
دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 34

پاییز و زمستان 1397

5

مطالعه ی کیفی جایگاه و نقش خاندان های 
هنری در فرش کرمان با تأکید بر خاندان 
شاهرخی

چکیده
نظام های صنفــی هنری را می تــوان به عنوان یکی از 
مهم ترین عوامل شکل گیری و بقای هنرهای سنتی در 
نظر گرفت که تسلســل نظام اســتاد و شاگردی قدیم 
است. در ساختار هنرهای ســنتی، خاندان های هنری 
یکی از مؤلفه های تشکیل دهنده ی این نظام های صنفی 
هســتند. از این روی می تــوان خاندان های هنری را 
به عنوان یک ظرفیت در راستای حفظ و تعالی هنرهای 
ســنتی در نظر گرفت. اگر مروری گذرا در ارتباط با 
خاندان های هنری صورت بپذیرد، مشــخص خواهد 
شــد که بســیاری از رموز هنری در بین خانواده ها از 

نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد. 
کرمان را می توان به عنــوان یکی از مناطق فرهنگی و 
تمدنی واقع در جنوب شرق ایران از هزاره های گذشته 
محسوب داشت؛ از این روی بسترهای رشد هنرهای 
سنتی در این زیست بوم فرهنگی در طول تاریخ فراهم 

بوده اســت. در این میان فــرش از مهم ترین هنرهای 
ســنتی کرمان به حساب می آید. بخش مهمی از سنت 
فرهنگی فرش کرمان بــه پویایی و غنای خاندان های 
هنری وابســته است. در میان تعداد متکثر خاندان های 
هنری در حوزه ی فرش کرمان خاندان شــاهرخی از 
موقعیت شاخصی برخوردار است که در این پژوهش 
هدف پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که نقش 
و جایگاه هنرمندان خاندان های هنری در فرش کرمان 
با تأکید بر  خاندان شاهرخی چیست؟ از این روی این 
پژوهش جهت نیل به ایــن هدف اصلی با بهره گیری 
از روش تحقیق کیفی از نوع تفســیری و شــیوه های 
یافته اندوزی روایی و میدانی )مصاحبه و مشــاهده( و 
کتابخانه ای به دنبال تبیین این نقش و جایگاه اســت. 
نتایج حاصل از پژوهش با اتــکا به یافته های حاصل 
از مصاحبه های غیررســمی از ۱۰ نفــر از افراد مطلع 
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به دست آمده که از طریق تحلیل محتوای عرفی حاصل 
شده است. 

از جمله یافته های این پژوهــش می توان به این نکته 
اشــاره نمود که خاندان هنری یک ظرفیت فرهنگی- 
اجتماعی- اقتصادی است که می توان موجب تقویت 
سطوح فرهنگی و هنری فرش دست باف کرمان شود. 
عالوه براین تقویت خاندان های هنری موجب تقویت 
ارزش هــای فرهنگی و هویتی جامعه شــود. نقش و 
جایگاه هنرمندان خاندان شــاهرخی در فرش کرمان 
تابع نظام های ارزشی حاکم بر جامعه و میدان فرهنگی 
است. در این میدان، سرمایه های اقتصادی و فرهنگی 
موجب تحوالت منزلت اجتماعی هنرمندان می شــود 
و تحــوالت منزلت، جایگاه پویای افــراد را در نظام 
فرهنگی شکل می دهد. نقش هنرمندان نیز تابع جایگاه 
آنهاست، بنابراین منزلت، جایگاه و نقش سه مؤلفه ی 
پیوسته و مرتبط با یکدیگر در رابطه با نقش و جایگاه 

هنرمندان خاندان شاهرخی هستند.

کلید واژه ها: فرش کرمان، خاندان های هنری، نقش، 
جایگاه، خاندان شاهرخی 

1- مقدمه  
خاندان های هنری فرش در کرمان بخش قابل توجهی 
از تحــوالت فرش کرمان را شــکل دادند که در میان 
این خاندان ها، خاندان شــاهرخی یکی از مؤثرترین 
خاندان ها به حســاب می آید. در ارتباط با خاندان های 
هنری و به ویژه خاندان هــای هنری کرمان مطالعات 
قابل توجهــی صــورت نپذیرفته و اســناد و مدارک 
قابل ذکری از آن ها وجــود ندارد. نام و اندک مدارک 
باقی مانده نیز در حال محو شدن در گرد و غبار تاریخ 
پر هیاهوی معاصر اســت. امــروزه جوانان هنرمند و 
عالقمند به حوزه ی مطالعات مربوط به هنر بســیاری 
از هنرمندان غربی و شرقی را می شناسند اما مفاخر و 

ارزش های هنری این سرزمین به همراه هنرهای سنتی 
آن در حال فراموشــی است. مفاخر هنری جای جای 
ایــران و به ویژه کرمان که محــل تمرکز این پژوهش 
اســت، دارای چنان ابعاد وجودی و هنری هستند که 
می توان انبوهی از رساله ها را در باب شخصیت هنری 
آن ها به رشــته تحریر درآورد. امــروزه که جوانان ما 
در مســیرهای پرهیاهوی رســانه های جدید و انبوه 
اطالعات قرارگرفته انــد، بحران هویت می تواند بیش 
از پیــش آن ها را تهدید نماید؛ درحالی که فرهنگ این 
کشور در گذشته هایی نه چندان دور واجد ارزش هایی 
بوده که بسیاری از تمدن ها و فرهنگ های جهان امروز 
آرزوی داشــتن آن ها را دارند. یکــی از این ارزش ها 
همــان خاندان های هنری و نظام ارزشــی- اخالقی 
حاکم بر آن هاست. هنرمندان در خاندان های هنری در 
بستری کاماًل فرهنگ بنیاد می پرورند و تمامی اسباب 
رشــد و ترقی را از محیط دریافــت می کنند. هنرمند 
در خاندان هنری واجد منزلت اجتماعی اســت و این 
منزلت به جامعه نیز تســری پیــدا می کند. جامعه نیز 
بر میزان منزلت هنرمند در خاندان هنری و ســرعت 
رشد و شکوفایی او مؤثر اســت؛ بنابراین هنرمند در 
خاندان هنــری واجد جایگاه و نقش اســت که این 
جایگاه و نقــش در عرصه ی جامعه نیــز قابل طرح 
و بررســی اســت. جایگاه و نقش به عنوان دو مفهوم 
کلیدی در مطالعات جامعه شناختی قابل بررسی است؛ 
به ویــژه این که موضــوع مطالعه در رابطــه با مبحث 

مفخره شناسی و مباحث پیرامونی باشد.
ایــن پژوهش به دنبال گســترش یکی از مداخل 
حــوزه ی مفخره شناســی یعنی خاندان هــای هنری 
اســت. خاندان های هنری در گستره ي تاریخ به عنوان 
یک ظرفیت مطرح بوده که بســیاری از دستاوردهای 
هنرمندان دوره های مختلف را به صورت سینه به سینه 
منتقل می کردند. شــکل گیری خاندان های هنری تابع 
یک فرایند اجتماعــی و متکی بر نیازهای صنفی بوده 
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اثــر ادواردز تصاویر این کتاب اســت که نمونه هایی 
ارزشــمند از آثار ایــن هنرمندان مانند حســن خان، 
احمدخان و پســرانش و هاشم خان شاهرخي در این 
کتاب به چاپ رسیده اســت. پرهام )۱357خرداد و 
تیــر( در مقاله اي تحت عنوان »خواندني: نقشــه هاي 
قالي کرمان« که به مناســبت نمایشــگاه نقشــه هاي 
قدیمي فرش کرمان در سال ۱357 در موزه ي صنعتي 
کرمان به نگارش در آمده اســت بــه برخي از وجوه 
منحصربه فــرد هنرمندان طراح فــرش کرمان به ویژه 
حسن خان شاهرخی پرداخته است. اما دانش جهانگرد 
)۱375پاییز و زمســتان( در مصاحبه اي اختصاصي با 
استاد حســین شاهرخي در ســال هاي آخر عمر این 
اســتاد فقید، بخشی از ناگفته ها را از زبان این هنرمند 
طــراح فرش کرمانــی ثبت کرده اســت. وي در این 
مصاحبه ی چاپ شــده در مورد ســابقه ي این استاد 
بزرگ فرش کرمــان، دیدگاه ها و راهکارهاي وي در 
مــورد وضعیت قالي کرمــان در دوران معاصر نکات 
ارزشــمندی را به طبع رسانده اســت. ژوله )۱38۱( 
نیز در کتاب پژوهشــي در فرش ایــران به بیان کلي 
ویژگي هاي فرش ایران پرداخته که در بخشي محدود 
به برخي از هنرمندان شاخص خاندان شاهرخي مانند 
حســن خان، احمدخان و امیرخان اشــاره کرده است 
که بیشــتر معرفي کلي هنرمندان این خاندان اســت 
و هرگــز به مباحث تحلیلی ورود پیدا نکرده اســت. 
صوراســرافیل )۱38۱( نیز در کتــاب طراحان بزرگ 
فرش ایران: ســیري در مراحل تحول طراحي فرش، 
ضمن معرفي هنرمندان بــزرگ طراحي فرش ایران، 
اشــاراتي به خاندان شاهرخي داشــته است و برخي 
اطالعات میداني و به ویژه تصاویر ارزشمندي از آثار 
این هنرمندان به چاپ رســانیده که این اطالعات نیز 
به صورت عمومي بوده و به صورت مسئله محور به 
وضعیت نقش و جایگاه این هنرمندان نپرداخته است.
اما جنبــه نوآورانه ي این تحقیق را مي توان به این 

است که عالوه بر نقاط ضعف می تواند نقاط قوتی هم 
داشته باشد. از این روی مهم ترین هدف این پژوهش 
مطالعه ی موردی وضعیت یک خاندان هنری شاخص 
در فرش کرمان اســت که در حدود ۱۲۰ سال گذشته 
در حــوزه فرش کرمان ظهور یافته و به صورت متغیر 
در دوره های مختلف تأثیرات متنوعی در جریان هنری 
فرش کرمان داشــته اســت. در این راستا تبیین نقش 
و جایــگاه این هنرمندان می توانــد در اعتالی میراث 
فرهنگي ارزشمند این سرزمین و همچنین رهایی آن از 

نابودي و زوال مثمر ثمر باشد.
عــدم توجه به برخــی از ظرفیت هــای فرهنگی 
موجب می شود ارزش های کاذب جایگزین آن ها شود. 
خاندان هــای هنــری دارای ظرفیت هایی در حوزه ی 
مفخره شناسی هستند که مطالعه ی آنها می تواند موجب 
اعتالی نقــش و جایــگاه مفاخر ایــن خاندان ها در 
حوزه ی فرهنگ و هنر شود. الگوسازی، اسطوره سازی، 
جریان سازی، سلسله شناســی، تأثیرگذاری و امثال آن 
از جمله ظرفیت هایی اســت کــه خاندان های هنری 
می توانــد به حوزه ي فرهنگ ارائه دهد. از طرف دیگر 
ضرورت چنین پژوهش هایی آنجا تبیین می شــود که 
بتــوان حوزه ی مفاخر را از ســطح منطقه به فرامنطقه 
گسترش داد. بنابراین شــناخت و معرفی مفاخر یک 
منطقه ي جغرافیایی در ســطح فرامنطقه می تواند برای 
مردم آن منطقه نوعی هویت شناسی فرهنگی و بالندگی 
فرهنگی به همراه داشته باشد )زکریایی کرمانی، ۱3۹۴: 

 .)۱7۰

2- پیشینه تحقیق
ادورادز۱)۱۹75( در کتاب »قالي ایران« به طور مفصل 
اوضاع فرش ایران را در دوراني که به عنوان مدیر »او.
سي.ام«۲ در ایران فعال بوده است، شرح مي دهد که در 
بخش کرمان به صورت بسیار گذرا فقط ذکر نامي از 
هنرمندان خاندان شاهرخي دارد. اما اهمیت قابل توجه 
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صورت بیان کرد که در هیچ کدام از منابع مطرح شــده 
در پیشــینه و ادبیات تحقیق به صورت اختصاصي به 
نقش و جایگاه هنرمندان خاندان شــاهرخي از دیدگاه 
مطالعات فرهنگی پرداخته نشده است، در ضمن یکي 
از اهــداف مهم این پژوهش تبیین نقش و جایگاه این 
هنرمنــدان در اعتالی میراث فرهنگي ارزشــمند این 
سرزمین و همچنین رهایی آن از نابودي و زوال است 
که در هیچ کدام از پژوهش های مشــاهده شــده، بدان 

پرداخته نشده بود.

