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 زیبایی در فرش های عرب باف خراسان جنوبی
 

 جابر نظریه

 چكیده
اف ایران بسيار محدود مي باشد. فرش های تحقيقات علمي در راستای شناخت زیبایي های سبک های مختلف فرش دستب     

روستایي و عشایری ایران كه فرش های عرب باف نيز جزئي از آن هاست منابع مهمي برای مطالعه هنر و فرهنگ روستایي و 

عشایری ایران به شمار مي روند و مهم ترین عرصه بروز ذوقيات به ویژه زنان و دختران عشایر ایران است.حضور وجوه مشترک 

در عناصر بصری، حاكي از روح حاكم بر این آثار، تحت تأثير معشرت با طبيعت و درس های آموخته ازآن است. هدف از این مقاله 

بررسي یکي از سبک های فرش دستباف ایران است كه توليد آن كم كم رو به فراموشي مي رود و همچنين شناخت عوامل تعيين 

ناطق خراسان جنوبي و به صورت ذهني بافته مي شوند و ارتباط عوامل مذكور با ارزش های كننده زیبایي در این فرش ها كه در م

فرهنگي و هنری جامعه در جهت ارتقای استقبال مردم از فرش های این منطقه بر مبنای زیبایي های آن. در نتيجه گيری مقاله ضمن 

در فرش های عرب باف همچون فرش های ایران قابل تقسيم  تبيين زیبایي های فرش های عرب باف خراسان درمي یابيم كه زیبایي

 بندی به دو دسته ظاهری و باطني بوده وزیبایي ظاهری نيز خود به دو دسته دروني و بيروني تقسيم مي گردد.

 قالي بافي اعراب خراسان جنوبي، زیبایي، زیبایي شناسي فرش های عرب باف، زیبایي شناسي فرش: كلید واژه

 

 مقدمه

شاخه  شناسي به عنوانزیبایي  رسد. اماشناسي در فلسفه مدوّن به دوره سقراط و افالطون ميد قدمت مباحث زیبایيهرچن

بوده و شناسي مطرح نمستقلي از فلسفه در قرن هجدهم مطرح شد. در فلسفه اسالمي هم شاخه مستقلي به عنوان زیبایي

ناسي به طور ششناسي هم مانند مباحث معرفتندارند. مباحث زیبایي شناسيفالسفه اسالمي نوشته مستقلي در باره زیبایي

 (1390هاشم نژاد، نعمتي، ) پراكنده در البالی آثار فالسفه اسالمي مطرح شده است

آدمي همواره زیبایي را ستوده است و زیبایي های طبيعت را برای خود به عنوان الگو جهت ساخت انواع زیبایي هنری 

ت. در این رهگذر او به معيارها و مالک هایي دست پيدا كرده كه الهام بخش او در آفرینش آثار هنری و استفاده كرده اس

ساخته هایش بوده است. فرش دستباف ایران همواره به عنوان هنری ایراني در بازارهای داخلي و خارجي مطرح بوده 

 (1391فضای زندگي است )الهامي، پوررضایيان، است. با توجه به زیبایي طرح، رنگ و بافت، فرش دستباف زینت بخش 

در بيان زیبایي های اثر هنری، كار ما نوعي قضاوت و نقادی است و در این قضاوت عوامل زیبا براساس كيفيات زیبا 

تعریف مي شوند. این گونه ارزیابي، شناخت ما را نسبت به زیبایي فرش دستباف ایران بيشتر مي كند؛ بدین گونه كه با 

كه ممکن است دیدگان مخاطب  -سته كردن زیبایي های حيرت انگيز آن، جلوه های آشکار و پنهان موجود در اثر رابرج

يرون در یک قياس طبيعي از نهفتگي ب -ساليان دراز با آن ها قرین بوده، ليکن نسبت به آنها شناخت دقيق نداشته باشد

 (.1385آورده و در مورد آن ها قضاوت كنيم )نازیال دریایي، 
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 زیبایي و زیبایي شناسي چیست؟-

ها یافتن شناسي هنری چه شناختي است؟ اگر منظور از طرح این سؤالزیبایي چيست؟ هنر چه تعریفي دارد؟ زیبایي     

به جایي  شود و رهگاه حاصل نميشناسي هنری باشد، باید گفت كه این منظور هيچتعریفي برای زیبایي، هنر و زیبایي

حتي آنچه  یابيم واصأل پرسش از چيستي زیبایي و هنر اشتباه است و در این وادی هرچه جستجو كنيم كمتر مي برد.نمي

