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 آمدید! خوش آوافرش ماهنامه شمارهپیش به

 و کنید عملی را آن باید بالفاصله که بدانید یابد،می راه ذهنتان به درستی فکر وقتی )) که ایمشنیده ار جمله این بزرگان از همیشه 
 باشد، منطقی و تصمیم درست و است درست نیت شما اگر. باشید فکر آن اجرای امکانات و هانیازمندی دلواپس نباید هرگز

 شک هیچ بدون کاینات خالق شود، همراه خردمندانه تصمیم و ناب نیت این با شیفتگی و عشق و شور اطمینان داشته باشید وقتی
 هدف با  را علمی مجله این تا ایمکرده نیت .((است زندگی رسم این. دهدمی شما به قبل از دارید نیاز را چهآن همه تردیدی و

 اندازیراه فرش زمینه در... و وآورین و توسعه مقاالت، اخبار، قالب در علمی هایپیشرفت آخرین به دسترسی و دانش ترویج
 رشته این به عالقمندان و عموم اطالع برای را  مرمت و بافت طراحی، رنگرزی،فرش،  اقتصاد فرش، مدیریت موضوعات و کنیم

مطمئن باشید . شویم قائل یادگرفتن برای بیشتری ارزش جدید، تحصیلی سال در ما همه که است خوب خیلی. برسانیم چاپ به
 و بینندمی را اطرافشان خام هایایده تیز، چشمانی با تنها هاهای معمولی نیستند، آنهای واقعی موجوداتی متفاوت از آدمقموف

 ما که ایجمله اولین )) بدانیم است جالب. دهندمی وپربال هاایده آن به تعصبات، و هاقالب از دور به و باز ذهنی با سپس
 اول در هاانگلیسی که ایجمله اولین دانیدمی لیکن ((!داد نان بابا... داد آب باباچیست: )) گیریممی یاد دبستان دراول( ایرانیان)

 گیرندمی یاد دبستان اول در هاژاپنی که ایجمله اولین دانیدمی و ((بنویسم و بخوانم توانممی من)) چیست؟ گیرندمی یاد دبستان
 سخن سنجیده با موفق، افراد که بدانیم باید .است افراد پرورش در تامل قابل بسیار اینکته این  .((بدوم توانممی من)) چیست؟

 قدرتی هیچ که بگذارند کلماتی تحلیل خواهند برروینمی را خود ارزشمند وقت  روشن، و صریح شفاف، واژگان از استفاده و گفتن
 خواهیم تعجب لغات فرهنگ تفاوت این از حتما. کنیم فکر وعموض این روی کمی بیایید. ندارند روان تضعیف و ذهن تخریب جز

 بروید.(( خیزسینه بروید راه توانیدنمی اگر و بروید راه بدوید توانیدنمی اگر بدوید، کنید پرواز توانیدنمی اگر )) :است گفته بزرگی. کرد
 و گذشته از چون دریابیم؛ را امروز باید شود، مانجا کاری است اگرقرار. کنید حرکت جلو سمت به همیشه اما! چطوری نیست مهم

 بسازم توانممی بدوم، توانممی من بگوییم دنیا موفق هایآدم بقیه مثل توانیممی که است موقع آن تنها. نیست ساخته کاری آینده
درست است . دهد آب و نان نم به و برسد راه از که باشم بابایی منتظر آنکهبی دربیاورم، خودم را، خودم آب و نان توانممی و
 بگیریم، توانیممی ایزنجیره صورتبه که انتخابی و تصمیم نهایتبی با االن، از حتما قادریم اما دهیم، تغییر را گذشته توانیمنمی ما

 خود برای را یندهآ و دریابد را امروز تا است آمده قوی باوری با آوا فرش میان، این در.  بزنیم رقم خود برای را آینده نهایتبی
 بگوید است آمده. شود بهتر روز هر و باشد خواهدمی. بیاموزد را رفتن راه خواهدمی که است فرش دانشکده نوپای طفل او. بزند رقم
 دانشکده عزیز دانشجویان و محترم اساتید همه همراهی و یاری به پیشرفتش و تعالی برای. بسازم توانممی بدوم، توانممی من

 روی پیش 96 سال در آوافرش علمی مجله پیش شماره اکنون. سازید سیراب افکارتان غنی سرچشمه از را او. است میدوارا فرش
 داشت. خواهد تداوم شما گرم با حضور آن انتشار شماست.



 

 

 

شود. چه بیست ساله باشد چه هشتاد ساله! کسی هرکسی یادگیری را متوقف کند، پیر می " :گویدیسنده، مخترع و مالک شرکت فورد میهنری فورد، کارآفرین، نو

 "ماند. بهترین چیز در زندگی این است که مغزتان را جوان نگه دارید.که همیشه در حال یادگیری است، جوان می

 

 
دانید کشوری توسعه خواهید بقد است، اگر میداگالس نورث برنده نوبل اقتصاد معت 

توان کنند نروید! اینها را میها و ابزاری که استفاده میسراغ فناوری، کارخانه یابد یا نه!می
مراکز علمی آن را ببینید. یافتگی یک جامعه، یا کپی کرد! برای دیدن سطح توسعهخرید 
دهند! ببینید نیست چه چیزی آموزش می دهند؟ مهمآنجا چگونه به افراد آموزش میببینید

پذیر، خطرپذیر، دارای دهند. اگر افراد را پرسشگر، خالق، صبور، نظمآموزش میچگونه 
ها در آینده، آورند، بدانید که این انسانروحیه مشارکت جمعی و همکاری بار می

 شوند. از این پس، در بخشهایی خواهند شد که سبب پیشرفت جامعه میشخصیت
آوا، به هدف آشنایی بیشتر عالقمندان، نیم نگاهی خواهیم داشت نخستین مجله فرش

ها مراکز های متفاوت رشته فرش در هریک از دانشکدهگرایشاخبار دانشگاهی و به 
 آموزش عالی در سطح کشور. 

 

 

امری ضروری برای تمامی افراد یادگیری  شکی نیست که با این توصیف
ترین رسالت مهم لی نقش مهمی در این امر دارد.عا و نظام آموزش است

نظام آموزش عالی در هر کشوری، تربیت نیروی انسانی کارآمد، خالق و 
باشد. نظام آموزش عالی در تامین و تربیت نیروی انسانی کارآفرین می

های سازندگی هر کشور نقش و ماهر و متخصص به منظور مشارکت در برنامه
ها و موسسات آموزش در این میان دانشگاه .دارد جایگاه منحصر به فردی

عالی به عنوان واحدهای مجری نظام آموزش عالی در زمینه کارآفرینی و 
های مختلف جامعه، نقش تربیت نیروی متخصص و ماهر مورد نیاز بخش

ها و کنند. در حال حاضر آموزش کارآفرینی در دانشگاهایفا می سزاییبه
در کشور ما  .یک پدیده جهانی تبدیل شده است بهموسسات آموزش عالی 

ایران، تا آغاز برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کارآفرینی 
در  ، این معضل مورد توجه قرار گرفت.1380ولی در سال  ،توجهی نشده بود
همت وزارت علوم وتحقیقات و فناوری،  به ،1375سال  این میان، در 

های صنعت در برخی از دانشکده-ش، در قالب یک هنره کارشناسی فررشت
تواند با افزایش ای که میئه گردید. رشتهاهنر مراکز آموزش عالی ار

کرده، نقش شجو به عنوان منابع انسانی تحصیلها و دانش قشر دانمهارت
 ها ابتدا دردانشگاه توسعه پایدار کشورمان ایفا کند. موثری در تولید، تجارت و

در دوره تحصیالت تکمیلی به جذب  1390 سال ارشناسی و سپس ازدوره ک
جایگاه ویژه آن در اقتصاد ملی،  دانشجو پرداختند. از دالیل اهمیت این رشته،

های نیز حفظ و تقویت فرهنگ بومی و ملی با توجه به اصالتزایی و اشتغال
توجه  نقش، رنگ و بافت هر منطقه است. برخی از کارشناسان اقتصادی، با

و کسب به سیر تحوالت سریع در بازارهای رقابتی، استقالل اقتصادی 
ایران را در رونق گرفتن دوباره بازار فرش درآمدهای غیر متکی به نفت 

 دانند.می

نگاهی نیم  

به آموزش عالی و رشته  

 فرش در ایران
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HEADING 4 

هزار نفر قالیباف شناسائی و دارای کارت  32: از ه استپور اظهار کردحاجی

. نفر تحت پوشش بیمه قالیبافی هستند 500هزار و 12تعداد  قالیبافی در استان،

: هم اینک اندبیان کرده عت، معدن و تجارت استان مرکزیرییس سازمان صن

که از این ، کنندکز فرش در استان مرکزی فعالیت میکارگاه متمرکز و غیرمتمر 82

ق کارآفرینی امید کارگاه با دریافت مجوز از کارگروه اشتغال، به صندو 21تعداد حدود 

نامه : با توجه به تفاهمه استوی افزود. برای دریافت تسهیالت معرفی شدند

های میلیارد ریال تسهیالت به کارگاه 10امید،  ارآفرینیمرکز ملی فرش و صندوق ک

 750کنون سه میلیارد و استان مرکزی اختصاص یافته که تا متمرکزمتمرکز و غیر

ستبافت استان مرکزی به فرش د. است پرداخت شدهگان میلیون ریال به بافند

ه نقاط کشور سرآمد های لیلیان خمین، ساروق و جیریا از دیرباز در همویژه قالی

های نه چندان دور اقتصاد و معیشت بخش قابل توجهی از مردم بوده و در سال

قدمتی بافی در استان مرکزی فرش. خورده بودن استان با تولید انواع قالی گرهای

  .ساله دارد 200

 

 طفلی نوظهور در دانشگاه اراک

 با خبر شدیم:

 

، 1396 ل مهرماهاز او دیجد یلیو سال تحص زییزمان با آغاز پاروزها هم نیا

 ایاست. گو تهدانشجو پرداخ رشیو به پذ ریرشته فرش در دانشگاه اراک دا

تجارت و ودن صنعت، مع سازمان یاز سو 94رشته از سال  نیا یاندازراه

رشته در دانشگاه  نیا یاندازمجوز راه 95و در سال  یریگیدانشگاه اراک پ زین

 اراک صادرشده است.

