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در سالی که گذشت، گلجام بر تارک افتخار نشست. در رده بندی مجله های علمی 
پژوهشی هنری. I.S.C توسط مرکز شیراز در ردیف دوم قرار گرفت. و از سوی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری به دریافت لوح بهترین مجله علمی- پژوهشی در بخش هنر 

مفتخر گردید.
     آن هنگام که انجمن علمی فرش ایران تشکیل شد و مجله ی گلجام را با همه ی 
مشکالت پیش بینی ناشدنی منتشر ساخت، هیئت تحریریه آن ایمان کامل داشتند که 
باالخره گلجام شکاف موجود در پهنه ی هنر- صنعت فرش ایران را از بین خواهد برد 
و محمل نگره ها و پژوهش های مشتاقان و دوستداران صیانت و حفظ مبادی این هنر 

نفیس خواهد شد.
     هنر فرش ایران  با پیشینه ی چند هزار ساله خود، از سویی تنها آذینه ای در زندگانی 
ایرانی است که زیور آرای بیرون و اندرون انسان هاست،  شاکله ها و آرایه های زیبای 
بیرون را به اندرون می آورد و لذت بخش چشم های زیبایی شناس مشتاقان می شود و 
با این لذت درون انسان را نیز شادی و فرح می بخشد و زندگی را برایش خوشایند و 
زیبا می کند. از سوی دیگر با نمادین کردن باورها، اعتقادات و  ویژگی های جغرافیایی 
و فرهنگی، آن ها را زنده نگاه می دارد و اجازه نمی دهد در فراموشخانه ی تاریخ مرده 
گم شوند و به نیستی ابدی بپیوندند. براساس این باور بود که در آغاز خواستیم نام 
آن »پازیریک« باشد. نام مکانی که کهن ترین فرش ایرانی را در دامن یخ های همیشگی 
خود نگاهبانی می کرد و مرکز قلمرو قوم آریایی سلت، مرزداران سرزمین های انیرانی در 
آسیای میانه بود. »فردی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که از پیشینه ی فرهنگ و 
تمدن ایرانی آگاهی نداشت، به نادرست مدعی شد که پازیریک واژه ای بیگانه است« و 
بنابرین انجمن علمی فرش آن را با »گلجام« که نام غنچه ی نیلوفر آبی است، جایگزین 

کرد.

گلجام بر تارک افتخار
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گلجام که نشان دهنده ی زیبایی های فرش ایران است، مفتخر است که در طول چند 
سال تالش سخت خود و تحمل مشکالت مالی و فنی، توانسته است نگره ها و 
پژوهش های تاکنون ناگفته و ناخوانده را از فراسوی قشر زمان به درآورد و در اختیار 
دوستداران فرش ایرانی بگذارد. یکی از این مشکالت نبودن امکان چاپ آن به صورت 
رنگی است. فرش ایران گنجینه ی  طرح، نقش و رنگ است که چکیده و عصاره ی 
ذوق و هنر ایرانی است. بنابراین باید به صورت رنگی در دسترس دوستدارانش قرار 
گیرد. اما کمبود بضاعت مالی انجمن علمی فرش نمی تواند به این آرزو جامه ی عمل 
بپوشاند. اگر یاری مرکز ملی فرش و همیاری بی ریای هیئت تحریریه نبود، همین اندازه 
هم در باور ما نبود. با این حال،  سرافرازی و افتخار به دست آمده در سال جاری، حاصل 
تالش همه ی کسانی است که به نحوی از انحاء دستی در پیشبرد گلجام داشته اند، از 
جمله اعضای محترم هیئت مدیره ی انجمن علمی فرش،  هیئت تحریریه ی فداکار و 
معتقد به اصالت فرش ایران، نویسندگان و پژوهشگران شاکله ها و ویژگی های فرش 
ایرانی،  داوران محترم مقاله ها و نوشتارها، مؤسسه ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی 

که در نشر گلجام از کمک های بی ریای خود دریغ نکردند و نخواهند کرد.
اینجانب  به عنوان سردبیر گلجام پیش همه ی بزرگواران نامبرده سر تعظیم و تکریم فرود 

آورده و دست همه ی آنان را می بوسم و محبت آنان را کیمیای چشم می کنم. 