3- روش تحقیق
این پژوهش از نظــر هدف جزو پژوهش های بنیادی 
و از نظر روش یک پژوهش کیفی از نوع تفســیری- 
برساختی است. زمانی که در یک پژوهش حوزه های 
نظــری کاماًل شــفاف و مشــخص باشــند و امکان 
الگوســازی مقدماتی و تدوین فرضیه وجود داشــته 
باشد، روش های اثبات گرایی کارا و مفید می باشند اما 
اگر »اطالعات موجود یک زمینه خاص چندان اندک 
باشــد که حتی تشــخیص این که نادانسته ها کدامند 
خود مسئله ساز باشــد، باید از رویکرد طبیعت گرایانه 
و روش های کیفی بهره جست« )پاول، ۱37۹: ۲۱۱(. 
مطرح  را  سئــواالتي  کیفي  تحقیق  دیگر،  عبارت  به 
ميکنـد تـا مفهـوم ابعاد و تجربیات مختلف زندگي 
انسان  ها بهتر درک شود )Fossey et al 2002: 717(. از 
این روی نبایــد در پژوهش کیفی به دنبال اثبات یک 
مسئله بود بلکه پژوهشگر با جمع آوری، طبقه بندی و 
تحلیل داده ها به تفســیر معانی در جامعه ی مورد نظر 
و در شــرایط طبیعی می پردازد. تفسیر اساس پارادایم 
تفسیری- برساختی حاکم بر این پژوهش است. دنزین 
و لینکلن )۱۹۹۴:۱3( معتقدند که همه پژوهش ها جنبه 
تفســیری دارند و این تفسیر تابع دیدگاه های محققان 
نســبت به جهان و نحوه ی فهم و مطالعه ی آنهاست. 
در پژوهش کیفی روایت جایگزین نظریه می شــود و 

در انتخاب و تفســیر مسائل اجتماعی، وجوه محلی و 
خاص اهمیت می یابد )خــداوردی، ۱387: 5۲(. در 
روش هاي کیفي، پژوهشگر از طریق راهبــرد تفسیر، 
از نظر مشارکتکنندگان و در بستر نهادي و اجتماعي 
خـاص آن هـا بـه درک پدیدهها می پردازد و بیشتر با 
Speziale, Streubert & Car-(  معانــی سروکار دارد

.)penter: 2011
اهــداف  اساس  بر  کیفي  مطالعات  در  نمونه هــا 
پژوهش و شاخصه های مدنظر پژوهشگر مانند تجارب 
دست اول پاسخ گویان در مورد یک فرایند اجتماعي- 
ميشــوند  انتخاب  توجه،  مورد  پدیده  یا  فرهنگي 
)همان( که بر این اســاس بیشتر نمونه های انتخابی در 
ایــن پژوهش دارای ویژگی هایــی از قبیل ارتباط و یا 
آگاهی با خاندان های هنری، به ویژه خاندان شاهرخی 
هستند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت 
نمونه گیری هدفمند زنجیره ای، متوالی یا متواتر3 از نوع 
نمونه گیری پیش آمده  است۴ که اساس آن مشورت با 
افراد مطلع است، تا آن ها افراد مناسب را معرفی نمایند 

)Patton, 1990: 172؛ گال و تیلور، ۲۰۰۴(. 
در روش نمونه گیــری پیش آمــده پژوهشــگر از 
فرصت ایجاد شــده براي کســب اطالعات استفاده 
مي کنــد )Johnson & Christensen, 2012؛ رنجبر و 

همکاران، ۱3۹۱: ۲۴3(.
بر مبنای ایــن روش ۱۰ نفر جهت انجام مصاحبه 
انتخاب شــدند که ۲ نفر زن و 8 نفر مــرد بودند. از 
این گروه ۴ نفر در ارتباط با خاندان شــاهرخی، ۴ نفر 
آشنای با خاندان شاهرخی و ۲ نفر پژوهشگر فرش که 
در ارتباط با خاندان هــای هنری مورد مصاحبه ی غیر 
رسمی5 قرار گرفتند. مسن ترین فرد نمونه ها 85 سال و 

جوان ترین آن ها ۲۴ سال سن داشتند.
تحلیــل داده هــا و اطالعات در ایــن پژوهش به 
صورت تحلیــل محتوای عرفــی6 یافته های مصاحبه 
اســت. »تحلیل محتــواي عرفي معمــوالً در طرحي 
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مطالعاتي به کار مي رود که هدف آن شــرح یک پدیده 
اســت. این نوع طرح، اغلب هنگامي مناســب است 
که نظریه هاي موجود یــا ادبیات تحقیق دربارة پدیدة 
مورد مطالعه محدود باشد. در این حالت پژوهشگران 
از به کار گرفتن مقوله هاي پیش پنداشــته7 مي پرهیزند و 
در عوض ترتیبي مي دهند که مقوله ها از داده ها ناشــي 

شــوند. در این حالت، محققان خودشــان را بر امواج 
داده ها شناور مي کنند تا شناختي بدیع برایشان حاصل 
شــود )Kondracki & Wellman, 2002(. بنابراین از 
طریق اســتقرا، مقوله ها از داده هــا ظهور مي یابند. این 
May-(  حالت را مایرینگ مقولة استقرایي نامیده است

ring, 2000(« )ایمان و نوشادی، ۱3۹۰: ۲۲(.
 

 تفسیر نقش و جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی

مبانی 
 نظری

 نقش جایگاه

 هاآوری دادهجمع

 اسناد مکتوب

 مشاهدات میدانی

 مصاحبه عمیق

 بازماندگان

 نظرانصاحب

سازی پیاده
 هامصاحبه

کدگذاری 
بندیمقوله 

 پیشینه

ها به روش تحلیل محتوای کیفی و استخراج نقش و جایگاه هنرمندان خاندان تجزیه و تحلیل داده
شاهرخی

 هنریخاندان فرش

ســاختار الگوی فرایند )الگوی شــماره ی ۱( این 
پژوهش به این صورت اســت که ابتدا ادبیات و مبانی 
نظری پژوهش براســاس منابع مکتوب مورد بررسی 
قرار گرفته است. در این راستا پژوهش های انجام شده 
در دو حوزه ی فرش و جامعه شناسی به عنوان رویکرد 
پژوهش مدنظر می باشــد. سپس جمع آوری داده ها از 
طریق مشاهده و مصاحبه صورت پذیرفت و در نهایت 
با روش تحلیــل محتوای عرفی داده ها تحلیل شــد. 
ساختار این پژوهش در سه سطح اصلی به شرح ذیل 

طراحی شده است:
ســطح اول: خاندان های هنری بــه صورت عام 

درحوزه فرش.
سطح دوم: معرفی خاندان شاهرخی.

سطح سوم: نقش و جایگاه هنرمندان شاهرخی در 
فرش کرمان.

4- مبانی نظری
1-4- جایگاه و نقش در مطالعات اجتماعی

جایگاه در اصطالح به معناي مقام و مرتبه بوده )معین، 
۱377: ۱۲۱۴( و موقعیــت فرد را در جامعه نشــان 
مي دهد؛ اما در اصطالح دانش جامعه شناســي، نقش 
عنوان یا برچســبي است که با آن جایگاه و الگوهاي 
رفتاري شخص در بین جامعه تعیین مي شود. به گفته ی 
روشــبالو سپانله8 این اصطالح را نخستین بار افرادی 
نظیر کوترل۹، لینتون۱۰ و پارســونز در سال ۱۹3۲ م. 
در سه مقاله ی جداگانه به کاربردند )دادگران، ۱37۹: 

.)۱۰5
بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که مفهوم نقش 
را باید در رابطه با پایگاه، منزلت یا همان جایگاه مورد 
بررســی قرار داد. لینتون در ایــن  باره می گوید »نقش 
جنبــه ی پویایی منزلت یعنــی نگرش ها و ارزش ها و 

الگوی ۱- الگوی فرایندی پژوهش برمبنای ساختار روش تحقیق کیفی )نگارندگان(
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۱۰

رفتارهای تعیین شده به وســیله ی جامعه در رابطه با 
منزلت های اجتماعی مشــخص است« )همان: ۱۰6(. 
ایــن تجزیه و تحلیل به وی اجازه داد که مفهوم نقش 
را در رابطــه با جایــگاه و موقعیت فــرد در گروه و 
اجتماع مورد بررســی قرار دهد و همچنین این مفهوم 
را بــه الگوهای فرهنگی نظام نیز مربوط ســازد. پس 
درواقع این دو مفهوم به عنــوان مکمل یکدیگر عمل 
می کنند و جداســازی آن ها از یکدیگر چندان منطقی 
به نظر نمی رسد؛ زیرا جایگاه و منزلت انسان در گروه 
اجتماعــی تا حد غیرقابل انکاری به نقش او در جامعه 
وابسته است؛ به عبارت دیگر اگر هر یک از هنرمندان 
خاندان شاهرخی و یا هر هنرمند دیگری در جامعه ی 
خود جایگاهی دارد، این جایگاه وابسته به نقشی است 
که او در جامعه ی خود و در کنش های اجتماعی دارد. 
پارسونز نیز در این زمینه، با لینتون هم عقیده بود. وی 
نقش را تجلی منزلت اجتماعی در قالب عمل تعریف 
می کند. پارســونز معتقد بود که نقش بیشــتر جنبه ی 
پویا و منزلت، جنبه ی ایســتا دارد؛ به بیان دیگر پایگاه 
موقعیت ویژه ای است که شــخص در جامعه اشغال 
کرده است و نقش، رفتاری است که از چنین شخصی 
انتظار می رود؛ بنابراین، شــخص دارنده ی موقعیت و 
پایگاه اجتماعی باید به آن انتظار پاســخ دهد و آن را 

برآورده سازد )همان: ۱۰6(. 
نقش ها ممکن اســت توسط شرع، عرف یا قانون 
تعییــن گردند. در تعیین و تعریــف نقش ها، توافق و 
تأیید جامعه ضروري اســت. آشنایي با نقش و تمرین 
نقش مراحل نقش پذیري هســتند. مســتحکم کردن 
زندگي اجتماعي و هماهنگي و نظم بخشیدن به عمل، 
از پیامدهاي نقش در زندگي اجتماعي است. نقش هایي 
که از هنگام تولد با انســان همراه هستند و حذف آن 
ممکن نیســت، نقش هاي انتســابي نامیده مي شوند. 
نقش هایي که شــخص در طي زندگي اجتماعي براي 
خود برگزیده اســت و مي تواند از پذیرش آن نقش ها 

انصراف دهد، نقش هاي اکتســابي خوانده مي شــوند. 
عمل به نقــش با خوشــنودي رواني همراه اســت، 
درحالی که عدم ایفاي درســت نقــش مي تواند باعث 
اختالف ها، ناســازگاري ها، کشمکش ها، دشمني ها در 
زندگي اجتماعي شــود )رفیع پــور، ۱377(. بنابراین 
شکل گیری نقش ها در هر جامعه ای وابسته به جایگاه 
اجتماعی افراد اســت و با تغییر در جایگاه اجتماعی 
نقش تغییر می کند. جامعه فرهنگی و هنری کرمان نیز 
از این قاعده مستثنی نیست؛ لذا می توان چنین استنباط 
کرد که نقش، جایــگاه و منزلت هنرمندان یک میدان 
فرهنگی عواملی پیوســته و وابسته به هم می باشند. بر 
این اساس می توان فرض نمود که نقش، جایگاه و در 
نتیجه منزلت هنرمندان می تواند عامل بقا و ماندگاری 

نام آن ها و تأثیر آن ها بر جامعه شود. 
مفهوم نقش در جامعه شناسی هنر بیشتر بر این نکته 
استوار است که کنش هنرمندان هیچ گاه در انزوا انجام 
نمی گیــرد و همواره در بافت عمــل متقابل در روابط 
اجتماعی صورت می پذیرد )تنر، ۱385: 6۲(؛ بنابراین 
نقش و جایگاه خاندان شاهرخی در فرش کرمان از دو 
وجه مرتبط با هم تشــکیل شده است. همانطور که در 
باال شرح داده شــد، در وجه اول نقش این هنرمندان 
تابع جایگاه آن ها در حــوزه ی جامعه ی هنری کرمان 
اســت و در وجه دوم این جایگاه آن هاست که نقش 
آن هــا را تعیین می نماید. به عبارت دیگر یک رابطه ی 
دو طرفه ی هم ارزش بین دو وجه نقش و جایگاه ایجاد 
می شود که هر یک بر ساختار دیگری تأثیرگذار بوده و 
محصول این رابطه مقوله ای با عنوان منزلت هنرمندان 
خاندان شــاهرخی است؛ که در این پژوهش دو متغیر 

نقش و جایگاه تفسیر و تحلیل کیفی می شود.

