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 در اين مجله، نتيجه پژوهش ها و تجربه هاى علمى در زمينه فرش 
و زيراندازها و توسعه دانش در اين زمينه به ويژه در يكى از موضوعات: 
طرح و نقش، رنگ بندى، رنگرزى، بافت، مرمت، مواد اوليه، اقتصاد و 
بازرگانى، مديريت، تاريخ و فرهنگ، جامعه شناسى و مردم شناسى فرش 

منتشر مى گردد.
 نوشتارهاى پژوهشى، تحليلى، نقد كتاب هاى علمى ـ هنرى و 
گزارش هاى علمى و هنرى در زمينه فرش و زيراندازها نيز پس از 

داورى و تصويب در هيئت تحريريه قابل انتشار است.
 مقاله ها بايد داراى بخش هاى: چكيده فارسى، واژگان كليدى، مقدمه، 
متن مقاله، نتيجه، پى نوشت   ها و فهرست منابع و چكيده انگليسى باشد.
 نوشته هاى ارسالى نبايد قبًال در هيچ مجله اى به چاپ رسيده باشد. 
همچنين مقاله هاى ارسالى به اين فصلنامه نبايد همزمان به مجله 

ديگرى ارائه شده باشند.
 نوشتارهاى ارسالى ترجيحاً به زبان فارسى باشند. ضمناً در صورتى 
كه به زبان ديگرى ارسال شود پس از ترجمه و تصويب هيئت تحريريه 

به چاپ مى رسد.
 پى نوشت هاى مقاله ( معادل هاى واژه ها، اصطالح ها و توضيح ها) 
در متن به ترتيب شماره گذارى شده و در پايان مقاله ، پيش از فهرست 

منابع تحت عنوان پى نوشت ها ارائه شوند.
 اندازه نوشتارها بايد بين حداقل 5 و حداكثر 15 صفحه مجله (با 

احتساب تمام بخش هاى مقاله) باشد.
 تصاوير ارسالى بايد به طريق رنگى و يا سياه سفيد با فرمت Tif  و 

با كيفيت 300dpi و در ابعاد 9 در 14 سانتى متر باشد.
 مقاله ها بايد تايپ شده با نرم  افزار Word 2003 در 4 نسخه پرينت 
به همراه CD  متن در قطع A4 و نامه اى به عنوان سردبير مجله 
پستى                صندوق  تهران،   : مجله  پستى  صندوق  به  (پازيريك)  گلجام 

1139ـ  14155، فصلنامه گلجام، انجمن علمى فرش ايران و يا نشانى: 
تهران، خيابان كريم خان زند، نبش خيابان شهيد دكتر عضدى(آبان 
اتاق218  دوم،  طبقه  طباطبايى،  عالمه  دانشگاه  ساختمان  شمالى)، 

انجمن علمى فرش ايران ارسال شود. تلفن :81032229
 مشخصات نويسنده يا نويسندگان مقاله، به شرح زير قبل از چكيده 

نوشته شود. 
نـام و نـام خـانـوادگـى، ميزان تحصيالت،  رشته تحصيلى، رتبه علمى 
، آدرس و تلفن، دورنگار يا پست الكترونيك (ابتدا نويسنده مسئول يا 

عهده دار نوشته شود) 
ترتيب اجزا فهرست منابع به شرح زير است: 

كتب: نام خانوادگى، نام نويسنده، (سال انتشار). عنوان كتاب. نام مترجم 
يا مصحح. ناشر. محل انتشار.

مقاله: نام خانوادگى، نام نويسنده (سال انتشار). عنوان كامل مقاله. نام 
مترجم. نام مجله. دوره. شماره.

 ارجاعات به منابع در متن نوشتار شامل نام خانوادگى نويسنده، سال 
انتشار وشماره صفحه در انتهاى نقل مطلب در پرانتز بيايد. 

