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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، 
نتیجه، پی نوشت ها و فهرست منابع و چکیده  مقدمه، متن مقاله، 

انگلیسی باشد.
 نوشته های ارسالی نباید قباًل 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 ترجیحاً به زبان فارسی باشند. ضمناً 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 هاـ  اصطالح هاـ  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 می بایست به طریق رنگی و یا سیاه سفید با فرمت 

Tif  و با کیفیت 300dpi و در ابعاد 9 در 14 سانتی متر باشد.
 مقاله ها باید تایپ شده با نرم افزار word 2003 در 4 نسخه پرینت 
به همراه CD  متن  در قطع A4 و نامه ای به عنوان سردبیر مجله 
گلجام ) پازیریک ( به صندوق پستی مجله : تهران ـ صندوق پستی 

1361ـ  13145، فصلنامه گلجام، انجمن علمی فرش ایران و یا نشانی: 
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید دکتر عضدی)آبان 
شمالی(- ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایی- طبقه دوم، اتاق218 

انجمن علمی فرش ایران ارسال شود. تلفن :81032229
 مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله، به شرح زیر قبل از چکیده 

نوشته شود. 
نـام و نـام خـانـوادگـی ـ میزان تحصیالت ـ رشته تحصیلی ـ رتبه 
علمی ـ آدرس و تلفن ـ 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 ماخذ مجاز 

است.
 مقاالت مستخرج از رساله هاي دکترا یا پایان نامه کارشناسي ارشد 

باید با نامه ي استاد راهنما همراه باشد.
 نشاني الکترونیکي:

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

راهنمای نویسندگان نوشتارهای علمی در فصلنامه 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.

لطفا فرم اشتراك تكميل شده را به همراه اصل فيش بانكي شماره حساب جاري 21011034/64 بانك ملت شعبه قرني )كدشعبه 
63214( در وجه انجمن علمي فرش ایران واریز و به نشاني: تهران- خيابان كریم خان زند- نبش خيابان دكتر عضدي)آبان شمالي( 

ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایي- طبقه دوم – اتاق 218 و یا تهران صندوق پستي 1361-13145 ارسال نمایيد.
تلفكس:81032229
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فصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمي فرش ایران 

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

مدیر مسئول : دکتر 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- كاربردی 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  
استادیار 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  
استادیار دانشگاه الزهرا دكتر مهرانگیز مظاهري تهراني 

دانشیار دانشگاه صنعتي امیركبیر دكتر مجید منتظر  
دانشیار دانشگاه كاشان دكتر محسن نیازي   

مدیر داخلی:مهدی كشاورز افشار
مدیر اجرایی: شیرین كیانی

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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خدمات متقابل انجمن علمی فرش ایران و موزه های فرش

     انجمن علمی فرش ایران به عنوان یک نهاد غیر دولتی متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدرسان، محققان، 
دانش آموختگان و دانشجویان فرش در قالب اعضای پیوسته، وابسته، مرتبط و دانشجویی به عنوان بزرگ ترین تشکل 
علمی فرش ایران از سال 1381 تشکیل شده است. هدف این انجمن همان گونه که در اساس نامه آن مشخص شده 
گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کّمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی 

در زمینه های مربوط به فرش است. وظایف و فعالیت های این انجمن نیز به این شرح است:
- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم و هنر 

فرش سروکار دارند 
- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور 

آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن 
- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان و هنرمندان ممتاز 

- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی 
- بررسی و اظهارنظر در زمینه آموزش فرش و سرفصل ها و برنامه های آموزشی رشته فرش در مقاطع مختلف تحصیلی 

- تشکیل گردهمایی های علمی و هنری در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی 
- انتشار کتب و نشریات علمی و هنری 

- ارائه خدمات مشاوره ای علمی و تخصصی در زمینه فرش به اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تعالی هنر صناعی 
فرش 

تعدادی موزه فرش نیز در ایران تأسیس شده که برخی از آن ها به صورت تخصصی به نمایش آثار فرش دست باف 
می پردازند و برخی دیگر دارای مجموعه های ارزشمندی از فرش ایران هستند. اهم این موزه ها عبارتند از:

• موزه فرش ایران: موزه فرش ایران در 22 بهمن ماه 1356 افتتاح شد. ساختمان موزه فرش ایران معماری شکیل و 
چشم گیری دارد که آذین های نمای بیرونی آن شبیه به دار قالی است. سطح نمایشی موزه مساحتی برابر 3400 مترمربع 
را در بر می گیرد که شامل دو تاالر است و برای نمایش انواع قالی های دست بافت و گلیم مورد استفاده قرار می گیرد. 
این موزه فعالیت خود را با نمایش 275 تخته فرش آغاز کرد و سپس با خریداری از منابع داخلی و خارجی و انتقال 