2-4- ارزش
اصطــالح ارزش۱۱ و مشــتقات آن در فرهنگ عصر 
مــا در حوزه های مختلف معرفتــی کاربرد دارد. این 
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گســتردگی کاربــرد واژه ی ارزش در عصــر حاضر 
موجب شده که واجد معانی گسترده ای هم باشد. در 
گذشته ارزش به معنای ارزش یک شیء و ارزشیابی۱۲ 
به معنای برآورد ارزش آن استعمال می شد؛ به عبارت 
دیگر ارزش بیشــتر جنبه ی اقتصادی و شبه اقتصادی 
داشــت؛ بدین معنا که متوجه معانــی مانند زیبایی، 
حقیقت، درســتی یا حتی خوبی نبود. به دلیل کاربرد 
این واژه در علــم اقتصاد به یکی از اصطالحات فنی 
بدل شــد و با عنوان نظریــه ی ارزش۱3 در قالب یک 
محور اساســی در علم اقتصاد مطرح گشــت. سپس 
به واسطه ی فالسفه ی آلمانی ازجمله رودولف- هرمان 
لوتــز۱۴، آلبریچ ریشــل۱5 و فردریــش نیچه۱6 مفهوم 
ارزش و ارزش ها بســیار گسترده شد و اعتبار گرفت. 
در قرن نوزدهم میالدی بســیاری از مفاهیم اخالقی 
مانند خوب، غایت، درســت، وظیفه، فضیلت، حکم 
اخالقی، حکم زیبایی شــناختی، زیبا، حقیقت و اعتبار 
تحت عنوان ارزش شناســایی شــدند. شناخت این 
مفاهیــم در حوزه های مختلــف معرفتی تحت عنوان 
ارزش خیلی سریع گسترش یافت و در حدود دهه ی 
۱۹8۰ میالدی بود که آلکسیون مینونگ۱7 و کریستیان 
فون اهرنفلز۱8 این مفاهیم را به طور جدی مورد توجه 
و مطالعــه ی خود قرار دادند. تصور یک نظریه ی کلی 
ارزش، به دست ایشــان و نیز به دست کسانی مانند 
ماکس شــلر۱۹، نیکالی هارتمان۲۰، در قاره ی اروپا و 
آمریکا رواج و عمومیت یافت )فرانکنا، ۱378: 3۴5(.
ارزش ازجمله مفاهیم بســیار گسترده ای است که 
بیان یک تعریف جامع برای آن بسیار دشوار می باشد 
اما در این بخش هــدف از طرح مفهوم ارزش، تبیین 
ارتباط آن با وضعیت جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی 
است. برخی از صاحب نظران ارزش را به عنوان نگرش 
با اهداف و مفاهیــم انتزاعی تعریف می کنند و برخی 
ارزش هــا را معیــاری برای ارزیابی مطــرح می کنند. 
ارزش ها بر مفهوم ســازی مطلوبیت ها، انتخاب شیوه، 

ابزار و اهداف کنش، اثر می گذارد )اعظم آزاده، ۱387: 
 6۰(. ویلیامــز ارزش ها را مفاهیمــی از امور مطلوب 
تعریــف می کند که در مواجهه بــا معیارهای ترجیح، 
انتخــاب، قضاوت و درنهایت کنش واقعی انســان را 
تعییــن می کنند؛ به عبارت دیگــر می توان ارزش ها را 
اســتاندارد و الگوی مطلوبیت امــور و به عنوان معیار 
ارزیابی اهداف معرفی نمود ), 21Sagy 1999(. ارزش ها 
اعتقادات بادوامی اســت که شیوه های خاص برخورد 
و غایت های مرجع را نشــان می دهــد. ارزش دارای 
طبیعتی ارزیابی کننده بــوده و در ضمن، معیاری برای 

ارزیابی محسوب می شود )اعظم آزاده،  ۱387:  6۱(.
در فرهنگ فلســفی الالند چهار معنی متفاوت از 
ارزش ارائه شده است که نمایانگر چهار مفهوم است. 
معنــای اول به چیزی داللــت دارد که فرد یا گروهی 
به آن تمایل دارند؛ معنای دیگر ارزش چیزی اســت 
کــه کم و بیش در میان عده ای مــورد توجه و احترام 
است و ســومین معنای ارزش به مفهومی اشاره دارد 
که فرد یا گروهی در رســیدن به هــدف خود ارضاء 
می شود و درنهایت مفهوم دیگر ارزش متکی به جنبه ی 
اقتصــادی اســت )محســنی، ۱38۰:  ۲۲7(. ارزش ها 
ترجیحاتی پایــدار و معیارهایی درونی عام و بادوام و 
اصول انتزاعی مبنای کنش ها هستند که از یک الگوی 
متجانس پیروی می کنند و بیانگر وجود نوعی ارتباط یا 
التزام های خاص میان دســته ای از ترجیحات است که 
از آن تحت عنوان جهت گیری نظام ارزشی یاد می شود 
)همان: 7۱(. در گونه شناســی ارزش ها می توان به نوع 
جهت گیری ارزش ها توجه داشــت که جهت گیری ها 
می تواند، تأثیــر قابل توجهی در نوع و کیفیت کنش ها 
داشته باشــد. در مرکز مطالعات ارزش ها در دانشگاه 
هاروارد پنج مقیــاس برای مشــاهده ی جهت گیری 
Gallagh- 7-2 :2001 ,(  ارزش ها شناسایی شده است

22er؛ اعظم آزاده، ۱387:  6۲(.
۱( طبیعت بشــر: شامل پاک و ناپاک، خوب و بد، 
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۱۲

خیر و شر و....
۲( رابطه با طبیعت: شامل غلبه بر طبیعت یا تسلیم 

بر طبیعت و یا رابطه ی مشهود طبیعت و فرهنگ.
3( درک زمان: شــامل گذشــته نگر، آینده نگر یا 

حال نگر.
۴( روابط اجتماعی: شامل سلسله مراتبی، همکارانه 

یا معطوف به فرد.
5( فعالیت: شامل بودن، شدن و تالش گرایی.

بــر اســاس نتایج به دســت آمــده از تحقیقات 
مرکز مطالعات ارزش ها در فرهنگ جوامع پیشــرفته 
جهت گیری ارزش ها از نــوع آینده محور، تالش گرا، 
خودگرا، تما یل  به تســلط بر طبیعت و باور به ترکیب 
ذات پاک و ناپاک در انســان و اثــر تربیت و هدایت 
در پرورش انســان های شایسته اســت؛ در مقابل در 
فرهنگ های قومی گذشــته نگری، بــودن همکاری و 
هماهنگی بــا دیگران و طبیعت و بــاور به ذات پاک 
 .)Gallagher, 2001: 4( انسان بیشــتر دیده می شــود
وقتی نظام های ارزشــی خاص در یــک جامعه پدید 
می آید، صرف نظر آن که ریشــه ی آن ها چه باشد، خود 
دارای اهمیت و نفوذ مســتقل می شــوند و از طریق 
درون افکنی در وجود اعضاء جامعه دوام پیدا می کنند 
و در سایر نهادهای اجتماعی، منجمله روابط اقتصادی 
و نظام های تولید اثر می گذارند )صانعی، ۱37۲: 35(.

ارزش ها بــه فرهنگ کلــی و جامعــه مفهوم و 
معنی می بخشــند )محســنی، ۱38۰: ۲۲8( و فی نفسه 
غایت های مورد انتظار ما نیستند بلکه به امور و اشیاء 
اهمیت می بخشند. ارزش ها به عنوان پدیده هایی انسانی 
شناخته می شوند که تنها در ارتباط با انسان معنی پیدا 
می کنند به عبارت دیگر اگر فردی وجود داشــته باشد 
ارزش هایی شکل گرفته و مهم شناخته می شوند و اگر 

افرادی وجود نداشته باشند ارزش ها نیز معنا ندارند.

5- خاندان های هنری در حوزه فرش
خاندان در لغت به معنــای »دوده، تبار، آل، دودمان، 
قبیله، اهل بیــت، عترت و خانواده« اســت )دهخدا، 
۱33۹: ۱6۴( و مقصــود از خاندان هنری، مجموعه ی 
هنرمندانی است که در یک خانواده به رشد و شکوفایی 
هنری رسیده و موجب شــهرت و اعتالی خانواده ی 
خود شده اند. خاندان ها معموالً با نام بزرگ ترین فرد 
ذکور خانواده شــناخته می شــوند که این نام به عنوان 
شــهرت بر اعضای خاندان باقــی می ماند )زکریایی 
کرمانی، ۱3۹5: ۲۲۰(. در نظــام اجتماعی- فرهنگی 
قدیــم کرمان معموالً افراد را با نــام پدر و پدربزرگ 
می شــناختند که در واقــع با این کنش، نشــانه های 
اصالت خانوادگی و هویت فرد در کنار یکدیگر قرار 
می گرفت؛ اما در خاندان های بزرگ و مشهور معموالً 
شــهرت هر فرد با نام بزرگ ترین و مشهورترین فرد 
ذکور خاندانش شناخته می شــد که ممکن است، آن 
فــرد فقط بزرگ آن خانواده بــوده و یا حتی به عنوان 
بزرگ شــهر یا ایل هم مطرح باشد. این رویه به نظام 
اجتماعی- تاریخی ایران در اعصار گذشته برمی گردد 
که نظامی وابســته بــه طبقات اجتماعی بوده اســت 
)بهنــام، ۱35۲(. به عنوان مثال خاندان شــاهرخی که 
موضوع این پژوهش است، نام خاندان خود را از یکی 
از اجداد خود در عصر زندیه به نام شاهرخ خان افشار 
دریافت کرده اند که حاکم کرمان بوده است )وزیری، 

.)675 :۱385
خاندان هنری خاندانی اســت که شــهرت خود 
را به واســطه ی افــراد یا اعضای هنرمندش کســب 
می نمایــد؛ بنابراین هنرمند به عنوان مهم ترین مؤلفه در 
خاندان های هنری مطرح است. هنرمند نیز ارزش خود 
را از ذات هنر کســب می کنــد، درنتیجه ذات هنر آن 
چیزی اســت که خاندان هنری را از سایر خاندان های 
دیگر متمایز می ســازد. خاندان هــای هنری میراث دار 
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فنون، خالقیت ها، قریحه و آبروی هنرمندان عرصه ی 
هنرهای سنتی هســتند که تعداد آن ها در یک خانواده 
از یک نفر تجاوز نموده اســت. هنرمندانی که در یک 
خاندان هنری زندگی می کنند مسئولیت هایی بر دوش 

می کشــند که ادای آن می تواند بخشی از ظرفیت های 
فرهنگی یک جامعه را شکوفا سازد )زکریایی کرمانی، 

.)۴8 :۱3۹5

 
 ی اصلیمؤلفه( ۱ هنرمند

های مؤلفه
ی خاندان دهندهشکل

 هنری
 

 ذاتی( ۱ وراثت .شوداز طریق والدین منتقل می

 های تأثیرگذارمؤلفه( ۲
 اکتسابی( ۲ آموزش .به صورت درون خاندانی و برون خاندانی

 جامعه( ۱ .تأثیرات متقابل جامعه و هنرمند
 هاارزش( ۲ .های ارزشی منفرد یا متکثرنظام محیطی( ۳

 جغرافیا( ۳ .نوع جغرافیا و اقلیم

جدول ۱. ساختار مؤلفه های شکل دهنده خاندان های هنری

مهم تریــن مؤلفه های شــکل دهنده ی خاندان های 
هنری را می توان در قالــب مؤلفه هایی چون هنرمند، 
وراثت، جغرافیا، جامعه، آموزش و ارزش ها بررسی و 
تحقیق نمود. در این رابطه هنرمند به عنوان مؤلفه اصلی 
شناخته می شود که ســایر مؤلفه ها بر او تأثیرگذارند. 
وراثت عامل ذاتی اســت کــه از طریق عوامل ژنتیک 
از والدیــن به فرزند منتقل می شــود و آموزش عامل 
اکتســابی تلقی می شود که در یک نظام آموزش درون 

خانوادگی به هنرمندان خاندان هنری منتقل می گردد؛ 
البته ممکن اســت این آموزش در ســطوحی خارج 
از ســاختار خاندان هنری صورت بپذیرد. ســه عامل 
ارزش هــا، جامعه و جغرافیا به عنــوان عوامل محیطی 
شناخته می شوند. همه ی انسان ها به واسطه ی خصلت 
اجتماعــی بودن، هم از جامعــه تأثیر می پذیرند و هم 
برجامعه تأثیرگذارند و خاندان های هنری از این قاعده 

مستثنی نیستند.

)نگارندگان(

 کدگذاری باز نمونه واحد تحلیل
کدگذاری 

 محوری
کدگذاری 

 گزینشی
است که این های هنری از پدر به پسر آموزش در خانواده -

 .های پی در پی ادامه یابدتواند نسلروند می
گری فقط فوت کوزه بسیاری از رموز و فنون و اصطالحاً -

 .شدبه فرزند گفته می

گرفتند و این در معموال از بیرون از خانواده شاگرد نمی -
 .مورد برخی هنرها مانند سفال یا زرگری بیشتر بود

 یوستهپ ینظام آموزش یک دهیشکل 
.یدرون گروه

 محوردهی نظام آموزشی مهارتشکل. 
 

