فصلنامه
علمی_ پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 17
پاییز 1389

1

راهنمای نویسندگان نوشتارهای علمی در فصلنامه علمی ـ پژوهشی
انجمن علمی فرش ایران  -گلجام
در این مجله  ،نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه فرش

پستی  1361ـ  ، 13145فصلنامه گلجام  ،انجمن علمی فرش ایران

طرح و نقش  ،رنگ بندی  ،رنگرزی  ،بافت  ،مرمت  ،مواد اولیه  ،اقتصاد

عضدی(آبان شمالی) -ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایی -طبقه دوم،

و زیراندازها و توسعه دانش در این زمینه به ویژه در یکی از موضوعات :
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 هیأت تحریریه قابل انتشار است.

مقاله ها باید دارای بخش های  :چکیده فارسی  ،واژگان کلیدی

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

انگلیسیباشد.
ً
نوشته های ارسالی نباید قبال در هیچ مجله ای به چاپ رسیده باشد.
همچنین مقاله های ارسالی به این فصلنامه نباید همزمان به مجله

دیگری ارائه شده باشند.
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نوشتارهای ارسالی ترجیحاً به زبان فارسی باشند .ضمناً در صورتی

که به زبان دیگری ارسال شود پس از ترجمه و تصویب هیأت تحریریه
به چاپ می رسد.

پی نوشت های مقاله ( معادل های واژه ها ـ اصطالح ها ـ 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  5و حداکثر  15صفحه مجله ( با

احتساب تمام بخش های مقاله ) باشد.

تصاویر ارسالی می بایست به طریق رنگی و یا سیاه سفید با فرمت

و یا نشانی  :تهران ،خیابان کریم خان زند ،نبش خیابان شهید دکتر

اتاق 218انجمن 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 دكترا يا پايان نامه كارشناسي ارشد

بايد با نامه ي استاد راهنما همراه باشد.
نشاني الكترونيكي:

 Tifو با کیفیت  300dpiو در ابعاد  9در  14سانتی متر باشد.

www.icsa.ir

مقاله ها باید تایپ شده با نرم افزار  word 2003در  4نسخه

پرینت به همراه  CDمتن در قطع  A4و نامه ای به عنوان سردبیر

www.goljaam.icsa.ir
E_mail:anjomanfarsh@gmail.com

مجله گلجام ( پازیریک ) به صندوق پستی مجله  :تهران ـ صندوق

هیات تحریریه فصلنامه گلجام

شغل:

اينجانب:
نشاني پستي:
تلفن:
كد پستي:
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  21011034/64بانك ملت شعبه قرني (كدشعبه
 )63214در 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  218و يا تهران صندوق پستي  13145-1361ارسال نماييد.
تلفكس81032229:

فصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمي فرش ايران
صاحب امتياز :انجمن علمي فرش ايران
سردبير :دكتر حبيب اهلل آيت اللهي
مدير مسئول  :دكتر محمدتقي آشوري
هيئت تحريريه(به ترتيب حروف الفبا)
		
دكتر محمدتقي آشوري
		
دكتر حبيب اهلل آيت اللهي
		
استاد رضا اهلل داد
دكتر سيد جالل الدين بصام
		
دكتر رقيه بهزادي
		
دكتر سيروس پرهام
دكتر اميرحسين چيت سازيان
		
استاد مهدي حسيني
		
دكتر حسن خاتمي
		
دكتر ابوالقاسم دادور
		
دكتر مجيد صباغ كرماني
		
استاد محمدرضا عابد
دكتر مهرانگيز مظاهري تهراني
		
دكتر مجيد منتظر
		
دكتر محسن نيازي

دانشيار دانشگاه هنر
دانشيار دانشگاه شاهد
مدرس دانشگاه و كارشناس فرش
استاديار موسسه آموزش عالي علمی -کاربردی جهاد كشاورزي
دانشيار بازنشسته پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي
محقق فرش و صاحب تاليفات
استاديار دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان
استاد دانشگاه هنر
استاديار دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان
دانشيار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
مدرس دانشگاه و كارشناس فرش
استاديار دانشگاه الزهرا
دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير
دانشيار دانشگاه كاشان
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مدير داخلی:مهدی کشاورز افشار

