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n در اي��ن مجله، نتيجه پژوهش ه��ا و تجربه هاي علمي در 
زمينه فرش و زيراندازها و توسعه دانش در اين زمينه به ويژه 
دريك��ي از موضوعات: طرح و نق��ش، رنگ بندي، رنگرزي، 
بافت، مرمت، مواد اوليه، اقتصاد و بازرگاني، مديريت، تاريخ و 
فرهنگ، جامعه شناسي و مردم شناسي فرش منتشر مي گردد.

n نوشتارهاي پژوهشي، تحليلي، نقد كتاب هاي علمي- هنري و 
گزارش هاي علمي و هنري در زمينه فرش و زير اندازها نيز پس از 

داوري و تصويب در هيأت تحريريه قابل انتشار است.
n مقاله ه��ا باي��د داراي بخش هاي: چكيدهء فارس��ي، واژه هاي 
كليدي، مقدمه، متن مقاله، نتيجه، پي نوشت ها و فهرست منابع و 

چكيده انگليسي باشد.
n نوش��ته هاي ارسالي نبايد قبال ً درهيچ مجله اي به چاپ رسيده 
باشد. همچنين مقاله هاي ارسالي به اين فصلنامه نبايد همزمان به 

مجله ديگري ارائه شده باشد. 
n نوش��تارهاي ارس��الي ترجيحًا به زبان فارس��ي باش��د. ضمنًا 
درصورتي كه به زبان ديگري نيز ارس��ال ش��ود پ��س از ترجمه و 

تصويب هيأت تحريريه به چاپ مي رسد. 
n پي نوش��ت هاي مقال��ه )معادل ه��اي واژه  ه��ا - اصطال ح ها - 
توضيح ها( در متن به ترتيب ش��ماره گذاري شده و در پايان مقاله، 

پيش از فهرست منابع تحت عنوان پي نوشت ها ارائه شوند.
n اندازه نوش��تارها بايد بين حداقل 5 و حداكثر 15 صفحه مجله 

)با احتساب تمام بخش هاي مقاله( باشد.
n تصاوير ارس��الي بايد به طريق رنگي و يا سياه سفيد و درابعاد 

9 در 14 سانتي متر باشد.
شماره عكس ها، طرح ها، جداول و نمودارها به ترتيبي كه در متن 
مقاله به آن اشاره شده در پشت مدارك با مداد نوشته شود. جهت 

عكس ها و طرح ها با فلش در پشت عكس مشخص شود.

n نوش��تارها و مقاله ه�ا بايد در 4 نس��خه تايپ ش��ده با نرم افزار 
Word 2003 در قط��ع A4 ب��ه همراه CD مت��ن و CD تصاوير با 
ُفرم��ت Tif و نام��ه اي به عنوان س��ردبير مجله گلج��ام )پازيريك( به 
صندوق پس��تي مجله: تهران، صندوق پس��تي 13145-1361، فصلنامه 
گلج��ام، ا نجمن علمي فرش ايران و يا نش��اني: ته��ران، خيابان 
س��پهبد قرني، نرس��يده به پل كريمخان، خيابان شهيد كالنتری، 
پالك64، س��اختمان ش��ركت س��هامی فرش ايران، طبقه هفتم، 

انجمن علمي فرش ايران ارسال شود.
n مشخصات نويس��نده يا نويسندگان مقاله، به شرح زير قبل از 

چكيده نوشته شود.
ن��ام و نام خانوادگ��ي - ميزان تحصيال ت  - رش��ته تحصيلي - 
رتبه علمي  - آدرس و تلفن- دورنگار يا پس��ت الكترونيك )ابتدا 

نويسنده مسئول يا عهده دار نوشته شود(
n ترتيب اجزاء فهرست منابع به شرح زير است:

كتب: نام خانوادگي، نام نويسنده)س��ال انتشار(. عنوان كتاب. نام 
مترجم يا مصحح. ناشر. محل انتشار.

