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چکیده

مهم ترین  از  جامعه اند.  فرهنگ  از  برخاسته  که  می شوند  محسوب  کشور  دستی  صنایع  با   ارزش ترین  از  دستبافته ها 

عرصه های حضور دستبافته ها در زندگی انسان، کاربرد آن در دکوراسیون داخلی است. امروزه به سبب تحول در شیوه ی 

زندگی نیازهای جدیدی در عرصه طراحی داخلی شکل گرفته است. از این رو خالقیت و نوآوری در تغییر و هماهنگی 

این بافته ها با دنیای امروز ضروری است. با علم به اینکه خالقیت بر نوآوری و کنارگذاشتن اصول جا   افتاده تأکید داشت 

و این خود آسیب هایی را به عرصه صنایع دستی وارد خواهد کرد، لذا مفهوم خالقیت در این مقاله در چهارچوب نظریه ی 

توسعه پایدار دنبال شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با رویکرد توصیفی– تحلیلی به انجام رسیده است. 

شیوه جمع آوری اطالعات براساس مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های میدانی است که در روش میدانی از شیوه ی مصاحبه 

و عکسبرداری استفاده شده است. نتایج مذکور حاکی از آن بود که دستبافته ها قدرت و توانمندی بازگشت به طبیعت را 

دارا بوده و از همین رو بازیافت آنها حائز اهمیت مي باشد. لذا قرابت زیادی با اهداف و مؤلفه های توسعه پایدار دارند 

و نهایتًا اینکه می توان از طریق ایجاد تولیدات خالقانه ی حاصل از فرش های بازیافتی محصوالت متنوعی از جمله کوسن، 

پاف، مبلمان، نیمک و غیره را وارد طراحی داخلی معاصر کرد.
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مقدمه
میزان  افزایش  و  جهان  صنعتی  توسعه  سبب  به  بیست ویکم  قرن 
آلودگی های صنعتی و بشری می تواند پایان عمر زمین پاک باشد. از 
اینرو دانشمندان علوم مختلف بر آن شده اند تا راهکارهای رفع این 
بحران را بیابند و برای احیای زمین و تداوم حیات بشری گام مثبت 
بردارند. توجه به بازیافت مواد استفاده شده و استفاده از مواد زاید در 
طراحی داخلی و دکوراسیون از موضوعات پرطرفدار این روزهاست. 
امروزه با توجه به مشکالت زیست محیطی مردم جهان می کوشند از 
وسایلی استفاده کنند که بیشترین سازگاری با محیط زیست را داشته 
باشند. آنها تالش می کنند ایده های اقتصادی و طبیعت دوست را در 
خانه ی خود بکار گیرند که از آن جمله می توان به استفاده از هنر 
صنایع دستی در طراحی و تزیین داخلی منزل اشاره نمود. صنایع دستی 
صنعتی بسیار متنوع و خالق است که عالوه بر تزیینی بودن و جنبه های 
زیبایی شناسانه نقش کاربردی در زندگی روزمره ی افراد جامعه دارد. 
دستبافته ها از با  ارزش ترین صنایع دستی کشور محسوب می شوند که 
برخاسته از فرهنگ جامعه اند و دارای ظرافت و زیبایی از یک سو و 
اصالت و دیرینگی از سوی دیگر هستند و از طرفی مواد اولیه بکار 
رفته در تولید آنها ارزان و بازگشت پذیر به طبیعت هستند. بنابراین 
آسیبی به محیط زیست وارد نمی کنند و از این رو قرابت زیادی با 
مؤلفه ها و اهداف توسعه پایدار دارند. در جهان امروز میزان پایبندی 
جوامع به مسائل زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی و به ویژه 
حفظ  و  پایدار  توسعه  اصول  رعایت  و  بازیافت  اخیر  سال های  در 
به شمار  جوامع  رشِد  ارزیابی  برای  اساسی  معیارهای  طبیعی،  منابع 
می آیند. امروزه مسأله ی بازیافت فرش در تمامی نقاط جهان به یک 
امر مهم تبدیل شده است. هر فرش دارای الیاف طبیعی  و مصنوعی 
به  از مدتی مصرف کنندگان عالقه ای  زیادی است که هرچند پس 
الیاف  این  خالقیت  اندکی  با  اما  ندارند.  کهنه  فرش های  نگهداری 
ارزشمند می توانند به طور گسترده ای در صنایع مختلف استفاده شوند. 
امروزه تکنیک های مختلفی برای بازیافت فرش موجود مي باشد. با 
دارد  قرار  نابودی و فرسودگی  این تکنیک ها فرشی که در مرحله 
دوباره احیاء شده و به چرخه مصرف باز می گردد و از لحاظ قیمتی 
این  بازیافتی  و  مستهلک  دستبافته های  مي باشد.  مقرون به صرفه  نیز 
قابلیت را دارند که عالوه بر استفاده ی مجدد به عنوان زیرانداز، با 
اندکی خالقیت و نوآوری در دیگر قسمت های دکوراسیون داخلی 
مورد استفاده قرار گیرند. در همین راستا دغدغه اصلی این پژوهش 
دستیابی به این مهم است که چگونه می توان از طریق خلق تولیدات 
و  پایدار  توسعه  اصول  به  توجه  با  فرش  بازیافت  از  جدیِد حاصل 
معاصر  داخلی  طراحی  وارد  را  دستبافته ها  این  به صورت خالقانه 
کرد؟ با به کاربردن دستبافته های مستهلک بازیافتی در طراحی داخلی 

