فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 12
بهار 1388

1

راهنمای نویسندگان نوشتارهای علمی
در فصلنامه علمی  -پژوهشی انجمن علمی فرش ایران
 nدر اي��ن مجله ،نتيجه پژوهشه��ا و تجربههاي علمي در
زمينه فرش و زيراندازها و توسعه دانش در اين زمينه به ويژه
دريك��ي از موضوعات :طرح و نق��ش ،رنگبندي ،رنگرزي،
بافت ،مرمت ،مواد اوليه ،اقتصاد و بازرگاني ،مديريت ،تاريخ و
فرهنگ ،جامعهشناسي و مردمشناسي فرش منتشر ميگردد.
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 nنوشتارهاي پژوهشي ،تحليلي ،نقد كتابهاي علمي -هنري و
گزارشهاي علمي و هنري در زمينه فرش و زيراندازها نيز پس از
داوري و تصويب در هيأت تحريريه قابل انتشار است.
 nمقالهه��ا باي��د داراي بخشهاي :چكيدهء فارس��ي ،واژههاي
كليدي ،مقدمه ،متن مقاله ،نتيجه ،پينوشتها و فهرست منابع و
چكيده انگليسي باشد.
 nنوش��تههاي ارسالي نبايد قبال ً درهيچ مجلهاي به چاپ رسيده
باشد .همچنين مقالههاي ارسالي به اين فصلنامه نبايد همزمان به
مجله ديگري ارائه شده باشد.
 nنوش��تارهاي ارس��الي ترجيح ًا به زبان فارس��ي باش��د .ضمن ًا
درصورتيكه به زبان ديگري نيز ارس��ال ش��ود پ��س از ترجمه و
تصويب هيأت تحريريه به چاپ ميرسد.
 nپينوش��تهاي مقال��ه (معادله��اي واژهه��ا  -اصطالحها -
توضيحها) در متن به ترتيب ش��مارهگذاري شده و در پايان مقاله،
پيش از فهرست منابع تحت عنوان پينوشتها ارائه شوند.
 nاندازه نوش��تارها بايد بين حداقل  5و حداكثر  15صفحه مجله
(با احتساب تمام بخشهاي مقاله) باشد.
 nتصاوير ارس��الي بايد به طريق رنگي و يا سياه سفيد و درابعاد
 9در  14سانتيمتر باشد.
شماره عكسها ،طرحها ،جداول و نمودارها به ترتيبي كه در متن
مقاله به آن اشاره شده در پشت مدارك با مداد نوشته شود .جهت
عكسها و طرحها با فلش در پشت عكس مشخص شود.

 nنوش��تارها و مقالههـا بايد در  4نس��خه تايپ ش��ده با نرمافزار
 Word 2003در قط��ع  A4ب��ه همراه  CDمت��ن و  CDتصاوير با
ُفرم��ت  Tifو نام��هاي به عنوان س��ردبير مجله گلج��ام (پازيريك) به

صندوقپس��تي مجله :تهران ،صندوقپس��تي  ،1361-13145فصلنامه

گلج��ام ،انجمن علمي فرش ايران و يا نش��اني :ته��ران ،خيابان
س��پهبد قرني ،نرس��يده به پل كريمخان ،خیابان شهید کالنتری،
پالک ،64س��اختمان ش��رکت س��هامی فرش ایران ،طبقه هفتم،
انجمن علمي فرش ايران ارسال شود.
 nمشخصات نويس��نده يا نويسندگان مقاله ،به شرح زير قبل از
چكيده نوشته شود.
ن��ام و نام خانوادگ��ي  -ميزان تحصيالت  -رش��ته تحصيلي -
رتبه علمي  -آدرس و تلفن -دورنگار يا پس��ت الكترونيك (ابتدا
نويسنده مسئول يا عهدهدار نوشته شود)
 nترتيب 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.
 nارجاع��ات به منـابع درمــتن نوش��تار ش��امل ن��ام خانوادگي
نويسنده ،س��ال انتشار و ش��ماره صفحـه در انتـهاي نقل مطلب
در پرانتز بيايد.
 nصحت نوشتارهاي علمي با نويسنده يا نويسندگان است.
 nاستفاده از مطالب مجله انجمن علمي فرش تنها با ذكر مأخذ،
مجاز است.
 nنشاني پست الكترونيكي:

			

E-mail: goljaam@icsa.ir

هيأت تحريريه فصلنامه

شغل:

				
اينجانب:
نشاني پستي:
تلفن:
				
كدپستي:
مايل به اشتراك يك دوره يك ساله ( 4شماره) از شماره  ........تا  ........هستم.
هزينه اشتراك يكساله 8000 :تومان
لطف ًا فرم اش��تراك تكميل ش��ده را به همراه اصل فيش بانكي ش��ماره حس��اب جاري  72692041/48بانك ملت شعبه دکتر قریب
(كد )67355در وجه انجمن علمي فرش ايران واريز و به نش��اني :تهران ،خيابان س��پهبد قرني ،نرسيده به پل كريمخان زند ،خيابان
ش��هيد كالنتري ،پالك  ،64س��اختمان شركت سهامي فرش ايران ،طبقه هفتم يا تهران ،صندوق پستي  13145-1361ارسال نماييد.
تلفن88929358 - 88929357 :

فصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمي فرش ايران
صاحب امتياز :انجمن علمي فرش ايران
سردبير :دكتر حبيباهلل آيتاللهي
مديرمسؤل :دكتر محمدتقي آشوري
هيئت تحريريه

(به ترتيب حروف الفبا)

				
دكتر محمدتقي آشوري
دكترحبيباهلل آيتاللهي			
				
استاد رضا اهللداد
			
دكتر سيدجاللالدين بصام
				
دكتر سيروس پرهام
			
دكتر اميرحسين چيتسازيان
				
دكتر حسن خاتمي
				
دكتر كيخسرو سبحه
				
استاد محمدرضا عابد
			
دكتر مهرانگيز مظاهريتهراني
				
دكتر مجيد منتظر

عضو هيئت علمي دانشگاه هنر
عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد ،دانشگاه تربيت مدرس
مدرس دانشگاه و كارشناس فرش
عضو هيئت علمي مؤسسه آموزش عالي جهاد كشاورزي
محقق فرش و صاحب تأليفات
عضو هيئت علمي دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان
عضو هيئت علمي دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان
محقق و عضوهيئت مديره اتحاديه صادركنندگان فرش
مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد مركز ملي فرش ايران
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

			
مديرداخلي :عباس اكبري
ويراستار فارسي و انگليسي :ابوالفضل توكلي شانديز

عضو هيئت علمي دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان
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فصلنامه گلجام داراي درجه علمي  -پژوهش��ي بر اس��اس مجوز ش��ماره  3/2910/1358مورخ  83/12/17از كميس��يون محترم بررسي
نشريات علمي كشور -وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري است.
با حمايت:

داوران مقاالت اين ش��ماره به ترتيب حروف الفبا عبارتند از :حبـيباهلل آيتاللهي ،بــيژن اربــابي ،محمدعـلي اس��پناني ،رضــا اهللداد ،محـمد امــاني،
مجتبي انصاري ،سيدجاللالدين بصام ،سيروس پرهام ،مهدي پوررضائيان ،ايرج داداشي ،سيدامير احمدذريهزهرا ،تورج ژوله ،سيدسعيد سيداحمديزاويه،
فريبرز صديقيارفعي ،علي صنايعي ،محمدرضا عابد ،مهرانگيز مظاهري ،محسن نيازي.

 2000تومان

مرکز پژوهشی فرش

کانون
هماهنگی
فنآوری فرش
ایران

فهرست مطالب
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5
11
31
55
69
87
99
123

سال بینالمللی الیاف طبیعی
اندازهگیری سطح بلوغ الکترونیک سازمانهای درگیر در صادرات فرش دستباف ایران
دکتر سیدجاللالدین بصام

دکتر مرتضی فرجی ،احمد لطفی

تأویل و تفسیر معانی نمادین نقشمایه ماهی در قالیهای دوره صفویه با نظر به مثنوی
معنوی موالنا طیبه صباغپور ،دکتر مهناز شایستهفر
بازخوانی تحوالت تجاری صنعت فرش در عصر صفوی عابد تقوی
بررسی نقشمایه درخت بید مجنون در قالی «نقش خشتی» استان چهارمحال و
بختیاری حمید صادقیان ،لیال مدنی
بررسی سالمت روانی و فرسودگی شغلی در گروهی از بافندگان فرش سید سلمان علوی ،فرشته جنتیفرد
بازشناسی پردیس در بستر نمادگرایانه معماری و فرش ایران دکتر امیرحسین چیتسازیان
صورتهای متنوع درخت زندگی بر روی فرشهای ایرانی حسین عابددوست ،زیبا کاظمپور