مقاله: نام خانوادگي، نام نويسنده)سال انتشار(. عنوان كامل مقاله. 
نام مترجم. نام مجله. دوره. شماره.

n ارجاع��ات به من�ابع درم��تن نوش��تار ش��امل ن��ام خانوادگي 
نويسنده ، س��ال انتشار و ش��ماره صفح�ه در انت�هاي نقل مطلب 

در پرانتز بيايد.
n صحت نوشتارهاي علمي با نويسنده يا نويسندگان است.

n استفاده از مطالب مجله انجمن علمي فرش تنها با ذكر مأخذ، 
مجاز است.

n نشاني پست الكترونيكي:   
E-mail: goljaam@icsa.ir 
       هيأت تحريريه فصلنامه

راهنمای نویسندگان نوشتارهای علمی
در فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن علمی فرش ایران

شغل:  اینجانب:    
نشاني پستي: 

تلفن: كدپستي:    
مایل به اشتراك یك دوره یك ساله )4 شماره( از شماره ........ تا ........ هستم.

هزینه اشتراك یك ساله: 8000 تومان

لطفًا فرم اش��تراك تكمیل ش��ده را به همراه اصل فیش بانكي ش��ماره حساب جاري 6664/6 بانك ملت ش��عبه چهارراه جمالزاده 
)كد67355( در وجه انجمن علمي فرش ایران واریز و به نش��اني: تهران، خیابان س��پهبد قرني، نرسیده به پل كریمخان زند، خیابان 
ش��هید كال نتري، پال ك 64، س��اختمان شركت سهامي فرش ایران، طبقه هفتم یا تهران، صندوق پستي 1361-13145 ارسال نمایید. 

تلفن: 88929357 - 88929358 
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فصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمي فرش ایران

صاحب امتياز: انجمن علمي فرش ايران
سردبير: دكتر حبيب اهلل آيت اللهي 

مدیرمسؤل: دكتر محمدتقي آشوري

هيئت تحریریه )به ترتيب حروف الفبا(

عضو هيئت علمي دانشگاه هنر دكتر محمدتقي آشوري     
عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد، دانشگاه تربيت مدرس دكترحبيب اهلل آيت اللهي    

مدرس دانشگاه و كارشناس فرش استاد رضا اهلل داد     
عضو هيئت علمي مؤسسه آموزش عالي جهاد كشاورزي دكتر سيدجال ل الدين بصام    

محقق فرش و صاحب تأليفات  دكتر سيروس پرهام     
عضو هيئت علمي دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان دكتر اميرحسين چيت سازيان    
عضو هيئت علمي دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان دكتر حسن خاتمي     

محقق و عضوهيئت مديره اتحاديه صادركنندگان فرش دكتر كيخسرو سبحه     
مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد مركز ملي فرش ايران استاد محمدرضا عابد     

عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا دكتر مهرانگيز مظاهري تهراني    
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير دكتر مجيد منتظر     

عضو هيئت علمي دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان  مدیرداخلي: عباس اكبري    
ویراستار فارسي و انگليسي: ابوالفضل توكلي شانديز 

فصلنامه گلجام داراي درجه علمي - پژوهش��ي بر اس��اس مجوز ش��ماره 3/2910/1358 مورخ 83/12/17 از كميس��يون محترم بررسي 
نشريات علمي كشور- وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري است.

با حمايت: 

     
انمركز پژوهشی فرش

وم
2 ت

00
0 کانون 

هماهنگی 
فنآوری فرش 

ایران

داوران مقاالت اين ش��ماره به ترتيب حروف الفبا عبارتند از: محمد تقی آش��وری، س��يد جالل الدين بصام، حس��ن جبلی، محس��ن حس��ن زاده، اميرحسين 
چيت سازيان، نازيال دريايی، تورج ژوله، سيد عبد الجابر قدرتيان، محسن محسنی، مهر انگيز مظاهری، كريم ميرزايی، فيروز نجار، روشنك نقيب حضرتی.
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فهرست مطالب
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چگونه بازارهای از دست رفته را بازیابيم؟ سردبير
الگوهای هنــدسی در فرش صفــوی مريم كاميار، دكترحبيب اهلل آيت اللهی، دكترمحمود طاووسی 

