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Abstract 
Ignoring the value and statue of the artwork and reducing 
its value merely to the transmission of norms and values 
of society as a channel of socialization of individuals, is 
violence against art and over time, causes the artwork to 
disappear and become a commodity. The main purpose 
of this study is to study examples of violence against art 
and its consequences; In violence against art, the 
discussion of commodification and instrumental use of 
art or the discussion of the dominance of the material 
dimension of art over its spiritual dimension can be 
identified. Buying and selling artwork, the importance of 
customer taste, reducing the quality of arts in order to 
mass production and customization of arts are among the 
consequences of commodification of arts that most arts 
face in the present age. In this research, while studying the 
issue of violence against art, the damages caused by it in 
the field of pictorial carpet have been studied. In this 
research, the authors are trying to answer the questions: 
what can be considered violence against art? Can it be 
proven that violence occurs against pictorial carpets? 
Research findings show that in the present era, violence 
against art has occurred in various fields. Art has always 
been considered for enjoyment and its spiritual value, and 
art for art has been considered for many years, but today, 
due to the material encounter with it, the value of art has 
been ignored and has been subjected to some kind of 
violence. Coordinating pictorial carpets with other home 
appliances and having capital view on it and 
commodification is one of the examples of violence 
against art, which has led to significant changes in the 
field of pictorial carpets. Over time, the artistic dimension 

in the field of pictorial carpets has diminished and the 
precedence of commodification over the cultural aspects 
of pictorial carpets can be seen. In connection with the 
discussion of instances of violence against art, which was 
discussed in detail in this article, following the interviews, 
4 categories related to the topic of violence against art in 
the field of pictorial carpets have been extracted: one of 
the categories achieved is coordination; The next case in 
the instrumentation of art; The third case is 
commodification; The fourth case is the superiority of the 
materialist aspect of art over its spiritual aspect. If we 
expand the theories in question in the field of pictorial 
carpet and based on the research findings, we reach a 
similar conclusion. Pictorial carpet is one of the artworks 
that is used by many people in the contemporary period. 
At first it had an artistic aspect that has largely moved 
away from it over time and in terms of it material value 
has been considered by consumers; This has affected the 
quality of its production and has caused it to move away 
from artistic dimension. As a result, mass production has 
become popular. According to consumer s wishes, certain 
topics are woven more than others. All these factors have 
caused its artistic value to decline. And finally it has made 
pictorial carpet a valuable commodity in people s homes, 
which is a symbol of wealth and financial prosperity.  
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 چکیده 
های جامعه ارزش آن صرفاً به عامل انتقال هنجارها و ارزشنادیده گرفتن ارزش و جایگاه اثر هنری و تقلیل 

پذیری افراد، به منزله خشونت علیه هنر بوده و به مرور زمان باعث از بین رفتن اثر به عنوان یک کانال جامعه
شود. هدف اصلی اینن تحقینم ملالعنه مینادیم خشنونت علینه هننر و هنری و تبدیل آن به یک کاال می

؛ در خشونت علیه هنر بحث کاالیی شدن و استفاده ابزاری از هنر ینا بحنث سنیلره بعند پیامدهای آن است
به  ،خشونت علیه هنر موضوعدر این پژوهش ضمن ملالعه مادی هنر بر بعد معنوی آن قابل شناسایی است. 

ینن نگارنندگان در ااسنت.  در زمینه کاالی هنری تابلو فنرش پرداختنه شندهآن های ناشی از ملالعه آسیب
توان خشونت علیه هنر تلقی کرد؟ آیا پژوهش در پی پاسخ دهی به این سواالت هستند که چه مواردی را می

دهد در های تحقیم نشان میافتد؟ یافتهتوان ثابت کرد که خشونت علیه آن اتفاق میدر مورد تابلو فرش می
ای لذت بردن و ارزش معننوی آن . هنر برهای مختلف رخ داده استدر عرصهعیر حاضر خشونت علیه هنر 

همواره مد نظر بوده و هنر برای هنر در طول سالیان مورد توجه واقع شده ولی امروزه در اثر برخورد مادی با 
ها بنا آن ارزش هنر نادیده انگاشته شده و به نوعی مورد خشونت واقع شده است. هماهنگ کردن تابلو فرش

ای به آن و کاالیی شدن آن از میادیم خشونت علیه هننر اسنت کنه سایر لوازم منزل و داشتن دید سرمایه
در حوزه میرف تابلو فرش شده است. به مرور بعند هننری در زمیننه تنابلو فنرش  منجر به تحوالت معنادار

 .شودکمرنگ شده و تقدم کاالشدگی بر جنبه فرهنگی تابلو فرش دیده می
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 مقدمه 
 

مند است و غایت داند که فی نفسهمی کانت هنر را نحوه تیوری
 گرچه عاری از هر غایت معینی است. اگر هنر چنانچه مقیود 

شناختی نام دارد؛ و در اش احساس لذت باشد، هنر زیباواسلهبی
گوید هنرهایی هستند که غایتشان نهایت در مورد هنر ملبوع می

توان الب میبا توجه به این مل .(Kant, 2007, p.240)صرفاً لذت است
های بسیار مهم در آثار هنری را ترین حالت یکی از جنبهدر افراطی

ملرح کرد که بحث زیبایی آن و لذت بردن صرف از آن است که در 
بحث هنر برای هنر ملرح شده است. بدین معنا که هنر منظوری به 
غیر از خود ندارد. عبارت هنر برای هنر صورت بیانی این آموزه و 

ای افراطی در این رابله است. کانت برای اولین بار تعریفی نظریه
 مشخص از استقالل معیارهای هنری ارائه کرد و معیارهای 

مندی های اخالقیات و یا سودمندی و فایدهشناختی را از مولفهزیبایی
و حتی خوشایند بودن جدا کرد. از نظر تئوفیل گوتیه که از هواخواهان 

هایی سوای بود، هر موقع هنر به ارزش« هنر برای هنر»پر شور 
شود. دار میاش خدشهشناختیشناسی خدمت کند، ارزش زیباییزیبایی

این عقیده در مورد هنر در سده بیستم توسط کالیوبل در سبک 
های هنر بیری فقط در فرمالیسم ادامه پیدا کرد، بدین شرح که ارزش

ی و جاری های صوری و نه در موضوع و مضمون سارکیفیت
در مقابل نظریات ملرح شده در حوزه  .(Pakbaz, 2005, p.32)است

اهمیت جایگاه هنرها در گذشته و توجه به بحث زیبایی صرف در آن 
رسد هنر برای هنر به مرور کم رنگ شده و امروزه هنر به به نظر می

نوعی جایگاه خود را از دست داده است، از این رو در این پژوهش 
ن است که با طرح این موضوع، مقوله جدیدی را تحت تالش بر آ

منظور از خشونت علیه هنر عنوان خشونت علیه هنر روشن نماییم، 
این مفهوم این است که برای هنر کاربردهای جدیدی تعریف شود و 

هرچند از گذشته ملرح  کند کهتواند در هنر، بحث نوینی را ایجاد می

ی هنری جای خالی آن احساس هابوده ولی در عرصه هنر و پژوهش
. در خشونت علیه هنر بحث کاالیی شدن و استفاده ابزاری از شودمی

هنر یا بحث سیلره بعد مادی هنر بر بعد معنوی آن قابل شناسایی 
 ها،گیری از مستندات برگرفته از میاحبهبا بهرهاست. در این پژوهش 

له حاضر به در مقا .واکاوی گردد علیه هنر خشونت تالش شده است
ای پاسخ داده شود یعنی دالیل قانع این موارد با مستندات میاحبه

ای در خیوص فهم بیشتر خشونت علیه هنر آورده شود. کننده
شود، تابلو فرش موضوعی که در این پژوهش مورد بررسی واقع می

ای که به عنوان اثر هنری تا حد زیادی است؛ تابلو فرش به عنوان ابژه
ایران مورد پذیرش واقع شده است، به مرور زمان از این در جامعه 

جایگاه خود فاصله گرفته و دچار نوعی کم توجهی از سوی افراد 
جامعه شده است؛ وقتی تابلو فرش و استفاده از آن در منازل صرفًا به 
نمادی از سرمایه و ثروت تبدیل شود و افراد با استفاده از آن به دنبال 

توان از آن به عنوان استفاده ابزاری تعبیر کرد یکسب هویت باشند، م
ای و کاالیی به آن وجود دارد و در نهایت تبدیل به یعنی دید سرمایه

توان آن را میادیقی از خشونت تلقی کرد. در کاال شده است که می
این پژوهش پیرو بحث حاضر، عوامل موثر در خشونت علیه هنر و 

ر زمینه تابلو فرش مورد بررسی واقع های ناشی از آن به ویژه دآسیب
شود. در این راستا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است می

توان خشونت علیه هنر تلقی که در زمینه تابلو فرش چه مواردی را می
کرد؟ چه تغییر تفکری در استفاده از تابلو فرش از سوی کاربران اتفاق 

فرش را زیر مجموعه خشونت علیه  افتاده است؟ و چه کاربردی از تابلو
توان بشمار آورد؟و به عبارتی در پژوهش حاضر به صورت هنر می

تخییی خشونت علیه هنر در حوزه تابلو فرش مورد ملالعه واقع 
 .شودمی

 
 
 

 . مبانی نظری1
واکاوی خشونت علیه هنر و بررسی میادیم آن از طریم ملالعه 

. اگر یک اثر هنری میرف آثار فرهنگی و هنری امکانپذیر است
داشته باشد و به عنوان کاالیی صرف در نظر  کاربردی فراتر از هنر