در  را  آنها  و  کرد  تعریف  آنها  برای  جدیدی  کارکردهای  می توان 
ُزمره محصوالتی قرار داد که می توانند بازارهای داخلی و خارجی را 
تحت تأثیر خود قرار دهند. کاربرد خالقانه ی دستبافته های بازیافتی 
داخلی  در طراحی  امروزی  زندگی  و سالیق سبک  نیازها  براساس 
معاصر هدف این تحقیق مي باشد  که به نوعی در احیا دستبافته ها و 
حفظ اصالت آنها و شناساندن آنها به نسل جدید موثر نیز خواهد 

بود.

روش تحقیق
لحاظ  از  و  کیفی  جنبه  دارای  چیستی  لحاظ  به  حاضر  پژوهش 
هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی 
مي باشد. شیوه جمع آوری اطالعات براساس مطالعات کتابخانه ای و 
پژوهش های میدانی است که در روش میدانی از شیوه های مشاهده و 
عکس برداری و مصاحبه با تعدادی از متخصصان و تولیدکنندگان در 

حوزه ی فرش استفاده شده است.

پیشینه تحقیق
از میان مطالعات زیادی که در زمینه پژوهش انجام شد به برخی 
از مواردی که ارتباط ساختاری و معنایی بیشتر با اهداف پژوهش 

حاضر داشته اند به اختصار می پردازیم.
از مقاله های مرتبط با موضوع این پژوهش می توان به موارد زیر 
اشاره نمود. »به کارگیری الیاف بازیافت شده از منسوجات ضایعاتی«به 
Recycling Economy and  Sus-)  ،)1397(1 عمید   مرند یقلم 

tainable  Deveelopement(1882-1963)  به قلم Hua liu2، به 

چاپ  رسیده است که در آنها به روش هایی چون افزایش بهره وری 
منابع و استفاده از انرژی های نو یا پاک و همچنین بازیافت دوباره ی 
و  است  شده  اشاره  طبیعی  منابع  از  استفاده  کاهش  منظور  به  مواد 
توسعه  و  بازیافت  به سوی  حرکت  که  شده  نتیجه گیری  طور  این 
در  بنیادی  تغییرات  به  نیاز  طبیعی  منابع  و  زیست محیطی  پایدار 
 Recycling of« مقاله  در  همچنین  دارد.  بشر  رفتار  و  نگرش 
 ،Wang3 نوشته ی    )2003)«carpet and textile fibers
که در آن مطالبی راجع به اهمیت بازیافت الیاف مصنوعی و طبیعی 
اطالعاتی  همچنین  و  زیست  محیطی  آلودگی های  منظورکاهش  به 
بازیافت فرش استخراج شده و مورد تحلیل  در مورد مراحل انجام 
ارشد  پایان نامه کارشناسی  در  همچنین  است.  گرفته  قرار  بررسی  و 
داخلی  دکوراسیون  در  آن  جایگاه  و  قشقایی  دستبافته های  »بررسی 
موالیی4  عاطفه  توسط  که  بر رنگ(«)1395(  تأکید  امروز)با 
در  دانشگاه دفاع شده است، به وارسی مفاهیمی چون دستبافته  های 
قشقایی، تاریخچه دکوراسیون داخلی و جایگاه فرش در دکوراسیون 
داخلی پرداخته است. وی نوآوری و تغییر و هماهنگی این بافته  ها 
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در  می  داند.  الزامی  امری  بلکه  کافی  تنها  نه  را  امروز  دنیای  با 
هنر  در  بازیافتی  مواد  »کاربرد  عنوان  با  کارشناسی  ارشد  پایان  نامه 
Environ-«  و   مقاله صدف   خدادادی5،  قلم  به   )1396 )معاصر«
mental   Sustainability     in     Interior    Design   Ele-

ments(2012(«   نوشته یNur Ayalp6،  مطالب مندرج در آنها 
از جهت توجه به محیط زیست، توجه به بازیافت مواد استفاده شده 
در طراحی و استفاده ی خالقانه از مواد زاید در دکوراسیون ثمربخش 
آثار  با خلق  اشاره داشتند که هنرمند معاصر  این نکته  به  بودند و 
به  از هر چیز  بیش  بازیافتی ذهن مردم را تحریک کرده و  هنرِی 
به  آنها  بازگرداندن  و  دورریختنی ها  و  ضایعات  از  بهینه  استفاده ی 
در  است.  تأکید شده  زندگی  متن  و  بطن  به جریان،  شایسته  نحوی 
نمونه های  از  بهره گیری  تا ضمن  است  این  بر  پژوهش حاضر سعی 
فوق الذکر به لحاظ ساختار پژوهشی و منابع مورد استفاده آنها، به 
براساس  فرش  بازیافتی  خالقانه محصوالت  کاربردِ  درباره ی  تحلیل 

مفاهیم توسعه پایدار در طراحی داخلی معاصر بپردازیم.    

