
پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.
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 چکیده
های  گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در عرصه
مفه   جهانی کاالهای مختلف  و متوفیعی را مفام     

 کفه  اسفت  باف دست. از جمله این کاالها فرش است
های مختلفی در دنیا به تجارت بر خط آن  سایت وب

بففا ایففن دففای در ایففران تجففارت  . کووففه اقففهام مففی
صیرت جفهی وجفید    به باف دستالکترونیک فرش 

دهه که لفزوم   نتایج تحقیقات گذمته نشان می نهارد.
ولفی   ،اسفت و مفیفه   مفثرر ورود به این عرصه کامالً 

ایفن   .اسفت  ممکن نشه  تاکوین این امر بوا به دالیلی
بفا   تحلیلفی  -پیمایشفی  -تحقیق بفه روش تیصفیفی  

 مطالعففهو  نامففه پرسفف ابزارهففای مشففاهه ، تیزیفف  
 شفاهه  و تحلیف   بفا م  .ای انجام مه  اسفت  کتابخانه

هففای میفففق خففارجی در عرصففه  سففایت نمینففه وب

 . تشکر و قدردانی2
و تشههکر خههرد را از معاونههت وسههیعه سههپاس  بههدین

محتههرم یژوهشههی دانشههراه آزاد اسههالمی واحههد     
در اختیهار گذاشهتن بردجهه الزم    خهاطر   بهآباد  نجب

  . ینمای برای انجام این طرح تحقیقاتی را ابراز می
 

 ها نوشت پی
بافت بر اساس آنچه کهه   معاد  التین واژه ذهنی -

 The Oriental Rug Lexicon, Peterاز فرهن  
f. Stone, London: Thames and Hudson, 

برداشت شده است، در چکیده انرعیسهی   1997
 کار رفته است.   به

 
 منابعفهرست 

فرهنههه   ( 0861اداره جغرافیهههایی ارتهههش )  -
های کشرر جمههرری اسهالمی    جغرافیایی آبادی

 ، چا  او . 10، جعد اصفهان -ایران
فرهنههه   ( 0861اداره جغرافیهههایی ارتهههش )  -

های کشرر جمههرری اسهالمی    آبادیجغرافیایی 
 ، چا  او . 01، جعد گعپایران -ایران

،  ترجمههه م. قههالی ایههران( 0863ادواردز، س. ) -
 صبا، انتشارات فرهنرسرا، چا  دوم. 

، گعپایرهان در آینهه تهاریخ   ( 0838اشرافی، خ. ) -
 انتشارات چهارباغ، چا  او ، اصفهان. 

شههناخت اسههتان  ( 0810افشههار سیسههتانی، ا. )  -
 ، انتشارات هیرمند، چا  سرم. فهاناص

( 0818جهههههههابری،  .م. و قطبهههههههی، ب. )  -
فصهعنامه تخصصهی   ، «های قالی ایران ناشناخته»

، 0، شرکت سههامی فهرش ایهران، شهماره     فرش
 . 00-00سا  دوم، صفحه 

مبانی طراحهی سهنتی در   ( 0830حصرری،  . ) -
 ، دفتر نخست، نشر چشمه، چا  او . ایران

شناسههی در فههرش  زیبههایی( 0836دریههایی، ن. ) -
، مرکز معی فهرش ایهران، چها     دستبافت ایران

 او . 
، انتشارات لغتنامه دهخدا( 0811دهخدا، عالمه ) -

 دانشراه تهران، چا  دوم. 
، دورنمهههای خرانسهههار( 0861زههههدانی، خ. ) -

 انتشارات آشنا، چا  او ، اصفهان. 
، یژوهشههی در فههرش ایههران( 0830ژولههه، ت. ) -

 چا  او . انتشارات یساولی، 
هههای  نمادههها و سههنت( 0836فیههه، ک. ) سههالمی -

 ، انتشارات زرین مهر، چا  او . ایران
، اسههتانداری دیههار سههپاهان ( 0811عطههار،  . ) -

 اصفهان، چا  او ، اصفهان.  
العهههی، م.  مجههابی، س. .؛  فنههایی، ز و فههی   -

ههای   مایهه  هها و نقهش   بندی طرح طبقه( »0814)
، شهماره  ه نررهفصعنام، «بافت ویست قالی ذهنی

 . 80-00، صفحه 01
، )یهاوری(  «فهرش ویهس  ( »0811یی، ح. ) نی  -

، نامههه دیههپع  هنرسههتان فههرش یایههانگعپایرههان، 
 دبیرستان کار و دانش وحدت. 
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و همچوففین  بففاف دسففتتجففارت الکترونیففک فففرش 
های داخلی فعفای و نررسفوجی از    سایت العه وبمط

بفازار   بفاف  دسفت فروموهگان و صادرکووهگان فرش 
مهمترین میان  و دالیف  عفهم ورود بفه ایفن      ،تهران

دهفه   نتایج نشان می .مید دیز  ارزیابی و معرفی می
هفای خفارجی    سفایت  لحاظ فوی و اجرایفی وب  که به

کفه نیفاز   نهارنه ای  میفق امکانات و ابزارهای پیچیه 
نیفز  های کفالن دامفته بامفوه و در ایفران      به سرمایه

انهازی این مراکز فرومفااهی بفر خفط     طرادی و را 
اما با تیجه به عهم آمیزش و اطالعات  ممکن است.

الزم و رومن فرومفوهگان و صفادرکووهگان از ایفن    
هفای ارتافاطی ایفران بفا      دیز  و وجفید محفهودیت  

هففا و همچوففین  ریمدلیفف  تحفف برخففی کشففیرها بففه 
های داخلی و خارجی کمتفر   محهودیت ارتااط بانک

گفذاری و ورود بفه ایفن     برای سفرمایه  یمی  و رغات
رسه بفا ایجفاد مفرکای     نرر می به دارد.وجید بخ  

جهففت ورود دولففت  ،مففالی در خففار  از کشففیر  
های فرومااهی  سایت ایجاد وببرای  گذاری سرمایه

ی الزم به تجفار و  ها مجهز و همچوین انجام آمیزش
کووهگان و تهوین قیانین مشفخ  و اجرایفی    تیلیه

هفای ورود   زمیوه باف دستکپی رایت در زمیوه فرش 
در ایران مهیفا   باف دستبه تجارت الکترونیک فرش 

 .مید
 

تجففارت الکترونیففک، فففرش    :کلیاادی هااای هواژ
 .فرش سایت فرش، فروماا  ایوترنتی ، وبباف دست

 
 مقدمه

 کفاالی  عوفیان  بفه  ایفران  قفالی  از قرن چوهین مهت»
 ناچیز تجارت این میزان ولی مه، می استفاد  تجاری

 زمفین  مغفرب  کشفیرهای  مردم پانزدهم قرن در. بید
« مفففهنه قائففف  ارزش آن بفففرای و مفففواختوه را آن
 سلسفله  زمفان  در ایفران  فرش» (33: 8631ادواردز، )

 هجفیم  دنافای  بفه  و بفید  رسفیه   مهرت به صفییان
 توهفا  و یافت توزی آن از پس های آمفتای و ها افغان

 و بازیاففت  دفهی  تفا  را خفید  جفای  قاجار زمان در
 را  از تجفاری  کفاالی  عوفیان  بفه  ایفران  صهور فرش

: 8618ژولفه، )« مفه  آغاز اروپا و ترکیه به آذربایجان
سیاسی،  عیام  تاریر تحت ایران فرش تجارت(. 851

 او  .اسففت بففید  متفففاوتی تففاریخی و اقتصففادی
. اسففت نففیزدهم قففرن در فففرش از ایففران صففادرات

 هفای  قفالی  برای آمریکا و اروپا در بیشتر تقاضاهای»
 هفای  قفالی  بافت به ایران نیاز دیار سییی از و ایران

 و قفالی  تیلیفه  گسفترش  میجف   پرارزش صادراتی
 مفزد  و روزاففزون  تقاضای. مه ایران از آن صادرات

 رخوفه  سفاز  زمیوه بافوهگان، برای ایران در نازی بسیار
« مففه رمففته ایففن در خففارجی گففذاری سففرمایه ی
 هففای مففرکت زمففان ایففن از(. 831: 8636سففی ،)

 را فففرش بففه مربففیط ایففران ماففادالت در چوففهملیتی
 چوفه  های مرکت ادغام از کردنه. پس از آن  ههایت
آمه و  بیجید  ایران فرش دولتی میسسه اولین ملیتی

بفا تیلیفهات    ایفران  فرش تجارت تا به امروز کماکان
 دارد. متویع ادامه

تففیان در مرادفف  مختلفف   از ابففزار ایوترنففت مففی
صوعت فرماافی، از جمله بازاریابی و مفواخت ذو   
و سلیقه خریهاران، تهیه میاد اولیه بهر  ففراوان بفرد.   

تیانفه   عهم استفاد  بهیوه از ایفن ابفزار سفیدموه، مفی    
وارد کوفه، چفرا    ضررهای کالنی به صوعت فرماافی

کففه امففروز ، بففرخالف گذمففته، ارتاففاط روزآمففه    
تیلیهکووهگان فرش با بازار جهفانی ضفروری اسفت    
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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و همچوففین  بففاف دسففتتجففارت الکترونیففک فففرش 
های داخلی فعفای و نررسفوجی از    سایت العه وبمط

بفازار   بفاف  دسفت فروموهگان و صادرکووهگان فرش 
مهمترین میان  و دالیف  عفهم ورود بفه ایفن      ،تهران

دهفه   نتایج نشان می .مید دیز  ارزیابی و معرفی می
هفای خفارجی    سفایت  لحاظ فوی و اجرایفی وب  که به

کفه نیفاز   نهارنه ای  میفق امکانات و ابزارهای پیچیه 
نیفز  های کفالن دامفته بامفوه و در ایفران      به سرمایه

انهازی این مراکز فرومفااهی بفر خفط     طرادی و را 
اما با تیجه به عهم آمیزش و اطالعات  ممکن است.

الزم و رومن فرومفوهگان و صفادرکووهگان از ایفن    
هفای ارتافاطی ایفران بفا      دیز  و وجفید محفهودیت  

هففا و همچوففین  ریمدلیفف  تحفف برخففی کشففیرها بففه 
های داخلی و خارجی کمتفر   محهودیت ارتااط بانک

گفذاری و ورود بفه ایفن     برای سفرمایه  یمی  و رغات
رسه بفا ایجفاد مفرکای     نرر می به دارد.وجید بخ  

جهففت ورود دولففت  ،مففالی در خففار  از کشففیر  
های فرومااهی  سایت ایجاد وببرای  گذاری سرمایه

ی الزم به تجفار و  ها مجهز و همچوین انجام آمیزش
کووهگان و تهوین قیانین مشفخ  و اجرایفی    تیلیه

هفای ورود   زمیوه باف دستکپی رایت در زمیوه فرش 
در ایران مهیفا   باف دستبه تجارت الکترونیک فرش 

 .مید
 

تجففارت الکترونیففک، فففرش    :کلیاادی هااای هواژ
 .فرش سایت فرش، فروماا  ایوترنتی ، وبباف دست

 
 مقدمه

 کفاالی  عوفیان  بفه  ایفران  قفالی  از قرن چوهین مهت»
 ناچیز تجارت این میزان ولی مه، می استفاد  تجاری

 زمفین  مغفرب  کشفیرهای  مردم پانزدهم قرن در. بید
« مفففهنه قائففف  ارزش آن بفففرای و مفففواختوه را آن
 سلسفله  زمفان  در ایفران  فرش» (33: 8631ادواردز، )

 هجفیم  دنافای  بفه  و بفید  رسفیه   مهرت به صفییان
 توهفا  و یافت توزی آن از پس های آمفتای و ها افغان

 و بازیاففت  دفهی  تفا  را خفید  جفای  قاجار زمان در
 را  از تجفاری  کفاالی  عوفیان  بفه  ایفران  صهور فرش

: 8618ژولفه، )« مفه  آغاز اروپا و ترکیه به آذربایجان
سیاسی،  عیام  تاریر تحت ایران فرش تجارت(. 851

 او  .اسففت بففید  متفففاوتی تففاریخی و اقتصففادی
. اسففت نففیزدهم قففرن در فففرش از ایففران صففادرات

 هفای  قفالی  برای آمریکا و اروپا در بیشتر تقاضاهای»
 هفای  قفالی  بافت به ایران نیاز دیار سییی از و ایران

 و قفالی  تیلیفه  گسفترش  میجف   پرارزش صادراتی
 مفزد  و روزاففزون  تقاضای. مه ایران از آن صادرات

 رخوفه  سفاز  زمیوه بافوهگان، برای ایران در نازی بسیار
« مففه رمففته ایففن در خففارجی گففذاری سففرمایه ی
 هففای مففرکت زمففان ایففن از(. 831: 8636سففی ،)

 را فففرش بففه مربففیط ایففران ماففادالت در چوففهملیتی
 چوفه  های مرکت ادغام از کردنه. پس از آن  ههایت
آمه و  بیجید  ایران فرش دولتی میسسه اولین ملیتی

بفا تیلیفهات    ایفران  فرش تجارت تا به امروز کماکان
 دارد. متویع ادامه

تففیان در مرادفف  مختلفف   از ابففزار ایوترنففت مففی
صوعت فرماافی، از جمله بازاریابی و مفواخت ذو   
و سلیقه خریهاران، تهیه میاد اولیه بهر  ففراوان بفرد.   

تیانفه   عهم استفاد  بهیوه از ایفن ابفزار سفیدموه، مفی    
وارد کوفه، چفرا    ضررهای کالنی به صوعت فرماافی

کففه امففروز ، بففرخالف گذمففته، ارتاففاط روزآمففه    
تیلیهکووهگان فرش با بازار جهفانی ضفروری اسفت    

(. با تیجه به رونه جهانی مفهن  18: 8611)دانشار، 
مید که رمه تجفارت الکترونیکفی    بازار، مشاهه  می

به رقمی بفال  بفر    1008میلیارد دالر در سای  653از 
رسفیه  )جعفرنفداد،    1005ی تریلیین دالر در سا 80

( این رقم به صفیرت تصفاعهی در دفای    85: 8611
بفه طفیر    1001افزای  بید  به مکلی کفه تفا سفای    

% را تجربه نمید  اسفت.  6375میاناین ساالنه رمهی 
% کفاربران  50همچوین محققان بفر ایفن باورنفه کفه     

ایوترنتی در سای به خریفه آنفی اقفهام خیاهوفه کفرد      
مفار در کشفیرهای   آ( که ایفن  18: 8618زاد ،  )دوفی

هفایی در   پیشرفته به مرات  بیشتر است. لفذا مفرکت  
این عرصه میفق خیاهوه بید کفه بفرای محصفیالت    
خید در این دیز  نیز امکانات الزم برای کفاربران را  

 مهیا سازنه. 
های مجازی به دلی  ویدگی دوطرفه بفیدن   محیط

 دریافففت و ارسففای اطالعففات و ارتااطففات میجفف  
گیفری یفک تعامف  دوجانافه بفین فرومفوه  و        مک 

مید که در این تعام  خهماتی به مفکلی   خریهار می
مینه. این خهمات مام  ترفی   ساد  و مفیه ارائه می

و تالی  محصیالت، ارائه کاتالیگ آنالین، پاسف  بفه   
سیاالت مشفتریان، امکفان سففارش آنالیفن، امکفان      

خصفات  دسترسی به اطالعفات مراکفز ففروش و مش   
محصففیی بففه صففیرت آنالیففن و در نهایففت انتقففای  

مففید     اطالعففات مربففیط بففه میففزان فففروش مففی    
(Prasad, v.kanti, 2001: 98). 