ری اسالمی کنیم از گزارشات خبرگزاری جمهوآنچه در این قسمت بیان می

 .باشدایران، ایرنا می

صورت علیرضا بهرامی، معاون دانشجویی دانشگاه اراک در گزارشی که توسط ایرنا 

ترین عوامل ایجاد این رشته در دانشگاه اراک را حضور چند هزار گرفته، از مهم

بافی و آمایش ساله شهرهای مختلف استان مرکزی در زمینه صنعت فرش

رییس سازمان صنعت،  ،پورموزش عالی دانسته است. محمد حاجیسرزمینی آ

استان  :است کردهمعدن و تجارت استان مرکزی در گزارش دیگر از ایرنا بیان 

ی ملی و جهانی بوده هادر حوزه فرش دستبافت یکی از قطب مرکزی از دیرباز

وند زدن با علم و دانش برای سازی این ظرفیت اقتصادی و پیاست و برجسته

برداری هر چه بیشتر از این ظرفیت در دستور کار سازمان صنعت، معدن بهره

مردم از ئوالن و اقشار مختلف حمایت همه جانبه مس. و تجارت قرار دارد

تواند یکی از های تولیدکنندگان و بافندگان میصنعت فرش و تامین خواسته

بهترین راهکارهای کلیدی برای حل معضل بیکاری و افزیش بنیه اقتصادی 

ناطق : استان مرکزی به خصوص مه استوی گفت .اقشار کم درآمد باشد

های ت و دلیجان قطب تولید فرشد، محالآبافراهان، ساروق، جیریا، غیاث

های استان از طریق معرفی در کشور هستند و حمایت از بافندهدستبافت نفیس 

های بافندگی، یکی از بهره به کارگاهامین اجتماعی و ارائه تسهیالت کمبه بیمه ت

ست. دار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اهای اولویتبرنامه

ر استان مرکزی نیز یکی از اندازی پژوهشکده فرش داینکه راه پور با بیانحاجی

اندازی : راههبیان کردهای سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، برنامه

وی ادامه . بافی در دانشگاه اراک تحقق این مهم را تسهیل می کندرشته فرش

 و ثبت راستای در مرکزی استان فرش موضوع با تخصصی : انجامه استداد

 پژوهشی علمی، مسابقات و هاجشنواره در شرکت استان، فرش دانش تولید

 ترینمهم از فرش علمی مختلف هایسایت و نشریات با همکاری چنینهم و

  . است فرش پژوهشکده هایفعالیت
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مقوله فرش بر تجربیات ارزشمندی استوار است که سینه 
های نتقال یافته و در دورهن متمادی ابه سینه طی قرو

مختلف پروسه تکاملی خود را طی کرده است. بازار فرش 
جایگاه بسیار مهمی در حفظ و انتقال این هنر و صنعت 

لت مکتوب نبویدن و مخدوش بودن اکثر و به ع باشد.می
ها و د در این زمینه الزم است دانشگاهمنابع موجو

وارد این عرصه  دانشجویان فرش با احتیاط و وسواس زیاد
ورود  ،های میدانیهای مهم در پژوهششوند. یکی از راه

به عرصه بازار است. از آنجایی که عالقه دانشجویان رشته 
ط و ورود به بازار فرش مشاهده فرش آشکارا برای ارتبا

های درست و منطقی آن راه، لذا الزم است، شودمی
دد. در وهله بررسی و بهترین شیوه برای این مهم ارائه گر

شناسانه و عملی ، دانشجویان شناخت جامعهاول الزم است
تا در استمرار این تعامل دچار  ،از عرصه بازار پیدا کنند

مشکالت نگردند. این وظیفه مهم را دانشگاه باید با استفاده 
ن مدیریت کرده از خبرگان آگاه و دلسوز فرش در حد امکا

ای طالبان قرار دهد. پو راه منطقی و ثمربخشی را در پیش 
گیری صحیح این های پیشنهادی برای شکلیکی از روش

 ن یا دفتری زیر نظر اساتید مخصوصاارتباط ایجاد انجم
اشد. بمر در بازار و دانشگاه دارند میهایی که حضور مستآن

ین اساتید به بازار و با استفاده از شناخت و اشراف ا
و مطلوب سر و سامان توان این مهم را به نحدانشگاه می

کرده و خبره نیز تفاده از پتانسیل بازاریان تحصیلداد. اس
اندازی . این انجمن یا دفتر در صورت راهضروری است

های های مهم در جهت پژوهشاز پایگاه تواند به یکیمی
های مختلف فرش تبدیل گردد و میدانی در گرایش

رشته ایجاد های ارزشمندی برای عالقمندان این اندوخته
 نماید. 

چشم به  زیتبر شهر در 1332متولد حق، گراستاد رسول روفه -
 استاد اصغر روفه گرحق ادیفرزند زنده  ایشان جهان گشودند.

 یو نوجوان یازدوران کودک را فرش یآموزش رفوگر باشند.می
پس خویش فراگرفتند. استاد  و درخدمت پدر یابصورت حرفه

متوسطه شبانه  التیزمان با تحصهم ی،دوره ابتدائ انیاز پا
 ،رانیفرش ا یدر شرکت سهام یاگر حرفهعنوان مرمتهب

 قیتشو و تیمورد عنا یرضائ میاستادابراه یدرزمان تصد
در رشته زبان و ادبیات فارسی  1352درسال  ند.بود شانیا

التحصیل  شدند. فارغ 1356درسال  و پذیرش دانشگاه تهران
 هامبورگ آلمان اقامت شهر در کسالیمدت به 1358سال 

اخذ تجارب ارزشمند  وی همکار یمعروف قال یهابا شرکت و
، رانیبازگشت به ا داشتند. بعد از یمختلف قال یهانهیزم در

 کیآنت س،ینف یهایمرمت قال نهیدر زم یاکارحرفهزمان با هم

در امر صادرات  –همچنان ادامه دارد  شیکه کم و ب - یمیقد و
 یازکارها یکینیز فعالیت داشتند.  یروپائا یهاش به کشورفر

فرش  یهایبافواصالح غلط لیمراحل تکم یاجرا ایشان،
انجام  تبریز یکه دردانشگاه هنر اسالم است، هیقرآن دو رو

هفتاد با مرکز آموزش  از دهه گرفت.
در  ،یفرهنگ راثیسازمان م یسنت یهنرها

مت مختلف ازجمله آموزش مر یهانهیزم
 نهیدرزمزمان همو  انیهنرجوبه  یقال
 و رانیفرش ا یشناسسبک سیتدر
 یسردار دیشه یعال با مدرسهت، مرم

 1376سال از ی داشتند. ایشان همکار
که  ،سهند یدرگروه فرش دانشگاه صنعت

به دانشکده فرش دانشگاه هنر  هابعد
 سیتدرمشغول به  ،افتی رییتغ یاسالم
دانشکده  در کنون،تا 1382ازسال  شدند.

 سیتدر به زیتبر یاسالم هنر فرش دانشگاه
کارگاه  ،)کارگاه مرمت فرش مانند ینیعناو

 با یآشنائ م،یکارگاه بافت گل ،بافت

هستند.  فرش( مشغول تیفیکنترل ک ران،یا یسنت یهابافته
سرفصل  نیتدو ،متعدد یدرس یهاجزوه عالوه بر مقاالت و

 ارشد رشته یکور کارشناسسواالت کن یطراح، یدروس دانشگاه
 یمرمت قال نهیزم طرف دانشگاه در از یقاتیتحق فرش، پروژه

نقوش  یبررس و لیاردب میگل یپژوهش یهاطرح در یهمکار و
تحت عنوان  یکتاب ز،یفرش معاصر تبر در هیابن و آثار و یجانور

چاپ  یمراحل نهائ که رانیفرش ا یشناسبر سبک یامقدمه
. طرف قرارداد و مسئول ر رزومه خود دارنددنیز  گذراندیرا م
فرش  یجهان و یجهت ثبت مل، مدارک نیتدوو  هیته

 راثین مبا سازما ونسکوی یدر فهرست آثار فرهنگ جانیآذربا
 یدرکارشناس گرید یهاسازمان و هاموزه با و بودند یفرهنگ
و موسس  ئتیعضو ه .ندانموده یهمکار یاموزه یهافرش
 باشند.می جانیآذربا یجمن طراحان ونقاشان قالان یافتخار عضو

 رهیمد ئتیو عضو ه رهیمد ئتیه سیرئ، موسس ئتیعضو ه
 وستهیعضو پچنین هم .هستند زیتبر یدست عیهنرمندان صنا خانه

از  یکیفاز اول مرمت می باشند.  رانیفرش ا یانجمن علم
 یفرهنگ راثیبا م 1394درتابستان ، جاریچهار گوهر ب یهافرش

 ،فاز دومدر  سپس، انجام مرمت سرانداز وقرارداد کردستان 
فاز و  جاریمجموعه چهار گوهر ب مرمت کناره1395درتابستان 

فرش از مجموعه چهار گوهر انیمرمت م1396درتابستان ، سوم
گزارش . به عالوه ای ایشان استاز دیگر تجربیات حرفه

 ایشان ، توسطمجموعه نیا یهابیمرمت آس از نحوه یمبسوط
ها امور موزه لو اداره ک یفرهنگ راثیسازمان م اریدر اخت و هیته
 حائز اهمیت است قرار گرفته است. یخیتار-یاموال فرهنگ و

درحوزه فرش، در حوزه ادبیات نیز  بر فعالیتکه ایشان عالوه 
برگردان اشعار دده قورقود به فعالیت مشغول هستند. 

مه نمایشنامه گاو اثر ترج، 1356های آذربایجان در سال اسطوره
پراکنده فارسی و ترکی در قالب عروضی و  اشعار ناظم حکمت،

های قدیمی آذربایجان از آوری افسانهجمع شعر نو، برگردان و
   های ادبی ایشان است.جمله فعالیت

 

 

 
  

 گر حقنامه استاد رسول روفهزندگی
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 توصیه کارشناس

 گر حقاستاد رسول روفه



 

 

 و ایرانموزه های جهان  فرش در

 های فرهنگی و اجتماعی بزرگ دوران حاضرپایگاه ،هاموزه
هنرها در حیطه فرهنگ و محیط اجتماعی  .ندشومحسوب می

میان هنر صناعی فرش نیز به  اند که در ایندیشهزاییده ان
. برخی پذیردتمایالت فکری و فرهنگی تاثیر می سان ازهمین

ی دراز، اعصار و قرون متمادی را اهنرها مثل فرش با پیشینه
آفرینی قشهای زندگی نچنان در عرصهپشت سر نهاده، هم

های ندیشهکنند. گفتنی است این هنرها از انواع رویکردها و امی
لب با آیین یا مختلف در هر زمان بهره گرفته، یا بر اثر جو غا

در دوران معاصر معرفی فرهنگ و اند. فرهنگی خاص هماهنگ
ن هستند. یکی از ایها از لزوم ایجاد موزهدیگر ملل  و تمدن خود

باشند فرش میمرتبط با های وشمندانه موزهمراکز هدفمند و ه
ها داد. ریسته و ارزشی ویژه بدانبه آنها نگ که باید با دیدی ویژه

 یراه ،رشته فرش، رفتن به موزه یدانشجو کیبه عنوان 
را   یمیو قد کیفرش آنت کی توانیاست که به طور کامل م

فرش  به یتنها با نگاهچه مسلم است، آن. از نزدیک تجربه کرد
را کامال حس آن   دیتوانیشما نم د،یاسال کی ایکتاب  کیدر 
، فرش یهاموزه گریبا رفتن به موزه فرش تهران و د. دیکن

به چشم  ریاخ یهاگذشته تا زمان یهارا که از قرن ییهافرش
ها این موزه .یدحس کن ها راو از نزدیک آن ردهخورد نگاه کیم

 هافرهنگ غنی محل پیدایش آنتوانند در معرفی در واقع می
. در این صفحه از مجله نقشی اساسی ایفا کنند ،به بازدیدکنندگان

های های جهان و فرشداریم تا شما را با موزهوا قصد آفرش
ای که به ولین موزهآشنا کنیم. ا ی و هنری موجود در آنتاریخ

