
  �� از ���� �� ا	�وز�����
���� � ��  

  )1382 #"�- �داد/ ��ل اول، ���ر� اول(��� از م��� ه� و م�دم 
  

�(�د�            *)+�, �), *)�   #�."��7 واژ� +�ا��47 ا�* و در ز,�ن ا��8"�7 ,� 1ن #�.��67 م� 45ی2، و 1ن ,� م/�� .�ر-(� ا� ا
���2 و ��@?�� م64ع ای��د >2>� .4د 1ن رو� #�ر را ,� =4ر >�م� ,;4) �5": ,�+*(.  
  
، م/(�� ج2ی(�2 ,(�ا�    " LA Biennale De Lausanne �(4زان " م، ه�Eم�ن ,� .��"D دو����� #�."(��7 در  1971از ��ل    

�2 >� ا,/�د #���7 دا��6 و �1?�را ,� دی4ار      �6H5 �#4ج��2 و #�."��7 ,� م7 �6+�5 �I� 4رت    1ن در)K �), �)2 و ی�Eم� 1وی
  ."��O م��2 در +�N ی� رو� زم"�M Dار ده2، و >�ر,�د��ن -4ن #�,�4 ����� ی� م���7 ,��2ا��Lم .

�Mار م� 5"�د و ,� مH?4م ج2ی2#�� در اS�T ���ی@�8ه?��  Fiber Artم، #�."��7 زی� م���R4 ه� ا�"�ف ی�1990   از ده� 
  .ف ,�+�6 ��2 و ی� ,�+�6 �@�2 ا��H6د� م� �4ده�� و ��1ر ه�م2ان >@4ره�� مU�6V در زم"� ه� مH?4م� از ا�"�

  
"X ه�� مU�6V ��7ج� و ,�+�52 از ���M �"WM ,�+�، �5": ,�+�، ج�ج": ,�+�، ور�� ,�+�، .�ر-� ,�+�،        O# در #?"� �1?� از

دوز�، -?(�  ، م"� ,�+�، -�پ �"��M ،X"#�, ،Xم�Oر، ��2 م(���، �(4زن             'Macrame دارای� ,�+�، >�رت ,�+�، م�Oم� ,�+�     
  .#"�O و T"�� م� #4ان ا��H6د� >�د

  
                 *)�"(X ,(7"�ر ."(@�+* >(�د� اO# �)I� ر م� رود >� از���.�ر-(� ه(�� زیW(� و �Z")H     .    ��7ج� از 2Mی��6ی�L D+� ه� ,� 

2 >� در 1ن ��@?�� ."["�2 را ,� � }ه� ��7ج�{,7"�ر� در ج?�ن �4#"2 ��2 ا�*، ام�      ���4زن را م/��4 ,� #�."��7 م� 
2دوز� ,� .�ر-�   .ی� ,� �5": ,�+� و ���M ,�+� ای��د م� >

  
             *)�:    #�."��7 از زم��?�� دور ,� م� ر�"�2 و ����4 ه�ی� از 1ن در >@4ره�� مU)�6V ج?(�ن، از 5^�(�6 ه(�، ,(��M م��(�2 ا

           �))K `))�� �)), د�a"))ن اول م�))M �)), ا� م�,((4ط �))/cM ،در ای((�ان X))زی�ی�. �))�c"S و .�"O((�ن در �1((�ر ,((� د�((* 1م((�2 از م
 و #�."((��7 ه((�� ا,�ی((@�"CORTE  D، �1((�ر ,((� ج((� م��((�2 از WcM((� ه((� از M((�ن دوم #((� �?((: م(("aد� در م((PEROU       �d.((�و

4�، ��1ر #�."��7 ارو.� م�,4ط ,� M(�ن ی(�زده:   )مSONGS  )960-1280در -"D م�,4ط ,� دوران ���e ه� K'o-Sseus>4ا
��4gن  در +�ا�BAYEUX �7م"aد� و �4زن دوز� ,�ی4 D� از COLOGNE در >SAINT CEREON  ��4)�4 و #�."��7 

*�  .1ن ج��� ا
  

          *)�.    #�."��M ��7?� ,� ا,/�د ,7"�ر و�"h و ,� ��5 �5": ,�+�6 م� ��2 و .4�` �5م� ,�ا� دی4ار >�"(�7 ه(� و >� ?(� ,(4د� ا
           D�,45 ��5ر�< Z"���   GOBELINاوج �4O+�ی� 1ن در ارو.� از زم�ن #� �, ،Zن م/�و+(�  1662ل  در .�ری����� �< *�م، ا

