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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 تكميل ش��ده را به همراه اصل فيش 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، خيابان س��پهبد قرني، نرسيده به پل كریمخان زند، خيابان 
ش��هيد كال نتري، پال ك 64، ساختمان شركت سهامي فرش ایران، طبقه هفتم یا تهران، صندوق پستي 13145- 1361 ارسال نمایيد. 

تلفن: 88929357 - 88929358 



فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران

شماره 9
بهار 1387

3

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
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نــوآوری یا آفریــنش؟ سردبير
فرش صفـوی از منظر نوآوری در طـرح و نقـش محمدعلی اسپنانی  

تجلی نماد گردونه خورشيد »مهرانه« در قالی های ایل قشقایی مرجان صلواتی 
تجلی نقــوش گرفت وگير در فرش دوره صــفوی بهاره تقوی نژاد

 بازخوانی نظام معـماری باغ ایرانی در باغ- فرش ایرانی با تأکيد بر نظریه بوم شناختی
ادراک محـيط دكترآزاده شاهچراغی، دكترسيدغالمرضا اسالمی

تشخيص ساختمان داخلی فرش دستباف با استفاده از تصاویر سی تی اسکن 
ميکرو فوکوس حاصل از تبدیل رادون معکـوس محمدجواد كارآمد، مسعود لطيفی، محمد امانی تهران، دانيل واوريك 
 بررسی حفاظــت پشم دندانه شده با دندانه های مختلف و رنگــرزی شده با رونـاس

در برابر امواج فرابنفش دكترمجيد منتظر، حميد رحيم پور
ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده در صنعت فرش دكتركامبيز فرقاندوست حقيقی، بهمن عبدی گلزار

فهرست مطالب
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به نــام خداوند دیـن و هـنر

نــوآوری یا آفریــنش؟

 گفتيم كه بيافرینيم و چگونه بيافرینيم؟ اندیش��ة آفرینش از احساس نياز به دگرگونگی و

 تغيير و یا از نيازمندی تحول نش��أت می گيرد. انسان همانند سایر عناصر آفرینش نيازمند

 تغيير و تحول در مسير تكامل است و همين خود دليل بر حدیث شریف نبوی است كه

 فرمود: »كس��ی كه امروزش با فردایش یك گونه باش��د، مغبون است«. طبيعت هميشه در

 حال تغيير و تحول و »رشد« است و انسان نيز نياز به رشد و كامل شدن دارد. الزمة رشد

 و كامل شدن، اندیشيدن و درست و به هنگام اندیشيدن است. در فرایند اندیشه، هميشه

 این پرسش مطرح می گردد كه: چرا، چگونه و برای چه؟

 چرا؟ زیرا زندگی انسانی سرشار از نيازمندی هاست و یكنواختی زندگی موجد خستگی

 و افس��ردگی می شود. و برای ادامه یك زندگی س��الم نياز به تغيير و تحول و حركت به

 س��وی رشد و تعالی اس��ت: این تغيير، تحول و حركت، بدون برنامه امكان پذیر نيست و

یك برنامه خوب و مستدل بدون اندیشه طرح و تدوین نمی شود.

 در پاس��خ به: برای چه؟ خواهيم گفت: برای تكامل و رش��د و به سوی »خدایی شدن« و

 در جهت آفرینش گام برداشتن و شایستگی مقام »خليفه اللهی« را به دست آوردن. انسان

 جانشين خداوند بر زمين، باید كه خدایی شود و این جز از راه تكامل انجام پذیر نيست.

 راه های تكامل و خدایی ش��دن فراوانند، تا كدام انس��ان كدام را را برگزیند و چگونه در

آن گام نهد.

 ليكن این »چگون؟« را نمی توان به س��ادگی پاس��خ داد. بررسی تاریخ تحول و پدیداری

 انسان بر زمين، شاید بتواند یكی ازین پاسخ ها منظور گردد.
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 دانش تطبيقی امروز، تكامل بش��ر را، از س��اده ترین ش��كل آن كه »هموس��اپين«ها باشند

 تا نهایت آن كه پيش درآمد انس��ان هوش��مند امروزین، یعنی »ماگنولين«هاس��ت، به چند

 ميليون سال تخمين می زند، یعنی یك »رشد تدریجی« به سوی یك »كمال مطلوب«. ولی

 در مس��ير بررس��ی این نظریه، كه یك مطالعه تطبيقی انگاره ای است، مغایرت هایی بروز

 می كنند و بنابراین، نگره های مختلفی مطرح می ش��ود، از جمله نگرة رده بندی موجودات

 انسانی به سه گروه ميمون نما، نيم هوشمند و هوشمند.