 نظام آموزشی
 

 -آموزشی
 ایحرفه

 .تر بوددستتربیت هنرمند در این شیوه یک -
که همه چیز در یک خانواده بود اما بعد از  است درست -

شدند و خودشان مسیر جدیدی ها جدا میبچه ،بزرگ شدن
 کردند.را آغاز می

 نیتنوع و تکثر در ع ینوع جادیا 
.هنرمندان یاوحدت در نظام حرفه

 دارای نظامساختار حرفه. 
 اینظام حرفه

 

جدول 2. تحلیل مزیت های خاندان های هنری در فرش کرمان
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ادامه جدول 2. تحلیل مزیت های خاندان های هنری در فرش کرمان

 کدگذاری باز نمونه واحد تحلیل
کدگذاری 

 محوری
کدگذاری 

 گزینشی
پدر هنر مند هم از نظر مالی و هم از نظر دانشی و عملی  -

 .کردفرزندان خودش را حمایت می
توانست در سایه پدر در فرزند یک هنرمند بزرگ می -

 جامعه موقعیتی دست و پا کند.
گاهی توقع رسیدن به جایگاه پدر عرصه را فرزندان استاد  -

 .کندتنگ می

 و  یاحرفه تیحفظ و حراست از موقع
فرش  یطراح یهنرمندان حوزه یهنر

قدرت در نظام  شیافزا لیکرمان به دل
نسبت به هنرمندان  یهنر یهاخاندان

 .یمنفرد و بدون حام

سازی فضا
 حمایتی

 -حمایتی
 رقابتی

تواند ضریب نفوذ هنرمندان های هنری میخانوادهتقویت  -
 .دهدرا در جامعه افزایش می

 .تر استرقابت در این جوامع نهادینه -
 .گیردها شکل میبین خانواده ،جای بین افرادرقابت به -
 .شودها باعث رشد و ترقی هنر میرقابت بین خانواده -

 سالم جهت  یرقابت یفضا کی جادیا
متوازن در کل  ییرشد و شکوفا
 .طراح یجامعه

سازی فضا
 رقابتی

کند پس خانواده از نظر اقتصادی فرزندان را حمایت می -
شود و هم به اقتصاد هم فرزند نوپا زودتر مستقل می

 شود.خانواده و جامعه کمک می

 فرش  یرشد اقتصاد ینهیزم شیافزا
 .کرمان

 رشد
 اقتصادی

 یاقتصاد

چون زمینه ادامه  شودساز تواند جریانخاندان هنری می -
 .دکنفراهم می راها در نسل

 است. ترتحول، تنوع و نوآوری در خانواده هنری راحت -
نوآوری در خانواده هنری به پشتوانه بزرگان خانواده  -

 .شودزودتر پذیرفته می

 و  وستهیپ یهنر اناتیفراهم آوردن جر
 .دارادامه

 در  ریشمگبروز تحوالت چ یسازنهیزم
 .نظام فرش کرمان

 فرش  یدر نظام طراح یتنوع و نوآور
 .کرمان

جریان سازی 
 نوآورانه

و  نوآوری
 خالقیت

ای بین ارتباط حرفه تواندتقویت خانواده هنری می -
 .ها ایجاد کندنسل

های شکوفایی استعدادها در خانواده هنری به خاطر زمینه -
 شود.می های اجتماعی و خانوادگی بیشترحمایت

 هنرمندان  نیب یوستگیاتصال و پ جادیا
 .مختلف یهانسل

 و  ییرشد و شکوفا یهانهیزم جادیا
 .یدرپیپ یهابروز استعدادها در نسل

روابط 
 بینانسلی

های صادراتی کرمان در گذشته توسط خیلی از فرش - ارتباطی
 .ها طراحی شده استهنرمندان همین خانواده

اروپایی و غیربومی نیاز به حمایت استفاده از نقوش  -
تواند این جامعه هنری دارد و خانواده هنری و حمایتش می

 زمینه را فراهم سازد.

 کیفرش کرمان به  لیتبد یسازنهیزم 
 .ینافرهنگیب یاینظام متحول و پو

روابط 
 بینافرهنگی

 (نگارنده) 
 

)نگارندگان(
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هنرمند درون جامعه تابع یک سری ارزش هاست 
که این ارزش ها بر شــخصیت هنــری وی تأثیرگذار 
خواهند بــود. »ارزش ها، چیزهایي هستند که مردم به 
آن هــا معتقدند و آن ها را در زندگيشان مهم ميدانند. 
ویژه  بروضعیتهاي  را  آنها  ما  که  هستند  معیارهایي 
تطبیـق ميدهیم« )محبوبی منــش، ۱3۹۱: 5۱(.  البتــه 
ارزش هــا تماماً اجتماعی نیســتند، بلکــه گروهی از 
ارزش ها جنبــه ی فردی دارنــد. ارزش های فردی و 
اجتماعی، نظام ارزشــی مؤثر بر خاندان های هنری را 

شکل می دهند. 
در فرش کرمــان خاندان های هنری زیادی وجود 
داشته اند که هر یک به نوبه ی خود تأثیراتی قابل توجه 
بر ساحت فرش کرمان گذاشته اند. از جمله مهم ترین 
خاندان های هنری فرش کرمان می توان به خاندان های 
بهارستانی، بهرمند، تجربه کار، ذینی، رسولی، شاهرخی، 
صوتی، فخرالواعظین مهدوی، مهرابی، میرحســینی و 
میسرجانی اشاره کرد. در مطالعات میدانی که در قالب 
مصاحبه از مصاحبه شوندگان در مورد مزیت های نظام 
خاندان های هنری به صورت ســازمان نیافته پرسش 
شد، برخی از این مزیت ها استخراج و در قالب جدول 

شماره ی ۲ ارائه شد. 
نتایــج حاصل از ایــن تحلیل نشــان می دهد که 
وجــود خاندان های هنری در فــرش کرمان می تواند 
مزیت های آموزشــی- حرفه ای، حمایتــی- رقابتی، 
اقتصادی، خالقیت و نوآوری و ارتباطی داشــته باشد. 
این مزیت ها محورهای اصلی پرسش ها در سطح سوم 
مطالعه یعنی نقش و جایگاه خاندان شاهرخی در فرش 

کرمان را تشکیل می دهد.

5-1- مزیت آموزشی- حرفه ای
 اســاس و بنیان آموزش در هنرهای سنتی، تلمذ در 
محضر اساتید و دریافت تدریجی فنون در کنار آداب 
خاص حرف بوده است )مقنی پور، ۱3۹۰: ۹۱( که این 

الگو در درون خود حاوی یک نظام سلســله مراتب 
شــغلی بود، تا مبتدی را به شــاگردی و شاگرد را به 
خلیفه و خلیفه را به استاد و در نهایت استاد را به شیخ 
تبدیل کند )زکریایی کرمانی، ۱385: ۲۲۴-۲۲۱(. این 
نظام ســاختاری در خاندان های هنری فرش کرمان با 
اندکی تفاوت وجود دارد. بر اســاس اسناد و مدارک، 
وجود بافنده، خلیفه و اســتادکار در نظام فرش کرمان 

تقریبًا قطعی است. 
در ســاختار خاندان هنری هماننــد نظام صنفی 
هنرهای ســنتی دو وجه آموزشــی و حرفه ای در یک 
راســتا قرار دارند. بدین معنا که آموزش در راســتای 
حرفه آموزی و تهذیب نفس برنامه ریزی شــده است. 
در نظام صنفی خــارج از خاندان های هنری ورود به 
صنــف به همراه عالقه و عوامل بیرونی اســت اما در 
نظام های خانوادگی هنر، ورود به صنف در راســتای 
حفظ اصالت ها و هویت خانوادگی تلقی می شود. در 
ایــن نظام پدر برای فرزند هم معلم و هم ولی اســت 
لذا آموزش به فرزند عمیق تر و خالص تر خواهد بود. 
آموزش حرفه ای در خاندان های هنری، آموزشی سینه 
به سینه و نسل به نسل بوده است، لذا بسیاری از فنون 
و رموز مکتون در سینه هنرمند بدون هیچ چشم داشتی 
به فرزند منتقل می شود. از آنجایی که شغل خانوادگی 
به عنوان یکــی از ارزش های اجتماعی برای فرد تلقی 
می شــد لذا حفظ شغل خانوادگی برای بزرگ خاندان 
بسیار ارزشــمند بود. در چنین شــرایطی آموزش ها 
بســیار دقیق، پدرانه و دلســوزانه صورت می پذیرد. 
البته ذکر این نکته الزم به نظر می رســد که این انتقال 
نسل به نســل تا زمانی صورت می پذیرد که حرفه یا 
هنر خانوادگی در جامعــه واجد ارزش های اجتماعی 
و فرهنگی الزم باشــد، در غیــر این صورت تغییر در 
جریان مشــاغل صورت خواهد پذیرفت. با توجه به 
یافته هــای میدانی پژوهش می توان شــکل گیری یک 
نظام آموزشی- حرفه ای را به عنوان یکی از مزیت های 
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خاندان های هنری در نظر گرفت.

5-2- مزیت حمایتی- رقابتی
یکی از مزیت های قابل توجــه در مورد خاندان های 
هنری بحث رقابتی و حمایتی اســت. در راه اندازی و 
بقای هر فعالیت کســب و کار حضور رقیبان توانا و 
نهادهای حامی در موفقیت یا عدم موفقیت آن کسب 
و کار حائز اهمیت اســت )باتیشتا و لئیتاون، ۱3۹۲(. 
در شروع هر فعالیت اگر حمایت ها مختلف از طرف 
نهادهای حامی وجود داشــته باشد ضمانت موفقیت 
آن فعالیت بیشتر شــده و ضریب خطر پایین می آید. 
حمایت ها بیشتر از طریق دولت ها و نظام های سیاسی 
برنامه ریزی و بخشــی به صورت زیرساخت، بخشی 
رایگان و بخشی به صورت خرید خدمات در اختیار 
بنگاه ها قرار می گیرد اما در نظام های ســنتی، حمایت 
بیشتر به صورت درون سازمانی بوده است. به عبارت 
دیگر این نهادها و سازمان های صنفی و اجتماعی بودند 
که با حمایت از کسب و کارهای نوپا موجب حفظ و 
بقای آنها می شدند. خدمات ارتباطاتی، حقوقی، مالی، 
فنی، سازمانی و مشاوره ای در توانمندسازی کسب و 
کارهای نوپا در جهان ســنت توسط جامعه ی صنفی 
صورت می پذیرفت. در ســاختار خاندان های هنری، 
چون نظام صنفی به نهاد خانواده وارد شــده است لذا 
کلیــه ی حمایت های ارتباطی، مالــی و فنی در درون 
خانواده صورت می پذیرد. بــه عبارت دیگر خانواده 
که در رأس آن هنرمندی با تجربه و شــناخته شــده 
قرار دارد هم می تواند از هنرمندان نوپا حمایت کند و 
هم به پشــتوانه فرد شناخته شده اعتماد جامعه صنفی 
و حرفه ای جلب می شــود؛ لذا ریســک کسب و کار 
در ایــن خاندان های با تجربه، کمتر اســت. از طرفی 
هنرمنــدان با تجربــه می توانند خدمات مشــاوره ای 

رایگان و مفیدی به فرد جوان بدهند.
-  رقابت از ســوی دیگر یکي از محوريترین و 

مهمترین مفاهیم نظریه اقتصاد است که نیروی محرکه 
و پیش راننده ی هر فعالیت اقتصادی است و محصول 
آن نوآوری و خالقیت اســت )خدادادکاشی، ۱388: 
Marshall )1961: 197(.)۲۹ معتقــد اســت که »در 
یــک مکان یا بازار واحد هیــچ دو فردی را نمی توان 
یافت که برای رســیدن به هدف مشابهی از روش های 
دقیقا مشابه اســتفاده کنند. تمایل به تغییر علت اصلی 
پیشرفت است« )خدادادکاشــی، ۱388: 3۰(. خاندان 
هنری در حــوزه اقتصاد هنر می توانــد به عنوان یک 
برند۲3  شناسایی شود و امروزه از ارزش برند به عنوان 
یک مزیت رقابتي براي نهادهــای اقتصــادی نام برده 

 .)Atilgan, S¸afak & Serkan, 2005( مي شود
نهــاد  باشد،  باالیي  ویژه  ارزش  داراي  برند  اگر 
اقتصادی مي تواند در سایه وجود آن هزینه هاي خود را 
کاهش دهد؛ زیرا مشتریان نسبت به آن وفادار هستند. 