تعریف توسعه پایدار و اهداف سه گانه آن
تاریخچه تفکر توسعه پایدار7 به زمان های بسیار دور باز می گردد 
پایدار به شکل کنونی برای نخستین  بار توسط  این مفهوم توسعه  و 
وقت  حکومتی  سران  به  میالدی   1908 درسال  روزولت8  تئودور 
رفتار  منابع  با  طوری  باید  که  بود  معتقد  روزولت  گردید.  گوشزد 
امروزه  گردد.  حفظ  آینده  نسل های  برای  آنها  ارزش  که  گردد 
سطح  در  رایج  و  مهم  بسیار  بحث  های  از  یکی  توسعه  پایدار  بحث 
جهان   و  در  محیط زیست  نهادهای  و  سازمان ها  است.  بین المللی 
این     امر   در    دخیل   ارگان های  مهم ترین  از  ملل  سازمان  همچنین 

.)Adams, 2009: 210)هستند
شده  ارایه  ریو9  اجالس  در  از توسعه پایدار  تعریفی که  مهم ترین 
بشر  کنونی  نیازهای  است که  توسعه ای  می باشد:  قرار  این  به  است 
را بدون مخاطره افکندن نیاز نسل های آینده برآورده ساخته و در 
 .)WCED,  1987(آن به محیط  زیست و نسل های  فردا توجه شود
اهداف  که  است  برآیندی  شده  ذکر  تعاریف  توسعه پایدار به استناد 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه را در هر جا ممکن است 
از طریق وضع سیاست ها، انجام اقدام های الزم و عملیات حمایتی با 
هم تلفیق می کند و در هر جایی که تلفیق امکان ندارد به ایجاد رابطه 

مبادله بین آنها، بررسی و هماهنگی این مبادله ها می پردازد.
دلیل  به  که  است  عرصه هایی  از  یکی  دستی  صنایع  ما  کشور  در 
قابلیت های ذاتی و تنوعی که دارد می تواند زمینه های مناسبی برای 
شکل گیری توسعه پایدار در کشور فراهم آورد. صنایع دستی به دلیل 
نیاز  بسیاری  سرمایه  کشور  داخل  در  اولیه  مواد  تأمین بودن  قابل 
اقتصاد  و  توسعه  کمک  به  باال  افزوده  ارزش  می تواند  با  و  نداشته 

بارز صنعت  مصداق  واقعی  معنای  به  صنایع  دستی  بیاید. محصوالت 
کنار خالقیت  در  آنها  در  به کاررفته  اولیه  مواد  زیرا  هستند.  سبز 
ذهنی هنرمندان و صنعتگران، مواد اولیه طبیعی و بازگشت پذیر به 
به  محصوالت  این  که  صورتی  در  دیگر  طرف  از  هستند.  طبیعت 
به  دستیابی  و  اشتغال زایی  خارجی،  ارز  شوند  صادر  کشورها  سایر 
رشد و توسعه اقتصادی که یکی از ارکان توسعه پایدار است و در 
نهایت توسعه پایدار به دست مي آید. توسعه صنایع کشور با محوریت 
سوی  به  جامعه  اقتصاد  تحول  جریان  در  که  است  امری  نوآوری 
اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و خالقیت، سبب بهبود کیفیت زندگی نسل 
حاضر و نیز نسل های آینده و رشد اقتصادی یک جامعه خواهد شد 

و گامی است در جهت رسیدن به توسعه پایدار)مرادخانی، 1395(.

تاریخچه بازیافت
مسأله ای   شکل  به  انسان  برای  هنگامی  چه  بازیافت10  از  اینکه 
با  زیست  محیط  کارشناسان  دارد.  تأمل  جای  است  شده  مطرح 
همکاری گروهی از باستان شناسان فاش کردند که پیشینیان ما نیز 
با بازیافت زباله های خود شیوه زندگی سبز را دنبال می کرده اند. بنا 
پیشینیان وسایلی را که در زندگی روزمره  به دست آمده،  بر شواهد 
خود از آنها استفاده می کرده اند بازیافت کرده و از ابزارهای شکسته 
را  می ساخته اند.  جدیدی  ابزار  استخوان  و  سنگ  از  ساخته شده  و 
بازیافت از لحاظ لغوی عمومًا به معنی دوباره استفاده کردن، احیاء، 
اصالح و ترمیم مي باشد. در یک بیان کلی بازیافت یعنی بازگرداندن 
دوباره ضایعات، زباله ها و مواد غیرقابل استفاده  به چرخه تولید و 
تبدیل به همان محصول)چرخه بسته( و یا به شکل سایر محصوالت 
  ,Chelimo(.   در  راستای  حل   2013:   چرخه باز(مي باشد(20 
مشکالت مربوط به بازیافت به عنوان یکی از مسائل مهم روز الزم 
است حرکت هایی در جهت توسعه پایدار زیست محیطی و اقتصادی 
صورت پذیرد و دیدگاه های کالن و زیربنایی توسعه در کشور، منطبق 
بدیهی است که  از محیط زیست گردد.  قانونمندی های حفاظت  با 
بشر برای تأمین نیازهای خود ناگزیر به استفاده از منابع طبیعی است. 
اما با روش هایی چون افزایش بهره وری منابع و استفاده از انرژی های 
نو یا پاک و همچنین بازیافت دوباره مواد می توان برداشت از منابع 
و  بازیافت  به سوی  لذا حرکت  به حداقل ممکن رساند.  را  طبیعی 

