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راهنمای نویسندگان نوشتارهای علمی
در فصلنامه علمی  -پژوهشی انجمن علمی فرش ایران
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 nدر اين مجله ،نتيج��ه پژوهشها و تجربههاي علمي در زمينه
فرش و زيراندازها و توس��عه دانش در اين زمينه به ويژه دريكي از
موضوعات :طرح و نقش ،رنگبندي ،رنگرزي ،بافت ،مرمت ،مواد
اوليه ،اقتصاد و بازرگاني ،مديريت ،تاريخ و فرهنگ ،جامعهشناسي
و مردمشناسي فرش منتشر ميگردد.
 nنوشتارهاي پژوهشي ،تحليلي ،نقد كتابهاي علمي -هنري و
گزارشهاي علمي و هنري در زمينه فرش و زيراندازها نيز پس از
داوري و تصويب در هيأت تحريريه قابل انتشار است.
 nمقالهه��ا باي��د داراي بخشهاي :چكيدهء فارس��ي ،واژههاي
كليدي ،مقدمه ،متن مقاله ،نتيجه ،پينوشتها و فهرست منابع و
چكيده انگليسي باشد.
 nنوش��تههاي ارسالي نبايد قبال ً درهيچ مجلهاي به چاپ رسيده
باشد .همچنين مقالههاي ارسالي به اين فصلنامه نبايد همزمان به
مجله ديگري ارائه شده باشد.
 nنوش��تارهاي ارس��الي ترجيح ًا به زبان فارس��ي باش��د .ضمناً
درصورتيكه به زبان ديگري نيز ارس��ال ش��ود پ��س از ترجمه و
تصويب هيأت تحريريه به چاپ ميرسد.
 nمقاالت مستخرج از رسالههاي دكتري يا پاياننامه كارشناسي
ارشد ،پس از تاييد نهايي براي چاپ ،نيازمند موافقت استاد راهنما
به صورت مكتوب به مجله ميباشد.
 nپينوش��تهاي مقال��ه (معادله��اي واژهه��ا  -اصطالحها -
توضيحها) در متن به ترتيب ش��مارهگذاري شده و در پايان مقاله،
پيش از فهرست منابع تحت عنوان پينوشتها ارائه شوند.
 nاندازه نوش��تارها بايد بين حداقل  5و حداكثر  15صفحه مجله
(با احتساب تمام بخشهاي مقاله) باشد.
 nتصاوير ارس��الي بايد به طريق رنگي و يا سياه سفيد و درابعاد
 9در  14سانتيمتر باشد.
شماره عكسها ،طرحها ،جداول و نمودارها به ترتيبي كه در متن

مقاله به آن اشاره شده در پشت مدارك با مداد نوشته شود .جهت
عكسها و طرحها با فلش در پشت عكس مشخص شود.
 nنوشتارها و مقالههـا بايد در  4نسخه تايپ شده با نرمافزار Word
 2003در قط��ع  A4ب��ه همراه  CDمت��ن و  CDتصاوير با ُفرمت
 Tifو نامهاي به عنوان س��ردبير مجله گلجام (پازيريك) به صندوقپستي

مجل��ه :تهران ،صندوقپس��تي  ،1361-13145فصلنامه گلجام ،انجمن
علمي فرش ايران و يا نش��اني :تهران ،خيابان كريمخان زند،نبش
خيابان شهيد دكتر عضدي (آبان شمالي)،ساختمان دانشگاه عالمه
طباطبايي،طبقه دوم ،اتاق  ،218ارسال شود.
 nمشخصات نويس��نده يا نويسندگان مقاله ،به شرح زير قبل از
چكيده نوشته شود.
ن��ام و نام خانوادگ��ي  -ميزان تحصيالت  -رش��ته تحصيلي -
رتبه علمي  -آدرس و تلفن -دورنگار يا پس��ت الكترونيك (ابتدا
نويسنده مسئول يا عهدهدار نوشته شود)
 nترتيب 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.
 nارجاعات به منـابع درمــتن نوشتار شامل نام خانوادگي نويسنده،
سال انتشار و شماره صفحـه در انتـهاي نقل مطلب در پرانتز بيايد.
 nصحت نوشتارهاي علمي با نويسنده يا نويسندگان است.
 nاستفاده از مطالب مجله انجمن علمي فرش تنها با ذكر مأخذ،
مجاز است.
 nنشاني پست الكترونيكي:
E_mail: anjomanfarsh@gmail.com
E_mail: anjomanfarsh@yahoo.com

