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 چکیده 

و اوج هنر ایرانی در به هم آمیختن    ذوق   عمیق در آداب و رسوم و سنن آن جامعه دارد.   شه ی ر   هنر هر جامعه، 

صنعت عظیم و گسترده نساجی از باب نیاز به مصالحی    تار و پود و بافت قالی است که وابستگی آن به 

تبلور و تعالی این    دوستی و صبر و تالش   هنر   دار در کنار ذوق هنری، ، گیاهان رنگ نخ   همچون پشم مرغوب، 

نگاه جهانیان را که در حال حاضر در عصر پرتکاپوی    و   را در دنیای امروز رقم زده است.   منسوج ارزشمند 

 صنعت و تکنولوژی است به شدت به خود جلب نموده است 

  ن ی تأم ان به فکر  که انس   رسد ی م زیرانداز و تاریخچه فرش به زمانی    قدمت   در هر دو حوزه صنعت و هنر، 

دار به عنوان پوشش اسب مورد استفاده  فرش گره   قطعه   در دوران قبل از اسالم، چه  ن ا چن   آسایش خود افتاد. 

نامی ری که پازی   گرفت ی م قرار   ی معروف این دوره و حسسن  ها قالی و یا بهار خسرو یکی از    شد ی م ه  د ک 

های آب  ها و پرندگان و جوی ی آراسته با گل فرد که نمایانگر باغ به شهرت آن به جهت نقش و نگار منحصر 

بوده   از   است. روان  که  بعدی است  اقتصادی و هنری  ها جنبه همچنین فرش محصولی چند  اجتماعی،  ی 

است.   برخوردار  رسوم،  ها فرش متعددی  و  آداب  زندگی،  سبک  با  تنگاتنگی  ارتباط  ایرانی  ،  ات ی خالق ی 

دارند. فرش ایرانی نمادی از فرهنگ و هویت ملی است که نشانگر اصالت    ها ن ا انس روحیات و تاریخ زندگی  

ی ایرانی عجین شده است که گاه جنبه کاربردی دارند و گاه  ها فرش هنری این کاال است. هنر با تار و پود  

نشان   را  تأثیر جهانی شدن به شکل هنرهای جدید خود  باغ  دهند ی م تحت  ایرانی،  ها فرش .  ی  ها فرش ی 

ی تلفیقی و... همه نشان از وجود هنر در طراحی و بافندگی  ها فرش ی نقش برجسته،  ها فرش ی،  باف حجم 

ن  ا ، تابلوهای »و  ها سجاده ،  ها فرش . تابلو  شود ی م ی گسترده از فرش  ها استفاده فرش دارند. در کنار این هنرها،  

هستند. فرش از روزگار گذشته تاکنون با زندگی    ها فرش کارکردهای    ی از ا ده ی گز و... تنها    ها فرش یکاد«، مبل  

.  شود ی م مایه پرداخته  است. در این تحقیق به بررسی هنرها و کارکردهای این صنعت گران   ایرانیان عجین شده 

. چنین  رد ی گ ی م م  جا آن تحلیلی و با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات مختلف    -این تحقیق به روش توصیفی 

 است.   شمار ی ب و کارکردهای آن بسیار    ها فرش که هنرهای موجود در طراحی    رسد ی م به نظر  
 

 فرش، هنر، کارکرد، هنر جدید :  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

ی گذشته تاکنون، فرش است. این هنر ریشه در فرهنگ  ها ن ا دور از جمله هنرهای سنتی و کاربردی ایرانیان از  

و شاید به خاطر همین دلیل   اند کرده عنوان زیرانداز استفاده و تاریخ ایرانیان دارد. ایرانیان از گذشته فرش را به 

بافی را  وجود دارد. هنر فرش   ها موزه و    ها مجموعه و    ها کتاب کاربردی، کمتر مطلبی راجع به گذشته آن در  

زیرا در هنرهایی چون معماری، نقاشی و خوشنویسی هنرمندانی که  ؛  باید جدا از سایر هنرهای ایرانی دانست 

ها به یادگار مانده است. گاهی حتی امضای  کال مختلف نامی از آن ، به اش اند گذاشته آثاری از خود به جای  

ی شاهانه و مرقعات از این هنرمندان سخن به  ها نامه این هنرمندان در پای آثارشان وجود دارد. گاهی حتی در  

 . ( ۱۳۹۷کمندلو،  ) ی این اتفاقات کمتر رخ داده است  باف فرش اما در زمینه هنر  ؛  میان آمده است 

که در آن  به چشم  ها فرش   چه  ایرانی  هنر بی خورد ی م ی  تاکنون دارای    باف فرش نظیر  ،  آغاز  از  هنر  است. 