4�(((aO")))�D"-(((4ن . NICOLAS POUSSIN )1594-1665ش +�ا�(((�47/ م�)))��"(،" �)))� FRANSCOIS  +�ا�(((47ا ,4

BOUCHER) 1703-1770رل �(((4,�ن   "،")��(((�ش +�ا�(((�47 / م�)))� CHARLES LE BRUN)1619-1690ش / م�)))��
=�L?�� ج���W ,(� ای(D >�ر5(��    )" �ش ا�;��"�ی���/ م1746-1828 (FRANCISCO GOYA+�ا�4O7"7 45ی� " و)" +�ا��47
  .ارا�g داد�2

  
D#ح ی� >�ر�= ^T�< �, ش ,�ا� #?"� =�ح #�."��7 ا,26ا =�ح را���   Carton  D#�2 از رو� >�ر+�, Z;����ر� 5^ار� و  

  .=�ح را اج�ا م� >�د
���M ،�2?� در ارو.�، ,� ض4ا,o و م2nود�            �6+�, ��?"� ه�� �Mار داد�، ادام� ی�+* و در اوا (� M(�ن   ایD ه�، ه�[4ن ���

"�د� , ��4n# د و�<�""q# �7ج�� ��4زده: و اوای� �Mن ,"67: م"aد�، ,� ه�* �5وه� از ه�م2ان ��4n ��8ش و #�OH ه
2� ��7�# �  .در ایD ه� 4Kرت �5+* >� م�� ,� ر��7��7 در ایD ر��6 از ه

  
�����WR ،2رت ا�2 از   �� �Rم� >� در ای4n# Dل ��` ا  : را ای�H م� >

(� ,(� ارزش 5(^ار� دو,(�ر�     )" ه�م(2 ا��8"(�7  / مWILLIAM MORRIS )1834-1896وی�"�م م(4ری�I�" Zی�  )1Wم
�یh د��6 را ,� >�� د45�5ن >�د و در زم"� �(�7ج� >(�ر,�د �(r و                K �, �4 ��8شn� �< ی� ا��I� �6؛��یh دK

ه((� �((�7ج� ارو.((�� �((���� و م�>((�E و 6L((� ژا.((D و ای((��ت مn6((2 ,((� ج((�  ,�+((* را #q""((� داد و #((��"� ,((E7ای� ,((� 
*�/�86 ,4د�2 و ای�OH# D م��             . 5^اK 2 ووی�"�م م4ریZ و ی�را�` در ا��67�8ن م/2�6 ,� ه��Oر� �EدیX ه�م

�یh د�(�6 و ه�ه((��        " Art Nouveauه(� �(4  ",(� ."(2ای`   )K ،�4 �8((�ش ,(� م/�(�ر�)n� 2 و)� �)Oدر ارو.(� و 1م�ی 
  .دی�8را #q""� داد



�"Z م2ر�� ه�� ,�ه�س )2�#BAUHAUS )1919-1933(2  . در ���1ن) مدر ایD م2ر�� ه�� �"E ,� ه��Oر� ه�م
/�86 #�>"2 م� >�د�2 و م/2�6 ,� ."4��86 +�م K 2 =�اح(و"X ) ه�مO# �86(و/K (4د�2؛, 

�(�ل            ,�E5ار� ���ی@�8ه?�� دو����� #�."��7 در �4زان �Z"g4، >(� در .           )3 �), ��7)".�# ����)���("D ���ی(@��8 دو 
19712� :م، ��6O ه�� زی� در,�ر� #�."��7 �4 م�cح 

Uا� ( �7ج�� U"� م4اد او�"� م� #4ا�2 از ه� �4ع )�/"W=-�R4d2؛)  م�  ی� ه� جZ دی�8 ,�
��"��  4د ,�W+2؛) ب vW= 2م� #4ا� Z< و ه� *�"X ,�+* و ��4n ,"�ن 1زاد اO#  
(�N)+ �2 در م/�((�ر�،              >(�ر,�د #�. ) ج"(E)"� ��7 1زاد ا�(* و م(� #(4ان از 1ن ,(� K((4رت دی(4ار 1وی(E، م�(��7 �(�م، ج(2ا >

� و ی((((((((((((� +((((((((((((��N ,"�و�((((((((((((� و مo"))))))))))))n زی((((((((((((7* ا�((((((((((((�H6د� >((((((((((((�د      n))))))))))))K �))))))))))))Lاز =�ا ��d))))))))))))R.  
  