تصویر ۱. قرارداد همکاری احمدخان شاهرخی و پسران با شرکت O.C.M به 
نمایندگی ژان تیمویاناکی )ژوله، ۱۳۸۱: تصویر۵۷(.
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همچنین مي تواند بر دامنه محصوالت خود بیفزایند زیرا 
خریداران به آن اعتماد دارند و همین عامل مي تواند 
در برابر قیمت محصوالت رقیب از محصوالت بنــگاه 
دفاع نماید و باعث ميشود که نهادهــای اقتصادی به 
تالش هــای ترفیعي کمتري نیاز داشته باشند؛ زیرا آنان 
براي کسب مزایا و کیفیت  را  بیشتري  مبلغ  حاضرند 
برند مورد عالقه خود بپردازند )میرزایــی، ۱3۹۴(. بر 
این اســاس خاندان هنری به عنوان یــک برند مزیت 
حمایتی و رقابتی خود را به خوبی آشــکار می نمایند. 
هنرمندانی چون حسین خان و حسن خان دوم شاهرخی 
در لــوای نام پــدر و برند خاندان شــاهرخی مزیت 
حمایتی و رقابتی یافته و قادر می شــوند در جریاناتی 
چون حضور شــرکت های خارجی در فرش کرمان از 
موقعیت مناسبی برخوردار شوند. این مزیت در مورد 
هنرمندی چون امیرخان شــاهرخی در تولید فرش نیز 

صادق است.

5-3- مزیت اقتصادی
 در راستای مزیت رقابتی- حمایتی خاندان های هنری 
فرش بحث مزیت اقتصادی نیز مطرح می شود. هنر- 
صنعت فرش عرصه اي مستقل و در ارتباط و تعامل با 
جامعه است که همواره بـین هنرمندان، فرش تولیدی 
و مشــتریان آن  رابطه اي چند بعدی برقرار می شود که 
در نهایت باعث چرخش اقتصادی بین  آنها  مي شــود 
)محمــدی، ۱3۹۴: ۱۴6(. فرش دســت باف به  عنوان  
کاالیي فرهنگي تا زمانی که در عرصه مبادالت عرضه 
و تقاضا قرار مي گیرد ، به  عنــوان  کاالیي اقتصادی در 
ساز و کار علم اقتصاد اعم از کسب درآمد، سود و زیان 
و هزینه کردن برای آن  قرار می گیرد )محمدی، ۱3۹۴: 
۱۴6نقل شده از مـردوخي،۱386: ۱۲6(. اقتصاد فرش 
همانند بســیاری از آثار هنری تابع حمایت نهادهای 
اجتماعی اســت و این حمایت های اقتصادی در سه 
قالــب خصوصی، دولتی و بازار آزاد شــکل می گیرد 

)محمــدی، ۱3۹۴: ۱۴7(. در ارتبــاط با خاندان های 
هنری فــرش، حمایت های خصوصی و بازار آزاد در 
مقطعی بیــش از حمایت های دولتی بــود اما بعد از 
تأسیس شرکت سهامی فرش بیشتر به صورت دولتی 
شکل گرفته است. شــرکت های چند ملیتی خارجی 
و حامیان داخلی مانند دیلمقانــی، میالنی، صدقیانی 
و امثال آن، در قالــب حمایت های بخش خصوصی 
مطــرح و خریداران تــک فرش در بین تــوده مردم 
به عنوان حامیان آزاد شــناخته می شوند. با مروری بر 
اســناد و مدارک فرش کرمان در عصر قاجار می توان 
حضــور پررنگ خاندان های هنری فرش کرمان را در 
میدان حمایت همه ی گروه های حامی مشاهده نمود. 
به عنوان نمونه، قرارداد ارائه شــده در تصویر شماره 
۱ به خوبی حمایت خصوصــی از هنرمندان خاندان 
شــاهرخی را در فرش کرمان نشان می دهد. هر یک 
از حامیان هنر- صنعت فرش ســعی دارد از تجربیات 
و مهارت بهترین ها بهره بگیرد تا در رقابت اقتصادی 
موفق تر باشــد؛ لذا به برندها و نام های آشنا و پرآوازه 
توجه بیشتری می کند؛ در نتیجه وجود خاندان هنری 
می تواند به تقویت بنیه اقتصادی خانواده کمک کرده 

و رشد و بالندگی جوانان را منتج شود. 
از سوی دیگر مزیت اقتصادی خاندان های هنری 
به صورت درون گروهی یا ســازمانی مطرح می شود. 
خــود خاندان هنــری به عنوان یک بنگاه یا ســازمان 
اقتصــادی قابل تعریف اســت و هنرمندان درون این 
سازمان چرخه اقتصاد بنگاه را می چرخانند. به عبارت 
دیگــر تک تک اعضای این ســازمان اقتصادی تحت 
حمایت بنگاه قرار دارند و حتی بعد از اســتقالل و در 
لــوای نام و برند خانواده هنوز از مزیت های اقتصادی 
بنگاه بهره مند می شــوند. لذا می توان چنین جمع بندی 
نمود که خاندان هنری می تواند در راستای مزیت های 
حمایتی موجــب تقویت بنیه اقتصادی همه ی اعضای 
خاندان شود و در میدان رقابت آنها را نسبت به رقیبان 
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اقتصادی پیش تر قرار دهد.

5-4- مزیت خالقیت و نوآوری
 در مباحــث نظری هنر هرکجــا صحبتی از خالقیت 
مطرح می شــود، بدون واسطه پای واژه ی نوآوری نیز 
به میان می آید. شاید دلیل این امر این باشد که همواره 
بعد از هر کنش خالقانه، نوعی نوآوری پا به عرصه ی 
وجــود می گذارد. در مطالعــه ی ویژگی های هنرمند، 
خالقیت یکــی از مفاهیــم مهم تلقی می شــود؛ زیرا 
خالقیت و آفرینش ویژگی اصلی هر هنرمندی است. 
مفهوم خالقیت یکی از پیچیده ترین مفاهیم انسانی به 
شمار می رود. خالقیت استعدادی الهی است که غلبه 
بر محیط، حل مسائل و عبور از تنگناها در طول تاریخ 
بشر به مدد خالقیت صورت پذیرفته است. پیچیدگی 
مفهوم خالقیت موجب شــده در مطالعات با تعدد و 
تنوع عقاید و نظریات مواجه شویم )سلیمانی، ۱385(. 
خالقیت قــدرت کنار آمدن انســان در موقعیت های 
دشوار و توانایی حل مسائلی که فرد قباًل راه حل آنها 
را نیاموخته اســت )Mayer, 1989: 204( و همچنین 
توانایی فرد برای تولید ایده هــا، نظریه ها، بینش ها یا 
پدیده های جدید و بدیع است که در تمامی حوزه های 
علمــی، فنــاوری، زیبایی شناســی و اجتماعی واجد 
ارزش های زیادی اســت )مهدوی نــژاد، مهدوی نژاد، 
ســیلوایه، ۱3۹۲: ۱۲۹(. در هنر و به خصوص هنری 
مانند فرش دســت باف خالقیت در تمام ســطوح از 
طراحــی تا عرضه محصول واجد ارزش می باشــد و 
امروزه باور بر آن اســت که خالقیت در حوزه فرش 
می تواند بسیاری از مشکالت فرش دست باف را حل 
کند و این ادعا کاماًل درست و منطقی است زیرا آنچه 
فــرش ایران را به یکی از برندهای جهانی بدل نموده 
همان خالقیت در فرایند تولید و عرضه ی آن در طول 

تاریخ بوده است. 
همان طــور که گفته شــد نــوآوری بیان کننده ی 

خالقیت به فعل رسیده است. در نوآوری »توانایی های 
ذهنی که از قدرت تخیل و خالقیت سرچشمه گرفته 
می شود، به صورت یک مفهوم و فکر جدید نمود پیدا 
می کند. یعنی یافته های ذهنی ما را به واقعیت نزدیک تر 
و محســوس تر می کند« )نخعی، ۱38۹: ۱85 نقل شده 
در افــروغ و قشــقایی فــر، ۱3۹5(. در واقع نوآوری 
عملیاتی و کاربردی کردن افکار و اندیشه های خالقانه 
به حساب می آید )افروغ، قشقایی فر، ۱3۹5(. بنابراین 
وقتی از خالقیت در حوزه فرش سخنی گفته می شود 
باید نوآوری را به وضوح مشاهده نمود؛ زیرا خالقیتی 
که به کنش نوآورانه ختم نشــود، تنها در ذهن هنرمند 
باقی مانده و به منصه ظهور نرســیده اســت. اما نکته 
مهم در این بخش به عنوان مزیــت برای خاندان های 
هنری در حــوزه فرش نقش حمایتــی خاندان ها در 
ظهور خالقیت و نوآوری است. آشکارگری هر کنش 
خالقانه و نوآورانه می تواند نوعی نگرانی در حوزه ی 
هنرهای سنتی به وجود آورد. معموالً در جوامع سنتی 
کنش های جدیدی که توسط افراد عادی روی می دهد، 
خیلی مورد اســتقبال عام قرار نمی گیرد؛ البته این یک 
قاعــده ی کلی نیســت زیرا نمونه هــای خالف آن را 
می توان نشــان داد. اما همان طور که گفته شد معموالً 
کنش های خالقانه ی مورد قبول، مربوط به افراد عادی 
و ناشناخته نیست. کنش های انقالبی و ساختارشکنانه 
در حوزه ی هنرهای ســنتی، بیشتر توسط اساتید تراز 
اول و شناخته شده صورت می پذیرد زیرا نام استاد به 
همراه کنش مطرح می شود و جامعه مقبولیت بیشتری از 
عمل یک استاد شناخته شده دارد. همین مسئله موجب 
می شــود جوان ترها خیلی محتاتانه برخورد کرده، لذا 
در ســطوحی ممکن اســت همین احتیاط ریشه های 
خالقیت و نوآوری را برای همیشه در آنها بخشکاند. 
اما در خاندان های هنری مسئله کمی متفاوت می شود. 
نام خاندان و تأیید بــزرگان خاندان هم نوع خالقیت 
و نــوآوری جوانان را کنترل می کند و هم جرأت بروز 
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آن را فراهم می ســازد. لذا می توان وجود خاندان های 
هنری را مزیتی برای خالقیــت و نوآوری و حمایت 
از آن مطرح نمود. حمایتی که میزان خطرپذیری برای 

مقبولیت جامعه ی هنری را پایین می آورد. 

5-5- مزیت ارتباطی
 فرهنگ و ارتباطات به عنوان یک ضرورت انســانی 
فراگردند )Prosser, 1987: 336( به طوری که هابرماس 
آغاز فرهنــگ را ارتباطات می دانــد )موالنا، ۱376( 
از این روی فرهنگ و ارتباطــات دو مقوله ی تجزیه 
 ناپذیرند و هر یک بدون دیگری معنا و مفهوم ندارد. 
انســان برای رفع نیازهای اجتماعی خــود ملزوم به 
ارتباط با همنوعان اســت لــذا در کلیه ی کنش های 
فرهنگی و به تبع آن هنری می توان سطوحی از روابط 
و ارتباطات درون و برون ســازمانی را مشاهده نمود. 
فضا هــا و بافت های اجتماعی بر نوع روابط انســانی 
تأثیر قابل توجهی می گذارند. گســترش ارتباطات و 
پیچیدگی سطوح ارتباطی را می توان به عنوان یکی از 

مزیت های خاندان های هنری به شمار آورد.
در این پژوهش دو سطح اصلی روابط را می توان 
در ارتباط با خاندان های هنری مطرح نمود که خاندان 
به عنــوان مزیــت در تقویت آن نقش بــازی می کند. 
ســطح اول را می توان درون سازمانی نامید. هر صنف 
یا مجموعــه ی اقتصادی برای تقویت موقعیت خود و 
بهره وری از شرایط الزم دارد با افراد و گروه های درون 
صنف ارتباط ســازنده داشته باشــد. در حوزه فرش 
روابط بین صنــوف دخیل و همکاران هر صنف یکی 
از ضامن هــای موفقیت افراد به شــمار می آید. مزیت 
خاندان هنــری زمانی در ارتباطات درون ســازمانی 
آشکار می شــود که فرد عضو خاندان با توجه به برند 
خانوادگی می تواند ســاده تر و تســهیل تر روابط بین 
گروه های صنفی را برقرار نماید. به عالوه روابط شغلی 
بین نسل های مختلف یک خاندان هنری خیلی بیشتر 

و عمیق تر از اســتاد و شاگرد است. در خاندان هنری 
استاد و شاگرد روابط فامیلی و خانوادگی هم دارند که 
این روابط موجب تقویت ارتباط بین اســتاد و شاگرد 
می شــود. در حالی که استاد و شاگردی که هیچ رابطه 
خانوادگی ندارند، به این راحتی روابط بین دو نســل 
را برقرار نمی کنند. شاید همین عامل باعث می شد که 
شاگرد توسط وصلت خانوادگی با استاد )مثال ازدواج 
با دختر اســتاد یا بستگان استاد(، سعی کند ارتباط بین 

