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تـرين    اي در زمينة فرش دارد و امروزه نيـز يكـي از مهـم               خي غني يكشور ما پيشينة تار   
صـنعت فـرش دسـتباف در       . رود  شـمار مـي    كنندگان فـرش دسـتباف در دنيـا بـه           دتولي

گذشته مبتني بر تجارب استادكاران و بافندگان سنتي بـود و از نسـلي بـه نسـل ديگـر                    
بـا  و طبعـاً    ير، صنعت فـرش بـه يـك علـم تبـديل شـده               در چند دهة اخ   . شد  منتقل مي 

 صـورت  توان آن را بـه  مي كه طوري رويكردي علمي مورد توجه قرار گرفته است؛ به     
اي مختلـف   ههـاي فنـي و دانشـگاه         و آموزشـكده   يك رشـتة تحصـيلي در هنرسـتانها       

 .انتخاب كرد
ابع شـود؛ زيـرا منـ    شـدت احسـاس مـي    كمبود منابع علمي در اين رشتة نوپـا بـه   

گـاهي  رسهاي تخصصي رشتة فرش، گـاهي بسـيار قـديمي و            دموجود براي تدريس    
اشاره » علوم الياف «توان به درس       از جملة اين درسها مي     .اند   و پيچيده  يبسيار تخصص 

اي از انـواع      در اين درس، دانشجويان فرش نيـاز دارنـد كـه اطالعـات گسـترده              . كرد
بـه مباحـث    اين گـروه دانشـجويان      . ندالياف و كاربرد آنها در صنعت فرش كسب كن        

 نيـازي ندارنـد؛ از ايـن رو         ،هاي مهندسي نساجي اسـت      پيچيدة الياف كه در حد رشته     
ايـن درس   تنـي بـر سرفصـل       كتاب درسي آنها بـه صـورت خـاص و مب          الزم است كه    

از ايـن   . در اين كتاب سعي شده است كه بـه ايـن نيـاز پاسـخ داده شـود                 . تدوين شود 
 ، براي سه واحد درسي تهيه شده اسـت         علوم الياف  اساس سرفصل درس   كتاب كه بر  

دانشجويان رشتة فرش دانشجويان سـالهاي اول كارشناسـي رشـته مهندسـي              عالوه بر 
نساجي، همچنين دانشجويان رشتة فرش دانشگاه علمي و كاربردي و هنرجويان رشتة            

 .توانند استفاده كنند فرش نيز مي
دانم كه از همة كساني كه در نگارش ايـن كتـاب بـه     خود الزم مي   در اينجا بر  



 شناسي       الياف٢

رسول موسوي حاجي،    جناب آقاي دكتر سيد   : خصوص از   به ،  اند  ام كرده   نحوي ياري 
بـراي  » سـمت «مسئوالن سـازمان      و دانشكدة هنر دانشگاه سيستان و بلوچستان      رياست

ه حـامي   و همسرم، دكتر فرهاد حدادزاده،كه در كلية مراحل همـوار         انتشار اين كتاب    
 .اند قدرداني و تشكر نمايم و مشوقم بوده

در خاتمه با اميد به آنكه اين كتاب بتواند براي دانشـجويان رشـتة فـرش مفيـد                  
گرانقـدر تقاضـا     و اسـتادان     زباشد و باعث ارتقاء دانش آنان شود، از دانشجويان عزيـ          

ند تـا در    بـه اطـالع مؤلـف برسـان       و مشكالت احتمالي كتـاب را        هاشود كه نارسايي    مي
 .هاي بعدي اصالح شودچاپ
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