نتایج یک نررسفوجی در بخف  ففرش دسفتااف     
دهه که  ( نشان می1081نمایشاا  دومیتکس آلمان )

درصفه   65کووه  غیفر ایرانفی    مرکت 333از مجمیع 
ها دارای تجارت الکترونیفک ففرش هسفتوه ایفن      آن

دردالی اسفت کفه هفید کفهام از مفرکت کووفهگان       

ایرانففی ایففن نمایشففاا  معتاففر جهففانی تجففارت      
(. 15: 8611الکترونیکی فرش نهامتوه )ونهمفعاری،  

های مختل  در عرصفه   افزون تکویلیژی افزای  روز
ن افففزای  تعففهاد  تجففارت الکترونیففک و همچوففی  

های فعای در این عرصه که در کشفیرهای   سایت وب
مفینه ضفرورت ایفن را ایجفاد      خارجی مهیریت می

کوه که ایفران در ایفن عرصفه نیفز ورود قفیی و       می
 جهی دامته بامه.

 - در میرد تجارت الکترونیک و مخصیصفاً هوفر  
صففوعت فففرش دسففتااف در ایففران تحقیقففات قابفف   

. مخصیصفاً تحقیقفاتی کفه    تیجهی به انجام نرسفیه  
برای ورود فرش دستااف به چرخه عملیاتی تجارت 

بررسی میانف   »الکترونیک راهاشا و کاربردی بامه. 
و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در 
« زمیوففه تیسففعه صففادرات فففرش دسففتااف ایففران   

ای است که مشخصفاً   ( عویان مقاله8611)جعفرنداد، 
داخته که در نهایت میانف  تجفارت   به این میضیع پر

الکترونیکی در زمیوه صادرات فرش دستااف ایران به 
 -8ترتی  اولییت بفه صفیرت زیفر تعیفین نمفید :      

مشکالت و میان  مربیط بفه زیرسفاختار اطالعفاتی.     
مشففکالت مربففیط بففه زیرسففاختارهای قففانینی،   -1

مشکالت و میان  زیر سفاختار   -6دقیقی و امویتی. 
مشفکالت   -3آمیزمی، فرهوای و رفتفاری.  انسانی، 

مربففیط بففه زیرسففاختارهای گمرکففی، بازرگففانی و   
مشکالت مربیط بفه   -3مشک  ایوترنت.  -5مالیاتی. 

مشفکالت   -3زیرساختارهای فوی و سخت اففزاری.  
افففزاری  ختارهای مففالی و نففرم مربففیط بففه زیرسففا 

 (. 1: 8611نداد، )جعفر
یسففعه بررسففی تففاریر تجففارت الکترونیففک بففر ت»

( نیفز  8616)صوایعی، « صادرات فرش دستااف ایران
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ای دیار است که مستقیماً فرش دستااف  عویان مقاله
و دیز  تجفارت الکترونیفک را هفهف قفرار داد  و     
نتیجه گرفته استفاد  از تجارت الکترونیک در مقایسه 

های سوتی برتری دارد و نیز تالیغات و ارائفه   با روش
هفای الکترونیکفی از نرفر     اطالعفات از طریفق روش  

جل  تیجه خریهاران و ارائه تسهیالت و استفاد  از 
های پیشرفته الکترونیکی در دفین ففروش از    سیستم

هفای   نرر جل  رضایت خریهاران نسات به سیسفتم 
بامففه کففه در ایففن خصففی  را   ررتر مففیثسففوتی مفف

 هایی نیز پیشوهاد داد  است.   د 
زهفای بفازار   کاه  انحراف با نیا»همچوین مقاله 

« جهانیِ فرش دستااف با تاکیه بر فوفاوری اطالعفات  
( به مقیله ورود فرش دستااف به 8611)ونهمعاری، 

تجارت الکترونیک و سفایر خفهمات مفرتاط بفه آن     
پرداخته و نتیجفه گرفتفه تیلیفه در ایفران رابطفه ای      

های مشتریان نهارد  متواس  با سلیقه ها و درخیاست
های مهم تفاریر گفذار در    عام  و از این بابت یکی از

رونه کفاه  بفازار جهفانی ففرش ایفران محسفیب       
مید و عهم تمای  برای به کار گرفتن ابزار نفیین   می

فواوری اطالعات در بین تجار فرش ایرانی خار  از 
کشیر، باعث نهامتن اطالعات مواس  در خصفی   
سلیقه مشفتریان و نیفز نفاتیان بفیدن در انتقفای ایفن       

دیز  تیلیه در داخف  کشفیر نیفز مفه       اطالعات به
 است.

در یک تحقیق نشان داد  مه  مفرکت کووفهگان   
غیففر ایرانففی داضففر در بخفف  فففرش دسففتااف در  

هانیفر و کشیرهای رقی   1081نمایشاا  دمیتکس 
هفای ففرش    فرش دستااف ایران )بفرخالف مفرکت  

مامفففیوی ایرانفففی و دیافففر کشفففیرها(،  فففاهراً در 
ی نفیین ارتافاطی وضفعیت    ها برخیرداری از سیستم

هفا و   بهتری از ایران نهارنه، ولی تمایف  و عالقفه آن  
گیففری از تجففارت الکترونیففک در   مخصیصففاً بهففر 

سایتشفان، بفه مراتفف  از ایرانیفان بیشفتر بففید  و      وب
مرایط مخصفی مفرکت و کشیرمفان مسفاعهتر از     
تجار ایرانی برای به کارگیری ابزار فواوری اطالعات 

 (15و  13: 8618همعاری، بید  و هست )ون
هففای تیزیف  ففرش در جهففان و    در مقالفه کانفای  

( کفه بفا   8613کیفیت دضیر ایرانیان در آن )فرجی، 
انجام تحقیقی پیمایشی در کشیرهای سفیئه، نفروژ،   
هلوه، ایتالیا، استرالیا، آمریکا و آفریقای جویبی بفید    

های تیزیف  در   درصه کانای 60نتیجه گرفته مه  که 
 33ای جهفان در اختیفار ایرانیفان اسفت کفه      کشیره

های غیر ایرانفی مافادرت    درصه آنان به تیزی  فرش
ورزنفه. همچوفین در دفیز  بکفارگیری تجفارت       می

هفای   درصه از کانفای  65الکترونیک در فروش فرش 
تیزی  در این کشیرها از این روش بفرای ففروش و   

 کووه. معرفی محصیالت خید به مشتریان استفاد  می
بایسفت بفا ادتیفاط     اته نتایج این تحقیق را مفی ال

درصهی  65میرد بررسی و تحلی  قرار داد زیرا رقم 
اعالم مه  با تیجه به سایر تحقیقات انجام مه  رقم 

مواسی  در یک پایان نامه با عویان آسی  باالیی است.
صادرات سوتی ففرش دسفتااف ایفران بفا ت کیفه بفر       

( در راسفتای  8618فواوری اطالعفات )ونهمفعاری،   
این آمار امار  به اطالعات کشیر ایتالیفا و نمایشفاا    

هانیفر دارد که مغایر با این اعفهاد و   1081دمیتکس 
گیفری از فوفاوری    بامه و آمفار میفزان بهفر     ارقام می

اطالعات و مخصیصفاً تجفارت الکترونیفک در بفین     
تر از  عیام  فروش فرش دستااف ایرانی، بسیار پایین

: 8618بامفه )ونهمفعاری،    الم مفه  مفی  های اع رقم
13.) 
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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ای دیار است که مستقیماً فرش دستااف  عویان مقاله
و دیز  تجفارت الکترونیفک را هفهف قفرار داد  و     
نتیجه گرفته استفاد  از تجارت الکترونیک در مقایسه 

های سوتی برتری دارد و نیز تالیغات و ارائفه   با روش
هفای الکترونیکفی از نرفر     اطالعفات از طریفق روش  

جل  تیجه خریهاران و ارائه تسهیالت و استفاد  از 
های پیشرفته الکترونیکی در دفین ففروش از    سیستم

هفای   نرر جل  رضایت خریهاران نسات به سیسفتم 
بامففه کففه در ایففن خصففی  را   ررتر مففیثسففوتی مفف

 هایی نیز پیشوهاد داد  است.   د 
زهفای بفازار   کاه  انحراف با نیا»همچوین مقاله 

« جهانیِ فرش دستااف با تاکیه بر فوفاوری اطالعفات  
( به مقیله ورود فرش دستااف به 8611)ونهمعاری، 

تجارت الکترونیک و سفایر خفهمات مفرتاط بفه آن     
پرداخته و نتیجفه گرفتفه تیلیفه در ایفران رابطفه ای      

های مشتریان نهارد  متواس  با سلیقه ها و درخیاست
های مهم تفاریر گفذار در    عام  و از این بابت یکی از

رونه کفاه  بفازار جهفانی ففرش ایفران محسفیب       
مید و عهم تمای  برای به کار گرفتن ابزار نفیین   می

فواوری اطالعات در بین تجار فرش ایرانی خار  از 
کشیر، باعث نهامتن اطالعات مواس  در خصفی   
سلیقه مشفتریان و نیفز نفاتیان بفیدن در انتقفای ایفن       

دیز  تیلیه در داخف  کشفیر نیفز مفه       اطالعات به
 است.

در یک تحقیق نشان داد  مه  مفرکت کووفهگان   
غیففر ایرانففی داضففر در بخفف  فففرش دسففتااف در  

هانیفر و کشیرهای رقی   1081نمایشاا  دمیتکس 
هفای ففرش    فرش دستااف ایران )بفرخالف مفرکت  

مامفففیوی ایرانفففی و دیافففر کشفففیرها(،  فففاهراً در 
ی نفیین ارتافاطی وضفعیت    ها برخیرداری از سیستم

هفا و   بهتری از ایران نهارنه، ولی تمایف  و عالقفه آن  
گیففری از تجففارت الکترونیففک در   مخصیصففاً بهففر 

سایتشفان، بفه مراتفف  از ایرانیفان بیشفتر بففید  و      وب
مرایط مخصفی مفرکت و کشیرمفان مسفاعهتر از     
تجار ایرانی برای به کارگیری ابزار فواوری اطالعات 

 (15و  13: 8618همعاری، بید  و هست )ون
هففای تیزیف  ففرش در جهففان و    در مقالفه کانفای  

( کفه بفا   8613کیفیت دضیر ایرانیان در آن )فرجی، 
انجام تحقیقی پیمایشی در کشیرهای سفیئه، نفروژ،   
هلوه، ایتالیا، استرالیا، آمریکا و آفریقای جویبی بفید    

های تیزیف  در   درصه کانای 60نتیجه گرفته مه  که 
 33ای جهفان در اختیفار ایرانیفان اسفت کفه      کشیره

های غیر ایرانفی مافادرت    درصه آنان به تیزی  فرش
ورزنفه. همچوفین در دفیز  بکفارگیری تجفارت       می

هفای   درصه از کانفای  65الکترونیک در فروش فرش 
تیزی  در این کشیرها از این روش بفرای ففروش و   

 کووه. معرفی محصیالت خید به مشتریان استفاد  می
بایسفت بفا ادتیفاط     اته نتایج این تحقیق را مفی ال

درصهی  65میرد بررسی و تحلی  قرار داد زیرا رقم 
اعالم مه  با تیجه به سایر تحقیقات انجام مه  رقم 

مواسی  در یک پایان نامه با عویان آسی  باالیی است.
صادرات سوتی ففرش دسفتااف ایفران بفا ت کیفه بفر       

( در راسفتای  8618فواوری اطالعفات )ونهمفعاری،   
این آمار امار  به اطالعات کشیر ایتالیفا و نمایشفاا    

هانیفر دارد که مغایر با این اعفهاد و   1081دمیتکس 
گیفری از فوفاوری    بامه و آمفار میفزان بهفر     ارقام می

اطالعات و مخصیصفاً تجفارت الکترونیفک در بفین     
تر از  عیام  فروش فرش دستااف ایرانی، بسیار پایین

: 8618بامفه )ونهمفعاری،    الم مفه  مفی  های اع رقم
13.) 

همچوین در بخشی از یفک پفدوه  آمفاری بفا     
بررسی عیام  میرر بر بازار صفادراتی ففرش   »عویان 

( به ایفن نکتفه   8611)امیری عقهایی، « دستااف ایران
پرداختففه مففه  کففه کففاربرد تجففارت الکترونیففک در 

هفای سفوتی بفر     بازاریابی و ففروش بفه جفای روش   
 زان صادرات فرش میرر است.افزای  می

با این دای در هید یک از مقاالت به تیصفی  و  
 -تشفری  وضفف  میجففید تجفارت الکترونیففک هوففر   

صوعت فرش دسفتااف در داخف  و خفار  از ایفران     
پرداخته نشفه  و عیامف  و راهکارهفای بهافید ایفن      
وضفف  نیففز نامشففخ  اسففت. همچوففین بففرای      

راهکفار  هفای میجفید در داخف  ایفران نیفز       نارسائی
عملیاتی و مشخصی وجید نهارد که تحقیقفی جفام    

 طلاه. در این دیز  را می
در این تحقیق فرش در لغت به معوی گستردن و 

است، ولی در اصطالح به زیرانهازی گفتفه   گستردنی
مید )دشفمتی   مید که با دست یا مامین بافته ی می

(. ففرش دسفتااف یفا قفالی نفیعی      5: 8613رضیی، 
رش است. فرش پشمی کرک دار کفه  اختصاصی از ف

مه   قسمی ففرش پفرزدار    از قهیم در ایران بافته می
(. واژ  دسفتااف  313: 8613بها )معین،  موق  و گران

طاق تعری  همان دست بافته است، یعوفی آنچفه بفا    
(. قالی فرمی 5: 8613دست بافوه )دشمتی رضیی، 

است پرزدار که از طریق درگیری پرز و گر  زدن آن 
مید )یفاوری،   تار )چله( و نیز پیدگذاری بافته می بر

(. همچوفففین مورفففیر از کسففف  و کفففار  80: 8613
الکترونیکی تعریفی جام  که نه توها مفام  خریفه و   
فففروش محصففیالت و خففهمات بلکففه مففام  ارائففه 
خهمات به مشتریان است. بر اساس تحقیقی از مفک  

(، کسف  و کفار الکترونیکففی   1003کفی و مارمفای )  

های اطالعفاتی بفرای    د ایوترنت و دیار فواوریکاربر
دمایت از تجارت و بهاید فرآیوه کس  و کار است 

(. در همففین راسففتا تجففارت  1: 8618زاد ،  )دوفففی
الکترونیک را  و روش جهیفه تجفارت بفه صفیرت     

هففا و ایوترنففت  الکترونیکففی و بففا اسففتفاد  از مففاکه 
معوفی  ( و بازاریابی الکترونیکی بفه  1بامه )همان:  می

اسففتفاد  از ابففزار فوففاوری اطالعففات و ایوترنففت در  
های بازاریابی مفرتاط بفا مشفتری، مفرتاط بفا       فعالیت
فروش و نیز تحقیقات بازاریفابی    –های تیزی   عام 

 (.Prasad, v.kanti, 2001: 97)بامه  و ارتااطی می
هففهف انجففام ایففن تحقیففق مواسففایی میانفف      

معرففی و عرضفه   بکارگیری تجارت الکترونیفک در  
فرش ایران و ارائه راهکارهفای اجرایفی بفرای رفف      

هففا اسففت. بففرای ایففن مورففیر ضففمن بررسففی     آن
هایی که در زمیوه تجارت الکترونیک فرش در  سایت

های مرتاط با ففرش دسفتااف    دنیا فعای هستوه سایت
داخ  کشیر میرد تجزیفه و تحلیف  قفرار گرفتوفه و     

یف  ففرش دسفتااف    میزان آموایی عیام  تیلیه و تیز
 میرد نرر سوجی قرار گرفت.

