

واحد؛
دروس پایه، شامل آشنایی با هنرهای سنتی ایران، 
آشــنایی با بافته های ســنتی ایران، هندسۀ نقوش در 
هنرهای ســنتی ایران، آشــنایی با هنر در تاریخ )1(، 
آشنایی با هنر در تاریخ )2(، هنر و تمدن اسالمی )1(، 
هنر و تمدن اسالمی )2(، مبانی هنرهای تجسمی )1(، 
مبانی هنرهای تجسمی )2(، طراحی پایه، عکاسی )1(، 

آشنایی با کامپیوتر؛
دروس اصلی مشــترک، شامل ســیر تحول نقش 
در هنر ایران، طراحی ســنتی )1(، طراحی سنتی )2(، 
طراحی فرش )1(، شــناخت طرح و نقش فرش ایران 
)1(، شناخت طرح و نقش ایران )2(، شناخت طرح و 
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نقش گلیم، طراحی گلیم، بافت گلیم، بافت فرش )1(، 
بافت فرش )2(، شــیمی کاربردی فرش، علوم الیاف، 
رنگرزی شیمیایی )1(، رنگرزی سنتی )1(، حفاظت و 
مرمت فرش )1(، حفاظت و مرمت فرش )2(، رنگ و 
نقطۀ نقشــۀ فرش )1(، تاریخ فرش ایران، تاریخ فرش 
جهان، پژوهــش در فرش، مــوزه داری فرش، کنترل 
کیفیــت در فرش، مدیریت تولید فرش، اقتصاد فرش، 
شــناخت بازارهای جهانی فرش، ارزیابی و ارزشیابی 

فرش.
اما گرایش موردبررســی در این پژوهش، طراحی 
اســت. در اینجا فقط به نام بــردن دروس تخصصی 
گرایش طراحی فرش مــی پردازیم. دروس تخصصی 
برای گرایش طراحی: طراحی فرش )2(، طراحی فرش 
)3(، طراحی فرش )4(، نگارگری )1(، نگارگری )2(، 
رنگ و نقطۀ نقشــۀ فــرش )2(، مبانی رنگ در فرش 
ایــران، زبــان تخصصــی، کارآموزی، پــروژۀ نهایی 

)سرفصل دروس رشتۀ کارشناسی فرش، 1392(.

دالیل تضعیف روزافزون هنر ـ صنعت فرش
برطبق تحقیقات و پژوهش هایی که درزمینۀ مشکالت 
هنر ـ صنعت فرش دســت باف ایران صورت گرفته 
است، محققان مشکالت پیش روی این هنر ـ صنعت 
را در بخش اجرایی، از ایجاد طرح تا بافت و فروش، 
به چند مورد تقســیم کرده اند. به کارنبــردن راه های 
اصولی و اســتاندارد در مراحل مختلفی که یک فرش 
بافته و به فروش می رسد، مانند نبود نوآوری در طرح 
و رنگ، نداشتن بازاریابی و تبلیغات مناسب، استفاده 
از مــواد و مصالح نامرغوب را از ارکان اصلی ضعف 
این هنــر ـ صنعت معرفی کرده اند. طی مصاحبه هایی 
که به صورت باز با تولیدکنندگان فرش دست باف در 
راســتای این پژوهش صورت گرفته اســت، عواملی 
چون شــرایط اقتصادی کشــور در حــال حاضر را 
موجب آن می دانند که خطر نکرده و از طرح های نو و 

جدید استفاده نکنند. ترجیح می دهند همان طرح هایی 
که فروش خــود را دارند، کار کننــد و از طرح های 
قدیمی استفاده کنند که به اصطالح کپی برداری است. 
این ضعف ها همیشــه در همۀ دوره ها احساس شده 
اســت؛ به طوری که در تاریخ تجارت فرش اشاره شد 
کــه برای برطرف کــردن این ضعف ها ســازمان های 
متفاوتی ایجاد شــدند که ایجاد این سازمان ها نه تنها 
وضعیت فرش دســت باف را بهتر نکرد، بلکه به گفتۀ 
تولیدکنندگان فــرش در بازار فرش تهران، ایجاد این 
سازمان ها باعث شــد تا افرادی که صالحیت ندارند 
و از این هنر ـ صنعت هیــچ نمی دانند؛ در واقع نبود 
افراد غیرمتخصص که متولی این ســازمان ها شده اند، 
خود ضرری بزرگ بر هنرـ  صنعت فرش دســت باف 
زده اســت. درحقیقت، یکی از دالیل تأســیس رشتۀ 
فرش در دانشــگاه های مختلف ایران این مسئله بود: 
تربیت نیروی متخصص برای سازمان ها و کارگاه های 
تولیدی و... به این امید که قشری تربیت شوند تا هنر 
ـ صنعت فرش دســت باف را از مسیر انحرافی خود 
خارج کرده و دوباره به جایگاه مطلوب و شایستۀ آن 