گرفته شود یا حتی از آن در جهت نیل به مقاصد دیگر بهره برده شود 
توان آن را نوعی استفاده ابزاری نیز تلقی کرد، در این صورت که می

توان گفت افول ارزش و جایگاه هنر اتفاق افتاده است. از نظر می
اقتیادی نیست که صرفًا متأثر  شناسان میرف فقط یک مقولهجامعه

ای از امکانات اقتیادی و یا سلیقه فرد باشد بلکه در واقع مقوله
شود که افراد در زندگی مدرن از آن اجتماعی محسوب می -فرهنگی

مسئله مهم جویند. ای برای ابراز هویت خود بهره میبه عنوان وسیله
یک پدیده اجتماعی  کننده به عنوانمیرفدر این راستا ملالعه رفتار 

شود. به عبارتی نحوه و دالیل میرف آثار هنری و ملالعه می
فرهنگی در این پژوهش مورد نظر است؛ اگر استفاده از آثار فرهنگی 

توان آن را به به منظور کسب هویت برای افراد مختلف باشد، می
عنوان میداقی از خشونت علیه هنر به شمار آورد. اگر در تأیید 

گی در عرصه هنر، اثر هنری یا فرهنگی به عنوان کاال در نظر کاالشد
گرفته شود، این کاال در زندگی روزمره از چه جایگاهی برخوردار است، 

شود. در و یا کاربرد این کاالی هنری در بین افراد چگونه تعریف می
پردازان مختلفی در این مقاله بهره جسته شده است. این مورد از نظریه

شناسی، شیوه غالب نخستین کسی است که در جامعه ماکس وبر
زندگی و سبک زندگی را ملرح کرده است؛ در راستای قشربندی 
اجتماعی و برای شرح بیشتر تمایزات اجتماعی عالوه بر مفهوم طبقه 
به عنوان یک مفهوم اقتیادی و حزب به عنوان مفهومی در تحلیل 

پردازد. وه منزلت میساختار قدرت سیاسی در جامعه، به مفهوم گر
دهد، اغلب دارای سبک های منزلتی که وبر آنها را شرح میگروه

ها را از بقیه افراد جامعه متمایز زندگی یا شیوه رفتاری هستند که آن
های کند که سبک زندگی بر اساس شباهتسازد. وبر ملرح میمی

 الگوی میرف است. میرف در واقع فقط تحت تأثیر عوامل اقتیادی
نیست بلکه فرآیندی است که شامل کردارهای اجتماعی و فرهنگی 

های اجتماعی است. های میان گروهکننده تفاوتمتفاوت که بیان
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های منزلتی و طبقاتی بخشی به برتریسبک زندگی باعث مشروعیت
 ,Tanhaei)شودشده و باعث تمایز بین گروههای مختلف می

Hosseiny Far, 2020, p.48). داری صنعتی با توسعه سرمایه همزمان
در نیمه اول قرن بیستم نوعی از میرف در جوامع غربی ظهور کرد 

شد که با عنوان میرف که در آن به نمایش ثروت پرداخته می
ای از اهمیت متظاهرانه تعریف شده است؛ به تعبیری میرف به درجه

شکل تواند نظم جامعه را در ساختارهای اجتماعی رسیده است که می
 کننده دهد و میرف تا آنجا مهم تلقی شده که به نوعی تعیین

ها شده است. به عبارتی میرف بیش از آنکه مبنی ها و ارزشهویت
بر نیاز انسان باشد، بر اساس امیال است؛ یعنی میرف بیشتر جنبه 
فرهنگی و اجتماعی دارد تا مالی و اقتیادی؛ به عبارتی تیویری که 

شود بیشتر از فایده و کاربرد آن در بین داده میاز یک کاال نشان 
ها اهمیت یافته و در واقع، میرف به نوعی فعالیت کنندهمیرف

وبر خرید و . (Gooshchi, 2018, p.28)اجتماعی تبدیل شده است
های طبقه ثروتمند تلقی میرف کاالهای گران قیمت را از ویژگی

نظر جرج زیمل دو کارکرد کند. پیروی از مد و نمادهای منزلتی از می
دارد؛ یکی اعالم تمایل فرد برای متمایز شدن از دیگران و بیان هویت 
فردی و از سوی دیگر سبب همبستگی گروهی و انسجام اجتماعی 

گردد. تورستاین وبلن در شرح فرهنگ طبقه ثروتمند اصلالح می
میرف خودنمایانه را ملرح نمود و این بدان معناست که میرف 

مرفه نه از سر نیاز بلکه برای کسب اعتبار اجتماعی و جلب توجه  طبقه
 . (Tanhaei, Hosseiny Far, 2020, p.55)گیردصورت می

پردازانی که در خیوص کاال به شرح و توضیح یکی از نظریه
پرداخته است، مارکس است؛ از نظر مارکس کاال یک شی خارجی 

های انسان نیازمندیاست. چیزی که به وسیله خواص خویش یکی از 
سازد. تفاوتی ندارد که ماهیت و منشأ این نیاز چیست و را برآورده می

کند. از نظر وی کاال دارای ارزش یک کاال چگونه این نیاز را رفع می
ای است. ارزش میرفی به کیفیت کاال مربوط میرفی و ارزش مبادله

میرفی گردد در واقع این سودمندی شی است که به آن ارزش می
دهد و چون وابسته به خواص جسمانی کاال است بدون آن هستی می

کند که محیول وی ندارد. از نظر مارکس انسان زمانی کاال تولید می
ارزش میرف اجتماعی داشته و مفید فایده باشد بنابراین به چیزی که 

توان نام فایده بوده یا فرد برای رفع نیاز خود تولید کرده است نمیبی
اشیا برای « واقعیت»در نهایت، . (Marx, 2007, p.101-108)ال نهادکا

مارکس در ارزش مبادله آنها نهفته است، که این خود بر اساس نیروی 
ای شی کمتر مورد کار شکل گرفته است. در نتیجه، ارزش استفاده

تواند با یک شی توجه قرار گرفته است، یعنی انواع کارهایی که فرد می
وجود آن انجام دهد. اما از دیدگاه میرف، دقیقاً ارزش در وضعیت م

ای ویژه یک شی است که محل توجه و عالقه است. کاالها استفاده
باشند اما به محض اینکه خریداری شوند وارد « کاال»شاید در بازار 

رود که آن سوی ارزش شوند. گمان میهای کامالً متفاوتی میحیله
ای نهفته باشد. ای، ارزش معنایی و نشانهای و ارزش استفادهمبادله

بسیار « هاییاستفاده»کنیم یک شی شاید ما هنگامی که مشاهده می
اش دارد، باید آنها های آشکار و مرتبط با شکل حقیقیبیشتر از استفاده
ای بنامیم. از دیدگاه مارکس کاالها دو بعد دارند بعد را ارزش استفاده

گردد که دارد و به استفاده ذاتاً حقیقی بر می ای ناماول ارزش استفاده
شود. اما بعد دوم شی از دیدگاه احتماالً به آن شی نسبت داده می

ای بلکه ارزش مارکس این است که یک شی نه تنها ارزش استفاده
 ای نیز دارد. این چیزی است که کاال را در بازار قابل مبادله مبادله

آیند که ه عنوان چیزهایی به نظر نمیکند. از نظر مارکس اشیا بمی
شان مورد تحلیل قرار بگیرند، بلکه تا حدی به باید بر طبم استفاده

عنوان چیزهایی هستند که باید ملابم با مبادله مورد تحلیل قرار 
 .(Corrigan, 2018, p.66)بگیرند 

پدیده کاالشدگی یکی از اتفاقات بسیار مهمی است که در عیر 
ع مختلف رخ داده است. همزمان با مدرنتیه و صنعتی جدید در جوام

داری در جهان، شدن جوامع، و با به قدرت رسیدن نظام سرمایه
های مختلف کاالشدگی و مبادله پولی به اشکال گوناگون و در زمینه

طلبی و سودجویی از پیامدهای گرایی، منفعتملرح شد. مادی
ی است که در آن کاالشدگی است. کاالیی شدن در اصل فرآیند

یابد؛ به عبارت ای و پولی تقلیل میروابط اجتماعی به روابط مبادله
توان کاالیی شدن را اینلور تعریف کرد که اختیاص دادن بهتر می

-ارزش پولی به آن چیزهایی که عموماً با ارزش مادی سنجیده نمی

لوکاچ وضعیت فرهنگ در جامعه  .(Kamary, 2021, p.119)شوند 
داری و فرو کاسته شدن ارزش هنری و اخالقی آن را به ارزش سرمایه
-دهد. از نظر او در جامعه سرمایهای مورد انتقاد جدی قرار میمبادله

گیرد و نتیجه آن که داری، زندگی اقتیادی در مرکز همه چیز قرار می
و جامعه به صورت  ایزندگی جامعه به شکل نوعی رابله مبادله

آید. هیچ چیز فی نفسه و یا به دلیل ارزش درونی بازاری بزرگ در می
خود، ارزشمند نیست. هر چیز از آن جهت ارزش دارد که در بازار خرید 

یکی از .  (Mehrabanifar, Ramooz, 2017, p.47)شودو فروش می
ی های فرهنگهای عیر حاضر، تغییر دیدگاه افراد به ارزشویژگی

های سنتی و فرهنگی با ارزش جامعه است؛ با همسو شدن ارزش
 ,Sulistyorini et al, 2017)افتدشدگی فرهنگی اتفاق میای، کاالمبادله

p.34). توان گفت در این عیر، هنرهای سنتی عالوه بر دارا بودن می
شوند)ماالدی ایرانتو، های تجاری نیز میجنبه هنری حاوی جنبه