برخی فرش های سایر موزه ها، از جمله کاخ موزه گلستان، این تعداد افزایش یافت.
• موزه فرش آستان قدس رضوی: گنجینه فرش در تاریخ هجدهم تیر سال 1377 شمسی افتتاح گردید. فضای این موزه 
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در حدود 970 مترمربع و در دو طبقه است. از فرش های نفیس این گنجینه می توان به قالی عصر صفوی با قدمت پانصد 
ساله و قالی هفت شهر عشق اشاره نمود. پرده های زیبایی از دوران قاجاریه نیز در این گنجینه در معرض دید عالقه مندان 
قرار گرفته اند. آثار هنرمندان برجسته ایران در این موزه به نمایش گذاشته شده است. از جمله این هنرمندان می توان 
به ارجمند کرمانی، محمد نقاش مشهدی، محمد ولد کرمانی، محمد امین کرمانی، حاج یداهلل صفدرزاده حقیقی، حاج 
فیض اهلل صفدرزاده حقیقی، صیرفیان و حاج محمد نوبری نام برد. بیش از 600 تخته فرش بافته شده در مناطق کرمان، 
کاشان، تبریز، خراسان، سنندج، اصفهان و الهور پاکستان در این مجموعه به چشم می خورد که در زمان های مناسب به 

معرض تماشا گذاشته می شود.
• موزه فرش بنیاد فرهنگی و هنری رسام عربزاده: این موزه در سال 1374 با کمک شهرداری تهران و اهدای 66 تخته 
فرش از شاهکارهای مرحوم رسام عربزاده تأسیس شد. در کنار موزه، کارگاه قالی بافی و رنگرزی نیز دایر است و در این 
محل هنرجویان را بر اساس اصول طراحی مرحوم رسام عربزاده تحت آموزش قرار می دهند. در انتهای دوره هر هنرجو 

موظف به ارائه یک اثر هنری تولید شده توسط خودش است.
• کاخ موزه گلستان: از زمان شاه طهماسب صفوی بارویی در اطراف قصبه تهران ساخته شد که در زمان شاه عباس 
مقداری توسعه یافته و با بنا کردن عماراتی در آن، مقر سلطنتی مهیا شد و آن را ارگ نامیدند. در مجموعه گلستان اضافاتی 
توسط کریم خان زند صورت گرفت، ولی در نهایت آغا محمد خان قاجار با پایتخت قرار دادن تهران، بر رونق کاخ 
افزود و این کاخ از زمان فتحعلی شاه به بعد اهمیت بیشتری یافت. هرچند تعداد زیادی از فرش های این کاخ موزه به 

موزه فرش ایران انتقال یافته است، لیکن در تاالرها و عمارت های این کاخ هنوز تعدادی فرش ارزشمند وجود دارد.
• کاخ موزه سعدآباد: مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در پهنه کوهپایه های توچال و دره دربند با مساحتی حدود صد 
و ده هکتار قرار گرفته است. برخی از عمارت ها مانند کاخ ملت و کاخ سبز، به شکل کاخ موزه و همان طور که بوده به 
نمایش گذاشته شده و برخی دیگر با توجه به ویژگی بنا، تبدیل به موزه شدند. در این کاخ موزه تعدادی فرش نفیس 

از آثار عمواوغلی و دیگران نگهداری می شود.
• کاخ موزه نیاوران: مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در باغ بزرگی به مساحت حدود 11 هکتار در شمال تهران قرار 
دارد. بناهای این مجموعه متعلق به دوره های قاجار و پهلوی است. محوطه کاخ شامل کاخ نیاوران، کاخ صاحبقرانیه، 
کوشک احمدشاهی و گلخانه ها و مدرسه اختصاصی پهلوی است. کاخ موزه نیاوران برای اولین بار در سال 1365 
گشایش یافت. در سال های بعد موزه جهان نما )1376(، کاخ صاحبقرانیه )1377( و کوشک احمدشاهی )1379( نیز 
در معرض بازدید عموم قرار گرفت. در این کاخ موزه تعدادی از فرش های نفیس دوران معاصر نیز نگهداری می شود.
• موزه ملی ایران: این موزه با قدمتی بیش از 70 سال یکی از موزه های معتبر جهان است. این موزه دارای دو سالن به 
نام های ایران باستان و دوران اسالمی است که اولی در سال 1316 و دومی در سال 1375 رسماً گشایش یافتند. در موزه 

دوران اسالمی تعدادی آثار باستانی با موضوع منسوجات، از جمله فرش دست باف وجود دارد.
• موزه ملی ملک: این موزه در زمینی که توسط حاج حسین ملک وقف شده راه اندازی گردیده است. این موزه در سال 
1375 در محل جدید خود که با مدیریت آستان قدس رضوی ساخته شد افتتاح گردید و با داشتن 34 تخته فرش مربوط 
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به دویست سال اخیر یکی از مجموعه های ارزشمند و تاریخی فرش را دارا است.
• موزه فرش اردکان: در سال 1389 راه اندازی شد و مقرر است به عنوان موزه زنده فرش فعالیت کند، یعنی فعالیت تولید 

