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 در این مجله، نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه فرش 
و زیراندازها و توسعه دانش در این زمینه به ویژه در یکی از موضوعات: 
طرح و نقش، رنگ بندی، رنگرزی، بافت، مرمت، مواد اولیه، اقتصاد و 
بازرگانی، مدیریت، تاریخ و فرهنگ، جامعه شناسی و مردم شناسی فرش 

منتشر می گردد.
 نوشتارهای پژوهشی، تحلیلی، نقد کتاب های علمی ـ هنری و 
گزارش های علمی و هنری در زمینه فرش و زیراندازها نیز پس از 

داوری و تصویب در هیئت تحریریه قابل انتشار است.
 مقاله ها باید دارای بخش های: چکیده فارسی، واژگان کلیدی، مقدمه، 
متن مقاله، نتیجه، پی نوشت   ها و فهرست منابع و چکیده انگلیسی باشد.

 نوشته های ارسالی نباید قبلًا در هیچ مجله ای به چاپ رسیده باشد. 
همچنین مقاله های ارسالی به این فصلنامه نباید همزمان به مجله 

دیگری ارائه شده باشند.
 نوشتارهای ارسالی ترجیحًا به زبان فارسی باشند. ضمنًا در صورتی 
که به زبان دیگری ارسال شود پس از ترجمه و تصویب هیئت تحریریه 

به چاپ می رسد.
 پی نوشت های مقاله ) معادل های واژه ها، اصطالح ها و توضیح ها( در 
متن به ترتیب شماره گذاری شده و در پایان مقاله ، پیش از فهرست منابع 

تحت عنوان پی نوشت ها ارائه شوند.
 اندازه نوشتارها باید بین حداقل 5 و حداکثر 15 صفحه مجله )با 

احتساب تمام بخش های مقاله( باشد.
 تصاویر ارسالی باید به طریق رنگی و یا سیاه سفید با فرمت Tif  و با 

کیفیت 300dpi و در ابعاد 9 در 14 سانتی متر باشد.
نسخه   4 در   Word 2003 نرم افزار  با  شده  تایپ  باید  مقاله ها   
پرینت به همراه CD  متن  در قطع A4 که 3 نسخه آن بدون اسم 
و اطالعات نویسندگان بوده و نامه ای به عنوان سردبیر مجله گلجام 
)پازیریک(, به نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید 

دکتر عضدی)آبان شمالی(، ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایی، طبقه 
دوم، اتاق218 , انجمن علمی فرش ایران و یا به صندوق پستی مجله: 
تهران، صندوق پستی 1139ـ 14155، فصلنامه گلجام ارسال شود.  

تلفن: 81032229
 مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله، به شرح زیر قبل از چکیده 

نوشته شود. 
نـام و نـام خـانـوادگـی، میزان تحصیالت،  رشته تحصیلی، رتبه علمی 
، آدرس و تلفن، دورنگار یا پست الکترونیک )ابتدا نویسنده مسئول یا 

عهده دار نوشته شود( 
ترتیب اجزا فهرست منابع به شرح زیر است: 

کتب: نام خانوادگی، نام نویسنده، )سال انتشار(. عنوان کتاب. نام مترجم 
یا مصحح. ناشر. محل انتشار.

مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان کامل مقاله. نام 
مترجم. نام مجله. دوره. شماره.

 ارجاعات به منابع در متن نوشتار شامل نام خانوادگی نویسنده، سال 
انتشار وشماره صفحه در انتهای نقل مطلب در پرانتز بیاید. 

 صحت نوشتار های علمی با نویسنده یا نویسندگان است.
 استفاده از مطالب مجله انجمن علمی فرش تنها با ذکر مأخذ مجاز 

است.
 مقاالت مستخرج از رساله هاي دكترا یا پایان نامه كارشناسي ارشد 

باید با نامة  استاد راهنما همراه باشد.
 نشاني الكترونیكي:

www.icsa.ir
www.goljaam.icsa.ir
E_mail:anjomanfarsh@gmail.com
هیئت تحریریه دوفصلنامه گلجام

راهنمای نویسندگان نوشتارهای علمی در دوفصلنامه علمیـ  پژوهشی 
انجمن علمی فرش ایران - گلجام

اینجانب:                                                          شغل:
نشاني پستي:

كد پستي:                                                       تلفن:
مایل به اشتراك یك دوره یكساله)4شماره( از شماره................. تا شماره.................... هستم.

