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راهنمای نویسندگان نوشتارهای علمی
در فصلنامه علمی  -پژوهشی انجمن علمی فرش ایران
 nدر اي��ن مجله ،نتيجه پژوهشه��ا و تجربههاي علمي در
زمينه فرش و زيراندازها و توسعه دانش در اين زمينه به ويژه
دريك��ي از موضوعات :طرح و نق��ش ،رنگبندي ،رنگرزي،
بافت ،مرمت ،مواد اوليه ،اقتصاد و بازرگاني ،مديريت ،تاريخ و
فرهنگ ،جامعهشناسي و مردمشناسي فرش منتشر ميگردد.
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 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 .ضمن ًا
درصورتيكه به زبان ديگري نيز ارس��ال ش��ود پ��س از ترجمه و
تصويب هيأت تحريريه به چاپ ميرسد.
 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.

 nنوش��تارها و مقالههـا بايد در  4نس��خه تايپ ش��ده با نرمافزار
 Word 2003در قط��ع  A4ب��ه همراه  CDمت��ن و  CDتصاوير با
ُفرم��ت  Tifو نام��هاي به عنوان س��ردبير مجله گلج��ام (پازيريك) به

صندوقپس��تي مجله :تهران ،صندوقپس��تي  ،1361-13145فصلنامه

گلج��ام ،انجمن علمي فرش ايران و يا نش��اني :ته��ران ،خيابان
س��پهبد قرني ،نرس��يده به پل كريمخان ،خیابان شهید کالنتری،
پالک ،64س��اختمان ش��رکت س��هامی فرش ایران ،طبقه هفتم،
انجمن علمي فرش ايران ارسال 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.
 nارجاع��ات به منـابع درمــتن نوش��تار ش��امل ن��ام خانوادگي
نويسنده ،س��ال انتشار و ش��ماره 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: goljaam@icsa.ir

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 اش��تراك تكميل ش��ده را به همراه اصل فيش بانكي ش��ماره حساب جاري  6664/6بانك ملت ش��عبه چهارراه جمالزاده
(كد )67355در وجه انجمن علمي فرش ايران واريز و به نش��اني :تهران ،خيابان س��پهبد قرني ،نرسيده به پل كريمخان زند ،خيابان
ش��هيد كالنتري ،پالك  ،64ساختمان شركت سهامي فرش ايران ،طبقه هفتم يا تهران ،صندوق پستي  1361 -13145ارسال نماييد.
تلفن88929358 - 88929357 :

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

فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 10
تابستان 1387

4

5
9
29
47
69
87
101
137
151

چرا رکود و پایبندی به سنتهای «خمود»؟ بیاییم باورهای خود را دگرگون سازیم
بیدگــنه و نقوش از یــاد رفته فرزانه خمـسه ،مرجان صلواتی
نقش رایــانه در طراحی فــرش (در سه دهـه اخیر) علیرضا خواجـه احمد عطاری
آسیبشناسی طراحی فــرشهای رایج و نــوآوری در آنــها سید محمدحسین رحمتی
معرفی ویژگیهای فرشهای نفیس تبریز در دو دهه گذشته افسانه طاهباز ،مهرانگیز مظاهری تهرانی
اسطــوره هوشنگشاه در قالیهای تصویری دوره قاجــاریه علی وندشعاری
هویت ماهــی در فرش ایــرانی محبوبه الهی
روش بهکارگیری نقوش قالی در طراحی گرافیک جواد پویان ،دکتر حبیباهلل آیتاللهی ،دکتر اکبر عالمی
گزارش علمـی دکتر امیرحسین چیتسازیان