			

هيأت تحريريه فصلنامه

شغل:

				
اينجانب:
نشاني پستي:
تلفن:
				
كدپستي:
مايل به اشتراك يك دوره يك ساله ( 4شماره) از شماره  ........تا  ........هستم.
هزينه اشتراك يكساله 8000 :تومان
لطف ًا فرم اشتراك تكميل شده را به همراه اصل فيش بانكي شماره حساب جاري  21011034/64بانك ملت شعبه قرنی (كدشعبه:
 )63214در وجه انجمن علمي فرش ايران واريز و به نش��اني :تهران ،خيابان كريمخان زند،نبش خيابان ش��هيد دكتر عضدي (آبان
شمالي)،ساختمان دانشگاه عالمه طباطبايي،طبقه دوم ،اتاق  218يا تهران ،صندوق پستي  13145-1361ارسال نماييد.
تلفکس81032229 :

فصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمي فرش ايران
صاحب امتياز :انجمن علمي فرش ايران
سردبير :دكتر حبيباهلل آيتاللهي
مديرمسؤل :دكتر محمدتقي آشوري
هيئت تحريريه

(به ترتيب حروف الفبا)

				
دكتر محمدتقي آشوري
دكترحبيباهلل آيتاللهي			
				
استاد رضا اهللداد
			
دكتر سيدجاللالدين بصام
				
دكتر سيروس پرهام
			
دكتر اميرحسين چيتسازيان
				
دكتر حسن خاتمي
				
دكتر كيخسرو سبحه
				
استاد محمدرضا عابد
			
دكتر مهرانگيز مظاهريتهراني
				
دكتر مجيد منتظر

عضو هيئت علمي دانشگاه هنر
عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد ،دانشگاه تربيت مدرس
مدرس دانشگاه و كارشناس فرش
عضو هيئت علمي مؤسسه آموزش عالي جهاد كشاورزي
محقق فرش و صاحب تأليفات
عضو هيئت علمي دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان
عضو هيئت علمي دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان
محقق و عضوهيئت مديره اتحاديه صادركنندگان فرش
مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد مركز ملي فرش ايران
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

			
مديرداخلي :عباس اكبري
ويراستار فارسي و انگليسي :ابوالفضل توكلي شانديز

عضو هيئت علمي دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان
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فصلنامه گلجام داراي درجه علمي  -پژوهش��ي بر اس��اس مجوز ش��ماره  3/2910/1358مورخ  83/12/17از كميس��يون محترم بررسي
نشريات علمي كشور -وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري است.
با حمايت:

 2000تومان

مرکز پژوهشی فرش

کانون
هماهنگی
فنآوری فرش
ایران

فهرست مطالب
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5
9
29
57
75
95
129
141

چه میخواهیم بکنیم یا چه میبایست بکنیم؟
نشانهشناسی قالی محرابی :بازتاب معماری مسجد در نقش فرش مهندس فرزانه فرشیدنیک ،دکتر رضا
سردبیر

افهمی ،دکتر حبیباهلل آیتاللهی

بررسی فرشهای بازتابیافته بر نگارههای شاهنامة بایسنغری
خورجین و گونههای مختلف آن در استان چهارمحال و بختیاری فرانک کبیری
چگونگی ریشهیابی نقوش و طرحهای موجود بر روی فرشهای دستباف بر اساس
مطالعات قومباستانشناسی :مطالعة موردی منطقه سیستان دکتر مهدی مرتضوی ،مهدی فالح
بررسی طرحها و نقوش قالیهای قاجار موجود در موزه فرش ایران طیبه صباغپور ،دکتر مهناز شایستهفر
بررسی تأثیر کیفی دستمال نقشهها در طرح و نقش قالیهای هریس عبداهلل میرزایی
بررسی و تحلیل هندسی فرشهای محرابی دوره صفویه مهال تختی ،دکتر صمد سامانیان ،دکتر رضا افهمی
دکتر علیاصغر شیرازی ،داود شادلو

