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چکيده
مقالة حاضر مطالعهاي اکتشافي در خصوص پديدة نوظهور در صنايع دستي مدرن در عصر شبکهها در ايران است .در
اين مقاله بهدنبال پاسخ به اين پرسش هستيم که پديدة نوظهور در صنايع دستي مدرن که خالقان آنها ،آن را برند
مينامند چيست و چه ابعادي دارد؟ بدين منظور توصيف دقيق و جامعي که حاصل مطالعة طولي و مشاهدة مشارکتي
سهساله به روش مردمنگاري مجازي بر روي بيش از هفتصد برند صنايع دستي مدرن فعال در فضاي مجازي است

ارائه دادهايم .اين توصيف جامع شامل چند بخش است .ابتدا در مورد شروع و روند شکلگيري هستة اولية برندهاي
صنايع دستي در شبکة اجتماعي فيسبوک بهعنوان مکانبازار و پس از آن انتقال به فضاي اينستاگرام و تلگرام توضيح
داده شد .سپس به شکلگيري بازار شبکهاي صنايع دستي مدرن که اجزاي آن شامل خالقان برندها ،دنبالکنندگان و
مصرفکنندگان برندها ،فروشگاهها و گالريهاي مدرن صنايع دستي ،وبگاههاي عرضة محصوالت برندها در داخل و
خارج از کشور ،نمايشگاهها ،خيريهها و جشنوارهها پرداخته شد و در نهايت حوزة فعاليت و نام برندهاي صنايع دستي
مدرن ذکر گرديد .نتايج مطالعة حاضر نشان ميدهد که موج چهارم اقبال به صنايع دستي در قالب پديدة نوظهور در
صنايع دستي مدرن ،محصول گسترش و فراگيري شبکههاي اجتماعي است .اين پديدة جديد با کنش اقتصادي جوانان
بهخصوص زنان شکل گرفته و توسعه يافته است و اين برندها شکلي از کارآفريني هنري بر مبناي شبکههاي اجتماعي
هستند.

واژگان کليدی :صنايع دستي مدرن ،بازار مجازي صنايع دستي ،کارآفريني هنر ،موج چهارم ،شبکههاي مجازي

تاریخ دریافت7901/90/92 :

تاریخ پذیرش7901/92/70 :

.7این مقاله مستخرج از رسالة دکتری با عنوان "جامعهشناسی کنش اقتصادی زنان کارآفرین با تأکید بر برندهای صنایع دستی (" )7901
است.
.2عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهرانsmazinani@ut.ac.ir ،
.9دکتری جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه تهرانzeinab.shafiei@gmail.com ،
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مقدمه
از صنايع دستي در ايران كه حرف ميزنیم از چه حرف ميزنیم؟ آنچه از صنايع دستي در
ذهن ما تداعي ميشود بهاحتمال فراوان يكي از  211رشتة صنايع دستي است كه توسط
سازمان میراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگری به رسمیت شناخته شدهاند؛ رشتههايي
مانند خاتمكاری ،میناكاری ،قلمكار ،منبتكاری ،سفالگری ،فرشبافي ،گلیم و جاجیمبافي و
غیره .از زمانهای بسیار دور اين صنايع بهمثابه شغل و حرفة مردان استادكار شناخته شده
است .محصوالت و آثار اين استادكاران غالباً دارای جنبة تزيیني ،گردشگری و سوغات
داشتهاند .محل عرضة آنها عمدتاً در بازار و شهر بوده است .آثار اين حوزه عمدتاً متعلق به
هنرمندان گمنام و بينشاني هستند كه غالب آنها فاقد هرگونه امضا ،نشان ،كتابچة معرفي
هنرمند و محصول ،عكسهای تبلیغاتي و حتي نام خالق و هنرمند اثر و تولیدكنندهاند.
اما صنايعدستي تنها اين موارد نیستند .امروزه معنای جديدی از صنايعدستي شكل گرفته
است .ما در اين مقاله قصد داريم به تحوالت حوزة صنايع دستي در فضای مجازی كه به
تولد صنايع دستي مدرن شده منجر است بپردازيم .در واقع ،در قرن  28پديدة نوظهوری
هم در جهان غرب و هم در ايران به وجود آمده است كه ميتوان آن را صنايع دستي مدرن
يا دستسازههای مدرن نامید .اين پديده مانند بیشتر واقعیتهای اجتماعي عصر حاضر،
بیش از شهر ،در فضای اينترنت جريان دارد .صنايع دستيای كه با آثار طراحيمحور،
اخالق خودانجامي ،)DIY(8رشد تصاعدی اجتماعات مجازی و فعالیت خانگي زنان پیوند
خورده است؛ بهگونهای كه امروزه كارهايي مانند بافندگي و قالببافي زنان كه زماني
بهعنوان فعالیتهايي قلمداد ميشدند كه فاقد منزلت بودند ،بار ديگر مهم تلقي ميشوند

1.Do it yourself
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(گانتلت2188 ،8؛ الوين و هیمرل2111 ،2؛ الكمن2183 ،3؛ فان بوش .)2181 ،4ديويد
گانتلت در كتاب خود با عنوان "ساختن ،وصل كردن است" ،رشد تصاعدی اجتماعات
مجازی مروبط به صنايعدستي را يكي از نتايج پربار تغییر فرهنگ مردم از فرهنگ "بنشین
و كار گفتهشده را انجام بده" به فرهنگ "بساز و به انجام برسان" به كمک فناوریهای وب
برميشمرد (گانتلت .)1:2188 ،1توسعة اينترنت بهطوركلي و توسعة شبكههای مجازی
بهطور خاص فرصتي را فراهم ساختهاند كه افراد بیشتری از راه فعالیتهای هنری كنش
اقتصادی انجام ميدهند ،زيرا مخاطبان بالقوهشان بسیار بیشتر شدهاند .هنرمندان در رشته
های گوناگون با استفاده از شبكههای اجتماعي فیس بوک ،6مایاسپیس 1و ديگر شبكههای
اجتماعي ،توانستهاند مخاطبانشان را گسترش دهند (فیلیپس .)8311،1بهوِيژه راهاندازی
وبگاه اتسي 1در سال  2111در آمريكا موجب پیوند میان حرفة صنايع دستي و فناوریهای
شبكهای در جهان و بهتبع آن تحوالت عظیم در اين حوزه شده است؛ بهگونهای كه هم
شاهد خلق يک شبكة نوظهور از مخاطبان -بهعبارت ديگر "فضای ساختهشده از طريق
فناوریهای شبكهای" -و هم شاهد ظهور يک "فضای جمعي خیالي" ،كه حاصل تالقي
"مردم ،فناوری و حرفة صنايع دستي است" هستیم (بويد .)31:2188 ،81بنابراين با ظهور
اينترنت ،كه توزيع جهاني و گستردة محصوالت دستساز را ممكن ساخته است ،هر روز
تعداد بیشتری از تولیدكنندگان خالق (كه در نظر اول اكثراً زن هستند) ،بهعنوان فروشندگان
1.Gauntlett
2.Levine & Heimerl
3.luckman
4.Von Busch
5.Gauntlett
5.facebook
0.My space
8.Phillips
9. Etsy
11.Boyd
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مستقل در منزل كار ميكنند .بهويژه اينكه اينترنت ،فضا و صحنه را برای تأسیس شركت
های نوپای ارزان و كمخطر ،دسترسي جهاني (و بنابراين بازاريابي در سطح جهاني) فراهم
كرده و همچنین شبكهای منظم و سهلالوصول از مشتريان و مخاطبان تجاری را به وجود
آورده است .و اين امر امكان گمنامي كامل و مخفي شدن پشت صفحه كامپیوتر و پنهان
كردن مشخصات واقعي كسب وكار را (مانند اندازه ،مكان ،تعداد كارمندان و غیره) ايجاد
كرده است (اكینز میث.)882:2188 ،8
بنابراين امروز با مد شدن مجدد صنايع دستي و اشیای دستساز در جهان ،و در ايران
ميتوانیم از پديدة اجتماعي متفاوت و نوظهوری به نام تولد صنايع دستي مدرن سخن
بگويیم كه مبتني بر شبكههای مجازی است .ازاينرو ،در اين مقاله قصد داريم به مطالعة
ابعاد و گسترة ظهور صنايع دستي مدرن در فضای مجازی در ايران كه رخداد بسیار بديع و
نويي است بپردازيم و به اين پرسشها پاسخ دهیم كه صنايع دستي مدرن چیست؟ و شكل،
ابعاد و ويژگيهای صنايع دستي مدرن در عصر شبكهها چگونه است؟