بررسی تطبيقی نقــوش دستبافته های ایل شاهسون و قفقــاز فتانه محمودی، دكتر مهناز شايسته فر
بررسی نظام توليد و توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکيه بر تبدیل 

نظام فشاری )Push( به نظام کششی )Pull( نعمت اهلل آسايش، دكتر مرتضی فرجی
ارزیابی شيــوه های طبقه بندی طرح و نقش فــرش ایران بيژن اربابی

بررسی بن مایه های انتزاعی در قالی هریس حسن عزيزی، مهناز نوائی
هور شریعتمدار، هویتی پنهان در عرصه فرش دستباف دكتر امير حسين چيت سازيان، امينه نظری اصطهباناتی

تعيين مزیت نسبی و شناسایی بازارهای هدف فرش دستباف ایران حميده خاكسار آستانه، محمد مظهری، ناصر شاهنوشی
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به نــام آنکه »این رشته را سربسر تافته«

چگونه بازارهای از دست رفته را بازیابيم؟

این عنوان، پرسش��ی اس��ت كه ذهن همه ی تولید كنندگان، فروشندگان و 

بازرگانان فرش های دس��تباف را به خود مشغول داشته است. برای من كه 

از بیرون از پیش��ه ی فرش بافان و فرش فروش��ان و بازرگاناِن فرش، برین 

صنعت می نگرم، پرسشی دیگر نیز مطرح است كه شاید پاسخ آن پاسخ 

نخس��تین هم باش��د: آیا حقیقتًا بازارهای ما از دست رفته اند یا ما آنها را 

از دست داده ایم؟
     اگ��ر ب��ه كاربرد فرش بنگری��م، و ویژگی ه��ای بازارهای مان را یك 

بررس��ی علمی كنی��م، به خوبی در خواهیم یافت ك��ه عامل اصلی این »از 

دست رفتن!« تولید كنندگان هستند و نه بازار! بازار را، حقیقی یا حقوقی، 

چه كسانی به وجود می آورند؟: تولید كنندگان، فروشندگان و خریداران؛ و 

این خریداران هس��تند كه اگر نخرند، فروشی هم نخواهد بود و بنابراین، 

تولید هم متوقف ش��ده و سرمایه راكد می ماند و ارزش اقتصادی خود را 

هم از دست می دهد. در اُفت و خیز بازار و تغییرات شاخص های زندگی 

و ت��ورم مالی در اقتص��اد بومی و جهانی، ممكن اس��ت تولید كننده و یا 

فروشنده، به امید فروش بهتر و سودی بیشتر، فرش را انبار كند؛ ولیكن، 
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خری��دار فرش را برای انبار كردن نمی خرد، او به فرش به مثابه ی چیزی 

یا انگیزه یی كه محیط زیست او را زیباتر كرده زندگیش را رونق و صفایی 

دیگر می دهد، و به طور كلی، برای استفاده ی روزانه اش آن را می خرد. او 

فرش��ی را می خرد كه با محیط زندگیش، با فضا هایی كه در اختیار دارد، 

و با سلیقه ی او و احساس زیبایی شناسانه اش هماهنگ و درخور باشد. و 

مشكل تولید كنندگان ما ازین جا می آغازد.