بهنام آنکه جان را فکرت آموخت

چهمیخواهیمبکنیمیاچهمیبایستبکنیم؟

من در اینجا بهناگزیر از سخن فردوسی (که رحمت بر آن تربت پاکش باد) یاری میگیرم
که فرمود:
		
اگر جز به کام من آید جواب

من و گرز و میدان افراسیاب

س��خن را چنین آغازیدم زیرا :یکی از «فرشپیش��گان» که گلجام را پیوسته میبیند (ولی
نمیخرد!) ،دهان به اعتراض گش��ود به من که «نوش��تههای شما سبب میشود فرشهای
ما از انبارها به خانههای مردم نروند .فرش ایران یک س��نت اس��ت ،همه چیزش س��نت
اس��ت و نمیتوان آن��را تغییر داد و به گونهای دیگر رفتار ک��رد .در فرش ایران ،آنچه که
باید س��اخته ش��ود ،ساخته شده اس��ت و آنچه که باید آفریده ش��ود ،آفریده شده است.
همین س��خنان امثال شما سبب شده که فرشبافان ما بروند و در کشورهای بیگانه تولید
کنند و یا بیگانگان نقش��ههای ما را بازسازی کرده و با تغییراتی اندک بسازند و بفروشند.
م��ا نمیتوانیم برویم و هم��هی خانههای بیرون از ایران ،در کش��ورهای بیگانه را ببینیم،
اندازهزنی کنیم ،سالیق آنها را بررسی نماییم و رنگهای مطابق با ذوق و سلیقهی آنان را
ِ
«هویت ایرانی فرش» کجا میرود؟»
بهکار بریم .پس
گفتم :همهی سخنان شما منطقی و حتی منطق محض است .ولی ،از دوران افالطون
و ارسطو ،تاکنون ،در زمانها و تمدنهای مختلف و حتی در تمدن اسالمی و تا هماکنون،
باره��ا و بارها نگرههای «منطق» بههم خورده و درهم ریخته اس��ت .زیرا منطق متکی بر
« ِخ��رد حاکم» زمانه اس��ت و هر زم��ان و هر دورانی ِخرد ویژهی خ��ودش را دارد .چرا
که انس��انها متفاوت آفریده ش��ده و آفریده میشوند و ش��ما دو برادر را ،حتی دوگانه یا
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«دوقلو» ،کمتر مییابید که به یک گونه بیندیش��ند ،بگوین��د و بهکار بندند .پس ،بیایید از
آنچه که من گفتهام چشم بپوشید و مانند بسیاری از مردم «ادای غربیان» را درآوریم و به
گفتههای آنان استناد کنیم:
الووازیه ،شیمیدان بزرگ فرانسوی معتقد است که« :هیچ چیز ساخته نمیشود ،هیچ
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چیز آفریده نمیشود ،بلکه همه چیز دگردیس میگردد» .پس ،نه بسازیم و نه بیافرینیم،
بلکه تنها و تنها دگردیس کنیم .یعنی تحولی ایجاد نماییم.
ام��ا ،خواه��ران و برادران طراح یا بافندهی فرش :از س��ویی،تحول ،تقلید کورکورانه

نیس��ت؛ تحول ،سنتگرایی و پایبندی به قیودات گذشتگان نیست؛ تحول ،به هم ریختن
آنچه که موجود است در جهت بهبود و ایجاد نظمی دیگر و خوشایندتر است .اگر حافظ
فرمود:
بیا تا گل برافشـانیم و می در ساغـر اندازیم
جهان را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
و اگر بزرگی دیگر فرمود:
فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
سخـن نو آر که نـو را حالوتـی است دگـر
همه س��خن از تحول میگویند و دگردیس کردن آنچه که موجود اس��ت .از س��وی
دیگ��ر ،هم��هی آگاهیها و اطالعاتی را که ش��ما میخواهید از ش��یوههای زندگی دیگر
مردمان جهان بدانید ،حتی ،اندازهها و معیارهای زندگی ،نس��بتهای فضاهای مسکونی،

اندازههای وس��ایل زندگی ،و غیره و غیره را میتوانید در کتابها و در نشریات مختلف
پیدا کنید و از آنها آگاهی یابید .به ویژه ،هماکنون که «اطالعرس��انی» رایانهای شده است
و هر کس میتواند از «س��یر ت��ا پیازی» را که در دورترین گوش��ههای این جهان خاکی
میگذرد ،بداند:
		
مشکلی نیست که آسان نشود

مرد! باید که هراسان نشود!