مدير اجرایی :شیرین کیانی

ويراستار فارسي :روح اله چاووشی

ويراستار انگليسي  :دكتر سيدجالل الدين بصام
فصلنامه گلجام داري درجه علمي -پژوهشي براساس مجوز شماره  3/2910/1358مورخ  83/12/17از كميسيون محترم بررسي نشريات علمي
كشور -وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
 2000تومان

با حمايت:

فهرست مطالب
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بررسی عوامل مؤثر بر تولید صادراتی فرش دستباف ترکمن
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جهانی فرش دستباف با تأکید بر فناوری اطالعات
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دکتر امیرحسین چیت سازیان ،علیرضا چیت سازیان

ابوالفضل اسفندیاری ،قربان تاج پوری ،دكتر عليرضا پاكزاد

علی وندشعاری ،دکتر احمد نادعلیان ،دکتر علی اصغر شیرازی

رویش و زایش ِخشت و نو شوندگی و نوکنندگی ِ فرش با بررسی گاهان و فرش چال ِش ُتر
محمد احیائی ،افسانه قانی

تحریم فرش ایران ،تهدید یا فرصت؟
در اول ژوئيه  11( 2010تیر  ،)89رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا ،قانونی را امضا و ابالغ کرد که
به موجب آن ورود بسیاری از کاالها ازجمله فرش ایرانی از  29سپتامبر  8( 2010مهر  ،)89به آمریکا
ممنوع شد .این ممنوعیت شامل ورود فرش ایرانی از ایران و از هر مبدأ دیگر و حتی فرشهای موجود
در لوازم منزل مهاجرانی که برای اقامت به آمریکا نقل مکان میکنند ،میباشد .قانونی که توسط باراک
اوباما امضا شد ،تحت عنوان قانون جامع تحریم ها و محدود کردن ایران  ،در حقیقت اصالحیه قانون
تحریم ایران مصوب  1996به شمار میرود که صرف ًا برای تحریم کردن شرکتها و اشخاصی بود
که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری میکردند .قانون جدید ،فعالیتهای مورد تحریم را به مقدار
زیادی افزايش داده است و هدف از این تحریمها را وادار ساختن ایران به نشستن پشت میز مذاکره در
خصوص فعالیتهای هستهای خود ،بیان میکند.
این اولین بار نیست که آمریکا اقدام به تحریم فرش ایران مینماید .در اکتبر سال  1987نیز رونالد
ریگان قانونی را امضا کرد که به موجب آن ورود فرش ایران به آمریکا ممنوع شد .طی آن قانون،
صادرات فرش از ایران به آمريکا ممنوع شد و فقط مهاجرانی که قصد آوردن لوازم منزل خود را
داشتند ،مجاز بودند که یک تخته فرش به همراه خود وارد نمایند .این قانون به مدت  13سال پابرجا
بود تا اینکه در  28آوریل  2000توسط بیل کلینتون ملغی شد.
این تحریم به منزلة ابزاری برای وادار کردن ایران به پذیرش نظرات و به نوعی تسلیم در برابر
خواستههای آمریکا به کار گرفته میشود .اصوالً تحریم در دنیای امروز به صورت یکی از اهرمهای
فشار در روابط بینالملل مطرح است و در طول چند دهة اخیر ،شاهد بهکارگیری آن علیه کشورهای
مختلف دنیا هستیم .کشور ما نیز نه تنها در خصوص فرش و در چند سال اخیر ،بلکه در مورد سایر
کاالها نيز در سه دهه گذشته بارها از سوي آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تحریم شده است.
در قرون گذشته ،شکل حادتر تحریم در جنگها به صورت محاصره اتفاق میافتاد .در محاصره ،ارتش
مهاجم با اردو زدن در اطراف قلعه یا استحکامات گروه دیگر ،مانع رسیدن هرگونه تدارکات ،ازجمله
تدارکات مواد غذایی ،به این گروه میشد .طبیعی است که با این کار ارتش مهاجم میخواهد با به
ستوه آوردن گروه محاصره شده و ایجاد فشارهای داخلی ،شرایط را برای تسلیم و یا تضعیف ارتش
دشمن فراهم آورد و در نهایت با یورش به قلعه و یا بدون حمله به آن ،فاتح جنگ شود .طبیعی است
که فشار زیادی در این دوران بر مردم درون قلعه وارد میشود و روال زندگی روزمره به خطر ميافتد
و حتی با گسترش گرسنگی و بیماری ،ممکن است تعدادی هم تلف شوند .اما روی دیگر سکه این
