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مربی و عضو هیئت علمی گروه فرش ،دانشکدهی صنایع دستی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران

بوده اســت .در این میان فــرش از مهمترین هنرهای
ســنتی کرمان به حساب میآید .بخش مهمی از سنت
فرهنگی فرش کرمان بــه پویایی و غنای خاندانهای
هنری وابســته است .در میان تعداد متکثر خاندانهای
هنری در حوزهی فرش کرمان خاندان شــاهرخی از
موقعیت شاخصی برخوردار است که در این پژوهش
هدف پاسخگویی به این پرسش اصلی است که نقش
و جایگاه هنرمندان خاندانهای هنری در فرش کرمان
با تأکید بر خاندان شاهرخی چیست؟ از این روی این
پژوهش جهت نیل به ایــن هدف اصلی با بهرهگیری
از روش تحقیق کیفی از نوع تفســیری و شــیوههای
یافتهاندوزی روایی و میدانی (مصاحبه و مشــاهده) و
کتابخانهای به دنبال تبیین این نقش و جایگاه اســت.
نتایج حاصل از پژوهش با اتــکا به یافتههای حاصل
از مصاحبههای غیررســمی از  ۱۰نفــر از افراد مطلع
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چکیده
نظامهای صنفــی هنری را میتــوان بهعنوان یکی از
مهمترین عوامل شکلگیری و بقای هنرهای سنتی در
نظر گرفت که تسلســل نظام اســتاد و شاگردی قدیم
است .در ساختار هنرهای ســنتی ،خاندانهای هنری
یکی از مؤلفههای تشکیلدهندهی این نظامهای صنفی
هســتند .از این روی میتــوان خاندانهای هنری را
بهعنوان یک ظرفیت در راستای حفظ و تعالی هنرهای
ســنتی در نظر گرفت .اگر مروری گذرا در ارتباط با
خاندانهای هنری صورت بپذیرد ،مشــخص خواهد
شــد که بســیاری از رموز هنری در بین خانوادهها از
نسلی به نسل دیگر منتقل میگردد.
کرمان را میتوان بهعنــوان یکی از مناطق فرهنگی و
تمدنی واقع در جنوب شرق ایران از هزارههای گذشته
محسوب داشت؛ از این روی بسترهای رشد هنرهای
سنتی در این زیست بوم فرهنگی در طول تاریخ فراهم
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 -1مقدمه
خاندانهای هنری فرش در کرمان بخش قابلتوجهی
از تحــوالت فرش کرمان را شــکل دادند که در میان
این خاندانها ،خاندان شــاهرخی یکی از مؤثرترین
خاندانها بهحســاب میآید .در ارتباط با خاندانهای
هنری و به ویژه خاندانهــای هنری کرمان مطالعات
قابلتوجهــی صــورت نپذیرفته و اســناد و مدارک
قابلذکری از آنها وجــود ندارد .نام و اندک مدارک
باقیمانده نیز در حال محو شدن در گرد و غبار تاریخ
پر هیاهوی معاصر اســت .امــروزه جوانان هنرمند و
عالقمند به حوزهی مطالعات مربوط به هنر بســیاری
از هنرمندان غربی و شرقی را میشناسند اما مفاخر و
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بهدست آمده که از طریق تحلیل محتوای عرفی حاصل
شده است.
از جمله یافتههای این پژوهــش میتوان به این نکته
اشــاره نمود که خاندان هنری یک ظرفیت فرهنگی-
اجتماعی -اقتصادی است که میتوان موجب تقویت
سطوح فرهنگی و هنری فرش دستباف کرمان شود.
عالوه براین تقویت خاندانهای هنری موجب تقویت
ارزشهــای فرهنگی و هویتی جامعه شــود .نقش و
جایگاه هنرمندان خاندان شــاهرخی در فرش کرمان
تابع نظامهای ارزشی حاکم بر جامعه و میدان فرهنگی
است .در این میدان ،سرمایههای اقتصادی و فرهنگی
موجب تحوالت منزلت اجتماعی هنرمندان میشــود
و تحــوالت منزلت ،جایگاه پویای افــراد را در نظام
فرهنگی شکل میدهد .نقش هنرمندان نیز تابع جایگاه
آنهاست ،بنابراین منزلت ،جایگاه و نقش سه مؤلفهی
پیوسته و مرتبط با یکدیگر در رابطه با نقش و جایگاه
هنرمندان خاندان شاهرخی هستند.

ارزشهای هنری این سرزمین به همراه هنرهای سنتی
آن در حال فراموشــی است .مفاخر هنری جایجای
ایــران و بهویژه کرمان که محــل تمرکز این پژوهش
اســت ،دارای چنان ابعاد وجودی و هنری هستند که
میتوان انبوهی از رسالهها را در باب شخصیت هنری
آنها به رشــته تحریر درآورد .امــروزه که جوانان ما
در مســیرهای پرهیاهوی رســانههای جدید و انبوه
اطالعات قرارگرفتهانــد ،بحران هویت میتواند بیش
از پیــش آنها را تهدید نماید؛ درحالیکه فرهنگ این
کشور در گذشتههایی نه چندان دور واجد ارزشهایی
بوده که بسیاری از تمدنها و فرهنگهای جهان امروز
آرزوی داشــتن آنها را دارند .یکــی از این ارزشها
همــان خاندانهای هنری و نظام ارزشــی -اخالقی
حاکم بر آنهاست .هنرمندان در خاندانهای هنری در
بستری کام ً
ال فرهنگ بنیاد میپرورند و تمامی اسباب
رشــد و ترقی را از محیط دریافــت میکنند .هنرمند
در خاندان هنری واجد منزلت اجتماعی اســت و این
منزلت به جامعه نیز تســری پیــدا میکند .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 عرصهی جامعه نیــز قابل طرح
و بررســی اســت .جایگاه و نقش بهعنوان دو مفهوم
کلیدی در مطالعات جامعهشناختی قابل بررسی است؛
بهویــژه اینکه موضــوع مطالعه در رابطــه با مبحث
مفخرهشناسی و مباحث پیرامونی باشد.
ایــن پژوهش به دنبال گســترش یکی از مداخل
حــوزهی مفخرهشناســی یعنی خاندانهــای هنری
اســت .خاندانهای هنری در گسترهي تاریخ بهعنوان
یک ظرفیت مطرح بوده که بســیاری از دستاوردهای
هنرمندان دورههای مختلف را به صورت سینه به سینه
منتقل میکردند .شــکلگیری خاندانهای هنری تابع
یک فرایند اجتماعــی و متکی بر نیازهای صنفی بوده
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 -2پیشینه تحقیق
ادورادز )1975(1در کتاب «قالي ايران» به طور مفصل
اوضاع فرش ايران را در دوراني که بهعنوان مدير «او.
سي.ام» 2در ايران فعال بوده است ،شرح ميدهد که در
بخش کرمان به صورت بسيار گذرا فقط ذکر نامي از
هنرمندان خاندان شاهرخي دارد .اما اهميت قابلتوجه
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است که عالوه بر نقاط ضعف میتواند نقاط قوتی هم
داشته باشد .از این روی مهمترین هدف این پژوهش
مطالعهی موردی وضعیت یک خاندان هنری شاخص
در فرش کرمان اســت که در حدود  ۱۲۰سال گذشته
در حــوزه فرش کرمان ظهور یافته و به صورت متغیر
در دورههای مختلف تأثیرات متنوعی در جریان هنری
فرش کرمان داشــته اســت .در این راستا تبیین نقش
و جایــگاه این هنرمندان میتوانــد در اعتالی ميراث
فرهنگي ارزشمند این سرزمین و همچنین رهایی آن از
نابودي و زوال مثمر ثمر باشد.
عــدم توجه به برخــی از ظرفیتهــای فرهنگی
موجب میشود ارزشهای کاذب جایگزین آنها شود.
خاندانهــای هنــری دارای ظرفیتهایی در حوزهی
مفخرهشناسی هستند که مطالعهی آنها میتواند موجب
اعتالی نقــش و جایــگاه مفاخر ایــن خاندانها در
حوزهی فرهنگ و هنر شود .الگوسازی ،اسطورهسازی،
جریانسازی ،سلسلهشناســی ،تأثیرگذاری و امثال آن
از جمله ظرفیتهایی اســت کــه خاندانهای هنری
میتوانــد به حوزهي فرهنگ ارائه دهد .از طرف دیگر
ضرورت چنین پژوهشهایی آنجا تبیین میشــود که
بتــوان حوزهی مفاخر را از ســطح منطقه به فرامنطقه
گسترش داد .بنابراین شــناخت و معرفی مفاخر یک
منطقهي جغرافیایی در ســطح فرامنطقه میتواند برای
مردم آن منطقه نوعی هویتشناسی فرهنگی و بالندگی
فرهنگی به همراه داشته باشد (زکریایی کرمانی:۱۳۹۴ ،
.)۱۷۰

اثــر ادواردز تصاوير اين کتاب اســت که نمونههایی
ارزشــمند از آثار ایــن هنرمندان مانند حســنخان،
احمدخان و پســرانش و هاشمخان شاهرخي در اين
کتاب به چاپ رسيده اســت .پرهام (1357خرداد و
تيــر) در مقالهاي تحت عنوان «خواندني :نقشــههاي
قالي کرمان» که به مناســبت نمايشــگاه نقشــههاي
قديمي فرش کرمان در سال  1357در موزهي صنعتي
کرمان به نگارش در آمده اســت بــه برخي از وجوه
منحصربهفــرد هنرمندان طراح فــرش کرمان بهویژه
حسنخان شاهرخی پرداخته است .اما دانشجهانگرد
(1375پاييز و زمســتان) در مصاحبهاي اختصاصي با
استاد حســين شاهرخي در ســالهاي آخر عمر اين
اســتاد فقيد ،بخشی از ناگفتهها را از زبان این هنرمند
طــراح فرش کرمانــی ثبت کرده اســت .وي در اين
مصاحبهی چاپ شــده در مورد ســابقهي اين استاد
بزرگ فرش کرمــان ،ديدگاهها و راهکارهاي وي در
مــورد وضعيت قالي کرمــان در دوران معاصر نکات
ارزشــمندی را به طبع رسانده اســت .ژوله ()1381
نیز در کتاب پژوهشــي در فرش ايــران به بيان کلي
ويژگيهاي فرش ايران پرداخته که در بخشي محدود
به برخي از هنرمندان شاخص خاندان شاهرخي مانند
حســنخان ،احمدخان و اميرخان اشــاره کرده است
که بيشــتر معرفي کلي هنرمندان اين خاندان اســت
و هرگــز به مباحث تحليلی ورود پيدا نکرده اســت.
صوراســرافيل ( )1381نيز در کتــاب طراحان بزرگ
فرش ايران :ســيري در مراحل تحول طراحي فرش،
ضمن معرفي هنرمندان بــزرگ طراحي فرش ايران،
اشــاراتي به خاندان شاهرخي داشــته است و برخي
اطالعات ميداني و بهويژه تصاوير ارزشمندي از آثار
اين هنرمندان به چاپ رســانيده که اين اطالعات نيز
به صورت عمومي بوده و به صورت مسئله محور به
وضعیت نقش و جایگاه این هنرمندان نپرداخته است.
اما جنبــه نوآورانهي اين تحقيق را ميتوان به اين