 تواند ناظر به هنر و زیبایي باشد.یابيم خطاست و نميمي

شاخه  شناسي به عنوانزیبایي  رسد. اماشناسي در فلسفه مدوّن به دوره سقراط و افالطون ميهرچند قدمت مباحث زیبایي

بوده و شناسي مطرح نمستقلي از فلسفه در قرن هجدهم مطرح شد. در فلسفه اسالمي هم شاخه مستقلي به عنوان زیبایي

 (1390)هاشم نژاد، نعمتي،  شناسي ندارندفالسفه اسالمي نوشته مستقلي در باره زیبایي

یي و رابطه ميان آنها توجه كرد. برای عرفا، بحث اساسأ باید به تفاوت نگاه عرفاني و نگاه مدرن به دو مقوله هنر و زیبا

درباره زیبایي كامال مستقل از بحث درباره هنر است و بر خالف تلقي مدرن كساني چون كانت است و این دو هيچ نسبتي 

 د.نبا یکدیگر ندارند چرا كه از نظر عرفا، زیبایي وصفي مختص به گروهي از هنرها نيست، بلکه تمام موجودات زیبا هست

جنبه حقيقت بحث زیبایي در عرفان معنا مي یابد و این هم البته توجيه و تفسير خود را دارد. بدین صورت كه مقام 

حقيقت، مقام الهي است و در نگرش عرفاني، مسئله زیبایي هم شاني كامال الهي دارد. خداست كه زیبایي حقيقي و حسن 

بایي زی  _ير عرفاني آن به معنای ظهور خویش در مجالي حسن است كه در تفس _مطلق است و البته با خلق موجودات 

 خود را در ظاهر آنان به ظهور رسانيده است. پس همه چيزی در این عالم زیباست و صبغه الهي دارد.

لت العرفا در تقسيم بندی دیگری دین را دارای سه مقام اسالم، ایمان و احسان دانسته اند كه در اینجا هم باز آن ترتيب د

سه گانه ظاهر، باطن و باطن باطن دین برقرار است. در اینجا نيز بحث زیبایي به تفصيل مطرح مي گردد و این بار باید در 

مقوله احسان به دنبال بحث زیبایي بگردیم. احسان واژه ای قرآني است كه ترجمه آن به دشواری امکان پذیر است. چرا 

است و هم به معنای عمل درست یعني هم داللت جمالي دارد و هم داللت  كه هم به معنای زیبایي )حسن( و جمال

اخالقي و لذا هم نيکوكاری و هم نيکوبيني را مي شود از آن مراد كرد؛ چنان كه خود لفظ نيکویي به ازای حسن، هر دو 

كه  خدا را چنان عبادت كني معنا را القا مي كند. پيامبر در حدیثي احسان را چنين تعریف مي فرماید: احسان یعني این كه

 گویي او را مي بيني.

عرفا معتقدند كه زیبایي خداوند در هستي مخلوقات او تجلي یافته و اساسأ خلق معنایي جز این ظهور ندارد. سخن از 

 ظهور و تجلي ذات اوست و نه حلول آن.

اصي، ستم ها، جورها، بداخالقي ها و بدی هنرمند هرچه آراسته تر باشد، هنرش شفاف تر است. او باید از آلودگي ها، مع

ها پرهيز كند. اصأل یکي از تعاریف زیبایي و هنر، زدودن زواید و ترک عادات است. مجسمه داوود ميکل آنژ سنگي بيش 

نيست، اما سنگي است كه زوایدش زدوده شده و زیبایي آن در همين است، هر آنچه زاید بوده از این قطعه سنگ زدوده 
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چه نباید زدوده مي شده به جای مانده است. چرا شعر حافظ زیباست؟ چرا شعر سعدی فصيح و زیباست؟ چون شده و آن

 آن واژه هایي كه نباید در آن باشد. در آن نيست و هماني كه باید باشد. هست؛ پس زیباست.