 نخس��ت تخمين زده می شد كه انسان نيم هوش��مندكه نوید به وجود آمدن هوشمندست،

 یكصدویست هزارس��ال پيش از ميالد از روی زمين رخت بربس��ته اس��ت. با این حساب

 ماگنولين ه��ای غارنش��ين اروپایی كه در هزاره ش��انزدهم پيش از ميالد ناپدید ش��ده اند،

 هوشمند بوده اند و تنها دليلی كه بر هوشمندی آنان آورده می شود، نقاشی های دیواره های

 غارهاس��ت. )هرچند كه جز نقاشی ها آثار انسانی دیگری در محدوده غارها كشف نشده

 اس��ت!(، سپس، بناگهان، نسل نوی از انسان های هوشمند در خاور نزدیك در هزاره دهم

 پيش از ميالد در غار كمربند، )ایران ش��مالی(، و در هزاره هش��تم یا هفتم در اریحا، در

 مياندرود شمالی آشكار می گردد. درین نگره، شش هزاره تهی وجود دارد كه آن را »حلقه

مفقوده!« نام نهاده اند.

 این حلقه مفقوده را برخی از پژوهش گران دوران ناپدیدی انس��ان نيم هوش��مند می دانند

 وليكن در پاسخ اینكه چرا پيش از آن، ماگنولين ها در غارهای اروپا زندگی می كرده اند و

 در آنجا ناپدید شده اند، وليكن انسان های هوشمند در قاره كهن، در خاور نزدیك آشكار

شده اند؟ نگره های انسان شناسان بی جواب می ماند.

 یك اكتش��اف تازه: به هنگام جنگ ایران و عراق، در ميان درود ش��مالی، جمجمه هایی از

 انس��ان های هوشمندو نيم هوشمند كشف شد كه نشان می داد، تا پایان هزاره چهارم پيش

 از ميالد در یك ناحيه با هم زندگی می كرده اند. ازین اكتش��اف، چنين نتيجه گرفته اند كه

 هوش��مندان از نيم هوشمندان دختر می گرفته اند ولی به آنها دختر نمی دادند و این گونه به

 تكثير و برتری نژاد خود پرداخته اند و نيم هوش��مندان هم به تدریج ناپدید ش��ده اند... و

 در نتيجه، در هزاره س��وم اثری از نيم هوش��مند برجا نماند. بررسی آثار هنری هزاره های

 نخس��تين پيش از ميالد و »تمدن سازی«ها سرعت تحول و پيشرفت انسان هوشمند را به
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 س��وی رشد و كمال به اثبات می رس��اند. و این انسان هوشمندست كه طی تقریبًا ده هزار

سال از »غارنشينی« به »زندگی در سفينه های فضایی گام نهاده است.

 بنابرین، در پاس��خ به چگونه؟ باید گفت به كمك اندیش��ه و تنها »به كمك اندیش��ه« كه

 انسان می تواند متحول شود و زندگی را سرشار از ابداعات و ابتكارات خالق بنماید. نيز،

 به همين دليل اس��ت كه حضرت نبی اكرم )ص( فرمود: »تفكر الس��اعه، افضل من عباده

 الثقلين«: »یک ساعت اندیشیدن از عبادت جن و انس برترست«، و زردشت )ع(، پيامبر

 بزرگ ایرانيان، اندیش��ه را مبنای همه چيز از گفتار و كردار دانس��ت و شعار آیين خود را

پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک قرار داد.

 همين اندیش��ه اس��ت كه مادر همة ابداعات، ابتكارها و آفرینش های انسانی است. همين

 اندیشه است كه ميان غم و اندوه، شادی و سرور، خير و شر، زیبا و نازیبا و غيره، تفاوت

 قایل می ش��ود و راه درس��ِت رستگاری و خدایی شدن را پيش��اروی انسان می گذارد. در

 ش��عار زندگی س��از زردشت )ع( روشن و آشكارست كه، اندیش��ه گفتار را در پی دارد و

گفتار پيش درآمد و خبردهندة كردار و رفع نيازهای مادی و معنوی انسان هاست.

 بنابرین نوآوری موجد رفاه و آس��ایش و تس��ریع در حركت به س��وی كمال است. ليكن

 آفرینش فراتر از ابداع اس��ت. ابداع یا نوآوری تغير و تحولی در وجع موجود برای ایجاد

 وضعيت بهتر و فراترست و آفرینش ایجاد وضعيتی است كه از پيش وجود نداشته است.

 به عبارت دیگر، »آفرینش هس��ت کردن از نیس��ت می باشد«.. اما ابتكار در هر دو مورد

 كارسازست. چگونه وضع موجود را به وضعيتی بهتر و فراتر دگردیس كردن و یا چگونه

از نيست هست نمودن، نيازمند ابتكار است.

 در طراحِی نقش فرش، و حتی در فناوری بافت آن، می توان از هر دوی این پدیده ها بهره

 گرفت: ابداع یا آفرینش. ابداع  در تداوم بهبود و دگردیس��ی طرح ها و نقش های موجود

 و تكامل آنهاس��ت و قلمرو آن چندان فراخ و گس��ترده نيس��ت، اما در آفرینش؛ اندیشه

 می تواند به هر سو جوالن نماید و به هرگونه گونگی دست یازد و دنياهای تازه بيافریند.

 درینجاست كه اصطالح فرانسوی »مدرن« یا »امروزین« و یا »نوین« را به كار می بریم. در

 ش��مارة آینده، اگر خداوند توفيق را رفيق سازد، از »نوینگرایی« یا »مدرنيسم« در طرح و

نقش فرش سخن خواهيم گفت. انشااهلل.
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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 
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