 صحت نوشتار هاى علمى با نويسنده يا نويسندگان است.
 استفاده از مطالب مجله انجمن علمى فرش تنها با ذكر مأخذ مجاز 

است.
 مقاالت مستخرج از رساله هاي دكترا يا پايان نامه كارشناسي ارشد 

بايد با نامة  استاد راهنما همراه باشد.
 نشاني الكترونيكي:

www.icsa.ir
www.goljaam.icsa.ir
E_mail:anjomanfarsh@gmail.com
هيئت تحريريه فصلنامه گلجام

راهنماى نويسندگان نوشتارهاى علمى در فصلنامه علمىـ  پژوهشى 
انجمن علمى فرش ايران - گلجام

اينجانب:                                                          شغل:
نشاني پستي:

كد پستي:                                                       تلفن:
مايل به اشتراك يك دوره يكساله(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 ايران واريز و به نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند- نبش خيابان دكتر عضدي(آبان شمالي) 

ساختمان دانشگاه عالمه طباطبايي- طبقه دوم – اتاق 218 و يا تهران صندوق پستي 1139-14155 ارسال نماييد.
تلفكس:81032229
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فصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمي فرش ايران 

صاحب امتياز: انجمن علمي فرش ايران
سردبير: دكتر حبيب اهللا آيت اللهي

مدير مسئول : دكتر محمدتقي آشوري

هيئت تحريريه(به ترتيب حروف الفبا)

دانشيار دانشگاه هنر دكتر محمدتقي آشوري  
دانشيار دانشگاه شاهد دكتر حبيب اهللا آيت اللهي  

مدرس دانشگاه و كارشناس فرش استاد رضا اهللا داد  
استاديار موسسه آموزش عالي علمى- كاربردى جهاد كشاورزي دكتر سيد جالل الدين بصام 
دانشيار  بازنشسته پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي  دكتر رقيه بهزادي   

محقق فرش و صاحب تاليفات دكتر سيروس پرهام  
دكتر اميرحسين چيت سازيان  دانشيار دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان  

استاد مهدي حسيني   استاد  دانشگاه هنر
استاديار دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان دكتر حسن خاتمي  

دانشيار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا دكتر ابوالقاسم دادور   
دكتر مجيد صباغ كرماني   دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

مدرس دانشگاه و كارشناس فرش استاد محمدرضا عابد  
استاديار دانشگاه الزهرا دكتر مهرانگيز مظاهري تهراني 

دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير دكتر مجيد منتظر  
دانشيار دانشگاه كاشان دكتر محسن نيازي   

مدير داخلى:مهدى كشاورز افشار
مدير اجرايى: شيرين كيانى

ويراستار فارسي و انگليسي: ابوالفضل توكلي شانديز 

فصلنامه گلجام داراي درجه علمي- پژوهشي براساس مجوز شماره 3/2910/1358 مورخ 83/12/17 از كميسيون محترم بررسي نشريات 
علمي كشور- وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري است.

با حمايت:
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فهرست مطالب

پژوهش در فرش؛ با ضرورتى چند وجهى و زمان بر/ محمدرضا عابد 
نقش مايه طاووس در دست بافته هاى گليمى اقوام شاهسون و قشقايى

افسانه قانى

بررسى امكان پذيرى ايجاد كارگزارى كنترل كيفيت فرش دست باف با تأكيد بر كارگاه هاى خانگى
عباس جوهرى،  سيد محسن مشرف،  دكتر محمد نجار فيروزجايى،  مهدى هاديان، رضا اهللا داد

عوامل مؤثر بر فروش فرش دست باف و ماشينى در بازار ايران
سيد محمدمهدى ميرزاامينى،  دكتر فريبرز صديقى ارفعى

مطالعه نمادين نقش درخت- ستون و پرنده بر نمازليق هاى تركمن
دكتر بهار مختاريان، شهربانو كاملى

بررسى جايگاه حاشيه در فرش هاى تصويرى دورة قاجار
حجت اله رشادى، دكتر محسن مراثى

تحليل نقشه  فرش هاى شكارگاهى محمد حسين مصورالملكى بر مبناى فرش هاى شكارگاهى دورة صفوى 
دكتر على اصغر شيرازى، حسام كشاورز 
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هم  اولويت  آيا  اما  است،  ضرورت  يك  بنيادى  پژوهش  الف) 
هست؟

در حال حاضر پژوهش هاى بنيادى گوناگونى در حوزه هنر- صنعت 
صورت  دانشجويان  و  محققان  سوى  از  ايران  دست باف  فرش 
مى پذيرد كه در جاى خود ارزشمند و شايسته تقديرند. انجام چنين 
تحقيقاتى به گسترش چشم انداز نگاه علمى به مقوله فرش دست باف 
و رسيدن به نگاهى جامع و فرادستى در اين حوزه يارى مى رساند و 
زواياى پنهان اين هنر كهن و اين گستره تاريخ مند و آميخته با فرهنگ 