صورت بيان کرد که در هيچکدام از منابع مطرحشــده
در پيشــينه و ادبيات تحقيق به صورت اختصاصي به
نقش و جایگاه هنرمندان خاندان شــاهرخي از دیدگاه
مطالعات فرهنگی پرداخته نشده است ،در ضمن يکي
از اهــداف مهم اين پژوهش تبیین نقش و جایگاه این
هنرمنــدان در اعتالی ميراث فرهنگي ارزشــمند این
سرزمین و همچنین رهایی آن از نابودي و زوال است
که در هیچکدام از پژوهشهای مشــاهده شــده ،بدان
پرداخته نشده بود.
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نمونههــا در ﻣﻄﺎﻟﻌات ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اهــداف
پژوهش و شاخصههای مدنظر پژوهشگر مانند ﺗﺠﺎرب
دﺳﺖ اول پاسخگویان در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽشــوند
(همان) که بر این اســاس بیشتر نمونههای انتخابی در
ایــن پژوهش دارای ویژگیهایــی از قبیل ارتباط و یا
آگاهی با خاندانهای هنری ،به ویژه خاندان شاهرخی
هستند .روش نمونهگیری در این پژوهش به صورت
نمونهگیری هدفمند زنجیرهای ،متوالی یا متواتر 3از نوع
نمونهگیری پیشآمده است 4که اساس آن مشورت با
افراد مطلع است ،تا آنها افراد مناسب را معرفی نمایند
(Patton, 1990: 172؛ گال و تیلور.)۲۰۰۴ ،
در روش نمونهگیــری پیشآمــده پژوهشــگر از
فرصت ايجاد شــده براي کســب اطالعات استفاده
ميکنــد (Johnson & Christensen, 2012؛ رنجبر و
همکاران.)۲۴۳ :۱۳۹۱ ،
بر مبنای ایــن روش  ۱۰نفر جهت انجام مصاحبه
انتخاب شــدند که  ۲نفر زن و  ۸نفر مــرد بودند .از
این گروه  ۴نفر در ارتباط با خاندان شــاهرخی ۴ ،نفر
آشنای با خاندان شاهرخی و  ۲نفر پژوهشگر فرش که
در ارتباط با خاندانهــای هنری مورد مصاحبهی غیر
رسمی 5قرار گرفتند .مسنترین فرد نمونهها  ۸۵سال و
جوانترین آنها  ۲۴سال سن داشتند.
تحلیــل دادههــا و اطالعات در ایــن پژوهش به
صورت تحلیــل محتوای عرفــی 6یافتههای مصاحبه
اســت« .تحليل محتــواي عرفي معمــوالً در طرحي
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 -3روش تحقیق
این پژوهش از نظــر هدف جزو پژوهشهای بنیادی
و از نظر روش یک پژوهش کیفی از نوع تفســیری-
برساختی است .زمانی که در یک پژوهش حوزههای
نظــری کام ً
ال شــفاف و مشــخص باشــند و امکان
الگوســازی مقدماتی و تدوین فرضیه وجود داشــته
باشد ،روشهای اثباتگرایی کارا و مفید میباشند اما
اگر «اطالعات موجود یک زمینه خاص چندان اندک
باشــد که حتی تشــخیص این که نادانستهها کدامند
خود مسئلهساز باشــد ،باید از رویکرد طبیعتگرایانه
و روشهای کیفی بهره جست» (پاول.)۲۱۱ :۱۳۷۹ ،
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ ﺳئــواﻻﺗﻲ را ﻣﻄﺮح
ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻔﻬـﻮم اﺑﻌﺎد و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ
اﻧﺴﺎنها بهتر درک شود ( .)Fossey et al 2002: 717از
این روی نبایــد در پژوهش کیفی به دنبال اثبات یک
مسئله بود بلکه پژوهشگر با جمعآوری ،طبقهبندی و
تحلیل دادهها به تفســیر معانی در جامعهی مورد نظر
و در شــرایط طبیعی میپردازد .تفسیر اساس پارادایم
تفسیری -برساختی حاکم بر این پژوهش است .دنزین
و لینکلن ( )1994:13معتقدند که همه پژوهشها جنبه
تفســیری دارند و این تفسیر تابع دیدگاههای محققان
نســبت به جهان و نحوهی فهم و مطالعهی آنهاست.
در پژوهش کیفی روایت جایگزین نظریه میشــود و

در انتخاب و تفســیر مسائل اجتماعی ،وجوه محلی و
خاص اهمیت مییابد (خــداوردی .)۵۲ :۱۳۸۷ ،در
روشﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ راهبــرد ﺗﻔﺴﻴﺮ،
از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻬﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧـﺎص آنﻫـﺎ ﺑـﻪ درك ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ میپردازد و بیشتر با
معانـ�ی ﺳﺮوﻛﺎر دار د (�Speziale, Streubert & Car

مطالعاتي بهكار ميرود كه هدف آن شــرح يك پديده
اســت .اين نوع طرح ،اغلب هنگامي مناســب است
كه نظريههاي موجود يــا ادبيات تحقيق دربارة پديدة
مورد مطالعه محدود باشد .در اين حالت پژوهشگران
از بهكارگرفتن مقولههاي پيشپنداشــته 7ميپرهيزند و
در عوض ترتيبي ميدهند كه مقولهها از دادهها ناشــي
 پیادهسازی
مصاحبهها
 کدگذاری

بازماندگان

اسناد مکتوب

مصاحبه عمیق

جمعآوری دادهها

صاحبنظران

مشاهدات میدانی

پیشینه

فرش

خاندانهنری

تفسیر نقش و جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی
مبانی

نظری

جایگاه

نقش

تجزیه و تحلیل دادهها به روش تحلیل محتوای کیفی و استخراج نقش و جایگاه هنرمندان خاندان
شاهرخی
ساختار روش تحقیق کیفی (نگارندگان)
الگوی  -۱الگوی فرایندی پژوهش برمبنای
 -4-1جایگاه و نقش در مطالعات اجتماعی

جايگاه در اصطالح به معناي مقام و مرتبه بوده (معين،
 )1214 :1377و موقعيــت فرد را در جامعه نشــان
ميدهد؛ اما در اصطالح دانش جامعهشناســي ،نقش
عنوان يا برچســبي است که با آن جايگاه و الگوهاي
رفتاري شخص در بين جامعه تعيين ميشود .به گفتهی
روشــبالو سپانله 8این اصطالح را نخستین بار افرادی
نظیر کوترل ،9لینتون 10و پارســونز در سال  1932م.
در سه مقالهی جداگانه به کاربردند (دادگران:1379 ،
.)105
بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که مفهوم نقش
را باید در رابطه با پایگاه ،منزلت یا همان جایگاه مورد
بررســی قرار داد .لینتون در ایــنباره میگوید «نقش
جنبــهی پویایی منزلت یعنــی نگرشها و ارزشها و
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ســاختار الگوی فرایند (الگوی شــمارهی  )۱این
پژوهش به این صورت اســت که ابتدا ادبیات و مبانی
نظری پژوهش براســاس منابع مکتوب مورد بررسی
قرار گرفته است .در این راستا پژوهشهای انجام شده
در دو حوزهی فرش و جامعهشناسی بهعنوان رویکرد
پژوهش مدنظر میباشــد .سپس جمعآوری دادهها از
طریق مشاهده و مصاحبه صورت پذیرفت و در نهایت
با روش تحلیــل محتوای عرفی دادهها تحلیل شــد.
ساختار این پژوهش در سه سطح اصلی به شرح ذیل
طراحی شده است:
ســطح اول :خاندانهای هنری بــه صورت عام
درحوزه فرش.
سطح دوم :معرفی خاندان شاهرخی.
سطح سوم :نقش و جایگاه هنرمندان شاهرخی در
فرش کرمان.

 -4مبانی نظری
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 مقولهبندی

شــوند .در اين حالت ،محققان خودشــان را بر امواج
دادهها شناور ميكنند تا شناختي بديع برايشان حاصل
شــود ( .)Kondracki & Wellman, 2002بنابراين از
طريق اســتقرا ،مقولهها از دادههــا ظهور مييابند .اين
حالت را مايرينگ مقولة استقرايي ناميده اس ت (�May
( »)ring, 2000ایمان و نوشادی.)۲۲ :۱۳۹۰ ،
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اصطــاح ارزش و مشــتقات آن در فرهنگ عصر
مــا در حوزههای مختلف معرفتــی کاربرد دارد .این
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 -4-2ارزش
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رفتارهای تعیین شده به وســیلهی جامعه در رابطه با
منزلتهای اجتماعی مشــخص است» (همان.)106 :
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 بهعنــوان مکمل یکدیگر عمل
میکنند و جداســازی آنها از یکدیگر چندان منطقی
به نظر نمیرسد؛ زیرا جایگاه و منزلت انسان در گروه
اجتماعــی تا حد غیرقابلانکاری به نقش او در جامعه
وابسته است؛ به عبارت دیگر اگر هر یک از هنرمندان
خاندان شاهرخی و یا هر هنرمند دیگری در جامعهی
خود جایگاهی دارد ،این جایگاه وابسته به نقشی است
که او در جامعهی خود و در کنشهای اجتماعی دارد.
پارسونز نیز در این زمینه ،با لینتون هم عقیده بود .وی
نقش را تجلی منزلت اجتماعی در قالب عمل تعریف
میکند .پارســونز معتقد بود که نقش بیشــتر جنبهی
پویا و منزلت ،جنبهی ایســتا دارد؛ به بیان دیگر پایگاه
موقعیت ویژهای است که شــخص در جامعه اشغال
کرده است و نقش ،رفتاری است که از چنین شخصی
انتظار میرود؛ بنابراین ،شــخص دارندهی موقعیت و
پایگاه اجتماعی باید به آن انتظار پاســخ دهد و آن را
برآورده سازد (همان.)106 :
نقشها ممکن اســت توسط شرع ،عرف يا قانون
تعييــن گردند .در تعيين و تعريــف نقشها ،توافق و
تأييد جامعه ضروري اســت .آشنايي با نقش و تمرين
نقش مراحل نقشپذيري هســتند .مســتحکم کردن
زندگي اجتماعي و هماهنگي و نظم بخشيدن به عمل،
از پيامدهاي نقش در زندگي اجتماعي است .نقشهايي
که از هنگام تولد با انســان همراه هستند و حذف آن
ممکن نيســت ،نقشهاي انتســابي ناميده ميشوند.
نقشهايي که شــخص در طي زندگي اجتماعي براي
خود برگزيده اســت و ميتواند از پذيرش آن نقشها

انصراف دهد ،نقشهاي اکتســابي خوانده ميشــوند.
عمل به نقــش با خوشــنودي رواني همراه اســت،
درحالیکه عدم ايفاي درســت نقــش ميتواند باعث
اختالفها ،ناســازگاريها ،کشمکشها ،دشمنيها در
زندگي اجتماعي شــود (رفيعپــور .)1377 ،بنابراین
شکلگیری نقشها در هر جامعهای وابسته به جایگاه
اجتماعی افراد اســت و با تغییر در جایگاه اجتماعی
نقش تغییر میکند .جامعه فرهنگی و هنری کرمان نیز
از این قاعده مستثنی نیست؛ لذا میتوان چنین استنباط
کرد که نقش ،جایــگاه و منزلت هنرمندان یک میدان
فرهنگی عواملی پیوســته و وابسته به هم میباشند .بر
این اساس میتوان فرض نمود که نقش ،جایگاه و در
نتیجه منزلت هنرمندان میتواند عامل بقا و ماندگاری
نام آنها و تأثیر آنها بر جامعه شود.
مفهوم نقش در جامعهشناسی هنر بیشتر بر این نکته
استوار است که کنش هنرمندان هیچگاه در انزوا انجام
نمیگیــرد و همواره در بافت عمــل متقابل در روابط
اجتماعی صورت میپذیرد (تنر)62 :1385 ،؛ 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 آنها در حــوزهی جامعهی هنری کرمان
اســت و در وجه دوم این جایگاه آنهاست که نقش
آنهــا را تعیین مینماید .به عبارت دیگر یک رابطهی
دو طرفهی همارزش بین دو وجه نقش و جایگاه ایجاد
میشود که هر یک بر ساختار دیگری تأثیرگذار بوده و
محصول این رابطه مقولهای با عنوان منزلت هنرمندان
خاندان شــاهرخی است؛ که در این پژوهش دو متغیر
نقش و جایگاه تفسیر و تحلیل کیفی میشود.
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گســتردگی کاربــرد واژهی ارزش در عصــر حاضر
موجب شده که واجد معانی گستردهای هم باشد .در
12
گذشته ارزش به معنای ارزش یک شیء و ارزشیابی
به معنای برآورد ارزش آن استعمال میشد؛ به عبارت
دیگر ارزش بیشــتر جنبهی 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 نظریــهی ارزش 13در قالب یک
محور اساســی در علم اقتصاد مطرح گشــت .سپس
بهواسطهی فالسفهی آلمانی ازجمله رودولف -هرمان
لوتــز ،14آلبریچ ریشــل 15و فردریــش نیچه 16مفهوم
ارزش و ارزشها بســیار گسترده شد و اعتبار گرفت.
در قرن نوزدهم میالدی بســیاری از مفاهیم اخالقی
مانند خوب ،غایت ،درســت ،وظیفه ،فضیلت ،حکم
اخالقی ،حکم زیباییشــناختی ،زیبا ،حقیقت و اعتبار
تحت عنوان ارزش شناســایی شــدند .شناخت این
مفاهیــم در حوزههای مختلــف معرفتی تحت عنوان
ارزش خیلی سریع گسترش یافت و در حدود دههی
 1980میالدی بود که آلکسیون مینونگ 17و کریستیان
فون اهرنفلز 18این مفاهیم را بهطور جدی مورد توجه
و مطالعــهی خود قرار دادند .تصور یک نظریهی کلی
ارزش ،به دست ایشــان و نیز به دست کسانی مانند
ماکس شــلر ،19نیکالی هارتمان ،20در قارهی اروپا و
آمریکا رواج و عمومیت یافت (فرانکنا.)345 :1378 ،
ارزش ازجمله مفاهیم بســیار گستردهای است که
بیان یک تعریف جامع برای آن بسیار دشوار میباشد
اما در این بخش هــدف از طرح مفهوم ارزش ،تبیین
ارتباط آن با وضعیت جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی
است .برخی از صاحبنظران ارزش را بهعنوان نگرش
با اهداف و مفاهیــم انتزاعی تعریف میکنند و برخی
ارزشهــا را معیــاری برای ارزیابی مطــرح میکنند.
ارزشها بر مفهومســازی مطلوبیتها ،انتخاب شیوه،