است که محاصرهکنندگان نیز هرچند آزادی بیشتری دارند و امکان تهیه غذا و مهمات برای آنها فراهم
است ،ولی محدودیتهایی نیز برای آنها ایجاد میشود که در دراز مدت میتواند موجب گسترش
اعتراضات و شورشهای درونی شود .در تاریخ ،شاهد محاصرههاي بسیاری هستیم که به نفع نیروی
محاصرهکننده خاتمه یافته است اما در تعداد قابل توجهی از محاصرهها نیز نیروی محاصرهکننده ،طرفی
نبسته و بدون کسب نتیجه ،و در حقیقت با واگذاری برخی نتایج به نیروی محاصره شده ،به کشور یا
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موضع خود عقب نشینی کرده است.
چندین عامل میتواند در شکست دشمن در شرايط محاصره و تحریم ،موفقيتآميز باشد .این عوامل
شامل وجود روحیه دفاعی در مردم ،آگاهي آحاد مردم از اهداف ،عزم همگانی برای رسيدن به هدف
حتی با نثار جان خود در صورت لزوم ،انجام پیشبینیهای الزم توسط مسئوالن و فرماندهان برای
نگهداری و انبار کردن مواد غذایی به منظور مقابله با اثرات کوتاه مدت محاصره ،یافتن راههایی برای
رساندن تدارکات و مواد غذایی از بین حلقة محاصره ،اتحاد با نیروهایی خارج از حلقه محاصره برای
یاری رساندن به نیروهای محاصره شده و در حقیقت به خطر انداختن نیروهای محاصره کننده از دو
جهت داخل و بیرون ،ایجاد تفرقه و وحشت در نیروهای محاصره کننده و نظایر آن است .مجموعه
این عوامل میتواند به افزایش مقاومت در ميان نیروهای خودی و کاهش انگیزه برای نیروهای
محاصرهکننده بينجامد .در این صورت با تحمل محاصره و گذشت زمان ،امکان شکست حصر و عقب
نشینی نیروهای محاصرهکننده به وجود میآید.
از سوی دیگر ،نیروهای محاصرهکننده تالش ميكنند که در زمان کوتاهتری عملیات محاصره را با
موفقیت به اتمام برسانند .این نیروها میدانند که افراد محاصره شده فشار زیادی را تحمل ميكنند و
با تشدید فشارها میتوانند به نتیجه برسند ،اما اگر زمان طوالنی شود ،ممکن است فشاری که به خود
آنها وارد ميشود نیز به تهدیدي درونی برای خودشان تبدیل گردد .یافتن راههای رسوخ به داخل قلعه،
ایجاد محدودیتهای کاملتر ،اتحاد با نیروهای بیرون از حلقة محاصره برای پیوستن به حلقة محاصره
و یا حداقل جلوگیری از حمله آنها از پشت سر ،ایجاد تفرقه و یأس در نیروهای محاصره شده ،حمله
مستقیم به قلعه و تالش در تخریب آن ،و نظایر اين از جمله تاکتیکهای نیروهای محاصرهکننده است.
تهديدهاي تحريم فرش براي ايران
تحریم ،یک شمشیر دو لبه است که یک لبه آن بر کشور تحریم شده ،فشار وارد ميآورد و لبة دیگر آن
متوجه تحریمکنندگان است .کشور آمریکا بزرگترین مصرفکننده قالی در دنیا است؛ به گونهای که
در سال  2003میالدی نزدیک به  500میلیون دالر ،و در سال  2009بیش از  260میلیون دالر ،واردات
قالی به این کشور ثبت شده است .در سالهای قبل از تحریم اول ،ایران مقام اول صادرات فرش به
این کشور را داشت و هرچند در سالهای بعد ،جایگاه نخست در اين زمينه هرگز از آن ایران نشد و
کشور هند این مقام را به دست آورد ،اما میزان صادرات فرش ایران به آمريكا نزدیک به یک سوم از
کل صادرات فرش کشور را تشکیل میداد .از دست دادن اين بازار خوب ،یکی از ضربات سنگینی
است که به صنعت فرش ایران وارد میشود.
کسب رتبة اول واردات فرش در آمریکا توسط هند و در حقیقت واگذاری این بازار مناسب به رقیب،
لطمة دیگری است که به صنعت فرش ایران وارد میشود و جبران آن ،دشوار و تقریب ًا غیر ممکن است.
همانگونه که آمار نشان میدهد در فاصلة سالهای  2000تا  2009سهم ایران از این بازار از حدود
 24درصد به  13درصد افت نموده ،در حالی که سهم هند حدود  33درصد و در سالهایی تا حدود
 39درصد نیز رشد داشته است.
حذف فرش ایران از مجالت طراحي داخلی ،اشکال بزرگ دیگری است که به سبب این تحریم برای

