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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 قطع A4 به همراه CD متن و CD تصاوير با ُفرمت 
Tif و نامه اي به عنوان سردبير مجله گلجام )پازيريك( به صندوق پستي 
مجله: تهران، صندوق پس��تي 13145-1361، فصلنامه گلجام، ا نجمن 
علمي فرش ايران و يا نشاني: تهران، خيابان كريم خان زند،  نبش 
خيابان ش��هيد دكتر عضدي )آبان ش��مالي(،  س��اختمان دانشگاه 

عالمه طباطبايي،  طبقه دوم،  اتاق 218، 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: anjomanfarsh@gmail.com
E_mail: anjomanfarsh@yahoo.com
       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 اشتراك تكميل شده را به همراه اصل فيش بانكي شماره حساب جاري 21011034/64 بانك ملت شعبه قرنی )كدشعبه: 
63214( در وجه انجمن علمي فرش ایران واریز و به نش��اني: تهران، خيابان كریم خان زند،  نبش خيابان ش��هيد دكتر عضدي )آبان 

شمالي(،  ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایي،  طبقه دوم،  اتاق 218 یا تهران، صندوق پستي 1361-13145 ارسال نمایيد. 
تلفكس: 81032229
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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 شماره به ترتيب حروف الفبا عبارتند از: محمدتقی آشوری، حب�يب اهلل آيت اللهي،  بيژن اربابي،  عباس اكبري،  رضا اهلل داد،  
سيد جالل الدين بصام، لي ال ثمري،  غالمعلي حاتم، محمد حقيقي، حسن خاتمي، سيدسعيد سيداحمدي زاويه،  حسن قدرتيان، مجيد منتظر،  محمدفيروز نجار.
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فهرست مطالب

5
9
39
59

73

87

107

123

بازار فرش دستباف و بازار هنر سردبير
بررسی تطبيقی فرشينه های اروپا با گليم ایران دكتر اميرحسين چيت سازيان، دكتر حبيب اهلل آيت اللهی، درسا سازگار

بررسی نقوش بافته های بختياری دكتر ابوالقاسم داد ور، فرناز مؤذن
ارزیابی نظام های توليدی فرش دست باف با استفاده از تکنيک های چند معياری: 

مطالعة موردی آذربایجان شرقی محمد مظهری، ناصر شاه نوشی، هادی رفيعی دارانی
بررسی تطبيقی نقوش قالی سيستان با نقوش سفال نخودی شهر سوخته دكتر سيدرسول 

موسوی حاجی، علی پيری

شناسایی ابزارهای ترفيعی و تبليغی مناسب برای فرش دست باف ایران در بازار داخلی 
دكتر مرتضی فرجی، مريم ماراالنی

بررسی تا خوردگی فرش دست باف تحت فشار استاتيکی دكتر سيدعلی مجابی، دكتر سعيد شيخ زاده نجار، 
دكتر شاهرخ حسينی هاشمی، دكتر سيدجالل الدين بصام

کتيبة قالی ها به مثابة یک متن كريم ميرزايی
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به نام خداوند باال و پستی

بازار فرش دستباف و بازار هنر

در گفتار پيش از بازیابی بازارهای از دس��ت رفته سخن گفتيم و از سليقه ها و احساسات 

زیبایی شناس��انه ی خریداران فرش ایران، و معيارهای ساختمانی و محيط زیست آنان، نيز 

كاربردی كه از فرش ایران متوقع هستند، كوتاه سخنی به ميان آوردیم. اكنون این پرسش 

را باید مورد بررس��ی قرار دهيم كه آیا فرش دس��تباف ایران، در بازارهای جهانی به ویژه 

اروپا و آمریكا، به مثابه ی یك اثر هنری مطرح اس��ت یا به منزله ی یك محصول صناعی 

كاربردی؟ زیرا این دو بازار، یا این دو محيط خرید و فروش و تبادل محصول توليدهای 

انس��انی و محيط های زندگی، با هم تفاوت های بس��يار زیادی دارند. بنا به گفته ی سزار 

براندی ایتاليایی1، اس��تاد تاریخ هنرو مرمت آثار هنری باستانی، »اثر هنری محصول توليد 

انسانی است كه زیبا بوده و برای زیبا كردن محيط زندگی و ایجاد "لذت دیدار" آفریده 

ش��ده باشد«، و اگر محصول توليد انسانی جز این باشد اثری صناعی و كاربردی است. و 

بنا به گفته ی ژرژ براك2، نقاش ُگنجگرای فرانسوی، »اثر هنری تركيبی از شكلها و رنگها 

در نظمی خوشایندست و تصویر شعر آن است«. در صورتی كه یك اثر صناعی كاربردی 

وظيف��ه ای متفاوت دارد: باید كه پاس��خگوی نيازهای روزانه ی مردمِ یك جامعه باش��د، 

وليكن نيز، می تواند »زیبا « باش��د. اما مفهوم هنر در ميان اقش��ار مختلف جامعه متفاوت 

1. سزار براندی César Brandi، نگره ی مرمت، مدرسه ی ملی ميراث فرهنگی، پاریس.
2. ژرژ براك Braque Georges، انتشارات پيير تيسنه، پاریس.
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اس��ت. حتی در ميان اقش��ار تحصيلكرده و هوشمند نيز برداشتها و دریافتهای متفاوت از 

هنر می ش��ود. باستان شناس��ان هر توليد انس��انی را كه از كهن ترین روزگاران برجا مانده 

اس��ت هنر می نامند و فيلس��وفان هرچه را كه زیبا باشد و لذت دیدار بيافریند هنر گویند. 