باشد با فرش مشهور ، موزه ارمیتاژ میآن خواهیم پرداخت
هرت جهانی فرش پازیریک و دیگر در آن با ش موجود
 های موجود در موزه آشنا خواهید شد. پوشکف

 موزه ارمیتاژ مسکو

 

های جهان ترین موزهیکی از بزرگترین و قدیمی موزه آرمیتاژ

 .است و در سن پترزبورگ روسیه قرار دارد

 

بنا به  6میلیون اثر است در  3لغ بر ، باژمجموعه عظیم ارمیتا

سوی فران لغت ارمیتاژ که ریشه .نمایش گذاشته شده است
 ترین موزهباشد. این موزه بزرگبه معنای مکان خلوت می دارد

ر هن و نشانه  رودکه افتخار ملی روسیه به شمار میجهان است 
ای این موزه دارای مجموعه باشد.معماری و فرهنگ روسیه می

های های زیبا و اتاقچنین کاخاز آثار هنری تراز اول دنیا و هم
ماران معروف های مختلف توسط معباشد که در زمانمجلل می

ای است مجموعهارمیتاژ قصر زمستانی  دنیا طراحی شده است.
از پنج ساختمان که نخستین ساختمان آن، کاخ زمستانی است 

تا  1754های طی سال "راسترلی"که توسط معمار ایتالیایی 

 ساخته شد. "الیزابت"تر پتر کبیر و در زمان حکومت دخ 1762
و در زمان فرمانروایی کاترین  1775تا  1764های طی سال

کبیر، ارمیتاژ کوچک توسط ژان باتیس والین و یوری والتن 
 1771های ن ساختمان، ارمیتاژ قدیم طی سالسومی ته شد.ساخ
توسط یوری والتن )معمار معروف( ساخته شد.  1787تا 

 1783های ان، ارمیتاژ جدید است که در سالچهارمین ساختم
ان، ارمیتاژ آخرین ساختم توسط کوآرنگی ساخته شد. 1787تا 

 خته شد.توسط کلز سا 1851تا  1842های جدید است که در سال
ها و های بسیاری از نقاشیدر زمان کاترین کبیر کلکسیون

 1837در سال  های جهان به این موزه تعلق گرفت.مجسمه
ن موزه های بعد ایسالسوزی عظیمی رخ داد و آتش در موزه

های این قصر به در زمان جنگ جهانی اول سالن تعمیر شد.
عنوان بیمارستان نظامی مورد استفاده قرار گرفت و تا سال 

بعد از پیروزی  ان کاخ زمستانی تزارهای روس بود.هم چن 1917
ارمیتاژ با فرمان لنین، ملی مجموعه  1917انقالب اکتبر سال 

از آغاز  و پس 1941د. در سال اعالم شد و به موزه تبدیل گردی
وی، تمام آثار آلمان به خاک شور جنگ جهانی دوم و حمله

سیبری روسیه ارسال شد و در  آهن به منطقهارمیتاژ توسط راه
ر آلمان، به موزه بازگردانده بعد از پیروزی شوروی ب 1945سال 
وقت روسیه، بوریس  جمهوربا فرمان رئیس 1996در سال  شد.

ه ریاست دولتی ارمیتاژ تحت حمایت دستگا وزهیلتسین م
 جمهوری روسیه قرار گرفت.

ظیر است و دارای نزدیک به نهای بیگنجینهاین موزه یکی از 
 باشد.هورترین هنرمندان دنیا میسه میلیون اثر هنری از مش

ون لئوناردو داوینچی، توان آثار نقاشانی چدر این موزه می
ند، کلود مونه، روبنس، رنوآر، ون سین، رامبرا رافائل، تی

گوگ، ماتیس، گوگن، پیکاسو و هنرمندانی مثل میکل آنژ و ... 
  را مشاهده نمود.

 

سالن تمدن ایران باستان، رم، یونان باستان، مصرقدیم و 
چین در این موزه موجود است. آثار هنری مانند نقاشی، 

ع نومجمسه، صنایع دستی، جواهرات، کوبلن و تقریباً هر 
-ها اتاقشود. در کنار آناثر هنری در این موزه یافت می

بسیار تزارهای روسیه با تزئینات  های متعلق به خانواده
ان مشاهده توهای مختلف را میزیبا و با استفاده از سبک

 وپنجره  1945درب،  1786عظیم دارای  نمود. این موزه
این موزه  در مورد عظمت باشد.سالن یا اتاق می 1057

همین بس که اگر به هر اثر حدود یک دقیقه توجه نمائید، 
 سال به تماشای این موزه بپردازید. 11بایستی بیش از 

 

 

 از موزه، از بخشی داشتخواهیم  دیداریما فقط شماره  نیدرا
  یهاحفاریدر که هاها، نمد و روزینیپوشکف در ارتباط با
 شتریببه نمایش درآمده است. در موزه  کشف و منطقه آلتایی
جهان  چهیقال نیترپرداخت که کهن میخواه یاچهیبه موضوع قال

!  با  ما همراه انیرانیو ا رانی، افتخار ا کیریپاز یقال باشد،یم
در موزه  میپر شکوهمان بزن  نهیریبه تمدن د یتا سر دیباش

 ارمیتاژ روسیه.
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 !رویمآوا به دیدار پازیریک میبا فرش

در حال حاضر پازیریک دانید که فرش اکثر شما می بدون شک

  .شودمی دارینگه روسیه آرمیتاژ در موزه

 

 بسیار ایمقبره در و پازیریک نام به فرش پازیریک در دره ای
 کشف مغولستان مرز در، بود شده بتخری آن اغلب که قدیمی

 سرپوشیده قبری در که کردند پیدا حالی در را پازیریک شد. فرش
 چیزی واقع در یخ این بود، شده حفاظت ضخیمی خیالیه ی با

این دره جزئی از  قرن از پازیریک مراقبت کرده بود. 25 حدود

 و آب و متر است 5400 کوه این ارتفاع کوه آلتای بوده و
 با که وسایلی تمام دلیل همین به دارد سرد بسیار هوایی

 مانده باقی کنون تا و شده فریزه است، بود گور در پازیریک
 . است

 

 و اشراف از شود می زده حدس که سکایی بانویی جسد جمله از
ت و در تابوتی قرار داشته که بر اس بوده سکاها هایمرتبه بلند

بود ، او جوان و کچل رویش تصاویر گوزن و پلنگ حکاکی شده 
ایی شده به طوری که هنوز بوده است و با دقت زیادی مومی

 بهاییگران اشیای او .های روی بدنش باقی مانده استخالکوبی
جسد  .است بوده اشیا این از یکی هم پازیریک که داشته همراه

شش اسب هم در اطراف این قبر در گورهایی جداگانه یافت 
ر د اشرافی بودن بانوی سکایی است،شده است که نشانی از 

از دیگر و  درخت کاج اروپایی هم وجود داشتهاین قبر تنه یک 
روسری طالکاری شده ، ظروف  اشیایی که در قبر یافت شده

  .استنیز قرار داشته ها تخم گشهدیه فاخر که در آن

 

 کیریسخن است که منطقه  پاز نیبر ا یدییتا ایاش نیتمام ا
بوده است و سکاها  یتجار یافت و آمد و منطقهپر ر میدر قد

 کردند.یبر آن حکومت م

 

 

موجود در  ترین قالیچهپازیریک قدیمیدانید که همگی شما می
ها پیش از میالد مسیح بر قرن جهان است و قدمت آن به

 . گرددمی

 

 

زیرا این ، ند که قالیچه متعلق به نینوا استبرخی اعتقاد دار

 است خوب بافی در نینوا رواج داشته است ولیسبک قا

 کوهستان شمال در بود گرفته قرار آن در قالیچه که گوری بدانید

 سکایی پادشاه به متعلق و شده واقع مغولستان مرز در که تاییلآ

 و هاماساژت ها،سکیت نام با سکاها .است شده یافت بوده
و ایرانی تبار نشین شوند و مردمانی کوچناخته میش هم سکلتث

سکاها . اندزیستههای پیش از هخامنشیان میاند که در سالبوده
اند که سخنانی پراکنده از کوش و هنرمند بودهمردمانی سخت

 بطلمیوس و هرودوت ارسطو، های سقراط ،ها در نوشتهآن
ک را به مادها برخی دیگر از پژوهشگران پازیری .است شده پیدا

رابطه با های متفاوتی در هند و نظریهدو پارت ها نسبت می
م این که پازیریک اما هنوز ه ،کنندتاریخ دقیق فرش صادر می

دارد، آنها مردمانی  ها بوده است صحت بیشتریمتعلق به سکایی
این فرش را با پشم حاصل از  به احتمال واند دامدار بوده

ر  های ضد و نقیض د. به هرحال نظریهاندد بافتههای خودام
های مختلف ات زیادی با دستگاهتحقیق .مورد پازیریک بسیار است

از جمله با رادیواکتیو بر روی فرش انجام شده تا قدمت دقیق 
بار با زمان قبل متفاوت بوده آن مشخص شود اما نتایج هر

های تخت ق بررسی های بعدی رودنیکو بر طرحاما طب. است
ن دو اثر قدیمی های ایهای زیادی بین طرحجمشید شباهت

پیدا شد و به همین دلیل این قالیچه را به زمان هخامنشیان و 
قرون چهار و پنج پیش از میالد نسبت دادند و سن پازیریک 

رسد پازیریک فرشی به نظر می اند.سال تخمین زده 2500را 
خواهد چنان ادامه است که تحقیق و پژوهش بر روی آن هم

 برای محققین خواهد بود.داشت و همیشه موضوعی جذاب 

 پازیریک شکل ظاهری قالیچه

است و یک  شکل تقریبا مربع ظاهر قالیچهدانید که مسلم می

 حال در که بود شده سمت آن به دلیل رطوبت قبر پوسیده
 1.89در  1.98دقیق این قالی  اندازه  .است شده بازسازی حاضر

و از باشد گره  متقارن و جفت می 3600متر است و دارای 

 و شده بافته جهان در حال به تا هایی است کهزیباترین قالیچه
 ،قالیچه روی براست.  ایرانی هنر فاخر نمادهای از راستی به

 بسیار وسواس و دقت با که است شده بافته مختلفی هاینقش
 داستانی آنها از یک هر پشت و نداهبود شده طراحی زیادی

هایی نگاشته شده ش گلدر دو طرف فراست.  النی نهفتهطو
است که طراحی بابلی دارد و این طرح قبل از میالد مسیح 

و دور دارد و در وسط  این قالی پنج حاشیه .داشته استرواج 
مشاهده چهار گل برگ نیلوفر را  هایی باتوانید گلاین فرش می

 .کنید

 

8 

آواماهنامه فرش                                                                                                                                                               1396شماره، مهرپیش  

 ژ

http://karnaval.ir/tag/%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87/
http://karnaval.ir/tag/%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87/


 

 

 

 

 

هایی به رنگ آبی و بسیار لها باز هم گدور تا دور این گل
ها بیشتر های ترکشود که امروزه در فرشمیکننده دیده یرهخ

های شاد های بکار رفته در پازیریک رنگرنگ خورد.به چشم می
د، قرمز و ... که امروزه کدر مثل، آبی، زرند، و سرزنده هست

کننده هایی درخشان و خیرهحتما در گذشته رنگاند اما شده
 اند.داشته

 نقوش

 