خود و استادش را تقویت نماید.
ســطح دوم مزیــت ارتباطی در رابطــه با ارتباط 
بینافرهنگی قابل بررســی اســت. ارتباط بینافرهنگی، 
ارتباط میان مردمانی اســت کــه ادراکات فرهنگی و 
نظام نمادین آن به حدی از یکدیگر متمایز اســت، که 
Sam-(  پدیده های ارتباطی را متفــاوت جلوه می دهد
ovar & Richard, 2012: 58(. ارتباطــات بینافرهنگی 
ابتــدا موجب توجه بــه جهان اطــراف، فرهنگ های 
دیگر و شــناخت آن ها می شود که این شناخت نهایتًا 
موجب تحول در شناخت از خود است زیرا تا دیگری 
نباشد خود معنایی پیدا نمی کند و خودشناسی معلول 
توجه به وجوه مشــترک و تفاوت های نهفته اســت. 
مطالعه ی روابط بینافرهنگی موجب فراهم شدن ابزار 
و شیوه هایی است که امکان ارتباط بین فرهنگ خودی 
و دیگــر فرهنگ ها را ایجاد می کند و مســائلی را که 
می تواند به عنوان موضوعات مطلوب دو طرف در این 
ارتباط مورد توجه قرار گیرد، برای ما روشــن می کند 
)زکریایی کرمانی، شعیری و سجودی، ۱3۹۲: ۱3(. اگر 
مروری بر تاریخ فرش کرمان صورت پذیرد، آشــکار 
خواهد شــد که فــرش کرمان در شــکل دهی روابط 
بینافرهنگی نقش قابل توجهی داشــته اســت. شاید 
مهم ترین دلیل شکل گیری این روابط خلق فرش هایی 
چون مشاهیر یا فرش های تصویری متأثر از گوبلن های 
فرانســوی اســت )ملــول، ۱38۴(. از آنجایــی که 
حسن خان اول از هنرمندان شاخص خاندان شاهرخی 
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تصویرسازی زبردست بوده است لذا این توانایی او در 
طراحی فرش های تصویری کرمان به کار رفته اســت. 
نمونه هایی از تصویرســازی حســن خان برای فرش 
کرمان امروزه در مجموعه هــای خصوصی و موزه ها 
وجود دارد که شــاید شاخص آن تصویر ناصرالدوله، 
حاکم کرمان است که ادواردز )۱357( آن را در کتاب 

قالی ایران چاپ کرده است.

6- خاندان شاهرخی در فرش کرمان
خاندان شــاهرخی اصالت افشــاری دارند و از زمان 

ولی خان افشــار تا مرتضی قلی خان افشــار، بزرگان 
خانــدان شــاهرخی حاکمــان کرمان بودنــد اما در 
حدود پنج نســل پیش گروهی از افــراد این خاندان 
با فراهم شــدن شرایط شکل گیری خاندان های هنری 
به عرصه ی هنــر روی آوردند و یکــی از مهم ترین 
خاندان هــای هنری کرمان را شــکل دادند. هنرمندان 
خاندان شاهرخی با کمک هم عصران خود برگی زرین 

در تاریخ هنر کرمان شکل دادند. 

شجره ی هنرمندان خاندان شاهرخی در چهار نسل 
قابل بررسی است که نسل اول از فرزندان آقانجف که 
روحانی فرهیخته ای در کرمان به شمار می رفت، آغاز 
شد. محسن خان و عبدالحسین خان دو فرزند آقانجف 
به عنوان هنرمندان نســل اول، به کار هنری مشــغول 
بودند که از این میان محســن خان از شهرت و توانایی 
بیشــتری برخوردار بود. وی نگارگر و نقاش قلمدان 
و قــاب آینه بود که طراحی پارچه های شــال ترمه و 
فرش را نیز به خوبی انجام می داد. نسل دوم هنرمندان 
شــاهرخی ها از باالترین جایگاه در بین هنرمندان این 

دوره برخــوردار بودنــد. حســن خان اول، امیرخان، 
احمدخان، باقرخــان و محمدخان به عنوان هنرمندان 
نسل دوم به حساب می آیند. از باقرخان و محمدخان 
اطالعات چندانی در دست نیست اما دو نابغه ی بزرگ 
فرش کرمان یعنی حسن خان اول و احمدخان در این 
نسل قرار دارند. حسن خان اول که به عنوان معلم ثانی 
هم شــهرت دارد، یکی از نوادر و نوابغ طراحی فرش 
کرمان به حساب می آید که آثار زیبایی از وی به ویژه 
در حوزه فرش تصویری به جای مانده است. امیرخان 
فرزند دیگر محسن خان نیز به کار فرش اشتغال داشت 

 

آقا نجف 
خانقلی  

خانمحسن عبدالحسین  
 خان

خان اولحسن  امیرخان 

خانهاشم خانمحمدعلی   

خاناحمد خانمحمد باقرخان   

خان دومحسن خانحسین   

محمد 
 شاهرخی

عشرت 
 شاهرخی

الگوی 2. نمودار شجره هنرمندان خاندان شاهرخی )نگارندگان(
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تصویر 2. نفر نشسته محسن خان شاهرخی، ایستاده از راست نفر اول 
حسن خان شاهرخی، نفر چهارم امیرخان شاهرخی– احتمااًل کودک 
کنار حسن خان، محمدعلی شاهرخی است. )مجموعه عکس های 

خانوادگی علی شاهرخی فرزند حسین خان شاهرخی(

تصویر۳. حسن خان شاهرخی بزرگ ترین هنرمند و طراح فرش کرمان 
در نسل دوم خاندان شاهرخی
)Edwards. 1975: 207(

اما وی بیشــتر در حوزه ی تولید و آن هم در روستای 
جوپار تمرکز داشت.

عبدالحســین خان برادر محسن خان شاهرخی سه 
پسر داشــت که احمدخان، باقرخان و محمدخان نام 
داشــتند. از میان فرزندان عبدالحسین خان، احمدخان 
شــاهرخی از جایگاه برجســته ای برخوردار بود. وی 
را می تــوان درکنار حســن خان شــاهرخی به عنوان 

برجسته ترین هنرمندان این خاندان برشمرد. 
نسل ســوم هنرمندان خاندان شاهرخی هرگز به 
اندازه ی نسل دومی ها تأثیرگذار نبودند که شاید یکی 
از دالیل عمده ي آن آغاز نــزول اقتصاد فرش کرمان 
بوده باشد. در واقع هنرمندان این نسل شامل هاشم خان 
و محمدعلی خان به عنوان فرزندان حســن خان اول 
و حســن خان دوم و حســین خان به عنوان فرزندان 
احمدخان در زمانی ســکان هنــر خانوادگی خود را 
به دســت گرفتند که همــراه با بالندگــی آنها اوضاع 
اقتصادی فرش کرمان نیز پای در شــیب نزول گذارد، 

بنابراین نســل ســوم را می توان مقارن با آغاز بحران 
نقش و جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی دانست. از 
نســل چهارم تنها دو هنرمند به جای مانده که محمد 
شــاهرخی فرزند حســین خان به هنر مجسمه سازی 
اشتغال داشت و تنها عشرت شاهرخی به نقاشی فرش 

به عنوان هنر خانوادگی خود پرداخت. 
مهم ترین شاخصه های آثار هنری هنرمندان خاندان 
شــاهرخی، ایعاد زیبایی شناختی، خالقیت و نوآوری، 
تداوم ســنت ها در عین نوجویــی، توجه به مضامین 
روایــی، توجه بــه طبیعت، توجه بــه ادب و عرفان، 
نخبگی، پیشــرویی، مدیریت، پایبنــدی به ارزش ها، 
توجه به نظام آموزش اســتاد و شــاگردی، ذوفنونی، 
بیناهنری، توجه به بنیان های فرهنگی، اخالق مداری، 
دین مداری، توجه به اقتصاد و مدیریت، آزاد اندیشی، 
حرکت به همراه زمان، مؤثر بودن در جریانات هنری، 
خدمت رسانی، توجه به روابط بینافرهنگی و امثال آن 

است )زکریایی کرمانی، ۱3۹5(.
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7- مطالعــه جایگاه و نقــش هنرمندان خاندان 
شاهرخی

1-7- جایگاه خاندان شاهرخی 
جایــگاه رابطه ی نزدیکی با مقــام و منزلت اجتماعی 
یک هنرمنــد دارد. جایگاه یک هنرمند یا یک خاندان 
هنری مانند خاندان شــاهرخی تابع زمان یا گذر زمان 
اســت؛ به عبارت دیگر شــناخت جایگاه هنرمندان 
خاندان شــاهرخی می توانــد در دو قالب درزمان و 
هم زمان مورد ارزیابی قــرار بگیرد. تحوالت جایگاه 
هنرمنــدان کرمانی با تحوالت ارزشــی ارتباط دارد. 
تــا زمانی کــه ارزش های هنری فــرش در کرمان با 
ارزش های مبادله ای و اقتصادی هم پوشــانی داشــته 
باشــد، منزلت هنرمندان فرش نیز باالتر می رود زیرا 
سرمایه اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده 
جوامع معاصر اســت و هر آنچه موجب تقویت این 
ســرمایه شــود در میدان فرهنگی جامعــه تأثیر قابل 
توجهی می گذارد و بر سلیقه یا ذائقه مصرف کنندگان 
تأثیر می گذارد )گنجــی و حیدریان، ۱3۹3: 8۴(؛ اما 
با فاصله گرفتن دو نظام ارزشــی اقتصادی و هنری و 
زوال اقتصاد هنرمندان فــرش جایگاه اجتماعی آن ها 
در میدان اجتماعی تغییرات قابل مالحظه ای را تجربه 
می کند. از آنجایی کــه در گفتمان عصر قاجار فرش 
بیشتر به عنوان یک شیئ۲۴ اقتصادی و صنعتی شناخته 
می شد لذا برخورد با فرش و افراد دخیل در آن بیشتر 
تابع ارزش های اقتصادی سنجیده می شد؛ از این روی 
با تغییر الگوهای اقتصادی کرمان از فرش به ســمت 
کشاورزی اقتصاد فرش دچار رکود و در ادامه اقتصاد 
هنرمندان فرش نیــز رو به زوال رفت. این جریان در 
جایگاه و منزلت اجتماعی هنرمندان خاندان شاهرخی 

هم تأثیرگذار بود. 
نظام های ارزشــی جامعه به راحتی به حوزه های 
هنری وارد می شــوند و هم در گســترش انواع هنرها 
و هم در محتــوا و مضمون هایی که در یک اثر هنری 

بــدان پرداخته می شــود، تأثیر می گذارنــد. ارزش ها 
شــکل دهنده ی تمایالت و منش های هنری)ســلیقه( 
هســتند مثاْل در هنر اســالمی ارزش های اســالمی 
حکم فرما می شــود و در هنر بودایی ارزش های آیین 
بــودا به عنوان ارزش های هنری مطرح می شــود. این 
مقوله تابع میدان فرهنگی اســت که بوردیو در رابطه 

با سرمایه اجتماعی بدان اشاره دارد )بوردیو، ۱38۴(.
ارزش های اقتصــادی به عنوان یک گونه ی مهم از 
ارزش های حاکم در جامعه مطرح اند که بودریار آن ها 
را تحت عنوان ارزش های مبادله ای می خواند )لچت، 
۱383: 3۴3(. فرش کرمان در عصر قاجار یک کاالی 
مبادلــه ای صنعتی بود و همچون عصر حاضر به عنوان 
یک فعالیت هنری دیده نمی شــد، بلکه حرفه ای بود 
همانند ســایر حرف که بخش قابل توجهی از نیروی 
انسانی را شــاغل کرده بود. در آن زمان صنعت فرش 
کرمان به عنوان مهم ترین کاالی صادراتی منطقه و ایران 
مطــرح بود، بنابرایــن از ارزش اقتصادی، کاربردی و 
مبادله ای باالیی برخوردار بوده است )زکریایی کرمانی، 

.)۲۲3 :۱3۹۱
با ورود به عصر فن آوری های جدید حضور صنایع 
بزرگ مانند مس و رشد اقتصاد باغداری پسته، صنعت 
فرش رونق خود را از دست داد و بیشتر به عنوان یک 
هنر دســتی و یک سرمایه فرهنگی- اجتماعی شناخته 
می شــود؛ به عبارت دیگر بنیان های صنعت فرش در 
زمان حیات هنرمندان شــاخص خاندان شاهرخی و 
به ویژه نســل دومی ها بر اساس ارزش های اقتصادی 
استوار شد. در آن زمان تولیدکنندگان داخلی و خارجی 
و بعدها شرکت ملی فرش ایران به عنوان حامیان فرش 
از هنرمندان شــاخص حمایت می کردند و با حمایت 
آن ها جایگاه اجتماعی و به صــورت فرعی تر جایگاه 
اقتصادی این هنرمندان ارتقاء می یافت اما با به حاشیه 
رفتن صنعت فرش و بروز مشــکالت اقتصادی برای 
دست اندکاران این حوزه در کرمان موقعیت اجتماعی 
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این هنرمندان نیز دچار تنزل شد. این بار سرما یه داران 
صنعتــی و کشــاورزی از جایگاه اقتصــادی باالتری 
برخوردار شــدند و نتیجه ی آن کاهــش ارزش های 
مبادلــه ای در فرش کرمان و در عوض مطرح شــدن 
ارزش های نشانه ای و هنری به عنوان ارزش های غالب 

اســت )زکریایی کرمانی، ۱3۹5: ۲۱۰(. البته این نوع 
نگرش هنری به فرش مربوط به دو دهه ی اخیر است 
که وضعیــت جایگاه اجتماعی طراحــان و هنرمندان 
فــرش کرمان را بهبود بخشــیده اســت اما وضعیت 

اقتصادی آن ها مشکالت عدیده ای دارد.
 