صنعت فرش ایران به وجود میآید .در دوران تحریم اول ،شاهد بودیم که در مجالت طراحي داخلی
آمریکا ،متخصصان طراحي داخلي برای تکمیل مجموعههای خود و عرضه به مشتریان ،از فرشهای
هندی و چینی استفاده میکردند .استفاده از این فرشها در مجالت تزيينات داخلی ،تأثیر فرهنگی
عمیقی بر سلیقه مصرفکنندگان آمریکایی در درازمدت میگذارد به طوري که حتی پس از لغو تحریم،
تمایل مردم آمریکا نسبت به خرید فرش ایران کمرنگتر خواهد بود .از سوی دیگر ،مجالت طراحي
داخلی عالوه بر خود آمریکا ،گسترة توزیع وسیعي دارد و در برخی کشورهای اروپایی ،آسیایی و
آفریقایی نیز مورد توجه است .به این ترتیب ،دامنة اثرگذاری فرهنگی آن نیز ممکن است فراتر رود.
مشکل دیگری که به وجود خواهد آمد این است که فروشندگان فرش ایرانی که در داخل آمریکا
فعالیت میکردند و پيش از تحریم ،بیشترین میزان درآمد را با فروش فرش ایراني به دست ميآوردند،
پس از تحريم برای کسب درآمد ،مجبور به روی آوردن به فرشهای غیرایرانی خواهند شد .در حالت
جدید ،برای افزایش فروش خود و کسب درآمد الزام ًا بایستی تبلیغ نمایند ،بدين معني كه الزم است
امتيازات فرشهای غیر ایرانی را برجسته كنند و نقاط ضعف آنها را کمرنگ جلوه دهند؛ موضوعی که
تا قبل از تحریم شاید برعکس آن را عمل میکردند .در این صورت ،فرشهای غی ر ایرانی از حمایت
مؤثر فرشفروشان نیز برخوردار میشوند که به جهت اعتمادی که قشر زیادی از مردم به آنها دارند ،از
بسیاری روشهای تبلیغی دیگر مؤثرتر است.
در كوتاه مدت ،تعدادي از فروشندگان فرش غير ايراني در آمريكا از كاهش عرضة فرش ايران خشنود
خواهند شد ،زيرا قدرتمندترين رقيب خود را به هر طريق براي مدتي از ميدان بيرون میبینند .طبيعي
است كه در اين زمان به دليل كمبود عرضه ،قيمت فرش ايراني در آمريكا افزايش مییابد و به تبع آن،
فرشهای غير ايراني نيز تا حدي افزايش قيمت مييابند .هر چند كه اين موضوع ،مقطعي است اما
سود قابل مالحظهاي براي مدتي كوتاه نصيب عدهاي خواهد شد .از طرف ديگر ،دالالن و واسطههایی
كه بتوانند فرش ايران را به هر شكل ،وارد بازار آمريكا نمايند ،سود سرشاري از اين معامله نصيب خود
خواهند كرد .اين موضوع باعث توسعة بازار غير رسمي در كنار بازار رسمي ميشود و در آينده ،كار
را بر فرشفروشاني كه سابقة طوالني دارند و هزينههاي زيادي براي اين كار متحمل شدهاند ،سخت
خواهد كرد و نوعي بيثباتي در بازار فرش آمريكا ايجاد خواهد كرد.
تهديدهاي تحريم فرش براي آمريكا
تحریم فرش ایران ،لبة دیگری دارد که به زيان آمریکا است .هنوز تعداد زیادی فرش ایرانی ،زينتبخش
خانههای مردم آمریکا است و زیبایی انکارناپذیر فرش ایراني در منظر مردم قرار دارد .رقبای ایران باید
سالهای متمادی فرش بفروشند تا جایگاه واقعی فرش ایران را در دل مردم آمریکا از آن خود کنند.
حاصل فروش فرش ایران ،به خصوص در پنجاه سال اخیر ،آنچنان وسیع است که میتوان گفت با
وجود میلیونها متر مربع فرش ایرانی در منازل آمریکاییان و زیبایی منحصر به فرد آن ،شاید بیش از اين
مدت ،زمان الزم باشد تا بتوان در اين حوزه به طور واقعی ،جایگاه مساوی و یا برتر برای کشورهاي
دیگر قائل شد .این عالقه را در مردم آمریکا میتوان حتی در ميان سربازهای مهاجم آمریکایی به عراق
و افغانستان مشاهده نمود که برخی از آنها از این فرصت استفاده کرده و به هر شکل ممکن ،فرش