 -پیمایشففی -تحقیففق داضففر از نففیع تیصففیفی 
تحلیلی است که در دو مردله انجفام مفه . مردلفه    

های فعفای   سایت اوی با تیصی  و تحلی  محتیا وب
تجارت الکترونیک فرش به انجام رسیه و در مردله 
دوم به صیرت پیمایشی فروموهگان و صادرکووهگان 

یران میرد نرر سفوجی قفرار گرفتوفه. در ایفن     فرش ا
تحقیق برای جم  آوری اطالعات مربیط به ادبیفات  

ای نریفر کتف  و مجفالت     میضیع از روش کتابخانه
هففای فعففای در زمیوففه تجففارت  سففایت علمففی و وب

الکترونیک فرش بهر  برد  مه  است. جامعه آمفاری  
هفای فعفای در    سفایت  این تحقیق در مردله اوی وب
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بامفه و   ه تجارت الکترونیک فرش در جهان مفی زمیو
در مردلفه دوم صفادرکووهگان و فرومفوهگان ففرش     

های تیزیف  و ففروش ففرش در     ایران به عویان کانای
داخ  ایران هستوه که به نیعی عیام  بفه کارگیرنفه    

 باموه.   تجارت الکترونیک در بازار فرش می
وب سفایت   81نمینه آماری مردله اوی تحقیفق  

 88و معتار خارجی تجارت الکترونیک فرش و  فعای
وب سایت داخلی مرتاط با تجارت فرش بید تفا بفه   

هفای فوفی و اجرایفی     برآیوهی کلی از دیث  رفیفت 
میجید در عرصه تجارت الکترونیفک ففرش دسفت    
پیها کویم.  نمینه آماری مردله دوم تحقیق بفه روش  

نففر از فرومفوهگان و    36تصادفی انتخفاب مفهنه،   
کووهگان فعای بازار فرش تهفران بیدنفه کفه بفا     صادر

های محقق سفاخته   ابزار مصاداه، و تیزی  پرسشوامه
هفای   میرد نررسوجی قفرار گرفتوفه. روایفی پرسف     

تحقیق تیسط چهار کارمواس، میرد تاییه قرار گرفته 
و سپس به موریر برآورد ضری  اعتافارِ ابفزار مفیرد    

ایشفی اجفرا   نفر آزمیدنی به طفیر آزم  5نرر بر روی 
 % به دست آمه.11  مه که ضری  آلفا آن

روش تجزیففه و تحلیفف  اطالعففات نیففز ابتففها بففا 
استفاد  از آمار تیصیفی اطالعات عمیمی مربیط بفه  

هفا و   نامفه  ها و نتایج پرس  های آماری )سایت نمینه
هفا   مشاههات( جم  آوری و پس از جم  آوری داد 

ی تیسفط  و بخشف  SPSSاففزار   بخشی به وسیله نفرم 
گر نریر اَلکسفا و گیگف     های امتیازی و تحلی  سایت

 میرد تجزیه و تحلی  قرار گرفتوه.
 
 
 
 

هااای فلاااا تجااارت   سااایت کااار و   و  ساااز
 الکترونیک فرش در دنیا

 هایی کفه در عرصفه تجفارت الکترونیفک     سایت وب
بففه چوففه دسففته کلففی تقسففیم فعالیففت دارنففه  فففرش

 مینه. می
های تیلیهکووفهگان، صفادرکووهگان و    سایت وب .8

یا فروموهگان فرش که توها به فروش تیلیفهات  
ایفن   پردازنفه.  های خید می ییو یا مجمیعه دارا

هففا معمففیالً مجمیعففه محففهودی را  سففایت وب
مینه و در فضای مجازی از امتیفازات   مام  می

ی برخیردار نیستوه و بیشتر ههفشان معرفی یباال
ها در فضایی مجازی  ییمیعه تیلیهات و دارامج

 است.
تیلیهکووفففهگان و یفففا  هفففایی کفففه سفففایت وب .1

هفای   ییف عالو  بر تیلیهات و یا دارا فروموهگان
هایی سایر تیلیهکووهگان  ییخید تیلیهات و دارا

و تجففار را بففا دریافففت درصففهی بففه فففروش   
تری  ها مجمیعه متویع سایت وباین  رسانوه. می

دهوفه و امکفان    مخاطاان قفرار مفی  را در اختیار 
 ه.وکو می بیشترانتخاب را برای مصرف کووه  

تیلیفه کووفه  و یفا    متعلق به هایی که  سایت وب .6
نیستوه و صرفاً فضایی را بفرای ففروش    تاجری
کووفه. ایفن    و یا مامیوی مهیا می باف دستفرش 

تفر   ها غالااً از دو مفیرد بفاال گسفترد     سایت وب
ی را برای مخاط  دتی در و تویع بیشتر هستوه
ها از کشیرهای مختل  و انیاع  تهباف دستانیاع 

 مینه. ها را مام  می طرح و نق 
هفففای جفففام  فرومفففااهی )در    سفففایت وب .3

های مختل  انیاع محصفیالت را بفه    بوهی طاقه
گذارنففه( و یففا فرومففاا  وسففای    فففروش مففی

خانیاد  )مث  انیاع موسفیجات و یفا وسفای      هم
ای از اجوففاس  کففه مجمیعففهالکترونیکففی و...( 

مرتاط را برای فروش در اختیفار   مرتاط و یا غیر
ها عمیمفاً   سایت دهوه. این وب مخاط  قرار می

و دتی ممکن است افرادی ترافیک باالیی دارنه 
انفه بفرای    که قصه خریه کاالیی دیار را دامفته 

خریه و یا آموایی با فرش هم جفذب مفینه و   
 بالعکس. 
سایت خارجی  وب 81نتایج بررسی  8در جهوی 

 .ارائه مه  استمرتاط با تجارت الکترونیک فرش 
 

 
 خارجی فلاا در زمینه تجارت الکترونیک فرشهای  سایت نتایج بررسی و : 1جدوا 

 )مأخذ: نگارندگان(

ف
ردی

 

 بیشترین بازدید حوزه فعالیت مقر اصلی نام سایت
رتبه میانگین 

ترافیک روزانه 
 در جهان

عمر 
 دامنه

8 www.potterybarn.com آمریکا 
وسای  موزی )فرش، 
موسیجات موزی، 

 مالمان(

ایاالت متحه ، 
کانادا، انالستان، 

 چین، هوه
3،831 85 

 سای

1 www.rugnrug.com 5 363،353 ایران، هوه باف ایران فرش دست اسپانیا 
 سای

6 www.turkishrugsandkili
ms.com 1 88،301 ترکیه باف ترکیه فرش دست ترکیه 

 سای

3 www.rugstown.com باف و  فرش دست هوه
 506،610 ایاالت متحه ، هوه مامیوی

یم
معل

نا
 

5 www.rugs-direct.com ایاالت متحه ،  باف انیاع فرش دست آمریکا
 81 886،030 مغیلستان، تایلوه

 سای

3 www.rugsuk.com باف و  فرش دست انالستان
 88 8،311،103 انالستان مامیوی

 سای

3 www.jozan.net 1 633،113 ایران، ایاالت متحه  باف انیاع فرش دست دانمارک 
 سای
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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بامفه و   ه تجارت الکترونیک فرش در جهان مفی زمیو
در مردلفه دوم صفادرکووهگان و فرومفوهگان ففرش     

های تیزیف  و ففروش ففرش در     ایران به عویان کانای
داخ  ایران هستوه که به نیعی عیام  بفه کارگیرنفه    

 باموه.   تجارت الکترونیک در بازار فرش می
وب سفایت   81نمینه آماری مردله اوی تحقیفق  

 88و معتار خارجی تجارت الکترونیک فرش و  فعای
وب سایت داخلی مرتاط با تجارت فرش بید تفا بفه   

هفای فوفی و اجرایفی     برآیوهی کلی از دیث  رفیفت 
میجید در عرصه تجارت الکترونیفک ففرش دسفت    
پیها کویم.  نمینه آماری مردله دوم تحقیق بفه روش  

نففر از فرومفوهگان و    36تصادفی انتخفاب مفهنه،   
کووهگان فعای بازار فرش تهفران بیدنفه کفه بفا     صادر

های محقق سفاخته   ابزار مصاداه، و تیزی  پرسشوامه
هفای   میرد نررسوجی قفرار گرفتوفه. روایفی پرسف     

تحقیق تیسط چهار کارمواس، میرد تاییه قرار گرفته 
و سپس به موریر برآورد ضری  اعتافارِ ابفزار مفیرد    

ایشفی اجفرا   نفر آزمیدنی به طفیر آزم  5نرر بر روی 
 % به دست آمه.11  مه که ضری  آلفا آن

روش تجزیففه و تحلیفف  اطالعففات نیففز ابتففها بففا 
استفاد  از آمار تیصیفی اطالعات عمیمی مربیط بفه  

هفا و   نامفه  ها و نتایج پرس  های آماری )سایت نمینه
هفا   مشاههات( جم  آوری و پس از جم  آوری داد 

ی تیسفط  و بخشف  SPSSاففزار   بخشی به وسیله نفرم 
گر نریر اَلکسفا و گیگف     های امتیازی و تحلی  سایت

 میرد تجزیه و تحلی  قرار گرفتوه.
 
 
 
 

هااای فلاااا تجااارت   سااایت کااار و   و  ساااز
 الکترونیک فرش در دنیا

 هایی کفه در عرصفه تجفارت الکترونیفک     سایت وب
بففه چوففه دسففته کلففی تقسففیم فعالیففت دارنففه  فففرش

 مینه. می
های تیلیهکووفهگان، صفادرکووهگان و    سایت وب .8

یا فروموهگان فرش که توها به فروش تیلیفهات  
ایفن   پردازنفه.  های خید می ییو یا مجمیعه دارا

هففا معمففیالً مجمیعففه محففهودی را  سففایت وب
مینه و در فضای مجازی از امتیفازات   مام  می

ی برخیردار نیستوه و بیشتر ههفشان معرفی یباال
ها در فضایی مجازی  ییمیعه تیلیهات و دارامج

 است.
تیلیهکووفففهگان و یفففا  هفففایی کفففه سفففایت وب .1

هفای   ییف عالو  بر تیلیهات و یا دارا فروموهگان
هایی سایر تیلیهکووهگان  ییخید تیلیهات و دارا

و تجففار را بففا دریافففت درصففهی بففه فففروش   
تری  ها مجمیعه متویع سایت وباین  رسانوه. می

دهوفه و امکفان    مخاطاان قفرار مفی  را در اختیار 
 ه.وکو می بیشترانتخاب را برای مصرف کووه  

تیلیفه کووفه  و یفا    متعلق به هایی که  سایت وب .6
نیستوه و صرفاً فضایی را بفرای ففروش    تاجری
کووفه. ایفن    و یا مامیوی مهیا می باف دستفرش 

تفر   ها غالااً از دو مفیرد بفاال گسفترد     سایت وب
ی را برای مخاط  دتی در و تویع بیشتر هستوه
ها از کشیرهای مختل  و انیاع  تهباف دستانیاع 

 مینه. ها را مام  می طرح و نق 
هفففای جفففام  فرومفففااهی )در    سفففایت وب .3

های مختل  انیاع محصفیالت را بفه    بوهی طاقه
گذارنففه( و یففا فرومففاا  وسففای    فففروش مففی

خانیاد  )مث  انیاع موسفیجات و یفا وسفای      هم
ای از اجوففاس  کففه مجمیعففهالکترونیکففی و...( 

مرتاط را برای فروش در اختیفار   مرتاط و یا غیر
ها عمیمفاً   سایت دهوه. این وب مخاط  قرار می

و دتی ممکن است افرادی ترافیک باالیی دارنه 
انفه بفرای    که قصه خریه کاالیی دیار را دامفته 

خریه و یا آموایی با فرش هم جفذب مفینه و   
 بالعکس. 
سایت خارجی  وب 81نتایج بررسی  8در جهوی 

 .ارائه مه  استمرتاط با تجارت الکترونیک فرش 
 

 
 خارجی فلاا در زمینه تجارت الکترونیک فرشهای  سایت نتایج بررسی و : 1جدوا 

 )مأخذ: نگارندگان(

ف
ردی

 

 بیشترین بازدید حوزه فعالیت مقر اصلی نام سایت
رتبه میانگین 

ترافیک روزانه 
 در جهان

عمر 
 دامنه

8 www.potterybarn.com آمریکا 
وسای  موزی )فرش، 
موسیجات موزی، 

 مالمان(

ایاالت متحه ، 
کانادا، انالستان، 

 چین، هوه
3،831 85 

 سای

1 www.rugnrug.com 5 363،353 ایران، هوه باف ایران فرش دست اسپانیا 
 سای

6 www.turkishrugsandkili
ms.com 1 88،301 ترکیه باف ترکیه فرش دست ترکیه 

 سای

3 www.rugstown.com باف و  فرش دست هوه
 506،610 ایاالت متحه ، هوه مامیوی

یم
معل

نا
 

5 www.rugs-direct.com ایاالت متحه ،  باف انیاع فرش دست آمریکا
 81 886،030 مغیلستان، تایلوه

 سای

3 www.rugsuk.com باف و  فرش دست انالستان
 88 8،311،103 انالستان مامیوی

 سای

3 www.jozan.net 1 633،113 ایران، ایاالت متحه  باف انیاع فرش دست دانمارک 
 سای
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ف
ردی

 

 بیشترین بازدید حوزه فعالیت مقر اصلی نام سایت
رتبه میانگین 

ترافیک روزانه 
 در جهان

عمر 
 دامنه

1 www.spongobongo.com معرفی انیاع فرش  آمریکا
 1 563،108 ایاالت متحه  باف دست

 سای

1 www.rugrag.com معرفی انیاع فرش  انالستان
 باف دست

انالستان، ایاالت 
 3 815،086 متحه 

 سای

80 www.superiorrugs.com های  انیاع فرش آمریکا
 باف و مامیوی دست

ایاالت متحه ، 
 1 550،833 انهونزی

 سای

88 www.rugdoctor.com خهمات مربیط به  آمریکا
 انیاع فرش

ایاالت متحه ، 
 83 183،833 هوهفیلیپین، 

 سای

81 www.rugusa.com باف  انیاع فرش دست آمریکا
 و مامیوی

هوه، فرانسه، 
انهونزی، ایاالت 

 متحه 
33،001 81 

 سای

86 www.oldcarpet.com معرفی انیاع فرش  آمریکا
 80 161،631 - ایرانیباف  دست

 سای

83 www.made-in-
china.com پیرتای جام   چین

 فرومااهی

چین، ایاالت متحه ، 
هوه، روسیه، 

انالستان، انهونزی، 
پاکستان، ایران، 

 آلمان، ایتالیا

8،863 86 
 سای

85 www.fiber2fashion.com هوه 
پیرتای انیاع پارچه و 
موسیجات دستی و 

 مامیوی

هوه، ایاالت متحه ، 
پاکستان، بواالدش، 
چین، انالستان، 

ایران، ژاپن، فیلیپین، 
 کانادا

88،301 80 
 سای

ف
ردی

 

 بیشترین بازدید حوزه فعالیت مقر اصلی نام سایت
رتبه میانگین 

ترافیک روزانه 
 در جهان

عمر 
 دامنه

83 www.rugman.com 1 353،666 کانادا، ایاالت متحه  باف انیاع فرش دست آمریکا 
 سای

83 www.tableaurug.com باف  انیاع فرش دست کانادا
 ایران

کانادا، ایاالت 
 386،008،8 متحه ، ایران

3 
 سای

81 www.1001carpet.com باف ایران  فرش دست روسیه
 1،856،350 روسیه )قم(

5 
 سای

81 www.rugvista.com 
سیئه 
یینان )رتاه در یینان  انیاع فرش )مالمی(

333،11) 183،311،8 

1 
 سای

 
 های خارجی سایت ها از و  یافته

از مطالعفففه آمفففاری و مشخصفففات و امکانفففات    
مفیارد زیفر جهفت دامفتن     ، 8های جهوی  سایت وب

 مید: میداص  یک تجارت الکترونیک میفق فرش 
هایی که دفیز  فعالیفت    سایت میزان تیفیق وب .8

 تیأمفان  معرففی و ففروش   مام آنها  تخصصی
سفایر   تبه نسا استو مامیوی  باف دستفرش 

)فرومفاا  جفام  و یفا فرومفاا      ها  سایت وب
یک کشیر و یا یفک   باف دستتخصصی فرش 

دلیف  اصفلی آن هفم امکفان      برنه( بیشتر است.
دو نفیع   مقایسه طرح، نق ، رنگ و قیمت هفر 
به دالیلی فرش است. همچوین با تیجه به ایوکه 

متقاضی ففرش مامفیوی بیشفتر از ففرش     خا  
نیعی جایازین  است و این دو نیع به باف دست

کوفه کفه    هم هستوه این امکان را برای مهیا مفی 
کووفهگان بیشفتری از ففرش     مخاط  و مصفرف 