سردبیر

به نــام خداوند باال و پسـتی

چرا رکود و پایبندی به سنتهای «خمود»؟
بیاییم باورهای خود را دگــرگون سازیم

جوانی که پروریدة اس��تادی طراح نق��ش فرش بود ،با من گفتگویی
مجادلهمانن��د داش��ت که« :طراحی نق��ش فرش به کم��ال مطلوب خود
رس��یده اس��ت و دیگر هیچگونه تحولی در آن روا نیس��ت زیرا هر تغییر
و دگرگونگی در طراحی نقش فرش ،کجروی اس��ت و فرش ایران را از
جایگاه بلند خود فرو میآورد (!)» و من پاسخی جز این نداشتم که« :فرو
آمده را دیگر فرودی نیست!».
یاد دارم که در داوری نخستین دوساالنة هنر اسالمی ایران (که سپس
به دوس��االنة نگارگری تغییر نام یافت) و من دبیری آنرا بر عهده داشتم،
در داوری ب��ر آثار ب��ه نمایش درآمده ،نظارت میک��ردم که نکند خدای
ناکرده ،التفات و محبت اس��تادی و شاگردی ،در داوریها تأثیر گذارد و
درین رهگذر حقی از کس��ی پایمال ش��ود .یکی از داوران که از اصفهان
افتخار همکاری با من را داده بود ،بر کار دانش��جویی از دانشگاه الزهرا،
که اس��لیمیهای تازهای (غیر سنتی) را طراحی کرده بود ،ایراد میگرفت
و بر ایرادهای خود پافش��اری میکرد که« :اینها غلط است و باید برای
حفظ اصالت طرحهای س��نتی ازینگونه نوآوریهای “مبتذل” جلوگیری
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کرد!» پرس��یدم چرا ابتکار یک جوان مشتاق را “نوآوری مبتذل” مینامید
ن گونه ابتکارها نیروی آفرینشگر
و اینچنین ،با «خط بطالن کشیدن» بری 
و بارور جوانان طراح را مس��تهلک میسازید و اگر داوریها برین منوال
ِ
ناشایس��ت
ادام��ه یابن��د ،در آیندهای نه چن��دان دور ،جز گروهی «مقلد
سنتزدگان» نمیپرورانید!
اگ��ر بخواهیم فرش ایران را به جای��گاه بلند خودش بازگردانیم و یا
حداقل ،از فرود بیشترش جلوگیری کنیم ،باید که باورهای خود را از هنر
و از صنعت فرش تغییر دهیم .باید باور کنیم که هنر پویاس��ت و س��نت
ایس��تا .هنر هرگز سنت نمیشود ولی س��نتها میتوانند هنر را بارورتر
س��ازند و در اعتالی ارزشهای هنری سودمند گردند؛ هنر تقلید نیست،
و تقلید نیز همیشه مقبول نمیافتد ،تقلید آفرینش و باروری را «میکشد»
و اندیشه را «معلول و بیمار» میسازد ،چنانکه عارف بزرگ جالل الدین
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مولوی فرماید:
خلق را تقلیدشان بر باد داد

ای دوصد لعنت برین تقلید باد

باید که باور کنیم جهان امروز جهان دیروز نیست و نیازهای امروز با
نیازهای دیروز متفاوت است؛ باید باور کنیم که باید به فردا و به فرداهای
دیگر اندیش��ید و هنری آفرید که نه تنها پاسخگوی نیازهای کنونی باشد،
بلکه آگاهانندة شکوه و عظمت آینده باشد؛ باید باور کنیم که نسل جوان
امروز ما بسیار هوشمندتر ،آفرینندهتر و بارورتر از جوانان دیروزند؛ باید
باور کنیم که جایگاه هنر دل اس��ت و برانگیزانندة اصلی آن جان و روان
هنرمندس��ت؛ باید باور کنیم که آنچه ما میاندیشیم ،میگوییم و میکنیم،
مطلق نیس��تند و «تنها اندیش��ه ،گفتار و کردار ما نیستند که ارزشمندند»،
زیرا به اندازة انسانهای آفریده شده ،اندیشه ،گفتار و کردار معتبر وجود
دارد؛ باید اضافه کنیم کالم موالنا ،امیرمؤمنان ،علیبنابیطالب علیهالسالم
را ک��ه فرم��ود« :جوانان خود را برای آینده تربیت کنی��د زیرا آنان مردان
آیندهاند».

پ��س ،ای اس��تاد طراح ،ای هنرور ،ای هنرآم��وز فرش و ای امید این
«هنر و صنعت متعالی»:
بیاتا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی دیگر اندازیم
ت�لاش کنیم که اس��تعداهای جوانان را ب��ارور کنیم و عقاید منجمد و
یخزدة خود را معیار هنر نگیریم ،از تعصب برکنار بمانیم که رسول اکرم
(ص) فرم��ود« :تعصب در هر جهت انس��ان را به دوزخ برد»؛ بکوش��یم
جهانمح��وری و جوانمحوری را جایگزی��ن خودمحوری کنیم .نباید به
آنچه که خ��ود آموخته و اندختهایم تکیه کنیم و به آنها غرور ورزیم ،که
آموختنیها بس��یارند و اندوختنیها پایانی ندارند .و هنر ،جهانی است به
فراخ��ی آس��مانها ،و طرح و نقش متنوعاند به تنوع کهکش��انها؛ آیا در
چنین جهانی زیستن و انزوا گزیدن و از تالش و نوآوری دستکشیدن و
به اندوختهای اندک دلخوش ساختن رواست؟ که هنرمند «جانشین خدا»
بر زمین است و «فرش» نماد «عرش» است و:
تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.
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والسالم
حبیباهلل آیتاللهی
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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.