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ایرانی خریده و در مراجعت به کشور با خود بردهاند.
ایرانیان فرشفروش در آمریکا و ایرانیان مقیم آمریکا که اولی بخش عمدهای از فرشفروشان آمریکا
و دستة دوم ،درصد مهم و قابل توجهی را در بین سایر اقلیتها تشکیل میدهند ،مصرفکننده و
تبلیغکننده فرش ایرانی هستند .هرچند این گروهها در شرایط حداکثر فشار در ابتدای تحریم مجبور به
سکوت ميشوند ،لیکن به مرور زمان و با کاهش اثربخشی تحریم و همزمان با افزایش نارضایتیهای
داخلی احتماالً به انجام اعتراضات رسمی و تالش در لغو این تحریم مبادرت خواهند کرد؛ همانگونه
که در تحریم اول شاهد بودیم.
با تحريم فرش ايران ،ميزان اقبال مردم به فرش دستباف در آمريكا نيز كاهش يافته است ،به گونه اي
كه از سال  2003تا  2009مقدار واردات اين كاال در آمريكا از  488ميليون دالر به  266ميليون دالر
كاسته شده است .از دست رفتن نزديك به نيمي از بازار فرش در آمريكا ،زيان قابل توجهي براي صنف
فرشفروش ،ايراني يا غير ايراني ،وارد خواهد آورد و در نتيجه ،نارضايتي در ميان آنان گسترش خواهد
يافت .بيتوجهي به اين نارضايتي ،عم ً
ال براي حكومت آمريكا مقدور نيست و نمیتواند در بلند مدت
آن را تحمل كند و همين موضوع ،مقدمهاي بر رفع تحريم اين كاال خواهد شد.
اقداماتي كه فرشفروشان ايراني در زمان تحريم براي غلبه بر آثار سوء و يا كاهش آن انجام خواهند
داد ،تصميمات عاقالنهاي است كه میتواند جايگاه و روند خاصي را براي خود ايجاد كند .پس از
رفع تحريم ،رفتار صادركنندگان فرش ايران در بازار آمريكا با احتياط بيشتري همراه خواهد شد و به
همين دليل ،خساراتي كه بر فرشفروشان آمريكا در زمان تحريم وارد خواهد شد ،پس از آن نيز تا
مدتي استمرار خواهد داشت .براي برطرف كردن آثار تبليغي و فرهنگي ايجاد شده براي فرش ايران
در زمان تحريم ،فرشفروشان مجددا ً بايد هزینههایی را تقبل كنند تا بتوانند بخشي از جايگاه اوليه را
مجددا ً به دست آورند.
تبديل تهديد به فرصت
با شناخت تهديدهاي موجود و همچنين پيشبيني اقدامات بعدي كه از سوي آمريكا سر خواهد زد،
میتوان راهبردي را اتخاذ نمود كه تهديدها را به فرصت تبديل نمايد .هنر مديران صنعت فرش كشور
و صادركنندگان و توليدكنندگان فرش ايران در اين امر نهفته است كه وضع موجود را به نفع وضع
بهتري تغيير دهند .احتمال تشديد تحریمها عليه ايران در مدت سه تا چهار سال آينده وجود دارد.
با اتخاذ راهكارهاي مناسب در همين مدت میتوان به گونهاي رفتار نمود كه اثرات منفي تحريم را
كاهش دهد و خيلي سریعتر تحریمها برداشته شوند .در ادامه به بخشي از اين راهكارها اشاره مي شود.
توسعة بازارهاي جهاني فرش از وضع فعلي به وضع جديد ،با توجه به تغييراتي كه در توازن كشورهاي
جهان در دورة بحران و ركود رخ داده است ،يكي از مهمترین اقداماتي است كه بايد صورت گيرد.
در بحران اقتصادي كه از سال  2008از آمريكا شروع شد و به ساير كشورهاي اروپايي تسري يافت،
برخي كشورها مانند يونان و ايتاليا كه از مشتريان عمدة فرش ايران بودند ،دچار عمیقترین بحرانها
شدند .وضع ساير كشورهاي اروپايي نيز كه از مشتريان سنتي فرش ايران هستند ،چندان بهتر از آن
دو كشور نيست .در مقابل ،تعدادي از كشورهاي جهان از اين بحران دور بوده و تأثیر كمتري از آن