برسانند )نیشابوری، 1392(.
اما فرهنگ بازار فرش دست باف، طبق مصاحبه هایی 
که به صــورت باز با دانش آموختــگان صورت گرفته 
است، به دانش آموختگاِن این رشته آزادی عمل زیادی 
نمی دهنــد و ازطرفی، اگــر دانش آموختگان بخواهند 
مســتقل به تولید فرش بپردازند، نیاز به سرمایه گذاری 
دارد که از عهدۀ این قشــر خارج است. درصورتی که 
اگر تولیدکنندگان فرش دست باف به دانش آموختگان 
این رشته اعتماد کنند و فرصت کار را به آن ها بدهند، 
علم و تجربه می تواند در کنار هم باعث تحول در این 
هنرـ  صنعت شــود؛ البته این کار، سخت خواهد بود، 
به دلیل آنکه فرهنگ بازار ســالیان درازی به این شیوه 
بوده است. اما دانش آموختگان فرش با گرایش طراحی 
می توانند در عرصۀ مهم طرح و رنگ به تولیدکنندگان 
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برای پیشرفت اهداف اقتصادی یاری رسانند )ابوذری، 
1392(. سالیان متمادی اســت که فرش دست باف با 
همــان رنگ و نقش در بازارهــای داخلی و خارجی 
عرضه می شود. وقت آن شــده تا فرش هایی با همان 
اصالت ایرانی، اما کمی متفاوت تر و متناسب با سلیقۀ 
نســل امروز طراحی شوند که به طور قطع قشر جوان 
تحصیل کرده ســلیقه های دنیای مــدرن را آن طورکه 
از سرفصل دروس این رشته اســتنباط می شود، بهتر 
می تواند برآورده کند؛ چراکه در دانشگاه، بیشتر روی 

طراحی به شیوه های نو و جدید تکیه می شود.

اهمیت نوآوری در طرح و رنگ فرش دست باف
تغییــر و توســعه در جوامــع کنونی موجــب تغییر 
دیدگاه زیبایی شناســی انســان امروز شده است. این 
مسئله باعث شــده طرح های جدید، جایگزین سنت 
و هنرهای ســنتی شــوند. مســئلۀ دیگر جهانی شدن 
اســت. این تحوالت باعث لــزوم تغییراتی در تولید 
فرش دســت باف، به خصوص درزمینــۀ طرح و رنگ 
شــده است. جهانی شدن موجب شــده تا سلیقه های 
انســان ها در ســطح جهانی مورد بحث قــرار گیرد. 
اینجاست که نوآوری در طرح و رنگ ها الزامی به نظر 
می رسد؛ باید تأکید بیشتری بر انجام آن صورت بگیرد 
تا بتوان پاسخ گوی نیازهای گروه هدف بود. »منظور از 
نوآوری و ابداع در طرح و رنگ فرش ها آن است که 
طرح و نقش مایه و تناسبی تهیه شود که نمونۀ مشابهی 
قبل از آن وجود نداشــته باشد. الزم به تأکید است که 
نوآوری قابل ذکر و مؤثر آن است که در قلمرو طرح 
و نقش فرش ایران، مســیری تازه ایجاد کند و بااینکه 
ریشــه در طرح و رنگ فرش ایــران دارد، جایگاهی 
مشخص به خود اختصاص دهد و شاخه هایی بر دامن 
این قلمرو بگستراند؛ به نحوی که خود زمینۀ بازنگری 
و الهام طرح های دیگر شود« )نیکویی، 1386، 445(. 
»ســنت به معنای راه و روش است و در جامعه همان 