ناسانه عين حال با دیدی زیبایي شمالصدرا شاید تنها فيلسوف در عالم اسالم باشد كه هنر را به عنوان صنعت شناخته و در 

به هنر، آن را به صنایع لطيفه تعبير كرده است. وی با توجه به آثار روان شناختي و جامعه شناختي هنر در جامعه و نيز 

تحوالت ناشي از رواج تعليم و تعلم صنایع لطيفه، معتقد است قومي كه این صنایع در بين آن ها رواج داشته باشد. زمينه 

 يشتری برای توجه به خداوند و زیبایي های او دارند و عشق های پاک انساني در چنين جوامعي بروز بيشتری دارد.های ب

كسي هنرمند است و مي تواند هنرمند باشد و اثر هنری خلق كند كه در مرحله اول بتواند به آنچه پيرامون اوست نگاهي 

رایند آشنایي زدایي صورت مي گيرد گویي آنچه هنرمند مي بيند، تازه جدید و تازه داشته باشد.در همين نگاه نو است كه ف

خلق شده اند و همان نيستند كه دیروز یا دو روز پيش دیده است. اگر كسي این نحوه دیدن را داشته باشد بسيار هيجان 

یتمندی است. این بخش است، اما این نگاه عالوه بر این كه تازه و هيجاني است. توام با احساس لذت، بهجت و رضا

 نحوه نگاره زیبایي شناسانه است و انسان را واجد تجربه های جدیدی مي كند.

در پشت صحنه این صورت دادن و به تصویر در آوردن یک اراده و آگاهي وجود دارد. این اراده و آگاهي، حاكي از این 

چنين لذت بهجت و سرور دروني خود ، و است كه هنرمند مي خواهد نگاه ها و احساس های زیبایي شناسانه خود. هم

نيز هيجان و به طور خالصه تجربه زیبایي شناسانه خود را به دیگران انتقال دهد و دیگران را در همه این زیبایي ها و 

مفهومي هستند، امکان پذیر  _لذت ها شریک گرداند. اما او مي داند كه این انتقال به شيوه های معهود كه فقط زباني 

و اینجاست كه دست به دامن تصویر مي شود و بنابراین انواع بيان های تصویری خلق مي شود. آری این عالم كه نيست 

هویت تصویری و تصنيفي، یعني صورت گفتاری و نوشتاری دارد، همه زیبا و زیبایي است و در حقيقت آینه جمال 

 خداست.

دانيم مضاهي( عالم قدرت خویش خلق كرده است، و همه ميمالصدرا معتقد است كه خداوند قوه خيال انسان را شبيه )

 های خيال است.پردازیها و صورتشناسي هنری و خلق آثار هنری، خيال و نگارگریكه ركن ركين عالم هنر و زیبایي

ن توجه شناختي آهایي كه معطوف به توليد یک اثر است، از بعد زیبایيمالصدرا به صنعتگری وبه عبارت دیگر به فعاليت

یبا كند و زآراید و تزیين مياندركار خلق یک اثر است، چگونه اثر خود را ميكرده است؛ به این معنا كه فردی كه دست

 ها را برشمرده كه عبارتند از:سازد. ثانيأ مالصدرا در یک عبارت بسيار كوتاه شش خصوصيت این نوع فعاليتمي

 چيزی را بروز دهد و آشکار نماید و ارائه دهد. خواهدصنعتگر به اظهار اثر عشق دارد و مي -1

كند و این حالت ادامه دارد تا دارد، حرص و ولع پيدا ميكند و اولين گام را برميصنعتگر هنگامي كه شروع مي -2

 كار به اتمام برسد.

دهد و به  خواهد ارائهزده نيست و شوق دارد تا اثری كه مياو در عين حال كه حرص به اتمام دارد، اما شتاب -3

 ظهور رساند، زیبا و مزین باشد.
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ای به شدت دروني و باطني با اثر خویش دارد و اثر در عمق جان خالق آن توليد كننده و خالق یک اثر، رابطه -4

يء كان ش"توان به شکل واضح و روشن درک كرد. اینجاست كه مالصدرا از عبارت ریشه دارد. این رابطه را نمي

 آید.ند؛ یعني فرایند خلق اثر برای خالق اثر برای امری غریزی به شمار ميكاستفاده مي "غریزی

 ها نهفته است.ی انساندر این نوع محبت مصلحت همه -5

 در این نوع محبت، انتظام احوال خالقين اثر نهفته است. -6

يف كند. نه توليد عشق عفيف و لطشناساتواند توليد اثر كند هم با ارتقاء نگاه عاشقانه و زیبایياز نگاه مالصدرا هنر هم مي

ها به ما بدهد. با این همه، به خواهد یک تصور شهودی از صورتهنر در جستجوی كيفيات یا علل امور نيست و مي

 وجه این توهم نباید پيش بياید كه هنر تکرار ساده چيزی موجود است.هيچ

 زمینه های تاریخي علم زیبایي-

 ي شناسي را چنين تعریف مي كند: علم شناخت زیبایي و هنر.دائره المعارف آمریکانا، زیبای