پيشينة تاریخي و نظری
طرح مسئله در حوزة صنايعدستي به هر نحو ،در ابتدا ما را با اين مناقشة اساسي روب هرو
خواهد كرد كه آيا امكان پرداختن به مسئلة صنايع دستي در جامعهشناسي هنر وجود دارد
بهشمار ميآيد و آنچه «هنر»
يا خیر؟ درواقع طبقهبندیهای هنری/غیرهنری (آنچه «هنر» 
بهشمار نميآيد) هیچگاه دائمي و ثابت نیستند ،فرمهای فرهنگي در برهة زماني خاصي در
دستكم برخي

زمرة مصاديق و «فرهنگ عامه» قرار ميگیرند و در برهههای زماني ديگر
عناصر آنها بهمثابه «هنر» يا چیزی نزديک به آن تعريف ميشوند (پترسون8112 ،2؛
1.Ekinsmyth
2.Peterson
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كريستوفرسون8116،8؛ لپز .)2112 ،مقولة هنر همواره وابسته به بافت و زمینة معیني است و
لذا محدودتر از آن است كه بتواند تمام فرآوردههای فرهنگي گوناگون را كه آدمیان در
جوامع مختلف تولید و مصرف ميكنند دربرگیرد (انگلیس .)18 :8311 ،2ازاينرو ،بسیاری
از جامعهشناسان بر اين باورند كه مطالعة آنچه در جامعة ما «هنر» نامیده ميشود زماني مي
تواند واقعاً قرين موفقیت باشد كه واژههای «هنر»« ،اثر هنری» و «هنرمند» را كه بسیار
خاص و دارای بار معنايي ايدئولوژيکاند ،كنار بگذاريم و بهجای آنها اصطالحات «فرمهای
فرهنگي»« ،تولیدات فرهنگي» و «تولیدكنندگان فرهنگي» را به كار گیريم؛ اصطالحاتي كه
يترند و هم مختص يک برهة تاريخي معین نیستند (ويلیامز ،831 :8111 ،3ولف،4
هم خنث 
831 :8118؛ بورديو .)8113 ،1بر اين اساس ،جامعهشناسي هنر به ما اين امكان را ميدهد
بهعنوان يكي از «فرمهای فرهنگي» يا «تولیدات فرهنگي» سخن
كه در مورد صنايع دستي 
بگويیم.
اما احیای صنايع دستي بهعنوان يكي از فرمها و تولیدات فرهنگي ،بخشي از فراز و فرود
جايگاه آن در صد سال اخیر است .در يک تحلیل اقتصادی ،تولید صنايع دستي تابعي است
كه مقدار تقاضای بازار و اقبال مصرفكنندگان را نشان ميدهد .اما بايد توجه داشت كه
محبوبیت صنايع دستي مانند ساير پديدههای فرهنگي سینوسي و تابعي از عوامل اجتماعي
است .با اينكه استادكاران صنايع دستي در هر زماني به حرفة خود ادامه ميدهند ،تنها در
برخي برهههای تاريخي و بسترهای اجتماعي است كه جايگاه صنايع دستي برجسته شده
است و موجب ايجاد موج عالقة مردم به اشیای دستساز و فرايندهای ساخت با دست

1.Chirstopherson
2.Inglis
3.Williams
4.Wolff
5.Bourdieu
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ميشود (الكمن .)41 :8316،8در جهان غرب از سه موج اقبال به صنايع دستي ميتوان نام
برد:
سه موج اقبال به صنايع دستی در جهان :در جهان غرب موج اول در اواخر قرن
نوزدهم و با ظهور جنبش هنر و صنايع دستي بريتانیا ايجاد شد و به تجلي صنايع دستي در
سطح محلي ،بین مهاجران انگلیسيزبان و همچنین در كشورهای اسكانديناوی كه امروزه
بازيگران مهمي در بازار صنايع دستي طراحيمحور معاصر هستند ،منجر شد .موج دوم
محبوبیت صنايع دستي در كشورهای غربي مصادف با روزگاران پادفرهنگي دهههای8161
و  8111بود كه از صنايع دستي بیشتر بهخاطر المانهای «سیاسي و سادگي» آن استقبال مي
كردند تا ماهیت «زيباييشناختي» آن (جیكوب .)831 :2183 ،2افزايش ناگهاني تعداد
مصرفكنندگان در اواسط قرن بیستم و پس از جنگ جهاني دوم كه از اياالت متحده آغاز
شد و به كشورهای ديگر نیز سرايت كرد ،و همین امر تغییر بزرگي را در شرايط
تولیدكنندگان و زيباييشناسي كاالهای مصرفي به وجود آورد (جیكوب.)831 :2183 ،
همزمان دسترسي به امتیازات جامعة
همچنین با رشد طبقة متوسط در سرتاسر جهان غرب 
مصرفي و انتظارات از آن نیز سیر صعودی يافت .اين حس زيباييشناختي ،بههیچعنوان
دستساز يا طبیعي نداشت،

ارتباطي با جنبش هنر و صنايع دستي يا زيباييشناسي اشیای
زيرا قیمت تمامشدة كاالهای دستساز گرانتر از كاالهای كارخانهای بود و بهدلیل قیمت
تمامشدة آنها با استقبال مصرفكنندگان روب هرو نميشد و درعوض در اين زمان ،مردم
همزمان با
اجناس براق ،آكرلیک و متعلق به «عصر فضا» را ترجیح ميدادند .جالب اينكه 
ثروت جديدی كه مصرفكنندگان به دست آورده بودند ،ساخت صنايع دستي كه پیش از

1.Luckman
2.Jakob
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اين مربوط به طبقة فقیر بود پس از جنگ جهاني دوم بیشتر در بین طبقة متوسط رواج
يافت .بنابراين «همگرايي روزافزون بین طبقة كارگر و طبقة متوسط در جامعة مصرفي» به
اين معني بود كه «فعالیتهايي كه سابقاً متعلق به طبقة كارگر بود ،بهويژه فعالیتهای مرتبط
با ساخت صنايع دستي ،بهنوعي «تغییر طبقه» داده است و همراستا با الگوی ايجادشده
توسط جنبش هنر و صنايع دستيتبديل به يک انتخاب شخصي و ابزار بیان شد تا يک
ضرورت اقتصادی» (كوكران .)68 :8112 ،8در اين برهه و بهويژه در دهة  ،8161بسیاری از
استادكاران صنايع دستي ارتباط خود با صنعت را قطع كردند و درصدد يافتن هويت
سیاسي و زيباييشناختي از طريق نقاشي و مجسمهسازی برآمدند (همان) .ازجمله عوامل
تغییر ماهیت هستيشناختي صنايع دستي و حركت آن بهسمت هنر ،تغییر در شیوههای
آموزشي بود كه باز از بريتانیا آغاز شد و به ساير كشورها راه يافت .از دهة 8161به بعد،
ميديدند و به همراه
دانشجويان هنرهای زيبا و صنايع دستي در دانشكدههای هنر ،آموزش 
هم ،دورههای نظری و تاريخ و فلسفه هنر را ميگذراندند (راكز)2111 ،2؛ درحاليكه نفس
ميگرفت و بیشتر با فناوری قرين ،و به همراه دروس
طراحي از صنايع دستي فاصله 
ميشد (كوكران .)821 :8112،3آثار و بقايای اين تغییر را هنوز ميتوان
مهندسي تدريس 
مشاهده كرد كه زيربنای جنسیتي شدن صنايع دستي (زنان) و ظهور جنبش هنروران
(مردان) را تشكیل ميدهد .ارتباطاتي كه صنايع دستي با هنرهای زيبای آزادتر ،سیاسيتر و
(حداقل از جنبة گفتماني) از لحاظ تجاری مستقليتر داشت باعث ايجاد شرايطي شد كه
طي آن صنايع دستي پس از سال  8161نقش كلیدی در جنبشهای هیپي و عصر جديد كه
ازجمله ويژگيهای آنها آگاهي از [ضرورت حفاظت از] محیطزيست و عالقة روزافزون به
1.Cochrane
2.Racz
3.Cochrane
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سبک زندگي نامتعارف بود ،ايفا كرد .تشابهاتي كه بین جستوجو برای معنای نهفته در اين
بهاصطالح موج دوم محبوبیت صنايع دستي و موج سوم كنوني وجود دارد ،قابل توجهاند؛
كسبوكارهای كوچک .ولي دهة  8111و