     در ه��ر كجای جهان، مهندس معمار فضای زیس��ت را، چه فردی و 

چ��ه اجتماعی، چه بیرونی و چه درون��ی، در ارتباط  با نیازهای مادی و 

معنوی مردم آن سامان طراحی كرده و می سازد، و این مسئله است كه در 

اصطالح فرنگی »نورم« )norme( یا معیار گفته می شود. معیار ساختمانی 

برای مردمی كه در س��وئد یا در نروژ زندگی می كنند با معیار ساختمانی 

برای مردم فرانس��ه و اس��پانیا متفاوت اس��ت. نیز، معیار ساختمانی برای 

ساكنان ش��به قاره ی هندوستان و مردم اروپای مركزی متفاوت است. قد 

متوسط مردم استرالیا 160 صدم متر، برای سوئدی ها و شمال آمریكایی ها 

180 صدم و برای فرانسویان، 175 صدم متر است. طول قد متوسط مردم 

یك كش��ور یا یك ش��هر، معیار طول و عرض اتاق ه��ا، تاالر ها و ارتفاع 

سقف های آنان است و وظیفه ی فرش، به مثابه ی كفپوش، پوشاندن كف 

اتاق ها و تاالرها در ارتباط با معیارهای زیبایی شناسانه ی این مردمی است 

كه در آن فضا ها زندگی می كنند.

     تولید كنن��دگان خاوری و یا باختری، برای تولید های صادراتی خود ، 

به نیازهای ملت های مختلف می اندیشند و هر چیزی را به هر كجا صادر 

نمی كنند. تجربه یی كوچك من را به این امر واقف كرد: به هنگام ادامه ی 

تحصیل در فرانسه، یك دست استكان »پیركس« ساخت فرانسه را با خود 

برده بودم و به دلیل بی احتیاطی، یكی دوتای آنها شكس��ته بود و »دست« 

من ناقص ش��ده بود. با زحمت زیاد و س��رزدن به فروش��ندگان متعدد، 

باالخره نشانی و شماره ی تلفن كارخانه ی سازنده را یافتم و با آنها ارتباط 
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بر قرار كردم. آنها از من یك نمونه از محصول را خواس��تند و چون من 

برایشان بردم گفتند »ما اینها را برای ایران، عراق و افغانستان می سازیم و 

ش��ما نمی توانید در بازار های فرانسه نمونه ی آنها را بیابید و آنگاه »دست 

ناقص شده ی« من را گرفتند و یك دست كامل، ولی با تناسبات و طرحی 

متفاوت به من دادند.

     اینچنین اس��ت كه ی��ك تولید كننده بازارهای خ��ود را حفظ خواهد 

كرد. زیرا تولیدی را كه با فرهنگ مصرفی هندوس��تان ساخته است برای 

م��ردم اروپا صادر نخواهد كرد و پس باید كه س��رمایه گذار و تولید كننده 

اندیش��ه كند كه برای كدام محیط، كدام مردم، با چه سنت ها و فرهنگی، 

فرش تولید می كند. اوس��ت كه باید از س��ویی، جامعه شناس��ی ملت های 

مختلف، ش��یوه ی زندگانی آنان، متوس��ط درآمد و متوسط پس اندازشان، 

توانایی خرید شان و عنایت آنان به استفاده از فرش در زندگی روزانه شان 

را بررس��ی كند؛ و از سوی دیگر، توجه داشته باشد كه چه گونه طرح و 

نقش��ی را به طراح یا نقاش سفارش دهد كه با فرهنگ خریدارِن آن مرز 

و بوم در تضاد نباش��د، و حتی نیز، در ارتباط باش��د. بنابراین، فرشی كه 

برای فروش به آفریقا صادر می شود، با توجه به تنوع فرهنگی و مذهبی 

آفریقاییان، با فرش��ی كه به اروپا صادر می ش��ود، باید متفاوت باشد. نیز 

برای فروش داخلی هم این بررس��ی ها باید انجام گیرد و معیارهای رایِج 

بازار نیز دگرگون ش��ود. ب��ا معماری نوین ایران، كه نقش��ه ها و طرح ها 

تقلید هایی از معماری باختر زمین است، و معماری سنتی كه نسبت هایی 

متفاوت و تقریبًا تثبیت شده دارند باید به گونه های متفاوت تولید و حتی 

طرح و نقشی دیگر اندیشید.  هم اكنون تولید كنندگان و بازارهای ما جز 

فرش ه��ای »ذرع«، »ذرع و نی��م«، »دو ذرع« و غیره، نس��بت های دیگری 

نمی شناسند و این اندازه ها می توانند با معماری سنتی ما همخوانی داشته 

باشند ولی نه با معماری نوین و نه با معماری های كشورهای مختلف. 