ســال بینالمللی الیــاف طبیعی
به پیش��نهاد فائو س��ال  2009میالدی از س��وی مجمع عمومی س��ازمان ملل بهعنوان سال
بینالمللی الیاف طبیعی نامیده ش��د .الیاف طبیعی با تولید  35میلیون تن در س��ال و اشتغال
میلیونها نفر در سراس��ر جهان و کمک به محیط زیست در جذب گازهای مضر و اصدار
گازهای مفید جایگاه مهمی در زندگی بشر دارد .تا  60سال پیش عمده پوشاک مردم جهان
با استفاده از این الیاف تأمین میشد و از آن پس با اوج گرفتن تولید الیاف مصنوعی ،کاهش
مصرف الیاف طبیعی نگرانیهایی را در جوامع بشری و تولیدکنندگان این الیاف ایجاد کرد.
در این س��ال انتظار میرفت که موضوع الیاف طبیعی جایگاه ویژهای بیابد و تولیدکنندگان
انواع الیاف طبیعی با همکاری مشترک یکدیگر بر جنبههای مثبت الیاف طبیعی تأکید نمایند.
اهداف سازمان ملل از اعالم این سال در موارد زیر خالصه میشود:
•افزایش آگاهی عمومی و در نتیجه افزایش تقاضا برای الیاف طبیعی
•تشویق دولتها برای رسیدگی به مسائل و مشکالت تولیدکنندگان الیاف طبیعی
•توسعه همکاری مداوم ومؤثر بینالمللی در میان تولیدکنندگان انواع الیاف طبیعی
•توسعه کارآیی و استمرار صنایع مرتبط با الیاف طبیعی
کش��ور ایران در میان کش��ورهای تولید کننده الیاف طبیعی جایگاه برجستهای را دارا
اس��ت ،به گونهای که در س��ال  2007میالدی در زمینه تولید پش��م رتبه چهارم ،در زمینه
تولید ابریشم رتبه پنجم ،در زمینه تولید پنبه حدودا ً رتبه بیستم و در زمینه صادرات کرک
رتبه شش��م جهانی را دارد .از آنجا که خوشبختانه میزان اقبال عمومی به الیاف طبیعی در
ایران باال اس��ت و همچنین تولیداتی که از این الیاف اس��تفاده میکنند زیاد اس��ت ،تقریب ًا
تمامی تولیدات الیاف در داخل کشور به مصرف میرسد.
فرش دستباف ایران مهمترین کاالی ایرانی است که اکثر تولیدات داخلی الیاف طبیعی
را مصرف کرده و با اس��تفاده از کیفیت مناس��ب این الیاف بهعن��وان مرغوبترین فرش
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دس��تباف در جهان مطرح اس��ت .البته سایر عوامل تولید فرش دس��تباف نظیر طرحهای
نفیس و بینظیر و اس��تادکاری بافندگان ایرانی و بقی��ه عوامل دخیل در این میان جایگاه
خود را دارند .در مقابلِ فرش دستباف ایرانی که تمام ًا از مواد اولیه طبیعی استفاده میکند،
کااله��ای دیگری در جهان عرضه میش��ود ک��ه از الیاف مصنوعی مانن��د اکریلیک ،پلی
پروپیلن ،نایلون و غیره استفاده میکنند.
متأس��فانه ناآگاهی عموم مردم جهان از مضرات الیاف مصنوعی وس��یلهای اس��ت در
دس��ت تولیدکنندگان اینگونه کاالها که بتوانند با استفاده مناسب از توانائیها و امکانات
متف��اوت الیاف مصنوع��ی در تولید کاالهایی متنوع و جدید بهعن��وان رقیبی جدی برای
فرش دس��تباف ایرانی و حتی فرش دس��تباف سایر کشورها مطرح ش��وند .بازار جهانی
زیرانداز در طی ده سال گذشته از حدود  5میلیارد دالر به حدود  10میلیارد دالر رسیده
و در ای��ن بین بازار زیرانداز دس��تباف از حدود  1/3میلیارد دالر ب��ه حدود  1/5میلیارد
دالر رسیده است .بنابراین مشخص است که بازار سایر کاالها که میزان بیشتری از الیاف
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مصنوعی استفاده میکنند افزایش چشمگیرتری داشته است.
اع�لام س��ال مخصوص برای الیاف طبیع��ی میتواند در افزای��ش آگاهی عمومی به
مزایای الیاف طبیعی بس��یارمؤثر باش��د .در این سال با توجه خاصی که به موضوع الیاف
طبیعی شده تعداد  93برنامه شامل کنفرانس ،سمینار ،نمایشگاه ،نمایش مد لباس ،بازدید
و غیره توسط کشورهای مختلف جهان در تقویم فائو گنجانده شده است که توجه عموم
مردم را به این موضوع جلب نمایند .یکی دیگر از اهداف اعالم این سال ،جلب توجه و
همکاری دولتها برای رس��یدگی به مسائل و مشکالت دستاندرکاران این صنعت بوده
است .همچنین بنا بوده که بخش خصوصی و تولیدکنندگان الیاف طبیعی با تعامل نزدیک
با یکدیگر در این زمینه تالش مضاعفی به خرج دهند.
در ای��ران علیرغ��م تمام مزیتهای نس��بی که در این خص��وص وجود دارد مجامع و
دس��تگاههای مس��ئول و بخش خصوصی حرکت فعالی صورت نداد ،به گونهای که از بین
 93برنامه مورد اش��اره ،فقط یک مورد در ایران انجام میش��ود .علیرغم اهمیتی که مواد
اولیه طبیعی – بهخصوص برای فرش دستباف  -دارد ،در این سال شاهد حرکت مثبتی در
ساماندهی این موضوع مهم نبودیم .برای تشریح بیشتر موضوع به موارد زیر توجه شود:

1 .1پنبه که یکی از تولیدات نه چندان قدیمی ،ولی درعین حال حائز اهمیت بسیار برای
صنعت نساجی و فرش محسوب میشود ،با چالشهای بسیاری مواجه شده است.
سطح زیر کشت پنبه ظرف  10سال تقریب ًا نصف شده است (میزان  238358هکتار
در س��ال  1997به میزان  120000هکتار در س��ال  2007کاهش یافته است) و یک
سوم از میزان تولید در این ده سال کاسته شده است (از 137هزار تن در سال 1997
به  95هزار تن در س��ال  2007کاهش یافته اس��ت) .به غیر از کاهش میزان تولید،
نوع پنبه تولیدی در ایران با بسیاری از دستگاههای جدید نساجی همخوانی ندارد و
عم ً
ال غیرقابل استفاده است .این امر دلیلی شده است تا صنایع نساجی مجبور شوند
نزدی��ک ب��ه  3هزار تن پنبه از خارج وارد کنند و در عین حال بیش از  11هزار تن
از پنبه داخلی صادر شود .از هر دوی این مسائل مهمتر ،نداشتن دیدگاه صحیح در
زمینه فرآوری وش پنبه به پنبه محلوج و قابل ریسیدن است .این کار که شاید یکی
از مهمترین مراحل تولید الیاف پنبه است مورد کمترین توجه قرار گرفته بهطوری
که در بدنه دانش��گاهی و تحقیقاتی کش��ور ،هیچگونه برنامه آموزشی و پژوهشی
برای این مرحله از کار انجام نشده است .یکی از دالیل آن میتواند سرگشتگی این
قسمت از تولید بین وزارتهای جهاد کشاورزی و صنایع باشد .از یک منظر ،تولید
وش پنبه در مزرعه کاری است که مستقیم ًا کشاورزی محسوب میشود و از طرف
دیگر ،تا وش پنبه به صورت الیاف در نیامده باش��د بهعنوان یک ماده اولیه صنعت
نساجی محسوب نمیشود .تبدیل وش پنبه به مواد اولیه ریسندگی در کارخانجات
پنبهپاککنی صورت میگیرد که امری است بین االمرین ،و متولی مشخصی ندارد.
بسا که بسیاری از مشکالت الیاف پنبه در این مرحله قابل رفع کردن باشد و یا حتی
ممکن اس��ت در این مرحله مش��کالتی به مشکالت پنبه اضافه شود .بنابراین الزم
است که با بررسی دقیقتر این مرحله از کار ،نسبت به تعریف طرحهای تحقیقاتی،
دورههای آموزش مهارتی و در صورت لزوم س��رمایهگذاری و ارتقاء ک ّمی و کیفی
کارخانجات پنبهپاککنی اقدام شود.
2 .2پشم ایرانی یکی از مرغوبترین پشمها برای تولید قالی است 75 .هزار تن پشم
در کل کش��ور تولید میش��ود .این کاالی باارزش دارای ویژگیهای برجستهای
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اس��ت که متأسفانه مورد غفلت واقع میشود .تعداد کارخانجات پشمشویی ایران
ش��اید از تعداد انگشتان دست تجاوز نکند و این تعداد کارخانه فقط میتوانند تا
حداکثر  20درصد از پش��م تولیدی را بش��ویند .مابقی پشم تولید شده بهصورت