کلففی( امکففان آمففوایی بففا فففرش   صففیرت بففه)
نفیعی بفه مشفتری     را پیها کووه و بفه  باف دست

 تاهی  مینه. باف دستبالقی  فرش 
ارائه اطالعات کلی از تاریخچه، مراد  تیلیفه،   .1

یابی، طفرح و   تکمی  و ناههاری، مرمت و عی 
، مفیاد  کووفه   نق ، موفاطق و کشفیرهای تیلیفه   

آوران فففرش،  و نففاماسففتادان اولیففه، رناففرزی، 
رها و اصطالدات و واژگان تخصصفی، مفاهکا  

در رفف    باف دستهای تاریخی و... فرش  نمینه
ففرش   صوعت-هور نیازهای اطالعاتی مربیط به

مهمفی دارد و عفاملی    تف ریر مخاطاان  باف دست
سفایت   در جذب مخاطاان و ورود بفه وب  مثرر

 مید. از طریق میتیرهای جستجی می
 ارائه اطالعات فوی مواس  از هر فرش بفا ذکفر   .6

ابعاد )به وادههای مختلف  مفثالً ایفود و     دقیق
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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ف
ردی

 

 بیشترین بازدید حوزه فعالیت مقر اصلی نام سایت
رتبه میانگین 

ترافیک روزانه 
 در جهان

عمر 
 دامنه

1 www.spongobongo.com معرفی انیاع فرش  آمریکا
 1 563،108 ایاالت متحه  باف دست

 سای

1 www.rugrag.com معرفی انیاع فرش  انالستان
 باف دست

انالستان، ایاالت 
 3 815،086 متحه 

 سای

80 www.superiorrugs.com های  انیاع فرش آمریکا
 باف و مامیوی دست

ایاالت متحه ، 
 1 550،833 انهونزی

 سای

88 www.rugdoctor.com خهمات مربیط به  آمریکا
 انیاع فرش

ایاالت متحه ، 
 83 183،833 هوهفیلیپین، 

 سای

81 www.rugusa.com باف  انیاع فرش دست آمریکا
 و مامیوی

هوه، فرانسه، 
انهونزی، ایاالت 

 متحه 
33،001 81 

 سای

86 www.oldcarpet.com معرفی انیاع فرش  آمریکا
 80 161،631 - ایرانیباف  دست

 سای

83 www.made-in-
china.com پیرتای جام   چین

 فرومااهی

چین، ایاالت متحه ، 
هوه، روسیه، 

انالستان، انهونزی، 
پاکستان، ایران، 

 آلمان، ایتالیا

8،863 86 
 سای

85 www.fiber2fashion.com هوه 
پیرتای انیاع پارچه و 
موسیجات دستی و 

 مامیوی

هوه، ایاالت متحه ، 
پاکستان، بواالدش، 
چین، انالستان، 

ایران، ژاپن، فیلیپین، 
 کانادا

88،301 80 
 سای

ف
ردی

 

 بیشترین بازدید حوزه فعالیت مقر اصلی نام سایت
رتبه میانگین 

ترافیک روزانه 
 در جهان

عمر 
 دامنه

83 www.rugman.com 1 353،666 کانادا، ایاالت متحه  باف انیاع فرش دست آمریکا 
 سای

83 www.tableaurug.com باف  انیاع فرش دست کانادا
 ایران

کانادا، ایاالت 
 386،008،8 متحه ، ایران

3 
 سای

81 www.1001carpet.com باف ایران  فرش دست روسیه
 1،856،350 روسیه )قم(

5 
 سای

81 www.rugvista.com 
سیئه 
یینان )رتاه در یینان  انیاع فرش )مالمی(

333،11) 183،311،8 

1 
 سای

 
 های خارجی سایت ها از و  یافته

از مطالعفففه آمفففاری و مشخصفففات و امکانفففات    
مفیارد زیفر جهفت دامفتن     ، 8های جهوی  سایت وب

 مید: میداص  یک تجارت الکترونیک میفق فرش 
هایی که دفیز  فعالیفت    سایت میزان تیفیق وب .8

 تیأمفان  معرففی و ففروش   مام آنها  تخصصی
سفایر   تبه نسا استو مامیوی  باف دستفرش 

)فرومفاا  جفام  و یفا فرومفاا      ها  سایت وب
یک کشیر و یا یفک   باف دستتخصصی فرش 

دلیف  اصفلی آن هفم امکفان      برنه( بیشتر است.
دو نفیع   مقایسه طرح، نق ، رنگ و قیمت هفر 
به دالیلی فرش است. همچوین با تیجه به ایوکه 

متقاضی ففرش مامفیوی بیشفتر از ففرش     خا  
نیعی جایازین  است و این دو نیع به باف دست

کوفه کفه    هم هستوه این امکان را برای مهیا مفی 
کووفهگان بیشفتری از ففرش     مخاط  و مصفرف 

کلففی( امکففان آمففوایی بففا فففرش   صففیرت بففه)
نفیعی بفه مشفتری     را پیها کووه و بفه  باف دست

 تاهی  مینه. باف دستبالقی  فرش 
ارائه اطالعات کلی از تاریخچه، مراد  تیلیفه،   .1

یابی، طفرح و   تکمی  و ناههاری، مرمت و عی 
، مفیاد  کووفه   نق ، موفاطق و کشفیرهای تیلیفه   

آوران فففرش،  و نففاماسففتادان اولیففه، رناففرزی، 
رها و اصطالدات و واژگان تخصصفی، مفاهکا  

در رفف    باف دستهای تاریخی و... فرش  نمینه
ففرش   صوعت-هور نیازهای اطالعاتی مربیط به

مهمفی دارد و عفاملی    تف ریر مخاطاان  باف دست
سفایت   در جذب مخاطاان و ورود بفه وب  مثرر

 مید. از طریق میتیرهای جستجی می
 ارائه اطالعات فوی مواس  از هر فرش بفا ذکفر   .6

ابعاد )به وادههای مختلف  مفثالً ایفود و     دقیق
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متر(، جوس )به تفکیک پید، پرز و چلفه(،   سانتی
متر(، ذکفر نفام    سانتی 80و  3، 375ممار )در  ر 

کشیر و موطقه بافت، نام مرکت و برنفه تیلیفه   
کفار رفتفه در ففرش     های اصفلی بفه   کووه ، رنگ

درصه ترکیف  رنفگ بفا اسفتفاد  از      صیرت به)
 تقریافی،  صیرت بهی(، عمر بافت آنالیزهای رنا

گیففری وزن مففثالً  وزن )بففه چوففه وادففه انففهاز 
نیع گر  )متقفارن، نامتقفارن(،    کیلیگرم و پینه(،

نیع رنارزی )گیاهی، مفیمیایی(، ارتففاع پفرز،    
قیمففت )در صففیرت  و نففیع طففرح، نففیع نقفف 

گفذاری   تخفی  و یا افزای  قیمت سابقه قیمت
 مشخ  بامه(.

طفیر   بفه   کیفیت مواس  از فرشارائه تصییر با  .3
کلی ارائه تصییری کامف  از کف  ففرش بفهون     

طفیر میفاناین از    دار مهن )به پرسپکتیی و زاویه
متری تصفییر کامف  بفا عفر       یک فرش م 

پیکس  مواسف  اسفت(، یفک تصفییر از      8100
هففا  ی کففه کیفیففت گففر صففیرت بففهپشففت فففرش 

مشخ  بامه، یفک تصفییر از نمفای نزدیفک     
پرزهففا و کیفیففت دقیففق  بففرای مشففخ  مففهن

اوی  ها و گلیمفه  نقیش، یک تصییر از سر ریشه
آخر و همچوین نیع میراز  فرش برای ارائفه   یا

. ذکفر ایفن   اسفت تصییر دقیق به مخاط  الزم 
هفا دقفت در    است که در عکاسیضروری نکته 

ها بسیار مهم خیاهه  رنگ ینمای  کیفیت واقع
در را تیان تصاویری از ففرش   همچوین می بید.

هففای مختلفف  بففرای جلفف  نرففر   دکیراسففیین
مخاط  به مجمیعه تصاویر اضافه نمفید. ایفن   

افزارهفای آنالیفن کفه کفاربر      امر با طرادی نفرم 

به نمای  بافذارد  آنها  را در خید فرش انتخابی
 امکان بسیار مواسای برای فروماا  خیاهه بید.

بففرای یففک   هففای الزم فففروش ارائففه ضففمانت .5
هفایی الزم   یفک ارائفه ضفمانت   فروماا  الکترون
عیدت فرش خریفهاری مفه  از   است. ضمانت 

هفففایی اسفففت کفففه در   مهمتفففرین ضفففمانت 
های ففروش ففرش الزم و ضفروری     سایت وب

است. ضمانت تطایق اطالعات فوفی در  مفه    
در  کفه بر روی سایت بفا ففرش فروختفه مفه      

 صیرت عهم تطایق خسارت پرداخت مید.
سفایت   یفک وب   نالین پشتیاانیآارائه خهمات  .3

های مختل  )ایمیف ،   فروش بایه از طریق کانای
کس و ارتااط بفر خفط( بفه مخاطافان،     اتلفن، ف

ان خید اطالعات مربفیط بفه   خریهاران و کاربر
 رائه نمایه.خریه ا

نیع )مفهرن و   فرش بر اساس یامکان جستجی .3
نام، رنگ، ابعفاد، کشفیر و موطقفه     یا کالسیک(،

هفا،   یفهترین قیمفت، جه بافت، طفرح و نقف ،   
ها امکانی است که  دارها و پربازدیهترین تخفی 

کاربر را در دسترسی به فرش میرد نرفر کمفک   
بففه  نمففیدن فففرش نمایففه. امکففان اضففافه  مففی
های متواس  بفا   تیانه فرش ها نیز می موهی هعالق

را بفه کفاربر    ی میرد عالقفه ها مشخصات فرش
 معرفی نمایه.

 ها ها و بانک کارتامکان پرداخت متویع با انیاع  .1
 های بانکی. و اتصای امن به درگا 

  ارائه خهمات و امکانات مشی  بفرای کفاربران   .1
هفا، ارسفای    مثفای ارائفه انفیاع تخفیف      عویان به

، ارائه گیاهی هییت معتار از ها نامه رایاان، بیمه
اس، ارائفه   جفی  المللی نریفر اس  های بین مرکت

در یض تففا یففک مففا   تسففهیالتی از قایفف  تعففی
صفیرت عفهم رضفایت و یفا خفهمات پففس از      

می  و فروش رایاان تا مهتی محهود نریر مست
 غیر . و

امکففان مقایسففه دو فففرش در کوففار هففم جهففت  .80
 ی کاربر.یتسهی  در انتخاب نها

های تخصصفی دمف  بفار بفه      قرارداد با مرکت .88
به مشتریان با نفام و  دادن سراسر دنیا و اطمیوان 

 المللی. نهای دم  و نق  بی برنه مرکت
با تیجه به میزان استقاای در کشیرهای مختل   .81

بفه  بایه جهت تسفهی  اسفتفاد  کفاربران    سایت 
 چوه زبان مجهز بامه.

گرافیک جذاب، ساد  و به دور از مفلیغی کفه    .86
کوففه از جملففه عففیاملی نمخاطفف  را سففردرگم 

الیصفیی بفیدن    گفذاری و سفه    تف ریر کفه  است 
میجف   مطال  ارائفه مفه  بفر روی سفایت را     

 مید. می
های خارجی فراتر از یفک   سایت طیر کلی وب به

کفار   و تجارت الکترونیک عمف  کفرد  و یفک کسف     
الکترونیک در دیز  فرش دارنه که با تیجه به بلفی   

تجفارت   ،تجارت الکترونیفک در کشفیرهای غربفی   
در آنجفا   بفاف  دسفت انیاع کاالها و مخصیصاً فرش 

 سزایی دارد. هرونق ب
 
هاای مارت ب باا فارش در      سایت و کار   و ساز

 ایران
هفای فعفای دفیز  ففرش در ایفران توفیع        سایت وب

رغفم   علیجیی انجام مه   و  . در جستنهارنهزیادی 
های  سایت ی با تعهاد انایهی از وبلحاظ کمّ ایوکه به

امفا   ،مییم مرتاط با دیز  تخصصی فرش میاجه می

کفان  امعمیماً با تیجه به نهامتن دانف  فوفی الزم و   
یی آرسفانی کفار   های ناههاری و به روز صرف هزیوه

زیففادی نهارنففه و صففرفاً جففایی بففرای دضففیر یففک 
مرکت، سازمان، نهاد و یا انجمن مرتاط با ففرش در  

سفایتی کفه    . در ایفن بفین وب  هسفتوه فضای مجازی 
تجارت الکترونیک فرش و با اهفهاف  برای مشخصاً 

 وجففید نففهارد و انففهازی مففه  بامففه   تجففارتی را 
یی و عملکففرد ضففعیفی آهففای میجففید کففار  نمینففه
هفای فعفای در    سفایت  کلفی وب  صفیرت  بهانه.  دامته

در ایفران اسفت در   آنها  مهیریت دیز  فرش که مقرّ
 مینه: میارد زیر خالصه می

رسمی نریفر  های سازمانی و نهادهای  سایت وب .8
هفا و... کفه بیشفتر بفه انتشفار       ها، انجمن اتحادیه

 پردازنفه و جوافه تجفاری    اخاار داخلی خید می
عمفهتاً  رسانی هفم   اطالع در ابعاد و دتی نهارنه

 .ضع  دارنه
رسانی و خاری ففرش کفه    های اطالع سایت وب .1

هسفتوه و  موا  اصلی تیلیفه و نشفر خافر     کمتر
 های اصلی اخاار خارگزاری آوری جم به  بیشتر

پردازنه و عمیماً در ابعفاد فوفی    ها می و روزنامه
 ضعی  هستوه.

های تیلیفهی، تجفارتی و    های مرکت سایت وب .6
تجفاری   صادراتی فرش که عمهتاً با اههاف غیفر 

خید در عرصفه   و تالیغات و صرفاً برای معرفی
نمایوففه. در صففیرتی کففه  مجففازی فعالیففت مففی

هفای تجفاری هفم دامفته بامفوه صفرفاً        فعالیت
و اغلف    استمحهود به تیلیهات خید مرکت 

طفیر   فروش را بفه وه فرآیلحاظ فوی و اجرایی  به
 .دهوه انجام میناق  
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله
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متر(، جوس )به تفکیک پید، پرز و چلفه(،   سانتی
متر(، ذکفر نفام    سانتی 80و  3، 375ممار )در  ر 

کشیر و موطقه بافت، نام مرکت و برنفه تیلیفه   
کفار رفتفه در ففرش     های اصفلی بفه   کووه ، رنگ

درصه ترکیف  رنفگ بفا اسفتفاد  از      صیرت به)
 تقریافی،  صیرت بهی(، عمر بافت آنالیزهای رنا

گیففری وزن مففثالً  وزن )بففه چوففه وادففه انففهاز 
نیع گر  )متقفارن، نامتقفارن(،    کیلیگرم و پینه(،

نیع رنارزی )گیاهی، مفیمیایی(، ارتففاع پفرز،    
قیمففت )در صففیرت  و نففیع طففرح، نففیع نقفف 

گفذاری   تخفی  و یا افزای  قیمت سابقه قیمت
 مشخ  بامه(.

طفیر   بفه   کیفیت مواس  از فرشارائه تصییر با  .3
کلی ارائه تصییری کامف  از کف  ففرش بفهون     

طفیر میفاناین از    دار مهن )به پرسپکتیی و زاویه
متری تصفییر کامف  بفا عفر       یک فرش م 

پیکس  مواسف  اسفت(، یفک تصفییر از      8100
هففا  ی کففه کیفیففت گففر صففیرت بففهپشففت فففرش 

مشخ  بامه، یفک تصفییر از نمفای نزدیفک     
پرزهففا و کیفیففت دقیففق  بففرای مشففخ  مففهن

اوی  ها و گلیمفه  نقیش، یک تصییر از سر ریشه
آخر و همچوین نیع میراز  فرش برای ارائفه   یا

. ذکفر ایفن   اسفت تصییر دقیق به مخاط  الزم 
هفا دقفت در    است که در عکاسیضروری نکته 

ها بسیار مهم خیاهه  رنگ ینمای  کیفیت واقع
در را تیان تصاویری از ففرش   همچوین می بید.