بهويژه با توجه به تحديد فعلي صنايع دستي به

اوايل  ،8111با شعار «آزمندی خوب است» ،باعث كاهش روند محبوبیت و مقبولیت
مردمي صنايع دستي شد؛ درحاليكه روح نئولیبرال اين عصر و اقداماتي كه به نام آن در اين
برهه صورت گرفت ،بعدها تبديل به يكي از عوامل كلیدی تشكیل موج سوم محبوبیت
صنايع دستي شد .بهويژه ،در تعیین اولويتهای صنايعدستي ،سیاستهای فرهنگ كارآفريني
دولت بريتانیا در دهة  8111بر تشويق كسبوكارهای كوچک تمركز داشت .دولت بريتانیا
از طريق شورای مشورتي صنايع دستي ،كمکهزينههايي را در اختیار اين كسبوكارها
گذاشته و همچنین طرح كمکهزينة مؤسسات بازرگاني را نیز در اختیار آنان قرار داد .هر
دو اقدام به موفقیت میانمدت و بلندمدت عجیبي در رشد كسبوكارهای كوچک
خالقیتمحور منجر شدند .ولي اين كسبوكارها ترجیح دادند كوچک بمانند و طرح
كسبوكارهای

كارآفريني دولت بهطور كامل محقق نشود (هارود .)484 :8111 ،8اين
كوچک مقدمهای بر انفجار خوداشتغالي در حوزة صنايع دستي شدند كه شالودة اقتصاد
صنايع دستي معاصر را تشكیل ميداد .عوامل بسیاری در ايجاد «موج سوم» عالقه به صنايع
دستي نقش داشتهاند كه از اين میان ميتوان به موارد زير اشاره كرد :تغییر در ضرورت و
مقبولیت فرهنگيِ فرهنگ رياضت كه ناشي از بحران مالي جهاني بود؛ حس نوستالژی
ازجمله نوستالژی به «گذشتهای مادیتر» (در مقابل دنیای مجازی كنوني) (ماچار2183 ،2؛
میناهان و وولفرام كاكس84 :2111،3؛ همچنین رک .به ترتي)2111 ،4؛ تمايل متولدين
1.Harrod
2.Matchar
3.Minahan & Wolfram Cox
4.Turney
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دهههای  8161و  8111به خلق (مجدد) يک فضای خانوادگي ايدئال برای فرزندان خود-
فضايي كه خودشان بهدلیل بزرگ شدن در برههای كه شاهد سیر تصاعدی آمار طالق بود،
هیچگاه تجربه نكردند (ماچار2183 ،؛ اسكريبنر)2183 ،8؛ كمپینهای فمنیستها و
هنرمندان برای احیای ارزش صنايع دستي در مقابل حملههايي كه در طول تاريخ به آن
بهعنوان فعالیت بدونمزد زنان خانهدار وارد شده است (ادواردز2116 ،2؛ لیپارد2181 ،3؛
ماچار2183 ،؛ پاركر)8114 ،4؛ ظهور اينترنت و ايجاد امكان شبكهسازی ،تولید و مصرف
به روشي جديد (رابرتسون ،)811 :2188،1و پیدايش كنشگرايي برای ترويج صنايع دستي
و بحران مالي جهاني (واترهاوس .)2181 ،6در موج سوم اقبال به صنايع دستي در غرب،
مصرف كاالهای دستساز به همراه رشد بازارهای فروش مستقیم محصوالت كشاورزی و
محصوالت تجارت منصفانه ،تبديل به بخشي از مجموعه رفتارهای خريد طبقه متوسط
اخالق گرا و خودآگاه شد .انواع كاالهای مخصوص ساخته شده برای سبک های زندگي
خاص كه اغلب بر بازار محلي تمركز داشتند ،اكنون به لطف اينترنت در دسترس افرادی از
سرتاسر جهان كه توان خريد آنها را دارند قرار گرفته اند ،كه در طول تاريخ بي سابقه بوده
است .بنابراين با وجود شبكه فراگیر اينترنت و به خصوص فروشگاههای اينترنتي ،به ويژه
اتسي ،كه نماد اقتصاد صنايع دستي معاصر هستند مي توان گفت كه صنايعدستي به صورت
مجدد مد روز شده است.با ظهور موج سوم در غرب اينترنت كلید درک سیر تصاعدی
همانطوركه درک لذت نهفته در هر نوع

فرهنگهای صنايع دستي معاصر شده است ،دقیقاً
خالقیت ،كلید موفقیت خالقیت ديجیتالي در فضای مجازی پس از عصر وب است.
1.Scribner
2.Edwards
3.Lippard
4.Parker
5. Robertson
5.Waterhouse
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گانتلت عنوان ميكند كه اينترنت انگیزه و روح تازهای به اجتماعات صنايع دستي بخشیده
است؛ بدين ترتیب كه ابزاری برای ديده شدن هرچه بیشتر صنايع دستي و همچنین امكان
ارتباط شبكهای "عالقهمندان پرشور در يک گوشه از جهان با افراد مشابه در ساير مناطق و
انگیزهبخشي و تشويق آنان با عمق و سرعتي بيسابقه" را فراهم آورده است
گاههای فراواني مانند اِتسي 2و آرتفاير ،3داواندا 4تنها چند نمونه
(گانتلت .)62 :2188،8وب 
از مظاهر انفجار نیروی كار خالق در سراسر جهان غرب است (الكمن.)63:8316،
اما در ايران شايد بتوان اين تحوالت را در قالب چهار موج رديابي كرد:

چهار موج اقبال به صنايع دستی در ايران (از عصر قاجار تا عصر فضای
مجازی) :وضعیت اقبال به صنايع دستي در ايران هرچند به سه موج جهان غرب شباهت
دارد ،اما تفاوتهايي نیز وجود دارد .بخشي از اين تفاوتها به اين دلیل است كه صنايع
دستي در ايران همواره از طرفي با مفهوم هنرهای سنتي كهن و تاريخي ،و از طرفي ديگر با
طراحي صنعتي پیوند خورده است .مشهورترين هنرهای تاريخي ايراني (و آنچه امروز با
عنوان میراث فرهنگي از آن ياد ميشود) همگي صنايع دستياند ،بهطوریكه  81گروه816 ،
رشته و  843زيرمجموعه و با احتساب صنعت فرش جمعأ  211رشته و زيرمجموعه در
صنايع دستي وجود دارد (سازمان میراث فرهنگي )8311 ،و ايران همواره يكي از سه قطب
مهم صنايع دستي جهان (در كنار كشورهای هند و چین) بوده است.
موج اول (دوران قاجار) :موج اول توجه به صنايعدستي و استقبال از آن در ايران به
بعد از انقالب صنعتي (مصادف با دوران قاجار) باز ميگردد كه ماشینآالت و ادوات وارد

1.Gauntlett
2.www.etsy.com
3.www.artfire.com
4 .http//:en.dawanda.com
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كشور ميشود و همین مواجهه با صنايع جديد ،ساخت صنايع دستي را تسهیل ميكند و
تولید صنايع دستي را افزايش ميدهد .ورود صنايع غربي به ايران ،در مواردی سبب رونق
صنايع دستي و هنرهای سنتي شد .به فراخور تحوالت صنعتي غرب و ظهور آن در ايران،
بخشهايي از صنايع دستي سنتي ،سوار بر اريكة صنعت و با تكیه بر آن ،بیشازپیش
درخشیدند و رونق و جايگاه خود را حفظ كردند .در واقع ،اختراع تعدادی از ماشینها و
دستگاههای جديد توانست مراحل آمادهسازی مواد اولیه و ساخت و تكمیل محصوالت
دستي را از حالت دستي خارج كند و تسهیل و سرعت بخشد .برای نمونه ،تهیة گِل سفال
دست ،سبب صرفهجويي در وقت،