ای ذاتی بین (. از نظر مارکس رابله9، 2018مینتویو، الکسونو و هر
داری تحریف کار و ماهیت انسان وجود دارد و این رابله توسط سرمایه

شده است. او این رابله تحریف شده را از خود بیگانگی نامگذاری 
ای که افراد با کند. مارکس در این اصلالح شکل خاصی از رابلهمی

کند. در این نظریه کار تجلی مقیود رسی میکار دارند را تحلیل و بر
داری به جای اینکه به خودی خود هدف باشد، نیست. کار در سرمایه

یابد. در نتیجه این امر آوردن تقلیل میصرفاً به ابزاری برای پول در
افراد از کار خود بیگانه شده و در نهایت از ماهیت انسان حقیقی خود 

بیگانگی یکی از اصلالحات  .(Ritzer, 2011, p.83)شوند بیگانه می
حائز اهمیت در نظریه مارکس است. اصلالح بیگانگی عموماً به 

ای از مفاهیم اشاره دارد که به خارجیت بخشی یا شیئیت خانواده
یافتگی و در نتیجه مشخیاً به جدایی یا فقدان چیزی یا خیوصیتی 

وارگی شئ از کسی داللت دارد که پیش از این اساسی بوده است.
انگاری بت»و « بیگانگی»شکل افراطی این وضعیت است. مفاهیم 

روند که بازار به به طور خاص برای طرح این موضوع به کار می« کاال
کند. بنا مند، نگرشی کاذب درباره امر اجتماعی خلم میصورت قاعده

به این نگرش کاذب، کاالها به جای اینکه در ارتباط با نیروی کار 
نی که صرف تولید آنها شده یا بر حسب خیوصیات واقعی و انسا

شان در هنگام میرف )ارزش میرفی( در نظر گرفته شوند، عملکردی
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به دلیل مبادله شدنشان واجد نیروهایی ظاهراً ماورای طبیعی قلمداد 
کنند و شوند، نیروهایی که در نسبت با سایر کاالها خلم ارزش میمی

.  (Tanhaei, Hosseiny Far, 2020, p.43)کننداین ارزش را حفظ می
داری است و از نظر مارکس بیگانگی ویژگی انسان در نظام سرمایه

شود، که این امر در ها بیگانه میانسان از هستی خود و سایر انسان
شود. در این عیر، نتیجه بیگانگی انسان از تولیدات خود حادث می

ها و وسایل تولید و بازار توزیع ارخانهها مملو از نهادها و کجهان انسان
و در واقع جهانی از اشیاء هستند که روابلی محکم و بیگانه از انسان 

ای کاالها حاکم شده و روابط دارند. در عیر حاضر، ارزش مبادله
ای از روابط انسانی به جهان تولید شده توسط انسان یعنی اشیاء، جلوه

ها تابعی از آن و در نهایت مانند نخود گرفته و در واقع روابط انسا
شود. مارکس این امر را فتیشیسم )بت انگاری( روابط جهان اشیاء می

طبم نظریات مارکوزه در حوزه هنر  .(Samimi, 2006, p.234)نامدمی
توان گفت، نظریه انسان تک ساحتی مارکوزه نیز به نوعی خشونت می

را از منظر مارکوزه نیز  دهد؛ خشونت علیه هنرعلیه هنر را نشان می
توان تحلیل کرد. مارکوزه جامعه تکنولوژیک معاصر را مورد نقد می

 دهد. او با انتقاد از عقالنیت ابزاری به نفی جامعه موجود قرار می
پردازد. از نظر او جامعه تک ساحتی تکنولوژیک تمام شئونات می

های وژی با شیوهها را مورد تسخیر قرار داده است. تکنولزندگی انسان
ها، نوین نظارت، اداره و مکانیزه کردن تولید و بکارگیری مدرن انسان

ها را مورد تهاجم قرار داده است. جامعه تک فرهنگ و اندیشه انسان
کند تفکر انتقادی و دو ساحتی دیالکتیکی را از ساحتی که او بیان می

در نتیجه بین برده و فرهنگ و اندیشه را نیز تک ساحتی کرده و 
ها در آن آزاد نیستند و در تهدید ای به وجود آمده که انسانجامعه

توان گفت فرد به نوعی اسیر همیشگی قرار دارند. در این جامعه می
ها هستند که مدام او را مورد های جامعه است و این رسانهتحمیل

شدگی روح انسان در این اند. مارکوزه نیز به شیئیهجوم قرار داده
کند. احزاب سیاسی، فرهنگ و هنر و به عبارتی هیچ امعه اشاره میج

داری در امان نبوده است)همان، یک از جهان شیئی شده سرمایه
230.) 

های تیویری است که عموماً در تابلو فرش گونه امروزی قالی
شوند؛ تابلو فرش به عنوان های قابل نیب در دیوار تولید میاندازه
-جنس فرش موضوعات مختلفی را به نمایش می ای جدید ازرسانه

ها جالب گذارد. تنوع موضوعات به تیویر کشیده شده در تابلو فرش
بندی واقع شود، ها را مورد طبقهتوجه است. اگر موضوعات تابلو فرش

های روستایی و بندی است که شامل منظرهدسته قابل تقسیم 11در 
مشاهیر، اماکن، مینیاتور، شهری، گل، حیوانات، پرتره اشخاص و 

موضوعات اروپایی )معروف به فرانسوی(، موضوعات مذهبی، 
هاست. از لحاظ موضوعات عاشقانه، موضوعات تاریخی و خط نگاره

شود و از لحاظ رجشمار  عمومًا در های مختلف تولید میابعاد در اندازه
 70ی ال 60های خاص تا رجشمار شوند که نمونهبافته می 50رجشمار 

 شوند.نیز تولید می
های تیویری به عنوان پیشینه تابلو فرش، با در نظر گرفتن قالی

شود، آنچه امروزه به شکل حاضر در آمده و تابلو فرش معرفی می
سال دارد؛ نحوه تهیه نقشه آن و بافت و  60الی  50ای در حدود سابقه

گذشته در  تولید آن در طول این سالها تغییر بسیاری کرده است. در
شد که خود نقاشانی ابتدای راه تابلو فرش توسط افرادی بافته می

عالقمند در حوزه فرش بودند، یعنی تهیه نقشه، مواد اولیه و رنگرزی و 
بافت آن به عبارتی تمام مراحل تولید تابلو فرش به عهده یک فرد 

های شخیی افراد بود و به بود، و در نهایت اثری محیول کارگاه
ها به صورت شد. در حال حاضر تولید تابلو فرشت تکی تولید میصور

ها محیول کار افتد. در درجه اول تابلو فرشکامالً متفاوتی اتفاق می
گروهی است و به هیچ وجه محیول دست یک نفر نیست و به 

شوند یعنی در کارگاههای متمرکز و یا خانگی صورت انبوه تولید می
ها تحوالتی اتفاق های تابلو فرشدی در نقشهشوند. مورد بعبافته می

های تهیه شده های شلرنجی، نقشهافتاده که عمدتًا به جای نقشه
 گیرد.توسط کامپیوتر مورد استفاده قرار می

از اتفاقات مهم در عرصه قالی، در دوره معاصر استفاده از رایانه و 
ر کدام سایر دستگاههای کپی رنگی در دنیای فرش و طراحی است. ه

های تیویری بسیار موثر بودند؛ در جای خود خود بر نحوه تولید فرش
کپی رنگی امکان قابلیت تکثیر تیاویر را ایجاد کرده که در نتیجه این 
امر، طرحها و تیاویر به راحتی در دسترس بافندگان و تولید کنندگان 

ای گیرد؛ و یا تیاویر در دسترس با استفاده از نرم افزارهقرار می
ها به سهولت به یک کامپیوتری و با اعمال تغییرات جزئی در رنگ

-شوند. در نتیجه این اتفاق طرحنقشه شلرنجی قابل بافت تبدیل می

های متنوعی به بازار فرش راه یافت. این تغییر در نقشه محدود به این 
ها در دو مورد نیست، به علت ظریف بودن تیاویر، تعداد باالی رنگ

ها و خلای احتمالی دید بافندگان، فرم نقشه را نیز از سوی واین تابل
کنندگان به جهت سهولت در بافت و دوری از اشتباه تغییر داده تولید

ای از کدهای شد. حاصل این تغییر تبدیل نقشه شلرنجی به دفترچه
های پردازد. در نقشهمختلف بود که بافنده از روی آن به بافت تابلو می

ای است پر )عدد( معرف یک رنگ است. در واقع صفحه جدید هر کد
های شلرنجی اند. بافنده به جای خانهاز اعداد که کنار هم قرار گرفته

بافد. امروزه این روش از نقشه با استفاده از اعداد تابلو فرش را می
شود ها محسوب میهای تولید بسیاری از تابلو فرشترین شیوهرایج

(Reshadi, 2011, p.199).  
 

 پژوهش نهیشیپ. 2
در خیوص بحث پژوهش حاضر در موضوع کاالشدگی در 

های بسیار محدودی انجام یافته که در مقاالت فارسی تحقیم
شود، در موضوع تابلو فرش به این موضوع ادامه به آنها اشاره می

پرداخته نشده و از این زاویه دید، تابلو فرش مورد توجه واقع 
های التین هم که در ادامه به آنها نیز پژوهشنشده است؛ در 

شود، بحث کاالشدگی در هنر چندان پر تکرار نبوده اشاره می
 است.