ابزار و اهداف کنش ،اثر میگذارد (اعظمآزاده:1387 ،
 .)60ویلیامــز ارزشها را مفاهیمــی از امور مطلوب
تعریــف میکند که در مواجهه بــا معیارهای ترجیح،
انتخــاب ،قضاوت و درنهایت کنش واقعی انســان را
تعییــن میکنند؛ به عبارت دیگــر میتوان ارزشها را
اســتاندارد و الگوی مطلوبیت امــور و بهعنوان معیار
ارزیابی اهداف معرفی نمود ( .)21Sagy 1999 ,ارزشها
اعتقادات بادوامی اســت که شیوههای خاص برخورد
و غایتهای مرجع را نشــان میدهــد .ارزش دارای
طبیعتی ارزیابیکننده بــوده و در ضمن ،معیاری برای
ارزیابی محسوب میشود (اعظمآزاده.)61:1387،
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 عدهای مــورد توجه و احترام
است و ســومین معنای ارزش به مفهومی اشاره دارد
که فرد یا گروهی در رســیدن به هــدف خود ارضاء
میشود و درنهایت مفهوم دیگر ارزش متکی به جنبهی
اقتصــادی اســت (محســنی .)227:1380 ،ارزشها
ترجیحاتی پایــدار و معیارهایی درونی عام و بادوام و
اصول انتزاعی مبنای کنشها هستند که از یک الگوی
متجانس پیروی میکنند و بیانگر وجود نوعی ارتباط یا
التزامهای خاص میان دســتهای از ترجیحات است که
از آن تحت عنوان جهتگیری نظام ارزشی یاد میشود
(همان .)71 :در گونهشناســی ارزشها میتوان به نوع
جهتگیری ارزشها توجه داشــت که جهتگیریها
میتواند ،تأثیــر قابلتوجهی در نوع و کیفیت کنشها
داشته باشــد .در مرکز مطالعات ارزشها در دانشگاه
هاروارد پنج مقیــاس برای مشــاهدهی جهتگیری
ارزشها شناسایی شده اس ت (Gallagh� 7-2 :2001 ,
22er؛ اعظمآزاده.)62:1387،
 )1طبیعت بشــر :شامل پاک و ناپاک ،خوب و بد،
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خیر و شر و....
 )2رابطه با طبیعت :شامل غلبه بر طبیعت یا تسلیم
بر طبیعت و یا رابطهی مشهود طبیعت و فرهنگ.
 )3درک زمان :شــامل گذشــتهنگر ،آینده نگر یا
حالنگر.
 )4روابط اجتماعی :شامل سلسله مراتبی ،همکارانه
یا معطوف به فرد.
 )5فعالیت :شامل بودن ،شدن و تالشگرایی.
بــر اســاس نتایج به دســت آمــده از تحقیقات
مرکز مطالعات ارزشها در فرهنگ جوامع پیشــرفته
جهتگیری ارزشها از نــوع آیندهمحور ،تالشگرا،
خودگرا ،تمایلبه تســلط بر طبیعت و باور به ترکیب
ذات پاک و ناپاک در انســان و اثــر تربیت و هدايت
در پرورش انســانهای شایسته اســت؛ در مقابل در
فرهنگهای قومی گذشــتهنگری ،بــودن همکاری و
هماهنگی بــا دیگران و طبیعت و بــاور به ذات پاک
انسان بیشــتر دیده میشــود (.)Gallagher, 2001: 4
وقتی نظامهای ارزشــی خاص در یــک جامعه پدید
میآید ،صرفنظر آنکه ریشــهی آنها چه باشد ،خود
دارای اهمیت و نفوذ مســتقل میشــوند و از طریق
درونافکنی در وجود اعضاء جامعه دوام پیدا میکنند
و در سایر نهادهای اجتماعی ،منجمله روابط اقتصادی
و نظامهای تولید اثر میگذارند (صانعی.)35 :1372 ،
ارزشها بــه فرهنگ کلــی و جامعــه مفهوم و
معنی میبخشــند (محســنی )228 :1380،و فی نفسه
غایتهای مورد انتظار ما نیستند بلکه به امور و اشیاء
اهمیت میبخشند .ارزشها بهعنوان پدیدههایی انسانی
شناخته میشوند که تنها در ارتباط با انسان معنی پیدا
میکنند به عبارت دیگر اگر فردی وجود داشــته باشد
ارزشهایی شکل گرفته و مهم شناخته میشوند و اگر
افرادی وجود نداشته باشند ارزشها نیز معنا ندارند.

 -5خاندانهای هنری در حوزه فرش
خاندان در لغت به معنــای «دوده ،تبار ،آل ،دودمان،
قبیله ،اهلبیــت ،عترت و خانواده» اســت (دهخدا،
 )164 :1339و مقصــود از خاندان هنری ،مجموعهی
هنرمندانی است که در یک خانواده به رشد و شکوفایی
هنری رسیده و موجب شــهرت و اعتالی خانوادهی
خود شدهاند .خاندانها معموالً با نام بزرگترین فرد
ذکور خانواده شــناخته میشــوند که این نام بهعنوان
شــهرت بر اعضای خاندان باقــی میماند (زکریایی
کرمانی .)۲۲۰ :۱۳۹۵ ،در نظــام اجتماعی -فرهنگی
قدیــم کرمان معموالً افراد را با نــام پدر و پدربزرگ
میشــناختند که در واقــع با این کنش ،نشــانههای
اصالت خانوادگی و هویت فرد در کنار یکدیگر قرار
میگرفت؛ اما در خاندانهای بزرگ و مشهور معموالً
شــهرت هر فرد با نام بزرگترین و مشهورترین فرد
ذکور خاندانش شناخته میشــد که ممکن است ،آن
فــرد فقط بزرگ آن خانواده بــوده و یا حتی بهعنوان
بزرگ شــهر یا ایل هم مطرح باشد .این رویه به نظام
اجتماعی -تاریخی ایران در اعصار گذشته برمیگردد
که نظامی وابســته بــه طبقات اجتماعی بوده اســت
(بهنــام .)۱۳۵۲ ،بهعنوان مثال خاندان شــاهرخی که
موضوع این پژوهش است ،نام خاندان خود را از یکی
از اجداد خود در عصر زندیه به نام شاهرخخان افشار
دریافت کردهاند که حاکم کرمان بوده است (وزیری،
.)۶۷۵ :۱۳۸۵
خاندان هنری خاندانی اســت که شــهرت خود
را به واســطهی افــراد یا اعضای هنرمندش کســب
مینمایــد؛ بنابراین هنرمند بهعنوان مهمترین مؤلفه در
خاندانهای هنری مطرح است .هنرمند نیز ارزش خود
را از ذات هنر کســب میکنــد ،درنتیجه ذات هنر آن
چیزی اســت که خاندان هنری را از سایر خاندانهای
دیگر متمایز میســازد .خاندانهــای هنری میراثدار

میکشــند که ادای آن میتواند بخشی از ظرفیتهای
فرهنگی یک جامعه را شکوفا سازد (زکریایی کرمانی،
.)۴۸ :۱۳۹۵

فنون ،خالقیتها ،قریحه و آبروی هنرمندان عرصهی
هنرهای سنتی هســتند که تعداد آنها در یک خانواده
از یک نفر تجاوز نموده اســت .هنرمندانی که در یک
خاندان هنری زندگی میکنند مسئولیتهایی بر دوش

جدول  .۱ساختار مؤلفههای شکلدهنده خاندانهای هنری
 )۱مؤلفهی اصلی
مؤلفههای

شکلدهندهی خاندان
هنری

هنرمند
 )۱ذاتی

وراثت

از طریق والدین منتقل میشود.

 )۲اکتسابی

آموزش

به صورت درون خاندانی و برون خاندانی.

 )۱جامعه

تأثیرات متقابل جامعه و هنرمند.

 )۲ارزشها

نظامهای ارزشی منفرد یا متکثر.

 )۳جغرافیا

نوع جغرافیا و اقلیم.

 )۲مؤلفههای تأثیرگذار
 )۳محیطی

مهمتریــن مؤلفههای شــکلدهندهی خاندانهای
هنری را میتوان در قالــب مؤلفههایی چون هنرمند،
وراثت ،جغرافیا ،جامعه ،آموزش و ارزشها بررسی و
تحقیق نمود .در این رابطه هنرمند بهعنوان مؤلفه اصلی
شناخته میشود که ســایر مؤلفهها بر او تأثیرگذارند.
وراثت عامل ذاتی اســت کــه از طریق عوامل ژنتیک
از والدیــن به فرزند منتقل میشــود و آموزش عامل
اکتســابی تلقی میشود که در یک نظام آموزش درون

خانوادگی به هنرمندان خاندان هنری منتقل میگردد؛
البته ممکن اســت این آموزش در ســطوحی خارج
از ســاختار خاندان هنری صورت بپذیرد .ســه عامل
ارزشهــا ،جامعه و جغرافیا بهعنــوان عوامل محیطی
شناخته میشوند .همهی انسانها به واسطهی خصلت
اجتماعــی بودن ،هم از جامعــه تأثیر میپذیرند و هم
برجامعه تأثیرگذارند و خاندانهای هنری از این قاعده
مستثنی نیستند.

جدول  .2تحلیل مزیتهای خاندانهای هنری در فرش کرمان

نمونه واحد تحلیل

کدگذاری باز

کدگذاری

کدگذاری

محوری

گزینشی
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(نگارندگان)

 آموزش در خانوادههای هنری از پدر به پسر است که اینروند میتواند نسلهای پی در پی ادامه یابد.
به فرزند گفته میشد.
 -معموال از بیرون از خانواده شاگرد نمیگرفتند و این در

درون گروهی .

 شکلدهی نظام آموزشی مهارتمحور.

نظام آموزشی
آموزشی-

مورد برخی هنرها مانند سفال یا زرگری بیشتر بود.
 تربیت هنرمند در این شیوه یکدستتر بود. درست است که همه چیز در یک خانواده بود اما بعد ازبزرگ شدن ،بچهها جدا میشدند و خودشان مسیر جدیدی
را آغاز میکردند.

حرفهای
 ایجاد نوعی تنوع و تکثر در عین
وحدت در نظام حرفهای هنرمندان .
 ساختار حرفهای نظامدار.

نظام حرفهای

] [ DOR: 20.1001.1.20082738.1397.14.34.4.5

 -بسیاری از رموز و فنون و اصطالحاً فوت کوزهگری فقط

 شکلدهی یک نظام آموزشی پیوسته

ادامه جدول  .2تحلیل مزیتهای خاندانهای هنری در فرش کرمان

کدگذاری باز

نمونه واحد تحلیل
 پدر هنر مند هم از نظر مالی و هم از نظر دانشی و عملیفرزندان خودش را حمایت میکرد.

کرمان به دلیل افزایش قدرت در نظام

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

محوری

گزینشی

 حفظ و حراست از موقعیت حرفهای و
هنری هنرمندان حوزهی طراحی فرش

 -فرزند یک هنرمند بزرگ میتوانست در سایه پدر در

کدگذاری

کدگذاری

خاندانهای هنری نسبت به هنرمندان

فضاسازی
حمایتی
حمایتی-

منفرد و بدون حامی.