:    #4dی� ��ز� در ای�ان .(Z از #(o�7 ا�(aم، ,(� مI(4ر از ,("D ,(�دن ری(@� ه(�� ,(* .��(�6، م(h و ,(�+M D6(��� و �5("                            
   2�در دور� 4HKی� ه� #4dی�� دو,�ر� رو�v �5+* و ,�+���M D6 و �5": ,� ا�2از� h)cM >6(�ب   . #4dی�� �"E م2#� م47خ 

  .و E, ��))))))))))5ر65(((((((((((�، ,(((((((((((�ا� دی4ار>� ?(((((((((((�، �(((((((((((� در ,�زاره((((((((((� و .(((((((((((�د� #/Eی(((((((((((�  4ا�?(((((((((((� رواج ی�+(((((((((((*  
  

         < *�"X ه�� مU)�6V �(�7ج� -(4ن M(���        م47ج�ت #4dی�� ,7"�ر �H"�7 از ایD دور� در م4ز� ه�� د�"� م4ج4د اO# �
    2))  .,((�+�، �5((": ,((�+�، زر� ,((�+�، �((4ز�2وز� و O��M((�ر� اج((�ا �((�2 ا�((2 و از اوج ه((� #�."((��7 در ای((�ان �OLی((* م((� >

  
ا��6W >�ر��5 ه�� �5": ه�� #4dی�� دور� �4HK در �?�ه�� >���ن، #�WیE و اHK?�ن ,� د�"(� �(�م/�4م، در اوا (� M(�ن              

  a")2ه: مHن                      ه�)M �), 4ی�� م�,(4طd)# ��)1م(�2 از �5(": ه *)�د�، یWO(�ر� د�(* از +/��"(* م(� >(@2، و�(� ���4(� ه(�� ,(� د
=�ح ایD �5": ه�� #4dی�� . ���Eده: و ه2Hه: م"aد� م4ی2 1ن ا�* >� ,� ا�"�ف ا,�ی@: و a5,46ن =a و ���� ,�+�6 ��2 ا�2

*��S ا��?= ���  .از ه�م2ان در,�ر ��� �WRس و 
  
�6  (ش ,�+* #�."��7 ی� �5": ه�� #4dی�� در >�ر��5 ,�+* م"�اث +�ه�8     1335ز ��ل      ا)�T1(�ز و  ) ادار� >� ه�ه(�� 

6D�,45 {2 ,�+�{در ایD >�ر��5 ,� 1ن �4ع ,�+* . در Z. *�"�L از �� �Mن ایD ه� 2Mی�� دو,�ر� اL"� م� �4دH5 م�.  
� ,� ,�+* ��1ر ������� -4ن >��ل ا���(X و م�(X ا�(@/�ا� �W)K ه�(*           ,�+�52ن م�ه�� -4ن ج�@"2 ام"� و �U"c #�2ی�       

�(("���W  . >�د�((2 �?-4))  .�"((E در ای((D >�ر5((�� ,�+6((� �((�2 ا�((*) ��((�ش م/�K((�(از �1((�ر ,?((�ام ��R"�4((�2، ج�"((� ض(("�ء .((4ر، م
  

       M1 �6�4� �, ��و��، L(2ود دو M(�ن ا�(* >(� ای(M D(��� ه(� را در           4d# ��?"��Mی�� �"E اه�"*  ��K دار�2 و ,# Eوی�. ��
�� در >�ر ه�م2ان و د�* ا�2ر>�ران ���M ,�+� ا�*ای�ان م� ,�+2 و در وا�L hM>� از #��"� �OR و ����� . ��?"��M *+�,

  .#4dی�� >�ر 1���� �4Wد، ام� -4ن ,� دی4ار  ��� ه� و م�qز� ه� �Sd م� �D6+�, 2 �1?� رواج ی�+*
  

�((�ن ,((�ا� اراg((� =((�ح WR((�رت ,((4د از ��� �))MaR م((4رد ��?R4))��6?�� :    م4ض))��d))V"6?�� #((�ری�V و م((4�Nن دا ��))?-
    ���+�R و �Wم^ه ،��@R ،����L .        4د)�nب زاد� و م�)R D�7م ا�2یL ،2ح داد� ا��= �?"��M Dا� ای�, �< �K�/2ان ماز ه�م