شود و این تحوالت میدان فرهنگی جامعه را دستخوش های فرهنگی میتحوالت در سرمایه اقتصادی موجب تغییر در سرمایه
کند. تغییرات در میدان موجب تغییر در منزلت هنرمندان خاندان شاهرخی و در نتیجه تغییر در جایگاه تغییر و تحوالت می

 گردداجتماعی می

 میدان فرهنگی

 جامعه معاصر

 جامعه معاصر

 سرمایه اقتصادی

 سرمایه فرهنگی

 جایگاه منزلت

الگوی ۳. الگوی تحوالت جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی با توجه به تحوالت جامعه معاصر )نگارندگان(

یکی از دالیل مهم کم توجهی نسل جدید خاندان 
شــاهرخی به حوزه ی طراحی نزول جایگاه اجتماعی 
هنرمندان فرش در کرمان بوده اســت؛ اما با تغییر نظام 
ارزشــی از ارزش های مبادله ای به سمت ارزش های 
فرهنگی، هویتی و هنری موقعیت و جایگاه هنرمندان 
فرش در کرمان رو به بهبود اســت، البته این بهبودی 
نسبت به وضعیت قبل است و هنوز با جایگاه شایسته ی 
آن فاصله ی بسیاری دارد. الزم است مسئولین فرهنگی 
و اجتماعی کرمان به هنر فرش به عنوان یک هنر هویتی 
بنگرند و با فرهنگ ســازی گســترده، زمینه ی آشنایی 
نسل جوان را نســبت به هنر فرش فراهم سازند. باید 
بافندگی در کرمان به عنوان یک هنر شــناخته شود و 
بافنــدگان در میان هنرمندان این منطقــه از منزلت و 
جایگاه شایســته ای برخوردار شوند؛ زیرا اگر بافنده ی 

خوب نباشد بهترین طرح ها نیز قابل بافت نمی باشند. 
یکی از مهم تریــن عوامل رکود فرش کرمان در عصر 
حاضر نزول کمی و کیفی بافندگان فرش کرمان است 
)قهاری، ۱38۰: ۱۲۰(. شــاید به همین دلیل باشد که 
امروزه بســیاری از طرح ها و نقوش ریــز کرمانی را 
بافندگان ماهر و توانای قمی با ابریشم و بسیار ظریف 
می بافنــد و بازار خوبی هــم دارد. عالوه بر قم برخی 
از طرح هــای اصیل کرمانی در حوزه ی فرش مشــهد 
و تبریز بافته می شــود که تبریز از نظر ســاختار بافت 
با فرش کرمان بســیار متفاوت است. به نظر می رسد 
باید در زمینه ی بافت فرش کرمان تحول قابل توجهی 
روی دهد، تا زمینه  برای رشــد طراحانی خالق چون 
هنرمندان خاندان شــاهرخی فراهم شود؛ در غیر این 
صورت نتیجه ی خالقیــت و توانایی طراحان کرمانی 
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در عرصه های جهانی با عنوان ابریشم های قم و تبریز 
شــناخته می شود و در نتیجه فرش کرمان به فراموشی 
سپرده شده و درنهایت جایگاه هنرمند فرش نیز نازل تر 

می شود.

2-7- نقش خاندان شاهرخی در فرش کرمان
همان طور که در بخش مبانی نظری شــرح داده شد، 
نقش و جایگاه دو وجه به هم پیوسته و تفکیک ناپذیرند 
بنابراین باید این دو را در راســتای هم مطالعه نمود. 
نقش یک هنرمند در عصــر حیات هنری اش جایگاه 
او را شــکل می دهــد و جایگاه برای یــک هنرمند 
نقش می ســازد. هنرمندان شاخص خاندان شاهرخی 
از آنجایی شــاخص شــدند که در جریان تحوالت 
فرش کرمان نقش داشــتند. آن ها به دلیل برخورداری 
از برجســتگی در میان هم عصرانشان به عنوان بازیگر 
شاخص تحوالت فرش کرمان از اواخر قاجار تا عصر 
پهلوی اول نقش داشــتند و در بســیاری از تحوالت 
اساسی فرش کرمان مانند تحوالت عصر ترمه، عصر 
ســبزیکار و یا ورود فرش های تصویری به حوزه ی 
فــرش کرمان به عنوان شــاخص ترین ها دخیل بودند 
)زکریایی کرمانی، ۱3۹5: ۲۱۱(. هر یک از هنرمندان 
خاندان شــاهرخی در زمان حیــات نقش هایی را در 
حوزه فرش کرمان بازی می کردند که برخی براساس 
آثار هنری آن ها قابل شناسایی است و برخی برمبنای 
شــواهد و اســناد خارج از آثار آن ها قابل دریافت و 
تبیین است. براساس مطالعات میدانی و مصاحبه های 
عمیق و ســازمان نیافته ای که با مطلعــان این حوزه 
صــورت پذیرفت، می توان به شــش نقش اصلی در 

ارتباط با هنرمندان خاندان شاهرخی رسید.

همانطور که در جدول شــماره 3 مشــخص شد؛ 
پس از فرایند تقلیل گرایی، ســازماندهی و کدگذاری 
محــوری )میرزایی، ۱3۹5: ۹75( شــش نقش اصلی 
شــامل ۱( تقویت ارزش ها و هویت، ۲( الگوسازی، 
3( تأثیرگــذاری فرازمــان و ماندگار بــر جامعه، ۴(
مصون ســازی از تأثیرپذیــری فرهنــگ دیگری، 5(
جریان ســازی در تحوالت فرهنگی و هنری 6( مؤثر 

بودن در شاخصه های محصول فرش استخراج شد. 
هنرمند به عنوان عضوی تأثیرگذار در جامعه هم از 
اجتماع خود تأثیر می پذیرد و هم بر آن تأثیرگذار است 
)الکساندر، ۱3۹3: 5۴(. نقش هنرمندان در جامعه تأثیر 
بر نگرش ها و رفتارهاســت. لذا با این پیش فرض که 
طراحان فرش جزیی از هنرمندان هســتند لذا می توان 
اســتنباط کرد که هنرمند هم از جامعه تأثیر می پذیرد 
)نظریه بازتاب( و هم بر جامعه تأثیر می گذارد. نتیجه 
حاصل از این تحلیل بر نقــش تأثیرگذاری هنرمندان 
خاندان شاهرخی تأکید دارد. در نقوش استنباطی در این 
پژوهش می توان ردپای مستقیم تأثیرگذاری هنرمندان 
خاندان شــاهرخی را بر جامعه فرش به طور اخص و 
جامعه به طور عمومی می توان مشاهده نمود. لذا نقش 
مهــم تأثیرگذاری را می توان در دو ســطح فرهنگی و 
هنری بررسی نمود. در سطح اول می توان تأثیر فرازمان 
و ماندگار هنرمندان شــاخص خاندان شاهرخی را بر 
جامعه به ویژه جامعه ی فرش کرمان مشــاهده نمود. 
هنــوز بعد از گذر چندین دهه طرح های منســوب به 
حســن خان در فرش کرمان کار می شود و گروهی از 
طرح ها به عنوان حسن خانی شهرت دارند. این مسئله 

می تواند تأثیر فرازمانی هنرمندان را تبیین کند.
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 هانقش کدهای محوری های اصلیمقوله های شاخصگزاره

 .الگوسازی باید هم رفتاری باشد و هم هنری
 .توانند الگو باشندخان و احمدخان میحسن

 .فرهنگی هستند خان و احمدخان الگوهایخان، حسنمحسن
 .شود تیهو تیباعث تقو تواندیهنرمندان م یشناخت و معرف

 .هنرمند نباید تک بعدی باشد
 .هنرمند رسالت فرهنگی اجتماعی دارد

های فرهنگی و اجتماعی هنرمندان خاندان شاهرخی واجد ارزش
 .هستند

 .برای الگوسازی باید نقاط مثبت الگو شود
هنرمندان نسل جوان ایجاد انگیزه  توانند برایاین هنرمندان می

 کنند.
شناسیم الگوهای کنیم و نمیچون الگوهای خودمان را معرفی نمی

 یابند.بیگانه در جامعه گسترش می
 .هنرمندان فرش کرمان اساس و بنیان تحوالت فرش هستند

 .های هنری را در فرش کرمان مشاهده نمودتوان جنبشمی
یر فرش کرمان روی داده می صد سال اخهرکجا تحولی در یک

 .توان رد پای هنرمندان خاندان شاهرخی را دید
 .های فرش کرمان حضور دارندهنرمندان شاهرخی در تمام سبک

تأثیر هنرمندان شاهرخی عالوه بر زمان حیاتشان در دوران بعد از 
 .ه استدحیاتشان قابل مشاه

 .شودخان هنوز در فرش کرمان کار میهای منسوب به حسنطرح
 .هنرمندان شاهرخی دارای استعداد هستند

 .شوند چون بر سایرین تأثیرگذارندهای خالقانه ماندگار میطرح
 .شود نه هنرمند مقلدهنرمند پیشرو ماندگار می

 .هنرمندان شاهرخی بر کیفیت فرش کرمان مؤثر بودند
 .های طرح و نقش را تقویت کردندهنرمندان شاهرخی تنوع گونه

هنرمندان شاخص شاهرخی بر اقتصا فرش کرمان تأثیر مثبت 
 .داشتند

 .ساز بودندخان جریانهنرمندان شاخصی چون حسن
دار خان در تصویرسازی فرش کرمان صاحب سبکی ادامهحسن

 .بوده است
های بعد از جریان ترمه صاحب سبک هنری احمدخان در قالی

 .شده است

 هنرمند یاجتماع -یرسالت فرهنگ 

 یاجتماع -یفرهنگ یهاارزش 
 هنرمند

 و ارزش رسالت

 تیتقو
و  هاارزش

 هویت
 
 

 یالگوساز
 
 

ی رگذاریتأث
فرازمان و 

بر  ماندگار
 جامعه

 
 
 یسازمصون

از 
پذیری ریتأث

فرهنگ 
 یگرید

 
 

 
سازی جریان

 در تحوالت
فرهنگی و 

 هنری
 
 
 

مؤثر در 
های شاخصه

محصول 
 فرش

 بودن هنرمند یلزوم چندبعد 

 در مخاطب زهیانگ جادیا 

 در جامعه تیهو تیتقو 
 بر جامعه ریتأث

 از  یو الگوساز یلزوم معرف
 هنرمندان

 یدر الگوساز ییگرامثبت 

 یچندوجه یالگوساز 

مثبت و  یالگوساز
 یچندوجه

 گانگانیاز ب یریگالگو بیآس 
 یریپذفرهنگ

 یگرید از

  هنرمندان معیار تحوالت و
 هاجنبش

  گیری در شکلهنرمندان دخیل
 هاسبک

معیار شدن هنرمند 
ها و در سبک

 جریانات

 تأثیر هنرمندان در دوران حیات 
  تأثیر هنرمندان بعد از حیات

 فیزیکی

تأثیر فراحیات 
 هنرمند

 ماندگاری هنرمندان با استعداد 
 تأثیر خالقیت بر ماندگاری هنرمند 

 تأثیر پیشرویی در ماندگاری 
 ماندگاری هنرمندان

 مؤثر در کیفیت فرش 
 نقش مؤثر در تنوع طرح و 

 مؤثر بر اقتصاد فرش 

تأثیر هنرمندان در 
 محصول فرش

 

جدول ۳. تحلیل محتوای داده های حاصل از مصاحبه در رابطه با نقش هنرمندان خاندان شاهرخی

)نگارندگان(
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تأثیر فرازمانی هنرمنــدان خود نتایجی در بر دارد 
که یکی از مهم ترین نتایج آن مصون ســازی اســت. 
امروزه بــا طرح مســئله جهانی شــدن و قرارگیری 
فرهنگ ها در هم شــکلی آسیب فراموشی فرهنگ های 
بومی مطرح می گردد که پاســخ اندیشــمندان به این 
آســیب طرح بومی سازی فرهنگی و حفظ هویت ملی 
)شوکتی آمقانی ، ۱3۹۱( در کنار پیشرفت وجوه مادی 
و غیرمادی فرهنگ است. هنرمندان به عنوان پیشتازان 
خط مقدم فرهنــگ می توانند موجب مصون ســازی 
تأثیــرات فرهنگ بیگانه شــوند. هنرمنــدان خاندان 
شاهرخی و سایر هنرمندان می توانند این نقش مهم را 

بازی کنند و راهکار تقویت این نقش الگوسازی است. 
باید از هنرمندان در سطح جامعه الگوسازی کرد. البته 
در فرایند الگوســازی باید گزینشی عمل نمود یعنی 
در شاخص ســازی رفتارها و نگرش هــای هنرمند به 
ارزش های اجتماعی نگریست. صفات مثبت و ارزشی 
هنرمندان باید پررنگ و برجسته شود تا بتوان از نقش 
الگوسازی هنرمند در راستای تعالی جامعه بهره برد. در 
صورت دســتیابی به نقش الگوسازی پای نقشی دیگر 
به عرصــه ی فرهنگ باز می شــود و آن نقش تقویت 

ارزش ها و هویت فرهنگ بومی است.