تحلیل انتقادی »( در مقاله 1398پورمند و افضل طوسی ) -
های غالب بازار هنر معاصر ایران در رویکرد به هویت گرایش

رهنگی در رویکرد هنرمندان معاصر ایرانی به هویت ف« فرهنگی
های اند و به ملالعه گرایشبازار جهانی را مورد بررسی قرار داده

پردازند. نتایج برگرفته از این بازاری در هنر معاصر ایران می
دهد هویت فرهنگی در آثار ایرانی، با از دست پژوهش نشان می

دادن معنای تاریخی بی آنکه پیوندی واقعی با مسائل دوران 
 تنها به کاالیی برای فروش تبدیل شده است. معاصر پیدا کند، 
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پدیدار شناسی کاالشدگی »( در مقاله 1398زمانی و باقری ) -
، به «هنر: ادراک تجربه زیسته هنرمندان موسیقی آذربایجان شرقی

توصیف و تحلیل تجربه زیسته هنرمندان موسیقی آذربایجان شرقی 
ه شده است. در و ادراک آنان از کاالیی شدن هنر موسیقی پرداخت

این پژوهش با رویکرد پدیدارشناسانه، کاالیی شدن هنر موسیقی 
های نهایی دهد که مقولهبررسی شده است. نتایج تحقیم نشان می

زدگی و عامیانگی هنر، ساز کاالیی شدن شامل سیاستزمینه
های سنتی و مدرن و هنر زدایی، تقابل ارزشزدایی و محتواتخیص

های است. پیامدهای چنین پدیده هنری شامل مقولهبه مثابه بازار 
کاهش ادراک هنری مخاطبان، هنر در خدمت و تابعیت اهداف 
اجتماعی و رویکردهای مورد نظر اساتید به کاالیی شدن هنر 

کارانه و رفتار منتقدانه موسیقی تحت عناوین رفتارهای محافظه
 بندی شده است. دسته

بازنمایی کاالیی »( در مقاله 1398امیر پناهی و باقرنژاد ) -
به ملالعه بازنمایی « های سینماییشدن روابط اجتماعی در فیلم

های کاالیی شدن یا صبغه بازاری پیدا کردن روابط اجتماعی در فیلم
هستند. نتایج پژوهش نشان  90و  80سینمایی در بازه زمانی دهه 

مختلف غلبه  های مورد بررسی و ژانرهایدهد که در تمامی فیلممی
های نظام بازار در روابط فردی، اجتماعی، منلم کاالیی و ارزش

عاطفی و . . . کامالً مشهود است و مسائل اجتماعی و اخالقی در 
 طلبانه است. تیرف و سیلره منلم اقتیادی و مقاصد منفعت

شدن بازنمایی کاالیی»( در مقاله 1396آقابابایی و کیانپور ) -
ط اجتماعی )مورد ملالعه: فیلم سینمایی آرایش احساسات در رواب

شدن احساسات در یک فیلم غلیظ( به تفسیر بازنمایی کاالیی
دهد گفتمان فیلم آرایش پردازند. نتایج تحقیم نشان میسینمایی می

کند که طی غلیظ، اقتیاد مبتنی بر مشاغل خدماتی را بازنمایی می
ت خود به مثابه سرمایه، رود بر احساساآن از کنشگران انتظار می

حساب باز کنند و آنها را برای رسیدن به منافع مادی، وارد مبادالت 
 و روابط اقتیادی کنند. 

شدگی از لوکاچ تا شئی»( در مقاله 1385صمیمی ) -
به ملالعه سیر تحول این مفهوم از لوکاچ تا هابرماس « هابرماس

 پردازد.می
احیای مجدد »در مقاله ( 2019زولکیفلی و محمد ریدوان ) -
های سنتی از دست رفته به دلیل کاالیی شدن هنر و صنایع ارزش
به ملالعه تأثیرات مدرنیته در یک جامعه سنتی با فرهنگی « دستی

اند که در این راستا تأثیرات کاالیی شدن دیرینه در اندونزی پرداخته
لباسی  دستی کهدر عناصر فرهنگی آنان به ویژه یکی از آثار صنایع

 به نام اولوس است، مورد ملالعه و بررسی قرار گرفته است. 
هنر، آموزش هنر، صنعت خالق: »( در مقاله 2019کاسیان ) -

به ملالعه « انگاری هنرهای زیبا در اندونزیشدن و شینقد کاالیی
پردازد و نقش آموزش گرایی و مالحظات اقتیادی در هنر میمادی

هنری در راستای تغییر جهت افکار مردم در های مختلف را در زمینه
 دهد. مورد کاالیی شدن هنر مورد بررسی قرار می

کاالیی شدن دین و »( در مقاله 2019تادی و آدیتیا نوالدی ) -
به بررسی تأثیر کاالیی شدن دین و « فرهنگ در تبلیغات تلویزیونی

چگونگی پردازد؛ در واقع فرهنگ در تبلیغ یک محیول زیبایی می
سازی محتویات دینی و فرهنگی جذب مخاطب با استفاده از کاالیی

 از جمله نوع لباس و پوشش مورد ملالعه قرار گرفته است.

المللی هنرهای مردمی: بازار بین»( در مقاله 2018روشر ) -
به ملالعه و بررسی تأثیر « سازی فرهنگی در بازار جهانیکاالیی

کاالیی شدن آنها در بازار بین المللی خرید و فروش آثار هنری در 
پردازد. خرید شود، میهنرهای مردمی که به طور ساالنه برگزار می

و فروش مداوم آثار هنری در این بازار یکی از عواملی است که در 
 گذارد. کنندگان آثار هنرهای مردمی بر اساس نیاز بازار تأثیر میتولید

کاالیی شدن و تمایز طبقاتی در »( در مقاله 2018دیپکی ) -
 به ملالعه تبعیض اجتماعی، نابرابری « داستان گتسبی بزرگ

پردازد. یکی از مضامین اصلی رمان تمایز طبقاتی بین بورژوازی می
گری است. موضوع دیگر مورد بررسی زندگی اجتماعی و و اشرافی

و چگونگی دستیابی به ثروت  کننده وضعیت اجتماعیعوامل تعیین
است. در این رمان نویسنده از طریم بازنمایی کاالیی شدن از تأثیر 

کند. در این داری در زندگی افراد انتقاد میایدئولوژی سرمایه
خیوص تأثیر افکار مارکس در مورد پول و نظام اقتیادی ملالعه 

 .شده است
 
 یتجرب هاینهیشیو پ ینظر یمبان بندیجمع. 3

های متفاوت از جمله میرف در بحث خشونت علیه هنر در حوزه
متظاهرانه کاالها یا استفاده ابزاری از هنر و یا کاالشدگی هنرها طی 

های تجربی انجام ملالعات مختلفی در قالب مبانی نظری و پیشینه
ها و نظریات افراد مختلفی از جمله گرفت. در این راستا از دیدگاه

چ و . . . بهره جسته شده است. در بحث میرف، مارکس، وبر، لوکا
بخش ای اجتماعی و هویتکنندگان به عنوان پدیدهرفتار میرف

برای افراد در جوامع مورد ملالعه واقع شده است. یعنی تبدیل 
ای آنها و در این نامحسوس ارزش میرفی کاالها به ارزش نشانه

که در بحث  راستا آثار هنری نیز به کاالی صرف تقلیل یافته
ها شود که باعث افول ارزش و جایگاهکاالشدگی هنرها ملرح می

توان گفت هنرها نیز کارکردی فراتر از شود. در نهایت میهنرها می
شوند که ارزش نمادین اثری ارزشمند داشته و تبدیل به کاالیی می

 گیرد. و هویتی به خود می
گفت که در  تواندر ارتباط با تحقیقات پیشین ملروحه می

( کاالیی شدگی هویت فرهنگی 1398مقاله پورمند و افضل طوسی )
( 1398در آثار ایرانی ملالعه شده است. در مقاله زمانی و باقری )

کاالیی شدن هنر موسیقی ملالعه شده است. در مقاله امیرپناهی و 
( کاالیی شدن در 1396( و مقاله آقابابایی و کیانپور )1398باقرنژاد )

( 1396های سینمایی ملالعه شده است. در مقاله صمیمی )فیلم
شیئی شدگی ملالعه شده است. در مقاله زولکیفلی و محمد ریدوان 

( و روشر 2019( و تادی و آدیتیا نوالدی )2019( و کاسیان )2019)
( کاالیی شدن در آثار فرهنگی ملالعه شده 2018( و دیپکی )2018)

توجه واقع شده که طی ملالعه  است. آنچه در تحقیم حاضر مورد
های تحقیم به آن پرداخته نشده است، در وهله اول بحث در پیشینه

شدگی اتفاق افتاده است خشونت علیه هنر است که در نتیجه کاال
که برای اولین بار در این پژوهش در رابله با موضوع کاالشدگی 

صه تر این که موضوع کاالشدگی در عرشود و بحث مهمملرح می
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تابلو فرش مورد ملالعه واقع شده که طی ملالعات صورت گرفته در 
حوزه کاالشدگی در عرصه هنر، تابحال به چنین موضوعی پرداخته 

  .نشده است
 

 شناسی پژوهشروش. 4
این تحقیم از نوع کیفی با نگاهی تفسیرگرایانه به مساله کاالشدگی 

العات را ؛ محقم در عرصه عمل، از مأخذ کیفی اطمی پردازد
گردآوری کرده، برای پاسخگویی به سواالت پژوهش که در فرآیند 
میاحبه به صورت رویشی پدیدار شده، استفاده شده است. برای 
ملالعه عوامل مرتبط با مسأله مورد ملالعه یعنی خشونت علیه هنر، 

های تجربی به با استفاده از منلم استقرایی از جزء به کل و از داده
پذیرفته است. جامعه آماری در تحقیم حاضر شامل  نظریه صورت

تولیدکنندگان، فروشندگان، متخییین در حوزه تابلو فرش و 
گیری هدفمند کنندگان شهر تبریز است. که از روش نمونهمیرف

گیری نظری برای انتخاب آنها استفاده شده است. راهبرد نمونه
تواند هدف میهایی که در راستای است، در این پژوهش به نمونه

کارساز باشد، مراجعه شده است؛ تمام افرادی که در حوزه تابلو فرش 
مشغول به کار هستند و یا به نوعی متخیص در این حوزه بشمار 

 کنندگان تابلو فرش مراجعه شده است؛آیند و در ادامه به میرفمی

نظر بوده که این امر با تعداد  برای تعیین تعداد نمونه اشباع نظری مد
نفری محقم شده است. در پژوهش حاضر به جهت  56نمونه 

گیری هدفمند، سعی شده است با مراجعه به افراد رعایت شیوه نمونه

شوندگان، حداکثر تنوع از ها یعنی میاحبهمختلف، در انتخاب نمونه
. . لحاظ سن، جنسیت، شغل، تحییالت، طبقه اجتماعی، درآمد و . 