�["�ن را م� #4ان ��م ,�د�+.  
�(2 >(� �(@���                     ش ��� 1355   در ��ل    �6)�(�و�� ,(� ��(�ی` 5^ا# E)وی�. ��)?L�= �), �2)�ی@�8ه� از 4d# ��?"��Mی�� ,�+6(� 

  .�14ور� در ایD ه� ,4د
  

ا�* >� ,�ادران 2H)Kر زاد� 1ن را  } ��راz{   ����4 ا� از م4�Nن دا���6?�� م^ه�W >� در ���?�� ا "� ,�+�6 ��2، +�ش      
����6 م360x510   �, �6از رو� =�ح م4�nد +��["�ن در ا,/�د         31 �/M4ی�� از واd# ن ,�+�6 ا�2 و�?HKم"�"4ن ��5 در ا 

�4را �R*����M *+�, �, �?��6"[� ه�� #4dی�� ا �d6ص دار�2. ا�?�  .ا>4ن >�ر�5ه?�ی7W"�ر� در #?�ان و 
  

              *)�2 ���ی@��8 #(�>4ن در #?(�ان ,�.(� �(�2 ا- E"� 4ی��d# 2ه���� �ش، از 1353 در �(�ل  �D"67)V ���ی(@��8  .    در زم"
    2))��(("4nن، در 5((���� �(("4nن ,�E))5ار  e))�ش �"((E دو ���ی((@��8 از ��((2ه��  1375 و 1374در �((�ل . �1((�ر م?((2س ه4

2�"  Figuratifا�(2ام وار "��2ه�ی� >(�  {: او در,�ر� ��2ه��  4د م� 45ی4d# .2ی�� ,?�ام د,"�� در ����5 �67�5ن ,�E5ار 
 � 4�,�# *�d  �6@", 2�2 ا���� �6ر ,"�دی` ی(�  . ���� را دار�4d#2ی�  �O�1 �, :م�  4ا#: ZL #�ز� ا� را در ��2 ,"2ار >

  }.��8ه` ,� =q# */"W""� ی�,2
  

        � 2او ,�ا� ��2 از ر�8?�� ا��K .(@:  . �، از اه��� ,�وج�د، #?"� >�د� ا�*    ��1ر ,?�ام د,"�� را 2Mرت اz دارو�T ه�م
)e�6 ��2 ) .@:  4د ر��  .�د� >�د� ا�*ا�H6و ر�8?�� 



  
2  ��: م��2ا�� ,�>@�� را م� #4ان ��م ,�د        او در ��1ر .    از ه�م2ا�� >� در زم"� #�O دوز� ه�� #4dی�� +/��"* م� >

              2)�W دوز�، #O(� دوز�، -(�پ �("�X و ����(� رو� .�ر-(� ا�(�H6د� م(� >. ��?��1(�ر او #n(* #(��"�    . #�."��7  4د از رو
ا�* و #�."��7 ه�ی` ه��ر� +�Nه�� م|W* و مH(� دی(ESHER  "   �2ا��"  �c=� ا�aم� و >�ره�� م""�#4ره�� ای�ا��،

  .م� �4د
  
    *))��1((�ر  ((��: . #((�>4ن دو ���ی((@E))"� ��8 از #O((� دوز� ه((�� #((4dی�� ز�((�2 ی((�د +"((�وز� K((�,�� در #?((�ان ,((� .((� �((�2 ا

*�  .�W5 �"��# *n# ��,�K و ���M ,�+� ه�� #4dی�� ا
 ?����� ا "� ���ی@�8ه?�� م2/6د� از ��1ر ����� رو� .�ر-�، -�پ ,�#"X، -�پ ,� م?� و -�پ �("�E)5�, Xار �(�2                     در 

*�2ی�ر� را م� #4ان ��م ,�د. اH�  .و از +/��ن ایD زم"� ه�م2ا�� -4ن وی46Oری� ج?��@�ه� ا+@�ر و 1زی�6 ا
  

����5 �67�5ن ,�E5ار و #/2اد� از ��1ر �?�زاد �Tو� در  در D"67V�   1371 ���ی@��8 از #�."��7 ه�� م2رن در  �داد      
2� �6�  .1ن ,� ���ی` 5^ا

̀ (   از #�."��7 ه��  ��: �?�زاد �Tو� هcM *H/� در ه�6 >("`          �(���6 م6(�در   128x1000و ی(cM X/(� ,(� ا,/(�د     ) >(" 
      *���2 ا Sd� ی�ای� م�7+�ان  �رج از >@4ر، در +�ود��5 م?�1,�د، ,� دی4ار^. D����1(�ر او، ه�[(4ن ����(� ه(�ی`،     در . 