گری با كمک دستگاههای ماشیني ،به جای ورز دادن با
كمک به سالمت صنعتگر و همچنین افزايش كیفیت و كمیت تولید شد .همچنین بهرهگیری
از دستگاههای صنعتي برش قطعات خاتم ،منبت و نازکكاری ،سبب افزايشكمیت و
كیفیت كار شد (كريمیان و عطارزاده .)11 :8311 ،همچنین در دوران قاجار میرزاتقيخان
امیركبیر ،تعدادی كارگاه محلي برای تولید لباس نظامي ،پارچه ،سرامیک ،ظروف بلور،
درشكه و لوازم مختلف خانگي احداث كرد و در اواخر قرن نوزده نیز چند روحاني و تاجر
مانند مجداالسالم كرماني ،سیدجمالالدين واعظ اصفهاني ،میرزانصراهلل ملکالمتكلمین و
حاجمحمدحسین كازروني ،انجمني برای پیشرفت مصرف تولیدات بومي در اصفهان افتتاح
كردند .بااينحال تا پیش از انقالب مشروطه ،هیچ قانوني دربارة صنايع دستي تدوين نشده
بود و با تشكیل وزارت فرهنگ و معارف ،اوقاف و صنايع مستظرفه در سال  8216هجری
شمسي و اواخر دورة قاجاريه بود كه برای اولین بار وظايف دولت دربارة حفاظت از
میراث فرهنگي مورد توجه قرار گرفت .بعد از انقالب مشروطه ،نام وزارت معارف به
وزرات معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه تغییر كرد (پیشینة سازمان میراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگری.)8311،
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موج دوم (دوران پهلوی اول و دوم) :موج دوم توجه به هنرهای سنتي و استقبال از
صنايع دستي در ايران را ميتوان در دورة پهلوی اول و دوم ديد .در دورة پهلوی اول میان
صنايع دستي و طراحي صنعتي پیوند برقرار شد .مهمتريــن گامها در احیــا و بازســازی
صنايع دستي يا هنرهای سنتي ايران در دورة پهلوی اول ،تشكیل مدارسي چون مدرسة
صنعتي ايران و آلمان و تأسیس مدرسة صنايع قديمه به رياست حسین طاهرزاده بهزاد در
سال  8311خورشیدی است؛ مدرسهای كه در آن به ترويج و تجديد حیات هنرهايي
چــون نگارگری ،خاتمسازی ،میناكاری ،نقشهكشي قالي ،قاليبافي ،كاشيكاری ،سفالگری،
زریبافي و غیره پرداخته ميشد (افتخاری .)11-11 :8311 ،مدرسة ديگری از اين دست
كه ميتوان در اين مرحله از آن ياد كرد ،هنرستان دولتي اصفهان است كه تأسیس آن به
سال  8381و تفكیک آن به دو شاخة صنعتي و هنرهای زيبا بــه سال  8321بازميگردد.
خاتمسازی ،منبتسازی ،قلمزني ،نگارگری ،كاشيسازی و مجسمهسازی ازجمله نُه رشته
ای است كه در هنرستان هنرهای زيبای اصفهان در آن دوره آموزش داده ميشد
(قزويني .)824 :8311،گام بعدی در احیا و نوسازی صنايع دستي تشكیل كارگاههای ادارة
كل هنرهای زيبای كشور در اواخر دهة  8331است كه در واقع ادامهدهندة همان راهي
است كه از مدرسة صنايع قديمه آغاز شده بود .در اين كارگاهها ،هنرهای سنتي رفتهرفته
متحول و حالوهوايي امروزیتر مييابند و راهاندازی دانشكده هنرهای تزيیني (دانشكدة
فعلي هنرهای كاربردی دانشگاه هنر) در مهرماه سال  8331بــه همت هوشنگ كاظمي (كه
تأسیس دانشكدة هنرهای تزيیني ،مجالي برای پرورش دانشجوياني در زمینة هنرهای
كاربردی چون طراحي پارچه ،نقاشي تزيیني ،سفالگری ،طراحي گرافیک و معماری داخلي
بــه شمار ميرفت) را ميتوان آخرين اقدام تأثیرگذار پهلوی اول در رشتة صنايع دستي
دانست (مجیدی.)826 :8311،
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در دورة پهلوی دوم عواملي مانند دگرگوني اوضاع اقتصادی ايران ،ثروت حاصل از
شوک نفتي ،و همچنین نیاز به تربیت متخصصان داخلي و تبديل كشور به يک كشور مدرن
با حفظ ارزشهای فرهنگي ،باعث توجه به صنايع دستي شد .اوج اين حركت و استفاده از
هنرهای ايراني در دهههای چهل و پنجاه رخ داد .بهاينترتیب ،مهرمُنیر جهانباني بهواسطة
آشنايي با منطقة بلوچستان و هنر سوزندوزی آن ،نقش بیشتری را ايفا كرد .او باعث
آشنايي فرح ديبا با هنر سوزندوزی بلوچ شد .قبل از برگزاری جشنهای 2111ساله
پارچهها و نخهای زيادی كه در میان آنها گالبتونهايي از نوع زرين و سیمین نیز وجود
داشت ،بهسمت ايرندگان (شهری كه بهواسطه برخي از دوختهای پركار سوزندوزی بلوچ
بسیار معروف شد) فرستاده شد و جهانباني آنها را بین اساتید معروف سوزندوزی همچون
مهتاب نوروزی و مهناز جمالزهي و ديگران تقسیم كرد تا بین شاگردان خود توزيع كنند و
ماحصل آن ،تولید چندين دست لباس فاخر برای تمام اعضای درجة يک خاندان پهلوی و
هدايايي همچون كراوات ،كوسن ،دستمال سفره و غیره برای مهمانان جشنهای 2111ساله
بود كه به مجموعة رويال معروف شد (صمدی.)8316،

تصوير ( )8مهتاب نوروزی (سوزندوز لباسهای سلطنتي)
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تصوير ( )2لباسهای سلطنتي سوزندوزیشدة فرح پهلوی

موج سوم (سالهای بعد از جنگ تحميلی و دهة  0608شمسی) :موج سوم در
ايران مصادف است با تشكیل معاونت صنايع دستي در سازمان میراث فرهنگي و
گردشگری ،در سال  8361مركز صنايع دستي طبق اساسنامة جديد بهصورت يک شركت
دولتي زير نظر وزارت صنايع با عنوان سازمان صنايع دستي ايران قرار گرفت .در سال
 8361سازمان صنايع دستي فعالیتهای خود را در قالب ده شركت منطقهای در سراسر
كشور ساماندهي كرد و امور بازرگاني سازمان نیز به شركتهای مذكور محول شد .در
سال  ،8316حدود نُه شركت منطقهای منحل شد و يک شركت به نام شركت بازرگاني
صنايعدستي تمامي فعالیتهای بازرگاني و سازماني را برعهده گرفت .در سال  8313قانون
تأسیس سازمان صنايعدستي ايران به تصويب مجلس شورای اسالمي رسید و نهايتاً پس از
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دگرگونيهای فراوان در سال  8311بهعنوان يكي از معاونتهای سازمان میراث فرهنگي
به اين سازمان پیوست.
در اين دهه به واسطة روند مدرن شدن جامعة ايران ،امر نوستالوژيک برای بازسازی
امنیت و سنت از دسترفته اهمیت يافت .ازهمینرو ،توجه و اقبال به آن مجددا افزايش
يافت .يكي از مشخصههای فرهنگ مدرن تالش برای ابراز وجود به شیوهای منحصربهفرد
است و مشخصة ديگر آن جستوجوی اصالت است .اكثر ناظران ميپذيرند كه فرهنگ
مدرن همواره در حال زير سؤال بردن و كنار گذاشتن نگرشها و رفتارهای سنتيای بوده
است كه از گذشته به ما به ارث رسیدهاند .همانطوركه ماركس ميگويد ،مدرنیته سنتها را
محو و نابود و آنها را دائمأ با پديدههای جديد جايگزين ميكند (انگلیس.)826 :8314،8
اما ،گفتني است كه هیچ گروهي از مردم نميتواند در شرايطي كه همه چیز نوبهنو عوض
ميشود ،همراه با عدم اطمینان و ناامني رواني حاصل از آن ،زندگي كند .ازاينرو ،فرهنگ
مدرن نهتنها شاهد نابودی سنتهای قديم ،بلكه همچنین ناظر خلق سنتهای جديد بوده
است .برخي گروههای ذینفع نگرشها و رفتارهايي را ابداع كردهاند و آنها را همچون
سنتهايي بسیار كهن معرفي كردهاند ،حال آنكه در واقع ابداعاتي نسبتاً جديدند .چیزهايي
كه تصور ميكنیم سنتهايي هستند كه در طول زمان نسلبهنسل به ما منتقل شدهاند در
واقع چیزهايي هستند كه برخي گروه سیاسي كمتر از دويست سال پیش كامالً آگاهانه آنها
را ابداع كردهاند .بیراه نیست اگر بگويیم كه در قرن نوزدهم ،يعني عصر به بار نشستن
مدرنیته و دوران شكوفايي اسطورههای ملي ،بود كه نخبگان فرهنگ اصیل و معتبر را ،كه
ظاهراً نماد و مظهر قدرت و فضیلت «ملت» بود ،ترويج كردند و مردمي كه در جامعهای بي
ثبات ،نامطمئن و در فضای بیگانة شهر خواهان ثبات و پايداری تاريخي بودند ،آن را از دل
1. Inglis
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و جان پذيرفتند (همان .)821 :8314،برخي معتقدند كه بازگشت به حس آشنای سبکها،
فعالیتها و ايدههای گذشته اغلب پاسخي مستقیم به هجمههای جهان معاصر است .در
مواقع بحران ،بيثباتي و تشويش ،سنتهای تركیبي (بک و بک -گرنسهايم )28 :2112 ،8يا
حتي خود گذشته به افراد «حس امنیتي ميدهند كه در غیاب آن نميتوان اين حس را
داشت» (ترني )13 :2111 ،2و سیستمي كه معروف به بازتولید روندهای تاريخي با شكل و
ظاهری جديد است بهسرعت از اين حس استفاده ميكند .بنابراين ،نوستالژی نسبت به دور
شدن از محیطهای شلوغ ،بر امنیت و محیط خانه تأكید دارد و اين تأكید با ظهور عالقه به
غذاهای سادة خانگي و صنايع دستي خانگي مانند دوزندگي و بافندگي همراه شده است
(لوين و هیمرل2111 ،3؛ ماچار2183 ،4؛ میناهان و وولفرام كاكس .)2111 ،1اشیای
دستساز آكنده از حس هستند و بنابراين به شخص حس اصالت را در اين دنیای
«غیراصیل» القا ميكنند« :آنها از طريق مهارت و دانشي كه در محصول خودنمايي ميكند،
خريدار را به سازنده متصل ميكنند و نشان ميدهند كه برخالف ساير اجناس ،چه اندازه
زمان صرف ساخت آن محصول شده است» (ترني .)11 :2111 ،6تجربة روی آوردن به
صنايع دستي در دورهای كه كشور بهشدت بهسمت مؤلفههای دنیای مدرن در حركت است
شبیه تجربة چیزی «متفاوت»« ،شگفتانگیز» و «تازه» و فاصله گرفتن از زندگي عادی
روزمره است (اوری .)82 :2118 ،1درواقع ،اين يک مواجه شدن با فرهنگ واقعي و اصیل