نفر به اشباع نظری  56رعایت شود. پژوهش حاضر با میاحبه از 
رسیده است؛ میاحبه با افراد مختلف در راستای اهداف مورد نظر در 
پژوهش تا آنجایی ادامه پیدا کرده است که اطالعات به دست آمده 
به تکرار رسیده و اطالعات جدیدی به دست نیامده است. برای 

ن پژوهش ترکیبی از ابزار اسناد و مدارک و گردآوری اطالعات در ای
میاحبه عمقی مورد استفاده قرار گرفته است. برای برآورد اعتبار و 

های چندباره، ارائه مضامین به های مکرر، بازبینیمقایسه پایایی،
 متخییان صورت گرفته است.

 

 اهافتهی. 5
 56های توصیفی بدین شرح است که در این پژوهش از تعداد یافته

ای یا نفر میاحبه انجام گرفته است؛ در خیوص توصیفات زمینه
شناختی که مورد ملالعه قرار گرفته، همان طرح متغیرهای جمعیت

شوندگان شامل سن، جنسیت، اطالعات به دست آمده از میاحبه
محل تولد، وضعیت تأهل، شغل، تحییالت، رشته تحییلی، محل 

خانوار، طبقه اجتماعی، شغل سکونت، متوسط درآمد، تعداد اعضای 
همسر، تحییالت همسر، رشته تحییلی همسر، میزان درآمد 
همسر، شغل پدر، تحییالت پدر، رشته تحییلی پدر، شغل مادر، 

 .تحییالت مادر، رشته تحییلی مادر است

 
 : موارد میاحبه شده در زمینه تابلو فرش 1جدول 

Table 1: Interview items in the field of pictorial carpet 

 کنندگانمیرف متخییین در حوزه تابلو فرش کنندگانتوزیع کنندگانتولید 

    * تولیدکنندگان تابلو فرش

   *  تابلو فرشفروشندگان 

   *  فروشندگان فرش

  *   طراح فرش

  *   بافنده تابلو فرش

  *   گرروفه

  *   رنگرز

  *   خدمات تابلو فرش

 *    هیأت علمی دانشگاه

 *    دارهای خانهخانم

 *    های آرایشگرخانم

 *    کارمند

 *    دبیر

 *    روانشناس

 *    دانشجو

 *    بازنشسته

 *    شغل آزاد
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 شوندگان : مشخیات کلی و تعداد میاحبه2جدول 

Table 2: General characteristics and number of interviewees 

  کنندگانمیرف متخییین در حوزه تابلو فرش کنندگانتوزیع کنندگانتولید نوع فعالیت

 56 34 11 4 7 تعداد

 
شوندگان در پژوهش حاضر، عوامل سن، رابله با میاحبهدر 

تحییالت، درآمد، وضعیت تأهل و محل سکونت مورد توجه قرار 
گرفته است. در این راستا سعی بر ایجاد حداکثر تنوع در مجموعه 

نفر است، کمترین  56شوندگان مجموعاً عوامل بوده است. میاحبه

مترین میزان سال است. ک 79سال و بیشترین سن  25سن 
تحییالت بیسواد و بیشترین میزان تحییالت دکترا است و از هر 
سه محله برخوردار، نیمه برخوردار و کم برخوردار در تبریز میاحبه 

 شده است. 
 

 کنندگان(شوندگان )تولید: مشخیات میاحبه3جدول

Table 3: Profiles of interviewees (producer) 
 تاریخ میاحبه محل کارگاه شغل وضعیت تأهل درآمد تحییالت جنسیت سن 

 99مهرماه  سردرود تولیدکننده تابلو فرش متأهل - ابتدایی مرد سال 58 1

 99مهرماه  سردرود تولیدکننده تابلو فرش متأهل - نهم  مرد سال 65 2

 99آذر ماه  سردرود تولیدکننده تابلو فرش متأهل - دیپلم مرد سال 55 3

 99آذرماه  سردرود تولیدکننده تابلو فرش متأهل  - دیپلم مرد سال 38 4

 99آذر ماه  سردرود تولیدکننده تابلو فرش متأهل  - دیپلم مرد سال 49 5

 99آذر ماه  سردرود تولیدکننده تابلو فرش متأهل میلیون تومان 350-300 لیسانس مرد  سال 36 6

 99آذر ماه  سردرود تولیدکننده تابلو فرش متأهل  - دیپلم مرد سال 46 7

 
 کنندگان(شوندگان )توزیع: مشخیات میاحبه4جدول 

Table 4: Profiles of interviewees (distributors) 
 تاریخ میاحبه محل فروشگاه شغل وضعیت تأهل درآمد تحییالت جنسیت سن 

 99مهر ماه  تبریز فرش فروش متأهل میلیون تومان 3 بیسواد مرد سال 50 1

 99مهر ماه  تبریز تابلو فرش فروش متأهل میلیون تومان 7 دیپلم مرد سال 58 2

 99مهر ماه  تبریز فرش فروش متأهل  - نهم مرد سال 42 3

 99مهر ماه  تبریز تابلو فرش فروش متأهل - دیپلم مرد سال 58 4

 
 حوزه تابلو فرش(شوندگان )متخییین در : مشخیات میاحبه5جدول

Table 5: Profiles of interviewees (experts in the field of pictorial carpets) 
 تاریخ میاحبه محل کارگاه شغل وضعیت تأهل درآمد تحییالت جنسیت سن 

 مرد سال 39 1
کارشناسی 

 ارشد
 99شهریور ماه  تبریز طراح فرش مجرد میلیون تومان  1

 99مهر ماه  تبریز طراح فرش متأهل  - دیپلمفوق  مرد سال 41 2

 99مهر ماه  تبریز طراح فرش مجرد  - راهنمایی مرد سال 49 3

  99مهر ماه  سردرود گرروفه مجرد میلیون تومان 4-3 دیپلم مرد سال  33 4

 99مهر ماه  دژشاهین-سردرود گرروفه متأهل - کارشناسی زن سال 39 5

 99مهر ماه  سردرود طراح فرش متأهل میلیون تومان 3-2 ابتداییششم  مرد سال 60 6

 99مهر ماه  سردرود خدمات تابلو فرش مجرد میلیون تومان 4 کارشناسی مرد سال 29 7

 99مهر ماه  سردرود رنگرز متأهل  - سوم راهنمایی مرد سال  51 8

 99آذر ماه  سردرود طراح تابلو فرش متأهل - دیپلم مرد سال 44 9

 99آذر ماه  سردرود بافنده تابلو فرش متأهل  میلیون تومان 3 کارشناسی مرد سال 42 10

 99آذر ماه  سردرود بافنده تابلو فرش متأهل میلیون تومان 3 پنجم ابتدایی مرد سال 48 11
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 کنندگان(شوندگان )میرف: مشخیات میاحبه6جدول 

Table 6: Profiles of interviewees (consumers) 

 محل سکونت شغل وضعیت تأهل درآمد تحییالت جنسیت سن 
تاریخ 
 میاحبه

 99مهر ماه  کوی پرواز -تبریز بازنشسته متأهل میلیون تومان 10 کارشناسی ارشد مرد سال 69 1

 99مهر ماه  خیابان شریعتی -تبریز آزاد متأهل میلیون تومان 5 کارشناسی مرد سال 39 2

 99مهر ماه  کوی ولیعیر -تبریز هیأت علمی متأهل میلیون تومان 6 کارشناسی ارشد زن سال 41 3

 99مهر ماه  کوی دانش -تبریز کارمند متأهل میلیون تومان 5 کارشناسی مرد سال 44 4

 99مهر ماه  خیابان قدس -تبریز کارمند متأهل میلیون تومان 4.5 کارشناسی مرد سال 37 5

 99مهر ماه  خیابان ائل گلی -تبریز آزاد مجرد میلیون تومان 5 ارشدکارشناسی  زن سال 30 6

 99مهر ماه  کوی منظریه -تبریز آزاد مجرد میلیون تومان 3 کارشناسی ارشد مرد سال 28 7

 99مهر ماه  خیابان عباسی -تبریز کارمند متأهل میلیون تومان 3 دیپلم مرد سال 40 8

 99مهر ماه  خیابان طالقانی -تبریز دانشجو مجرد - دانشجوی دکترا زن سال 39 9

 99مهر ماه  خیابان ائل گلی -تبریز هیأت علمی مجرد میلیون تومان 5 کارشناسی ارشد مرد سال 48 10

 99مهر ماه  خیابان پاستور -تبریز آزاد مجرد - کارشناسی ارشد مرد سال 37 11

 99مهر ماه  خیابان پاستور -تبریز بازنشسته متأهل میلیون تومان 6 کارشناسی زن سال 70 12