مجموعه معتقدات و باورها و روش ها و انگیزش هایی 
است که اگر در افراد یک گروه یا قوم یا ملت نباشد، 
آن گروه و ملت از مداومت بخشــیدن به شیوۀ خاص 
خود سر باز می زند و تداوم یکتایی خویش را از دست 
می دهد و دچار تشــتت می گردد. فرش، خود بخشی 
از ســنت جامعۀ ما می باشد. ســنت فرش مجموعۀ 
خلقیــات و اعتقادات و روش ها و بینش های گروهی 
از افراد جامعۀ ما، یعنی دست اندرکاران این اثر هنری 
و صنعتی، به ویژه طراحان و بافندگان اســت که طی 
صدها ســال تداوم بر این دست باف، درحقیقت حک 
شــده و ثابت و پایدار گردیده اســت. سنت هرگونه 
ره آورد و دســتاورد تاریخی و کهن است که به مرور 
توسط نسل های متعدد دست به دست و سینه به سینه 
تابع باور و اندیشه و نیاز، ایجاد و به مرور تکمیل شده 
و همــواره با وضعیت های مختلف و نیازهای مادی و 
معنوی انسان سازگار شده است؛ پس سنت را باید به 
طور خالصه، فعالیت ها یا موضوعات ایجادشده و به 
محک تجربه درآمده دانست که در کوران تجربه، مسیر 
تکامل را پیموده اســت« )اسپنانی و احمدی، 1386، 
540(. »فــرش همانند دیگر کاالهای جامعه نمی تواند 
مســتقل از بازار، رقابت، تبلیغــات تجاری و مدهای 
مصنوعی ایجاد شــده و به ســرعت تغییریابنده باشد؛ 
بنابراین، نوآوری در طرح ها ضروری می نماید؛ چراکه 
فرار از ســنت در جامعه های امروز و جهانی شدن از 
ســوی دیگر، موجب تمایل افراد بــه فرار از جوامع 
سنتی و ازبین رفتن بسیاری از صنایع دستی، از جمله 
فرش شده است؛ بنابراین، در مقابل تغییرات فرهنگی 
صورت گرفتــه، باید این مســئله را جــدی گرفت و 
تدبیری تازه اندیشــید« )پورمند و همکاران، 1389، 
13(. امروزه بحث بر ســر ســنت گرایی و طرح های 
مدرن و جدید بســیار است. گروهی تأکید صرف بر 
ســنت گرایی در طرح فرش ها می کنند و معتقدند اگر 
پــا را فراتر از نقوش ســنتی بگذاریم، به خطا رفته و 
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صدمــات جبران ناپذیری به فرش وارد خواهد شــد. 
گروهــی دیگر بــه طرفداری از طرح      هــای جدید و 
نوآوری های بکــر می پردازند. دکتر آیت اللهی در این 
زمینه می نویسد: »سنت و هنر، هر دو، امر اجتماعی و 
فرهنگی هســتند که یکی ثابت و تغییر و تحول ناپذیر 
است و دیگری خالف، همیشه در حال تغییر، تحول 
و ایجاد آثاری متنوع می باشد و اگر هنر نیز بدون تغییر 
و تحول باقی بماند، در دام تقلید و تکرار فرومی رود 
و دیگــر آن را نمی توان هنر نامیــد. آیا اگر دگرگون 
شــوند، فرش دیگر فرش نیســت و فرش ایران مال 
ایران نیست؟ آیا اگر اندازه ها، چه در تناسبات فرش ها 
و چه در نســبت های آذینه ها و آرایه های آن ها تغییر 
کنند، فاجعــه ای به وجود می آید؟ اگر آری، پس چرا 
در گذشــته این چنین نشده و آن همه تنوع و خالقیت 

در آن ها پدید آمده است« )آیت اللهی، 1385، 6ـ8(.

بازار داخلی و خارجی فرش دست باف7
از گذشته های دور فرش دســت باف کاالیی تجاری 
و ارزآور برای کشــور محســوب می شده است؛ پس 
فرای جنبه های هنری آن بایــد به چگونگی تجارت 
در داخل و خارج از کشور نیز توجه کرد. درحقیقت، 
باید طوری فرش ها طراحی شوند که هم جنبۀ هنری 
و اصالــت فرهنگ ایرانی را دارا باشــند و هم بتوانند 
مشــتری جلب کنند. آنچه در بازار فرش دســت باف 
حرف اول را می زند، رنگ است. درحقیقت، خریدار 
در نگاه اول شــیفتۀ رنگ می شــود و بعــد از آن به 
مؤلفه های دیگر، از جمله نقش و قیمت توجه می کند 
)جناتی کاشانی، 1392(. با توجه به آمارهایی که مرکز 
تحقیقــات فرش ایران از کشــورهای هدف خریدار 
فرش ایرانی گرفته است، می توان تا حدودی از سلیقۀ 
خریداران فرش دســت باف ایرانی در سایر کشورها 
مطلع شــد. همچنین با ارتبــاط برقرارکردن از طریق 
دنیای مجازی می توان به مدهای روز کشورهای هدف 