هففای مختلفف  بففرای جلفف  نرففر   دکیراسففیین
مخاط  به مجمیعه تصاویر اضافه نمفید. ایفن   

افزارهفای آنالیفن کفه کفاربر      امر با طرادی نفرم 

به نمای  بافذارد  آنها  را در خید فرش انتخابی
 امکان بسیار مواسای برای فروماا  خیاهه بید.

بففرای یففک   هففای الزم فففروش ارائففه ضففمانت .5
هفایی الزم   یفک ارائفه ضفمانت   فروماا  الکترون
عیدت فرش خریفهاری مفه  از   است. ضمانت 

هفففایی اسفففت کفففه در   مهمتفففرین ضفففمانت 
های ففروش ففرش الزم و ضفروری     سایت وب

است. ضمانت تطایق اطالعات فوفی در  مفه    
در  کفه بر روی سایت بفا ففرش فروختفه مفه      

 صیرت عهم تطایق خسارت پرداخت مید.
سفایت   یفک وب   نالین پشتیاانیآارائه خهمات  .3

های مختل  )ایمیف ،   فروش بایه از طریق کانای
کس و ارتااط بفر خفط( بفه مخاطافان،     اتلفن، ف

ان خید اطالعات مربفیط بفه   خریهاران و کاربر
 رائه نمایه.خریه ا

نیع )مفهرن و   فرش بر اساس یامکان جستجی .3
نام، رنگ، ابعفاد، کشفیر و موطقفه     یا کالسیک(،

هفا،   یفهترین قیمفت، جه بافت، طفرح و نقف ،   
ها امکانی است که  دارها و پربازدیهترین تخفی 

کاربر را در دسترسی به فرش میرد نرفر کمفک   
بففه  نمففیدن فففرش نمایففه. امکففان اضففافه  مففی
های متواس  بفا   تیانه فرش ها نیز می موهی هعالق

را بفه کفاربر    ی میرد عالقفه ها مشخصات فرش
 معرفی نمایه.

 ها ها و بانک کارتامکان پرداخت متویع با انیاع  .1
 های بانکی. و اتصای امن به درگا 

  ارائه خهمات و امکانات مشی  بفرای کفاربران   .1
هفا، ارسفای    مثفای ارائفه انفیاع تخفیف      عویان به

، ارائه گیاهی هییت معتار از ها نامه رایاان، بیمه
اس، ارائفه   جفی  المللی نریفر اس  های بین مرکت

در یض تففا یففک مففا   تسففهیالتی از قایفف  تعففی
صفیرت عفهم رضفایت و یفا خفهمات پففس از      

می  و فروش رایاان تا مهتی محهود نریر مست
 غیر . و

امکففان مقایسففه دو فففرش در کوففار هففم جهففت  .80
 ی کاربر.یتسهی  در انتخاب نها

های تخصصفی دمف  بفار بفه      قرارداد با مرکت .88
به مشتریان با نفام و  دادن سراسر دنیا و اطمیوان 

 المللی. نهای دم  و نق  بی برنه مرکت
با تیجه به میزان استقاای در کشیرهای مختل   .81

بفه  بایه جهت تسفهی  اسفتفاد  کفاربران    سایت 
 چوه زبان مجهز بامه.

گرافیک جذاب، ساد  و به دور از مفلیغی کفه    .86
کوففه از جملففه عففیاملی نمخاطفف  را سففردرگم 

الیصفیی بفیدن    گفذاری و سفه    تف ریر کفه  است 
میجف   مطال  ارائفه مفه  بفر روی سفایت را     

 مید. می
های خارجی فراتر از یفک   سایت طیر کلی وب به

کفار   و تجارت الکترونیک عمف  کفرد  و یفک کسف     
الکترونیک در دیز  فرش دارنه که با تیجه به بلفی   

تجفارت   ،تجارت الکترونیفک در کشفیرهای غربفی   
در آنجفا   بفاف  دسفت انیاع کاالها و مخصیصاً فرش 

 سزایی دارد. هرونق ب
 
هاای مارت ب باا فارش در      سایت و کار   و ساز

 ایران
هفای فعفای دفیز  ففرش در ایفران توفیع        سایت وب

رغفم   علیجیی انجام مه   و  . در جستنهارنهزیادی 
های  سایت ی با تعهاد انایهی از وبلحاظ کمّ ایوکه به

امفا   ،مییم مرتاط با دیز  تخصصی فرش میاجه می

کفان  امعمیماً با تیجه به نهامتن دانف  فوفی الزم و   
یی آرسفانی کفار   های ناههاری و به روز صرف هزیوه

زیففادی نهارنففه و صففرفاً جففایی بففرای دضففیر یففک 
مرکت، سازمان، نهاد و یا انجمن مرتاط با ففرش در  

سفایتی کفه    . در ایفن بفین وب  هسفتوه فضای مجازی 
تجارت الکترونیک فرش و با اهفهاف  برای مشخصاً 

 وجففید نففهارد و انففهازی مففه  بامففه   تجففارتی را 
یی و عملکففرد ضففعیفی آهففای میجففید کففار  نمینففه
هفای فعفای در    سفایت  کلفی وب  صفیرت  بهانه.  دامته

در ایفران اسفت در   آنها  مهیریت دیز  فرش که مقرّ
 مینه: میارد زیر خالصه می

رسمی نریفر  های سازمانی و نهادهای  سایت وب .8
هفا و... کفه بیشفتر بفه انتشفار       ها، انجمن اتحادیه

 پردازنفه و جوافه تجفاری    اخاار داخلی خید می
عمفهتاً  رسانی هفم   اطالع در ابعاد و دتی نهارنه

 .ضع  دارنه
رسانی و خاری ففرش کفه    های اطالع سایت وب .1

هسفتوه و  موا  اصلی تیلیفه و نشفر خافر     کمتر
 های اصلی اخاار خارگزاری آوری جم به  بیشتر

پردازنه و عمیماً در ابعفاد فوفی    ها می و روزنامه
 ضعی  هستوه.

های تیلیفهی، تجفارتی و    های مرکت سایت وب .6
تجفاری   صادراتی فرش که عمهتاً با اههاف غیفر 

خید در عرصفه   و تالیغات و صرفاً برای معرفی
نمایوففه. در صففیرتی کففه  مجففازی فعالیففت مففی

هفای تجفاری هفم دامفته بامفوه صفرفاً        فعالیت
و اغلف    استمحهود به تیلیهات خید مرکت 

طفیر   فروش را بفه وه فرآیلحاظ فوی و اجرایی  به
 .دهوه انجام میناق  
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های تجارت الکترونیک فرش که هفر   سایت وب .3
و مامفیوی را تحفت    بفاف  دسفت گینه فرش  دو

دهوفه. الاتفه در دفیز  ففرش      پیم  قفرار مفی  
 مید. بیشتر تابلی فرش ارائه می باف دست

سففایت فعففای در دففیز   وب 88در ایففن بخفف  
تجارت الکترونیک فرش میرد بررسی قفرار گرفتوفه   

 .استآمه   1در جهوی که نتایج آن 

 
 های فلاا در زمینه تجارت الکترونیک فرش در داخل ایران سایت و نتایج بررسی : 2جدوا 

 )مأخذ: نگارندگان(

ف
ردی

 

قر  نام سایت
م

لی
اص

 

 حوزه فعالیت

دید
 باز

رین
یشت

ب
 

رتبه میانگین 
ترافیک روزانه 

منه در جهان
ر دا

عم
 

8 www.farshonline.com ران
ای

 
ران و تابلی فرش فرش مامیوی

ای
 

334,702 

1 
 سای

1 www.shop.irancarpet.org ران
ای

 
و گلیم و  فرش مامیوی

ران جاجیم
ای

 

109,404 

3 
 سای

6 www.albasco.com ران
ای

 

فروماا  جام  ایوترنتی 
 فرش( ی)بخ  مجزا

ن، 
ایرا

آ
ن، 

ستا
عرب

کا، 
مری

تان
لس

 انا
ادا،

کان
 

31,580 

3 
 سای

3 www.farshsaeed.ir ران
ای

 

فروش ایوترنتی فرش 
مامیوی توها یک مرکت 

 خا 

ران
ای

 

13,438,347 

1 
 سای

5 www.farshmashini.com ران
ای

 

 فرش مامیوی و تابلی فرش
ران )دو زبانه(
ای

 

1,115,741 

6 
 سای

3 www.farshineh.com ران
ای

 

فرش مامیوی )مرکت 
ران ساوین(

ای
 

4,018,311 

6 
 سای

3 www.iran-carpet.com ران
ای

 

ران  باف دستفرش 
ای

 

385,307 80 
 سای

1 www.shop2.pouyacarpet.com ران
ای

 

ران تابلی فرش 
ای

 

752,356 

1 
 سای
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله
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های تجارت الکترونیک فرش که هفر   سایت وب .3
و مامفیوی را تحفت    بفاف  دسفت گینه فرش  دو

دهوفه. الاتفه در دفیز  ففرش      پیم  قفرار مفی  
 مید. بیشتر تابلی فرش ارائه می باف دست

سففایت فعففای در دففیز   وب 88در ایففن بخفف  
تجارت الکترونیک فرش میرد بررسی قفرار گرفتوفه   

 .استآمه   1در جهوی که نتایج آن 

 
 های فلاا در زمینه تجارت الکترونیک فرش در داخل ایران سایت و نتایج بررسی : 2جدوا 

 )مأخذ: نگارندگان(

ف
ردی

 

قر  نام سایت
م

لی
اص

 

 حوزه فعالیت

دید
 باز

رین
یشت

ب
 

رتبه میانگین 
ترافیک روزانه 

منه در جهان
ر دا

عم
 

8 www.farshonline.com ران
ای

 

ران و تابلی فرش فرش مامیوی
ای

 

334,702 

1 
 سای

1 www.shop.irancarpet.org ران
ای

 

و گلیم و  فرش مامیوی
ران جاجیم

ای
 

109,404 

3 
 سای

6 www.albasco.com ران
ای

 

فروماا  جام  ایوترنتی 
 فرش( ی)بخ  مجزا

ن، 
ایرا

آ
ن، 

ستا
عرب

کا، 
مری

تان
لس

 انا
ادا،

کان
 

31,580 

3 
 سای

3 www.farshsaeed.ir ران
ای

 

فروش ایوترنتی فرش 
مامیوی توها یک مرکت 

 خا 

ران
ای

 

13,438,347 

1 
 سای

5 www.farshmashini.com ران
ای

 

 فرش مامیوی و تابلی فرش
ران )دو زبانه(

ای
 

1,115,741 

6 
 سای

3 www.farshineh.com ران
ای

 

فرش مامیوی )مرکت 
ران ساوین(

ای
 

4,018,311 

6 
 سای

3 www.iran-carpet.com ران
ای

 

ران  باف دستفرش 
ای

 

385,307 80 
 سای

1 www.shop2.pouyacarpet.com ران
ای

 

ران تابلی فرش 
ای

 

752,356 

1 
 سای

ف
ردی

 

قر  نام سایت
م

لی
اص

 

 حوزه فعالیت

دید
 باز

رین
یشت

ب
 

رتبه میانگین 
ترافیک روزانه 

منه در جهان
ر دا

عم
 

1 www.iranolgoo.ir ران
ای

 

ران فرش مامیوی و تابلی فرش
ای

 

2,191,366 

1 
 سای

80 www.adinehfarsh.com ران
ای

 

ران فرش مامیوی
ای

 
1,901,625 

6 
 سای

88 www.niloshop.ir ران
ای

 

ران تابلی فرش 
ای

 

4,075,708 

1 
 سای

 
 های داخلی سایت ها از و  یافته

های فعای در  سایت وبدر یک تحلی  اجمالی عمیماً 
در ایفران  آنها  زمیوه تجارت الکترونیک فرش که مقر

بیشفتر بازدیهکووفهگان   بید ، ( فارسی)زبانه  یک است
و عمیماً به تجارت فرش مامیوی هستوه آن در ایران 

هففای عمففیمی تجففارت    سففایت وبپردازنففه.  مففی
زیاد هم نیست کمتر ففرش  آنها  الکترونیک که تعهاد

یک کاال در ساه فروش خید دارنفه و در   عویان بهرا 
در دهوفه.   میوی ارائه مفی توها فرش ما ید معهودرمیا

این بین توها یک میرد وجید دامت که بفه تجفارت   
پرداخفت. در   مفی  بفاف  دسفت الکترونیک انیاع فرش 

سایت متیجه مهیم که  وبگی با متصهی این  و گفت
سففایت و خففهمات و   وبرغففم وجففید ایففن   علففی

 ،بفاف  دسفت ساختارهای فروش الکترونیک فرش  زیر
. نهامته اسفت کام   صیرت بهتاکوین فروش ایوترنتی 
با مراجعه بفه    مشتریانکه نمید اما با این دای اذعان 

در  هفا   هفا و ففرش   و مشفاهه  قیمفت  آنها  سایت وب
بفرای خریفه دضفیری اقفهام     ی موفه  عالقفه صیرت 

نمایوه و همین مسئله را در ادامه فعالیت مجفازی   می
 دانست. مثررمرکت خید 

فففروش الکترونیکففی تففابلی فففرش بففا تیجففه بففه 
تففر نسففات بففه  سففهیلت دمفف ، بففاز  قیمتففی پففایین 

تفر بفر    و امکان نمفای  رادفت   باف دستهای  فرش
روی صفحات وب و از طرفی استقاای بیشفتر مفردم   

های الکترونیکی مشفاهه    در ایران در بیشتر فروماا 
 مه.  می

کفاالیی بفا دجفم، وزن و     عویان بهفرش مامیوی 
و با تیجفه بفه ایوکفه     باف دستکاربری مشابه فرش 

تجففارت الکترونیففک آن در دففای داضففر در ایففران  
وجففید دارد نمینففه مواسففای بففرای بررسففی نرففرات  

در بررسی نررات خریهاران و فروموهگان آن است. 
الکترونیک اقهام بفه خریفه    صیرت بهخریهارانی که 

ز اهمیفت  یه چوه نکتفه دفا  فرش مامیوی نمید  بیدن
هففای  تفر ففرش   عمیمفاً قیمفت مواسف    اففراد  اسفت.  

خریهاری مه  نسات به بازار دضیری با تیجفه بفه   
قیمت کارخانه را عامف    فروش به ها و دذف واسطه

Goljam [23] ed 6.indd   81 12/4/2014   1:36:15 PM



دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 23
بهار و تابستان 1392

82

دانستوه.  مهمی در گرای  به خریه الکترونیک آن می
به موفزی   فرشدم  رادت و ایمن  دلی  عمه  دیار

مفه  دالیف  دیافر امکفان عفیدت      . از عمشتریان بید
فرش خریهاری مه  تا یک ما  و عیدت کام  هزیوه 

 بید. موهای هزیوه دم  و نق  انجام مه 
بوفهی کلفی و بفا تیجفه بفه رتافه        در یک جمف  

ففرش  های داخلی  سایت میاناین ترافیک روزانه وب
های محهود  مییم که همین نمینه خیبی متیجه می به

و دامته تری  های خارجی اعتاار پایین به نسات نمینه
الزم را نهارنه و عمهتاً به تجارت دضیری  دبازخیر
آنهففا  هسففتوه و صففرفاً تجففارت الکترونیکففیمتکففی 

تجارتشفان نخیاهفه بفید. عمفه       تیلیه و پاسخایی
ها به مفرح   سایت مشکالت ارزیابی مه  در این وب

 :استزیر 
ای  جذاب که دس درفه گانه و غیر گرافیک چوه .8

بففیدن و خیمففایوهی را بففه مخاطفف  موتقفف     
 کوه. نمی

اطالعات جفانای کامف  و کفاربردی بفرای      ناید .1
 خریهاران.

 های متویع. نهامتن پرداخت .6
اطالعات محهود از مشخصات فوی هر فرش و  .3

کیفیفت و محفهود از هفر     همچوین تصفاویر بفی  
 فرش.