  اسب سواران

نفر  14و   سواراسب  14یهای منحصر به فرد این قالنقش از

 و هستند که نقششان جاودانه شده استپیاده همراه اسبان 
 ظرافت با ،هستند ایرانی کامال که هایشانکاله و هاچهره تکتک

 بسیار نگریجزئی با هااسب این ه است.شد طراحی تمام
 هااسب دم مثال برای .اندشده تصور به تصویر کشیده غیرقابل

 و است داشته رواج هاجنگ زمان، رسماین  که اندشده بافته
 اند.با وسواسی باورنکردنی طراحی شده حتی لباس سوارکاران یا

 

www.peopleofar.com 

 

 گل ها

ها از که چهار گلبرگ آن ،پر میانی فرش 8گل  24عالوه بر 
برای  ،اندپر معروف شده 8گل نیلوفر است و به نگاره های 

هم در اطراف هر حاشیه  ریزی یهاگل ،ن و زیبایی بیشترئیتز
 اند .طراحی شده

 حیوانات اسطوره ای

و سر عقاب )دال( و  ریتن شبا  گریفین یا همان شیردال 
هستند هم در اطراف  که موجودات اساطیری ایرانی گوش اسب

یرین د و باورهای مردم دعقای دهندهشوند که نشانقالی دیده می
 .باشندایران می

 

 

 گوزن ها

. ها هستندزیریک وجود دارد گوزنپافرش از دیگر حیواناتی که در 
 مخصوص، ی پهنهایشاخ های زرد وبا خال هااین نوع از گوزن

در ، ندابوده "نهرینلاگوزن بین "و معروف به  آسیای نزدیک
 اند.به تصویر کشیده شدهپازیریک در حال چرا 

 

www.w-ch-klose.de

 

 

 تصویری از تخت جمشید

توجه  تیواقع نیکس تا به حال به ا چیرسد، ه یبه نظر م
 ،گوزن 24 یبر رو شده به تصویر کشیده ینکرده است، که الگو

 یشرق یفرشهادرباره  یسخنراندر یک  .دارد کیآناتوم یمعنا
 بیان شد که: پزشک یک سخنران(، توسط سیدر شهر تور )سوئ

به  ینیدقت بال بایبا تقر یواقع یهاتیدر موقعاجزا  همه 
اطالعات  !قلب، آئورت، روده و... تصویر کشیده شده است.

 الیدمی( و مقاله لو1968. رودنکو )یا یدر کتاب سرگئ یارزشمند
برای ( 69-64، ص 1999، 107، شماره مجله هالیبرکووا )

 مطالعه وجود دارد.

 نیز به امداد تصاویر و  گوزن بین النهرین با توجه بهبراین، بنا
 منشاء فرش پازیریک ی دیگر ازهایتخت جمشید، نشانه موجود در

 .مشخص گشته است
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 یالملل نیجشنواره بحضور جامعه فرشی در 

 یدر حوزه هنرها زیتبر یو نوآور تیخالق»

 96 بهشتیارد «یدست عیو صنا یاسالم

شاید دانستن این موضوع  برای دانشجویان ورودی جدید

 یجد هایتالش ریاخ هایسال درلب باشد که بدانند، جا

ای با برای برگزاری جشنواره دانشگاه هنر اسالمی تبریزدر 

المللی خالقیت و نوآوری در حوزه بینجشنواره  عنوان

 است. هنرهای اسالمی و صنایع دستی صورت گرفته

از  یمتنوع یهاتوجه به جنبه تا،راس نیا نکته در نیترمهم

چون نقش فرهنگ، اقتصاد، در جامعه هم یاسالم یهنرها

 .است رفته ادیاز  یهنرها یروزرسانو به ایاح ،ینوآور

در  ،یو عمل یهنر کردیرو با المللنیب شگاهینما بخش

پردازد.در می المللنیدر سطح ب یاسالم یبه هنرها اصل

کشور  33راستا، از  نیدر اامسال نیز  اردیبهشت ماه

اردن، ازبکستان،  رینظ یاسالم قاتیقعضو سازمان تح

 ،نیساحل عاج، فلسط ه،یتونس، ترک ،یبوسن جان،یآذربا

 یهانهیهنرمند در زم 58 دودعضو، ح یکشورها ریمصر و سا

 ،یسنت یصحاف ورآالت،یچرم، ز یچون هنرهاهم یمتعدد

 ،یدوز، فلز، البسه، تکهفرش چوب، ،یدوزسوزن

پارچه و  ینقاش ،یربافیحص ب،یتذه ،ینگارگر ،یکاریکاش

بخش در این میان در  دعوت به عمل آمد. رهیغ

سه ، میگلو هفت غرفه فرش  از شگاهینماالملل نیب

مربوط به  گریو چهار غرفه د رانیغرفه مربوط به ا

 .بودازبکستان  زستان،یترکمنستان، قرق ر،یالجزا یکشورها

 شدر این بخ زیآثار برتر جوا ،طی برگزاری این جشنواره

 یملفوظناصر آقای  :اول رنف: بودبدین قرار  بیبه ترت

اجب و، رانیاز ا اینکاظم دیحم : آقایدوم نفر، رانیاز ا

به صورت مشترک:  سوم اتنفر، از ترکمنستان وایریبا

 زستان،یاز قرق پوایمار نوربوبو ر،یاز الجزا نیگزیمیت هیصف

جان غرفه ماما نیبه آخر و رانیاز ا یقوشچ ینگهدار هیسم

در آثار برتر از  اوردنیمقام ن لیرادجاپوا از ازبکستان به دل

ای به رسم یادبود اهدا هیهد یطرف دانشگاه هنر اسالم

 شد.

 گزارشگر افسانه پیری دوپیه آباد

 

 

 

 

 

 

دانشکده فرش   انیدانشجو دیگزارش بازد

 یدیار کارگاه تول زیتبر یدانشگاه هنر اسالم

 زیدر تبر ایکاظم ن دیحم یآقا

 یموزشآ یهاتیفعال یفرش در خالل برگزار دانشکده

 یعمل یهامهارت و یارتقا سطح علم یدانشکده برا

، فرش دستبافت دیروند تول یبا چگونگ ییشناآو  انیدانشجو

 یقاآجناب  فرش دستباف یدیاز کارگاه تول دیبرنامه بازد

در نظر گرفت. 1396ماه  بهشتیاردرا در  اینکاظم دیحم

، میگل ،سالن جهت بافت فرش کیکارگاه متشکل از  نیا

 کیو یسالن طراح کی ،یسنت هایبافدست ریوسا میجاج

کاربرد  و یداخل یطراح شیجهت نما یباب منزل مسکون

 و دیبازد نیدر طول ابود. ها همان دست باف

 یچگونگ با انیدانشجو اینکاظم آقایجناب  یهاییراهنما

 ،هابافت فرش یهاوهیش نیچنمو ه یسبک طراح، یطراح

 یهااستفاده از دوک پشم و یسندگیبا روند ر ییشناآ

 نیدر ا یدیتول یهاشنا شدند. فرشآ یدسست یسندگیر

به  است. یسنت و یتماما دست اینکاظم آقایکارگاه به گفته 

نها آ نیو بعضا در ب یاهیکامال گ یرنگرزشان، گفته ای

 نیدر ا ایکاظم نآقای  .تمام پشم وجود داشت یهافرش

و  تیبا استفاده از خالق دیعالوه بر تول ،یمکان کارگاه

 یگرید یسنت یهابافدست دیخود اقدام به تول ینوآور

 یگریها از رونق افتاده بودند را به شکل دنآ دیکه تول

 ،استفاده کرده بودند یداخل یدر طراح هاآنکرده و از  دیتول

 یبرا .بود دیو اسات انیجودانش تیوق و رضاذکه موجب 

 ،یروتخت ،باف دیبه صورت مروار ییهاپرده مثال بافت

سون شاه التیکه در گذشته در ا یپشم یهابافت جوراب

 یخش متمرکز طراحب کیکارگاه  نیدر ا .رواج داشته است

بافت  یماده شده را براآ یهایوجود داشت که طراح زین

 .فرستادندیم بریکل انتسدر شهر گریکارگاه د ایهمان کارگاه 

 دیاسات و اینبا استاد کاظم انیدانشجو دیبازد نیا انیدر پا

 استیو ر شانیگرفته و از ا یدسته جمع دانشکده عکس

 .شدند یشتریب یدانشکده خواستار ارتباط و همکار

    

 یسعادت هیهانگزارشگر                               
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 حوزه فرشکسب و کار در -نیروی کار 

نیروی انسانی به عنوان اولین رکن اقتصادی هر 

سعه هر ش عظیم و به سزایی در تولید و توجامعه، نق

کرده،  کشور دارد. در این میان نیروی انسانی تحصیل

ترین عوامل تولیدی و اقتصادی هر یکی از اساسی

گیری از تمامی منابع انسانی یکی کشور است و بهره

ابی به توسعه پایدار است. از عوامل مهم دستی

دانشجویان رشته فرش چه در دوره کارشناسی و چه در 

کرده،  دوران تحصیالت تکمیلی، به عنوان منابع تحصیل

در نظر با افزایش سطح علمی و عملی خود و نیز 

توانند نقش موثری در میگرفتن نیاز جامعه امروزی، 

ند. با توجه و توسعه پایدار کشورمان ایفا کن تولید، تجارت

به اینکه بخش مهمی از سرمایه ملی، صرف آموزش 

آموختگان مراکز آموزش شود، اشتغال دانشعالی می

های مهم برای ارزیابی درجه عالی یکی از شاخص

المللی باشد که اتحادیه بینها میاثربخشی آن

ها بر آن تاکید فراوان دارد. بحث و اهمیت دانشگاه

همان سرمایه انسانی و مساله دانش و یا به عبارتی 

نظر به رسالت آموزش آموختگان، دانش شغلی این

گذاری افراد و اجتماع برای اشتغال، عالی و سرمایه

موضوع قابل تاملی است. نظر به اینکه رسالت اصلی 

له مهم وآموزش عالی در جامعه، پرداختن به سه مق

دهنده اطالعات، یعنی آموزش به عنوان انتقال

طالعات و در نهایت ترویج به عنوان تولید ا پژوهش

باشد. باال بردن سطح پذیری اطالعات میو جامعه

های مرتبط در حوزه کسب و کار را اطالعات و دانش

دانیم. این بخش در از وظایف خود در این بخش می

یابد. امید گسترش می آواهای بعدی فرششماره

رچند است این اطالعات علمی و مستند، کمکی ه

کوچک به عالقمندان در حوزه کسب و کار  خصوصا در 

  حوزه فرش باشد.

 

 

مهارت مورد نیاز نیروی کار  10در این شماره، شما را با 

توسط موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس  که  2020در سال 

مهارت که هر نیروی  10کنیم. این اعالن گشته، آشنا می

  کاری به آن نیاز خواهد داشت شامل:

به معنی توانایی درک عمیق مفاهیم  درک معانی: .1

 و اهمیت موضوعات تبیین شده.