شستش��وی خانگیُ ،گردهشور و یا حتی ناش��ور مورد مصرف واقع میشود .این
عم��ل عالوه بر آنکه از کیفیت پش��م میکاهد موج��ب افزایش هزینه رنگرزی و
فقدان برق و جالی فرش تولید ش��ده میشود .از سوی دیگر چربی که به الیاف
پشم چسبیده اس��ت در صورت جداسازی و پاالیش دارای ارزش افزوده باالیی
است .با شستشوی پشم در واحدهای بزرگ پشمشویی و استحصال چربی پشم،
ع�لاوه ب��ر جلوگیری از آلودگی بس��یار زیاد محیط زیس��ت ،درآمد خوبی برای
دس��تاندرکاران حاص��ل میش��ود و در حقیقت از دور ریختن ی��ک گنج ناپیدا
جلوگیری میش��ود .در عین حال کیفیت فرش ایرانی که با پش��م شس��ته ش��ده
مناسب تولید میشود افزایش یافته و بهای فرش نیز افزایش خواهد یافت.
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3 .3بر اس��اس آزمایشها و تجربیات به عمل آمده ،ابریش��م ایران��ی هرچند که برای
کاربرد در پوشاک نیازمند انجام کارهای تحقیقاتی بیشتر و احیان ًا اصالح نژاد است،
ولیکن در کاربرد آن برای فرش دستباف ،بهعنوان بهترین ابریشم محسوب میشود.
متأس��فانه با اتخاذ برخی رویکردهای نامناس��ب در زمینه تولید ابریشم ایرانی و در
کنار آن واردات ابریش��م خارجی ،این صنعت و رش��ته کاری رو به افول اس��ت.
طبیعی اس��ت که کاهش روند تولید ابریشم ،یأس و ناامیدی در بین محققان ایجاد
میکند و علیرغم تعداد طرحهای تحقیقاتی قابل توجهی که در زمینه تولید ابریشم
صورت گرفته اس��ت ،نتایج در خور توجهی دیده نمیشود .از سوی دیگر ،همانند
پنبه و پشم ،مرحله تولید ابریشم بهعنوان فعالیتی کشاورزی و مرحله تولید محصول
ابریشمی بهعنوان فعالیتی صنعتی محسوب میشود .مرحله فیمابین این دو مرحله،
یعنی ابریشمکش��ی ،هم امری صنعتی محسوب میش��ود و هم تکمیل و فرآوری
کاالی کش��اورزی .به این ترتیب علیرغم دخیل بودن دو وزارتخانه در این بخش
از تولید ابریش��م و کاالی ابریش��می در ایران ،ساماندهی مشخصی وجود ندارد و
بسیاری از عیوب ابریشم ایران در این مرحله به نخ وارد میشود .با صرف وقت و