نهامتن خفهمات بفر خفط و اطالعفات تمفاس       .5
 متویع.

هففا و عففهم امکففان  سفایت  زبانففه بففیدن وب تفک  .3
 المللی. بین بانکی های مختل  پرداخت با کارت

فقفهان  های میجفید و   محهود بیدن نمینه فرش .3
 تویع الزم.

 

یوفه ورود  آز اهمیت دیافر در فر ینکته مهم و دا
ایران به دیز  تجارت  باف دستفرش  صوعت -هور

نفعفان از   درک دقیفق و واقعفی ذی  فقهان الکترونیک 
هففای روزافففزون تجففارت   هففا و میقعیففت  فرصففت

بفا عوفیان    نامفه  پایفان  یفک نتفایج   الکترونیک اسفت. 
هفای   گیری سفط  بلفی  الکترونیکفی سفازمان     انهاز 

دهفه کفه    نشفان مفی   درگیر در صادرات فرش ایفران 
صادرکووهگان به ایوترنفت و عفهم    دسترسی بسیار کم

استفاد  از فواوری اطالعات برای ارائه خهمات بهتفر  
در تجارت الکترونیک این محصیی یکفی از عیامف    

گففذار در رونففه کففاه  تجففارت فففرش ت ریرمهففم و 
 (.630 ،8613)لطففی،  بفید  اسفت   ایفران   باف دست

تفکففر فاقففه مففهیران ارمففه در بففین صففادرکووهگان  
کفارگیری فوفاوری    مزایای بهخصی  استراتدیک در 

کارگیری فواوری  ای برای به و برنامههستوه اطالعات 
اطالعات برای تجارت در آیوه  نزدیک نهارنه و این 
میض  در انجام ماادله اطالعات به مک  سوتی خفید  

 (.831 ،8618دهه )ونهمعاری،  را نشان می
ایفران از گذمفته    بفاف  دستصوعت فرش  -هور

ه تیلیه و تیزی  سوتی را تجربه کفرد  و  تاکوین چرخ
تجارت آن نیز وابسته به همین سیستم سوتی بفید  و  

نیازموفه   آنهست. لذا تغییر این سیستم و اعتماد بفه  
از طرفی این دیز   است. یهای تاز  و جهیه آگاهی
 و پیشفرفت  در دای تغییفر  ای به مک  فزایوه  دان 
صفوعت   -هوفر  سفوتی  و تفکفر  برای بهنفه لذا  .است

 ابفزار ایفن   کفارگیری  بفه و  میاجهفه  بفاف  دستفرش 
برخی ورود به ایفن   دتیید و بقهری مشک  خیاهه 

. دانوه ایران جایز نمی باف دسترا برای فرش عرصه 
بیففو  و دانفف  کلففی   ،در بخفف  بعففهی تحقیففق 

در  بففاف دسففتصففادرکووهگان و فرومففوهگان فففرش 

نمینه آماری بازار تهران در میرد دیز  الکترونیک و 
بففه روش  بففاف دسففتتجففارت الکترونیففک فففرش  

پیمایشی میرد بررسی و تجزیه و تحلی  قرار گرفتفه  
 است.  

 
 

 نتایج نظرسنجی از بازار فرش تهران
در نررسففوجی انجففام مففه  از بففین فرومففوهگان و   

دو بازار تهران کفه در   باف دستصادرکووهگان فرش 
 6جفهوی  در  بخف  اوی  نتایج .بخ  به انجام رسیه

 .استآمه  

 و صادرکنندگان بازار فرش تهران انجام شده بین فروشندگان سنجی نظر: نتایج 3جدوا 
 )مأخذ: نگارندگان( بخش اوا

ف
ردی

 

 ها پاسخ پرسش

آیففا بففا ایوترنففت و کففامپییتر    8
 آموایی داریه؟

 خیلی کم کم متیسط زیاد خیلی زیاد
6 3% 3 1% 81 11% 83 30% 3 83% 

آیا تا به دفای خریفه ایوترنتفی     1
 ایه؟ کاالیی را تجربه کرد 

 خیر بلی
85 65% 11 35% 

6 
آیفففا بفففرای مفففرکت خفففید  

در دست  خیر بلی سایت داریه؟ وب
 انهازی است را 

سایت  نیازی به وب
 نهاریم

86 60% 1 18% 88 13% 80 16% 

3 
هفای ففروش    تا به دای سفایت 

ایوترنتففی فففرش کففه خففار  از 
 ایه؟ ایران فعالیت دارنه را دیه 

 خیر بلی

1 18% 63 31% 

5 

داضریه برای دامتن تجفارت  
الکترونیک فرش در سفای چفه   

 مقهار هزیوه کویه؟
میلیین و 8

 5بی  از  میلیین 5تا  6 میلیین 6تا  8 کمتر
 میلیین

اعتقادی به 
تجارت 

الکترونیک 
 نهارم

10 33% 5 88% 6 3% 0 0% 85 65% 

3 

آیففففا داضففففریه تصففففییر و 
هفای   اطالعات مربیط به فرش

خید را برای ففروش ایوترنتفی   
به یک سایت تخصصی فروش 

 فرش بسپاریه؟

 خیر بلی

3 83% 63 13% 
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله
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دانستوه.  مهمی در گرای  به خریه الکترونیک آن می
به موفزی   فرشدم  رادت و ایمن  دلی  عمه  دیار

مفه  دالیف  دیافر امکفان عفیدت      . از عمشتریان بید
فرش خریهاری مه  تا یک ما  و عیدت کام  هزیوه 

 بید. موهای هزیوه دم  و نق  انجام مه 
بوفهی کلفی و بفا تیجفه بفه رتافه        در یک جمف  

ففرش  های داخلی  سایت میاناین ترافیک روزانه وب
های محهود  مییم که همین نمینه خیبی متیجه می به

و دامته تری  های خارجی اعتاار پایین به نسات نمینه
الزم را نهارنه و عمهتاً به تجارت دضیری  دبازخیر
آنهففا  هسففتوه و صففرفاً تجففارت الکترونیکففیمتکففی 

تجارتشفان نخیاهفه بفید. عمفه       تیلیه و پاسخایی
ها به مفرح   سایت مشکالت ارزیابی مه  در این وب

 :استزیر 
ای  جذاب که دس درفه گانه و غیر گرافیک چوه .8

بففیدن و خیمففایوهی را بففه مخاطفف  موتقفف     
 کوه. نمی

اطالعات جفانای کامف  و کفاربردی بفرای      ناید .1
 خریهاران.

 های متویع. نهامتن پرداخت .6
اطالعات محهود از مشخصات فوی هر فرش و  .3

کیفیفت و محفهود از هفر     همچوین تصفاویر بفی  
 فرش.

نهامتن خفهمات بفر خفط و اطالعفات تمفاس       .5
 متویع.

هففا و عففهم امکففان  سفایت  زبانففه بففیدن وب تفک  .3
 المللی. بین بانکی های مختل  پرداخت با کارت

فقفهان  های میجفید و   محهود بیدن نمینه فرش .3
 تویع الزم.

 

یوفه ورود  آز اهمیت دیافر در فر ینکته مهم و دا
ایران به دیز  تجارت  باف دستفرش  صوعت -هور

نفعفان از   درک دقیفق و واقعفی ذی  فقهان الکترونیک 
هففای روزافففزون تجففارت   هففا و میقعیففت  فرصففت

بفا عوفیان    نامفه  پایفان  یفک نتفایج   الکترونیک اسفت. 
هفای   گیری سفط  بلفی  الکترونیکفی سفازمان     انهاز 

دهفه کفه    نشفان مفی   درگیر در صادرات فرش ایفران 
صادرکووهگان به ایوترنفت و عفهم    دسترسی بسیار کم

استفاد  از فواوری اطالعات برای ارائه خهمات بهتفر  
در تجارت الکترونیک این محصیی یکفی از عیامف    

گففذار در رونففه کففاه  تجففارت فففرش ت ریرمهففم و 
 (.630 ،8613)لطففی،  بفید  اسفت   ایفران   باف دست

تفکففر فاقففه مففهیران ارمففه در بففین صففادرکووهگان  
کفارگیری فوفاوری    مزایای بهخصی  استراتدیک در 

کارگیری فواوری  ای برای به و برنامههستوه اطالعات 
اطالعات برای تجارت در آیوه  نزدیک نهارنه و این 
میض  در انجام ماادله اطالعات به مک  سوتی خفید  

 (.831 ،8618دهه )ونهمعاری،  را نشان می
ایفران از گذمفته    بفاف  دستصوعت فرش  -هور

ه تیلیه و تیزی  سوتی را تجربه کفرد  و  تاکوین چرخ
تجارت آن نیز وابسته به همین سیستم سوتی بفید  و  

نیازموفه   آنهست. لذا تغییر این سیستم و اعتماد بفه  
از طرفی این دیز   است. یهای تاز  و جهیه آگاهی
 و پیشفرفت  در دای تغییفر  ای به مک  فزایوه  دان 
صفوعت   -هوفر  سفوتی  و تفکفر  برای بهنفه لذا  .است

 ابفزار ایفن   کفارگیری  بفه و  میاجهفه  بفاف  دستفرش 
برخی ورود به ایفن   دتیید و بقهری مشک  خیاهه 

. دانوه ایران جایز نمی باف دسترا برای فرش عرصه 
بیففو  و دانفف  کلففی   ،در بخفف  بعففهی تحقیففق 

در  بففاف دسففتصففادرکووهگان و فرومففوهگان فففرش 

نمینه آماری بازار تهران در میرد دیز  الکترونیک و 
بففه روش  بففاف دسففتتجففارت الکترونیففک فففرش  

پیمایشی میرد بررسی و تجزیه و تحلی  قرار گرفتفه  
 است.  

 
 

 نتایج نظرسنجی از بازار فرش تهران
در نررسففوجی انجففام مففه  از بففین فرومففوهگان و   

دو بازار تهران کفه در   باف دستصادرکووهگان فرش 
 6جفهوی  در  بخف  اوی  نتایج .بخ  به انجام رسیه

 .استآمه  

 و صادرکنندگان بازار فرش تهران انجام شده بین فروشندگان سنجی نظر: نتایج 3جدوا 
 )مأخذ: نگارندگان( بخش اوا

ف
ردی

 

 ها پاسخ پرسش

آیففا بففا ایوترنففت و کففامپییتر    8
 آموایی داریه؟

 خیلی کم کم متیسط زیاد خیلی زیاد
6 3% 3 1% 81 11% 83 30% 3 83% 

آیا تا به دفای خریفه ایوترنتفی     1
 ایه؟ کاالیی را تجربه کرد 

 خیر بلی
85 65% 11 35% 

6 
آیفففا بفففرای مفففرکت خفففید  

در دست  خیر بلی سایت داریه؟ وب
 انهازی است را 

سایت  نیازی به وب
 نهاریم

86 60% 1 18% 88 13% 80 16% 

3 
هفای ففروش    تا به دای سفایت 

ایوترنتففی فففرش کففه خففار  از 
 ایه؟ ایران فعالیت دارنه را دیه 

 خیر بلی

1 18% 63 31% 

5 

داضریه برای دامتن تجفارت  
الکترونیک فرش در سفای چفه   

 مقهار هزیوه کویه؟
میلیین و 8

 5بی  از  میلیین 5تا  6 میلیین 6تا  8 کمتر
 میلیین

اعتقادی به 
تجارت 

الکترونیک 
 نهارم

10 33% 5 88% 6 3% 0 0% 85 65% 

3 

آیففففا داضففففریه تصففففییر و 
هفای   اطالعات مربیط به فرش

خید را برای ففروش ایوترنتفی   
به یک سایت تخصصی فروش 

 فرش بسپاریه؟

 خیر بلی

3 83% 63 13% 
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دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 23
بهار و تابستان 1392

84

بیشففتر در مففیرد   نررسففوجی ،در ایففن بخفف  
ی فرومفوهگان و  موفه  عالقفه اطالعات کلی و میفزان  

ورود به تجارت  برای باف دستصادرکووهگان فرش 
کلفی نتفایج نشفان     صفیرت  به. الکترونیک انجام مه

درصفه زیفادی از پاسف  دهوفهگان یفا      دهفه کفه    می
و تجربه کافی در این زمیوه نهارنه و یا بفه   اطالعات

آیفه اعتقفادی بفه تجفارت      ادامفه مفی   دالیلی کفه در 

الکترونیک فرش نهارنه. همچوین با تیجه بفه دجفم   
یففک از فرومففوهگان و  ریففالی ماففادالت فففرش هففید

 5گفذاری بفی  از    صادرکووهگان داضر بفه سفرمایه  
 نجام تجارت الکترونیکمیلیین تیمان در سای برای ا

 نایدنه.
انجام  3جهوی به مرح نیز  سوجی نرربخ  دوم 

 مه.
 

 تهران فرش بازار صادرکنندگان و فروشندگان نیب شده انجام سنجی نظر جینتا: 4جدوا 
 )مأخذ: نگارندگان( دوم بخش

ف
ردی

 

داد ها گزینه پرسش
تع

صد 
در

 

8 
مهمترین مان  برای ورود به تجارت 

را چه  باف دستالکترونیک فرش 
 دانیه؟ می

نسات به کاالهای میفق در  باف دستتراز قیمتی باالی فرش 
 %1 3 تجارت الکترونیک

با کشیرهای  ارتااطساختارهای الزم در ایران و  زیر ناید
 %31 68 خارجی

از نرر ابعاد  باف دستخا  بیدن کاالیی مث  فرش 
 %81 5 مواسی زیاایی

 %3 6 مهاوم نایدن نیاز خریهاران

1 
مهمترین عام  گسترش تجارت 

در سط   باف دست الکترونیک فرش
 دانیه؟ المللی را چه می بین

انهازی یک سامانه مجهز و یا ارائه  گذاری دولتی در را  سرمایه
تجارت الکترونیک به بخ   یانهاز تسهیالت برای را 

 خصیصی
88 15% 

های گمرکی داخلی و خارجی با دیپلماسی  رف  محهودیت
 %65 85 ها دولت

های  های بر خط با تعام  بین بانک پرداخترف  محهودیت 
 %30 83 داخلی و خارجی

6 
مهمترین عام  گسترش تجارت 

در داخ   باف دستالکترونیک فرش 
 دانیه؟ چه می را کشیر

های الزم و فراگیر در میرد تجارت الکترونیک  ارائه آمیزش
 %66 83 کووهگان و هم فروموهگان و صادرکووهگان هم به مصرف

 %3 6 سازی با امویت اطالعات بیشتر اطمیوان
تالیغات گسترد  در فضای مجازی و ترغی  به خریه 

 %15 88 الکترونیکی با ارائه خهمات متواس 

 %65 85 های فرومااهی جذاب و کارا سایت دامتن وب

ف
ردی

 

داد ها گزینه پرسش
تع

صد 
در

 

3 

ود به تجارت الکترونیک چه ور
را ممکن است  مشکالت و تههیههایی

ایران و یا  باف دستبرای فرش 
فروموهگان و تیلیهکووهگان فرش 

 رد؟آووجید  به

تیسط  های به فروش گذامته مه  برداری از تصییر فرش کپی
 %51 15 کشیرهای رقی 

نام ایران به  اکیفیت ب های بی فرش رادت ورودامکان 
 %81 5 جهانیداخلی و بازارهای 

پرداختی ها و یا بلیکه مهن وجی   ادتمای بلیکه مهن فرش
 %16 80 خریهاران با تغییر مواساات سیاسی کشیرها

های امویتی و  ورود به بازار رقابتی جهیه که با تیجه به خأل
 %3 6 به یک تههیه تاهی  مید ممکن استافزاری در ایران  نرم

5 
یک از راهکارها را در دای داضر  کهام

برای ورود به تجارت الکترونیک فرش 
 دانیه میتر مثرر باف دست

های تجارت الکترونیک فرش در خار  از  سایت ایجاد وب
 %10 1 کشیر با مرکای تیلیهکووه  فرش در داخ  ایران

های تجارت الکترونیک در داخ  کشیر با  سایت ایجاد وب
ها و  مرکای مالی در خار  از کشیر جهت سهیلت پرداخت

 ها ارسای فرش
63 10% 

 
دهفه مهمتفرین مفان      نتایج این بخ  نشفان مفی  

 صفوعت -هوردر  گسترد  به مک  تجارت الکترونیک
ساختارهای الزم در ایران و  زیر ناید باف دستفرش 

ارتافففاط بفففا کشفففیرهای خفففارجی اسفففت. رفففف   
هففای پرداخففت بففر خففط و دامففتن      محففهودیت

های جذاب و کارا نیفز از مهمتفرین عیامف      فروماا 
الکترونیک ففرش در دنیفا و ایفران    گسترش تجارت 

مهمتففرین دغهغففه و نارانففی فرومففوهگان و  اسففت.
تجفففارت صفففادرکووهگان ففففرش بفففرای ورود بفففه 

هفای بفه    برداری از تصییر ففرش  الکترونیک نیز کپی
فروش گذامته مه  تیسط کشیرهای رقیف  اسفت.   