تنگ میکند.

رقابتی

 تقویت خانوادههای هنری میتواند ضریب نفوذ هنرمندان ایجاد یک فضای رقابتی سالم جهت

را در جامعه افزایش میدهد.
 -رقابت بهجای بین افراد ،بین خانوادهها شکل میگیرد.

جامعهی طراح.

رقابتی

 رقابت بین خانوادهها باعث رشد و ترقی هنر میشود. خانواده از نظر اقتصادی فرزندان را حمایت میکند پسدوفصلنامه
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انجمن علمی
فرش ایران
شماره 34
پاییز و زمستان 1397

14

هم فرزند نوپا زودتر مستقل میشود و هم به اقتصاد

 افزایش زمینهی رشد اقتصادی فرش
کرمان.

خانواده و جامعه کمک میشود.

رشد
اقتصادی

اقتصادی

 فراهم آوردن جریانات هنری پیوسته و

 -خاندان هنری میتواند جریانساز شود چون زمینه ادامه

ادامهدار.

در نسلها را فراهم میکند.
 تحول ،تنوع و نوآوری در خانواده هنری راحتتر است. -نوآوری در خانواده هنری به پشتوانه بزرگان خانواده

 زمینهسازی بروز تحوالت چشمگیر در
نظام فرش کرمان.

جریان سازی

نوآوری و

نوآورانه

خالقیت

 تنوع و نوآوری در نظام طراحی فرش

زودتر پذیرفته میشود.

کرمان.
 ایجاد اتصال و پیوستگی بین هنرمندان

 -تقویت خانواده هنری میتواند ارتباط حرفهای بین

نسلهای مختلف.

نسلها ایجاد کند.
 زمینههای شکوفایی استعدادها در خانواده هنری به خاطرحمایتهای اجتماعی و خانوادگی بیشتر میشود.

 ایجاد زمینههای رشد و شکوفایی و
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 -رقابت در این جوامع نهادینهتر است.

رشد و شکوفایی متوازن در کل

فضاسازی

روابط
بینانسلی

بروز استعدادها در نسلهای پیدرپی.

 خیلی از فرشهای صادراتی کرمان در گذشته توسطهنرمندان همین خانوادهها طراحی شده است.

 زمینهسازی تبدیل فرش کرمان به یک

 استفاده از نقوش اروپایی و غیربومی نیاز به حمایتجامعه هنری دارد و خانواده هنری و حمایتش میتواند این

نظام متحول و پویای بینافرهنگی.

روابط
بینافرهنگی

زمینه را فراهم سازد.
(نگارندگان)

(نگارنده)

] [ DOR: 20.1001.1.20082738.1397.14.34.4.5

ارتباطی

اســاس و بنیان آموزش در هنرهای سنتی ،تلمذ در
محضر اساتید و دریافت تدریجی فنون در کنار آداب
خاص حرف بوده است (مقنیپور )۹۱ :۱۳۹۰ ،که این
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هنرمند درون جامعه تابع یک سری ارزشهاست
که این ارزشها بر شــخصیت هنــری وی تأثیرگذار
خواهند بــود« .ارزشﻫﺎ ،ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
آنهــا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و آنها را در زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻲداﻧﻨﺪ.
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮوﺿﻌﻴﺖﻫﺎي وﻳﮋه
ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻣﻲدﻫﻴﻢ» (محبوبیمنــش .)۵۱ :۱۳۹۱ ،البتــه
ارزشهــا تمام ًا اجتماعی نیســتند ،بلکــه گروهی از
ارزشها جنبــهی فردی دارنــد .ارزشهای فردی و
اجتماعی ،نظام ارزشــی مؤثر بر خاندانهای هنری را
شکل میدهند.
در فرش کرمــان خاندانهای هنری زیادی وجود
داشتهاند که هر یک به نوبهی خود تأثیراتی قابل توجه
بر ساحت فرش کرمان گذاشتهاند .از جمله مهمترین
خاندانهای هنری فرش کرمان میتوان به خاندانهای
بهارستانی ،بهرمند ،تجربهکار ،ذینی ،رسولی ،شاهرخی،
صوتی ،فخرالواعظین مهدوی ،مهرابی ،میرحســینی و
میسرجانی اشاره کرد .در مطالعات میدانی که در قالب
مصاحبه از مصاحبهشوندگان در مورد مزیتهای نظام
خاندانهای هنری به صورت ســازمان نیافته پرسش
شد ،برخی از این مزیتها استخراج و در قالب جدول
شمارهی  ۲ارائه شد.
نتایــج حاصل از ایــن تحلیل نشــان میدهد که
وجــود خاندانهای هنری در فــرش کرمان میتواند
مزیتهای آموزشــی -حرفهای ،حمایتــی -رقابتی،
اقتصادی ،خالقیت و نوآوری و ارتباطی داشــته باشد.
این مزیتها محورهای اصلی پرسشها در سطح سوم
مطالعه یعنی نقش و جایگاه خاندان شاهرخی در فرش
کرمان را تشکیل میدهد.

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 .)۲۲۱-۲۲۴ :۱۳۸۵ ،این
نظام ســاختاری در خاندانهای هنری فرش کرمان با
اندکی تفاوت وجود دارد .بر اســاس اسناد و مدارک،
وجود بافنده ،خلیفه و اســتادکار در نظام فرش کرمان
تقریب ًا قطعی است.
در ســاختار خاندان هنری هماننــد نظام صنفی
هنرهای ســنتی دو وجه آموزشــی و حرفهای در یک
راســتا قرار دارند .بدین معنا که آموزش در راســتای
حرفهآموزی و تهذیب نفس برنامهریزی شــده است.
در نظام صنفی خــارج از خاندانهای هنری ورود به
صنــف به همراه عالقه و عوامل بیرونی اســت اما در
نظامهای خانوادگی هنر ،ورود به صنف در راســتای
حفظ اصالتها و هویت خانوادگی تلقی میشود .در
ایــن نظام پدر برای فرزند هم معلم و هم ولی اســت
لذا آموزش به فرزند عمیقتر و خالصتر خواهد بود.
آموزش حرفهای در خاندانهای هنری ،آموزشی سینه
به سینه و نسل به نسل بوده است ،لذا بسیاری از فنون
و رموز مکتون در سینه هنرمند بدون هیچ چشمداشتی
به فرزند منتقل میشود .از آنجایی که شغل خانوادگی
بهعنوان یکــی از ارزشهای اجتماعی برای فرد تلقی
میشــد لذا حفظ شغل خانوادگی برای بزرگ خاندان
بسیار ارزشــمند بود .در چنین شــرایطی آموزشها
بســیار دقیق ،پدرانه و دلســوزانه صورت میپذیرد.
البته ذکر این نکته الزم به نظر میرســد که این انتقال
نسل به نســل تا زمانی صورت میپذیرد که حرفه یا
هنر خانوادگی در جامعــه واجد ارزشهای اجتماعی
و فرهنگی الزم باشــد ،در غیــر این صورت تغییر در
جریان مشــاغل صورت خواهد پذیرفت .با توجه به
یافتههــای میدانی پژوهش میتوان شــکلگیری یک
نظام آموزشی -حرفهای را بهعنوان یکی از مزیتهای

خاندانهای هنری در نظر گرفت.
 -۲-5مزیت حمایتی -رقابتی
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ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎد است که نیروی محرکه
و پیشرانندهی هر فعالیت اقتصادی است و محصول
آن نوآوری و خالقیت اســت (خدادادکاشی:۱۳۸۸ ،
 Marshall (1961: 197(.)۲۹معتقــد اســت که «در
یــک مکان یا بازار واحد هیــچ دو فردی را نمیتوان
یافت که برای رســیدن به هدف مشابهی از روشهای
دقیقا مشابه اســتفاده کنند .تمایل به تغییر علت اصلی
پیشرفت است» (خدادادکاشــی .)۳۰ :۱۳۸۸ ،خاندان
هنری در حــوزه اقتصاد هنر میتوانــد بهعنوان یک
برند 23شناسایی شود و اﻣﺮوزه از ارزش ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي نهادهــای اقتصــادی ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد (.)Atilgan, S¸afak & Serkan, 2005
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪ داراي ارزش وﯾﮋه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،نهــاد
اقتصادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻪ وﺟﻮد آن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي خود را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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یکی از مزیتهای قابل توجــه در مورد خاندانهای
هنری بحث رقابتی و حمایتی اســت .در راهاندازی 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.)۱۳۹۲ ،
در شروع هر فعالیت اگر حمایتها مختلف از طرف
نهادهای حامی وجود داشــته باشد ضمانت موفقیت
آن فعالیت بیشتر شــده و ضریب خطر پایین میآید.
حمایتها بیشتر از طریق دولتها و نظامهای سیاسی
برنامهریزی و بخشــی به صورت زیرساخت ،بخشی
رایگان و بخشی به صورت خرید خدمات در اختیار
بنگاهها قرار میگیرد اما در نظامهای ســنتی ،حمایت
بیشتر به صورت درونسازمانی بوده است .به عبارت
دیگر این نهادها و سازمانهای صنفی و اجتماعی بودند
که با حمایت از کسب و کارهای نوپا موجب حفظ و
بقای آنها میشدند .خدمات ارتباطاتی ،حقوقی ،مالی،
فنی ،سازمانی و مشاورهای در توانمندسازی کسب و
کارهای نوپا در جهان ســنت توسط جامعهی صنفی
صورت میپذیرفت .در ســاختار خاندانهای هنری،
چون نظام صنفی به نهاد خانواده وارد شــده است لذا
کلیــهی حمایتهای ارتباطی ،مالــی و فنی در درون
خانواده صورت میپذیرد .بــه عبارت دیگر خانواده
که در رأس آن هنرمندی با تجربه و شــناخته شــده
قرار دارد هم میتواند از هنرمندان نوپا حمایت کند و
هم به پشــتوانه فرد شناخته شده اعتماد جامعه صنفی
و حرفهای جلب میشــود؛ لذا ریســک کسب و کار
در ایــن خاندانهای با تجربه ،کمتر اســت .از طرفی
هنرمنــدان با تجربــه میتوانند خدمات مشــاورهای
رایگان و مفیدی به فرد جوان بدهند.
 -رقابت از ســوی دیگر ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮريﺗﺮﯾﻦ و

 -۳-5مزیت اقتصادی
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در راستای مزیت رقابتی -حمایتی خاندانهای هنری
فرش بحث مزیت اقتصادی نیز مطرح میشود .هنر-
صنعت فرش عرصهاي مستقل و در ارتباط و تعامل با
جامعه است که همواره بـين هنرمندان ،فرش تولیدی
و مشــتریان آن رابطهاي چند بعدی برقرار میشود که
ن آنها ميشــود
در نهایت باعث چرخش اقتصادی بی 
(محمــدی .)۱۴۶ :۱۳۹۴ ،فرش دســتباف بهعنوان
کااليي فرهنگي تا زمانی که در عرصه مبادالت عرضه
و تقاضا قرار ميگيرد ،بهعنــوا ن کااليي اقتصادی در
سازوکار علم اقتصاد اعم از کسب درآمد ،سود و زيان
و هزينهکردن برای آن قرار میگیرد (محمدی:۱۳۹۴ ،
۱۴۶نقل شده از مـردوخي .)126 :1386،اقتصاد فرش
همانند بســیاری از آثار هنری تابع حمایت نهادهای
اجتماعی اســت و این حمایتهای اقتصادی در سه
قالــب خصوصی ،دولتی و بازار آزاد شــکل میگیرد
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ زﯾﺮا
ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﯿﺐ از ﻣﺤﺼﻮﻻت بنــگاه
دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ نهادهــای اقتصادی ﺑﻪ
تالشهــای ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺰاﯾﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ (میرزایــی .)۱۳۹۴ ،بر
این اســاس خاندان هنری بهعنوان یــک برند مزیت
حمایتی و رقابتی خود را به خوبی آشــکار مینمایند.
هنرمندانی چون حسینخان و حسنخان دوم شاهرخی
در لــوای نام پــدر و برند خاندان شــاهرخی مزیت
حمایتی و رقابتی یافته و قادر میشــوند در جریاناتی
چون حضور شــرکتهای خارجی در فرش کرمان از
موقعیت مناسبی برخوردار شوند .این مزیت در مورد
هنرمندی چون امیرخان شــاهرخی در تولید فرش نیز
صادق است.