و تمدن ايرانى و اسالمى را بهتر و بيشتر آشكار مى كند.
اما هنر- صنعت فرش دست باف در ايران همچنان به پژوهش هاى 
كاربردى نيز نيازمند است. اركان مختلف اين هنر- صنعت و فعاالن 
آن در همه رده هاى فرايند توليد تا توزيع مشتاق دانستن ماحصل 
پژوهش هايى هستند كه به افزايش بهره ورى، بهينه ساختن توليد، 
حفظ تندرستى عوامل توليد، بازارسازى و بازاريابى، نيرومند شدن 

در برابر رقبا، و ... بينجامد.
بررسى مجموعه مقاالتى كه براى انتشار به گلجام مى رسند نشان 
مى دهد كه گاه اين نياز مبرم توليدكنندگان و عرضه كنندگان فرش 
تحقيقات  به جاى  پژوهش ها  در  اولويت  و  مى رود  ياد  از  ايران 

كاربردى، جاى خود را به پژوهش هاى بنيادى داده است.
تدبيرى بايد.

ب) از زواياى مختلفى به فرش بنگريم.
فرش دست باف ايران كمتر از دو دهه است كه آموزش دانشگاهى 
را تجربه مى كند و در طول اين سال ها دانشجويان بسيارى در اين 
رشته رداى دانش آموختگى بر تن كرده و عنوان كارشناس فرش را 
دريافت كرده اند. آشكار است كه اين جمعيت فراوان دانشگاهيان 
در حوزه فرش دست باف اصلى ترين پژوهشگران اين هنر- صنعت 
چندوجهى  ياد نبريم كه فرش مقوله اى گوناگون و  باشند، اما از 
است. از يك سو ميراثى از فرهنگ و تمدن ايرانى و برجاى مانده 
از تاريخى سترگ است، از سوى ديگر يك هنر ناب و نمادى از 
هنرهاى ايرانى و اسالمى اين سرزمين. از يك سو پايى در توسعه 

پژوهش در فرش؛ با ضرورتى 
چند وجهى و زمان بر
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دارد و شاخصه هايى همچون اشتغالزايى و تكيه بر توليدات بومى را 
با خود دارد و از سوى ديگر رنگ و بوى اقتصادى گرفته و به عنوان 

يكى از اقالم صادرات غيرنفتى كشور نقشى در ارزآورى دارد. 
اين چندوجهى بودن مى طلبد كه در پژوهش ها نيز از زواياى مختلفى 
بدان پرداخته شود و لزوم در نظر گرفتن فرش به عنوان عنصرى بين 
رشته اى در امر تحقيق آشكار مى شود. روان شناسى، جامعه شناسى، 
اقتصاد، تاريخ، تبليغات، ارتباطات، ادبيات و... هر يك مى توانند از 
منظرى خاص با هنر- صنعت فرش دست باف همراه شوند و از اين 

رو گلجام پذيراى مجموعه اى از علوم خواهد بود.

ج) پژوهش زمان بر است؛ داورى نيز.
پژوهش امرى دقيق، زمان بر و پروسواس است و داورى بر فرايند 
و نتايج پژوهش نيز كار آسان و سريعى نيست و به همان اندازه 
علمى-  نشريات  از  بسيارى  بر  مى طلبد.  نظر  دقت  و  وسواس 
پژوهشى همچون گلجام خرده گرفته مى شود كه چرا نظم در انتشار 
ندارند و دير به دير منتشر مى شوند. يكى از پاسخ ها همين است كه 
بر فرض كه مقاالتى پرتعداد به دست گردانندگان نشريه برسد و بر 
فرض كه بسيارى از اين مقاالت از رتبه و درجه علمى مطلوبى هم 
برخوردار باشند، باز هم كار آسان نيست و فرايند ارسال هر مقاله 
براى چند داور، تجميع و تطبيق آراى داوران كه گاه هم نظر نيستند، 
رفت و برگشت مقاله بين داور و پژوهشگر براى تصحيح و تكميل 
كاستى هاى احتمالى و ... خود امرى زمان بر است كه موجب تأخير 

در انتشار چنين نشرياتى خواهد شد.
هرچند كه مى توان از داوران مقاالت انتظار داشت سرعت عمل 
بيشترى داشته باشند، اما انتشار با تأخير بهتر از انتشار مقاالتى با سطح 

علمى كم و يا داراى كاستى است.

محمدرضا عابد