در تاریخ بشری پيشگامان علم زیبایي یوناني ها بوده اند. سقراط، افالطون، ارسطو در باب زیبایي و معيارهای زیبایي و 

ر یوناني به معنای دمسائل مرتبط با زیبایي اظهار نظر كرده اند. زیبایي شناسي از ریشه یوناني استتيکا نشأت گرفته كه 

حساسيت آمده است. ودر عربي به نام جمال یا علم استسحان شناخته شده است. هر مکتب و هر فيلسوفي نگاهي 

بخصوص به زیبایي دارد. از مطالعه تحقيقاتي كه در این باره انجام شده مي توان دریافت كه عده ای زیبایي شناسي را 

 را فلسفه زیبایي.فلسفه هنر دانسته و عده ای دیگر آن 

گفته مي شود، نظام و دیدگاهي فلسفي است كه در باره معني و تعریف زیبایي،  "علم جمال"زیبایي شناسي كه در عربي 

ذهني یا عيني بودن آن، فلسفه زیبایي و امروزه فلسفه هنر در تاریخ تمدن بشر وباالخره نقش و ارتباط شناخت زیبایي با 

ي بشر گفتگو مي كند.پس هر مکتب فلسفي و هر فيلسوف بزرگي، نگاهي مخصوص به هنر ودیگر دستاوردهای ذوق

 زیبایي دارد.

ذهن گرایان )ایداليست ها( به نحوی زیبایي شناسي را تحليل مي كنند كه ماده گرایان )ماتریاليست ها( خالف آن را مي 

فلسفي  سيستم( فلسفي مي دانند، یعني هر دستگاهگویند. از این قبيل، برخي زیبایي شناسي را قسمتي مهم از هر دستگاه )

موظف است زیبایي و هنر را به نحوی مناسب با دیگر اركان فلسفي خود تفسير و تحليل كند، حاال چه منشأ زیبایي را 

 خارجي و عيني یا ذهني و پنداری بداند. بر همين اساس برای زیبایي شناسي ادوار تاریخي مشخصي را تعييين كرده اند.

 زیبایي شناسي در فرش ایران-

برای بررسي عوامل زیبایي در فرش پس از جمع و دسته بندی كردن و در نظر آوردن تمامي موارد مربوط، نوعي تقسيم 

بندی كلي را مالک قرار مي دهيم. این عوامل به دو دسته باطني و ظاهری تقسيم مي شوند. مراد آن است كه عوامل باطني 

وحي، معنوی و دریافت های دروني هنرمند نموده و آن ها را در بطن هنرنهفته بدانيم. این عوامل را منصوب به حالت ر

بيشتر خصوصيات روان شناختي، جامعه شناختي و رویکردهای مذهبي و دیني هنرمند را دربر مي گيرد. مجموعه عوامل 
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قسمت از زیبایي های فرش است كه در نگاه ظاهری نيز خود به دو دسته قابل تقسيم است: دروني و بيروني. دروني آن 

دقيق تر و دوم دیده مي شود و بيشتر توسط بافنده و متخصصان فرش به چشم مي آید. مهمترین زیبایي های بيروني فرش 

عبارت هستند از طرح و نقش، رنگ و ابعاد. معيارهای زیبایي فرش ایراني منطبق با معيارهای زیبایي در سایر هنرها به 

هنرهای سنتي مي باشد. مهمترین عوامل بسترساز زیبایي فرش ایراني شامل، رعایت تناسبات متن وحاشيه، تناسبات ویژه 

نگاره ها با یکدیگر، تناسبات نگاره ها با متن، رنگ و بکارگيری بجا از رنگ به ویژه هارموني و هماهنگي رنگ و نظم 

 قارن، ارزش خطوط در طراحي.)كه مهمترین نمونه آن نظم خطي در فرش است( ریتم، ت

 نمونه هایي از فرش های عرب باف خراسان-

 
 موتیف های به كار رفته در قالیچه های عربي-

 
 نقش ها و موتيف های به كار رفته در قاليچه های عربي به چند دسته تقسيم مي شوند.