(محمــدی .)۱۴۷ :۱۳۹۴ ،در ارتبــاط با خاندانهای
هنری فــرش ،حمایتهای خصوصی و بازار آزاد در
مقطعی بیــش از حمایتهای دولتی بــود اما بعد از
تأسیس شرکت سهامی فرش بیشتر به صورت دولتی
شکل گرفته است .شــرکتهای چند ملیتی خارجی
و حامیان داخلی مانند دیلمقانــی ،میالنی ،صدقیانی
و امثال آن ،در قالــب حمایتهای بخش خصوصی
مطــرح و خریداران تــک فرش در بین تــوده مردم
بهعنوان حامیان آزاد شــناخته میشوند .با مروری بر
اســناد و مدارک فرش کرمان در عصر قاجار میتوان
حضــور پررنگ خاندانهای هنری فرش کرمان را در
میدان حمایت همهی گروههای حامی مشاهده نمود.
بهعنوان نمونه ،قرارداد ارائه شــده در تصویر شماره
 ۱به خوبی حمایت خصوصــی از هنرمندان خاندان
شــاهرخی را در فرش کرمان نشان میدهد .هر یک
از حامیان هنر -صنعت فرش ســعی دارد از تجربیات
و مهارت بهترینها بهره بگیرد تا در رقابت اقتصادی
موفقتر باشــد؛ لذا به برندها و نامهای آشنا و پرآوازه
توجه بیشتری میکند؛ در نتیجه وجود خاندان هنری
میتواند به تقویت بنیه اقتصادی خانواده کمک کرده
و رشد و بالندگی جوانان را منتج شود.
از سوی دیگر مزیت اقتصادی خاندانهای هنری
به صورت درونگروهی یا ســازمانی مطرح میشود.
خــود خاندان هنــری بهعنوان یک بنگاه یا ســازمان
اقتصــادی قابل تعریف اســت و هنرمندان درون این
سازمان چرخه اقتصاد بنگاه را میچرخانند .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 مزیتهای اقتصادی
بنگاه بهرهمند میشــوند .لذا میتوان چنین جمعبندی
نمود که خاندان هنری میتواند در راستای مزیتهای
حمایتی موجــب تقویت بنیه اقتصادی همهی اعضای
خاندان شود و در میدان رقابت آنها را نسبت به رقیبان

اقتصادی پیشتر قرار دهد.
 -۴-5مزیت خالقیت و نوآوری
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در مباحــث نظری هنر هرکجــا صحبتی از خالقیت
مطرح میشــود ،بدون واسطه پای واژهی نوآوری نیز
به میان میآید .شاید دلیل این امر این باشد که همواره
بعد از هر کنش خالقانه ،نوعی نوآوری پا به عرصهی
وجــود میگذارد .در مطالعــهی ویژگیهای هنرمند،
ﺧﻼﻗﻴﺖ یکــی از مفاهیــم مهم تلقی میشــود؛ زیرا
خالقیت و آفرینش ویژگی اصلی هر هنرمندی است.
مفهوم خالقیت یکی از پیچیدهترین مفاهیم انسانی به
شمار میرود .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.)۱۳۸۵ ،
خالقیت قــدرت کنار آمدن انســان در موقعیتهای
دشوار و توانایی حل مسائلی که فرد قب ً
ال راه حل آنها
را نیاموخته اســت ( )Mayer, 1989: 204و همچنین
توانایی فرد برای تولید ایدههــا ،نظریهها ،بینشها یا
پدیدههای جدید و بدیع است که در تمامی حوزههای
علمــی ،فنــاوری ،زیباییشناســی و اجتماعی واجد
ارزشهای زیادی اســت (مهدوینــژاد ،مهدوینژاد،
ســیلوایه .)۱۲۹ :۱۳۹۲ ،در هنر و به خصوص هنری
مانند فرش دســتباف خالقیت در تمام ســطوح از
طراحــی تا عرضه محصول واجد ارزش میباشــد و
امروزه باور بر آن اســت که خالقیت در حوزه فرش
میتواند بسیاری از مشکالت فرش دستباف را حل
کند و این ادعا کام ً
ال درست و منطقی است زیرا آنچه
فــرش ایران را به یکی از برندهای جهانی بدل نموده
همان خالقیت در فرایند تولید و عرضهی آن در طول
تاریخ بوده است.
همانطــور که گفته شــد نــوآوری بیانکنندهی

خالقیت به فعل رسیده است .در نوآوری «تواناییهای
ذهنی که از قدرت تخیل و خالقیت سرچشمه گرفته
میشود ،به صورت یک مفهوم و فکر جدید نمود پیدا
میکند .یعنی یافتههای ذهنی ما را به واقعیت نزدیکتر
و محســوستر میکند» (نخعی ۱۸۵ :۱۳۸۹ ،نقل شده
در افــروغ و قشــقایی فــر .)۱۳۹۵ ،در واقع نوآوری
عملیاتی و کاربردی کردن افکار و اندیشههای خالقانه
به حساب میآید (افروغ ،قشقاییفر .)۱۳۹۵ ،بنابراین
وقتی از خالقیت در حوزه فرش سخنی گفته میشود
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 بهعنوان مزیــت برای خاندانهای
هنری در حــوزه فرش نقش حمایتــی خاندانها در
ظهور خالقیت و نوآوری است .آشکارگری هر کنش
خالقانه و نوآورانه میتواند نوعی نگرانی در حوزهی
هنرهای سنتی به وجود آورد .معموالً در جوامع سنتی
کنشهای جدیدی که توسط افراد عادی روی میدهد،
خیلی مورد اســتقبال عام قرار نمیگیرد؛ البته این یک
قاعــدهی کلی نیســت زیرا نمونههــای خالف آن را
میتوان نشــان داد .اما همانطور که گفته شد معموالً
کنشهای خالقانهی مورد قبول ،مربوط به افراد عادی
و ناشناخته نیست .کنشهای انقالبی و ساختارشکنانه
در حوزهی هنرهای ســنتی ،بیشتر توسط اساتید تراز
اول و شناخته شده صورت میپذیرد زیرا نام استاد به
همراه کنش مطرح میشود و جامعه مقبولیت بیشتری از
عمل یک استاد شناختهشده دارد .همین مسئله موجب
میشــود جوانترها خیلی محتاتانه برخورد کرده ،لذا
در ســطوحی ممکن اســت همین احتیاط ریشههای
خالقیت و نوآوری را برای همیشه در آنها بخشکاند.
اما در خاندانهای هنری مسئله کمی متفاوت میشود.
نام خاندان و تأیید بــزرگان خاندان هم نوع خالقیت
و نــوآوری جوانان را کنترل میکند و هم جرأت بروز

آن را فراهم میســازد .لذا میتوان وجود خاندانهای
هنری را مزیتی برای خالقیــت و نوآوری و حمایت
از آن مطرح نمود .حمایتی که میزان خطرپذیری برای
مقبولیت جامعهی هنری را پایین میآورد.
 -۵-5مزیت ارتباطی
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فرهنگ و ارتباطات بهعنوان یک ضرورت انســانی
فراگردند ( )Prosser, 1987: 336بهطوریکه هابرماس
آغاز فرهنــگ را ارتباطات میدانــد (موالنا)1376 ،
از این روی فرهنگ و ارتباطــات دو مقولهی 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 کلیهی کنشهای
فرهنگی و به تبع آن هنری میتوان سطوحی از روابط
و ارتباطات درون و برون ســازمانی را مشاهده نمود.
فضاهــا و بافتهای اجتماعی بر نوع روابط انســانی
تأثیر قابل توجهی میگذارند .گســترش ارتباطات و
پیچیدگی سطوح ارتباطی را میتوان بهعنوان یکی از
مزیتهای خاندانهای هنری به شمار آورد.
در این پژوهش دو سطح اصلی روابط را میتوان
در ارتباط با خاندانهای هنری مطرح نمود که خاندان
بهعنــوان مزیــت در تقویت آن نقش بــازی میکند.
ســطح اول را میتوان درون سازمانی نامید .هر صنف
یا مجموعــهی اقتصادی برای تقویت موقعیت خود و
بهرهوری از شرایط الزم دارد با افراد و گروههای درون
صنف ارتباط ســازنده داشته باشــد .در حوزه فرش
روابط بین صنــوف دخیل و همکاران هر صنف یکی
از ضامنهــای موفقیت افراد به شــمار میآید .مزیت
خاندان هنــری زمانی در ارتباطات درون ســازمانی
آشکار میشــود که فرد عضو خاندان با توجه به برند
خانوادگی میتواند ســادهتر و تســهیلتر روابط بین
گروههای صنفی را برقرار نماید .به عالوه روابط شغلی
بین نسلهای مختلف یک خاندان هنری خیلی بیشتر

و عمیقتر 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
میشــود .در حالی که استاد و شاگردی که هیچ رابطه
خانوادگی ندارند ،به این راحتی روابط بین دو نســل
را برقرار نمیکنند .شاید همین عامل باعث میشد 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
پدیدههای ارتباطی را متفـ�اوت جلوه میده د (�Sam
 .)ovar & Richard, 2012: 58ارتباطــات بینافرهنگی
ابتــدا موجب توجه بــه جهان اطــراف ،فرهنگهای
دیگر و شــناخت آنها میشود که این شناخت نهایت ًا
موجب تحول در شناخت از خود است زیرا تا دیگری
نباشد خود معنایی پیدا نمیکند و خودشناسی معلول
توجه به وجوه مشــترک و تفاوتهای نهفته اســت.
مطالعهی روابط بینافرهنگی موجب فراهم شدن ابزار
و شیوههایی است که امکان ارتباط بین فرهنگ خودی
و دیگــر فرهنگها را ایجاد میکند و مســائلی را که
میتواند بهعنوان موضوعات مطلوب دو طرف در این
ارتباط مورد توجه قرار گیرد ،برای ما روشــن میکند
(زکریاییکرمانی ،شعیری و سجودی .)۱۳ :۱۳۹۲ ،اگر
مروری بر تاریخ فرش کرمان صورت پذیرد ،آشــکار
خواهد شــد که فــرش کرمان در شــکلدهی روابط
بینافرهنگی نقش قابل توجهی داشــته اســت .شاید
مهمترین دلیل شکلگیری این روابط خلق فرشهایی
چون مشاهیر یا فرشهای تصویری متأثر از گوبلنهای
فرانســوی اســت (ملــول .)۱۳۸۴ ،از آنجایــی که
حسنخان اول از هنرمندان شاخص خاندان شاهرخی

ولیخان افشــار تا مرتضی قلیخان افشــار ،بزرگان
خانــدان شــاهرخی حاکمــان کرمان بودنــد اما در
حدود پنج نســل پیش گروهی از افــراد این خاندان
با فراهم شــدن شرایط شکلگیری خاندانهای هنری
به عرصهی هنــر روی آوردند و یکــی از مهمترین
خاندانهــای هنری کرمان را شــکل دادند .هنرمندان
خاندان شاهرخی با کمک همعصران خود برگی زرین
در تاریخ هنر کرمان شکل دادند.