زیرا با همه ابعاد زندگی بشر، با انواع طرز رفتار و فکر بشر ارتباط مستقیمی برقرار  ؛  مفهومی گسترده است 

هنر همگام با  کند. هنر سرچشمه گرفته از زندگی اجتماعی بشر است. در ساخت ابزاری چون فرش،  می 

ی انسانی است. هنر رمز و رازهایی را در دل نقوش باز  ها اسطوره انسان قدم برداشته است. هنر نشانی از  

 . ( ۱۳۸۹،  رافائل ) ی از پیچیدگی زندگی اجتماعی انسان است  ا نه ا نش که    کند ی م 

را که به شکل ذهنی و بدون تقلید از    باف در فرش مشاهده کرد. فرش دست   توان ی م ی هنر را  ها نشانه تمام  

به عقیده بورکهارت اصلی که    (. ۱۳۸۹،  پرهام ) هنری عظیم نام نهاد    توان ی م ،  شود ی م ه، بافته  شد نقشی از قبل تهیه  

داشته    ی خوان هم ، سازگاری و  پردازد ی م اقتضا دارد هنر با قوانین مالزه هر جسم و موضوعی که هنرمند به آن  

ی معرف شخصیت ممتاز بافنده  باف فرش بافی نیز وجود دارد. هنر  بافی و قالی باشد، در هنرهای فرعی چون فرش 

به اشکالی هندسی بر وفق   او دارد. محدود شدن  و وجود    ی هنری در سطحی مستوی بند ب ی ترک و جامعه 

سزایی در شناخت  ه ب   ر ی تأث نر فرش  ه   ن ی همچن   (. ۱۳۹۳،  بوکهارت ) نشانی از باروری هنر در فرش است    ، تصاویر 

بهتر از آن برای شناخت عمقی یک    ی ا جاذبه و آداب و رسوم دارد که هیچ تحلیل یا وسیله و یا    ها فرهنگ 

که هیچ چیز به اندازه    کند ی م تصریح    بوکهارت چه  ن ا فرهنگ به این شکل شناخته شده و در دسترس نیست چن 

آثار هنری در یک فرهنگ،  نزدیک نمی کند   ما   یک  به آن فرهنگ  آثار هنری .  را  نمایانگر    به دید بوکهارت 

مقدس و از جمله یک قالی یا   ل ی شما  یک تصویر،  تواند ی م هستند که این آثار هنری  ها فرهنگ و کانون "مرکز "

صرفاا  ی  ها ل ی تحل که    اند ی اساس یانگر یک کیفیت یا عامل  و یا حتی یک طرح ابتدایی باشدچنین آثاری ب   فرش 

 (. ۱۳۱۹  بوکهارت، )   ست ی ن ها  به درک و دریافت آن   قادر   تاریخی یا یا تحلیل شرایط اجتماعی، 



 ۴۴9         امروز  یایو کارکرد آن از منظر دن  ت یکاربرد هنر فرش در گروه منسوجات پر اهم یشناخت و بررس  
 

متفاوت فرهنگی،    ی ها جنبه ی از شکوفای، فرهنگ و هویت ایران است. فرش از ا نه ا نش هنر فرش در ایران 

چون   متفاوتی  کارکردهای  زیباشناختی  و  هنر  هویتی،  مهاجرت،  زا اشتغال اقتصادی،  از  پیشگیری  یی، 

ی اجتماعی، افزایش تولید ناخالص داخلی، کمک هزینه زندگی و جاودانگی صنایع و هنرهای  ساز سالم 

به دنبال داشته است و به  از اهم عنوان هنری اصیل و گران دستی را  ی در مطالعات علمی  ا ژه ی و یت  قدر 

هدف اصلی در این پژوهش این است که با تمرکز بر    (. ۱۳۹۴  ، ی رضو ی حشمت   و   آذرپاد ) برخوردار است  

م گرفته به بررسی هنرهای کارکردی و جدید در فرش ایرانی پرداخته شود و در عین حال  جا آن تحقیقات 