 

توانایی برقراری ارتباط موثر  هوشمندی اجتماعی: .2

های مطلوب با با دیگران به منظور جلب واکنش

 هاآن

 

ها و حلتوانایی یافتن راه تفکر نوین و انطباقی: .3

 های بدیع و نوآورانه برای مسائلپاسخ

 

قابلیت موثر عمل   تگی میان فرهنگی:شایس .4

 های مختلفکردن در فرهنگ

 

توانایی تبدیل و تفسیر حجم  ای:تفکر محاسبه .5

 های الزمها و استخراج مفهوم و تحلیلبزرگی از داده

 

توانایی ارزیابی منتقدانه  های نوین:سواد رسانه .6

های نوین و توان تولید محتوای محتواهای رسانه

 هاکننده برای آنمناسب و متقاعد

 

سواد و توانایی درک مفاهیم  ای بودن:چندرشته .7

 چندین رشته مختلف

 

توانایی طراحی فرایندها و اقداماتی  تفکر طراحی: .8

 در راستای رسیدن به هدفی خاص

 

کردن و وانایی فیلتر ت مدیریت بازفکری: .9

حداکثرسازی بندی مطالب در راستای اولویت

 کارکرد شناختی مغز

 

ورانه و توانایی بهره مساعی مجازی:تشریک  .10

 همراه با شور و شوق در یک تیم مجازی
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 نوآورانه در فرش

 

 نوآورانه؟ آن هم در فرش...! 

، دآیخیلی جالب است که وقتی صحبت از نوآوری به میان می
برای بیشتر افراد معنا کردن دقیق این واژه دشوار وثقیل 

له، مشکل بودن سنجش آن شاید یکی از دالیل این مسا است.
ای جدید و یا است. بهتر است بدانیم نوآوری به فرآورده

ها شود که توسط فرد و بیشتر سازمانمحصولی خالق اطالق می
 فرآورده خالق؟آید...شود. حال این سوال پیش میارائه می

افزاری یا تواند نرمباید بگوییم که فرآورده خالق می
فزاری  مثل ارائه خدمات  و اافزاری باشد. نرمسخت
های جدی به بیانی، تولید ایده ،چون ارائه کاالافزاری همسخت

و محصوالت منحصر به فرد است.  یکی از موارد استفاده از 
نوآوری در یک سازمان، سیاست و فعالیتی است که باعث به 

در این میان  وجود آمدن تفاوتی قابل مالحظه با دیگر رقبا گردد.
و ایجاد شرایط مناسب برای ها ناب به دنبال کردن ایدهشویق ت

تعاریف اعضای  یک گروه بسیار اهمیت دارد. به طور کلی 
چون تازگی و عناصر مفهومی همخالقیت و نوآوری دارای 

بار بودن و همچنین مفید  ، اولسرآغاز بودن ، نویی، جدیدی
ای علمی هنظریه ،بنابراین انواع کشفیات علمی. باشندبودن می

ها( ، ابداعات و اختراعات و نیز آثار بدیع ها و فرضیه)تئوری
 ،قوانین حرکتی نیوتن ،هنری و ادبی مانند کشف عناصر شیمیائی

 ،نظریه مکانیک کوانتومی پالنک ،حساب دیفرانسیل و انتگرال
نظریه عمومی ، نظریه شناختی پیاژه، نظریه نسبیت انیشتین

الگوی ساختار  ،ات حسابیبودن ذر نظریه بی نهایتها، سیستم
تابلوی ، معادله شرودینگر ،واتسون و کریک DNA مولکولی

شاهنامه  ،سبک نقاشی کوبیسم ،مونالیزای لئوناردو داوینچی
راع موتور بخار، اختراع آثار شکسپیر، اخت ،غزلیات حافظ ،فردوسی

اختراع  ،اختراع تلفن ،اختراع رادیو و تلویزیون، المپ برق
خلق و طراحی ، اختراع اینترنت، اختراع ترانزیستور ،ماهواپی

وری سازمان و حل مسائل کیفیت و بهره ،محصوالت جدید
هائی از خالقیت و جلوه ،از این قبیل دیگر  هزاران هزار مورد

لی شده منظور از نوآوری خالقیت متجدر کل  باشند.نوآوری می

نوآوری یعنی  به عبارت دیگر ، یاو به مرحله عمل رسیده است
یند آنوآوری همانا ارائه محصول، فر .هاندیشه خالق تحقق یافت

  .و خدمات جدید به بازار است

های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا نوآوری بکارگیری توانایی

 مفهوم جدید است. 

ای خالق و تبدیل آن به محصول یند کسب اندیشهآنوآوری فر

حال چرا این  .تو خدمت و یا یک روش عملیاتی مفید اس
اتفاق در فرش نباشد و چرا باید تعجب کنیم وقتی صحبت از 

گیری و مقاومت آید. اینهمه جبههنوآوری در فرش به میان می
صبر نکنید تا سیب روی گویند: ها مینوآورانه برای چیست...؟ 

آوا فرشد تا جاذبه را کشف کنید. در دنیا سیر کنید...! سرتان بیفت
فعاالنه در جستجوی تجاربی باشید که دهد که هاد میبه شما پیشن

کنند. این خالقیت را درتمامی تفکر خالقانه شما را زنده می
و هنری فرش  داشته مدیریتی، تولیدی  آموزشی، هایحوزه
 . باشید

 های نوآوری از دید چند سازمانتعریف

در این قسمت با استفاده از منابع مستند، برای آشنایی بیشتر 

 .پردازیمای از تعاریف نوآوری میپاره وستان، به بیاند

نوآوری »مرکز یادگیری گروهی شرکت فورد بیان کرده است:  

های جدید و های طبیعیِ خلق کردن راهاستفاده از توانایی

   .«بردن از زندگی و کارکردن با یکدیگراستبهتر لذت

ند: که موزه اسمیتسون، بیان میدفتر امور اداری موسس

درون جعبه )چارچوب( به نوآوری به معنی خارج شدن از "

ست. نوآوری هاسازی آنها و پیادهحلراهکردن منظور خلق

 « هایی برای تغییر و یادگیری است.هایی و حیطهخلق فرصت

ی نوآور»  رینولدز اعالن کرده است:بخش پژوهش و توسعه 

ها ین ایدهها و کاربرد ادگرگون سازی افکار به سوی ایده

برای تحقق هدف ها و بنابراین بهبود کسب و کار جاری یا 

 « خلق کردن کسب و کاری جدید است.

بخش آیدیا این تعریف بسیار جالب و قابل تعمق است. 

نوآوری عاملی »  کند:بیان می لوسنت تکنالوجیز ورسِ شرکت

موجب  کند کهبرای فرایند ارتباط سازی خلق می است که محیطی

گردد که جدیدی می و یا هر چیز وجود آوردن محصول، خدمتبه 

رینش محیطی است آف، اد کند. یک نوآوری اجتماعیارزش ایج

 « شکوفا می شود. دست اول  که در آن نوآوری

های جدیدی که رضایت ایده»  گوید:می مارشال ایندستریز

بود سازمان ما را بهوری و گنجایش فکری مشتری، بهره

 « اند.نوآوری بخشند،

نوآوری را اینگونه توصیف  ،حومه و وشیکاگ ایِ -سی -ام -وای

 ها،با برنامه یاهایمان وسازی رپرورش و پیاده» کرده است: 

انداز هایی مرتبط با چشممحصوالت و خدماتی که دارای ارزش

این نکته حائز اهمیت است  «. های بازارهای ما هستندو نیاز

قالب مدیریت سازمان، موفقیت نهایی و حتی در بسیاری  که در

در ایجاد  ریزاناز مواقع بقایای آن، به میزان توانایی برنامه

اما سوال  .به کارگیری فکرهای نو بستگی داردنوآوری و 

 ؟ را توسعه دهید و به عمل آورید اینجاست چگونه توان خالقیت

ت که تصمیم نکته و گام اصلی برای خالق بودن این اس

  بگیرید خالق باشید. پس خالقیت را انتخاب کنید...!

یکی از شرایط الزم برای پدیدار شدن افکار نو، وجود آرامش 

ها بکوشند برای مغز است. به همین خاطر الزم است انسان

در جامعه شرایطی پدید آید که در بستر آن مغز بیندیشد و تکامل 

شرایط برای سازندگی در جامعه یابد و سبب ساز افکار نو شده و 

 باید یابد، توسعه و شده خلق جدیدی ایده آنکه برای مهیا شود. 

 شرایط و کنند غلبه بازدارنده نیروهای بر برنده پیش نیروهای

برنده ما را به سوی نظر و ای باشد که نیروهای پیشهگون به

ه خالقیت مهمترین دلیل نیاز ب .شیوه جدید رهنمون گردد

حل مشکل به دو شیوه حل و  ری بروز مشکل استونوآو

بر طبق گفته بسیاری عقالیی و حل خالقانه مشکل میسر است.

تعریف دقیقی از  برای ظهور یک ذهنیت خالق باید از خبرگان

های گوناگون حلهمچنین زمینه استفاده از راه. مشکل ارائه گردد

معادله نوآوری  های مرسوم، ایجاد شود.و سوای از راه حل

های بیشتری را انگیزی است، اینکه اگر موفقیتشگفت

باور  های بیشتری را پشت سر بگذارید.خواهید باید شکستمی

عمومی در جامعه بر این است که نوابغ خالق به ندرت شکست 

خورند اما واقعیت خالف این مساله است. نوابغ خالق با می

ر این است که های بسیاری مواجه هستند اما تفاوت دشکست

ها متوقفشان کند. نکته دهند تا این شکستها اجازه نمیآن

اینجاست که افراد خالق فقط آزمون و خطای بیشتری انجام 

دهند. در حقیقت رسیدن به راه حل نهایی به این خاطر می

ها در واقع شوند بلکه آنموفق مینیست که بیشتر از دیگران 

دهند و برای رسیدن به هدفشان یبیشتر از دیگران کار انجام م

 د کنند.تالش بیشتری می

 های فرشهها در تمامی حوزآوریا سعی داریم به نور اینجا مد

تواند در وری می. حال این نوآبپردازیم ت مرتبط با آنومقاال

یندهای تولید و یا مدیریت باشد و یا در زمینه مختلف آزمینه فر

و نوآوران این حوزه  هاوریید  تا با نوآبا ما باشفرش.  هنری

 .های بعدی مجله آشنا شویددر شماره
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 و فرش های ایران و جهاننمایشگاه

 

  :کندفرهنگ معین نمایشگاه را این گونه معنى مى

 .محل نمایش دادن، جاى جلوه دادن 

هاى بازرگانی، محصوالت که متاع است محلىنمایشگاه 

باستانى را به  رها یا آثاکشاورزى و مصنوعات کارخانه

این کلمه در ادبیات بازرگانى  د. معادلمعرض نمایش گذارن

رود که منظور همان به کار مى  Trade Fair بیشتر

 هاى بازرگانى است. نمایشگاه

تر از تعریف نمایشگاه، برداشت محتوائى از آن مهم

باشد. در واقع مفهومى که کشورهاى پیشرفته صنعتى مى

فهمیم مىلند با آنچه که ما از نمایشگاه براى نمایشگاه قائ

ها و یجه فلسفه برگزارى نمایشگاهنتتفاوت زیادى دارد. در 

شورهاى مزبور در نزد ک انگیزه شرکت در بازدید از آنها در

باشد. متأسفانه اى متفاوت مطرح مىگونهمقایسه با ما به

فرهنگ نمایشگاهى در ایران ضعیف است و مفهوم اصیل 

 .ه هنوز جا نیفتاده و درک نشده استنمایشگا

نمایشگاه این نکته حائز اهمیت است که بر خالف تصور عامه،  

، شودمىکننده نهائى تشکیل نبراى دسترسى مستقیم به مصرف

تقویت و بهبود سیستم بلکه رسالتى باالتر از این، یعنی، اصالح، 

دار توزیع، تسهیل ارتباطات تجارى و رونق مبادالت را عهده

 .باشدمى

 