 99مهر ماه  خیابان پاستور -تبریز بازنشسته متأهل میلیون تومان 6 فوق دیپلم مرد سال 77 13

 99آبان ماه  ابوریحان -تبریز هیأت علمی متأهل میلیون تومان 15-10 دکترا مرد سال 57 14

 99آبان ماه  کوی باغمیشه -تبریز کارمند مجرد میلیون تومان 5 کارشناسی ارشد مرد سال 34 15

 99آبان ماه  کوی گلشهر -تبریز روانشناس مجرد میلیون تومان 10 کارشناسی ارشد زن سال 36 16

 99آذر ماه  الهی پرست -تبریز دارخانه متأهل - دیپلم زن سال 47 17

 99آذر ماه  آخر شریعتی -تبریز کارمند متأهل میلیون تومان 1.5 کارشناسی زن سال 36 18

 99آذر ماه  کوی مرزداران -تبریز دارخانه متأهل - کارشناسی زن سال 46 19

 99آذر ماه  کوی ولیعیر -تبریز دارخانه متأهل - دیپلم زن سال 65 20

 99آذر ماه  کوی آبرسان -تبریز کارمند متأهل میلیون تومان 3 کارشناسی زن سال 38 21

 99آذر ماه  کوی آبرسان -تبریز هیأت علمی متأهل میلیون تومان 6 کارشناسی ارشد زن سال 37 22

 99آذر ماه  کوی منظریه -تبریز هیأت علمی متأهل میلیون تومان 6 کارشناسی ارشد زن سال 37 23

 1400مهر   کوی نیر -تبریز آرایشگر متأهل میلیون تومان 3-2 فوق دیپلم زن سال 34 24

 1400مهر  کوی یاغچیان -تبریز دارخانه متأهل - دیپلم زن سال 33 25

 1400مهر  کوی گلشهر -تبریز دارخانه مجرد - کارشناسی زن سال 25 26

 1400مهر  کوی یاغچیان -تبریز آرایشگر متأهل - دیپلم زن سال 38 27

 1400مهر  خیابان ائل گلی -تبریز آرایشگر متأهل میلیون تومان 5-2 کارشناسی زن سال 29 28

 1400مهر  خیابان شریعتی -تبریز دارخانه متأهل - دیپلم زن سال 67 29

 1400مهر  خیابان الله زار -تبریز دارخانه متأهل - کارشناسی زن سال 45 30

 1400مهر  خیابان ائل گلی -تبریز دارخانه متأهل - کارشناسی زن سال 62 31

 1400مهر  خیابان الله زار -تبریز بازنشسته متأهل تومانمیلیون  20 کارشناسی زن سال 79 32

 1400مهر  خیابان صائب -تبریز دبیر متأهل میلیون تومان 5 کارشناسی زن سال 47 33

 1400آبان  کوی فردوس -تبریز بازنشسته متأهل میلیون تومان 30 دکترا مرد سال 65 34
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هنای انجنام گرفتنه در راسنتای میناحبهدر ادامه بخشی از 
 موضوع، آمده است:

ساله متأهل، و بنه عننوان  41ای که با یک خانم در میاحبه
هیأت علمی دانشگاه مشغول به کار است و سلح تحینیالت وی 

انجام گرفتنه اسنت؛  5/99/ 21کارشناسی ارشد است که در تاریخ 
شنود، اینلنور در پاسخ به سوال تابلو فرش در کجاها استفاده منی

ای، طالیی پذیرایی، کنار مبل سللنتی استیل نقره"آمده است که 
و ینا در  "هایی که دکوراسیون کالسیک دارند.شش طبقه، و خانه

شود، اینلور پاسخ داده شده چرا تابلو فرش استفاده نمی مورد اینکه
پسنندند ولنی بنا دکوراسنیون خاننه تلبینم بعضی افراد می" که

  "ندارد.
ساله متأهنل کنه کارمنند  44ای که با یک آقای میاحبه در

اسننت و سننلح تحیننیالت وی کارشناسننی اسننت کننه در تنناریخ 
در منزل شنما چنه  انجام گرفته است، در پاسخ به سوال 21/7/99

اشیاء تزئینی و هنری موجود است و دلیل آن چیست، اینلور آمنده 
 تذهیب، تنابلو فنرش، ظنروف سنفالی، چنون همسنرم"است که 

دوست دارد من هم دوست دارم. تابلو فرش و ان یکناد بنه دلینل 
کنم اگر داخل ینک کادر مربعی که دارد زیاد جالب نیست فکر می

کادر دیگر باشد بهتر است. یا ابعناد آن در مقایسنه بنا ابعناد خاننه 
کنم اگر مستلیلی بود بهتر بود. نظنر منن طوری است که فکر می

ک ساعت دیواری نیب کنیم زیباتر این است که به جای آن اگر ی
و ینا بنه  "شود. یا اگر در اندازه کوچکتر باشد، بهتر اسنت.دیده می

اینلور پاسخ داده  به نظر شما تابلو فرش ضرورت دارد یا نه، سوال
خیر ضرورتی ندارد، بستگی به سازگاری با محنیط دارد، " شده که

سازگار نباشد؛ اگر باشد خیلی خوب است. شاید با دکوراسیون خانه 
در حالت کلی بودن فرش در خانه خوب است بنه شنرطی کنه بنا 

 "دکوراسیون خانه هم جور دربیاید.
سناله مجنرد کنه کارمنند  36ای که با یک خانم در میاحبه

است و سلح تحییالت وی کارشناسی ارشد است کنه در تناریخ 
بنه نظنر شنما تنابلو  انجام گرفته است، در پاسخ به سوال 9/8/99
خیر، بستگی بنه "رش ضرورت دارد یا خیر، اینلور آمده است که ف

کنم تنابلو فنرش بنرای ست و دکوراسیون خانه دارد، من فکر می
و یا به سنوال  "تر دارند بهتر است.هایی که دکوراسیون سنتیخانه

دلیل شما برای خرید تابلو فرش چیست، اینلنور پاسنخ داده شنده 
 د در آن صنورت تنابلو فنرش اگر چیدمان خاننه سننتی باشن"که 
 "خرم.می

سناله متأهنل کنه طنراح  49ای که با یک آقای در میاحبه
فرش و تابلو فرش است و سلح تحییالت وی دیپلم است که در 

آیا در منزل  انجام گرفته است، در پاسخ به سوال 15/09/99تاریخ 
خود تابلو فرش دارید، چه موضوعاتی هستند و چنرا، اینلنور آمنده 

مینیاتور اثر استاد فرشچیان، اینن موضنوع را همنراه بنا "که  است
ایم، چون از آثار استاد فرشچیان خیلی خوشنم خانواده انتخاب کرده

ها بیشتر با فضنای خاننه همخنوانی آید و معموالً این نوع طرحمی
اگر کسی  و یا به سوال "دارد، با مبل و پرده خیلی هماهنگ است.

کنیند و در دینوار بدهد آننرا اسنتفاده منی تابلو فرش برایتان هدیه

 اگنر منورد "کنیند، اینلنور پاسنخ داده شنده کنه منزل نیب می
بندی منزل هماهنگ باشند حتمناً اسنتفاده ام باشد و با رنگعالقه

 "کنم.می
ساله متأهنل کنه کارمنند  36ای که با یک خانم در میاحبه

اسننت و سننلح تحیننیالت وی کارشناسننی اسننت کننه در تنناریخ 
انجام گرفته است، در پاسخ به سوال به نظر شنما تنابلو  23/9/99

به نظر من انتخناب و "فرش ضرورت دارد یا خیر، اینلور آمده که 
استفاده تابلو فرش در خانه بستگی به سلیقه فرد دارد کنه دوسنت 
دارد آنرا استفاده کند یا نه، بله شاید ضرورت داشته باشد و تعدادی 

نوان یک شی ضروری یا وسنیله تنزئین آننرا دوست دارند که به ع
داشته باشند، و سبک دکوراسیون آنهنا خیلنی کالسنیک اسنت و 
برایشان خیلی اهمیت دارد و شاید به نوعی ضرورت است ولی من 

و یا  "کنم.شخیاً به تابلو فرش به عنوان ضرورت به آن نگاه نمی
یسنت آیا در منزل شما تنابلو فنرش داریند و دلینل آن چ به سوال

خیر، چنون چیندمان خاننه بنه سنبک "اینلور پاسخ داده شده که 
و ینا در  "مینیمال است و با دکوراسیون مننزل همناهنگی نندارد.