تصویرسازی زبردست بوده است لذا این توانایی او در
طراحی فرشهای تصویری کرمان به کار رفته اســت.
نمونههایی از تصویرســازی حســنخان برای فرش
کرمان امروزه در مجموعههــای خصوصی و موزهها
وجود دارد که شــاید شاخص آن تصویر ناصرالدوله،
حاکم کرمان است که ادواردز ( )۱۳۵۷آن را در کتاب
قالی ایران چاپ کرده است.
 -6خاندان شاهرخی در فرش کرمان
خاندان شــاهرخی اصالت افشــاری دارند و از زمان
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الگوی  .۲نمودار شجره هنرمندان خاندان شاهرخی (نگارندگان)
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شجرهی هنرمندان خاندان شاهرخی در چهار نسل
قابل بررسی است که نسل اول از فرزندان آقانجف که
روحانی فرهیختهای در کرمان به شمار میرفت ،آغاز
شد .محسنخان و عبدالحسینخان دو فرزند آقانجف
به عنوان هنرمندان نســل اول ،به کار هنری مشــغول
بودند که از این میان محســنخان از شهرت و توانایی
بیشــتری برخوردار بود .وی نگارگر و نقاش قلمدان
و قــاب آینه بود که طراحی پارچههای شــال ترمه و
فرش را نیز به خوبی انجام میداد .نسل دوم هنرمندان
شــاهرخیها از باالترین جایگاه در بین هنرمندان این

دوره برخــوردار بودنــد .حســنخان اول ،امیرخان،
احمدخان ،باقرخــان و محمدخان به عنوان هنرمندان
نسل دوم به حساب میآیند .از باقرخان و محمدخان
اطالعات چندانی در دست نیست اما دو نابغهی بزرگ
فرش کرمان یعنی حسنخان اول و احمدخان در این
نسل قرار دارند .حسنخان اول که بهعنوان معلم ثانی
هم شــهرت دارد ،یکی از نوادر و نوابغ طراحی فرش
کرمان به حساب میآید که آثار زیبایی از وی به ویژه
در حوزه فرش تصویری به جای مانده است .امیرخان
فرزند دیگر محسنخان نیز به کار فرش اشتغال داشت
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تصویر  .۲نفر نشسته محسنخان شاهرخی ،ایستاده از راست نفر اول
حسنخان شاهرخی ،نفر چهارم امیرخان شاهرخی– احتما ًال کودک
کنار حسنخان ،محمدعلی شاهرخی است( .مجموعه عکسهای
خانوادگی علی شاهرخی فرزند حسینخان شاهرخی)

تصویر .3حسنخان شاهرخی بزرگترین هنرمند و طراح فرش کرمان
در نسل دوم خاندان شاهرخی
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اما وی بیشــتر در حوزهی تولید و آن هم در روستای
جوپار تمرکز داشت.
عبدالحســینخان برادر محسنخان شاهرخی سه
پسر داشــت که احمدخان ،باقرخان و محمدخان نام
داشــتند .از میان فرزندان عبدالحسینخان ،احمدخان
شــاهرخی از جایگاه برجســتهای برخوردار بود .وی
را میتــوان درکنار حســنخان شــاهرخی بهعنوان
برجستهترین هنرمندان این خاندان برشمرد.
نسل ســوم هنرمندان خاندان شاهرخی هرگز به
اندازهی نسل دومیها تأثیرگذار نبودند که شاید یکی
از دالیل عمدهي آن آغاز نــزول اقتصاد فرش کرمان
بوده باشد .در واقع هنرمندان این نسل شامل هاشمخان
و محمدعلی خان به عنوان فرزندان حســنخان اول
و حســنخان دوم و حســینخان به عنوان فرزندان
احمدخان در زمانی ســکان هنــر خانوادگی خود را
بهدســت گرفتند که همــراه با بالندگــی آنها اوضاع
اقتصادی فرش کرمان نیز پای در شــیب نزول گذارد،

بنابراین نســل ســوم را میتوان مقارن با آغاز بحران
نقش و جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی دانست .از
نســل چهارم تنها دو هنرمند به جای مانده که محمد
شــاهرخی فرزند حســینخان به هنر مجسمهسازی
اشتغال داشت و تنها عشرت شاهرخی به نقاشی فرش
به عنوان هنر خانوادگی خود پرداخت.
مهمترین شاخصههای آثار هنری هنرمندان خاندان
شــاهرخی ،ایعاد زیباییشناختی ،خالقیت و نوآوری،
تداوم ســنتها در عین نوجویــی ،توجه به مضامین
روایــی ،توجه بــه طبیعت ،توجه بــه ادب و عرفان،
نخبگی ،پیشــرویی ،مدیریت ،پایبنــدی به ارزشها،
توجه به نظام آموزش اســتاد و شــاگردی ،ذوفنونی،
بیناهنری ،توجه به بنیانهای فرهنگی ،اخالق مداری،
دین مداری ،توجه به اقتصاد و مدیریت ،آزاد اندیشی،
حرکت به همراه زمان ،مؤثر بودن در جریانات هنری،
خدمترسانی ،توجه به روابط بینافرهنگی و امثال آن
است (زکریایی کرمانی.)۱۳۹۵ ،

 -7مطالعــه جایگاه و نقــش هنرمندان خاندان
شاهرخی
 -7-1جایگاه خاندان شاهرخی
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جایــگاه رابطهی 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 میتوانــد در دو قالب درزمان و
همزمان مورد ارزیابی قــرار بگیرد .تحوالت جایگاه
هنرمنــدان کرمانی با تحوالت ارزشــی ارتباط دارد.
تــا زمانی کــه ارزشهای هنری فــرش در کرمان با
ارزشهای مبادلهای و اقتصادی همپوشــانی داشــته
باشــد ،منزلت هنرمندان فرش نیز باالتر میرود زیرا
سرمایه اقتصادی یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده
جوامع معاصر اســت و هر آنچه موجب تقویت این
ســرمایه شــود در میدان فرهنگی جامعــه تأثیر قابل
توجهی میگذارد و بر سلیقه یا ذائقه مصرفکنندگان
تأثیر میگذارد (گنجــی و حیدریان)۸۴ :۱۳۹۳ ،؛ اما
با فاصله گرفتن دو نظام ارزشــی اقتصادی و هنری و
زوال اقتصاد هنرمندان فــرش جایگاه اجتماعی آنها
در میدان اجتماعی تغییرات قابل مالحظهای را تجربه
میکند .از آنجایی کــه در گفتمان عصر قاجار فرش
بیشتر بهعنوان یک شیئ 24اقتصادی و صنعتی شناخته
میشد لذا برخورد با فرش و افراد دخیل در آن بیشتر
تابع ارزشهای اقتصادی سنجیده میشد؛ 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.
نظامهای ارزشــی جامعه به راحتی به حوزههای
هنری وارد میشــوند و هم در گســترش انواع هنرها
و هم در محتــوا و مضمونهایی که در یک اثر هنری

بــدان پرداخته میشــود ،تأثیر میگذارنــد .ارزشها
شــکلدهندهی تمایالت و منشهای هنری(ســلیقه)
هســتند مث ْ
ال در هنر اســامی ارزشهای اســامی
حکمفرما میشــود و در هنر بودایی ارزشهای آیین
بــودا بهعنوان ارزشهای هنری مطرح میشــود .این
مقوله تابع میدان فرهنگی اســت که بوردیو در رابطه
با سرمایه اجتماعی بدان اشاره دارد (بوردیو.)۱۳۸۴ ،
ارزشهای اقتصــادی بهعنوان یک گونهی مهم از
ارزشهای حاکم در جامعه مطرحاند که بودریار آنها
را تحت عنوان ارزشهای مبادلهای میخواند (لچت،
 .)۳۴۳ :۱۳۸۳فرش کرمان در عصر قاجار یک کاالی
مبادلــهای صنعتی بود و همچون عصر حاضر بهعنوان
یک فعالیت هنری دیده نمیشــد ،بلکه حرفهای بود
همانند ســایر حرف که بخش قابل توجهی از نیروی
انسانی را شــاغل کرده بود .در آن زمان صنعت فرش
کرمان بهعنوان مهمترین کاالی صادراتی منطقه و ایران
مطــرح بود ،بنابرایــن از ارزش اقتصادی ،کاربردی و
مبادلهای باالیی برخوردار بوده است (زکریایی کرمانی،
.)۲۲۳ :۱۳۹۱
با ورود به عصر فنآوریهای جدید حضور صنایع
بزرگ مانند مس و رشد اقتصاد باغداری پسته ،صنعت
فرش رونق خود را از دست داد و بیشتر بهعنوان یک
هنر دســتی و یک سرمایه فرهنگی -اجتماعی شناخته
میشــود؛ به عبارت دیگر بنیانهای صنعت فرش در
زمان حیات هنرمندان شــاخص خاندان شاهرخی و
به ویژه نســل دومیها بر اساس ارزشهای اقتصادی
استوار شد .در آن زمان تولیدکنندگان داخلی و خارجی
و بعدها شرکت ملی فرش ایران بهعنوان حامیان فرش
از هنرمندان شــاخص حمایت میکردند و با حمایت
آنها جایگاه اجتماعی و بهصــورت فرعیتر جایگاه
اقتصادی این هنرمندان ارتقاء مییافت اما با به حاشیه
رفتن صنعت فرش و بروز مشــکالت اقتصادی برای
دستاندکاران این حوزه در کرمان موقعیت اجتماعی

این هنرمندان نیز دچار تنزل شد .این بار سرمایهداران
صنعتــی و کشــاورزی از جایگاه اقتصــادی باالتری
برخوردار شــدند و نتیجهی آن کاهــش ارزشهای
مبادلــهای در فرش کرمان و در عوض مطرح شــدن
ارزشهای نشانهای و هنری بهعنوان ارزشهای غالب

اســت (زکریایی کرمانی .)۲۱۰ :۱۳۹۵ ،البته این نوع
نگرش هنری به فرش مربوط به دو دههی اخیر است
که وضعیــت جایگاه اجتماعی طراحــان و هنرمندان
فــرش کرمان را بهبود بخشــیده اســت اما وضعیت
اقتصادی آنها مشکالت عدیدهای دارد.

جامعه معاصر
سرمایه فرهنگی
میدان فرهنگی

منزلت

جایگاه

جامعه معاصر
تحوالت در سرمایه اقتصادی موجب تغییر در سرمایههای فرهنگی میشود و این تحوالت میدان فرهنگی جامعه را دستخوش
تغییر و تحوالت میکند .تغییرات در میدان موجب تغییر در منزلت هنرمندان خاندان شاهرخی و در نتیجه تغییر در جایگاه
اجتماعی میگردد

الگوی  .3الگوی تحوالت جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی با توجه به تحوالت جامعه معاصر (نگارندگان)
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یکی از دالیل مهم کمتوجهی نسل جدید خاندان
شــاهرخی به حوزهی طراحی نزول جایگاه اجتماعی
هنرمندان فرش در کرمان بوده اســت؛ اما با تغییر نظام
ارزشــی از ارزشهای مبادلهای به سمت ارزشهای
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 شایستهی
آن فاصلهی بسیاری دارد .الزم است مسئولین فرهنگی
و اجتماعی کرمان به هنر فرش بهعنوان یک هنر هویتی
بنگرند و با فرهنگســازی گســترده ،زمینهی آشنایی
نسل جوان را نســبت به هنر فرش فراهم سازند .باید
بافندگی در کرمان بهعنوان یک هنر شــناخته شود و
بافنــدگان در میان هنرمندان این منطقــه از منزلت و
جایگاه شایســتهای برخوردار شوند؛ زیرا اگر بافندهی

خوب نباشد بهترین طرحها نیز قابل بافت نمیباشند.
یکی از مهمتریــن عوامل رکود فرش کرمان در عصر
حاضر نزول کمی و کیفی بافندگان فرش کرمان است
(قهاری .)۱۲۰ :۱۳۸۰ ،شــاید به همین دلیل باشد که
امروزه بســیاری از طرحها و نقوش ریــز کرمانی را
بافندگان ماهر و توانای قمی با ابریشم و بسیار ظریف
میبافنــد و بازار خوبی هــم دارد .عالوه بر قم برخی
از طرحهــای اصیل کرمانی در حوزهی فرش مشــهد
و تبریز بافته میشــود که تبریز از نظر ســاختار بافت
با فرش کرمان بســیار متفاوت است .به نظر میرسد
باید در زمینهی بافت فرش کرمان تحول قابل توجهی
روی دهد ،تا زمین ه برای رشــد طراحانی خالق چون
هنرمندان خاندان شــاهرخی فراهم شود؛ در غیر این
صورت نتیجهی خالقیــت و توانایی طراحان کرمانی
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سرمایه اقتصادی

در عرصههای جهانی با عنوان ابریشمهای قم و تبریز
شــناخته میشود و در نتیجه فرش کرمان به فراموشی
سپرده شده و درنهایت جایگاه هنرمند فرش نیز نازلتر
میشود.
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 -7-2نقش خاندان شاهرخی در فرش کرمان
همانطور که در بخش مبانی نظری شــرح داده شد،
نقش و جایگاه دو وجه به هم پیوسته و تفکیکناپذیرند
بنابراین باید این دو را در راســتای هم مطالعه نمود.
نقش یک هنرمند در عصــر حیات هنریاش جایگاه
او را شــکل میدهــد و جایگاه برای یــک هنرمند
نقش میســازد .هنرمندان شاخص خاندان شاهرخی
از آنجایی شــاخص شــدند که در جریان تحوالت
فرش کرمان نقش داشــتند .آنها به دلیل برخورداری
از برجســتگی در میان همعصرانشان بهعنوان 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 فرشهای تصویری به حوزهی
فــرش کرمان بهعنوان شــاخصترینها دخیل بودند
(زکریایی کرمانی .)۲۱۱ :۱۳۹۵ ،هر یک از هنرمندان
خاندان شــاهرخی در زمان حیــات نقشهایی را در
حوزه فرش کرمان بازی میکردند که برخی براساس
آثار هنری آنها قابل شناسایی است و برخی برمبنای
شــواهد و اســناد خارج از آثار آنها قابل دریافت و
تبیین است .براساس مطالعات میدانی و مصاحبههای
عمیق و ســازمان نیافتهای که با مطلعــان این حوزه
صــورت پذیرفت ،میتوان به شــش نقش اصلی در
ارتباط با هنرمندان خاندان شاهرخی رسید.