  .�5ای` ,� ر�8?�� #2 و �L: دی�2 م� �4د
  

   از دی8(� ه�م(2ان #�."((��7 م(2رن >((� #(�>4ن ���ی(@�8ه?�� م6/((2د� 5^ا�(�6 ا�((K �)H=�R 2(�ا+�، �((�7یD >"?(�ن، +�ی((�2          
��را �Kد�M و �� ����� را م� #4ان ��م ,�د ،D"�� 4ل زاد����ه4ارا��، �2ا درز�، زه�ا ر.  

  
ه2ف مD #��,� و >@U ام���Oت +�اوان ه� #�."(��7 ا�(* >(� ,(�       {:    �K �H=�Rا+� در,�ر� #�."��7 ه��  4د م� 45ی2       

      :. ا��H6د� از 1ن ه� ,�+* را ورا� ,�دا�* 4�Rم >� 1ن را در ���M S��M و >H;4ش، ,�+6� و .�ر-� م� .2ار�(�R ،2ض(� >(
  ��6 -4ن ���M، �5":، زر� و T"�� از یX =(�ف .(@�W"6ن +�ه8(� �"�وم(�2 در     در ای�ان وج4د ��,�� دی�ی� در ,�+6?�� 

 o�+ �66 >� ارزش ,�+* را"�6 و �D67O ذه�ایD زم"� ا�* و�� از =�ف دی�8 ارا�g ,ُ/2 ج2ی�2 از ,�+* در م��,� ,�+* 
  .���M م� .2ارد، ا6L"�ج ,� م��ر�* دارد
�(�2 ا�(�H6د� >(:، و�(� �1[(� در         در >�ره�ی: �7Lس ,4د� ام >� از +�م ه�         �2���2 و #�Oار �1[� در 5^��6 ا���م  �6 �� �

2��W� ���M `�� د� ام >� ی�د1ور ��` .�ر-� ی��< ��R 1ن ,� ��45 ا� �g�4 اراn� . ،���M �� و *�زی�ا >� �ZH >�ر �� .�ر-� ا
�6 ,��2 #� در��,� ایD +�م و ر�e و ,�+* و +��N >�ر ,�ی2 �14ور� دا,2�  }. S��M ایD >�ر �8, 4

   2  .ا>|� #�."��7 ه�� �K �H=�Rا+� �� ,/�2 ا�* و ایD وی��5، #�."��7 را از ��ی� ,�+6?�� م�c7 م��6یE م� >
�(�2 ا�(2، ,�ج?(�� ,6(� ,(� ج(��        { :او در,�ر� ا��V6ب ا�"�ف م� 45ی2   �O"6)�a. ه�ی��ن�?� �< :"م� در زم��� ز��52 م� >

   4�ه4ی* م� در ا��dnر رای��� ه��* و ,�4  4ش =W"/* � ,� �� ,�4 دود و ,D6 و 1هD +�ام(4ش         . �2در �6ن >���6 م� 
 *��(��M و ,(�گ 5"�ه(�ن، -(4ب و �(�         . ��2 ا ،U)< ،�W. �"WM از *�ا�V6(�ب ای(D   . ا�"�ف >�ره�� م2�R D#�ً  ا�"�ف =W"/� ا

*�  }.م4اد ج?* ی�د1ور� =W"/* و  ��N+ vی� 1رام` ,V` ا
  

 D2   ��7ی"O?�� مU�6V .�ر-� ,�+� در ��1ر  4د ا��H6د� م� >O# ن از�?"<.  
  

4ن دو ���ی@��8 م@��6 در زم"� ه� مH?4م� و ,� ا��H6د� از ا�"�ف ,�E)5ار >(�د�         <�# E"� ه4ارا�� و �2ا درز���   +�ی�2 
ر �(2، #�,�4ه(�ی� از ای(@�ن ,(�      در م�n م4ز� ه�ه�� م/�E)5�, �Kا 1381در دوم"D ���ی@��8 ه� مH?4م� >� در م?�   . ا�2

��2 ,4د >� در,�ر� ��`  �ل >4,� د�6?�� ز��ن ج4ب ای�ان ,4د و ه�Eم(�ن ,(� 1ن     �6�ا��H6د� از ا�"�ف م64ع ,� ���ی` 5^ا
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