هزینه اشتراک یکساله)4شماره(:250000 ریال  
لطفا فرم اشتراك تكمیل شده را به همراه اصل فیش بانكي شماره حساب جاري 21011034/64 بانك ملت شعبه قرني )كدشعبه 
63214( در وجه انجمن علمي فرش ایران واریز و به نشاني: تهران- خیابان كریم خان زند- نبش خیابان دكتر عضدي)آبان شمالي( 

ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایي- طبقه دوم – اتاق 218 و یا تهران صندوق پستي 1139-14155 ارسال نمایید.
تلفكس:81032229

Goljam [23] ed 6.indd   2 12/4/2014   1:35:48 PM



دو فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 22

پاییز و زمستان1391

3

دوفصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمي فرش ایران 

صاحب امتیاز: انجمن علمي فرش ایران
سردبیر: دكتر حبیب اهلل آیت اللهي

مدیر مسئول : دكتر محمدتقي آشوري

هیئت تحریریه)به ترتیب حروف الفبا(

دانشیار دانشگاه هنر دكتر محمدتقي آشوري  
دانشیار دانشگاه شاهد دكتر حبیب اهلل آیت اللهي  

مدرس دانشگاه و كارشناس فرش استاد رضا اهلل داد  
استادیار موسسه آموزش عالي علمی- کاربردی جهاد كشاورزي دكتر سید جالل الدین بصام 
دانشیار  بازنشسته پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  دكتر رقیه بهزادي   

محقق فرش و صاحب تالیفات دكتر سیروس پرهام  
دانشیار دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان   دكتر امیرحسین چیت سازیان 

استاد مهدي حسیني   استاد  دانشگاه هنر
استادیار دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان دكتر حسن خاتمي  

دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا دكتر ابوالقاسم دادور   
دكتر مجید صباغ كرماني   دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

مدرس دانشگاه و كارشناس فرش استاد محمدرضا عابد  
دانشیار دانشگاه صنعتي امیركبیر دكتر مجید منتظر  

دانشیار دانشگاه كاشان دكتر محسن نیازي   

مدیر داخلی:مهدی کشاورز افشار
مدیر اجرایی: شیرین کیانی

ویراستار فارسي و انگلیسي: ابوالفضل توكلي شاندیز 

فصلنامه گلجام داراي درجه علمي- پژوهشي براساس مجوز شماره 3/2910/1358 مورخ 83/12/17 از كمیسیون محترم بررسي نشریات 
علمي كشور- وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري است.
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بررسی کهن الگوها در فرش رستم و اکوان دیو بر اساس آرای یونگ
راهله عرفان منش

بررسی اثربخشی تسهیالت بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دست باف
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 سرمقاله
 
 
 
 
 
 
 

 ت دانشیریراهبرد مد
 رانیدر نظام فرش دستباف ا

 
و  یفرش جهاان  سااب ه الاو ن    ةنوخاست های از نظام یاریران نسبت به بسیا یباف نظام فرش یها یاز برتر یکی
 یارت اا  و تعاا    یه امروزه براکران است یار اصمتعدد هنرمندان اع های و تجارب ارزشمند نسل یفرهنگ یغنا
تواناد   مای  هکا است  هایی ندین فرایتر از مهم یکی «ت دانشیریمد» است.برداری  قابل بهرههن ک ین هنر صناعیا
گااه برتار  ن در جهاان را  فا      یران و جایا و برند فارش ا  یفکی یرده و برترک یده را سامان یبردار ن بهرهیا

 د.ینما
ا نظاام  یا ه به سازمان کاست  یند یفر ت یرین مدیشده است  ات دانش ارائه یریه از مدک یفیبراساس تعار

ه کا  یو معناو  یرکه فیو سرما یضمنمهم و تجارب ارزشمند و دانش  یها ند تا االالعات و مهارتک ک میمک
 دارناد را نشاده و ننهاان وجاود     یابیا از  نها باه صاورت ارز   یاریشود و بس می عنوان  افظه نظام محسوب به

  یباردار  ت نماوده و جهات بهاره   یت و و یده   انتخاب  سازمانیین  شناسایاهداف مع و یگذار براساس هدف
 ند.یو منتشر نما یباز ور

ران اسات  هاه فارش    یا فرش در ا یت دانش در  ن ضرورت دارد  هنر صناعیریه مدک هایی از عرصه یکی
 هاا  از عرصاه  یاریبسا متار از  که داناش و االالعااتش   کا اسات   هایی رغم قدمت از جمله  وزه یباف عل دست