     مس��لم اس��ت كه این گونه مطالعات و بررس��ی های جامعه شناسانه و 
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زیبایی شناس��انه ی ملت های مختلف و مردم��ان مصرف كننده ی فرش، به 

س��ادگی و با بهایی اندك و مجانی انجام نمی پذیرد  ولی س��رمایه گذاری 

نخستین درین امر س��بب می شود كه سودمندی و ارزش افزوده ی پسین 

فرش بیش��تر و بیشتر شود.  و دیگر شاهد این نباشیم كه فرش های ما در 

انبارها راكد بمانند و یا با ش��رمندگی به وطن خود باز گردند، و یا برای 

اینكه در توان خرید مردم باشند، كیفیت های فنی و زیبایی شناسانه ی خود 

را از دست بدهند و به جای فرازیدن بر قله ی افتخار هنر ایرانی، پیوسته 

و پیوسته »فرود« و تنزل ارزش ها را شاهد باشند. در سرمقاله ی شماره ی 

پیش از این »فرود« و برخی دالیل آن س��خن گفته ش��د و اینك یكی از 

راه های پیش گیری ازین فرود و بازیابی بازارهای از دس��ت داده شده )و 

نه از دس��ت رفته( ارائه می شود. به امید تالشی بهتر برای هنری واالتر و 

ایرانی سرافراز تر، آمین.                

حبیب اهلل آیت اللهی
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به نام آفریننده کيهان و جهانيان
كوتاه س��خني با آفرينن��دگان طرح ها و نقش ه��اي نوين و 

دگرديس كنندگان زيبايي شناسي فرش ايران
هم��ه باور داريم كه هنر ف��رش  ، در نوآوري و آفرينش طرح  ، 
نق��ش و رنگ آميزي آن اس��ت، به گونه اي كه زيبا باش��د و 
»لذت ديدار« به بيننده ارمغان بخش��د. سال هاي سال است 
ك��ه در نقش هاي فرش ايراني، دگرگونگ��ي و تحولي ايجاد 
نش��ده است  ]استثنا براي يك دو اس��تاد بزرگوار و فرهيخته 
كه به اين اصل پاي بند هستند[، و اگر احيانًا استاداني به اين 
كار مبادرت كرده اند  ، از بيم دوس��تان و همكاران »سنت كار« 
آشكار نكرده  اند; براي مثال  ، يكي از استادان فرش مشهد كه 
به احتمال زياد هم اكنون به »لقاءاهلل«  پيوسته است  ، بيش از 
يك صد طرح تازه از »گلجام« طراحي كرده است وليكن در 

هيچ كدام از فرش هاي او ديده نمي شود.
هي��أت تحريريه مجله »گلجام« بر اين انديش��ه اس��ت كه 
هنرمندان طراح فرش، به ويژه جوانان را، به جامعه هنرشناس 
ايراني معرفي كند و بشناس��اند. بنابراين ، از هنرمندان طراح 
فرش ك��ه مايل ان��د زندگي نامه و نمونه  ه��اي كارهاي آنان 
منتشر و شناسانده شود، يك نسخه از زندگي نامه خود، شامل 
مشخصات شخصي و تصويري از نمونه هاي كارهاي خود را 
)همراه با CD(  و با پس��ت پيشتاز يا سفارشي به دفتر مجله 
ارس��ال فرمايند و اطمينان كامل داشته باشند كه همه حقوق 

قانوني آنها براي ايشان محفوظ خواهد بود.

1- گروه ه��اي فرش و صنايع دس��تي دانش��گاه ها و مراكز 
آموزش عالي )دولتي و آزاد(.

2- ادارات فرش س��ازمان هاي بازرگاني اس��تان ها و مناطق 
كشور.

3- شعبات شركت سهامي فرش ايران در سراسر كشور.
4- ادارات مي��راث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي 

كشور و موزه فرش.

برای آگاهی  
هنرمندان 

طرح و نقش 
فرش ایرانی

مـراکز 
توزیـع

فصلنامه 
گلجام
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