پی برد و برای آن برنامه ریزی کرد؛ به همان شکل که 
طراحان لباس همیشه یک سال جلوتر طرح های خود 
را رونمایــی می کنند تا برای مد ســال آینده در بازار 
مورد اســتفاده قرار گیرد. درحقیقت، برای آنکه ما نیز 
در فرش دست باف بتوانیم همگام با دنیا حرکت کنیم، 
باید با دنیای مجازی خود را همگام کنیم و ســعی بر 
این باشــد تا خود را در تولیــد فرش و ابداع طرح و 

رنگ برای بازارهای جهانی، یک سال جلو بیندازیم.
مســئله ای که امروزه گریبان فرش دســت باف را 
گرفته، نوع تولید ســنتی و فکر ســنتی تولیدکنندگان 
اســت. با وجود اینکه نسلی از تولیدکنندگان جوان تر 
وارد عرصۀ بازار فرش دســت باف شــده اند، به دلیل 
فرهنگ ســنتی که در بازار جا  افتاده است، نتوانستند 
خــود را به روز کنند )مرتضــوی، 1392(. عدۀ زیادی 
از تولیدکننــدگان در مصاحبه ها به این مطلب اشــاره 
کرده اند که تا فرش ما بافته و وارد بازار شود، آن طرح 
و رنگ از مد افتاده است. اینجاست که ایجاب می کند 
تا کمی جلوتر از زمان پیش رویم: اول نیاز بازار را برای 
یک ســال آینده بسنجیم و بعد طرح و رنگی متناسب 
تولید کنیم. اکثر تولیدکنندگان فرش دســت باف، بازار 
اصلی محصول خود را در خارج از کشور جست وجو 
می کنند؛ چراکه معتقدند قیمت تمام شدۀ فرش دست-
باف در حدی است که بازار داخلی کشش خرید این 
تعداد تولیــد را ندارد؛ لذا ســعی می کنند طرح هایی 
را که متناســب با فرهنگ ایرانی اســت، در بازارهای 
خارجی به فروش برســانند و اینجاست که با مشکل 
روبه رو می شوند. ازطرف دیگر، مسائل روز اقتصادی 
و تحریم هایی که برای کشور در نظر گرفته شده، این 
هنرـ  صنعت را به نابودی نزدیک کرده اســت؛ چراکه 
تولیدکنندگان سرمایۀ خود را روی بازارهای خارجی 
متمرکــز کرده اند؛ درحالی که در یک ســال گذشــته، 
بازار خارجی با افت روبه رو بوده اســت. درحقیقت، 
سیاست های خارجی کشور بر روی اصلی ترین کاالی 
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صادراتــی غیرنفتی تأثیرات جبران ناپذیری گذاشــته 
است: بســیاری از تولیدکنندگان از تولید بازمانده اند 
و آن هایی که توانســته اند حیــات خود را حفظ کنند، 
ترجیــح می دهند خطر نکرده و همــان طرح  هایی که 
چندین سال اســت فروش خود را دارد، دوباره تولید 
کنند، یــا طرح های قدیمی را که کمــی از تولید دور 
مانده اند، به روز کرده و به فروش برسانند. البته در این 
بین، اســتثناهایی نیز وجود دارد که خیلی قابل لمس 
نیست. اینجاست که باید به فکر راهی جدید باشند تا 
بتوانند در این عرصۀ رقابتِی تنگ، به حیات خودشان 

ادامه دهند )نیشابوری، 1392(.
این در حالی است که با توجه به مصاحبه هایی که 

به صورت بسته از طریق پرسش نامه، از تولیدکنندگان 
بازار فرش دست باف شــهر تهران و دانش آموختگان 
کارشناســی فرش با گرایش طراحــی صورت گرفته 
اســت و از طریق نرم افــزار spss16 به روش آزمون 
T دو نمونه وابســتۀ داده ها آمارگیری شده است و با 
توجه به جداول رابطه بین بازار و دانشــگاه، اختالف 
معنی داری را نشــان می دهد که از عدم ارتباط صحیح 
و اعتماد بین تولیدکنندگان و دانش آموختگان نشــان 
دارد که با توجه به بخش توصیف تحلیلی جداول در 
صورت اعتمادســازی، قابلیت بهبود را خواهد داشت 

)جدول شمارۀ 1(.