   )OECD, 2001: 14) OECD تصویر 1. شمای توسعه پایدار از دیِد
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توسعه پایدار زیست محیطی و منابع طبیعی نیاز به تغییرات بنیادی 
در نگرش و رفتار بشر دارد)مولدان و بیلهارز، 1381: 105(.

بازیافت فرش
فرش دستبافت یادگاری از هزاره های پیشین است که تا به امروز 
ارزشمندترین  از  یکی  عنوان  به  فرش  است.  مانده  کاربردی  و  باقی 
دستاوردهای مردم خود یک فرهنگ مي باشد، فرهنگی مرکب از 
نمد،  از  اعم  گستردنی  چیز  »هر  لغو  نظر  از  فرش  دستی.  هنرهای 
قالی و نظایر آن معنا شده است«)فرهنگ دهخدا، 1336(.  حصیر، 
رشد صادرات این کاالی هنری به ویژه در عهد قاجار به کشورهای 
اروپایی موجب پیدایش نگاهی مثبت و تحسین کننده نسبت به فرش 
با  فرش  این وجود صنعت  با  است.  بازارهای جهانی شده  در  ایران 
عوامل  این  جمله  از  است.  روبه رو  بسیاری  معضالت  و  چالش ها 
کلیدی ناهماهنگی تولید با نیاز بازار، نبود نوآوری، عدم تبلیغات و 
بازاریابی صحیح و کشف بازارهای جدید، افزایش تعداد رقبا، سرقت 
فقدان  و  نامرغوب  اولیه  مواد  از  استفاده  تحریم،  ایرانی،  طرح های 
حمایت کافی از تولیدکنندگان و غیره می باشد. از دیگر معضالت که 
اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مسأه بازیافت فرش است. 
درصد باالیی از انواع فرش ها و کفپوش ها در جهان از مشتقات نفتی و 
فسیلی11 تهیه می شوند که عمر تخریب آنها در طبیعت بسیار طوالنی 
است و آسیب های جدی به محیط زیست وارد می کنند. از این رو 
محققان بر آن شده اند تا راهکارهای رفع این بحران را بیابند)میرزا 
امینی و رشادی، 1396: 32(. بازیابی و استفاده مجدد از الیاف موجود 
در کفپوش ها به منظور تولید مواد اولیه و واسطه صنایع دیگر و از 
جنبه زیست محیطی و کاهش آلودگی محیط زیست می تواند به طور 
با توجه  روزافزون مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی کفپوش ها 
به مواد مصرفی موجود در آنها قابل درجه بندی به منظور بازیافت 
بوده و بیش از 50%  از الیاف در آنها قابلیت چرخه دوباره در تولید 
سازی،  اتومبیل  صنایع  در  می توانند  مواد  بقیه  دارند.  را  کفپوش ها 
تولید چمن های تقویت شده با الیاف، محصوالت چوب نما، عایق های 
صوتی و گرمایی و الیی ها استفاده شوند. به لحاظ قدمت، بازیافت 
و  به دست آوردن  گذشته  »در  روفه  گرحق  گفته  به  ایران  در  فرش 
بسیار  کار  فرش  یک  بافت  برای  مصرفی  اولیه  مواد  آماده سازی 
مشکل و زمان بری بوده، بنابراین محصول به دست آمده ارزشمند و 
مقدس بوده است. تقدس فرش تا به این اندازه بوده که در هیچ کجای 
کوچک  تکه های  از  حتی  و  نمی انداختند  زباله  در  را  فرش  ایران 
بی مصرف  تکه های  رفوگرها  بطوریکه  می کردند.  استفاده  هم  آن 
آن  در  و  کرده  دیوار وصل  به  را  دورریز  فرش های  از  و کوچک 
وجود  پایین دستی  رفوگرهای  زمان  آن  در  می بردند.  فرو  سوزن 
داشتند که فرش های کهنه و فرسوده و ضایعات فرش را خریداری 