 

از این گذشته با توسعه تمدن و پیشرفت اقتصاد، نمایشگاه نیز 

داده  وان یک پدیده واحد و همگن از دستعنمفهوم خود را به

است، چرا که امروز نمایشگاه بسته به اینکه درچه محدوده 

شود و موضوع آن چیست مفاهیم مختلفى یائى تشکیل مىجغراف

بندی، نمایشگاه به انواع عمومی، تخصصی، یابد. در یک تقسیممى

شود که هر یک از آنها خصوصیات اختصاصى و اکسپو تقسیم مى

 .و کاربردهاى خاص خود را دارند

است  ییهاشگاهنمایمجموعه   ،یجهان شگاهینماباید بدانید که 

مختلف جهان برگزار  یبار در کشورها کید سال که هر چن

برگزار شده  یهاشگاهینما نیترمهم هاشگاهینما نی. اشودیم

 .شوندیدر جهان محسوب م

 یالمللنیبه نام دفتر ب یاسهتحت نظر مؤس هاشگاهینما نای
 نی. اشودیواقع است برگزار م سیکه در پار هاشگاهینما

 .نامندیم زین اکسپو را  شگاهینما

و  امدهایپ ،شگاهینما نیا تیاهمشایان ذکر است که 

تا چنان ارزشمند است آن ،جهان یکشورها یآن برا یندهایبرآ

پس از  ایمهم دن دادیرو نیامروزه اکسپوها سوم کهجایی

بوده و نام  کیالمپ یهایفوتبال و باز یمسابقات جام جهان

  .انددهیآن برگز یفرهنگ ملل را برا کیالمپ

و  یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یبرا ،اکسپو شگاهینما یزبانیم

 یهایو داد و ستدها و همکار زبانیم یشهرها یرساختیز

عضو  یرو، همه کشورهانیکارساز است. از ا اریبس یالمللنیب

  نیا یزبانیم لندی( ماBIE) ”یالملل نیب یشگاههایدفتر نما“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر  24اکسپو در  60کنون حدود . تادنریبگ عهدهرا به  شگاهینما

 یهاشگاهینما یشرکت سهام"در این میان برگزار شده است. 

 یندگیبه نما 1381ازسال  "رانیا یاسالم یجمهور یالمللنیب

حضور در  یدرآمده است و سازمانده BIE تیبه عضو رانیاز ا

 .اکسپوها را برعهده دارد

 

های دما عزیزان را با رویدادر این صفحه از مجله قصد داریم تا ش

چرا که برخالف تصور نمایشگاهی در حوزه فرش آشنا کنیم، مهم 

گر ها دیتخصص دراین امر که معتقدند اکسپواز دوستان م یبسیار

ایم که جایگاه اند، ما بر این عقیدهجایگاه خود را از دست داده

رتبه حائز اهمیتی از  دارایی بین المللی تجاری هانمایشگاه

آیا به راستی حضور در   است. گذاری در جایگاه تجاریلحاظ تاثیر

 هاست؟دنیای مجازی به مثابه از دست رفتن جایگاه  نمایشگاه

خصوصا چنین است پس چگونه هنوز در سراسر دنیا و اگر این

ها از جایگاه باالیی برخوردار نمایشگاه کشورهای بسیار پیشرفته،

زود قضاوت نکنیم. ما از  است. بیایید کمی تامل کنیم و

واهیم پرداخت. با ما همراه متفاوت به این موضوع خ یهادیدگاه

 .باشید
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 و پژوهش در فرش نگارش 

 

شاهد رویداد جدید و جای بسی خوشحالی است که این روزها 
، نامهگارش آثاری چون رساله، پایانبسیار مفیدی در حوزه ن

یا سایر آثار مکتوب و و  مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش
لمی و یا هنری هستیم. این رویداد که ضبط شده پژوهشی، ع

ابالغ قانون پیشگیری و مقابله  ،میشنیدن آن بود در انتظارسالها 
با تقلب در تهیه آثار علمی، از سوی ریاست جمهوری به 

ت. گویا باالخره پس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اس
های تفاوتی در این حوزه که سبب ساز تسلط قلمها بیسال

استفاده برای های سو و راه تقلب ادبی گشته بودآلوده به 
باالخره این قانون مصوب از بود، طلبان ببسیاری از راحت

مجلس شورای اسالمی برای اجرا ابالغ شد تا شاید روزی برسد 
ه های خواسته یا ناخواسته در این حوزکه دیگر شاهد تقلب

که در دانشکده دو چندان شد زمانی اارزشمند نباشیم. شادی م
 شاهد اجرای این قانون درفرش دانشگاه هنر اسالمی تبریز، 

ها در این حوزه گیریم. مسلما سختیهای جدید بودنامهپایان
کمک بسیار بزرگی به آینده علمی کشورمان خواهد بود و امید به 

شد که این روند بر مسیر خود سازندگی را بیشتر خواهد کرد. با
ف سازندگی جایی برای های علمی به هدپایگاهدار بماند. پای

 ده بپردازد، اینجا جایی است که باید به آیندلسوزی نیستف 
های دیگران، انجام پروژه پرورش سازندگان آینده این کشور...!

نویسی به جای محقق، نویسی به جای دانشجو، مقالهنامهپایان
و عالوه بر همه اینها سرقت علمی  اب به جای مولف،چاپ کت

اصطالحا به پاشنه آشیل نظام آموزشی و دانشگاهی ما بدل شده 
ها و نامهها(، پایانپروپوزال)از این پس پیشنهادها .است
های دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سامانه اطالعاتی رساله

ایران  پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران یعنی همان
داک، ثبت و تایید، و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی 

کنند. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان می

تر قوانین برخورد با متخلفان سرقت ادبی سخت "کرده است: 

سرقت  "این نماینده مجلس اعالن کرده است :  ."شودمی
است و این  و تقلب آثار علمی، دزدی اندیشه پژوهشگران

آسیب امروزه به دلیل سستی اجرای قوانین نمود بیشتری پیدا 
نمایندگان مجلس با الیحه مقابله با تقلب در آثار کرده است. 

 تدابیری از جمله اخراج یا ابطالعلمی موافقت کردند و 

در نظر گرفتند. تقلب در پژوهش و  نامه برای متخلفانپایان

 "و قابل پیشگیری است.شود آثار علمی جرم محسوب می

مقاله، ) طه میل به فزونی تعداد صرف آثارمتاسفانه به واس  
کتاب و...( در میان جامعه علمی کشور شاهد رویدادهای تلخی 

آگهی یک  با  بود که  پیش سالهادر این حوزه بودیم و هستیم. 
در خیابان انقالب مواجه شدم که بیش از پیش بر چروک 

در آن  ام افزود، قلبم را فشرد و بغضی برگلویم نهاد .پیشانی
 -نویسندنامه میبود: با قیمت ارزان برایت پایان چنین نوشته

تاریخ و علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد، زبان و ادبیات 
با قیمتی باور نکردنی. سالها گذشت و ... وISI ی، مقاله فارس

این روزها دردناکتر شده  دنیای مجازی قدم به عرصه گذاشت،
های مجازی به این نمونه از تبلیغات بر بود علنا در کانال

خوشبختانه آری  !...حال اینکه در این اواخر حتی شاهدخوریم و می
برای بسیاری و بدبختانه برای توسعه کشورمان، این امکانات 

آن دسته که تمایل به انجام کارها بدون  به قدری زیاد شده، که
آنکه چیزی از مدیریت بفهمند، توانند بیمی ،دن دارندیتی کشسخ

آنکه . بیآنکه زبان بدانند، ترجمه کنند. بیمدرکش را دریافت کنند
 آن حوزه داشته باشند هایی در، مقالهسیاست و اقتصاد بفهمند

غم انگیز است و جای افسوس دارد! دانش ! ...حهم در سطآن
کنیم...! اقتصاد ایرانی، صنعت قلب میکنیم...! تمعامله می

توانیم ایرانی، فرهنگ ایرانی، ادبیات ایرانی،... همه را می
و به راحتی  ایمرا گرفته بخریم و خوشحال باشیم که مدرکمان

درست همین چند وقت پیش بود که ناشر  ...!یمفراموش کن
دانشمند و  282مقاله  58مجالت نیچر، در گزارشی از تعلیق 

وهشگر ایرانی به دلیل جعل علمی و دستکاری در آنها خبر پژ
سایت بر اساس گزارشی که در وببه گفته اخبار دانشجویی،  داد.

نشریه ساینس منتشر شده است، بیش از پانزده درصد 
پژوهشگران ایرانی که مقاالت خود را در پایگاه مقاالت علمی 

اند. تقلب کردهها اند در تنظیم و نوشتن این مقالهمنتشر کرده
نفر، یک نفر تن به تقلب داده  6به بیانی واضح تر از هر 

است. ) گزارش حاصل یک تحقیق دانشگاهی بر روی مقاالت 
 (arXivمنشر شده در پایگاه علمی 

خوشحال  !میولی حال بسیار خوشحال کننده است.این آمار نگران 
گ بسیار بزر امیدی کامل، شاهد این رویدادکه قبل از نا

م. یهست و مقابله با سرقت و تقلب در آثار علمیپیشگیری 
در یک تحقیق کیفی که در ژورنال  پس هنوز جای امید هست...! 

Higher Education  ،دانشمندی به نام دکتر به چاپ رسیده است
نفر از دانشجویان دانشگاه اوتاگ به  21م پس از مصاحبه با اآد

ن دانشجویان با مفهوم این نتیجه رسیده است که اگرچه ای
سرقت علمی آشنا بودند ولی شناخت خیلی کمی از ماهیت 

 دانستندها نمیسرقت علمی و نتایج آن داشتند. در واقع آن
 که برای چه باید از آن اجتناب کنند. 

آوا در این بخش برای دوستانی که عالقمند پیشنهاد ویژه فرش
ای بسیار لعه مقالهبه آشنایی با مبحث پالژیاریسم هستند مطا

ای پیشگیری از هها و روشدستبرد علمی: مصداق"مفید با نام

به همت محمدرضا سهرابی، دانشیار   این مقاله است.  "آن
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر  -پزشکی اجتماعی

دانشگاه شهید  -سالمت و گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
 آمده است.بهشتی تهران  به تحریر در

در مجموع باید گفت که بهترین راه برای جلوگیری از سرقت 
تمرینات آکادمیک و به کاربردن آنها،  ،ادبی، فرا گیری اصول

زمان آغاز فعالیت دانشجویی است. به قدرت مانهاز 
دارد، ای علمی که نیاز به آموزش هتوان گفت یکی از حوزهمی

آشنایی دانشجویان ست. بخش نگارش در حوزه تحقیقات فرشی ا
های صحیح، علمی و حقوقی حوزه نگارش و پژوهشگران با شیوه

تا در این  استلذا گروه ما را برآن  ،باشداز ضروریات می
آوا شما را دراین مهم های بعدی مجله فرششماره و شماره
 یار و یاور باشد. 