  جدول شمارۀ 1. آمار دو نمونه وابستۀ دانش آموختگان کارشناسی فرش با گرایش طراحی دانشگاه هنر تهران و تولیدکنندگان فرش دست باف بازار تهران

جدول شمارۀ 2. آمار همبستگی دو نمونه وابستۀ دانش آموختگان و تولیدکنندگان فرش

جدول شمارۀ 3. آمار آزمون T دو نمونه وابستۀ دانش آموختگان و تولیدکنندگان
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همان طور که گفته شــد، آمارها حاکی از آن است 
کــه دانش آموختگان کارشناســی فرش نتوانســته اند 
ارتباط مناســبی از لحاظ کاری با تولیدکنندگان فرش 
دســت باف برقرار کنند. به همین منظور، الزم اســت 
که توانمندی های دانش آموختگان برای تولیدکنندگان 
معرفی شود تا شاید دانش آموختگان این رشته بتوانند 
وارد بازار حرفه ای فرش دســت باف که جایگاه اصلی 

آن هاست، شوند )جدول شمارۀ 2(.

توانمندی های دانش آموختگان رشتۀ کارشناسی 
فرش

در همۀ عرصه ها همیشــه وقتی به ایده ها و تفکرات 
جوانان بها داده شــده، اتفاقات خوشــایندی رخ داده 
اســت. تولیدکننــدگان فــرش دســت باف در بازار 
فــرش تهــران در مصاحبه هایی که صــورت گرفته، 
به این موضوع اشــاره کرده اند کــه درصورتی که از 
دانش آموختگان این رشــته حمایت شــود، می توانند 
همکاران خوبی باشند؛ به شرط اینکه دانش آموختگان 
این رشــته نیز خود واقعًا عالقمند به کار باشند. این 
در حالی اســت که ما در کشور ساالنه فقط در مقطع 
کارشناســی با گرایش طراحی در رشتۀ فرش به طور 
تقریبی هشــتصد نفر دانش آموخته8 داریم که هرکدام 
قابلیت های خوبی برای کار درزمینۀ فرش دست باف 
دارند. ازطرف دیگــر، عدۀ زیادی از دانش آموختگان 
زنان هســتند که سلیقه و ذوق زنانه و همچنین عالقۀ 
زیــاد زنان به مــد و دکوراســیون و همچنین ارتباط 
خوبی که قشــر جوان امروزه با دنیای مجازی برقرار 
کرده اســت، در کنــار یادگیری اصــول طراحی در 
دانشگاه، می تواند به طراحی فرش هایی مطابق مد روز 
ایران و جهان کمک کند. این در حالی اســت که اکثر 
تولیدکنندگان فرش دســت باف مردان هستند که شم 
بازاریابی و اقتصادی خوبی دارند و این دو قشــر در 
کنار هم می توانند سبب بهبود وضعیت اقتصادی این 