 

 نقش های جانوری-
 بزرگ وچه در سایز كوچک در زمينه ،متنیکي از نقشهایي كه در قاليچه های عربي چه در سایز      

 به كار رفته است نقوش جانوری مي باشد. كه شامل نقش مرغي)پرنده( و چهارپایان مي باشد. 
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نقش چهارپایان بيشتر به صورت كوچک به عنوان عنصر پركننده زمينه به كار مي رود.و در بعضي موارد در طرح های 

 اهده كردمحرابي سایز بزرگتر آن را مي توان مش

 
البته نقش مرغي بيشتر به چشم مي خورد .این پرنده ها ممکن است در طرح های لچک وترنج جای لچک را با سایز -

بزرگ خود پر كنند ویادر طرح های ترنج دار در سایز كوچکتر در زمينه قرار گرفته اند ویا در طرح های محرابي به 

 د.صورت دو مرغ بزرگ رو بروی هم قرار گرفته ان

 
 نقش های گیاهي-

موتيف ها و نقش های گياهي نيزدر این قاليچه ها به كار رفته است.كه شامل نقوش گل ودرخت مي باشد. نقوش گل كه 

هندسي مي باشد یکي از موتيف های پركننده زمينه مي باشد ودر مواردی در بعضي طرح ها به صورت ردیفي قرار گرفته 

 .ش گياهي است كه در بعضي نمونه ها بيشترین نظر را به خود جلب مي كنداند. موتيف درخت مهم ترین نق
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و بعضي موارد در سایز بزرگ تمام زمينه را مي گيرد ودر بعضي نمونه ها درسایزكوچکتر به عنوان عنصر پركننده زمينه به 

 كار مي رود. ودر بعضي موارد باتركيبي با گل نقش گرفته است.

 
 نقوش هندسي-

ن نقوش و موتيف های به كار رفته در قاليچه های عربي نقوش انتزاعي و هندسي مي باشد.كه چه در حاشيه وتمام بيشتری

قاليچه وجود دارد. این نقوش شامل اشکال مختلفي است كه خود بافنده ها نيز اسامي آنها رانمي دانند.كه مي توان داخل 

 ره كله مرغي و درخت زندگي ساساني نيز را به وفور دید.آنها نقش مایه خراساني ، گل های كنگره ای ویا نگا
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 زیبایي طرح و نقش-

طرح و نقش از اصلي ترین عوامل در زیبایي فرش است و ویژگي هایي دارد كه رعایت و كاربرد آن باعث ظهور      

کته جالب كه در عين تصویری زیبا در ذهن مخاطب مي شود. این عوامل هم در متن و هم در حاشيه فرش وجود دارد. ن

حال زیبایي را در فرش های عرب باف به صورت غيرمستقيم در ذهن بيننده ایجاد مي كند این است كه با وجود موتيف 

های مختلف كه بعضأ هر سه نوع گياهي، جانوری و هندسي در یک فرش مي آید به صورت هماهنگ و یک پارچه در 

ها در اندازه ها و تعداد متغير به صورتي كامأل زیبا و متناسب با هر نقشه ایجاد  كنار یکدیگر قرار مي گيرند. وبعضأ حاشيه

 گردیده اند.

 

 زیبایي رنگ-

رنگ های متن و حاشيه به صورت كامأل متضاد اما هماهنگ در كنار یکدیگر قرار گرفته اند.تعداد رنگ ها در قالي      

اند كه كمبود رنگي احساس نشده و سنگيني و هماهنگي و هارموني  بسيار كم اما در عين حال به گونه ای جایگذاری شده

 دلنوازی به قالي داده شده است.

اما نکته ای كه در مورد فرش های عرب باف وجود دارد این است كه زیبایي باطني آن بيش از زیبایي های ظاهری و 

يم بافنده كویر چگونه نقوشي مقدس همچون گل دروني آن است؛ آنگاه كه به حاالت رواني بافنده باز مي گردیم و ميبين

 و گياه و پرندگان و چهارپایان را به وفور در نقوش ذهني باف خود آورده است.

در كل انسان به عنوان شاهکار و زیبایي خلقت هرآنچه به و جود مي آورد زیباست وسبغه الهي دارد و همانطور كه در 

ي تواند هنرمند باشد و اثر هنری خلق كند كه در مرحله اول بتواند به آنچه تعریف زیبایي آوردیم كسي هنرمند است و م
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پيرامون اوست نگاهي جدید و تازه داشته باشد.در همين نگاه نو است كه فرایند آشنایي زدایي صورت مي گيرد گویي 

ش و چه اثر هنری باالتر از فر آنچه هنرمند مي بيند، تازه خلق شده اند و همان نيستند كه دیروز یا دو روز پيش دیده است

های عرب بافي كه بافنده هنرمند آن جهان اطراف خود را با دیدی هنرمندانه به انتزاع درآورده و گياهان و حيوانات را با 

ظاهری تازه و نو به بيننده نمایانده است. وهمانطور كه پيشتر بيان شد اگر كسي این نحوه دیدن را داشته باشد بسيار هيجان 

خش است، اما این نگاه عالوه بر این كه تازه و هيجاني است. توام با احساس لذت، بهجت و رضایتمندی است. این ب

 نحوه نگاره زیبایي شناسانه است و انسان را واجد تجربه های جدیدی مي كند.