پاسخ به سوال اگر کسنی تنابلو فنرش برایتنان هدینه بدهند آننرا 
کنید، اینلور آمده اسنت کنید و به دیوار منزل نیب میاستفاده می

ام بنه سنمت سنبک کالسنیک اگر روزی سبک دیزاین خانه"که 
تغییر کند و اگر آن تابلو فرش مورد عالقه منن باشند، شناید آننرا 

و ینا بنه  "کننم.استفاده کنم، در غیر اینیورت مللقاً استفاده نمی
شنود، اینلنور آمنده اسنت کنه چرا تابلو فرش استفاده نمنی سوال

  "ممکن است با سلیقه چیدمان خانه فرد جور در نیاید."
ساله متأهنل کنه کارمنند  38ای که با یک خانم هدر میاحب

 است  و سنلح تحینیالت وی کارشناسنی اسنت کنه در  تناریخ
انجام گرفته است، در پاسنخ بنه سنوال چنرا از تنابلو  99/ 9/ 24 

ینک "آید، اینلور آمده است که فرش در حالت کلی خوشتان نمی
و طرح  گردد در واقع به این بحث که کالً شلوغ هستنددلیل بر می

ساده ندارند، و این شلوغ بودن آنها با سلیقه من جور نیسنت ولنی 
خب حس اینکه تبدیل به ابزاری برای چشم و هنم چشنمی شنده 
برای من از بعد فرهنگی خوشایند نیست. امروزه منزل هنر کسنی 

ها بیشتر، هر چقدر سنایز و رویم، هر چقدر تعداد این تابلو فرشمی
 منادی از ثنروت آن خنانواده را بنه تینویر اش بزرگتر، یک ناندازه

کشد و بدون اینکه این افراد تالشی کرده باشند که اگر چند تنا می
تابلو فرش دارند، یک سری چیزهای مشابه به هم و هماهننگ بنا 
هم انتخاب کنرده باشنند ینا بخواهنند کنه رننگ و طنرح آنهنا را 

و سنایز  هماهنگ با دکوراسیون خانه کنند و صرفاً بنه تعندد آنهنا
هنا بزرگ آنها، یک نمایشی از تجمالت الکی است که اینن حنس

  "برای من خوشایند نیست و من اینها را دوست ندارم.
ساله متأهل که بازنشسنته  69ای که با یک آقای در میاحبه

است که سلح تحییالت وی کارشناسی ارشد است که در تناریخ 
چنرا تنابلو فنرش  انجام گرفته است، در پاسخ به سنوال 15/5/99

 تعندادی از افنراد خوششنان " شود، اینلنور آمنده کنهاستفاده می
آید و به عنوان دکوراسیون یا به عنوان تابلو نقاشنی خرینداری می
شود؛ یا به عنوان ینک شود. یا به عنوان پس انداز خریداری میمی
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شود تا در آینده به عنوان یک اثر ارزشمند اثر کمیاب خریداری می
تواند بر مانند جایگاه تابلوی نقاشی. قدمت تابلو فرش هم می باشد.

و در پاسخ به سنوال تنابلو فنرش بنه چنه  "ارزش آن افزوده کند.
هم در دیوار به عننوان تنزئین و " خورد، اینلور آمده کهدردی می

و در پاسنخ بنه  "تواند باشد.دکوراسیون، هم به عنوان سرمایه می
تزئیننی و "ت، اینلنور آمنده کنه سوال کارکرد تابلو فنرش چیسن

 "تواند خوب باشد.گذاری هم میکلکسیون و از لحاظ سرمایه
سناله مجنرد کنه طنراح  39ای که با یک آقنای در میاحبه

فنرش اسنت و سنلح تحیننیالت وی کارشناسنی کنه در تنناریخ 
انجام گرفته است، در پاسخ به سوال به نظر شنما تنابلو  25/6/99

تنابلو فنرش ننوعی "اینلور آمده کنه  فرش ضرورت دارد یا خیر،
ها دوست دارند محیول است. از دید اقتیادی همانلور که بعضی

کنند کنه هنم جنبنه زیبنایی دارد و هنم طال یا نقره خریداری می
ارزش مادی دارد و هر وقت که بخواهیم به راحتی تبدیل به پنول 

کننند هنم بنرای هایی را کنه خرینداری منیشود و تابلو فرشمی
شود و هم ارزش منادی آن را منورد نظنر یبایی منزل استفاده میز

  "دهند.قرار می
ساله متأهل که فروشننده  58ای که با یک آقای در میاحبه

تابلو فرش است و سلح تحییالت وی دیپلم است کنه در تناریخ 
انجام گرفته است، در پاسخ بنه سنوال چنرا تنابلو فنرش  3/7/99

زیباتر از تابلو فرش چنه چینزی "ده که شود، اینلور آماستفاده می
تواند باشد. از بعد اقتیادی هم ارزشمند اسنت و در آیننده هنم می

 "ارزش خود را دارد.
ساله متأهل کنه در شنغل  51ای که با یک آقای در میاحبه

کند و سلح تحییالت وی زیر دیپلم است که رنگرزی فعالیت می
پاسخ به سوال چرا تنابلو انجام گرفته است، در  30/7/99در تاریخ 

به خاطر ارزش منادی آن "شود، اینلور آمده که فرش استفاده می
 ایننچ هنم  20و جزو وسایل تزئیننی هنم اسنت. منثالً تلویزینون 

میلینون بنرای تلویزینون  70 -80شود استفاده کرد ولی طرف می
 "کند.کند و چهره خانه را کالً عوض میهزینه می

سناله متأهنل کنه هینأت  57آقای  ای که با یکدر میاحبه
علمی دانشگاه است و سلح تحینیالت وی دکتنرا اسنت کنه در 

انجام گرفته است، در پاسخ به سوال بنه نظنر شنما  7/8/99تاریخ 
به نظر منن بنه " شود، اینلور آمده کهچرا تابلو فرش استفاده می

شود، شناید بنه فنردی بینند که فرش گران میای میدید سرمایه
 دسنتی از جننس شیشنه ینا منس بخنرد، که یک صننایع بگوییم

زند ولی به فرش این دیندگاه وجنود شکند یا زنگ میگوید میمی
 دارد که فرش همیشه در جامعنه منا بنه عننوان سنرمایه مینرف 

ای ها هنم تنابلو فنرش بنه دیند سنرمایهشود، مثالً در جهیزیهمی
  "شود، چون قابل تبدیل به پول است.استفاده می

کننده ساله متأهل که تولید 49ای که با یک آقای میاحبه در
تابلو فرش است و سلح تحییالت وی دیپلم است کنه در تناریخ 

انجام گرفته است، در پاسخ به سوال چنرا تنابلو فنرش  15/09/99
شود به عنوان تزئین استفاده می" شود، اینلور آمده کهاستفاده می

 10دی امنروز تنابلویی را منثالً گذاری دارد، که فرو ارزش سرمایه

میلینون  100خرد، چندین سال بعد شاید بتوانند آننرا میلیون می
  "بفروشد.

دار و سنلح سناله خاننه 47ای که با یک خانم در میاحبه
انجام گرفتنه  23/09/99تحییالت وی دیپلم است که در تاریخ 

است، در پاسخ به سوال به نظر شما تابلو فرش ضرورت دارد ینا 
به نظر من در خانه هیچ ضنرورتی نندارد " خیر، اینلور آمده که

تواند وجود داشنته باشند یعنی یک خانه بدون تابلو فرش هم می
کنم مثل نقنره تنها ضرورتش این است که بعضی وقتها فکر می

گذاری برای خانم خاننه اسنت. بنه تنابلو خریدن که یک سرمایه
م آن افرادی کنه کنفرش هم یک حس مشابهی دارم و فکر می

 در 
کنند بنه آن بنه عننوان هایشان تابلو فرش زیاد استفاده میخانه

 "کنند.یک سرمایه به آن نگاه می
دار و سنلح سناله خاننه 46ای که با یک خانم در میاحبه

انجنام  23/9/99تحییالت وی کارشناسی است کنه در تناریخ 
شنود، منی گرفته است، در پاسخ به سوال چرا تابلو فرش استفاده

اوالً هم اصالت دارد و به عنوان یک چیزی که " اینلور آمده که
شود و به عنوان سرمایه هم باعث وزین و سنگین بودن خانه می

شود و هم به عنوان چیزی که باعنث هنایکالس به آن نگاه می
-شود. البته نه هر تابلو فرشی، ولی اگر در خانهبودن آن خانه می

دهند کنه ای آنتیک باشد ملمئناً نشان میهای خیلی تابلو فرش
دار هسنتند، آن خانه متعلم به یک خانواده متمول است، سرمایه

دار هستند. البته بستگی به این دارد که چنه پولدار هستند و مایه
تابلو فرشی باشد و با چه هدفی به دیوار نیب شود، ممکن است 

هنا خنانوادهصرفاً برای نشان دادن آن نباشد، در مقابنل بعضنی 
خواهنند بگوینند دانند فقنط منیهستند که اصالً مفهوم آنرا نمی

تابلو فرش دارم، و برای چشم و هم چشمی و فخرفروشی از آن 
 "کنند و دید هنری عموماً ندارند.استفاده می

هنایی کنه در منورد خشنونت علینه هننر مضمون میاحبه
 بندی شده است:هستند، در سه گروه تقسیم

کننند، و دلینل به تلبیم با دکوراسیون اشاره میدسته اول 
اسننتفاده از تننابلو فننرش را تلبیننم بننا دکوراسننیون کالسننیک، 
هماهنگی و همخوانی با مبل و پرده عننوان شنده اسنت؛ ینا در 
مورد دلیل عدم استفاده از تابلو فرش، عدم تلبیم با دکوراسیون 

بنا منزل و عدم هماهنگی با سبک مینیمال ینا عندم همناهنگی 
 رنگبندی سایر وسایل منزل ملرح شده است.

فروشنی دسته دوم به موضوع چشم و هنم چشنمی و فخنر
کنند و دلیل استفاده از تابلو فرش را ابزاری برای چشم اشاره می

و هم چشمی بیان کرده و به عننوان نمنادی از ثنروت و تمکنن 
 مالی افراد ذکر شده است.  
تابلو فرش دارند. در منورد گذارانه به دسته سوم دید سرمایه

دالیل استفاده از تابلو فنرش، ارزش منادی و بعند اقتینادی آن 
مورد توجه افراد قرار گرفته است. تابلو فرش به عننوان سنرمایه 
مادی عنوان شده است که همچون طال و نقره قابلیت تبدیل به 

 پول دارد.
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 : کدگذاری باز7جدول

Table 7: Open coding 
 به عنوان لوازم خانگی، هماهنگی با دکوراسیون، به عنوان کاالی لوکس، بخشی از دکوراسیون، پر کردن دیوار. تلبیم با دکوراسیون 1

 چشم و هم چشمی، تجمالت، فخر فروشی، پز دادن، مد شدن، بستگی به مد روز، هایکالس بودن.  چشم و هم چشمی 2

 گذاری، در تناسب با وضع مالی خانواده، نمادی از تمکن مالی افراد، ارزش مادی، اثری ارزشمند.سرمایه گذارانهدید سرمایه 3

 
 4در این راستا در ارتباط با بحث میادیم خشونت علیه هننر 

است؛ یکی از مقوالت حاصل شده هماهنگی   مقوله استخراج شده
شندگی ی ابزاری شدن هنر است؛ مورد سنوم کناالاست؛ مورد بعد

است؛ مورد چهارم تفوق وجه ماتریالیستی هنر بر وجه معننوی آن، 
 یا همان بحث سیلره بعد مادی بر بعد معنوی هنر است. 