هنر ـ صنعت شــوند. در سرفصل دروس دانشگاهی 
این رشــته، دروس بســیار خوبی تدوین شده است 
درصورتی که خوب تدریس شــود و شرایط آموزشی 
مناسب باشد بازدهی الزم را خواهد داشت. درحقیقت 
دانش آموختۀ فرش برای ورود به بازار حرفه ای، کمی 
اعتمادبه نفس و تجربۀ تولیدکنندگان را نیازمند اســت 
تــا بتواند خود را پیدا کرده و به عرصۀ تولید راه یابد. 
خالقیت در رنگ و نقش، آشــنایی با نقوش مختلف 
فرش های مناطق ایران، آشنایی با اصول و مبانی رنگ 
در فرش، آشنایی اصولی با شیوه های طراحی، شناخت 
بازارهای فرش دست باف، اقتصاد فرش و غیره، همه 
و همه دانش آموختگان را از حیث طراحی و نوآوری 
در طرح، رنگ و همچنین شناســایی بهتر سلیقه های 
مشــتریان یاری می رساند. مسئله ای که تولیدکنندگان 
به آن اشــاره کرده اند، این است که امروزه نیاز نیست 
نقش های خیلی پیچیده طراحی شــود؛ امروزه سلیقۀ 
مشــتری در درجــۀ اول بر روی رنــگ تمرکز دارد. 
درحقیقــت، می توان طرح های خیلی ســاده یا حتی 
نقوش هندسی را که از ساده ترین نقوش فرش است، 
با یک ترکیــب رنگی ایده آل به صورت فرش هایی در 
ابعاد کوچک متناســب با زندگی امروز شهری در دنیا 
و همین طور در ایران طراحی کرد )جناتی کاشــانی، 
1392(. آنچه امروزه در بازار فرش دســت باف مورد 
توجه اســت، در درجۀ اول کشــش و تقاضا در بازار 
اســت. »یکی از این عوامل که امروزه نقش بســزایی 
در ایجاد مصرف و تقاضا بازی می کند، عامل ســلیقه 
و ترجیحات مصرف کننده است؛ بنابراین، برای اینکه 
یک فروشــنده بتواند بیش از رقبا مصرف جدید یک 
مصرف کننــده را تصاحب نماید، الزامــًا باید توانایی 
معرفی و شناســاندن کاالی خــود را به مصرف کننده 
داشته باشد؛ درحقیقت، باید بتواند محصولی را تولید 
کند که در میان انبوه طرح ها و رنگ ها در بازار فرش 
دســت باف حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد که 
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تنوع در طرح و رنگ و... می تواند کاالیی متمایز را برای 
خریدار ایجاد کند؛ بنابراین، در بازارهای کنونی، تمایز 
و تشخیص یک کاال عنصری بسیار مهم در معرفی و 
شناســاندن کاال به مصرف کننده است. درحقیقت، آن 
محصــول باید دارای دو ویژگی مهم باشــد: 1. برای 
مشــتری ایجاد ارزش نماید؛ 2. به سادگی قابل تقلید 
نباشد« )اکبری، 1380، 75(. دانش آموختگان این رشته 
به خوبی با مبانی رنگ در دورۀ تحصیل خود و نقوش 
فرش و همنشــینی بجای رنگ ها آشــنا می شــوند و 
به طورکلی یکی از دروس تخصصی گرایش طراحی، 
مبانی رنگ در فرش است و می توانند طرح هایی را با 
حفظ اصالت ایرانی و مطابق سلیقۀ روز طراحی کنند. 

)تصاویر شمارۀ 1 تا 5(.
عــدۀ زیادی از تولیدکننــدگان، به دلیل آنکه خود 
نظارت مســتقیم بر تولید ندارند و درحقیقت کارگاه 
تولیدی خود را به دست کارفرمایان می گذارند، با قشر 
تحصیل کرده در این رشته آشــنایی ندارند و برایشان 
جالب است که طرح های این دانش آموختگان را ببینند. 

این، نشــان دهندۀ این مطلب اســت که فرهنگ تولید 
فرش در ایران سنتی و تجربی است و نتوانسته با دنیای 
مدرن ارتباط برقرار کند. این در حالی است که فرش 
ماشینی بهتر توانسته از ذوق و سلیقۀ دانش آموختگان 
فرش برای بهبود اهداف اقتصادی خود اســتفاده کند 
و همین مطلب ســبب شــده تا بازار داخلی در دست 
صنعت فرش ماشــینی قرار گیرد و به تدریج به هنر ـ 
صنعت فرش دســت باف لطمه بزند؛ پس بجاست که 
تولیدکنندگان فرش دست باف نیز کمی از حصار سنتی 
خود خارج شــده و به قشر تحصیل کرده اعتماد کنند 
و در مقابل قشــر تحصیل کرده نیز کمــی انعطاف به 
خرج داده و صبور باشند تا موفق شوند. در پایان این 
بخش به طرح هایی که کار یکــی از دانش آموختگان 
این رشته است، اشاره ای شده تا بخشی از توانایی این 

دانش آموختگان برای همگان مشخص گردد.
رح هایی که توسط دانش آموختۀ کارشناسی فرش 
کار شــده که توانمندی دانش آموختگان را در طراحی 
و همچنین ترکیب رنگی در این تصاویر می توان دید.