     والسالم
حبيب اله آیت اللهی
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براي آگاهي هنرمندان 
طرح و نقش فرش ایراني

به نام آفریننده كيهان و جهانيان
کوتاه سخني با آفرینندگان طرح ها ونقش هاي نوین و 

دگریس کنندگان زیباشناسي فرش ایران 
آفرینش  و  نوآوري  در  فرش،   هنر  که  داریم  باور  همه 
طرح،  نقش و رنگ آمیزي آن است،  به گونه اي که زیبا 

باشد و »لذت دیدار« به بیننده ارمغان بخشد.
ایراني،   فرش  نقش هاي  در  که  است  سال  سال هاي 
دگرگوني و تحولي ایجاد نشده است]استثنا براي یک دو 
استاد بزرگوار و فرهیخته که به این اصل پاي بند هستند[،  
و اگر احیاناً استاداني به این کار مبادرت کرده اند،  از بیم 
دوستان و همکاران »سنت کار« آشکار نکرده اند؛  براي 
مثال،  یکي از استادان فرش مشهد که به احتمال زیاد هم 
اکنون به »لقاءاهلل« پیوسته است، بیش از یک صد طرح 
تازه از »گلجام« طراحي کرده است ولیکن در هیچ کدام 

از فرش هاي او دیده نمي شود.
است  اندیشه  این  بر  »گلجام«  فصلنامه  تحریریه  هیات 

که هنرمندان طراح فرش،  به ویژه جوانان را،  به جامعه 
از  بنابراین،  بشناساند.  و  کند  معرفي  ایراني  هنرشناس 
نمونه  و  زندگي نامه  مایل اند  که  فرش  طراح  هنرمندان 
از  نسخه  یک  شود،  شناسانده  و  منتشر  آنان  کارهاي 
زندگي نامه خود،  شامل مشخصات شخصي و تصویري 
از نمونه هاي کارهاي خود را )همراه با CD( و با پست 
پیشتاز یا سفارشي به دفتر مجله ارسال فرمایند و اطمینان 
کامل داشته باشند که همه حقوق قانوني آنها براي ایشان 

محفوظ خواهد بود

مراكز توزیع 
فصلنامه گلجام

1- گروه هاي فرش و صنایع دستي، دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالي)دولتي و آزاد(.

2- ادارات فرش سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
استان ها و مناطق کشور.

3- شعبات شرکت سهامي فرش ایران در سراسر کشور.
4- ادارات میراث فرهنگي،  گردشگري و صنایع دستي 

کشور و موزه فرش. 

اصالحیه
مقاله ای با عنوان »کاهش انحراف با نیاز های بازار جهانی فرش دستباف با تأک   ید بر فناوری اطالعات« در شماره 17 
پاییز 1389 به چاپ رسید. اطالعات جدول شماره 9 آن غلط چاپ شده است که اصالحیه آن به شرح زیر است.

جدول شماره 9 : سهم درصدی کشورها به نسبت دارا بودن تعداد غرفه )یافته های میدانی پژوهش توسط نگارنده(

درصدنام كشوردرصدنام كشوردرصدنام كشوردرصدنام كشور

 0/21نپال 0/21كانادا  1/31انگلستان43/76هندوستان

0/21دانمارك 1/31مراكش15/31آلمان

0/21بلژیك0/87 ایتاليا14/87 چين

0/21اسپانيا 0/65آمریكا7/43 تركيه 

0/21یونان0/43اتریش3/93پاكستان

0/21سنگاپور0/43هلند2/40ایران

0/21ازبكستان0/43سوئد2/40افغانستان

0/21امارات0/43فرانسه1/96سوئيس
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