 
 : کدگذاری محوری8جدول 

Table 8: Axial coding 
 بخشی از دکوراسیون. هماهنگی با دکوراسیون، هماهنگی 1

 چشم و هم چشمی، فخر فروشی، پز دادن. ابزاری شدن هنر 2

 گذاری، ارزش مادی، اثری ارزشمند.به عنوان لوازم خانگی، سرمایه کاالشدگی 3

 به عنوان کاالی لوکس، نمادی از تمکن مالی افراد. سیلره بعد مادی بر بعد معنوی 4

 

 
  گیرینتیجه

 
هننر ، تنوان دریافنتیه هنر میلشناسانه خشونت عبا تحلیل جامعه
و ارزش معنوی آن که همواره مد نظر بوده و هنر  برای لذت بردن

برای هنر در طول سالیان مورد توجه واقع شده ولی امروزه در اثنر 
برخورد مادی با آن، ارزش هنر نادیده انگاشنته شنده و بنه ننوعی 
مننورد خشننونت واقننع شننده اسننت؛ وقتننی فننردی بننرای تکمیننل 

ر است، که با دکوراسیون منزل به دنبال تابلویی برای نیب در دیوا
سایر لوازم از لحاظ رنگی و سبک همخوانی داشته باشد، پنس آن 
تابلو به خودی خود ارزشمند نبوده و در کننار سنایر وسنایل مننزل 

شود و انتخاب و خریداری آن در گنرو تناسنب است که تعریف می
با سایر لوازم است؛ هماهنگ کردن وسایل با هنم در دکوراسنیون 

ی است کنه امنروزه بسنیاری از افنراد بنه آن منزل از جمله موارد
 عالقمند هستند. 

هماهنگی یکی از میادیم خشونت علیه هنر است. خشنونت 
علیه هنر مرتبط با نظریه از خود بیگانگی مارکس اسنت؛ منارکس 
اصلالح بیگانگی را در موارد زیادی به کار برده که در واقنع جندا 

بنه یکندیگر تعلنم کند که به ننوعی شدن چیزهایی را ملرح می
دارند و با هنم هماهننگ هسنتند. منارکس ریشنه اصنلی از خنود 
بیگانگی را نظام خاص اجتماعی دانسنته و ابنزار تولیند و مالکینت 
خیوصی را به عنوان علت اصلی آن معرفی کرده است. به تینور 
مارکس نظام اقتیادی با بی اعتنا کردن مردم به نیازهای دیگنران 

کس در مقابل دیگنری، باعنث بیگاننه شنده  و با تعریف منافع هر
شود. مفهوم کاالیی شدن از افکنار منارکس افراد نسبت به هم می

وارگنی و انگاری، شیبرگرفته شده که همسو با مفاهیمی مانند بت
انگاری است که به نوعی نظر منارکس در خینوص تسنلط طلسم

 هد. دداری بر منابع ثروت و قدرت در جامعه را نشان میسرمایه
داری را بر اساس ارزش کاالها در خنود مارکس نظام سرمایه

کاالها دانسته و  در واقع ارزش مستقلی برای آنهنا معرفنی کنرده 
هنایی وارهاست. در نتیجه این نظر است که کاالها تبدیل بنه بنت

تنوان گفنت در ها بنوده و حتنی منیشوند که مستقل از انسانمی
پردازان دیگری رسند. نظریهبرتری میکنندگان خود به مقابل تولید

وارگی منارکس را منورد اسنتفاده قنرار همچون لوکاچ، مفهوم شی
اند تا جایی که در حوزه روابنط انسنانی، داده و به بسط آن پرداخته

نهادهای اجتماعی، نظام سیاسی و سایر وجوه زندگی، بنه ماهینت 
« وارگیچیز»هوم اند. در این راستا لوکاچ مفانگارانه دست یافتهشی

کنند. را معرفی کرده و کاالیی شدن زندگی اجتماعی را ملرح می
های حضور کاالشدگی، مبادله، معامله و روابط پولی در همه عرصه

زندگی اجتماعی در عیر حاضر باعث شده که هنرهنا نینز از اینن 
 نییب نباشند. جریان بی

، خرید و فروش آثار هننری، اهمینت ینافتن سنلیقه مشنتری
کاهش کیفیت هنرها در راسنتای تولیند انبنوه و سفارشنی شندن 
هنرها از جمله تبعات کاالیی شدن هنرهاست کنه اکثنر هنرهنا در 
عیر حاضر با آن مواجه هسنتند. در پشنت پنرده همنه صنفات و 

طلبانه و  توان به اهداف منفعتویژگیهای هنرها در عیر جدید، می
شاره کنرد. در عینر حاضنر بنه گرایانه در خلم و تولید آنها امادی

شناسانه توجه چنندانی نشنده و سنودجویی در هنرها از بعد زیبایی
درجه اول اهمیت قرار گرفته است. در چنین فضایی است که هننر 
تبدیل به کاال شده و هنر به معننای واقعنی ینا هننر فناخر دیگنر 

ای قابنل درک و فهنم از خریدار چندانی ندارد. در نتیجه هنر تنوده
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کنند. وی اکثرینت منردم، طرفنداران بسنیار بیشنتری پیندا منیس
مهمترین موضوع مورد بحث در کاالیی شندن هننر، تبندیل آثنار 
هنری به محیوالت بازار و تغییر نقش هنرمند از خالم اثر هننری 

 کننده این محیوالت است. به تولید
کاال شندگی یکنی دیگنر از مینادیم خشنونت علینه هننر 

خریداری و استفاده از هنرها از سنوی افنراد  شود. اگرمحسوب می
ای از ارتبناط باشند به نوعی میرف فرهنگی تعبیر شنود، و شنیوه

یعنی کاربر به دنبال نوعی ارتباط و خلم معنا و رسناندن پینامی از 
سوی خود به طرف مقابل است. در جامعه در حال حاضر اکثر افراد 

همچنون ثنروت حتی از طریم هننر بنه دنبنال انتقنال مفناهیمی 
ای از توان گفنت، در واقنع اسنتحالههستند، که در این صورت می

میرف فرهنگی به میرف تظناهری اتفناق افتناده اسنت و آثنار 
ای دارای ارزشی واال بوده و مینرفی فرهنگنی هنری که در دوره

 آمده، و خود اثر هنری بنه خنودی خنود ارزشنمند تلقنی بشمار می
ای برای انتقال معنای ثروت ان وسیلهشد، در حال حاضر به عنومی

شود. وقتی در جامعنه امنروز ارزش هننر و تمکن مالی استفاده می
 نادیده انگاشته شده و صنرف هننری بنودن آن منورد اقبنال قنرار 

گیرد، در نتیجه این امر به عقیده برخی از اندیشنمندان، زننگ نمی
و بنه هنای واالسنت خلری برای هنر متعالی و فناخر و بنا ارزش

توان به مرور زمان شناهد منرگ آثنار عبارتی به تعبیر هایدگر، می
ای قابل خریند هنری بود و هنر همچون سایر کاالها، صرفاً وسیله

گینرد، و فروش شده و آنچه در هنرها بیشتر منورد نظنر قنرار منی
 ارزش مادی آنهاست. 

در ارتباط با بحث میادیم خشنونت علینه هننر کنه در اینن 
صورت مبسوط در مورد آن بحنث شند، پینرو میناحبات مقاله به 

مقوله مرتبط با موضوع خشونت علیه هننر در زمیننه  4انجام یافته 
اسنت؛ یکنی از مقنوالت حاصنل شنده   تابلو فرش استخراج شده

هماهنگی است؛ مورد بعدی ابزاری شدن هنر اسنت؛ منورد سنوم 
بر وجنه شدگی است؛ مورد چهارم تفوق وجه ماتریالیستی هنر کاال

معنوی آن، یا همان بحث سیلره بعد مادی بنر بعند معننوی هننر 
است. اگر نظریات مورد بحث را در زمینه تابلو فرش بسط دهنیم و 

رسنیم. تنابلو ای مشابه منیهای پژوهش، به نتیجهبر اساس یافته
فرش یکی از آثار هنری است که در دوره معاصر بناب شنده و در 

ده که به مرور زمان تا حد زینادی بنا آن ابتدا دارای جنبه هنری بو
 فاصنننله گرفتنننه و از جهنننت ارزش منننادی آن منننورد توجنننه 

کنندگان قرار گرفته است؛ این امر در کیفیت تولیند آن اثنر میرف
گذاشته و باعث فاصله گرفتن از بعد هنری شده و در نتیجه تولیند 
انبننوه در آن رواج پینندا کننرده و در راسننتای خواسننت مشننتری 

شود. همه این عوامنل ات خاصی بیشتر از سایرین بافته میموضوع
باعث افت ارزش هنری آن شده و در نهایت باعث شده تابلو فرش 
به کاالیی ارزشمند در منزل افراد تبدیل شود که نمادی از ثروت و 

 .تمکن مالی است
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