تصویر شمارۀ 1. طرحی مدادی از گردش های اسلیمی و ختایی، کار سرکار 
خانم نیلوفر عباسی، گرفته شده از آرشیو خصوصی ایشان، 1392
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 تصویر شمارۀ 2. طرح سرکار خانم نیلوفر عباسی، گرفته شده از آرشیو ایشان 
در سال 1392

تصویر 4. طرحی از افشان شاه عباسی، گرفته شده از 
آرشیو ایشان در سال 1392

تصویر شمارۀ 3. طرح لچک ترنج، گرفته شده از آرشیو ایشان در سال 1392

تصویر 5. بخشی از یک طرح، گرفته شده از آرشیو ایشان در سال 1392
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نتیجه گیری
طبق مطالعات صورت گرفته، شواهد نشان می دهد از 
زمانی که فرش دست باف ایرانی در جهان شناخته شد 
و صادرات آن به اوج خود رســید، ســودجویی هایی 
نیز صورت می گرفت؛ به طوری که برای برطرف کردن 
این سودجویی ها دولتمردان در هر دوره ای تصمیم به 
ایجاد سازمان هایی برای نظارت بر تجارت این هنر ـ 
صنعت گرفتند؛ اما متأســفانه به دلیل متخصص نبودن 
نیروهای این سازمان ها، نه تنها باعث بهبودی وضعیت 
این هنــر ـ صنعت نشــد، بلکه مســیر را متزلزل تر 
کرد. رشتۀ دانشگاهی کارشناســی فرش قابلیت این 
را دارد تا با توجه به ســرفصل دروســی که نام برده 
شــد، بتواند نیروهای متخصص را در جهت ارتقای 
این هنر ـ صنعت تربیت کند. یک دانش آموختۀ رشتۀ 
فرش با توجه به دروس تعریف شــده برای این رشته 
باید توانسته باشــد تا اصول کلی را به خوبی آموزش 
ببیند. او با ســعی و پشتکار و شــناخت سلیقۀ بازار، 
به راحتی می تواند با کشیدن طرح های جدید و به روز 
که رنگ هایی مشتری پســند داشــته باشــند، اعتماد 
تولیدکننده را به خود جلب کند و به طور حتم زمانی 
که این طرح هــا بازدهی اقتصادی بــرای تولیدکننده 
داشــته باشــد، او به دانش آموختۀ این رشــته برای 
همکاری های بیشــتر اعتماد خواهد کــرد. اما به نظر 
می رسد با وضعیت اقتصادی امروز اگر تولیدکنندگان 
بخواهند بازدهــی بهتری از لحاظ اقتصادی داشــته 
باشند، بهتر اســت به نسل جوان تحصیل کرده اعتماد 
کننــد؛ چراکه یک دانش آموختۀ کارشناســی فرش با 
گرایش طراحی آمادگــی الزم را پیدا کرده تا با کمی 
تجربه بتواند باعث بهبود وضعیت فرش دســت باف 
شود. بر همین اســاس و بر پایۀ یافته های تحقیق که 
از طریق مصاحبه به شــیوۀ باز با تولیدکنندگان فرش 
دســت باف صورت گرفته، رنگ در طراحی فرش از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت و با توجه به دروس 