 در پایان: 

 لفنون در آموزان دارااز شعار تحصیلی دانش مهر شده عکسی
در پایگاه خبری هنگام نیوز در معرض دید  1328-1329سال 

 :بند  است 4عموم قرار گرفت که حاوی 

 "راست بگویید، راست بشنوید، راست بروید. "

 . "ریدخواهید جسورانه و خردمندانه به دست آوآنچه را که می "

 میهن عزیز ما ایران نیازمند به جوانان تندرست و دانا است. "
رزش کنید تا تندرست و توانا، و دانش آموزید تا دانا و خردمند و

 ."باشید

با خود تعهد جوانمردانه کنید که فریب ندهید و کوشش کنید  "
که فریب هم نخورید. بنابراین در دوره زندگانی چشم و گوش 

 ."خود را خوب باز و شنوا کنید

که گونه عمل کنیم آوا، بیایید همانپس همگی دوستان فرش
 اند. بزرگانمان گفته

 های بعد همراه باشید.پیروز و پایدار باشید. با ما در شماره
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هایش را، به آوا قصد دارد تا برگی از نوشتهمجله فرش
مصاحبه با دانشجویان و افراد موفق این رشته، چه در 
حوزه تحصیل و چه درحوزه کسب و کار اختصاص دهد. 

ها در حوزه آکادمیک با ما همراه باشید تا شما را با موفق
 فرش آشنا کنیم.

 

  

 یک کشوری رتبه کسب برای تبریک ضمن با سالم،
 موفقیت آرزوی و فرش رشته ارشد ورکنک در

 شد، خواهیم خوشحال آینده، در شما برای افزونروز
صورت  ضمن معرفی خود به دوستان حوزه فرش، در

تجارب خود  انتقال آوا، برایسواالت فرش به امکان
 پاسخ فرش، ارشد در تحصیل ادامه به عالقمندان به

  دهید.

ه مدیریت فرش در امیراحمد سخاییان، دانشجوی ارشد رشت
 دانشکده فرش دانشگاه هنر اسالمی هستم.

 

رشته و محل تحصیل شما در مقطع کارشناسی چه بوده . 1

    است؟

 رشته کارشناسی فرش از دانشگاه هنر اسالمی تبریز

ای را داشتید؟ پس از برگزاری آزمون، توقع چه رتبه. 2

آیادرصدهای اعالمی در کارنامه، به درصدهایی که 
 زدید نزدیک بود؟میحدس 

من انتظار رتبه زیر پانزده را داشتم، چون بعد از برگزاری 
آزمون، درصدهای خود را قبل از اینکه کارنامه منتشر شود، 

 حساب کرده بودم.

های آمادگی برای کنکور شرکت آیا در کالس. 3

 خیر اید؟کرده

از چه زمانی شروع به مطالعه دروس نمودید و به . 4

 چه مقدار مطالعه داشتید؟ ، روزانهطور متوسط

حدودا، از هفت ماه مانده به کنکور شروع به مطالعه دروس 
کردم. روزانه، چهارساعت مفید مطالعه داشتم و در اواخر، 
حدود سه ماه مانده به کنکور، روزانه  هشت ساعت، مطالعه 

 در برنامه درسی خود داشتم. 

 

آمادگی کنکور ها و منابع پیشنهادی شما برای کتاب. 5

ها هستند و چه توصیه خاصی به داوطلبان ارشد کدام
 دارید؟

های درسی هستند ها وجزوهترین منابع، همان کتابمهم
که توسط استادان دانشگاه در طول دوران تحصیل در 

شوند. البته این نظر من است. کارشناسی، معرفی می
وستانم توانم در اختیار دای که میترین کمک و تجربهمهم

قرار دهم این است که تالش برای مرورکردن منابع را 
 در برنامه خود داشته باشند.

در صورت تمایل بیان کنید انگیزه اصلی شما از . 6

 ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد چیست؟

توانم از های شخصی خودم، میبه غیر از برخی انگیزه
به حوزه ترین دالیل ادامه این رشته را  خدمت مهم

 فرش بیان کنم.

تان در مقطع  ارشد نظرتان در مورد رشته  انتخابی. 7

 چیست؟ -مدیریت فرش -

خواهند به نظر من بهترین رشته برای کسانی است که می
 در حوزه کارآفرینی و تجارت فرش فعالیت داشته باشند.

به طور کلی از چه موضوعی در رشته فرش بسیار . 8

 چه موضوعی ناراحتید؟ آید و ازخوشتان می

من به این سوال به صورت کلی در حوزه فرش جواب 
دهد که شوم وقتی  آمار نشان میدهم. خوشحال میمی

کنند. چندین هزار نفر از این حوزه امرار معاش می
بافی و ها فقر را با فرششوم وقتی رسانهناراحت می

 دهند.فروشی نشان میثروت را با فرش

د در کدام زمینه تحقیقاتی در رشته دوست داری. 9

 فرش کار کنید؟

 عالقه من، تحقیق و فعالیت در حوزه تجارت فرش است.

ای برای داوطلبان کنکور به طور کلی چه توصیه. 10

 سراسری ارشد فرش دارید؟

که خیلی هم  هرکسی روش خاص مطالعه خود را دارد
م توانارزشمند است و توصیه خاصی در این زمینه نمی

های کنکور و داشته باشم، چون به دنبال انواع کالس
خواندن زدن و درسها و ترفندهای خاص تستروش

توانم بگویم این است که باید نبودم. تنها چیزی که می
 مطالعه کرد و یاد گرفت.

 

 

 

 در پایان اگر سخنی دارید، بفرمایید.. 

 ستانیدر پایان ممنونم از اساتید محترم وارزشمندم و دو 
ای هم از خانواده عزیزم دارم که کمکم کردند. و تشکر ویژه

 م.شانهایم را مدیونتک داشتهکه تک

آقای امیر احمد سخاییان، رتبه یک کنکور ارشد 
 اختیار در رو فرصت این ،96فرش در سال 

به هدف در اختیار   تا ،قرار دادند آوافرش
ه کارشناسی نهادن تجاربشان برای دوستان دور

عالقمند به ادامه تحصیل در ارشد فرش،  
 رتبه کسب که دهیم. امیدواریم ای انجاممصاحبه

فرش و انتخاب  ارشد یک سراسری در کنکور
رشته مدیریت فرش در دانشکده فرش دانشگاه 

 هایموفقیت برای هنر اسالمی تبریز، شروعی

 .باشد ایشان برای حیطه این در بزرگتر

 

در رشته فرش 96آوا با رتبه یک کشوری در کنکور ارشد سال مصاحبه فرش  
 

آوااهنامه فرشم                                                                                                                                                               1396شماره، مهرپیش  
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آوا    کتاب فرش قفسه      

اش باشد. ، کار روزانهیابد که مطالعهگوید: جامعه وقتی فرزانگی و سعادت میآوا هستید. سقراط میخوشحالیم که شما دوستان عزیز عالقمند به حوزه فرش، مخاطب فرش
صیل و نیز افزایش دانش خود، البته در کنار کار عملی نیاز به مطالعه دارند، لیکن شاید بسیاری از این روزها، همه دانشجویان رشته فرش، برای موفقیت در دوران تح

های مجازی خوب و مفید دچار سردرگمی باشند. آن دسته که واقعا ارزش وقت گذاشتن و اضافه کردن دانشجویان، در چگونگی انتخاب یک کتاب، مقاله، سایت و حتی کانال
های مجازی مناسب و کارآمد در حوزه ها و کانالهای مفید، مقاالت و نیز سایتآوا، قصد داریم با معرفی کتاب. ما در این بخش از مجله فرشا دارندبه بایگانی ذهن ر

 فرش، راهنمای شما در این مسیر باشیم.

 ناریسال دانش مکتوب فرش ا 96 
(یشمس یهجر 1393-1296)  

 

   بصام نیجالل الد دیدکتر س :مولف

-1393) ناریسال دانش مکتوب فرش ا 96»کتاب  "
نده جناب دکتر سید کار ارز «(یشمس یهجر 1296
الدین بصام به تازگی توسط انتشارت موسسه علمی جالل

صفحه، به چاپ رسیده  549کاربردی جهاد کشاورزی در 
رشته فرش  انیدانشجو هیکتاب به کل نیبه ا رجوع است. 
به منبع  ازینامه نانیپا ای قیانتخاب موضوع تحق یکه برا

رند و با دانش موجود فرش دا ییآشنا یبرا هیاول
ها نامه انیراهنما و داوران مقاالت و پا دیاسات نیهمچن

 دهیفقره چک 2153شامل این کتاب   .شودیم هیتوص
 یهانامهانیپا ،یتخصص ،یپژوهش یمقاالت علم

فرش  یقاتیتحق یهاطرح دهیچک ی،ارشد و دکتر یکارشناس

 ایو  یفهرست مطالب کتب تخصص نیدستباف و همچن
  ."استبا فرش  مرتبط

! جدید  
The Oriental Rug Lexicon 

 پیتر استون نویسنده: 

ای از ار ارزندهنامه فرش شرق، ککتاب فرهنگ "
توسط انتشارات دانشگاه  1997سال در  پیتر استون
به چاپ  تصویر 600، با بیش از صفحه 267واشنگتن در 

 یفرش و نساج افیاز ال قیدق فیاست. تعار دهیرس
 کیهند، از مطالعات کالس انوسیاق ی،غرب ترانهیاز مد
 یارائه م را اصطالحات نیتا آخر یمیقد یهافرش

و  ییایاز گستره جغراف یاطالعات کل شامل و دهد
فالت  یشرق یهانیسرزم انه،یفرش خاورم یفرهنگ

 ،یو مرکز یشرق یقفقاز، اروپا انه،یم یایآس ران،یا
 شامل نیهمچن .است یشمال یکایآمر یو حت قایآفر

 ییکایآمر یو بوم یناویاسکاند هایبافتهاز  ییهانمونه
یکی از  آوا، این کتاب را به عنوانفرش  است.