فرش را با استفاده از مجسمه و ماکت و همچنین به صورت واقعی به نمایش بگذارد.
• موزه دفینه: این موزه توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان تأسیس شد. در ابتدا تعدادی فرش در این موزه نگهداری می شد 
که کتابی تحت عنوان گزیده قالیچه های نفیس موزه دفینه حاوی 50 تصویر از فرش های این موزه در سال 1373 به چاپ 

رسید، ولی در حال حاضر مجموعه فرش این موزه دیگر وجود ندارد و به تماشاگه پول تبدیل شده است.
اهداف این موزه ها شباهت زیادی با یکدیگر داشته و به جز برخی موارد تخصصی یا اختصاصی می توان موارد زیر را 

به عنوان اهداف مشترک در زمینه فرش برای تمام آن ها برشمرد:
- پژوهش در سوابق، تحوالت و کیفیت تاریخی هنر و صنعت فرش، خاصه در ایران، گردآوری و خریداری نمونه انواع 

قالی های دست بافت ایرانی و برگزاری نمایشگاه های موقت از فرش ایران و سایر نقاط جهان، 
- آشنا کردن اقشار مختلف مردم با هنرهای اصیل مرتبط با فرش و انواع دست بافت ها.

این موزه ها در عین حال که دارای مجموعه های ارزشمندی هستند و منابع غنی تحقیقی برای پژوهشگران به شمار 
می روند و برخی از آنها دارای امکانات جانبی مانند کارگاه های آموزشی رنگرزی، طراحی، بافت و مرمت هستند، ولی 
در عین حال به مشکالتی نظیر کمبود بودجه، کمبود تنوع آثار، نداشتن تبلیغات کافی، عدم ارتباط قوی با دانشگاه ها، عدم 
حضور در مناطق مختلف کشور و در مجموع کمبود آثار موزه ای دچارند. در مقابل انجمن علمی فرش ایران با داشتن 
بیش از پانصد عضو شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، متخصصان فرهیخته فرش، دانشجویان و دانش آموختگان 
رشته فرش، ناشر اولین فصلنامه علمی- پژوهشی در زمینه فرش دست باف، همکاری در تدوین و تألیف دایره المعارف 
فرش ایران و ده ها فعالیت علمی دیگر به عنوان یک نیروی بالقوه می تواند در هرچه بارورتر نمودن فعالیت موزه ها نقش 

مؤثری داشته باشد.

زمينه های همكاری انجمن با موزه ها را می توان به شرح زیر برشمرد:
1. آموزش:

آموزش های عمومی برای اقشار مختلف مردم شامل مدارس، خانواده ها، جوانان، بزرگساالن، دانشجویان و شاغالن 
فرش در رشته ها و موضوعات مختلف مرتبط با فرش

2. تحقيقات: 
الف. تحقیقات موضوعی مانند تحقیق در فرش های مناطق، نحوه نگهداری فرش، نحوه شستشوی فرش موزه ای و 

تجاری، شیوه های تبلیغی مؤثر و غیره
ب. تحقیقات موردی مانند بررسی فرش خاص، اثربخشی برنامه های موردی و نظایر آن ها

پ. ارزیابی نظرات بازدیدکنندگان در خصوص موزه ها، برنامه های ارائه شده، نحوه بهبود و ارتقای فعالیت ها و غیره
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3. تبليغات:
الف. معرفی فرش های موزه در فصلنامه گلجام و خبرنامه انجمن

ب.  همکاری با انجمن های علمی دانشجویی برای معرفی موزه فرش به دانشجویان فرش
4. نشر و گسترش علوم فرش:

الف. برگزاری سخنرانی های ماهیانه
ب.  برگزاری جلسات عمومی و یا علمی انجمن

پ.  برگزاری کنفرانس های سالیانه یا موردی
5. ایفای نقش ارتباطی دانشگاه ها با موزه ها:

الف. ساماندهی و هماهنگی بازدید دانشجویان فرش از موزه
ب. ساماندهی و هماهنگی کارآموزی دانشجویان فرش در موزه به عنوان مرمتگر، راهنمای تور و نظایر آن

در مقابل موزه ها می توانند برای كمك به انجمن علمی فرش ایران، اقدامات زیر را در برنامه كاری خود قرار دهند:
1. تسهیل دسترسی به مخزن موزه برای انجام تحقیقات

2. تأمین بودجه های جزئی برای اجرای تحقیقات
3. در اختیار گذاردن فضا برای برگزاری دوره های آموزشی

4. در اختیار گذاردن فضا برای برگزاری جلسات علمی و عمومی انجمن
5. عضویت حقوقی در انجمن

امید است که با همکاری موزه ها و انجمن علمی فرش ایران، به اهدافی که در تأسیس این نهادها مد نظر بوده جامه عمل 
پوشانده شود و توسعه علمی فرش ایران روزافزون گردد.

سيد جالل الدین بصام
استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی كاربردی جهاد كشاورزی