مبانی رنگ در فــرش و همچنین کارگاه های رنگ و 
نقطه و طراحی، دانش آموختگان 1. توانایی آن را دارند 
تا فرش هایی را با ترکیب رنگی مطابق سلیقۀ مشتری 
و طرح هــای خلوت طراحی کننــد؛ 2. به دلیل رکود 
تجاری هنر ـ صنعت، قابلیت آن را دارند تا طرح هایی 
را ارائــه دهند که بعد از تولیــد، آن ها کاماًل متفاوت 
باشــند تا در میان این بازار آشفته، حرفی برای گفتن 
داشته باشــند؛ 3. می توانند با توجه به درس شناخت 
نقوش فرش دســت باف، طرح های اصیــل ایرانی را 
که مدت ها فراموش شــده، پیدا کرده و از آن طرح ها 
الهــام گرفته و در کنار حفــظ اصالت آن طرح، آن را 
به روز کنند، چراکــه در بازار های خارجی، طرح های 
ناب و اصیل فرش بســیار خریدار دارد؛ 4. در دنیای 
امروز که رایانه حرف اول را می زند و می تواند سبب 
افزایش ســرعت در کار شود، دانش آموختگان به دلیل 
آشــنایی با نرم افزارهای رایانه ای تخصصی این رشته، 
توانمندی آن را نیز دارند تــا به تولیدکنندگان جهت 
تسریع کارشــان کمک کنند؛ 5. دانش آموختگان، این 
توانمندی را دارند تــا فرش هایی را طراحی کنند که 
بعد از بافت از لحاظ قیمت، مناســب با سطح متوسط 
جامعه باشــد؛ 6. با توجه به درس شناخت بازارهای 
جهانی فرش دست باف، دانش آموختگان این قابلیت را 
دارند تا فرش هایی را طراحی کنند که مطابق فرهنگ 
و ســلیقۀ بازارهای جهانی فرش دست باف باشند. اما 
بــا توجه به همۀ این توانمندی ها، اگر توجهی به آمار 
گرفته شــده، دانش آموختــگان و تولید کنندگان فرش 
دست باف شود، بازار و دانشــگاه نتوانسته اند ارتباط 
منطقی بر قرار کنند و لذا شناســایی بیشتر این رشته و 
دانش آموختگان آن به تولیدکنندگان فرش دست باف 
ضروری می نمایــد. در پایان باید گفــت با توجه به 
جــدول آماری، دو نمونۀ وابســتۀ دانشــگاه و بازار 
نتوانســته اند ارتباط مناسبی باهم داشته باشند. اما اگر 
به جوانان فرصت داده شــود، به طور قطع با توجه به 
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مواردی که در باال به آن اشاره شد، می توانند در کنار 
تجربــۀ تولیدکنندگان، راهکارهایی را در جهت بهبود 
وضعیــت اقتصادی این هنر ـ صنعت در طرح، رنگ، 
به کارگیری رایانه برای تســریع در طراحی، مشــاوره 
در تولیــد و بازاریابی )چراکه رمز ماندگاری در بازار 
فرش دســت باف نوآوری و شناخت بازارهای هدف 
جدید با توجه به تحریم های پیش روی ایران اســت( 
ارائــه دهند. بدون شــک علم و هنــر در کنار تجربۀ 
تولیدکنندگان می تواند ســبب ارتقای کیفی این هنر ـ 

صنعت شود.

پی نوشت  ها
1. این مقاله در راســتای پایان نامۀ کارشناســی ارشد 
خانم فاطمه رحیم پناه با عنوان تأثیر آموزش دانشگاهی 
کارشناســی فرش بــا گرایش طراحی بــر جنبه های 
فرهنگی و اقتصادی بازار فرش دست باف شهر تهران 
نوشته شــده اســت و به راهنمایی آقای دکتر مهران 

هوشیار در دانشگاه سوره به انجام رسیده است.
2. ایــن مقالــه در جلد دوم کتــاب مجموعه مقاالت 

دومین ســمینار ملی تحقیقات فرش دست باف متعلق 
به انتشارات مرکز ملی فرش ایران چاپ شده است.

3. ایــن مقالــه در جلد دوم کتــاب مجموعه مقاالت 
دومین ســمینار ملی تحقیقات فرش دست باف متعلق 

به انتشارات مرکز ملی فرش ایران چاپ شده است.
4. ایــن مقاله در فصلنامۀ علمی ـ پژوهشــی گلجام، 

شمارۀ 17، پاییز 1389 به چاپ رسیده است.
5. ایــن مقالــه در جلد دوم کتــاب مجموعه مقاالت 
دومین ســمینار ملی تحقیقات فرش دست باف متعلق 

به انتشارات مرکز ملی فرش ایران چاپ شده است.
6. ایــن مقالــه در جلد دوم کتــاب مجموعه مقاالت 
دومین سمینار ملی تحقیقات فرش دست باف متعلق به 
انتشارات مرکز ملی فرش ایران به چاپ رسیده است.

7. مطالب از این قسمت به بعد، از طریق مصاحبۀ باز 
و نمونه های عینی در بازار فرش دست باف شهر تهران 

جمع آوری شده است.
8. آمار تقریبی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش 
کشــور و دفترچۀ انتخاب رشــتۀ گروه آموزشی هنر 

استخراج شده است.
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