گرفتهاند .شروع فعالیتهای بازاريابي ساماندهي شده در اين كشورها میتواند جايگزين خوبي براي
بازار از دسترفتة آمريكا باشد .در اين ميان ،كشورهاي معروف به  BRICSيعني برزيل ،روسيه ،هند،
چين و آفريقاي جنوبي ،میتوانند مهمترین گروه هدف را تشكيل دهند.
اين كشورها با دور بودن از آثار اين بحران و داشتن ذخاير ارزي قابل توجه در حال حاضر میتوانند
به كانون صادرات فرش ايران تبديل شوند و ميتوان صادراتي را كه قب ً
ال به آمريكا صورت ميگرفت،
به اين كشورها انجام داد.
كشورهاي ديگري نيز كه از ثبات اقتصادي بهتري نسبت به كشورهاي اروپايي برخوردارند ،میتوانند
به عنوان گروه هدف ديگري مطرح شوند .فرش ايران قب ً
ال در برخي از اين كشورها حضور پررنگي
داشته است كه بايد پررنگتر شود و يا حضور کمرنگی داشته كه الزم است تقويت گردد .براي نمونه،
بازار ژاپن از حدود  27ميليون دالر واردات قالي در سال  2007به حدود  20ميليون دالر در سال 2009
کاهش داشته است ،اما پتانسیل های موجود نشان می دهد که ظرفیت بالقوه برای افزایش واردات
فرش دستباف وجود دارد .در اين كشور صادرات فرش ايران حدود  10ميليون دالر است ،در حالي
كه در این دوره هند از نيم ميليون دالر به حدود يك ميليون دالر افزايش و كشور چين از بيش از 5
ميليون دالر به حدود  2ميليون دالر ،كاهش داشته است .در كشورهاي عربي كه عمدت ًا مشتريان فرش
ايران هستند ،با توجه به افزايش قيمت نفت ،ظرفيت بالقوه بيشتري ايجاد شده است و مي توان توسعه
بيشتري را در اين بازارها انتظار داشت .همچنين كشور استراليا كه در قارة اقيانوسيه واقع شده است و
در شرايط بحران اقتصادي حاضر ،از نظر اقتصادي در وضعيت نسبت ًا مناسبي به سر میبرد نيز میتواند
به عنوان يك بازار هرچند كوچك ،مورد توجه متوليان و صادركنندگان فرش قرار گيرد.
دور زدن تحريم در فاصله سالهای  1987تا  2000به كرات توسط فروشندگان فرش صورت
میگرفت .اين اتفاق در دور جديد تحریمها دشوارتر شده است و مسئوالن گمرك آمريكا با آمادگي
بيشتري نسبت به قبل مانع آن هستند ،اما تجربه ثابت كرده كه اين كار ،شدني است و با نفوذ به داخل
بازار آمريكا میتوان عدم كارآيي سالح تحريم را براي به زانو درآوردن فرش ايران نشان داد.
در مجموع میتوان گفت كه با دور زدن تحریمها و يا تبديل آن به فرصت ،میتوان در گذر زمان بر
تحریمها و اقداماتي كه در حال حاضر به زيان توليدكنندگان و فروشندگان فرش ايران است ،فائق آمد
و اسباب موفقيت بيش از پيش را فراهم نمود.
دکتر سيد جالل الدين بصام
استاديار موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي
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اصالحیه
مقاله یی با « رمز نقوش سجاده ها و فرش های محرابی دوره اسالمی در ایران» که در شماره تابستان  1389به
چاپ رسیده است نام کوچک یکی از نویسندگان غلط چاپ شده است که اصالحیه آن به شرح زیر است.
پرویز اسکندرپور خرمی -حسن قاسمی نژاد رائینی -سید بدرالدین احمدی
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براي آگاهي
هنرمندان
طرح و نقش
فرش ايراني
به نام آفريننده كيهان و جهانيان