 . شد کارکردهای جدید این هنر نیز بیان  

 هنرهای فرش 

با ایرانیان است و بخشی از هویت اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را    دار شه ی ر فرش دارای پیوندی عمیق و  

ی برخوردار است. فرش  ا ژه ی و در زندگی ایرانیان از جایگاه    ه ی ما گران عنوان میراثی  تشکیل داده است و به 

است که در طول هر دوره با  ی مختلف تاریخ  ها دوره تجسمی زنده از هنر ایرانیان در طول    دهنده نشان 

نقوشی    توان ی م نقوش هندسی، گاهی    توان ی م ها گاهی  ه است. در فرش شد نقش و طرحی جدید نمایان  

داشتن این هنر و گسترش  نقوشی جدید و دوار را دید. همین نقوش سبب زنده نگه   توان ی م کهن و گاهی 

 (. ۱۳۸۹  ، ی مان ی ا   و   نژاد ی پورمند، مهدو ) و توسعه آن در همه ادوار شده است  

عنوان  به   پنبه . نخست در رنگرزی الیاف، پشم و  شود ی م هنر در تولید یک فرش به اشکال گوناگون ظاهر  

اولیه ظاهر   ایجاد  آمیزی به . در مرحله دوم در رنگ شود ی م مواد  با نقش و  تناسب بخشیدن رنگ  منظور 

. در مرحله بعد، هنر در طراحی و ایجاد نقش و نگارها وارد  دهد ی م هارمونی و تموج رنگ خود را نشان  

زنی و صنعت بافندگی برای بافتن  در نوع فن گره  آخر و در   شود می و سبب خلق ابداعات هنری   شود ی م 

 (. ۱۳۹۰  ، ی حامد )   شود ی م فرش ظاهر  

از هنر را مشاهده نمود. از جمله هنرهای کارکردی    یی ها جلوه   توان ی م هر فرش ایرانی را که به آن توجه نمود،  

ی جهانی  ها فرش ی ایرانی، ایجاد باغ فرش است. باغ فرش در زمره ها فرش خصوص به  ها فرش و جدید در 

و بهشتی قرار دارد و بافنده آگاه است که این فرش دارای بازتابی بیرونی است. خاستگاه هنری این نوع فرش  

باغ فرش، فرشی پر از گل،    (. ۱۳۹۴  ، ی رضو ی آذرپاد و حشمت ) لق و بهشت است  ، پیوند با مط عشق وصال  

ی موجود  ها طرح ی از بهشت و نمادی از آرامش است. تمام  ا ی تجل درخت، جوی آب و حیوانات است که  

و هنر    ها فرش این نوع  (.  ۱۳۹۱،  ان ی نادعل   ی و وندشعار ) دهد  در این فرش، تجلی از الطاف خداوند را نشان می 

از نوع هنری دارای شهرت زیادی    ها فرش ها از دوره صفوی رواج پیدا کرد. این نوع از  ار رفته در آن به ک 



    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       450

پور هند،  ی مختلف در جهان همچون موزه هنرهای زیبای وین، موزه جای ها موزه ای که در  گونه هستند به 

(.  ۱۳۹۴، انصاری و میرحسینی،  آبادی فیض )   شوند ی م موزه پنسیلوانیا آمریکا، موزه فرش ایران و... نگهداری  

 ( مشاهده نمود. ۱)   تصویر در    توان ی م تصویری از یک باغ فرش را  

مشکل   توان ی م گاه   دارای  نقاش  و  نگارگر  نمود.  مشاهده  را  فرش  با  نقاشی  و  نقاش  میان  و  پیوند  پسندی 

ی بیشتر است.  بند ب ی ترک ی و  ساز هماهنگ منظور  حساسیت زیاد در انتخاب رنگ است و دارای توانایی زیادی به 

از هنر نگارگر و نقاش استفاده نماید. در مواردی که اقدام بافنده و    باف فرش سبب شود تا یک    تواند ی م همین امر  

  س ی پار ی بسیار هنری چون فرش کراکو که در موزه  ها فرش وزن است،  نقاش و نگارگر متوازن و تا حدودی هم 

و سبب ایجاد    شود ی م باف ایجاد  کار و فرش یز پیوندی میان تذهیب . در برخی مواقع ن شود ی م قرار دارد ایجاد  

دلپذیر   جمله  شود می اثری  از  میان  ها فرش .  پیوند  حاصل  که  تذهیب   باف فرش یی  است،  و  به    توان ی م کار 