انه خود. همچنين لذت این اراده و آگاهي، حاكي از این است كه هنرمند مي خواهد نگاه ها و احساس های زیبایي شناس

بهجت و سرور دروني خود ، و نيز هيجان و به طور خالصه تجربه زیبایي شناسه خود را به دیگران انتقال دهد و دیگران 

 _را در همه این زیبایي ها و لذت ها شریک گرداند. اما او مي داند كه این انتقال به شيوه های معهود كه فقط زباني 

ذیر نيست و اینجاست كه دست به دامن تصویر مي شود و بنابراین انواع بيان های تصویری خلق مفهومي هستند، امکان پ

 مي شود.

و ایجاست كه با دیدن بافنده این فرش ها به بان مالصدرا پي ميبریم و آن عشق بافنده به اثر هنری خویش و خلق زیبایي 

ری هنرمند، شهود، تخيل و الهام، حتي باورها و انگاره است و درباب زیبایي های معنوی آن همين بس كه نيت و صدق هن

های مذهبي و دیني و این بعد معنوی مسستتر در روح فرش است كه تعادل ميان صورت و معنا در هنرهای ایران را 

 آشکار مي سازد.

 

 نتیجه گیری-

به شمار مي روند. طرح های فرش های عرب باف منابع مهمي برای مطالعه و شناخت هنر و فرهنگ اعراب خراسان      

فرش های عرب باف طي صدها سال به گونه ای درآمده كه امروزه آن را شاهدیم، و چه بسيار طرح و نقوشي كه از این 

به آن و از آن به این درآمده، جذب شده و تغيير شکل یافته است. چه بسيار معاني كه از گذشته های دور در این فرش 

اكنون نقش دیگرگون از آن به جا مانده كه ندانسته آن را به عادت مي بافند. بررسي زیبایي شناسي ها یادگار مي شده و هم 

این آثار برما روشن مي دارد كه اینان وجوه مشتركي دارند كه زاده روح عشایری و روستایي است. روحي كه در كشاكش 

 است و بردبار.با طبيعت، قواعد كلي آن را دریافته، سخت كوش است و مطيع، آسوده 

وچه زیباست تصویری كه ذهن خالق و هنرمند بافنده از طبيعت اطراف خویش ساخته و آن را به زیبایي هرچه تمام تر 

بر تار و پود قالي نقش زده است و آیا این همه زیبایي و هنر چيزی جز عشق بافنده به خلق اثر هنری خویش كه همان 

 قالي است ميتواند باشد؟

دستباف ایراني دارای اصول قدرتمند و محکمي است كه زیبایي ها بر پایه آن شکل گرفته اند و چنانکه دركل فرش   

مباني زیبایي ها كشف و تبيين شوند درمي یابيم كه چگونه آن ها با ارزش های هنری و فرهنگي كشورمان پيوستگي و 
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واهد كرد. درواقع هنگامي در قضاوت خود از چنين ارتباط دارند و برگي دیگر بر هویت ملي ایرانيان در جهان اضافه خ

زیبایي، موفق خواهيم بود كه بتوانيم آن ها را از طریق زبان و ادراک عمومي اشاعه دهيم. ولي باید توجه داشته باشيم كه 

ي لبحث درباره جوانب هنری یک اثر از بحث درباره جوانب كاربردی آن مشکلتر است. جنبه كاربردی اثر عيني است و

جوانب هنری اثر تنها بصری نيست. ما چه بخواهيم و چه آنرا انکار كنيم باید پذیرفت كه قالي و قاليبافي در ایران در هر 

منطقه ای كه باشد چيزی جز هنر و خلق زیبایي نيست زیرا هرچند هنر و زیبایي تعریفي واحد ندارد ولي نمي توان 

 ایران زمين را نفي كند. تعریفي از آن را یافت كه زیبایي هنری فرش
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