دهوفففهگان نیفففز ایجفففاد  هشفففتاد درصفففه از پاسففف 
داخ  کشیر با  های تجارت الکترونیک در سایت وب

جهفت سفهیلت   را مرکای مالی در خار  از کشفیر  
ها مهمترین راهکفار فعلفی    ها و ارسای فرش پرداخت

هفای   برای ورود بفه تجفارت الکترونیفک در عرصفه    
 جهانی دانستوه.

 
 تجزیه و تحلیل 

های فعای خارجی کفه   سایت در یک تحلی  کلی وب
تیفیق مواسای در عرصه تجفارت الکترونیفک ففرش    

زبانه و  پسوه، چوه عمیماً دارای طرادی کاربر ،دامتوه
جاناه هستوه. این  با خهمات و امکانات پشتیاانی همه

تخصصففی فففرش  صففیرت بففههففا چففه  سففایت وب
و یففا هففر نففیع فففرش دارای مجمیعففه   بففاف دسففت
های زیاد و متویعی هستوه و مخاط  را بفرای   فرش

رسیهن بفه محصفیی مفیرد نرفرش بفهون کمتفرین       
لحفاظ دیفهاری و    چه بهو کووه  ای راهومایی می هزیوه

هفای   لحاظ مشاور  اطالعات مکتیب میجید و چه به
کووففه.  ارائففه مففی الزم را خففهمات ایمیلففیتلفوففی و 
با انیاع تسهیالت اعم از ارسای رایافان بفه   همچوین 
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله

دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 23

بهار و تابستان 1392

85

بیشففتر در مففیرد   نررسففوجی ،در ایففن بخفف  
ی فرومفوهگان و  موفه  عالقفه اطالعات کلی و میفزان  

ورود به تجارت  برای باف دستصادرکووهگان فرش 
کلفی نتفایج نشفان     صفیرت  به. الکترونیک انجام مه

درصفه زیفادی از پاسف  دهوفهگان یفا      دهفه کفه    می
و تجربه کافی در این زمیوه نهارنه و یا بفه   اطالعات

آیفه اعتقفادی بفه تجفارت      ادامفه مفی   دالیلی کفه در 

الکترونیک فرش نهارنه. همچوین با تیجه بفه دجفم   
یففک از فرومففوهگان و  ریففالی ماففادالت فففرش هففید

 5گفذاری بفی  از    صادرکووهگان داضر بفه سفرمایه  
 نجام تجارت الکترونیکمیلیین تیمان در سای برای ا

 نایدنه.
انجام  3جهوی به مرح نیز  سوجی نرربخ  دوم 

 مه.
 

 تهران فرش بازار صادرکنندگان و فروشندگان نیب شده انجام سنجی نظر جینتا: 4جدوا 
 )مأخذ: نگارندگان( دوم بخش

ف
ردی

 

داد ها گزینه پرسش
تع

صد 
در

 

8 
مهمترین مان  برای ورود به تجارت 

را چه  باف دستالکترونیک فرش 
 دانیه؟ می

نسات به کاالهای میفق در  باف دستتراز قیمتی باالی فرش 
 %1 3 تجارت الکترونیک

با کشیرهای  ارتااطساختارهای الزم در ایران و  زیر ناید
 %31 68 خارجی

از نرر ابعاد  باف دستخا  بیدن کاالیی مث  فرش 
 %81 5 مواسی زیاایی

 %3 6 مهاوم نایدن نیاز خریهاران

1 
مهمترین عام  گسترش تجارت 

در سط   باف دست الکترونیک فرش
 دانیه؟ المللی را چه می بین

انهازی یک سامانه مجهز و یا ارائه  گذاری دولتی در را  سرمایه
تجارت الکترونیک به بخ   یانهاز تسهیالت برای را 

 خصیصی
88 15% 

های گمرکی داخلی و خارجی با دیپلماسی  رف  محهودیت
 %65 85 ها دولت

های  های بر خط با تعام  بین بانک پرداخترف  محهودیت 
 %30 83 داخلی و خارجی

6 
مهمترین عام  گسترش تجارت 

در داخ   باف دستالکترونیک فرش 
 دانیه؟ چه می را کشیر

های الزم و فراگیر در میرد تجارت الکترونیک  ارائه آمیزش
 %66 83 کووهگان و هم فروموهگان و صادرکووهگان هم به مصرف

 %3 6 سازی با امویت اطالعات بیشتر اطمیوان
تالیغات گسترد  در فضای مجازی و ترغی  به خریه 

 %15 88 الکترونیکی با ارائه خهمات متواس 

 %65 85 های فرومااهی جذاب و کارا سایت دامتن وب

ف
ردی

 

داد ها گزینه پرسش
تع

صد 
در

 

3 

ود به تجارت الکترونیک چه ور
را ممکن است  مشکالت و تههیههایی

ایران و یا  باف دستبرای فرش 
فروموهگان و تیلیهکووهگان فرش 

 رد؟آووجید  به

تیسط  های به فروش گذامته مه  برداری از تصییر فرش کپی
 %51 15 کشیرهای رقی 

نام ایران به  اکیفیت ب های بی فرش رادت ورودامکان 
 %81 5 جهانیداخلی و بازارهای 

پرداختی ها و یا بلیکه مهن وجی   ادتمای بلیکه مهن فرش
 %16 80 خریهاران با تغییر مواساات سیاسی کشیرها

های امویتی و  ورود به بازار رقابتی جهیه که با تیجه به خأل
 %3 6 به یک تههیه تاهی  مید ممکن استافزاری در ایران  نرم

5 
یک از راهکارها را در دای داضر  کهام

برای ورود به تجارت الکترونیک فرش 
 دانیه میتر مثرر باف دست

های تجارت الکترونیک فرش در خار  از  سایت ایجاد وب
 %10 1 کشیر با مرکای تیلیهکووه  فرش در داخ  ایران

های تجارت الکترونیک در داخ  کشیر با  سایت ایجاد وب
ها و  مرکای مالی در خار  از کشیر جهت سهیلت پرداخت

 ها ارسای فرش
63 10% 

 
دهفه مهمتفرین مفان      نتایج این بخ  نشفان مفی  

 صفوعت -هوردر  گسترد  به مک  تجارت الکترونیک
ساختارهای الزم در ایران و  زیر ناید باف دستفرش 

ارتافففاط بفففا کشفففیرهای خفففارجی اسفففت. رفففف   
هففای پرداخففت بففر خففط و دامففتن      محففهودیت

های جذاب و کارا نیفز از مهمتفرین عیامف      فروماا 
الکترونیک ففرش در دنیفا و ایفران    گسترش تجارت 

مهمتففرین دغهغففه و نارانففی فرومففوهگان و  اسففت.
تجفففارت صفففادرکووهگان ففففرش بفففرای ورود بفففه 

هفای بفه    برداری از تصییر ففرش  الکترونیک نیز کپی
فروش گذامته مه  تیسط کشیرهای رقیف  اسفت.   

دهوفففهگان نیفففز ایجفففاد  هشفففتاد درصفففه از پاسففف 
داخ  کشیر با  های تجارت الکترونیک در سایت وب

جهفت سفهیلت   را مرکای مالی در خار  از کشفیر  
ها مهمترین راهکفار فعلفی    ها و ارسای فرش پرداخت

هفای   برای ورود بفه تجفارت الکترونیفک در عرصفه    
 جهانی دانستوه.

 
 تجزیه و تحلیل 

های فعای خارجی کفه   سایت در یک تحلی  کلی وب
تیفیق مواسای در عرصه تجفارت الکترونیفک ففرش    

زبانه و  پسوه، چوه عمیماً دارای طرادی کاربر ،دامتوه
جاناه هستوه. این  با خهمات و امکانات پشتیاانی همه

تخصصففی فففرش  صففیرت بففههففا چففه  سففایت وب
و یففا هففر نففیع فففرش دارای مجمیعففه   بففاف دسففت
های زیاد و متویعی هستوه و مخاط  را بفرای   فرش

رسیهن بفه محصفیی مفیرد نرفرش بفهون کمتفرین       
لحفاظ دیفهاری و    چه بهو کووه  ای راهومایی می هزیوه

هفای   لحاظ مشاور  اطالعات مکتیب میجید و چه به
کووففه.  ارائففه مففی الزم را خففهمات ایمیلففیتلفوففی و 
با انیاع تسهیالت اعم از ارسای رایافان بفه   همچوین 
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کشیرهایی خا ، خهمات پشتیاانی گسترد ، امفاکن  
ارائفه  تعییض و برگشت مال  تا مفهتی مشفخ  و   

ها و  بخ  از فرش های هییتی و اطمیوان نامه ضمانت
. کووفه  کاربران را بفه خریفه ترغیف  مفی    ها  پرداخت

امتیفاز در   یلحاظ فوی رف  مشفکالت بفرای ارتقفا    به
گرهای ایوترنتی عامف  دیافری در میفقیفت     جستجی

لحفاظ فوفی و هفم     . مجمیع این میارد هم بهستآنها
و  امفری ممکفن  ان در ایفر مهیریتی و تف مین محتفیا   

هفای کفالن هفم     است و نیاز به سفرمایه  یافتوی دست
 نهارد.

در ایران تالش در خفیر و قابف  تفیجهی بفرای     
صیرت  باف دستورود به تجارت الکترونیک فرش 

و میارد میجید بیشتر به ففروش تفابلی   نارفته است 
تفیأم و فقفط در    صفیرت  بفه فرش و فرش مامفیوی  

میارد نیز همین . پردازنه میمحهود  جغرافیایی ایران 
مفید. هرچوفه تحقیقفات     دجم زیادی را مام  نمفی 

 ،انه گذمته به اررگذاری تجارت الکترونیک رأی داد 
بفه مفک  معوفاداری    ورود به این عرصه در ایران اما 

هفای   سفایت  انجام نشه  است. مهمترین مشفک  وب 
هفا و   ای و بفا دیفهگا    میجید عهم ورود درففه فعای 
تجففاری در ایففن زمیوففه اسففت و اغلفف    هففای ایففه 

گفذاری مواسف  و فوفی وارد     بهون سرمایهها  مرکت
دلیف  اقافای کمتفر     بفه ایفن امفر   انه که  این دیز  مه 

اجففه تجففارت الکترونیففک در ایففران بففا مکسففت می
ای به اضافه  درفه های ضعی  و غیر مید. طرادی می

تففرین عیامفف  ضففع   خففهمات نامواسفف  از عمففه 
های فعای در تجارت الکترونیفک   تسای عملکرد وب

در ترافیفک  را کفه رتافه پفاییوی    است فرش در ایران 
 روزانه جهانی دارنه.

 ورود بففه عرصففهکففه در ناکففامی  یعامفف  دیاففر
اسفت و بفه آن   بسیار مهفم   تجارت الکترونیک فرش

تیجه کافی نشه  عهم اطالع و آمیزش کفافی و الزم  
اسفت.   بفاف  دستفروموهگان و صادرکووهگان فرش 

فرومفففوهگان و طافففق نررسفففوجی انجفففام مفففه   
کفففه همفففان  بفففاف دسفففتصفففادرکووهگان ففففرش 

گذاران بالقی  تجفارت الکترونیفک در ففرش     سرمایه
از کففامپییتر و  یمتیسففط کففم و اطالعففات ،هسففتوه

را در ورود بفه  آنها  ایوترنت دارنه و این عهم آگاهی
بفا تردیفه میاجفه     در آن گذاری  این عرصه و سرمایه

سفایت   وب دتی یکدرصه نمینه آماری  30وه. ک می
ایفن نیفاز را   آنهفا   درصه از 16نهارنه و هم ساد  را 

که مطمئواً اگر نسات به امتیازات و کووه  ادساس نمی
تیانوفه   های ایوترنتی می امکاناتی که با اتصای به درگا 

تیجیه مینه با رغافت بیشفتری بفه     به دست بیاورنه
کووه و میان  میجید را از پی   این سمت درکت می

 دارنه. رو برمی
فرومففوهگان و صففادرکووهگان ورود بففه  بیشففتر 

دانوفه و داضفر    بفر مفی   های مجازی را هزیوفه  عرصه
میلیین تیمفان   5هایی بیشتر از  هزیوهبرای آن نیستوه 

کفه تجفارت   . این در دالی است در سای انجام دهوه
و کشف    مفثرر مفیه و  الکترونیک عالو  بر تالیغات

هففای اولیففه پففایین در  بازارهففای گسففترد  بففا هزیوففه
مهت سیدآور هم خیاهفه بفید و در بسفیاری از     بلوه

 نافید بفه دلیف    . کوفه  مفی جییی  صرفهآنها  های هزیوه
جهی در ایران و با تیجفه   صیرت بهرایت  قانین کپی

 بفاف  دسفت به ابعاد هوری و خا  تیلیفهات ففرش   
بسیاری از تیلیهکووهگان داضر نیستوه مشخصفات و  

هفای   سفایت  ها را برای فروش بفه وب  تصاویر فرش
جام  تجارت الکترونیفک ارائفه دهوفه. ایفن مسفئله      
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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کشیرهایی خا ، خهمات پشتیاانی گسترد ، امفاکن  
ارائفه  تعییض و برگشت مال  تا مفهتی مشفخ  و   

ها و  بخ  از فرش های هییتی و اطمیوان نامه ضمانت
. کووفه  کاربران را بفه خریفه ترغیف  مفی    ها  پرداخت

امتیفاز در   یلحاظ فوی رف  مشفکالت بفرای ارتقفا    به
گرهای ایوترنتی عامف  دیافری در میفقیفت     جستجی

لحفاظ فوفی و هفم     . مجمیع این میارد هم بهستآنها
و  امفری ممکفن  ان در ایفر مهیریتی و تف مین محتفیا   

هفای کفالن هفم     است و نیاز به سفرمایه  یافتوی دست
 نهارد.

در ایران تالش در خفیر و قابف  تفیجهی بفرای     
صیرت  باف دستورود به تجارت الکترونیک فرش 

و میارد میجید بیشتر به ففروش تفابلی   نارفته است 
تفیأم و فقفط در    صفیرت  بفه فرش و فرش مامفیوی  

میارد نیز همین . پردازنه میمحهود  جغرافیایی ایران 
مفید. هرچوفه تحقیقفات     دجم زیادی را مام  نمفی 

 ،انه گذمته به اررگذاری تجارت الکترونیک رأی داد 
بفه مفک  معوفاداری    ورود به این عرصه در ایران اما 

هفای   سفایت  انجام نشه  است. مهمترین مشفک  وب 
هفا و   ای و بفا دیفهگا    میجید عهم ورود درففه فعای 
تجففاری در ایففن زمیوففه اسففت و اغلفف    هففای ایففه 

گفذاری مواسف  و فوفی وارد     بهون سرمایهها  مرکت
دلیف  اقافای کمتفر     بفه ایفن امفر   انه که  این دیز  مه 

اجففه تجففارت الکترونیففک در ایففران بففا مکسففت می
ای به اضافه  درفه های ضعی  و غیر مید. طرادی می

تففرین عیامفف  ضففع   خففهمات نامواسفف  از عمففه 
های فعای در تجارت الکترونیفک   تسای عملکرد وب

در ترافیفک  را کفه رتافه پفاییوی    است فرش در ایران 
 روزانه جهانی دارنه.