1.Beck & Beck-Gernsheim
2.Turney
3.Levine & Heimerl
4.Matchar
5.Minahan & Wolfram Cox
5.Turney
0.Urry
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است .اين احساس مانند آوردن تجربهای واقعي ،از فرهنگي «اصیل» به خانة خود است
(مکكانل.)8114،8
موج چهارم (عصر شبکههای مجازی) :نهايتاً موج چهارم در ايران را ميتوان ظهور
شبكههای مجازی ،بازار مجازی ،كارآفريني هنر بهواسطة شبكهها ،و برندسازی در اين
حوزه در نظر گرفت .اين پديدة نوظهور كسبوكارهای كوچک و شكلهای نوين
كارآفريني در قالب برندسازی صنايع دستي مدرن و دستسازههای مدرن ،محصول
گسترش و فراگیری شبكههای اجتماعي و مجازی است .اين پديدة جديد با كنش اقتصادی
جوانان بهخصوص زنان شكل گرفته و توسعه يافته است .اين كسبوكارهای صنايع دستي
مدرن كه خالقان آنها را برند معرفي ميكنند ،شكلي از كارآفريني مدرن بر مبنای شبكههای
اجتماعي هستند .حال با توجه به دورهشناسيهايي كه در رابطه با اقبال به صنايع دستي در
ايران و جهان ذكر كرديم پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه كیفیت ،نمود و
شكل موج چهارم اقبال به صنايع دستي در ايران چگونه است؟ پديدة نوظهور برندسازی
صنايع دستي مدرن چیست و چه ابعادی دارد؟ بنابراين در اين مقاله ميكوشیم ظهور و
تحوالت و تداوم موج چهارم اقبال به صنايع دستي را در عصر شبكههای مجازی نشان
دهیم و بهطور كامل و جامع توصیف كنیم.

روش پژوهش
در اين مطالعه بر اساس نمونهگیری نظری (ويژگيهای جامعهشناختي برند) 8حدود هفتصد
برند صنايع دستي مدرن در فضای مجازی شناسايي و فعالیت اين برندها به مدت سه سال

1.MacCannell
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مشاهده و يادداشتبرداری شده است .جمعآوری دادههای اين مقاله طي يک دوره سهساله
انجام گرفته است .بخشي از دادهها از طريق مشاهده و بازديدهای مداوم و مكرر از
صفحات مجازی موجود در شبكة اجتماعي اينستاگرام و همچنین حوزههايي (نظیر
نمايشگاهها و رويدادها) كه پاسخدهندگان (خالقان) در آن حضور داشتند ،به دست آمده
است .میدان پژوهش در اينجا شبكة اجتماعي اينستاگرام و واحد مشاهده برند بوده است.
هرچند در اين رابطه چهل مصاحبة عمیق با خالقان انجام شده است ،اما در اين مقاله
بهدلیل محدود كردن موضوع به ترسیم فضا ،از ارجاع به آنها صرفنظر كردهايم .يافتههای
اين مقاله را در سه بخش شناسايي برندهای صنايع دستي مدرن ،برجستگي نقش و
كارآفريني زنان ،بازار مجازی صنايع دستي مدرن تنظیم كردهايم .تنظیم يافتهها بهگونهايست
كه نشاندهندة فضا و بازار نوظهور صنايع دستي مدرن در ايران باشد .اين يافتهها كه شامل
توصیف كامل فضای صنايع دستي مدرن در شبكههای مجازی در ايران است ،دادههای
اكتشافي و دستاولي است كه در طي مدت سه سال توسط نويسندگان جمعآوری شده و
از هیچ دادة ثانويه در اين مطالعه استفاده نشده است .بنابراين در اين مقاله از روش
مردمنگاری مجازی استفاده شده است .در اين روش ،اينترنت به ابزاری برای مطالعة افرادی
بدل ميشود كه از طريق ديگری به آنها دسترسي نداريم .اين روش ابزار متفاوتي است كه
از مصاحبة فردی يا بحث گروهي سنتي فراتر ميرود (فلیک .)214 :8116،2ميتوان اينترنت
را يک مكان يا نوعي بودن به حساب آورد (مارخام .)2114 ،3در چنین مواردی ميتوان
اينترنت را بهمنزلة نوعي محیط يا فرهنگ مورد مطالعه قرار داد كه در آن انسانها شكلهای
 .0ویژگیهای جامعهشناختی برند شامل :تمایز ،سبک ،شبکة اجتماعی و اعتماد است که از پژوهشی تجربی و مفهومسازیهای حاصل از
مصاحبة عمیق با چهل نفر از خالقان برند فعال در شبکة اجتماعی اینستاگرام به دست آمده است که در مقالة علمی پژوهشی جداگانه به
آن پرداخته شده است.
2.Flick
3.Markham
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خاصي از ارتباط ،يا آگاهي يا هويتهای خاصي را به وجود ميآورند .در هر دو حالت
ميتوان روشهای قومنگاری را به پژوهش اينترنتي كشاند و شیوههای برقراری ارتباط و
ارائة خود در اينترنت را مطالعه كرد .برای رسیدن به برداشتي از درک شركتكنندگان از
خود و معنايي كه به مشاركتهای مجازی خود ميدهند بايد زماني را با آنها صرف
مشاهدة آن كاری كرد كه در اينترنت انجام ميدهند (كندال.)62 :8111،8