می کردند سپس آنها را تمیز کرده، برش داده، بهم می دوختند و سپس 
طول      سال های  در   .)1397 روفه  گرحق،  با  می فروختند«)مصاحبه 
اخیر همواره شرکت های تولید کننده فرش، فعاالن محیط زیست و 
شرکت های بازیافت به فکر راه های تازه ای برای استفاده از ضایعات 
و  قدیمی  و  کهنه  فرش های  کارخانجات،  در  فرش  تولید  پروسه12 
دورانداختنی هستند. در شرکت های خارجی فرش های مستهلک پس 
از جمع آوری به مرکز جمع آوری وارد می شوند. پس از دسته بندی و 
ُسورت13شدن نوع الیاف به بخش بازیافت ارسال می شوند. نخ بازیافتی 
در پروسه تولید فرش قرار می گیرد، تولید و تکمیل می شود و دوباره 
یا منزل پهن می شود. این کار می تواند  زیر پای شما در محیط کار 
تخته  اینکه حتی یک  بدون  شود،  تبدیل  بی نهایت  به یک چرخه 
فرش به محل های دفن زباله برده شود و مضرات بی شماری را برای 
البته مهم تر از همه محیط زیست  چرخه اقتصاد، بازار کفپوش و 
ما ایجاد کند. در حال حاضر در کشورمان نیاز به تحقیقات بیشتر 
الیاف  نوع  همه  بتوانند  که  متنوعی  رویکردهای  بهبود  منظور  به 
Wang,  200)بازیافت    کنند    وجود   دارد ضایعاتی  جمع  آوری شده   را  

 .)3: 711

انواع فرش های بازیافتی
برای  فرش  تکه های  از  مستقیم  استفاده  فرش،  بازیافت  از  منظور 
از  یکی  می باشد:  زیر  موارد  شامل  که  است  جدید  محصول  تولید 
دلیل  به  است.  ایران  در  ماشینی  فرش  بازیافت  بزرگ  مشکالت 
اینکه قسمت اعظم این فرش ها از الیاف اکریلیک بافته شده اند که 
محیط  به  جبران ناپذیر  آسیب های  لذا  می باشد  دشوار  آن  بازیافت 
تمهیداتی  دولتمردان  که  می گردد  توصیه  می کنند.  وارد  زیست 
بازیافت  و  جمع آوری  جهت  را  الزم  زیرساخت های  و  بیندیشند 
در  شهروندان  که  می شود  پیشنهاد  همچنین  برسانند.  انجام  به  آنها 
باره مزایا و محاسن فرش دست بافت همچون دوام و ماندگاری قابل 
توجه و تخریب پذیربودن آنها آگاهی داده شود و در زمینه ترغیب 
تبلیغات  بازیافتی  مستهلک  فرش های  خرید  به  مصرف کنندگان 

وسیعی انجام بگیرد.

فرش پچ ورک)چهل تکه ـ کالژ(
مصرف  چرخه  به  فرسوده  فرش های  بازیابی  روش های  از  یکی 
لغت  در  که  می باشد  ورک14  پچ  فرش  همان  یا  کالژ  تکنیک 
فارسی به معنای چهل تکه و تکه دوزی است. به گفته خلیقی »فرش 
پچ ورک، بازیابی تکه فرش هایی است که پوسیده اند. تکه های سالم 
نامنظم  مستطیل های  شکل  به  و  زده  برش  را  فرسوده  فرش های  از 
به  می دوزند،  چرخ  با  هم  کنار  در  ضلعی  چند  یا  متحداالشکل  و 
آن حاشیه و نظم می دهند و به شکل فرش در می آورند«)مصاحبه 
تولید  برای  که  گفت  می توان  خالصه  طور  به   .)1397 خلیقی،  با 
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کالژ  آن  به  اصطالحًا  که  چهل تکه  فرش  یا  تکه دوزی شده  قالی 
و  ایرانی جمع آوری شده  دستبافت  ابتدا فرش های  هم گفته می شود 
سپس در قالیشویی های ویژه شستشو داده می شوند، پس از شستشوی 
کامل فرش ها وارد مرحله رنگرزی شده و به مدت مشخص در مواد 
طبیعی رنگی و مخصوص قرار می گیرند. با گذشتن از مرحله رنگ، 
نمونه ها در قالب های مشخص برش داده شده و آماده برای دوخت و 
ترکیب شدن با فرش های دیگر می شوند. معمواًل برای تهیه این فرش 
تکه های مختلف از فرش های دستبافت مناطق مختلف مانند کاشان، 
بیشتر،  استحکام  برای  و  دوخته  بهم  را  غیره  و  کرمان  تبریز،  قم، 
از ُسرخوردن آن روی سرامیک و  تا  پشت کار را آستر می کنند  

کفپوش های رایج در منزل جلوگیری شود)تصویر 2(.
فرش های فرسوده را می توان با استفاده از تکنیک کالژ و با توجه 
به سالیق امروزی تغییر داد و مدرن تر15 کرد. با این تکنیک فرشی 
و  احیاء شده  دوباره  دارد  قرار  فرسودگی  و  نابودی  مرحله  در  که 
به  مقرون  نیز  قیمتی  لحاظ  از  و  می گردد  باز  مصرف  چرخه  به 

صرفه می باشد.