كوتاه سخني با آفرينندگان طرح ها ونقش هاي نوين و
دگريس كنندگان زيباشناسي فرش ايران
همه باور داريم كه هنر فرش ،در نوآوري و آفرينش
طرح،نقش و رنگ آميزي آن است،به گونه اي كه زيبا
باشد و «لذت ديدار» به بيننده ارمغان بخشد.
سالهاي سال است كه در نقش هاي فرش ايراني،
دگرگوني و تحولي ايجاد نشده است[استثنا براي يك
دو استاد بزرگوار و فرهيخته كه به اين اصل پاي بند
هستند] ،و اگر احيانا استاداني به اين كار مبادرت كرده
اند،از بيم دوستان و همكاران «سنت كار» آشكار نكرده
اند؛براي مثال ،يكي از استادان فرش مشهد ك 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 فرش هاي او ديده نمي شود.
هيات تحريريه فصلنامه «گلجام» بر اين انديشه است
كه هنرمندان طراح فرش،به ويژه جوانان را ،به جامعه

هنرشناس ايراني معرفي كند و بشناساند .بنابراين،
از هنرمندان طراح فرش كه مايل اند زندگي نامه و
نمونه كارهاي آنان منتشر و شناسانده شود،يك نسخه
از زندگي نامه خود،شامل مشخصات شخصي و
تصويري از نمونه هاي كارهاي خود را (همراه با )CD
و با پست پيشتاز يا سفارشي به دفتر مجله ارسال
فرمايند و اطمينان كامل داشته باشند كه همه حقوق
قانوني آنها براي ايشان محفوظ خواهد بود

مراكز
توزيع
فصلنامه
گلجام

 -1گروه هاي فرش و صنايع دستي ،دانشگاه ها و
مراكز آموزش عالي(دولتي وآزاد).
 -2ادارات فرش سازمان هاي صنعت ,معدن و
تجارت استان ها و مناطق كشور.
 -3شعبات شركت سهامي فرش ايران در سراسر
كشور.
 -4ادارات ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي
كشور و موزه فرش.