 ورود بففه عرصففهکففه در ناکففامی  یعامفف  دیاففر
اسفت و بفه آن   بسیار مهفم   تجارت الکترونیک فرش

تیجه کافی نشه  عهم اطالع و آمیزش کفافی و الزم  
اسفت.   بفاف  دستفروموهگان و صادرکووهگان فرش 

فرومفففوهگان و طافففق نررسفففوجی انجفففام مفففه   
کفففه همفففان  بفففاف دسفففتصفففادرکووهگان ففففرش 

گذاران بالقی  تجفارت الکترونیفک در ففرش     سرمایه
از کففامپییتر و  یمتیسففط کففم و اطالعففات ،هسففتوه

را در ورود بفه  آنها  ایوترنت دارنه و این عهم آگاهی
بفا تردیفه میاجفه     در آن گذاری  این عرصه و سرمایه

سفایت   وب دتی یکدرصه نمینه آماری  30وه. ک می
ایفن نیفاز را   آنهفا   درصه از 16نهارنه و هم ساد  را 

که مطمئواً اگر نسات به امتیازات و کووه  ادساس نمی
تیانوفه   های ایوترنتی می امکاناتی که با اتصای به درگا 

تیجیه مینه با رغافت بیشفتری بفه     به دست بیاورنه
کووه و میان  میجید را از پی   این سمت درکت می

 دارنه. رو برمی
فرومففوهگان و صففادرکووهگان ورود بففه  بیشففتر 

دانوفه و داضفر    بفر مفی   های مجازی را هزیوفه  عرصه
میلیین تیمفان   5هایی بیشتر از  هزیوهبرای آن نیستوه 

کفه تجفارت   . این در دالی است در سای انجام دهوه
و کشف    مفثرر مفیه و  الکترونیک عالو  بر تالیغات

هففای اولیففه پففایین در  بازارهففای گسففترد  بففا هزیوففه
مهت سیدآور هم خیاهفه بفید و در بسفیاری از     بلوه

 نافید بفه دلیف    . کوفه  مفی جییی  صرفهآنها  های هزیوه
جهی در ایران و با تیجفه   صیرت بهرایت  قانین کپی

 بفاف  دسفت به ابعاد هوری و خا  تیلیفهات ففرش   
بسیاری از تیلیهکووهگان داضر نیستوه مشخصفات و  

هفای   سفایت  ها را برای فروش بفه وب  تصاویر فرش
جام  تجارت الکترونیفک ارائفه دهوفه. ایفن مسفئله      

عاملی مهم در مقاومت تیلیهکووهگان، فرومفوهگان و  
اسفت  ود به تجارت الکترونیفک  در ورصادرکووهگان 

 تیان با وض  قیانین مشخ  و قابف  پیایفریِ   که می
 را مرتف  نمید. سری  و آسان این نارانی

مردلففه دوم تحقیففق  یدر بخفف  دوم نررسففوج
سفاختارها مفانعی مهفم در     زیر نایدمید  مشخ  می

گسفترد    صیرت بهورود به تجارت الکترونیک فرش 
عملفی  اقفهام  کفه مطمئوفاً بفهون     المللی اسفت  و بین
هفا اقفهام    تیان برای رف  تمفام ایفن محفهودیت    نمی

های بفانکی کفه    رف  محهودیت. انجام دادای  مایسته
دهوفهگان مهمتفرین عامف  در     % پاسف  30بوا به رأی 

هفای جهفانی    گسترش تجارت الکترونیک در عرصفه 
تیانه با ایجاد مرکای تجاری در خفار    ذکر مه  می

 تا دهود زیادی مرتف  مید.از کشیر 
هفففای الزم بفففه  در مجمفففیع ارائفففه آمفففیزش 

 بفاف  دسفت تیلیهکووهگان، تجار و فروموهگان فرش 
های تجارت الکترونیفک ففرش    برای ورود به عرصه

تیانففه تصففییر رومففن و واضففحی بففه آنففان از   مففی
ها و تههیههای پی  رو نشان دهه. همچوین  میقعیت

با ارائه راهکارهای الزم آنان را بفرای ورود بفه ایفن    
 عرصه مصمم نمایه.

 
 گیری نتیجه

المللی کشیرهای مختلفی از جمله  های بین در عرصه
جفهی و   صفیرت  بفه دهود یک دهفه اسفت   ا مریکآ

. هوه پردازنه می گسترد  به تجارت الکترونیک فرش
و برخففی کشففیرهای اروپففایی نیففز در ایففن زمیوففه   

بفا  انفه.   آمیفزی را تجربفه کفرد     های میفقیفت  فعالیت
های تجفارت الکترونیفک    سایت کار وب و بررسی ساز

هفر چوفه   مید که  مشخ  میفرش در این کشیرها 

یک از  اما هید ،وجید داردای  امکانات متویع و درفه
لحفاظ فوفی و سفاختاری در ایفران      این امکانفات بفه  

قاب  دستیابی نیست. در ایفران مهمتفرین مشفک      غیر
هایی که پراکوه  فعالیت تجارتی دارنه چه  سایت وب
 ناففیدنففاق   صففیرت بففهکامفف  و چففه  صففیرت بففه

. ایففن ریففزی مشففخ  و سففیدآور اسففت    برنامففه
اههاف تجارتی متویعی را دنافای   عمهتاً ها سایت بو

یوه. آ ها بر درصهد رف  میان  و محهودیت تاکووه  نمی
نه دولت و نه نهادهای رسفمی   در این بخ  تاکوین

نفه و عمیمفاً در   ا هخصیصی دضیری جفهی نهامفت  
عرصففه مجففازی صففرفاً بففه ابعففاد محففهودی از نشففر 

 انه. اطالعات و بهون ههف اقهام نمید 
گفذاری در   عیام  اصلی و بفالقی  سفرمایه  عمیماً 

که همفان فرومفوهگان و    -تجارت الکترونیک فرش
اطالعففات   -هسففتوهصففادرکووهگان فففرش در ایففران 

کام  و عملی از تجارت الکترونیک فرش نهارنفه و  
تصیراتی نسات به ورود به ایفن عرصفه   بوا به صرفاً 

ین بفهب  ،که ساالنه در دای گسترش و فراگیری است
دلیف    بفه  باف دستتجار و فروموهگان فرش  .هستوه

های بفانکی و ارتافاطی ایفران کفه بیشفتر       محهودیت
بفرای ورود   مثرر هاست تالمی نامی از انیاع تحریم

هفا   به این عرصفه و رفف  و یفا دور زدن محفهودیت    
لی ییکفی از عمفه  مسفا    یردمف  ایفن  .دهوه انجام نمی

لحففاظ اجرایففی و عملیففاتی تجففارت   اسففت کففه بففه
را در ایفران مسفکیت    بفاف  دسفت الکترونیک فرش 

جهی میسر  صیرت به در ایرانگذامته و ورود به آن 
 .است نشه 

همچین نتایج تحقیقات گذمفته مهمتفرین مفان     
 نافید هازی تجارت الکترونیفک ففرش در ایفران    ان را 
ساختارهای الزم و ارتااط با کشفیرهای خفارجی    زیر
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است. ارتقای فروش ایوترنتی داخلی مخصیصاً برای 
هففای  سففایت دامففتن وببففا هففای کیچففک   بواففا 

ارائففه اسففت. میسففر فرومففااهی جففذاب و کففارا  
هففای الزم و فراگیففر در مففیرد تجففارت     آمففیزش

مهم در تیسعه این امر  نیز از عمه  میارد الکترونیک
هفای تیلیهکووفهگان    رفف  نارانفی   اسفت.  عویان مه 
طفرح و نقف     درآنهفا   یت دقی  معوفیی برای رعا

ها نیز دیار عامف  مهفم در ایفن زمیوفه اسفت.       فرش
و دور همچوین بفرای ورود بفه تجفارت الکترونیفک     

هفای   سفایت  تفیان وب  ها مفی  زدن میقت محهودیت
در داخف  کشفیر بفا مفرکای     را تجارت الکترونیفک  

ی ها مالی در خار  از کشیر جهت سهیلت پرداخت
 ها ایجاد نمید. و ارسای فرش نقهی

بر اساس نتایج تیصفیفی و آمفاری کسف  مفه      
 ه.رسی ت ییه به عمالً چهار فرضیه تحقیق

 
 منابعفهرست 

 (  8631ادواردز، سیسففی )ترجمففه قففالی ایففران ،
دخفففت صفففاا، چفففات دوم، انتشفففارات  مهفففین

 تهران. ،فرهواسرا
 محمفید  سفعیهی،  اهلل و  ه فت ی، سییعقها یریام

 ییو مواسفا  یابین بازارینی یها روش»( 8611)
، که مقاله «ه و نحی  نفیذ در آنهایجه یبازارها
 ی  ملف ین همفا یمجمیعه مقاالت سفیم ، 5505

، وزارت (CD) بففاف دسففتقففات فففرش  یتحق
ران، یف ا بفاف  دسفت فرش  یو مرکز مل یبازرگان

 اهشت.یتهران، ارد
 صففیی  علفی   پوفا ،   سفجادی   جعفرنداد، ادمه

 ، مههیو اجلی قشالجیقی ردیم، سیه میرمحله
بررسففی میانفف  و ارائففه راهکارهففای  »( 8611)

تجارت الکترونیکی در زمیوه تیسعه  کارگیری به
فصففلوامه ، «ایففران بففاف دسففتصففادرات فففرش 

-8، صففحات  51، ممار  نامه بازرگانی پدوه 
63. 

  تاری  ففرش  ( 8613اهلل ) دشمتی رضیی، فض
انتشفارات  ، سیر تحیی و تطیر فرمفاافی ایفران  

 تهران. ،سمت
 ( 8618) ، مهففردادییزاد ، پیففام و رضففا  دوفففی

تجفففارت  یتعفففاری ، میانففف  و راهکارهفففا 
 تهران. ،، چات هفتم، انتشارات ترمهالکترونیکی

 ( 8611دانشار، ادمه )   دانشفوامه ففرش ایفران ،
 تهران. ،کتاب دوم، مرکز ملی فرش ایران

 (  8618ژوله، تیر )  پدوهشی در ففرش ایفران ،
 تهران. ،ارات یساولیانتش

 قففرن در ایففران اقتصففاد( 8636) سففی ، ادمففه 
 .تهران ،، چشمهنیزدهم

 (8616) ، عاففاسمففاد صففوایعی، علففی و علففیی 
تجفارت الکترونیففک بفر تیسففعه    تفف ریربررسفی  

، اولین کوفرانس ایران باف دستصادرات فرش 
المللففی مففهیریت فوففاوری اطالعففات و     بففین

کشففیرهای ارتااطففات، سففالن اجففالس سففران  
 .تهران ،اسالمی

 ادمفه و لطفی ، یاسرفرجی، مرتضی، علیهادی ، 
هففای تیزیفف  فففرش در جهففان و  کانففای( 8613)

، مجمیعه مقفاالت  کیفیت دضیر ایرانیان در آن
، بفاف  دسفت دومین سمیوار ملی تحقیقات فرش 

 تهران.  ،جله دوم، مرکز ملی فرش ایران
 ( 8613لطفی، ادمه )« گیری سفط  بلفی     انهاز

هفای درگیفر در صفادرات     الکترونیکی سفازمان 

 ،، راهومانامه کارمواسی ارمه پایان، «فرش ایران
مرتضی فرجی، دانشاا  امام دسین )ع(.

 ( 8613معین، محمفه )   فرهوفگ فارسفی معفین ،
 تهران. ،نشر کتاب آراد

 و مفیرازی  ، ادمفه ونهمعاری، علی، نادعلیفان ،
راف بفا نیازهفای   کاه  انح»( 8611) اصغر علی

با ت کیه بر فواوری  باف دستبازار جهانی فرش 
-15، صففحات  83، مفمار   گلجفام ، «اطالعات

801.
 ( 8618ونهمففعاری، علففی )« مواسففی  آسففی

ایران با ت کیه بر  باف دستصادرات سوتی فرش 
ادمه  ،، راهومانامه دکترا پایانفواوری اطالعات، 

 ماهه. اصغر میرازی، دانشاا  نادعلیان و علی
  ( 8613یفاوری، دسفین )    مافانی مفواخت قفالی

تهران. ،، نشر رجاءایران
 Prasad, Kanti, V., Ramamurthy K.and 

nadia G.M. (2001) “The influence of 
internet-marketing integration on market-
ing competencies and export performa-
nce,” Journal of international marketing,
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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هففای الزم و فراگیففر در مففیرد تجففارت     آمففیزش
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هفای تیلیهکووفهگان    رفف  نارانفی   اسفت.  عویان مه 
طفرح و نقف     درآنهفا   یت دقی  معوفیی برای رعا

ها نیز دیار عامف  مهفم در ایفن زمیوفه اسفت.       فرش
و دور همچوین بفرای ورود بفه تجفارت الکترونیفک     

هفای   سفایت  تفیان وب  ها مفی  زدن میقت محهودیت
در داخف  کشفیر بفا مفرکای     را تجارت الکترونیفک  

ی ها مالی در خار  از کشیر جهت سهیلت پرداخت
 ها ایجاد نمید. و ارسای فرش نقهی

بر اساس نتایج تیصفیفی و آمفاری کسف  مفه      
 ه.رسی ت ییه به عمالً چهار فرضیه تحقیق
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 محمفید  سفعیهی،  اهلل و  ه فت ی، سییعقها یریام
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، که مقاله «ه و نحی  نفیذ در آنهایجه یبازارها
 ی  ملف ین همفا یمجمیعه مقاالت سفیم ، 5505
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 صففیی  علفی   پوفا ،   سفجادی   جعفرنداد، ادمه

 ، مههیو اجلی قشالجیقی ردیم، سیه میرمحله
بررسففی میانفف  و ارائففه راهکارهففای  »( 8611)

تجارت الکترونیکی در زمیوه تیسعه  کارگیری به
فصففلوامه ، «ایففران بففاف دسففتصففادرات فففرش 

-8، صففحات  51، ممار  نامه بازرگانی پدوه 
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  تاری  ففرش  ( 8613اهلل ) دشمتی رضیی، فض
انتشفارات  ، سیر تحیی و تطیر فرمفاافی ایفران  

 تهران. ،سمت
 ( 8618) ، مهففردادییزاد ، پیففام و رضففا  دوفففی
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 «درهم یماه » ینقش هرات
 1رانیفرش ا یایدر جغراف

 
 این یسیال نفیل

 ارشناس ارشد صنایع دستیک

 یآشور یتق محمددکتر 
 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

 
 
 
 
 
 
 
 دهیکچ
ویهن ر-یتفرهنگ ی ازهویتوانگفتبخش یم

خیت ا .م رتط ات تونیمابافرشعجیملیحت
،افتخ  ا وخ اش  انب  وخ ات  ت،پ  ررانی  اف  رش

ویب هگشش ته ن یاکن شتهتنهابااتیهنرمندانا
موخ اتتوب اینونپکهتاکیرینهنرومسیبا اپر
توانن دآن اهمنن انمیآنبهدن وحاالقانهیخم

فیازوظ   ایک   ی ونی   ازا.زن   د نگهدا ن   د
یگششته نین شتهمعرفیپژوهشگرانومحققانا

نمقال هیخ ا.آناتتیخیتتا یرانوهویفرشا
ایتابخانهکمطالعهکیاتاسبراتتتاتالششد 

یشنات ونم اخیهنر-یخیتا یهایژگیویدانیوم

نق  یعن یرانیننقوشفرشایترازمعروفیکی
یرانمو خبر ت یفرشایایخ حوز جغرافیهرات
شوخیننق معرفیایخیتا یهاشهیو گیرخقرا 
ت ااتا .رپات خخاخ ش وخیزتؤالتاًبهچندیونها

س ت؟یچینق  هرات أست؟منشیچینق هرات
1ند؟ادامکیانواعنق هرات


نق  ،ینق  هرات ،رانی ف رشا:یدیلک های هواژ
 .بافتیهاکتط،خ همیماه

                                                 
نیاا شناتیا شدلیالنفیسیکنامهاینمقالهبرگرفتهازپایان1

 .تقیآشو یاتتمحمدخکتربه اهنمایی
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