 . ( ۱۳۹۵پوپ،  و یا قالی ترنج موزه ویکتوریا آلبرت اشاره نمود )   تن ی متروپول ی قابی  ها قالی ی اردبیل،  ها فرش 

 

 

 

 

 

 
 

 (. ۱۳۹۴آبادی، انصاری و میرحسینی،  )فیض : تصویری از یک باغ فرش ایرانی  ۱  تصویر 
 

و   ها ن ا انس ه است و سالیق شد در دوره جدید و جهانی شدن، هنر مدرن و جدید جایگزین هنرهای سنتی 

ایجاد   سبب  جدید  هنرهای  آمدن  کار  در  ها طرح روی  جدید  ایرانی  ها فرش ی  جمله  شد ی  از  است.  ه 

است  بعدی  ی سه ها فرش بعدی و طراحی  ی تولید حاضر وجود دارد، هنر سه ها فرش هنرهای جدید که در  

ی  ها فرش ی از ا نمونه   توان ی م ( ۲)   تصویر   در   (. ۱۳۸۶توفیقی،  )  شوند ی م بافی شناخته که تحت عنوان حجم 

 بافی را مشاهده نمود. حجم 

.  هستند بافی  ی حجم ها فرش ی نقش برجسته از جمله هنرهای مدرن است که تا حدودی شبیه به  ها فرش 

  ها فرش . گاهی میزان برجستگی در این  رند ی گ ی م تابلو مورد استفاده قرار    عنوان عموماا به   ها فرش این نوع  
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که جلوه خاصی را به فرش    شود ی م برجستگی دیده    ها گل و در کنار    ها ه ی حاش بسیار کم بوده و تنها در  

 (. ۱۳۸۹  ، ی مان ی و ا   نژاد ی )پورمند، مهدو   دهد ی م 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ( ۱۳۸۶)توفیقی،  بافی  : تصویری از یک فرش حجم ۲  تصویر 
 

از جمله دیگر اقدامات هنری جدید در ایجاد فرش، تلفیق چندین نقش در یکدیگر است. به شکلی که  

کم    ها فرش یک فرش در فرش دیگر بافته شده است. البته قابل ذکر است که تعداد این    شود ی م تصور  

چنین   جمله  از  در  ها طرح به    توان ی م یی  ها فرش است.  نمود.  اشاره  زاده  عرب    توان ی م (  ۳)   تصویر ی 

 . )همان( را مشاهده نمود    ها فرش تصویری از این نوع  

 

 

 

 
 
 
 

 ( ۱۳۸۹  ، ی مان ی و ا   نژاد ی )پورمند، مهدو با تلفیق چند نمونه فرش    ی ها فرش ی از  ا نمونه :  ۳تصویر  

 

 کارکردهای فرش 

و جسمی دارای دو ارزش است. ارزش نخستین آن ارزش کاربردی و دیگری ارزش    ء طورکلی هر شی به 

اما  ؛  ء و یا جسم است شی   نمادین است. منظور از ارزش کارکردی، رفع نیاز مادی و یا فیزیکی توسط آن 

منظور از ارزش نمادین این است که آن جسم عالوه بر ارزش کارکردی، دارای خصوصیاتی باشد که نیازمند  
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براساس تاریخ، زندگی عشایری و روستایی آغاز    . ( (Beckert & Aspers, 2011نی فراتر از تأمین است  معا 

ظهور فرش است و ایجاد آن براساس نیاز این افراد بود. با گذشت زمان و با توجه به عالقه بشر و همچنین  

کاالهای ایرانی معرفی نمود که   ترین مهم یکی از  توان ی م هنر و ذوق وی، هنر فرش رواج پیدا کرد. فرش را 

رو هم دارای جایگاه هنری و دارای جایگاه مصرفی است. همین امر  . ازاین شود می به سایر نقاط جهان صادر 

 سزایی برخوردار باشد. تا شناخت کارکردهای مختلف آن از اهمیت به   شود می سبب  

ی  ها فرش .  شود ی م ی ثروتمندان به تعداد زیاد یافت  ها خانه طور مثال در  فرش دارای کارکردهای زیادی است. به 

میالدی    ۱۵. عالوه بر این از آغاز قرن  کند ی م ی را به خود خیره  ا ننده ی ب ی متفاوت بافت که چشم هر  ها ک ی تکن با  