یافتههای پژوهش
شناسايی برندهای صنايع دستی مدرن :پديدة نوظهور فعالیت خالقان صنايع دستي
مدرن در فضای مجازی كه از اواخر دهة  8311و اوايل دهة  8311شمسي شروع شده
است و تا به امروز ادامه دارد شكلي از كارآفريني هنری و برندسازی را به نمايش مي
گذارد .در سالهای اولیة فعالیت ،در گفتمان غالب و معرفيهايي كه خالقان از خود داشته
اند بهوضوح مشاهده شده است كه به داليلي همچون پرطرفدار بودن ،فروش باال ،تعداد
زياد دنبالكنندگان (فالوئرها) و يا در مواردی بهدلیل ثبت قانوني نشان تجاری ،كسبوكار
هنری خود را برند نامیدهاند ،اما با گذشت فرايند پژوهش بر اساس مفهومسازیهای
حاصل از مصاحبة عمیق با چهل نفر از خالقان فعال در شبكة اجتماعي اينستاگرام تعريف
جديدی از برند به دست آمد كه شامل ويژگيهای تمايزبخشي ،سبک هنر ،شبكة اجتماعي
و اعتمادسازی است كه البته قصد پرداختن به اين مسئله در اين مقاله وجود نداريم ،چراكه
در مقالة علميـپژوهشي جداگانهای به آن پرداختهايم .اما اين فعالیتهای هنری شكلي از
كنش اقتصادی نوين بر مبنای شبكههای اجتماعي/مجازی هستند كه مجموعهای از
شبكههای همكاری پیرامون اين زنجیرة تولید ،توزيع و مصرف شكل گرفتهاند.
Kendall
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ظهور صنايع دستي مدرن ،محصول گسترش و فراگیری شبكههای اجتماعي/مجازی و
آغاز و ادامة فعالیت و حیات آنها در شبكههای اجتماعي است .فراگیری و محبوبیت
فیسبوک نزد كاربران ايراني بهتدريج اين شبكة اجتماعي را به «مكانبازار» مناسبي برای
رشد صنايع دستي مدرن تبديل كرد .برندهای صنايع دستي مدرن در ابتدا از امكانات شبكة
اجتماعي فیسبوک برای شروع يک كسبوكار هنری مجازی و خانگي (استارتآپ) بسیار
كمهزينه و ديده و شناخته شدن توسط شبكة مخاطبان بهره بردهاند .از اين شبكهها بهمنظور
تبلیغات و بازاريابي برای محصوالتشان استفاده كردهاند .مدتي بعد با رونق گرفتن
كسبوكار و شهرت اين پرچمداران اولیه كه خالقان و مؤسسان آنها عمدتاً زنان و دختراني
در ردة سني  21تا  31سال و فارغالتحصیل رشتههای هنری بودند ،فارغالتحصیالن ساير
رشتههای غیرهنری (خودآموختگان هنری) نیز تشويق شدهاند كه به اين جريان بپیوندند.
حلقة مركزی برندهای صنايع دستي مدرن با برندهايي مانند فرفرة نخي ،چرم جوان،
زيورآالت باغ ايراني ،محصوالت سارا طبیبزاده ،شیرين دگمه ،زيورآالت خمیری پرديس،
كیفهای ام بي ،زيپ ديزاين ،زيورآالت آذين و زرين ،كیفهای دستدوز آزاده ،آرتا ،میم
غین و غیره در فیسبوک شكل گرفته است.
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تصوير ( )3صفحات فیسبوک حلقة اولیه برندهای صنايع دستي
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تصوير ( )4صفحات فیسبوک حلقة اولیه برندهای صنايعدستي

در اختیار داشتن محیط مجازی و امكانات شبكة اجتماعي فیسبوک بهمثابه يک مكانبازار
باعث دسترسي شبكة گستردهای از افراد ظرف مدت كوتاهي به برندها و شناخته شدن آنها
در بین مخاطبان شده است .هستة اصلي اين برندها همزمان با شركت در جمعهبازار
پاركینگ پروانه تهران (و ساير جمعهبازارهای هنری شهرهای ديگری مانند اصفهان و
شیراز) ،فروش حضوری و روابط اجتماعي رودررو با مخاطبان را تجربه كردهاند .با گذشت
زمان ،در پي مشكالت دسترسي به فیسبوک به دلیل فیلترينگ ،اين محیط مجازی كه بهمثابه
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مكانبازار برای برندها عمل كرده بود از رونق افتاد و كنش اقتصادی برندها به شبكههای
اجتماعي ديگر بهخصوص اينستاگرام و بعد از آن به پیامرسانتلگرام منتقل شد .با امكانات
متفاوتي كه شبكة اجتماعيای مانند اينستاگرام كه كاركرد تخصصي «كسبوكار محور» بر
مبنای تصوير/عكس دارد ،در اختیار برندها قرار داده ،دورة شكوفايي برندهای صنايعدستي
مدرن رقم خورده است .استقبال از برندها در اينستاگرام بسیار بیشتر از فیسبوک بود و
ازاينرو ،تعداد برندهای صنايع دستي مدرن روزبهروز افزايش يافته است؛ بهگونهای كه
برندهای تخصصي در حوزههايي مختلف مانند دكوراسیون داخلي ،زيورآالت ،كیف و
كفش ،پوشاک و مانتو ،سفال ،عروسک و اسباببازی ،و غیره شكل گرفتهاند .جدول ()8
معرف 281برند صنايع دستي مدرن است كه حاصل مطالعة اكتشافي در فضای مجازی
(اينستاگرام) است.
جدول ( )8تعدادی از برندهای مدرن صنايع دستي و حوزة فعالیت آنها
کيف و

مانتو و

دکوراسيون

کفش

لباس

لیقه

الهامعلیرضايي

زيین

ساناز نتاج

میرموال ثريا

مهروز بالدی

هور

داخلی

زيورآالت

سفال

عروسک و
اسباب بازی

ساير

هفت رنگ

نیگوولوو

جیران

وصله پینه

غزال

نیكو

سندوس

میرانام

لته

دگمه :شیرين دگمه

تكّه

مريم خزعلي

گیله گل

زی

الله ثريا

میچكا

ماهني :جاكلیدی

دوً

شامار

خاكستری

المک

افرا

باغ ايراني

حسین
رضواني

چرم
جوان
فران
فرفره
رنگي

داستان
زمین

جامدادی :طوطي
كیف پول و جامدادی:
كفشدوزک

طراحي
لباس

الله

دوزلي

ترمه :جاكلیدی

مربع
دثار

دركارگاه

دوتي

بند دوربین :تورنگ

آنا ثاني

حوض فیروزه

داركوبا

بند دوربین :ژوت
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دکوراسيون
داخلی

زيورآالت

کيف و

مانتو و

کفش

لباس

سفال

عروسک و
اسباب بازی

ساير

قلم فلزی

نجمه راد

كلوزار

انارگل

چغوک

قولچاق

محصوالت سارا

كاما ديزاين

مهسا

دكمه

زرير

كارگاه نَم

ماه و ماهي

محصوالتپارچهای:ريما

آويزه

میم

تنِ دُرُست

آپريگون

استديو نیلشید

دفتر :سیرا

مان ديزاين

لیال شريعتي

اورس

زيبا سرامیک

آفرودال

فام

سوژا

سازاد

چي

داار

شیدی

عینک چوبي :امیرسهیلي

استديو آن

حرما

اُچي

شِنه

مرجانحسنیني

آلمیال

ساعت رومیزی :حباب

بهشت

بريشم

سرامیک دنیا

آلگوما

ساعت رومیزی :روستا

كاج گالری

قران

جیودی

موگه

آزاده

دستا

استديو كندو

نیلوفر

الهامارت

استديو
اَكتامان

دست
چرم

هـ دو
چشم

خودكار و مداد نوكي:
رمز استديو

تن پوش
عاطفه
نادری
مان

عقیق

ظروف چوبي :پادما

سدار

ماهک

كاله :فرموک

صبا صفری

دوخیدگان

ظروف چوبي :گیل چو

چو

الهام قشقايي

سالوت

باف تن

شهره حقیقي

تیكیش

عناصر

ويلیكا

رد

لیلیدچي

هانیه بنايي

باشخصیت ها

محصوالت چوبي :ناسي

هفت

گالری

دريا

ثريا

مهفروز

ساقي آرت

روسری :خلعت

دست

رود

دوست

ديزاين

بستو

ژپتو

راستین

تیتالس

هانه

آرنا

ماديال

مريم

فرنوش

مهدوی

فروغي

آالله
جعفريان

هرشتاک

كارمان

پرديس

آران

آرتیش

لیتولي

آنگ

برازا

الكوتا

كارگاه رخ

منترا

برساو

000

رَج
استديو
جیب
استديو
ديوان

آزاده
ياسمین

وداد

پرندههای چوبي:
شهرزاد

دست سازههای پارچه
ای:صبا صائمي
طراحي و چاپ پارچه:
اناربن
شالهای دستبافت:
هومان
آينههای دستساز:
استديو درخت قرمز

تولدی دیگر :مطالعة کيفي پدیدة نوظهور صنایع دستي مدرن در عصر شبکهها
کيف و

مانتو و

دکوراسيون

کفش

لباس

ديدار

سعیده

وستای

ساكو

نشیمن

میم غین

راژانه

فٌژه

گروه نهال

فوجان

داخلی

زيورآالت

اچ زد
(هانیه
ذهبي)
استديو ايده

سیین

دارا

برسام

زيلور

آزالي

ساده

مريم واعظ

ام بي

مان

تن پوش
كاردستي

سفال
گِلین
رزيتا دارای
جامه
كولوک

النگاردی

سرامیکسِويال

طلیعه

مونا

ايماني

مرتضويان

پريا امیری

سرامیک زيما

عروسک و
اسباب بازی

ساير

گلچاک

صابون دستساز :بوبان

ديوچه

گل سینه :زيپ ديزاين

باجي

كوكي
ترنج

عروسک بومي بٍي

جوراب :گره

مجسمه :دٌردانه
زيرلیواني و جاكلیدی
گلیم :پودگلیم
پیكسلهای چوبي :میم
گل

برجسته بودن نقش و کارآفرينی زنان :در اين حوزه ،خالقان كسبوكار هنری خود
را برند معرفي ميكنند .تعريف برند از منظر خالقان دارای چهار عنصر "تمايزپذيری"،
"سبک هنری"" ،شبكة روابط اجتماعي" و "اعتمادسازی" است .نام خالقان در كنار نام
برندها به چشم ميخورد .حتي در مواردی نام برندها برگرفته از نام خود خالقان است.8
منحصربهفرد"" ،دارای سبک هنری" و "امضای خالق اثر" وجود دارند.