 مورد توجه واقع شده است.از این  یث رتر از عمده  نها ید یده و  تیتوب گردکو م یگرد ور
ن یا ران هام ا یا ندارد. در ا یسال عمر رسم 041ش از یده بیاز غرب  غاز گرد عمدتاًه ک یشناس دانش فرش

سده ههااردهم   01و  01 های دههتا  شروع شده یدیزده خورشیدو اثر در اواخر قرن س یکیف ی أه با تکروند 

سرمقاله / دکترامیرحسینچیتسازیان5

معرفی نقوش اسطوره ای قالی ُقلتوق7
حسینقربانی،خدیجهداعیزادهاردکانی،دکترنازیالدریایی،دکترنصرالهتسلیمی

شبیه سازی و ابداع معادله اي جهت اندازه گیری میزان وضوح نقش فرش21
دکترمحمدجوادکارآمد

29 )SME,s( شناس�ایی و اولویت بن�دی عوام�ل مؤثر بر رش�د بنگاه ه�ای کوچک و متوس�ط
صادر کننده فرش

مهدیکاتب

بررسی نسبت های عددی در سامان بندی قالی ذهنی بافت ویست45
دکترسیدعلیمجابی،زهرافنایی،مریمفیضاللهی

ارزیابی راهکارهای راه اندازی تجارت الکترونیک فرش دست باف در ایران69
سیدمحمدمهدیمیرزاامینی،دکترناصریزدانی،شهدخترحیمپور،یاسرحنیفی،پرویزداودیانپور

نقش هراتی » ماهی درهم« در جغرافیای فرش ایران91
لیالنفیسینیا،دکترمحمدتقیآشوری
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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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نعیمه جلیلیان،  سید ابوتراب احمدپناه
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راهله عرفان منش

بررسی اثربخشی تسهیالت بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دست باف
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ریشه یابی و تطبیق نقوش بازتاب یافته فرش صفوی در نگاره های گورکانیان هند
ماه منیر شیرازی،  مینا طالیی

5
7

19

33

43

61

73

 سرمقاله
 
 
 
 
 
 
 

 ت دانشیریراهبرد مد
 رانیدر نظام فرش دستباف ا

 
و  یفرش جهاان  سااب ه الاو ن    ةنوخاست های از نظام یاریران نسبت به بسیا یباف نظام فرش یها یاز برتر یکی
 یارت اا  و تعاا    یه امروزه براکران است یار اصمتعدد هنرمندان اع های و تجارب ارزشمند نسل یفرهنگ یغنا
تواناد   مای  هکا است  هایی ندین فرایتر از مهم یکی «ت دانشیریمد» است.برداری  قابل بهرههن ک ین هنر صناعیا
گااه برتار  ن در جهاان را  فا      یران و جایا و برند فارش ا  یفکی یرده و برترک یده را سامان یبردار ن بهرهیا

 د.ینما
ا نظاام  یا ه به سازمان کاست  یند یفر ت یرین مدیشده است  ات دانش ارائه یریه از مدک یفیبراساس تعار

ه کا  یو معناو  یرکه فیو سرما یضمنمهم و تجارب ارزشمند و دانش  یها ند تا االالعات و مهارتک ک میمک
 دارناد را نشاده و ننهاان وجاود     یابیا از  نها باه صاورت ارز   یاریشود و بس می عنوان  افظه نظام محسوب به

  یباردار  ت نماوده و جهات بهاره   یت و و یده   انتخاب  سازمانیین  شناسایاهداف مع و یگذار براساس هدف
 ند.یو منتشر نما یباز ور

ران اسات  هاه فارش    یا فرش در ا یت دانش در  ن ضرورت دارد  هنر صناعیریه مدک هایی از عرصه یکی
 هاا  از عرصاه  یاریبسا متار از  که داناش و االالعااتش   کا اسات   هایی رغم قدمت از جمله  وزه یباف عل دست

 مورد توجه واقع شده است.از این  یث رتر از عمده  نها ید یده و  تیتوب گردکو م یگرد ور
ن یا ران هام ا یا ندارد. در ا یسال عمر رسم 041ش از یده بیاز غرب  غاز گرد عمدتاًه ک یشناس دانش فرش