فرش وینتیج)فرش سابیده شده(
فرش وینتیج16 یکی از جدیدترین مدل فرش های تولیدشده در ایران 
به شمار می رود. این نوع فرش را تحت عنوان کهنه نما هم می شناسند، 
زیرا طراحی شبیه به فرش های قدیمی و تاریخی دارد. کهنه نمانمودن 
فرسایش  بافتش  و  بدهد  دست  از  را  خود  رنگ آمیزی  یعنی  فرش 
هیپوُکلریت  نام  به  ماده ای  از  استفاده  با  فرش  در حال حاضر  یابد. 
کلسیم17 که یک ترکیب شیمیایی می باشد و نام تجاری آن سود و 
پودر سفیدگری است که برای ُکلرینه کردن18 استفاده می شود، شسته 
می شود که حالت ساییدگی به فرش می بخشد. البته استفاده از آن به 

اندازه ای است که به فرش آسیبی نرسد)زیلومه، 1397(.
است  مناسبی  وینتیج انتخاب  که فرش  گفت  می توان  جرأت  به 
دکوراسیون20  و  مدرنیته19  دنبال  به  اینکه  عین  در  برای کسانی که 
نیز  قدیمی  و  سنتی  طرح های  به  هستند،  خود  منزل  در  کالسیک 

این فرش ها  عالقه نشان داده و برای آنها ارزش قائل هستند. اخیراً 
گرفته  قرار  توجه  مورد  بسیار  آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای  در 
برخوردار  خوبی  رونق  از  فرش ها  این  صادرات  همین رو  از  است. 

است)تصویر 3(. 

مفهوم معاصر بازیافت در هنر
 هنر تبدیل مواد زاید و بازیافتی را به یک اثر ارزشمند هنری به 
منظور ترویج بازیافت و استفاده مجدد از مواد با تأکید بر خالقیت 
و نوآوری و در راستای ارتقاء فرهنگ و آگاهی عمومی در زمینه 
که  است  هنری  بازیافت  می نامند.  هنر  در  بازیافت  را،   بازیافت 
موجب می شود بخش عظیمی از سرمایه های مردمی در چرخه اقتصادِ 
از دورریزها  استفاده  ایران در چند سال اخیر  بماند. در  باقی  تولید 
و مواد بازیافتی در ساخت آثار هنری رواج زیادی پیدا کرده است. 
شروع این کار را می توان به هنرمندانی نسبت داد که به عنوان یک 
ابتکار عمل و گاه با هدف به چالش کشیدن هنر، از دورریزها در 
خلق آثار خود استفاده می کنند. امروزه هنر بازیافت راهی جدید را 
برای جلب توجه جامعه نسبت به مشکالت محیط زیستی پیدا کرده 
بازیافتی،  مواد  با  هنری  آثار  زیبایی شناسی  ارزش  از  گذشته  است. 
هنرمند  یک  است.  تأمل  قابل  آنها  سیاسی  یا  اجتماعی  بازتاب های 
می تواند با ترویج و توسعه استفاده بهینه و خلق آثار هنری و ایجاد 
اثر هنری از مواد بازیافتی، کمک شایانی به حفظ محیط زیست کند 
و البته در دسترس بودن و ارزان تهیه شدن این مواد نیز در روی آوردن 
به آنها بی تأثیر نبوده است. در سال های اخیر، بسیاری از هنرمندان 
و  بازیافت  از  را  هنری حمایت خود  آثار  طریق  از  خاورمیانه  در 
پایداری ارایه کرده اند که در آن تم های سنتی با موضوعات معاصر 
میراث  که  می سازند  را  جذاب  هنری  هنرمندان  و  می شوند  ادغام 
فرهنگی محلی را در منافع عمومی بزرگ تر می کنند)مکتبی، 1388(.

کاربرد خالقانه فرش براساس مفهوم بازیافت
عقبه  ُمعرف  و  ایران  سنتی  هنرهای  ارزش ترین  با  از  دستبافته ها 
هستند.  اقتصادی  و  هنری  ابعاد  دارای  و  تاریخی جوامع  و  فرهنگی 

تصویر 2. نمای پشت و روی فرش پچ ورک)چهل تکه(، نهمین نمایشگاه 
بین المللی میدکس، تهران، 1397)مأخذ: نگارنده(

تصویر 3. فرش وینتیج، نهمین نمایشگاه بین المللی میدکس،
تهران. 1397)مأخذ: نگارنده(
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به  را  آن  دارد  ایران  فرش  که  شگفت انگیزی  جذابیت  و  زیبایی 
کرده  تبدیل  ایرانی  هنرهای  میان  در  هنر  عالی ترین  و  ارزنده ترین 
است. از این رو در سراسر جهان، طراحان دکوراسیون از فرش ایرانی 
به عنوان یک عنصر زیبایی بخش و جذاب در دکوراسیون هایی که 
استفاده  و  ایرانی  فرش  از  ترکیبی  می کند.  استفاده  می کنند  طراحی 
و  هنر  اوج  می تواند  مدرن،  دکوراسیون  در  مستهلک  فرش های  از 
حتی  و  در گذشته  بگذارد.  نمایش  به  درونی  فضای  در  را  خالقیت 
امروز در اکثر موارد از فرش به عنوان پوششی برای کف خانه ها 
به  صادرات  گسترش  با  اخیر،  سال های  در  اما  می کردند.  استفاده 