همانطور که در جدول شــماره  ۳مشــخص شد؛
پس از فرایند تقلیلگرایی ،ســازماندهی و کدگذاری
محــوری (میرزایی )۹۷۵ :۱۳۹۵ ،شــش نقش اصلی
شــامل  )۱تقویت ارزشها و هویت )۲ ،الگوسازی،
 )۳تأثیرگــذاری فرازمــان و ماندگار بــر جامعه)۴ ،
مصونســازی از تأثیرپذیــری فرهنــگ دیگری)۵ ،
جریانســازی در تحوالت فرهنگی و هنری  )۶مؤثر
بودن در شاخصههای محصول فرش استخراج شد.
هنرمند بهعنوان عضوی تأثیرگذار در جامعه هم از
اجتماع خود تأثیر میپذیرد و هم بر آن تأثیرگذار است
(الکساندر .)۵۴ :۱۳۹۳ ،نقش هنرمندان در جامعه تأثیر
بر نگرشها و رفتارهاســت .لذا با این پیشفرض که
طراحان فرش جزیی از هنرمندان هســتند لذا میتوان
اســتنباط کرد که هنرمند هم از جامعه تأثیر میپذیرد
(نظریه بازتاب) و هم بر جامعه تأثیر میگذارد .نتیجه
حاصل از این تحلیل بر نقــش تأثیرگذاری هنرمندان
خاندان شاهرخی تأکید دارد .در نقوش استنباطی در این
پژوهش میتوان ردپای مستقیم تأثیرگذاری هنرمندان
خاندان شــاهرخی را بر جامعه فرش به طور اخص و
جامعه به طور عمومی میتوان مشاهده نمود .لذا نقش
مهــم تأثیرگذاری را میتوان در دو ســطح فرهنگی و
هنری بررسی نمود .در سطح اول میتوان تأثیر فرازمان
و ماندگار هنرمندان شــاخص خاندان شاهرخی را بر
جامعه به ویژه جامعهی فرش کرمان مشــاهده نمود.
هنــوز بعد از گذر چندین دهه طرحهای منســوب به
حســنخان در فرش کرمان کار میشود و گروهی از
طرحها به عنوان حسنخانی شهرت دارند .این مسئله
میتواند تأثیر فرازمانی هنرمندان را تبیین کند.

جدول  .3تحلیل محتوای دادههای حاصل از مصاحبه در رابطه با نقش هنرمندان خاندان شاهرخی

گزارههای شاخص

مقولههای اصلی

الگوسازی باید هم رفتاری باشد و هم هنری.

 رسالت فرهنگی -اجتماعی هنرمند

حسنخان و احمدخان میتوانند الگو باشند.

 ارزشهای فرهنگی -اجتماعی

محسنخان ،حسنخان و احمدخان الگوهای فرهنگی هستند.
شناخت و معرفی هنرمندان میتواند باعث تقویت هویت شود.
هنرمند نباید تک بعدی باشد.
هنرمند رسالت فرهنگی اجتماعی دارد.
هنرمندان خاندان شاهرخی واجد ارزشهای فرهنگی و اجتماعی
هستند.
برای الگوسازی باید نقاط مثبت الگو شود.
این هنرمندان میتوانند برای هنرمندان نسل جوان ایجاد انگیزه

بیگانه در جامعه گسترش مییابند.
هنرمندان فرش کرمان اساس و بنیان تحوالت فرش هستند.
میتوان جنبشهای هنری را در فرش کرمان مشاهده نمود.
هرکجا تحولی در یکصد سال اخیر فرش کرمان روی داده می
توان رد پای هنرمندان خاندان شاهرخی را دید.

حیاتشان قابل مشاهده است.
طرحهای منسوب به حسنخان هنوز در فرش کرمان کار میشود.

رسالت و ارزش

هنرمند

 ایجاد انگیزه در مخاطب

 تقویت هویت در جامعه

تأثیر بر جامعه

هنرمندان
 مثبتگرایی در الگوسازی

الگوسازی مثبت و
چندوجهی

 الگوسازی چندوجهی
 آسیب الگوگیری از بیگانگان
 هنرمندان معیار تحوالت و
جنبشها
 هنرمندان دخیل در شکلگیری
سبکها

فرهنگپذیری
از دیگری
معیار شدن هنرمند
در سبکها و
جریانات

هنرمندان شاهرخی بر کیفیت فرش کرمان مؤثر بودند.
هنرمندان شاخص شاهرخی بر اقتصا فرش کرمان تأثیر مثبت

الگوسازی

تأثیرگذاری
فرازمان و
ماندگار بر
جامعه

مصونسازی
از
تأثیرپذیری
فرهنگ

 تأثیر هنرمندان در دوران حیات
 تأثیر هنرمندان بعد از حیات
فیزیکی

تأثیر فراحیات

جریانسازی

 ماندگاری هنرمندان با استعداد
 تأثیر خالقیت بر ماندگاری هنرمند

دیگری

هنرمند

طرحهای خالقانه ماندگار میشوند چون بر سایرین تأثیرگذارند.

هنرمندان شاهرخی تنوع گونههای طرح و نقش را تقویت کردند.

هویت

 لزوم معرفی و الگوسازی از

هنرمندان شاهرخی دارای استعداد هستند.
هنرمند پیشرو ماندگار میشود نه هنرمند مقلد.

ارزشها و

 لزوم چندبعدی بودن هنرمند

هنرمندان شاهرخی در تمام سبکهای فرش کرمان حضور دارند.
تأثیر هنرمندان شاهرخی عالوه بر زمان حیاتشان در دوران بعد از

تقویت

ماندگاری هنرمندان

 تأثیر پیشرویی در ماندگاری

فرهنگی و
هنری

احمدخان در قالیهای بعد از جریان ترمه صاحب سبک هنری

 مؤثر بر اقتصاد فرش

بوده است.
شده است.

 مؤثر در تنوع طرح و نقش

تأثیر هنرمندان در
محصول فرش

مؤثر در
شاخصههای
محصول
فرش

(نگارندگان)
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داشتند.
حسنخان در تصویرسازی فرش کرمان صاحب سبکی ادامهدار
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در تحوالت

هنرمندان شاخصی چون حسنخان جریانساز بودند.
 مؤثر در کیفیت فرش
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کنند.
چون الگوهای خودمان را معرفی نمیکنیم و نمیشناسیم الگوهای

کدهای محوری

نقشها

تأثیر فرازمانی هنرمنــدان خود نتایجی در بر دارد
که یکی از مهمترین نتایج آن مصونســازی اســت.
امروزه بــا طرح مســئله جهانی شــدن و قرارگیری
فرهنگها در همشــکلی آسیب فراموشی فرهنگهای
بومی مطرح میگردد که پاســخ اندیشــمندان به این
آســیب طرح بومیسازی فرهنگی و حفظ هویت ملی
(شوکتیآمقانی )۱۳۹۱ ،در کنار پیشرفت وجوه مادی
و غیرمادی فرهنگ است .هنرمندان بهعنوان پیشتازان
خط مقدم فرهنــگ میتوانند موجب مصونســازی
تأثیــرات فرهنگ بیگانه شــوند .هنرمنــدان خاندان
شاهرخی و سایر هنرمندان میتوانند 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 شاخصســازی رفتارها و نگرشهــای هنرمند به
ارزشهای 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 عرصــهی فرهنگ باز میشــود و آن نقش تقویت
ارزشها و هویت فرهنگ بومی است.
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تأثیرگذاری فرازمان و ماندگار بر جامعه

مصونسازی از تأثیرپذیری فرهنگ دیگری




تقویت ارزشها و هویت

جریانسازی در تحوالت فرهنگی و هنری
مؤثر بودن در شاخصههای محصول فرش

نقش هنرمندان خاندان شاهرخی

سطح هنری

جوان باشد تا با دستیابی به حوزههای متنوع معرفتی،
زمینهی رشــد و اعتالی فرش ایران را فراهم سازند.
یکی دیگــر از نقشهای مهم هنرمنــدان این خاندان
جریانسازی هنری اســت .به عبارت دیگر هنرمندان
خاندان شاهرخی چون حسنخان و احمدخان دارای
سبک بودند و این سبکها در فرش کرمان ماندگار شد
و تأثیر این ســبکها را میتوان در فرشهای معاصر
کرمان نیز مشــاهده نمود .شــاخص بودن و سبکدار
شــدن این هنرمندان بر ابعاد هنری و اقتصادی فرش
کرمان نیــز تأثیرگذار بوده اســت .فعالیت احمدخان
در طراحی فرشهای شــرکتهای مهم تولید فرش و

] [ DOR: 20.1001.1.20082738.1397.14.34.4.5

ســطح دوم نقش هنرمندان خاندان شاهرخی در
ســطح هنری اســت .ضمن تأیید نقش الگوسازی و
تأثیرفرازمان در سطح فرهنگی ،میتوان این نقوش را
در فرایند خلق اثر هنری نیز مشــاهده نمود .مثال ابعاد
چندگانه و نگرش حکیمانه هنرمندی چون حسنخان
را میتــوان به عنــوان الگو مطرح نمود .حســنخان
ادبیات ایران را خوب میشناخت؛ ریاضی و طب سنتی
میدانست و به نجوم عالقمند بود .به زبانهای عربی
و فرانسه آگاهی داشت و در گونههای مختلف هنری
چون نقاشــی زیرالکی و طراحی فرش تسلط داشت.
اینها میتواند زمینهی الگوسازی هنری برای هنرمندان

سطح فرهنگی
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الگوی .4تحلیل روابط نقش هنرمندان خاندان شاهرخی در حوزه فرش کرمان (نگارندگان)