آری ،اندیش��ه را بهکار بندیم ،با همدیگر مش��ورت کنیم که این خود یکی از صفات
بارز مؤمنان اس��ت .از انتقاد نهراس��یم و نقد منتقدان ما را نرنجاند ،تنبلی را کنار بگذاریم،
و ب��ا یک آسیبشناس��ی علمی و بیغرضانه ،علل رکود یا ع��دم فروش تولیدهایمان را
بررس��ی کنیم .در تولید ش��تاب نکنیم ،میراث گذش��تگان را،بدانگونه که هویت ایرانی
را ارج گذاری��م ،دگردیس کنیم و ش��اهکار بهوج��ود آوریم ،و با « َکنِهوار چس��بیدن» به
س��نتهای  -در بس��یاری موارد پوسیده ِ -شکوِه و ناله سر ندهیم که «واویال! بازار فرش
ایران راکدست» ،یا «فرش ماشینی بازار را در دست گرفته است» ،و غیره و غیره ...
به امید روزی که هنرمندان و صنعتگران ما دربهدر به دنبال منتقدی باشند که اشکالها
و نقاط ضعف کارهایشان را «به رخ آنان بکشند» و کسی ،منتقدی را نیابند زیرا همه چیز
بر وفق مراد بوده است .انشا َء هّ
الل.
ایدون باد!
حبیباهلل آیتاللهی
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تصحیح

در مقاله بررسی تطبیقی فرشینههای اروپا با گلیم ایران

که در شماره  13مجله گلجام به چاپ رسید،
نام آقای دکتر امیرحسین چیتسازیان به اشتباه
بهجای نویسنده مقاله خانم درسا سازگار (دانشجوی کارشناسی ارشد)
در ابتدای اسامی آمده که بدینوسیله پوزش میخواهیم.
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برای آگاهی
هنرمندان
طرح و نقش
فرش ایرانی

مـراکز
توزیـع
فصلنامه
گلجام

به نام آفريننده كيهان و جهانيان
كوتاه س��خني با آفرينن��دگان طرحها و نقشه��اي نوين و
دگرديسكنندگان زيباييشناسي فرش ايران
هم��ه باور داريم كه هنر ف��رش ،در نوآوري و آفرينش طرح،
نق��ش و رنگآميزي آن اس��ت ،به گونهاي كه زيبا باش��د و
«لذت ديدار» به بيننده ارمغان بخش��د .سالهاي سال است
ك��ه در نقشهاي فرش ايراني ،دگرگونگ��ي و تحولي ايجاد
نش��ده است[استثنا براي يك دو اس��تاد بزرگوار و فرهيخته
كه به اين اصل پايبند هستند] ،و اگر احيان ًا استاداني به اين
كار مبادرت كردهاند ،از بيم دوس��تان و همكاران «سنتكار»
آشكار نكردهاند; 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 فرشهاي او ديده نميشود.
هي��أت تحريريه مجله «گلجام» بر اين انديش��ه اس��ت كه
هنرمندان طراح فرش ،بهويژه جوانان را ،به جامعه هنرشناس
ايراني معرفي كند و بشناس��اند .بنابراين ،از هنرمندان طراح
فرش ك��ه مايلان��د زندگينامه و نمونهه��اي كارهاي آنان
منتشر و شناسانده شود ،يك نسخه از زندگي نامه خود،شامل
مشخصات شخصي و تصويري از نمونههاي كارهاي خود را
(همراه با  )CDو 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.

 -1گروهه��اي فرش و صنايع دس��تي دانش��گاهها و مراكز
آموزش عالي (دولتي و آزاد).
 -2ادارات فرش س��ازمانهاي بازرگاني اس��تانها و مناطق
كشور.
 -3شعبات شركت سهامي فرش ايران در سراسر كشور.
 -4ادارات مي��راث فرهنگي ،گردش��گري و صنايع دس��تي
كشور و موزه فرش.