به  منسوجات  در    ها فرش خصوص  تاکنون  مهمی  بسیار  نقش  خصوص جشن  به   ها جشن و    ها مراسم دارای 

مر فقط مختص به ایران و کشورهای خاورمیانه نبوده، بلکه در میان کشورهای اروپایی مانند  پیروزی دارند. این ا 

نیز این امر در میان مردم طبقات باالی جامعه در این کشور رایج بوده است. در اروپا و پس از دوره   ایتالیا 

نمایش ثروت و نشان دادن  ی اشرافی پیدا کرد، گرایش به  ها خانواده رنسانس که ثروت اهمیت زیادی در میان  

عنوان  طورکلی داشتن فرش به به ی بافته شده در ایران بروز پیدا کرد.  ها فرش خصوص  ی رنگارنگ به ها فرش 

 (. Bogansky, 2013) ی ثروت و خاص بودن در میان مردم اروپا است  ها نشانه کاالیی لوکس یکی از  

ی افراد فقیرنشین فرش و  ها خانه ی ایرانی و حتی در  ها خانه ، از دوره عباسیان در  طبق نظر تامس هربرت 

که  این خصوص  . به شود ی م پوشانده   ها فرش قالی وجود داشته است و معموالا تمام فضای کف اتاق از این 

یی است که از  ها ن ا مک . مساجد نیز از جمله شود ی م یی بافته  ها فرش و    ها قالی   ها اتاق در آن دوران به اندازه 

اند و  یی که متناسب با این محیط بافته شده ها فرش .  اند شده ی گرانمایه مفروش  ها فرش آن زمان تاکنون با  

دین ا نه ا نش  از  به ی  نیز  عمومی  بناهای  سایر  این  بر  عالوه  هستند.  .  شوند ی م آراسته    ها فرش وسیله  داری 

به دست فردی    ها فرش های سلطنتی،  مساجد و کاخ   قدر بوده است که در آن  اهمیت قالی و فرش در ابتدا 

ها را نیز به عهده بگیرد. از گذشته  ها، مسئولیت مرمت آن ی از آن دار نگه تا عالوه بر    شد ی م امین سپرده  

.  شوند ی م و مانند تابلویی به دیوار آویخته  شوند ی نم ی گرانمایه و زینتی برای زیر پا استفاده ها فرش تاکنون  

قدر زیاد بود که  آن   ها فرش   تابلو . در دوران گذشته اهمیت  نامند ی م یی را تابلو فرش نیز  ها فرش این چنین  

. این در حالی است که در جهان اسالم استفاده از  گرفتند ی م ی خاص بر روی دیوار قرار  ها مراسم تنها در  

له لوازم با ارزش فرد  ای که سجاده از جم گونه فرش با نام سجاده برای خواندن نماز بسیار رایج است. به 

 . ( ۱۳۹۵)پوپ،    شود ی م نمازگذار محسوب  
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در زمره    بافی ، فرش شود عنوان یکی از کارکردهای نوین فرش در ایران آغاز  که تجارت فرش به پیش از آن 

گرفت. این صنعت امروزه نیز با  صنایع خانگی بود و در زمره کارهای جنبی و مشغولیات زنان و کودکان قرار می 

بافی متعدد، محیط مناسبی را برای اشتغال و جلوگیری از بیکاری قشر زیادی از افراد  ی فرش ها کارگاه گسترش 

یی که عموماا در  ها مبل عنوان زیرانداز و تابلو فرش نیست. در  . در دوره جدید کارکرد فرش تنها به د ی نما ی م فراهم  

 [. همان ]   شوند ی م و با نام مبل فرش شناخته    شوند ی م ، از فرش استفاده  شوند ی م استان کرمان تهیه  

با توجه به    ها فرش طور مثال تعدادی از  با توجه به طرح و نقشه دارای کارکردهای متفاوتی هستند. به   ها فرش 

مناسب  همچنین  ها ه ی ابن   طرح  هستند.  دینی  و  مذهبی  تاریخی،  دارای    ها فرش ی  نیز  الیاف  براساس جنس 

ی برای کارکردهای  ا پنبه ی چله ابریشمی، چله پشمی و چله ها فرش مثال  طور به کارکردهای متفاوتی هستند. 