ســطح دوم نقش هنرمندان خاندان شاهرخی در 
ســطح هنری اســت. ضمن تأیید نقش الگوسازی و 
تأثیرفرازمان در سطح فرهنگی، می توان این نقوش را 
در فرایند خلق اثر هنری نیز مشــاهده نمود. مثال ابعاد 
چندگانه و نگرش حکیمانه هنرمندی چون حسن خان 
را می تــوان به عنــوان الگو مطرح نمود. حســن خان 
ادبیات ایران را خوب می شناخت؛ ریاضی و طب سنتی 
می دانست و به نجوم عالقمند بود. به زبان های عربی 
و فرانسه آگاهی داشت و در گونه های مختلف هنری 
چون نقاشــی زیرالکی و طراحی فرش تسلط داشت. 
اینها می تواند زمینه ی الگوسازی هنری برای هنرمندان 

جوان باشد تا با دستیابی به حوزه های متنوع معرفتی، 
زمینه ی رشــد و اعتالی فرش ایران را فراهم سازند. 
یکی دیگــر از نقش های مهم هنرمنــدان این خاندان 
جریان سازی هنری اســت. به عبارت دیگر هنرمندان 
خاندان شاهرخی چون حسن خان و احمدخان دارای 
سبک بودند و این سبک ها در فرش کرمان ماندگار شد 
و تأثیر این ســبک ها را می توان در فرش های معاصر 
کرمان نیز مشــاهده نمود. شــاخص بودن و سبک دار 
شــدن این هنرمندان بر ابعاد هنری و اقتصادی فرش 
کرمان نیــز تأثیرگذار بوده اســت. فعالیت احمدخان 
در طراحی فرش های شــرکت های مهم تولید فرش و 

 

 نقش هنرمندان خاندان شاهرخی

 سطح هنری

 سطح فرهنگی

 و هویت هاارزش تیتقو

 یالگوساز بر جامعه ی فرازمان و ماندگاررگذاریتأث

یگریفرهنگ د یریرپذیاز تأث یسازمصون  

یو هنر یدر تحوالت فرهنگ یسازانیجر 
محصول فرش یهامؤثر بودن در شاخصه 

 

الگوی4. تحلیل روابط نقش هنرمندان خاندان شاهرخی در حوزه فرش کرمان )نگارندگان(
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حضور فردی چون هاشم خان در شرکت فرش کرمان 
و یا تالش های بی مثال امیرخــان در اقتصاد منطقه ی 
جوپار کرمان شواهد تأثیر هنرمندان خاندان شاهرخی 

در محصول نهایی فرش کرمان است. 

8- نتیجه گیری
ســاختار حرفه آموزی در تاریــخ فرهنگ ایران زمین 
فرایندی پیوســته و به صورت نهادینه بوده است که 
آموزه های ســینه به ســینه از پدر بــه فرزند موجب 
شکل گیری ســاختاری به نام خاندان های هنری شده 
است. این خاندان ها به عنوان یکی از ارکان مهم صنایع 
و حرف ســنتی بوده اند. خاندان های هنری معموالً به 
نام بزرگترین و شــاخص ترین فرد خاندان و یا با نام 
حرفه ی خانوادگی شناخته می شوند که می توان آن ها 
را به عنــوان یک ظرفیت فرهنگی به شــمار آورد. در 
عصر حاضر به دلیل تحــوالت اجتماعی، آموزه های 
آکادمیک و تغییر در ســاختار صنعت موجب شــده 
اســت تا خاندان های هنری به فراموشی سپرده شوند 
لذا در این پژوهش سعی شد با مطالعه ی کیفی نقش و 
جایگاه هنرمندان این خاندان ها، تا حدودی ظرفیت ها 
و مزیت هــای این مؤلفه های فرهنگی مورد بررســی 
و تحلیل واقع شــود. در ســطوح اولیه مقدماتی این 
پژوهش تعاریفی در مورد خاندان های هنری صورت 
پذیرفــت که می تواند در تقویــت ادبیات نظری این 
حوزه قابل توجه باشــد. لذا مقصود از خاندان هنری، 
مجموعه ی هنرمندانی اســت کــه در یک خانواده به 
رشد و شکوفایی هنری رســیده و موجب شهرت و 

اعتالی خانواده ی خود شده اند. 
مهم ترین یافته ی این پژوهش پاسخ به این پرسش 
اصلی اســت که نقش و جایگاه هنرمندان خاندان های 
هنــری در فرش کرمان با تأکید بر خاندان شــاهرخی 
چیســت؟ در راستای پاســخ به این پرسش سه سطح 
مطالعاتی طراحی و تبیین هر ســطح بخشی از پاسخ 

این پرســش را در خود جای داده است. نتایج حاصل 
از سطح اول بیشتر معطوف به مزیت های خاندان های 
هنری به طور عام می شــود. وجود خاندان های هنری 
در حــوزه ی فرهنگ و هنر کرمان بــه صورت عام و 
در حوزه ی فرش کرمان بــه صورت خاص می تواند 
مزیت های آموزشــی- حرفه ای، حمایتــی- رقابتی، 
اقتصادی، خالقیت و نوآوری و ارتباطی داشــته باشد. 
خاندان هــای هنری یک نظام آمــوزش حرفه ای ناب 
و اخالق مــدار را پایه گذاری می کننــد. محصول این 
نظام آموزشی حرفه ای شــکل گیری نهادی اجتماعی 
با عنوان خاندان هنری اســت که دو وجه عواطف و 
تعلقات خانوادگی را با وجوه شغلی و حرفه ای درهم 
می آمیزد و قدرت این نهــاد را افزون می کند. تقویت 
قدرت خاندان های هنری موجب افزایش توان رقابتی 
اعضای این نهاد اجتماعی- حرفه ای می شــود که این 
تــوان رقابتی خــود معلول حمایت مــادی و معنوی 
خاندان هنری است. حمایت و رقابت در نهاد حرفه ای 
خانوادگی موجب می شود تحوالت و نوآوری های تابع 
برند خاندان بیشتر در جامعه مورد پذیرش قرار بگیرد 
و فــرد عضو خاندان حرفه ای می تواند به پشــتوانه ی 
حمایت بزرگان خانواده به نوآوری های جدید دســت 
بزند. حمایت خاندان های هنری از اعضای خود هم در 
وضعیت اقتصادی و معیشــتی افراد و هم در نظام های 
ارتباطی درون و برون گروهی نهاد خاندان هنری تأثیر 
به ســزایی می گذارد بنابراین می توان خاندان هنری را 
به عنوان یک ظرفیت فرهنگــی برای فرش کرمان به 

حساب آورد.
در ســطح دوم این پژوهش اشــاره ای به ساختار 
خاندان شــاهرخی به عنوان یکــی از خاندان های مهم 
فــرش کرمان شــد کــه در این میان محســن خان و 
فرزندش حسن خان اول در کنار احمدخان برادرزاده ی 
محسن خان شاهرخی به عنوان هنرمندان شاخص این 
خاندان اشــاره شد و در سطح ســوم به تبیین نقش و 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
97

.1
4.

34
.4

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            23 / 28

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082738.1397.14.34.4.5
https://goljaam.icsa.ir/article-1-553-en.html


دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 34
پاییز و زمستان 1397

۲8

جایگاه این افراد پرداخته شد. نقش و جایگاه به عنوان 
دو عنصر وابسته و تابع هم مطرح می شوند. نقش افراد 
تابع جایگاه اجتماعی آن هاســت و جایگاه اجتماعی 
نقش افراد را شکل می دهد. لذا هر یک از این مؤلفه ها 
بر دیگری تأثیرگذار خواهد بود. ازجمله نتایج مهم این 
پژوهش می توان به ارتبــاط جایگاه هنرمندان خاندان 
شاهرخی با منزلت اجتماعی اشــاره نمود. به عبارت 
دیگر جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی تابع تغییر و 
تحوالت جامعه ی کرمان است و این یک فرایند ایستا 
و ثابت نیســت. جایگاه هر یــک از هنرمندان خاندان 
شاهرخی نســبت به دیگر اعضا متفاوت و منحصر به 
خود آن فرد اســت و از طرفی جایگاه فردی هر یک 
از اعضــای این نهاد اجتماعی تابــع زمان و تحوالت 
فرهنگی و اقتصادی است. تحوالت در سرمایه اقتصادی 
موجب تغییر در ســرمایه های فرهنگی می شود و این 
تحوالت میدان فرهنگی جامعه را دســتخوش تغییر و 
تحوالت می کند. تغییــرات در میدان موجب تغییر در 
منزلت هنرمندان خاندان شــاهرخی و در نتیجه تغییر 
در جایگاه اجتماعی می گردد. پس منزلت اجتماعی و 
نظام ارزشی حاکم بر جامعه موجب تحوالت جایگاه 
هنرمندان خاندان شــاهرخی در جامعه ی کرمان بوده 
است و این الگو هنوز در جریان است. این جایگاه پویا 
در عرصه ی زمان می تواند موجب شــکل گیری نقش 
هنرمندان این خاندان باشــد. نتایج این پژوهش نشان 
می دهد که مهم ترین نقش هنرمندان خاندان شاهرخی 
شامل شــش نقش اصلی شــامل ۱( تقویت ارزش ها 
و هویــت، ۲( الگوســازی، 3( تأثیرگذاری فرازمان و 
ماندگار بــر جامعه، ۴( مصون ســازی از تأثیرپذیری 
فرهنگ دیگری، 5( جریان سازی در تحوالت فرهنگی 
و هنری 6( مؤثر بودن در شاخصه های محصول فرش 
می شود. آنچه از تحلیل این شاخصه ها بدست می آید 
نقش تأثیرگذاری هنرمندان در ابعاد فرشی و فرافرشی 
اســت. نقش هنرمندان در این پژوهش در دو ســطح 

فرهنگــی و هنــری تفکیک م طبقه بندی شــد که در 
نهایت مهم ترین نقش آنها تقویت هویت و ارزش های 
فرهنگی و همچنین توســعه ی کمی و کیفی محصول 

نهایی فرش کرمان بوده است.
در پایان می توان گزاره های نظری این پژوهش را 

در قالب عبارات زیر مطرح نمود:
خاندان هنری یــک ظرفیت فرهنگی- اجتماعی- 
اقتصادی اســت که می توان موجب تقویت ســطوح 
فرهنگی و هنری فرش دســت باف کرمان شود. عالوه 
برایــن تقویــت خاندان های هنــری موجب تقویت 

ارزش های فرهنگی و هویتی جامعه شود.
نقش و جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی در فرش 
کرمان تابع نظام های ارزشــی حاکم بر جامعه و میدان 
فرهنگی است. در این میدان، سرمایه های اقتصادی و 
فرهنگی موجب تحــوالت منزلت اجتماعی هنرمندان 
می شــود و تحوالت منزلت، جایگاه پویای افراد را در 
نظام فرهنگی شــکل می دهد. نقش هنرمندان نیز تابع 
جایگاه آنهاســت بنابراین منزلت، جایگاه و نقش سه 
مؤلفه ی پیوسته و مرتبط با یکدیگر در رابطه با نقش و 

جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی هستند.

پی نوشت ها  
1.A. Cecil Edwards
از  یکــي   O.C.M )oriental carpet manufacturers(  .۲
شرکت هاي چندملیتي سرمایه گذار در فرش ایران در اواخر عصر 
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4. Conventional Content Analysis
5. Preconceived Categories
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10. Valuation
11. Theory of Value
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