بودج��ه الزم و انجام تحقیقات کاربردی بهراحتی میتوان از این صنعت کارآفرین
(زیرا بخشهایی از کش��اورزی نظیر توسعه توتس��تانها و پر کردن اوقات فراغت
کش��اورزان و  ...را به همراه دارد) حمایت بهعمل آورد .آشنا نمودن تولیدکنندگان
فرش ابریشم با ابریشم ایرانی و تبلیغ و تشویق ایشان به استفاده از ابریشم ایرانی از
برنامههای حمایتی نسبت ًا ساده از این بخش از تولید الیاف طبیعی در ایران است.
4 .4الیافه��ای دیگری در ایران وجود دارند که بهصورت طبیعی تولید میش��وند و
با برنامهریزیهای الزم میتوان ش��اهد ارتقاء خوب آنها بود .بهعنوان مثال کرک
بز ایران از مرغوبترین کرکهای جهان اس��ت که متأسفانه بهصورت خام صادر
میش��ود ،در حالی که ارزش افزوده بس��یار باالیی دارد و با توس��عه عبابافیهای
س��نتی و پوشاک دستی که در نایین ،یزد ،کاشان و سایر نقاط ایران جریان داشته
و دارد میتواند به یکی از پردرآمدترین بخشهای نس��اجی تبدیل ش��ود .الیاف
آزبس��ت که از بزرگترین معدن خاورمیانه در منطقه نهبندان اس��تخراج میش��ود
میتواند به شرط انجام تحقیقات در زمینه نحوه کارکردن و کاهش صدمات بدنی
و سرطانزایی آن و همچنین صادر نمودن آن ،درآمد خوبی نصیب کشور نماید.
همچنین اس��تحصال الیاف س��اقهای از گیاهان موز و شاهدانه که در ایران کشت
میشوند و کاربرد آن بهصورت الیاف در فرش دستباف و یا بهصورت کامپوزیت
در منسوجات عمرانی از هدایای الهی است که مورد توجه قرار نمیگیرد.
در پایان پیشنهاد میشود علیرغم اینکه سال بینالمللی الیاف طبیعی رو به اتمام است و
متأسفانه اقدام سازندهای در این خصوص در ایران صورت نگرفته است ،کمیتهای متشکل
از نمایندگان وزارت جهاد کش��اورزی (بخشهای تحقیقاتی پنبه ،علوم دامی و ابریش��م و
مؤسس��ه آموزش علمی-کاربردی) ،وزارت صنایع (اداره کل نس��اجی) و وزارت بازرگانی
(مرک��ز ملی فرش ایران) و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تش��کیل ش��ود تا با هماهنگی
یکدیگر در خصوص برنامههای آموزشی ،تحقیقاتی ،ترویجی ،تولیدی و سرمایهگذاری در
زمینه الیاف طبیعی اقدام نمایند.
سید جاللالدین بصام
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برای آگاهی
هنرمندان
طرح و نقش
فرش ایرانی

مـراکز
توزیـع
فصلنامه
گلجام

به نام آفريننده كيهان و جهانيان
كوتاه س��خني با آفرينن��دگان طرحها و نقشه��اي نوين و
دگرديسكنندگان زيباييشناسي فرش ايران
هم��ه باور داريم كه هنر ف��رش ،در نوآوري و آفرينش طرح،
نق��ش و رنگآميزي آن اس��ت ،به گونهاي كه زيبا باش��د و
«لذت ديدار» به بيننده ارمغان بخش��د .سالهاي سال است
ك��ه در نقشهاي فرش ايراني ،دگرگونگ��ي و تحولي ايجاد
نش��ده است[استثنا براي يك دو اس��تاد بزرگوار و فرهيخته
كه به اين اصل پايبند هستند] ،و اگر احيان ًا استاداني به اين
كار مبادرت كردهاند ،از بيم دوس��تان و همكاران «سنتكار»
آشكار نكردهاند; 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 فرشهاي او ديده نميشود.
هي��أت تحريريه مجله «گلجام» بر اين انديش��ه اس��ت كه
هنرمندان طراح فرش ،بهويژه جوانان را ،به جامعه هنرشناس
ايراني معرفي كند و بشناس��اند .بنابراين ،از هنرمندان طراح
فرش ك��ه مايلان��د زندگينامه و نمونهه��اي كارهاي آنان
منتشر و شناسانده شود ،يك نسخه از زندگي نامه خود،شامل
مشخصات شخصي و تصويري از نمونههاي كارهاي خود را
(همراه با  )CDو 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.

 -1گروهه��اي فرش و صنايع دس��تي دانش��گاهها و مراكز
آموزش عالي (دولتي و آزاد).
 -2ادارات فرش س��ازمانهاي بازرگاني اس��تانها و مناطق
كشور.
 -3شعبات شركت سهامي فرش ايران در سراسر كشور.
 -4ادارات مي��راث فرهنگي ،گردش��گري و صنايع دس��تي
كشور و موزه فرش.