حضور فردی چون هاشمخان در شرکت فرش کرمان
و یا تالشهای بیمثال امیرخــان در اقتصاد منطقهی
جوپار کرمان شواهد تأثیر هنرمندان خاندان شاهرخی
در محصول نهایی فرش کرمان است.
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 -8نتیجهگیری
ســاختار حرفهآموزی در تاریــخ فرهنگ ایران زمین
فرایندی پیوســته و به صورت نهادینه بوده است که
آموزههای ســینه به ســینه از پدر بــه فرزند موجب
شکلگیری ســاختاری به نام خاندانهای هنری شده
است .این خاندانها بهعنوان یکی از ارکان مهم صنایع
و حرف ســنتی بودهاند .خاندانهای هنری معموالً به
نام بزرگترین و شــاخصترین فرد خاندان و یا با نام
حرفهی خانوادگی شناخته میشوند که میتوان آنها
را بهعنــوان یک ظرفیت فرهنگی به شــمار آورد .در
عصر حاضر به دلیل تحــوالت اجتماعی ،آموزههای
آکادمیک و تغییر در ســاختار صنعت موجب شــده
اســت تا خاندانهای هنری به فراموشی سپرده شوند
لذا در این پژوهش سعی شد با مطالعهی کیفی نقش و
جایگاه هنرمندان این خاندانها ،تا حدودی ظرفیتها
و مزیتهــای این مؤلفههای فرهنگی مورد بررســی
و تحلیل واقع شــود .در ســطوح اولیه مقدماتی این
پژوهش تعاریفی در مورد خاندانهای هنری صورت
پذیرفــت که میتواند در تقویــت ادبیات نظری این
حوزه قابل توجه باشــد .لذا مقصود از خاندان هنری،
مجموعهی هنرمندانی اســت کــه در یک خانواده به
رشد و شکوفایی هنری رســیده و موجب شهرت و
اعتالی خانوادهی خود شدهاند.
مهمترین یافتهی این پژوهش پاسخ به این پرسش
اصلی اســت که نقش و جایگاه هنرمندان خاندانهای
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 مزیتهای خاندانهای
هنری به طور عام میشــود .وجود خاندانهای هنری
در حــوزهی فرهنگ و هنر کرمان بــه صورت عام و
در حوزهی فرش کرمان بــه صورت خاص میتواند
مزیتهای آموزشــی -حرفهای ،حمایتــی -رقابتی،
اقتصادی ،خالقیت و نوآوری و ارتباطی داشــته باشد.
خاندانهــای هنری یک نظام آمــوزش حرفهای ناب
و اخالقمــدار را پایهگذاری میکننــد .محصول این
نظام آموزشی حرفهای شــکلگیری نهادی اجتماعی
با عنوان خاندان هنری اســت که دو وجه عواطف و
تعلقات خانوادگی را با وجوه شغلی و حرفهای درهم
میآمیزد و قدرت این نهــاد را افزون میکند .تقویت
قدرت خاندانهای هنری موجب افزایش توان رقابتی
اعضای این نهاد اجتماعی -حرفهای میشــود که این
تــوان رقابتی خــود معلول حمایت مــادی و معنوی
خاندان هنری است .حمایت و رقابت در نهاد حرفهای
خانوادگی موجب میشود تحوالت و نوآوریهای تابع
برند خاندان بیشتر در جامعه مورد پذیرش قرار بگیرد
و فــرد عضو خاندان حرفهای میتواند به پشــتوانهی
حمایت بزرگان خانواده به نوآوریهای جدید دســت
بزند .حمایت خاندانهای هنری از اعضای خود هم در
وضعیت اقتصادی و معیشــتی افراد و هم در نظامهای
ارتباطی درون و برون گروهی نهاد خاندان هنری تأثیر
به ســزایی میگذارد بنابراین میتوان خاندان هنری را
به عنوان یک ظرفیت فرهنگــی برای فرش کرمان به
حساب آورد.
در ســطح دوم این پژوهش اشــارهای به ساختار
خاندان شــاهرخی بهعنوان یکــی از خاندانهای مهم
فــرش کرمان شــد کــه در این میان محســنخان و
فرزندش حسنخان اول در کنار احمدخان برادرزادهی
محسنخان شاهرخی به عنوان هنرمندان شاخص این
خاندان اشــاره شد و در سطح ســوم به تبیین نقش و
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1.A. Cecil Edwards
 O.C.M (oriental carpet manufacturers( .2يکــي از
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شرکتهاي چندمليتي سرمايهگذار در فرش ايران در اواخر عصر
قاجار و اوايل دوران پهلوي
1. Sequential Sampling
2. Emergent
3. Informal Interview
4. Conventional Content Analysis
5. Preconceived Categories
6. Rocheblave – Spenle
7. Cottrel
8. Linton
9. Value
10. Valuation
11. Theory of Value
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جایگاه این افراد پرداخته شد .نقش و جایگاه به عنوان
دو عنصر وابسته و تابع هم مطرح میشوند .نقش افراد
تابع جایگاه اجتماعی آنهاســت و جایگاه اجتماعی
نقش افراد را شکل میدهد .لذا هر یک از این مؤلفهها
بر دیگری تأثیرگذار خواهد بود .ازجمله نتایج مهم این
پژوهش میتوان به ارتبــاط جایگاه هنرمندان خاندان
شاهرخی با منزلت اجتماعی اشــاره نمود .به عبارت
دیگر جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی تابع تغییر و
تحوالت جامعهی 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 ســرمایههای فرهنگی میشود و این
تحوالت میدان فرهنگی جامعه را دســتخوش تغییر و
تحوالت میکند .تغییــرات در میدان موجب تغییر در
منزلت هنرمندان خاندان شــاهرخی و در نتیجه تغییر
در جایگاه اجتماعی میگردد .پس منزلت اجتماعی و
نظام ارزشی حاکم بر جامعه موجب تحوالت جایگاه
هنرمندان خاندان شــاهرخی در جامعهی کرمان بوده
است و این الگو هنوز در جریان است .این جایگاه پویا
در عرصهی زمان میتواند موجب شــکلگیری نقش
هنرمندان این خاندان باشــد .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که مهمترین نقش هنرمندان خاندان شاهرخی
شامل شــش نقش اصلی شــامل  )۱تقویت ارزشها
و هویــت )۲ ،الگوســازی )۳ ،تأثیرگذاری فرازمان و
ماندگار بــر جامعه )۴ ،مصونســازی از تأثیرپذیری
فرهنگ دیگری )۵ ،جریانسازی در تحوالت فرهنگی
و هنری  )۶مؤثر بودن در شاخصههای محصول فرش
میشود .آنچه از تحلیل این شاخصهها بدست میآید
نقش تأثیرگذاری هنرمندان در ابعاد فرشی و فرافرشی
اســت .نقش هنرمندان در این پژوهش در دو ســطح

فرهنگــی و هنــری تفکیک م طبقهبندی شــد که در
نهایت مهمترین نقش آنها تقویت هویت و ارزشهای
فرهنگی و همچنین توســعهی کمی و کیفی محصول
نهایی فرش کرمان بوده است.
در پایان میتوان گزارههای نظری این پژوهش را
در قالب عبارات زیر مطرح نمود:
خاندان هنری یــک ظرفیت فرهنگی -اجتماعی-
اقتصادی اســت که میتوان موجب تقویت ســطوح
فرهنگی و هنری فرش دســتباف کرمان شود .عالوه
برایــن تقویــت خاندانهای هنــری موجب تقویت
ارزشهای فرهنگی و هویتی جامعه شود.
نقش و جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی در فرش
کرمان تابع نظامهای ارزشــی حاکم بر جامعه و میدان
فرهنگی است .در این میدان ،سرمایههای اقتصادی و
فرهنگی موجب تحــوالت منزلت اجتماعی هنرمندان
میشــود و تحوالت منزلت ،جایگاه پویای افراد را در
نظام فرهنگی شــکل میدهد .نقش هنرمندان نیز تابع
جایگاه آنهاســت بنابراین منزلت ،جایگاه و نقش سه
مؤلفهی پیوسته و مرتبط با یکدیگر در رابطه با نقش و
جایگاه هنرمندان خاندان شاهرخی هستند.

12. Rudolf- Hermann Lotze
13. Albrecht Ritschl
)14. Friedrich Nietzsche(1844 –1900
15. Alexius Meinong
16. Christian Von Ehrenfels
17. Max Ferdinand Scheler

18. Nicolai Hartmann
19. Sagy
20. Gallagher
21. Brand
22. Object
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 رنجبر ،هادی ،علي اکبر حق دوست ،مهوش صلصالي ،عليرضا خوشدل ،محمدعلي سليماني و نسيم بهرامي.(. .)۱۳۹۱نمونهگيري در پژوهشهاي كيفي :راهنمايي براي شــروع .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
ارتش جمهوری اسالمی ایران.238- ۲50 ،)۳(۱۰ ،
 زکریاییکرمانی ،ایمان .)۱۳۸۵( .شــالهای ترمه کرمان :گذشته ،حال و آینده .تهران :انتشارات فرهنگستانهنر.
 زکریاییکرمانی ،ایمان .)۱۳۹۱( .مطالعه گفتمانی فرش کرمان با رویکرد نشانهشناسی دیداری( .رساله دکتریچاپ نشده رشته پژوهش هنر) .دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده هنر و معماری ،ایران
 زکریاییکرمانی ،ایمان .)۱۳۹۴( .تبیین شــناخت اهمیــت مفاخر برای اعتالی هویت فرهنگی معاصر ایران.مطالعات فرهنگ -ارتباطات.۱۴۳-۱۷۶ ،۳۱ ،
 زکریاییکرمانی ،ایمان .)۱۳۹۵( .بررســی نقش و جایگاه هنرمندان خاندان شــاهرخی در هنر سنتی فرشت.
کرمان.تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطا 
 زکریاییکرمانی ،ایمان ،حمیدرضا شــعیری ،فرزان سجودی .)۱۳۹۲( .تحلیل نشانه -معناشناختی ساز و کارروابط بینافرهنگی در نظام گفتمانی فرش کرمان .مطالعات تطبیقی هنر.11-30 ،۶ ،
 ژوله ،تورج .)۱۳۸۱( .پژوهشي در فرش ايران .تهران :انتشارات يساولي. ســلیمانی ،افشین .)۱۳۸۵( .سیب خالقیت :شــناخت و پرورش مهارتهای تفکر خالق .تهران :انتشاراتفراروان.
 شوکتیآمقانی ،وحید .)۱۳۹۱( .تأثیرات جهانی شدن بر هویت ملی در ایران( .پایان نامه چاپ نشده کارشناسیارشد علوم سیاسی) .دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایران.
 صانعی ،پرویز .)۱۳۷۲( .جامعهشناسی ارزشها .تهران :کتابخانه گنج دانش. صوراســرافیل ،شــیرین .)۱۳۸۱( .طراحان بزرگ فرش ایران :سیری در مراحل تحول طراحی فرش .تهران:نشر پیکان.
 فرانکنا ،ویلیمکی .)۱۳۷۸( .ارزش و ارزشیابی .در فلســفه اخالق (ترجمه انشــااهلل رحمتی)( .ویراستار پلادواردز) .تهران :مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
 قهاری ،حسين .)۱۳۸۰( .تحقيق پيرامون علل اجتماعی کاهش کيفيت فرش دستباف ایران (فاز اول :ترکمنو کرمان) .چکیده طرحهای پژوهشــی مرکز ملی فرش ایران( .گرداورندگان ســیدمحمد ویسیان ،فرزانه ملکان).
نهران :مرکز ملی فرش ایران.
 گنجی ،محمد ،امین حیدریان .)۱۳۹۳( .سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ :با تأکید بر نظریههای پییر بوردیوو دیوید تراسبی .راهبرد.۹۷-۷۷ ،)۷۲(۲۳ ،
 لچت ،جان .)1383( .پنجاه متفکر بزرگ معاصر (ترجمه محسن حکیمی) .تهران :انتشارات خجسته. -محبوبیمنش ،حسین .)۱۳۹۱( .جامعهشناسی ارزشها :با تأکید بر نظم و امنیت .تهران :دانشگاه علوم انتظامی.
 محسنی ،منوچهر .)۱۳۸۰( .جامعهشناسی عمومی .تهران :انتشارات طهوری. محمدي ،سمانه .)1394( .عوامل تأثیرگذار بر روند تحوالت اقتصاد هنر .پژوهش هنر (.146-148 ،)۹ -معین ،محمد .)۱۳۷۷( .فرهنگ فارسی .جلداول .تهران :انتشارات امیرکبیر.
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 نامــه. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ در ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر.)۱۳۹۰( . ﻣﺠﻴﺪرﺿﺎ، ﻣﻘﻨﻲﭘﻮر.89- 104 .)۱۴( 4 ،آموزش عالی
 تأثیر محیط هنری بر خالقیت.)۱۳۹۲( . سونیا ســیلوایه، محمدجواد مهدوینژاد، غالمحســین، مهدوینژاد.۱۴۰-۱۲۷ ،۴۸ ، فصلنامه نوآوری آموزشی.دانشآموزان
 در اولین کنفرانس. مروری بر تأثیر برند و ارزش آن در رقابتپذیری محصوالت.)۱۳۹۴ ( . محمد، میرزایی.رشت،۱۳۹۴  دیماه، شرکت پیشگامان پژوهشهای نوین،بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
 مرکــز مطالعات و تحقیقات: تهران.) گذر از نوگرایی (ترجمه یونس شــکرخواه.)1371( . حمید، موالنــا.رسانهها
. انتشارات زرین و سیمین: تهران. دریچهای به قالی ایران: بهارستان.)1384( . غالمعلی، ملول: تهران.) (مصحح و تحشیهنویس محمدابراهیم باستانیپاریزی. تاریخ کرمان.)۱۳۸۵( . احمدعلیخان، وزیری.نشر علم
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