های التین در حوزه فرش، به تمامی بهترین مرجع

 "کند.و عالقمندان فرش پیشنهاد می دانشجویان

  

 
 

 

 
 

 

 

جایگاه و میزان تاثیر رشته دانشگاهی  عنوان:

فرش در بهبود اقتصادی فرش ایرانی در 
 دوران معاصر

 هوشیار مهران دکتر ، پناه رحیم نویسندگان: فاطمه

چاپ شده در دو ماهنامه علمی پژوهشی گلجام در 
  1394، سال  27 شماره

ید رشته مطالعه این مقاله به دانشجویان ورودی جد
 شود.کارشناسی فرش، پیشنهاد می

  

 

 

 نانجمن علمی فرش ایرا

http://www.icsa.ir 

توسعه و  انجمن علمی فرش ایران با هدف"
، از سال آموزش و علوم فرش دستباف جیترو

تشکیل و رسما شروع به فعالیت کرده  1381

 .  "است

مامی  دانشجویان کارشناسی ورودی آوا به تفرش 
دهد از سایت انجمن علمی فرش جدید، پیشنهاد می

ایران  دیدن کنید. با دسترسی به این سایت شما 
عالوه بر اطالع از شرایط و نحوه عضویت در انجمن، 
از آخرین اخبار و رویدادهای فرشی، اخبار دو 

 ارها، اخبفصلنامه علمی پژوهشی گلجام، اخبار دانشگاه
 شوید.نمایشگاهی و.... نیز مطلع می

 کتابخانه دانشگاه  هنر اسالمی تبریز

ی و هزار جلد کتاب چاپ 33000ر با همزمان با تاسیس دانشگاه هنر اسالمی تبریز آغازبه فعالیت کرده است. بزرگترین کتابخانه دانشگاهی  منطقه آذربایجان  شرقی در رشته هن 1378از سال  
 افزایش دانش برای دانشجویان است.نامه و دارای دو کتابخانه اقماری تحت عنوان کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی و کتابخانه آموزشکده فرش هریس، بهترین مکان عنوان پایان 1070

 https://t.me/lib_islamic_artبخانه مرکزی:  لینک کانال تلگرام کتا            http://lib.tabriziau.ac.ir :مرکزی آدرس سایت کتابخانه
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 سخن پایانی 
 یستگیو شا گاهیبه ارتقاء جا ،نهیهز نیوجود دارد که با صرف کمتر یادیز یهاکه راه دیبدان آوا خطاب به دانشجویان ورودی جدید است.در این شماره، سخن پایانی فرش

 اریم تا راهنمای شما در حل این پازل باشیم.  چون یک پازل باشد. ما قصد دها برای شما همشاید پیدا کردن این راه .شودیمنجر م لیشما در طول تحص یتیموقع

کتاب و  است که نیها اراه نیاز ا یکی #
اگر در این اندیشه هستید که چه . دیمقاالت بخوان

ای که شما در حوزه کتاب و مقاالتی برای رشته
مشغول به تحصیل هستید، مناسب هستند!  فرش

دارد در  یسع آوافرش بدانید که گروه تحریریه
و  کتاب یبه معرف مجله هایهشمار یمتما

این تا از  ،شما بپردازد یبرا مقاالت مناسب
خوشبختانه کتابخانه دانشگاه ی رهایی یابید. سردرگم

ت اهنر اسالمی تبریز دارای اکثر کتب و امکان
مناسب جهت افزایش دانش و بار علمی شما 

نی که عضوی از این باشد، پس تا  زمامی
ای را از فرصت مطالعه کتابخانه دانشگاه هستید،
 دست ندهید. 

های نشستگفتگو و های درانجمن #
دانشگاهی شرکت کنید. برای عالقمندان درون

ها، تاریخ، زمان و به حضور در این گردهمایی
های مجازی ها  درکانالمکان این نشست

آوا اعالم دانشکده فرش به خصوص کانال فرش
آوا به فرش هر شماره و اخبار آن نیز در شودمی

 رسید.چاپ خواهد 

 

 

 

 

به جای اینکه وقتتان را مدام صرف  #
های غیرمرتبط و یا ها و کانالسایت

غیرمستند کنید، محتوایی بخوانید که دانش شما 
ها، را افزایش دهد و شما را با مهارت

 آشنا کند.های جدید ها و انساندانش

 
حال حاضر،  یدر عصر ارتباط نکهیبا توجه به ا

 اریبس یاجتماع یهااستفاده مطلوب از شبکه
 یهابتوان گفت شبکه دیرشد داشته، شا

 یابزار نیمناسب، بهتر یمجاز یاجتماع
شما را در دستیابی به  ندتوانکه می هستند

ند، البته به شرط ای یاری دهاهداف حرفه
وای علمی و مستند باشند. لذا آنکه دارای محت

 در زمینه علمی آوا،ما در هر شماره جدید فرش
و  هاتیسا یفرش به معرف یتخصص
 میها خواهبه همراه آدرس آن دیمف یهاکانال

 پرداخت.

دقیقه  30برای شروع،  سعی کنید روزانه  #
خارج از ساعات درسی، صرف یادگیری راجع 

ی خود به رشته فرش و حوزه فعالیت تخصص
از دیدگاه رهبران و متخصصان آن کنید. در 
لینکداین و یا توئیتر، افراد متخصص حوزه 
فرش را دنبال کنید و ببینید که چه مطالبی را 

گذارند. شاید برایتان جالب به اشتراک می
 قرارگرفته در هایگروهباشد که بدانید که 

برای به اشتراک گذاشتن و شرکت لینکداین، 
ای در یک صنعت حرفهکامال در یک محیط 

، خاص و یا منطقه مورد عالقه کاربران است
شما هم . نه سرگرمی تشکیل شده است و

ها فرصت با فعالیت در این گروهتوانید می
که مختص به یک ، شغلی باالتری داشته باشید

جغرافیای خاص نیست! بلکه مربوط به 

زبان انگلیسی خود را  .تسرتاسر جهان اس
ید و واژگان تخصصی حوزه فرش را تقویت کن

 بگیرید. فرا

 

در کالسهای آموزشی مرتبط با حوزه تحصیلی  #
 خود، شرکت کنید.

های فرشی شرکت در رویدادها و کارگاه #
های دیگر برگزار کنید، حتی اگر در دانشگاه

های مخصوص این شود. از طریق سایتمی
کار، از رویدادهای در حال برگزاری مطلع 

های فردی، تحصیلی و کاری وید و مهارتش
خود را با شرکت در این رویدادها ارتقا دهید. 

یه شته باشید که یادگیری یک هدبه خاطر دا
 است، حتی زمانی که درد استاد شما باشد.

ها شرکت کنید. در اکثر کنفرانس #
ها منابع بسیار خوبی هستند که کنفرانس

ته دانشجویان، نادیده گرفاغلب توسط 
های ها و کارگاهاکثر کنفرانسشوند. می

آموزشی باعث ایجاد ارتباط مابین متخصصین 
شوند که خود باعث ارائه ها میو مربی
های مفید و حتی افزایش اعتبار شما مشورت

 شوند.  می

از محیط اطراف خود در دانشگاه، برای  #
یادگیری بهترین بهره را ببرید. شانس 

جدید از محیط اطراف های یادگیری مهارت
خود را از دست ندهید. در دانشگاه هنر 

خالقی  اسالمی تبریز، دانشجویان کارآفرین و
مرکز کارآفرینی دانشگاه هستند که به کمک 

های کارآفرینی شدند. به اطراف دارای کارگاه
های ایرشتهو ببینید که هم خود نگاه کنید

دانشگاه شما و چه در  رموفق شما، چه د
کارهایی  های دیگر مناطق ایران، چهنشگاهدا

 دهند.انجام می

ای هست که تمایل به ببینید آیا پروژه # 
یادگیری آن داشته باشید. استعدادها و 

هایی که دارید را کشف کنید. هرگز از موهبت
 یکیشما در  امتحان کردن و انجام کار  نترسید.

 که اگر دیقرار دار ییهادوره نیترییاز طال
، به زودی دیکن تیریرا مدچطور آن دیبدان
 ها باشید.یکی از موفق  دیتوانیم تانخود

 

های تیمی، به طور سعی کنید در فعالیت #
داوطلبانه فعالیت کنید و بیاموزید چگونه از 
استعدادهایتان در راهی که  برای دیگرا ن نیز 
مفید باشد، استفاده کنید! وقت خود را صرف 
ایجاد ارزش کنید. آرام نگیرید و همیشه به سمت 

و حرکت کنید. خود را در معرض تجارب و جل
 های جدید قرار دهید.ایده

مک  مارشال "این سخن از  ،در پایان #

 را به خاطر بسپارید: "لوهان

کیفیت زندگی شما را دو چیز  "
خوانید و کند: مطالبی که میتعیین می

 "کنید.هایی که مالقات میانسان

ها، بسیار دقت پس در گزینش هر دوی آن 
 نید. ک

 موفق و پایدار باشید.
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 .ها بهره جستیمآوا از آنمنابع و ارجاعاتی که در این شماره  فرش معرفی 

 رجمه عطیه مالیگن، فرصتی دوباره برای زندگی، ت(. 1392، ) بالنچارد، کن

 رفیعی، انتشارات لیوسا، چاپ دوم، تهران.

 ( ،رهبری و مدیریت در مراکز آموزش عا1379آراسته، حمیدرضا .) ،لی کشور

 زش عالی، تهران.ریزی آموانتشارت موسسه پژوهش برنامه

 ( ،چالش1380دراکر، پیتر .) لرضا رضایی ، ترجمه عبدا21های مدیریت در سده

 نژاد، نشر فرا، تهران.

 ( ،دانشگاه1382بیرن بائوم، رابرت .)کنند، ترجمه حمیدرضا ها چگونه کار می

 آموزش عالی، تهران. آراسته، موسسه پژوهش و برنامه ریزی

 ( ،ع1380کاستلز، مانوئل )ترجمه صر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ ،

 احد علیقلیان و افشین خاکباز، انتشارت طرح نو، تهران.

 ( ،یادگیری: گنج درون، ترجمه دفتر همکاری1376یونسکو .) های علمی

 المللی وزارت آموزش و پرورش، نشر تزکیه، تهران.بین

 ( ،ارزیابی در مدیریت نیروی 1371حاجی شریفی، محمود .)،انتشارات  انسانی

 واحد آموزش نیروی انسانی مجتمع صنعتی سیمان آبیک.

 نگ و (.تاریخ فرش، انتشارات وزارت فره1391اهلل، حشمتی رضوی. )فضل

 ارشاد اسالمی

 ( ،سازمانی برای پرورش خالقیت و نوآ1376جنکل، ون. هانسون .) ،وری

 ترجمه محمد حسین نژاد سلیمی، رهیافت، شماره شانزدهم.

 اد و زاده، جهانی شدن و اثرات جهانی شدن اقتصزاده، ج. وی. هابکبی

 .50پذیری در توسعه صادرات  غیر نفتی، کار و جامعه، شماره رقابت

 ( ،پیش1376چن، اف .)نیازی به نیروی انسانی متخصص، ترجمه حسن 

ریزی آموزش طائی، گزیده مقاالت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه

 عالی.

 ی و حسن (. آینده کار، مترجمان سید مهدی الوان1378تسون، جیمز، )رابر

 فر، نشر نی، تهران.دانایی

 ( ،مدیریت هدفمند ک1391فلتز، چاک. کالووی، جو. یانگ، کریس ) ،سب و کار

 .شناسی، تهرانترجمه محسن کرمی و رضا رجائی، نشر فرهنگ

 سایت خبری هنگام نیوز 

 سایت خبری ایسنا 

 بار دانشجوییسایت خبری اخ 

 سایت موزه ارمیتاژ 

 سایت کتابخانه دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

 سایت دانشکده فرش دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

 سایت مرکز ملی فرش 

 سایت انجمن علمی فرش 

 سایت خبری ایرنا 

 گر حقاستاد رسول روفه 

 گزارشات دانشجویی دانشجویان دانشکده فرش تبریز 
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 آوارشف

مدیریت، اقتصاد، تجارت، منابع ازکلیه عالقمندان به مطالب 

انسانی، کسب وکار، نوآوری، فناوری، رنگرزی، بافت، مرمت، 

 و... در حوزه  فرش  دعوت به همکاریشناسی طراحی، نشانه

 کند.می
 