آثار "تکنسخه"" ،
محصوالت بهسمت محصوالت كاربردی رفته ،هنر وارد زندگي روزمره افراد شده و
ييشناسانه كردن
مینیمالهايي برای زندگي روزمره خلق شده است .در اين حوزه "زيبا 
زندگي روزمره"" ،سبکسازی" و "مد و فشن" معنا پیدا ميكند .همچنین فعالیتهای

.0

مانند برند الهام علیرضایی (خالق :الهام علیرضایی) ،برند سعیده (خالق :سعیده رحمتی) ،برند منترا (خالق :منترا معراجی) ،برند شارماق

(خالق شارماق اسکندریان) ،برند آزاده (خالق :آزاده شایستهمهر) ،برند شیرین دگمه (خالق :شیرین افضلزاده).
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حوزة صنايع دستي مدرن بهشكل گستردهای با خوداشتغالي و كارآفريني زنان پیوند خورده
است .خالق بیش از  11درصد برندهای صنايع دستي مدرن كه بر اساس ويژگيهای خاص
برند در شبكههای مجازی (تعداد بیش از هفتصد برند) شناسايي شدند ،زنان و دختران
هستند .برای مثال ،از میان  281برندی كه در جدول  8نام آنها ذكر شده است خالق 814
برند زنان/دختران هستند (معادل  13درصد) .اما پیش از اين در مقال ای

تحت

عنوان"بازگشت به خانه" :مطالعة كیفي خوداشتغالي و كنش كارآفرينانة زنان فارغالتحصیل
دانشگاهي ( ،)8311به ابعاد و ويژگيهای جامعهشناختي كنش كارآفرينانه زنان خالق
برندهای صنايع دستي پرداخته شده است  .آن مقاله ،در پي پاسخ به اين سؤال كلي
بودهاست كه زنان در حوزة برندهای صنايع دستي چگونه كنش كارآفرينانه انجام ميدهند و
اين كنش چه ابعاد و ويژگيهايي دارد؟ بنا بر فهم متعارف ،كارآفريني و خوداشتغالي زنان،
پاسخي به محدوديتهای بازار كار رسمي و يا خروج از انزوای حوزة خصوصي تلقي
ميشود و بهترين انتخاب برای ايجاد توازن میان نقشهای سنتي و نقشهای مدرن است.
بر اساس اين فهم متعارف ،زنان بهدلیل اينكه نتوانستهاند در بازارهای كار رسمي و بخش
اشتغال رسمي ورود پیدا كنند به بخشهای غیررسمي و بازارهای اشتغال خانگي روی
آوردهاند .همچنین در اين ديدگاه زنان بهعنوان افرادی در نظر گرفته ميشوند كه از حیث
اقتصادی وابستهاند و تنها برای تأمین مخارج زندگي يا كسب درآمد بیشتر كار ميكنند.
گرچه منكر فهم متعارف نبودهايم ،نتايج مقاله كه حاصل مصاحبههای عمیق
نیمهساختاريافته با چهل زن كارآفرين برندساز در حوزة صنايع دستي بوده است ،نشان
ميدهند كه روايت زنان حاوی مفاهیم مهم ديگری است .مصاحبهشوندگان بازار كار رسمي
را دستوری ،انعطافناپذير ،يكنواخت و مطیعساز ميدانند .مصاحبههای عمیق نشان ميدهد
كه زنان كارآفرين برندساز كساني نیستند كه نتوانستهاند در بازار كار رسمي جذب شوند،
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بلكه آنها بهدلیل محدوديتهای بخش رسمي در پي فراتر رفتن از ساختارهای موجود و
قدم گذاشتن در مسیری خالقانه و نو هستند .روايتها نشان ميدهد كه اين زنان
خوداشتغالي را از روی استیصال و يا فرار انتخاب نكردهاند ،بلكه آگاهانه و خودخواسته
استقالل مالي ،خالقیت ،رجحان وظیفهمحوری بر دستورمحوری و انعطافپذيری را
انتخاب كردهاند (صادقي،سعیدی و شفیعي .)8311
بازار مجازی صنايع دستی مدرن :در اين حوزه تعامل با مصرفكنندگان در حد
بااليي قرار دارد ،چراكه بیشتر مخاطبان برندهای صنايع دستي مدرن جوانان هستند.
جواناني كه در ادامة تجربة تغییر سبک زندگي ،در پي مصرف محصوالت هنری و كاالهايي
هستند كه متناسب با ذائقه ،سلیقه ،عادتواره و سبکزندگي جديدشان ساخته شده باشد.
آنان بهدنبال شخصيسازی كاالها ،خريد كاالهای سفارشي و تعامل مستقیم با خالقان،
بهسمت صنايع دستي مدرن جذب ميشوند .موفقیت روزافزون و چشمگیر اين برندها،
ارتباطات گستردهشان با مشتريان ،تولید دائمي محصوالت جديد و متنوع ،معرفي و
مصاحبه خالقان با روزنامهها ،مجالت و وبگاههای مختلف ،شیوههای تبلیغاتي و عكس
برداری نوين ،همهوهمه دستبهدست هم دادهاند كه روزبهروز بر محبوبیت و شهرت
برندهای صنايع دستي مدرن افزوده شود .در كنار فروش اينترنتي ،شاهد صادرات به ساير
كشورها از طريق راهاندازی وبگاههای تخصصي مانند( Alagoo :آمريكا)PritzyChoice ،

(فرانسه)( Masoudi ،انگلستان)( Hod Hod ،آلمان)( Zamin ،هلند) بر مبنای صنايع دستي
مدرن هستیم .از سوی ديگر ،امكان فروش حضوری محصوالت برندها از طريق شبكهای از
گالریهای هنری مانند :گالری باسمه ،گالری اكنون ،گالری هنوز ،گالری زيیین ،گالری
زمین ،بهارآ گالری ،گالری مهرآبان ،گالری دوران ،گالری آسمانه ،دركارگاه ،استديو لي يام،
گالری زنو ،گالری آرتشاپ هان كه بر مبنای فروش صنايع دستي مدرن راهاندازی شدهاند،
005

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،01شماره اول ،بهار و تابستان 0931

فراهم شده است .وجود اين گالریهای مدرن تخصصي اين امكان را فراهم ميكند كه
برندها بازار شبكهای خود را تكمیل كنند و از طريق فروش حضوری بیشازپیش اعتماد
مصرفكنندگان را جلب نمايند .در كنار اين گالریهای تخصصي ،فروشگاههای زنجیرهای
شهر كتاب و ساير كتابفروشيها و كافههای مشهور ،بخش فروش برندهای صنايع دستي
را راهاندازی كردهاند .بازارچههای هنری و خیرية فراواني مانند بازارچة خیرية رعد،
بازارچة خیرية كودكان سندروم دان ،بازارچة هنری مدرسة ناربن ،بازارچة هنری
دستادست ،در سطح شهرها با محوريت برندهای صنايع دستي برپا ميشوند .فروشگاههای
اينترنتي مانند اَزديو ،آستین ،آرتیفای ،اُنِكس ،چونَک ،بازآرت ،بانوين ،قاف ،سالم،
هنردست ،اسپند استديو ،پیشكش بر پاية فروش برندهای صنايع دستي در داخل كشور
شكل گرفته است .ديجيكاال بهعنوان يكي از بزرگترين و محبوبترين فروشگاههای
اينترنتي ،بخش صنايع دستي خود را با مشاركت گروهي از برندها راهاندازی كرده است.
نمايشگاههای گروهي مانند نمايشگاه گروهي هزارويک بشقاب زيرلعابي در گالری شیرين،
نمايشگاه گروهي آغامحمدخان دمت گرم به مناسبت روز تهران در گالری آتبین ،نمايشگاه
گروهي لباسي برای نپوشیدن در كانسپت استور مدام ،نمايشگاه گروهي وَ در گالری نَک
تهران ،نمايشگاه گروهي بیان اول در گالری بیان اصفهان ،نمايشگاه گروهي صلح و زيور
در گالری ملي صنايعدستي كاخ سعدآباد ،با مشاركت و همكاری برندها در گالریهای
معروفي كه همواره جايگاه نمايش هنرهای زيبا بودهاند برپا ميشوند .برای نخستین بار
جشنوارة ملي هفتة طراحي جواهر تهران در دانشگاه تهران در مهرماه  8316و بخش صنايع
دستي و هنرهای سنتي در جشنواره فجر (در دو بخش هنرهای دستي مدرن و صنايع
دستي ،نگاه نو و نگاه سنتي) در بهمن ماه سال  8316در خانه هنرمندان برگزار شد .شكل
برپايي جشنوارة صنايع دستي فجر در دو بخش مجزای نگاه نو و نگاه سنتي و همچنین
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اعطای جوايز و نشان اصالت/مرغوبیت به برگزيدگان بخش نگاه نو (میرمال ثريا خالق برند
"میرموال ثريا" و آزاده ياسمین خالق برند "آزاده ياسمین") ،ميتواند نشانهای از به رسمیت
شناخته شدن و بازمشروعیتبخشي نهادهای رسمي به پديدة نوظهور صنايع دستي مدرن
در كنار صنايع دستي سنتي باشد.
بنابراين آنچه تا بدين جا گفته شد تكههای پازل موج چهارم اقبال به صنايع دستي در
ايران امروز را در قالب ظهور و موفقیت برندهای صنايع دستي مدرن در فضای مجازی
نشان ميدهد.