 (. ۱۳۹۵)عدالتی،  شوند  ی م مختلف بافته  

ها به دنبال دارد که  نام خاصی را برای آن   ها فرش . گاهی ابعاد  شوند ی م مختلف بافته    ی ها اندازه در    ها فرش 

متر و کمتر است و از ابعاد    ۳در    ۲طور مثال قالیچه فرشی در ابعاد  . به شود ی م سبب ایجاد کارکردهای مختلف  

  ۹۰در    ۶۰ابعاد حدودی  ی در  ا چه ی قال چنین پشتی،  . هم شود ی م عنوان قالیچه دیواری استفاده  ترآن به کوچک 

 [. همان ]   رد ی گ ی م منظور تکیه دادن و نشستن مورد استفاده قرار  ی به ا له ی وس عنوان متکا و  متر است و به سانتی 

را    ها فرش براساس بازار هدف نیز دارای کارکردهای متفاوتی هستند. براساس بازار هدف،    ها فرش عالوه بر این  

ی نمود. فرش بازاری دارای  بند م ی تقس ی فرهنگی و هنری فرش مرغوب  ها فرش بازاری،    ی ها فرش به    توان ی م 

ی فرهنگی و  ها فرش اما  ؛  شوند ی م   فروخته آمیزی معمولی است و در قیمت متوسط در بازار  طرح، بافت و رنگ 

خالقیت  آمیزی، طرح، کیفیت بافت، شخص بافنده، مواد اولیه، نقشه،  ی متفاوت چون رنگ ها جنبه هنری از  

به    توان ی م   ها فرش هنری و... دارای قابلیت و ارزش فرهنگی و هنری باالیی در جامعه هستند. از جمله این  

ی معمولی و بازاری دارای برتری  ها فرش ی مرغوب نیز نسبت به  ها فرش ی و عتیقه اشاره کرد.  ا موزه ی  ها فرش 

ی بازاری بهتر است. همین امر  ها فرش بت به  نس   ها فرش هستند و جنس، طراحی، کیفیت مواد و بافت این نوع  

 [. همان ]   شود می داخلی و خارجی    شناسان فرش ها در بین  سبب محبوبیت آن 

در میان مردم دارد و مردم همواره    ی ا ژه ی و آثار ایرانیان، جایگاه    ترین مهم عنوان یکی از  طورکلی فرش به به 

خصوص در زندگی ایرانیان نیز  در فکر استفاده و حفاظت و مرمت آن هستند. کارکردهای متنوع فرش به 

 ریشه در همین جایگاه ویژه دارد. 
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 ی ر ی گ جه ی نت 

به کار بردن    نواز جز با فرش هنری جدانشدنی از زندگی ایرانیان از دیرباز تاکنون است. این کاالی زیبا و چشم 

. گاه هنر سبب ایجاد  کند ی م . هنر نقش اصلی را در تولید یک فرش ایفا  د ی آ ی نم ذوق و هنر بافنده به وجود  

هنر سبب زیبایی چشم   شود ی م   ها فرش انواع مختلف   گاه  باغ    تواند ی م . هنر  شود می نوازآن  و  ایجاد  سبب 

که نماد و تصویری از بهشت و  شود  و حیوانات    آب که مملو از طرح گل، درخت، جوی    شود یی  ها فرش 

  توان ی م ی جدید ها طرح . از جمله این  شود می ی جدید و نو ها طرح وصال به عشق است و گاه سبب ایجاد 

و    اشاره نمود. ذوق هنری   ها فرش ی تلفیقی و تابلو  ها فرش ی نقش برجسته،  ها فرش ی،  باف حجم ی  ها فرش به  

. فرش فارغ از ارزش  شود ی م   ها فرش ی هنری متفاوت سبب ایجاد کارکردهای مختلفی برای  ها فرش ایجاد  

هنر(    نظرگرفتن مفاهیم هنر کاربردی و هنر برای   ودر   به خصوص با دارا بودن جایگاه هنری، )   ی ن یی تز هنری و  

ی اجتماعی، افزایش تولید  ساز لم سا یی، پیشگیری از مهاجرت،  زا اشتغال سبب ایجاد کارکردهای متفاوتی چون  

. فرش در زندگی انسان دارای کاربردهای مختلفی است.  شود می ناخالص داخلی، کمک هزینه زندگی و...هم  

، سجاده و... اشاره نمود. امید  ها فرش ، تابلو  ها چه ی قال ،  ها ی پشت ،  ها فرش به مبل    توان ی م از جمله این کاربردها  

 . شود است که با توجه به این هنر و کاالی مهم، اهمیت آن بر همگان آشکار  
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