سده ههااردهم   01و  01 های دههتا  شروع شده یدیزده خورشیدو اثر در اواخر قرن س یکیف ی أه با تکروند 
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ه ابتادا از وزارت  کا  - اات  یتح  یملا  ینارهایه سمک ید بتوان گفت از زمانیشا است.ت نموده ک ر یندکبه 
ل کدر دهاه هشاتاد شا   که فرش  یو  موزش عا  -افت یتداوم  یو در وزارت بازرگانشد  غاز  یجهاد سازندگ

 افت.یش یگرا یمند نظام ی  به سمت و سوگردیدران یفرش ا یانجمن علممنجر به تأسیس گرفت و 
در  یتوان نموناه مناساب   می ن انجمن رایا یران از سویا معارف فرش ا رهًْین دایه و تدویت ارزشمند تهک ر

اماا  در بحث و عمل در نظر گرفت   یاستراتژ این دار هیالالتوان  می ه انجمن راکاما هرهند   ن راستا برشمردیا
انجمن  نژوهشاگران    یه همه اعضاکمنحصر گردد  بل یدو ت ریسازمان غیک و ت کن  ریبه انباید ن راهبرد یا
 های ز هنرستانیو ن یسسات  موزش عا ؤو م ها ن محترم دانشگاهاو مدرس یت علمیئهاعضای  فان ارجمند  ؤم
رناد و  یبار دوش گ ن رسا ت را یتوانند ا ی میردو تیو غ یدو ت یا و  رفه یفن های  موزشگاه یدانش و  ت-ارک

 ند.ین ش نما یفایا یند ضرور ین فریدر ا
 یبرارا  زم  ی  سازماندهیگذار و هدف یزیر ند با برنامه ین فریننده اکتواند به عنوان هماهنگ  می انجمن

هنرمنادان   هاای  نهینهفتاه در سا   ار و نهان و تجاربکعات و دانش  شدست  وردن االال ه  انتخاب و بییشناسا
ان و یدانشاجو  کما کو باا  کناد   نهاا در ابعااد مختلاف  غااز      یو معناو  یرکا ه فیسرماکشف شور و کفرش 
 یبارا  یا هیا نا  ن از نسند تا ینمامستند ن و یها را تدوصالح  ن ینژوهان و با نظارت استادان و مح  ان ذ دانش

  ماده گردد. یبردار جهت بهرهشود تا ن معارف فراهم یت ایتوسعه و ت و
 ” «یشناسا  ییباا یالارح و ن اش و ز  »: یه در ده  اوزه تخصصا  کا ران یا معارف فرش ا رهًْین دایه تدوبتجر

  «خ فارش یتاار  »  «یاقتصااد و بازرگاان  »  «لیا مکمرمات و ت »  «هیا ماواد او  »  «یو فناور یدانش فن»  «یرنگرز»
 کما کتواناد باا    قرار دارد مای  اریدر اخت «یو اجتماع یفرهنگ»  «تیریسازمان و مد»  «یشناس کا و سبیجغراف»

عالوه بر  . امادینما یسامانده ین م طع زمانیرا در ا یو ضرور ین راهبرد اساسیانجمن  ا یتخصص های گروه
ان یهنرمندان  اساتادان  نژوهشاگران و دانشاجو    یعزم جدبه   یتخصص های ن گروهیشتر ایب کو تحر ی مادگ

امار ناژوهش و    یتیمک اا  ریا و غ یتیمکان  اا یا متو  یبانینشتو  یما  های کمکز مساعدت و ید سوز فرش و ن
ران  یفرش ا یت سهامکران  شریفرش ا یز ملکشور همچون مرکان فرش دستباف یژه متو یو شور و بهک یفناور

 از دارد.یفرش ن ی موزش عا  یمجر های شور و دانشگاهکدانش صنعت فرش  یانون هماهنگک
ه تعامال  ک اضر است  یدر برهه زمان یاساس یران ضرورتیدستباف ات دانش در نظام فرش یریراهبرد مد

تواناد   مای  )انجمان  ی نناده علما  کنژوهان فرش و هماهنگ  ان فرش دستباف  هنرمندان و دانشین متو کسه ر
نماوده و  فا  و   تبادیل   یجهاان برنده در عرصه رقابات   یل نهفته در نظام فرش را به سال یاستعداد و نتانس

 رد.یگب یتا نیکخا ق  یاریخواست و ران را با یفرش ا گاهیارت ا  جا
 

 انیساز تین چیرحسیام
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