عكس ( )8جشنوارة صنايع دستيو هنرهای سنتي فجر :8311عكس مربوط استبه سالن صنايع دستي سنتي
عكاس :زينب شفیعي

003

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،01شماره اول ،بهار و تابستان 0931

عكس ( )2جشنوارة صنايع دستي و هنرهای سنتي فجر  :8311عكس مربوط است به سالن برندهای مدرن
عكاس :زينب شفیعي

عكس ( )3جشنوارة صنايع دستي و هنرهای سنتي فجر  :8311عكس مربوط است به سالن برندهای مدرن
عكاس :زينب شفیعي
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عكس ( )4اثر برگزيدة جشنوارة صنايع دستي و هنرهای سنتي فجر  :8311میرمال ثريا خالق برند
"میرموال ثريا" (در بخش نگاه جديد و برندهای مدرن)
عكاس :زينب شفیعي

003

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،01شماره اول ،بهار و تابستان 0931

عكس ( )1اثر برگزيدة جشنوارة صنايع دستي و هنرهای سنتي فجر  :8311آزاده ياسمین خالق برند
"آزاده ياسمین" (در بخش نگاه جديد و برندهای مدرن)
عكاس :زينب شفیعي
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تصوير ( )1صنايع دستي مدرن تولیدشده توسط برندها (بهترتیب از راست به چپ برند موگه ،برند فام،
برند دستا و برند كلوزار)
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تصوير ( )6صنايع دستي مدرن تولیدشده توسط برندها (بهترتیب از راست به چپ برند زيورآالت مهسا،
برند برازا ،برند الهام علیرضايي و برند ويلیكا)
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تصوير ( )1صنايع دستي مدرن تولیدشده توسط برندها (بهترتیب از راست به چپ برند هفت دريا ،برند
ژيین ،برند ساناز نتاج ،برند لیلیدچي ،برند هفت رنگ ،برند جیران)
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تصوير ( )1صنايع دستي مدرن تولیدشده توسط برندها (بهترتیب از راست به چپ برند لته ،برند نیگوولوو،
برند ماهني و برند شیرين دكمه)
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جمع بندی و نتيجه گيری
در اين مقاله به اين سؤال پاسخ داديم كه تولد دوبارة صنايع دستي كه آن را پديدة نوظهور
صنايع دستي مدرن در شبكههای اجتماعي نامیديم چیست و چه ابعادی دارد .بدين منظور
توصیف دقیق ،جامع و كاملي كه حاصل مطالعة طولي و مشاهدة همراه با مشاركت سهساله
به روش مردمنگاری مجازی است دربارة بیش از هفتصد برند صنايع دستي مدرن در فضای
مجازی ارائه دادهايم .اين توصیف جامع شامل چند بخش ميشود .ابتدا در مورد شروع و
روند شكلگیری هستة اولیه برندهای صنايع دستي در فیسبوک بهعنوان مكانبازار و پس از
آن انتقال به محیط اينستاگرام و تلگرام توضیح داده شد .سپس به شكلگیری بازار شبكهای
صنايعدستي كه اجزای آن شامل خالقان برندها ،دنبالكنندگان و مصرفكنندگان برندها،
مغازهها و گالریهای مدرن صنايع دستي ،وبگاههای عرضة محصوالت برندها در داخل و
خارج از كشور ،نمايشگاهها ،خیريهها و جشنوارهها پرداخته شد و دست آخر ،حوزة
فعالیت و نام برندهای صنايع دستي ذكر شده است .نتايج مطالعة حاضر نشان ميدهد كه
موج چهارم اقبال به صنايع دستي با ظهور پديدة صنايع دستي مدرن و شكلهای نوين
كارآفريني هنری در قالب برندسازی صنايع دستي مدرن همراه شده است .اين موج چهارم
منحصراً محصول گسترش و فراگیری شبكههای اجتماعي و مجازی در اين حوزه است.
اين پديدة جديد با كنش اقتصادی جوانان بهخصوص زنان شكل گرفته و توسعه يافته است
و اين برندها شكلي از كارآفريني مبتني بر شبكههای اجتماعي را به نمايش ميگذارند.
ظهور شبكههای مجازی ،بازار مجازی ،كارآفريني هنر بهواسطة شبكهها ،برندسازی در اين
حوزه را رقم زده است.
فضای مجازی و شبكههای اجتماعي نهتنها مستقیم و غیرمستقیم در پديد آمدن صنايع
دستي مدرن نقش داشتهاند ،بلكه در تمامي مراحل تسهیلكنندة اين روند نیز بودهاند.
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بنابراين در ايران امروز ،صنايع دستي تبديل به يک كسبوكار پرسود شده كه با برندسازی
پیوند خورده است .صنايع دستي از شكل سنتي خود كه مبتني بر پیشهوری بوده است و
لزوماً نه فعالیتي زنانه ،بلكه فعالیتي مردانه نیز به حساب ميآمده ،خارج شده و در قالب
برندهای صنايع دستي ظهور پیدا كرده است و اين برندسازی ،يک برندسازی زنانه مبتني
بر فعالیت و شبكهسازی زنانه است .اما پرسش ديگری كه در اينجا مطرح ميشود اين است
كه چرا حركت از سمت صنايع دستي سنتي بهسمت صنايع دستي مدرن و برندسازی ايجاد
شده است و چرا اين تحول در حوزة صنايع دستي رخ داده است و بسترهای اجتماعي اين
برندسازی چیست؟ هرچند ميتوان بسترهای اجتماعي گوناگوني برای تبیین وضع موجود
مهمترين عوامل بسترساز و زمینهساز شكلگیری
نام برد ،اما به نظر ميرسد شش عامل از 
صنايعدستي مدرن بودهاند .اين بسترها شامل  )8فراگیر شدن اخالق خودانجامي )2 ،پديدة
روبهرشد و فزايندة خوداشتغالي فارغالتحصیالن دانشگاهي (بهويژه زنان) )3 ،عصر
شبكههای مجازی )4 ،استقبال از تولیدات دستي به جای تولیدات صنعتي )1 ،سبک زندگي
و هويتيابي در دنیای مدرن و  )6اهمیت يافتن زندگي روزمره است .هرچند سرمنشاً
بسترهای اجتماعي تحول صنايع دستي ،از ايران نبوده است ،اما در پي تحوالت جهاني
پسلرزههای اين تحوالت در قالب موج چهارم اقبال به صنايعدستي به ايران نیز رسیده
است .هرچند بسیاری بر اين باورند كه اين موج چهارم و دوران توجه به برندهای صنايع
دستي مدرن نیز نهايتاً به سر خواهد رسید و ارزش ،جلوه و جالی رنسانس فعلي در صنايع
دستي ،بهمثابه قالبي برای گیر انداختن افراد خارج از عرصة تولید آثار هنری ،درست مانند
تمامي مدها از بین خواهد رفت و در آيندهای نهچندان دور ،توجهات به صنايع دستي
دوباره در كسوت موج پنجمي ،رونق خواهد گرفت؛ اما به نظر ميرسد مسئلة حائز اهمیت
اين است كه كارآفريني هنری ،توانمندسازی هنری ،شبكهسازی هنری و برندسازی هنری،
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كه به دست فارغالتحصیالن دانشگاهي آغاز شده است هرگز از بین نخواهد رفت و مي
تواند زمینهساز گامهای بعدی در اين عرصه باشد.
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