صاحبان پيشه ها و حرفه ها هر اثری را كه در ارتباط با پيشه ی آنان بوده و در آن ظرافت 

و ریزه كاری به كار برده ش��ده باشد، هنر گویند. عالوه برین، در فرهنگهای مختلف و در 

دورانهای متفاوت این مفهوم دچار دگرگونگی ها و دگردیسی های زیادی شده است. 

     اگ��ر ف��رش دس��تباف را یك اثر هنری منظور داریم، این توق��ع وجود دارد كه در آن 

آفرینش و یا در حد كمتری، نوآوری و ابداع باشد و لذت دیدار دست دهد و به عبارت 

دیگر زیبا باش��د و تكرار مكررات نباش��د وگرنه، صنعت و یك توليد انسانی معمولی و 

عادی اس��ت، و همين صفت است كه س��بب نامگذاری فرش به مثابه ی یك »هنر سنتی« 

یا »صنایع دستی« شده است.

     ش��اید خالی از س��ودمندی نباش��د چند نكته در مورد اصطالح هنر سنتی و یا صنایع 

دس��تی بيان كنم: هنر پدیده ای انسانی است كه دارای ویژگی هایی مختص به خود است: 

در اثر هنر آفرینش اس��ت، یعنی از نيست به وجود می آید و در پيشينه ی آن چيزی مشابه 

به آن دیده نمی ش��ود؛ اثر هنری باید زیبا باش��د یعنی حداقل، لذت دیدار ایجاد كند. اثر 

هنری باید از تقليد، تكرار و تكثر بركنار باش��د. هنر امری پویاس��ت یعنی هميش��ه و در 

گذر زمان به یك صورت توليد نمی ش��ود و تابع دگردیس��ی و دگر سانی در جهت بهبود 

و تكامل اس��ت. بنابرین هنر و اثر هنری نمی توانند س��نت شوند زیرا سنت ثابت و بدون 

تغيير و تحول است. هرگاه هنرمند آثاری بدیع و خالق بيافریند كه قابليت تكثر و توليد 

انبوه داش��ته باش��ند آنها را »هنرهای صناعی« گویيم وليكن اگر آثاری برای توليد انبوه و 

در ارتباط با امكانات صنعت ایجاد ش��وند و با این حال از ارزش��های زیبایی شناسانه هم 

برخوردار باشند، آنها را صنایع هنری ناميم.

     با توصيفی كه داده شد، فرش یا در قلمرو هنرهای صناعی است و یا در زمره ی صنایع 

هنری، و یا اثری هنری به تمام معناس��ت و هيچ گونه هدف تكثيری و توليدی در پيش 

زمينه ی فكری آن نيس��ت. لذا آنچه كه هم اكنون توليد و تكثير می شود و برای بازارهای 

جهانی فرستاده می شود، صنعت فرش است نه هنری صناعی یا صنعتی هنری. و باید كه 
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این سنت نادرست دگرگون شود. این سنت تكرار و توليد برای بازار است كه فرش ایران 

را از جایگاه خود تنزل داده است. 

     ب��رای رهای��ی فرش دس��تباف ایران ازین افت و خيزها و رك��ود توليد و ركود بازار، 

باید اندیش��ه كرد و راه هایی را برگزید كه فرش صادر شده به بازارهای جهانی بازگشتی 

نداش��ته باشند و در انبارهای فرش فروش��ان هم انبار نشده، خوراك بيد و دیگر حشرات 

و جانوران موذی و جونده نش��وند. باید شاخصه های بازارهای مختلف مطالعه و بررسی 

ش��وند، اندازه های اتاقها و تاالرهایی كه نيازمند مفروش ش��دن با فرشهای ایرانی هستند 

در هر كش��وری بررس��ی گردند؛ س��ليقه ها و ذائقه های خریداران هر منطقه ی جغرافيایی 

خواهان فرش ایرانی مطالعه ش��وند: آلمانی ها كدام رنگها را بهتر می پس��ندند؟ فرانسویان 

ك��دام رنگها را؟ چينيان و ژاپنی ها كدامها را؟ فضاهای قابل مفروش ش��دن آلمانی ها چه 

نسبت هایی دارند و فضاهای فرانسویان یا آمریكایيان چه نسبت هایی؟ هر كدام ازین ملتها 

ی��ا ملتهای دیگر چه اندازه هایی را ترجيح می دهند؟ ت��وان مالی آنان برای خرید حداقل 

یك قطعه فرش تا چه اندازه است؟ و غيره و غيره ... خوشبختانه برای بررسی اندازه های 

بخش های مس��كونی و رنگها نزد اقوام مختلف، اس��ناد نوشته ش��ده ی زیادی در دست 

است، وليكن توليد كنندگان ما به »جامعه شناسی فرش« و »روان شناسی تزئينی ملتها« هيچ 

اهميتی نمی دهند و تالشی هم برای آگاهی از آنها نمی كنند. 

     اتاقها و بخش��های خانه های مس��كونی در معماری، تابع ضوابطی است كه در ارتباط 

با استفاده كنندگان از آنها تدوین شده اند. حتی اندازه ی وسایل زندگی نيز در همين رابطه 

معنا پيدا كرده و توليد می ش��وند. برای مثال، طول یك تختخواب یا ارتفاع یك ميز، و یا 

نس��بتهای یك صندلی یا چهارپایه، در سوئد و در اس��پانيا متفاوت است، زیرا سوئدی ها 

بلند قد هستند و اسپانيایی ها متوسط القامه اند، و تمام بخشهای معماری و تزیينات آن نيز 

در ارتباط با طول قد اس��تفاده كننده از آنهاس��ت. اینچنين، فرش هم به مثابه ی یك عنصر 

تزئينی محيط زیست باید تابع همان شرایط باشد. 

     درین زمينه س��خن بسيارست و اگر خدا بخواهد در آینده مورد بررسی قرار خواهند 

گرفت.

حبيب 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