دکوراتیوهای  و  معماران  آشنایی  و  اروپایی  کشورهای 
خالق در سطح دنیا از فرش به عنوان دیوارپوش و کاالی 
که  است  آفرینشی  خالقیت  می گردد.  استفاده  لوکس 
هنری  اثر  یک  جذابیت  احیای  در  مهمی  بسیار  تأثیر 
ایفا می کند. خالقیت در فرم و ترکیب فرش می تواند به 
خلق اشکال یا صورت های جدیدی از ایده ها با تولیدات 
مرحله  در  که  فرشی  ترتیب  بدین  بی انجامد.  کهنه 
به  و  احیاء شده  دوباره  دارد  قرار  فرسودگی  و  نابودی 
چرخه مصرف باز می گردد و از لحاظ قیمتی نیز مقرون 
به صرفه می باشد. منتهای مراتب حرکت در این مسیر 
بدون شناخت خواست و روح   نیازهای حال حاضر بشر 
دنیای امروز راه را به َعَبث پیمودن است. نوآوری، تغییر 
کافی  تنها  نه  امروز  دنیای  با  بافته ها  این  هماهنگی  و 
بلکه امری الزامی است. همچنین با نوآوری و خالقیت 
خالی  جای  می توان  مستهلک  فرش های  از  استفاده  در 
هنرهای قدیمی و ملی ایران زمین را در منازل امروزی 
صالح پور،  و  کرد)محمدی  پر  مدرن  دکوراسیون  با 

.)10:1392
دستبافته های  خالقانه  کاربرد  از  نمونه هایی 

مستهلک بازیافتی در دکوراسیون معاصر
نیاز  با  متناسب  و  بومی  کارآمد،  زیبا،  محیط  یک  به  دستیابی 
ذهن  کارایی  نوآوری  و  کاربرد خالقیت  به  عنایت  بدون  مخاطب 
کاشف و خالق تقریبا غیر ممکن می نماید. با خالقیت در طرح ها 
و نقوش دستبافته ها و اتخاذ کردن کاربردهای جدید برای آنها در 
دکوراسیون امروزی می توان گام موثری در شناساندن آنها به نسل 
جدید برداشت. اهمیت دستبافته ها تا بدان جایست که بازیافت آنها 
و استفاده دوباره از دستبافته های مستلک در تولید محصوالت متنوع 
اهمیت  حائز  بسیار  خالقانه  طراحی های  با  و  گوناگون  شکل  به 

می باشد)تصویر 6-4(.
نتیجه گیری

امروزه با توجه به مشکالت زیست محیطی، مردم جهان می کوشند 

با محیط زیست  را  بیشترین سازگاری  کنند که  استفاده  وسایلی  از 
داشته باشند. آنها تالش می کنند ایده های اقتصادی و طبیعت دوست را 
در خانه خود بکار گیرند که از آن جمله می توان به استفاده از هنر 
صنایع دستی در طراحی و تزیین داخلی منزل اشاره نمود. در این مقاله 
با توجه به تنوع محصوالت صنایع دستی به طور موردی دستبافته ها 
را مورد بررسی قرار دادیم. دستبافته ها از با   ارزش ترین صنایع دستی 
کشور محسوب می شوند که برخاسته از فرهنگ جامعه اند. امروزه 
و با  بودن  مدرن  سمت  به  زندگی  سبک  جریان  شدن  سرازیر  با 
مشاهده ی چیدمان خانه های امروزی، به نظر می رسد فرش دستبافِت 
ایرانی کم کم به عنصری اضافه در خانه ها تبدیل شده است. از دیگر 
نسل جوان  به ویژه  ایرانیان  زندگی  سلیقه ی  و  ذائقه  در  تغییر  علل، 
است. انسان امروزی دیدگاه متفاوتی با توجه به پیرامون خود به امر 
چیدمان دارد. لذا نوآوری و تغییر و هماهنگی این بافته ها با دنیای 

تصویر  4. نمونه ای از میز و صندلی با تکه فرش های کهنه و مستعمل در 
فضای داخلی، مسابقه بزرگ طراحی و خالقیت در صنایع دستی معاصر 

ایران- بهار 1396)هوشیار، 1396: 125(

تصویر 5. کف پوش با تکه فرش های مستعمل و کهنه در فضای   داخلی   منزل، مسابقه بزرگ 
طراحی و خالقیت در صنایع دستی معاصر ایران، بهار 1396)هوشیار، 1396: 37(

تصویر6. نمونه هایی از پاف و کوسن با رویه ی فرش های مستهلک در فضای داخلی منزل 
برگرفته از وبگاه:

https://www.pinterest.com/nahouul/coloroful-furniture-patches
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امروز نه تنها کافی بلکه امری ضروری است. با توجه به خصوصیات 
دستبافته ها می توان با خالقیت کارکردهای جدیدی در دکوراسیون 
و طراحی داخلی برای آنها تعریف کرد، امروزه طراحان برآنند تا 
که   کنند  معرفی  داخلی  دکوراسیون  و  زندگی  برای  را  طرح هایی 
با هدف به حداقل رساندن مصرف  پایدار و  با اصول توسعه  مطابق 

منابع انرژی باشند.
طراحان با دغدغه های زیست محیطی سعی دارند تا فرایند بازیافت 
را بیش از پیش وارد چرخه ی تولید دکوراسیون و طراحی داخلی کنند 
و با این کار قدمی برای بهبود شرایط زیست محیطی بردارند. مسأله ی 
شده  تبدیل  مهم  امر  یک  به  جهان  نقاط  تمامی  در  فرش  بازیافت 
است. هرساله مقدار زیادی از الیاف ضایعاتی به محل های دفن زباله 
اقتصادی  و  نگرانی های زیست محیطی  تنها  نه  این موضوع  می روند. 
به جامعه تحمیل می کند، بلکه باعث هدر دادن  منابع نیز می باشد. 
و  قدرت  دستبافته ها  زمینه  در  کار  شیوه های  از  کدام  هر  واقع  در 
همین روست  از  می باشند.  دارا  را  طبیعت  به  بازگشت  توانمندی 
این  دستبافته های مستهلک  اهمیت می باشد.  آنها حائز  بازیافت  که 
قابلیت را دارند که عالوه بر استفاده ی مجدد به عنوان زیرانداز، با 
اندکی خالقیت و نوآوری در دیگر قسمت های دکوراسیون داخلی 
مورد استفاده قرار گیرند. به طور نمونه می توان محصوالت متنوعی 
استفاده  با  را  و...  کفپوش  و  مبلمان  نیمکت،  کوسن، پاف،  جمله  از 
خالقانه از فرش های بازیافتی مطابق با سالیق سبک زندگی امروزی 

تولید کرد.
تولید  و  دستی  صنایع  محصوالت  طراحی  در  نوآوری  و  خالقیت 
محصوالت متنوع امری است که در جریان تحول اقتصاد جامعه به 
سوی اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و خالقیت سبب بهبود کیفیت زندگی 
نسل حاضر و نیز نسل های آینده و رشد اقتصادی یک جامعه خواهد 
شد و عالوه بر رشد و توسعه ی اقتصاد پایدار و ایجاد اشتغال در سایر 
زمینه های توسعه پایدار نیز نقش قابل توجهی را ایفا می کند. کاربرد 
خالقانه ی دستبافته ها براساس نیازها و سالیق سبک زندگی امروزی 
به نوعی در احیا وحفظ اصالت آنها و شناساندن آنها به نسل جدید 

مؤثر خواهد بود.
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Crafts are a great tool for expressing ideas and 

representing cultures. The artistic value of a craft product 

is the result of years, and even centuries of experience, 

pursuit and continuity of its creative artistry. Crafts as 

an indigenous and indigenous industry and Iran›s most 

prominent applied art have deep roots in the rich and 

fertile culture of Islamic Iran. Handicrafts are one of the 

most original and valuable handicrafts, and embody the 

cultural and historical backdrop of societies with artistic 

and economic dimensions. The amazing beauty and 

attractiveness of the Iranian carpet has made it the most 

valuable art among Iranian arts. One of the most important 

areas of handmade presence in human life is its application 

in interior decoration. Today, as the lifestyle evolves, new 

needs have been formed in the field of interior design. As 

the lifestyle flows toward modernity and with the layout of 

modern homes, it seems that Iranian hand-made rugs have 

become an added element in homes. Of course, the strong 

and continuous presence of Iranian carpets in some design 

styles cannot be concealed, but unfortunately this market 

has not grown in sync with other interior design markets. 

Creativity and innovation are therefore not only necessary 

but also necessary to change and harmonize these textures 

with today›s world, and with the knowledge that creativity 

emphasizes innovation and abandoning established 

principles, this will damage the craft field itself. Therefore, 

the concept of creativity in this paper was pursued in 

the context of sustainable development theory. Due to 

environmental problems, designers today are planning to 

introduce designs for living and interior decoration that are 

consistent with the principles of sustainable development 

and aim to minimize energy consumption. Contemporary 

artists with environmental concerns are trying to further 

the recycling process into the cycle of interior design and 

production. One of the problems that has been the subject 

of much attention lately is the problem of carpet recycling. 

Due to the high volume of carpets consumed worldwide, 

large numbers of waste fibers go to landfills every year, 

which not only imposes environmental and economic con-

cerns on the community but also wastes resources. There-

fore it is very important to recycle and reuse the handmade. 

The present study is an applied one that has been done with 

a descriptive-analytical approach. The method of gather-

ing information is based on library studies and field re-

search which uses the method of interviewing and photo-

graphing in the field method. The results indicated that the 

handmade had the power and ability to return to nature, so 

recycling is important. Therefore, they are closely related 

to the goals and components of sustainable development. 

Depressed handmade have the potential to be used in other 

parts of interior decoration and, ultimately, can be achieved 

through the creative production of recycled carpets from a 

variety of products including cushions - puffs - furniture - 

benches and ... He introduced it to contemporary interior 

design, which would somehow be effective in reviving 

handcrafts and introducing them to the new generation
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