
 

 8311بهار و تابستان  ،اول شماره ،81 دوره ادبیات، و هنر شناسيجامعه

"تولدیدیگر"

1هادستیمدرندرعصرشبکهلعةکیفیپدیدةنوظهورصنایعمطا
 

 

 0، زينب شفيعي 0سارا شريعتي

 

 چکيده

در است.  ها در ايران دستي مدرن در عصر شبکه  پديدة نوظهور در صنايعدر خصوص  ياکتشاف يا مطالعه حاضر مقالة

که خالقان آنها، آن را برند  دستي مدرننايع دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم که پديدة نوظهور در ص اين مقاله به
 يمشارکت مشاهدة و يطول مطالعة حاصل که يجامع و قيدق فيتوص منظور نيبدنامند چيست و چه ابعادي دارد؟  مي
 است يمجاز يفضا در فعال مدرن يدست عيصنا برند هفتصد از شيب يرو بر يمجاز نگاري مردم روش به سالهسه

گيري هستة اولية برندهاي  ن توصيف جامع شامل چند بخش است. ابتدا در مورد شروع و روند شکل. ايمياداده ارائه
اينستاگرام و تلگرام توضيح  فضايبازار و پس از آن انتقال به  عنوان مکان دستي در شبکة اجتماعي فيسبوک به  صنايع

کنندگان و  آن شامل خالقان برندها، دنبال دستي مدرن که اجزاي  اي صنايع گيري بازار شبکه داده شد. سپس به شکل
هاي عرضة محصوالت برندها در داخل و  دستي، وبگاه هاي مدرن صنايع  و گالري ها فروشگاهکنندگان برندها،  مصرف

 دستي ها پرداخته شد و در نهايت حوزة فعاليت و نام برندهاي صنايع  ها و جشنواره ها، خيريه خارج از کشور، نمايشگاه

 در ظهورنو پديدة قالب در دستي  صنايع به اقبال چهارم موج که دهد مي نشان حاضر مطالعة نتايج .ذکر گرديدمدرن 
 جوانان اقتصادي کنش با جديد ةپديد اين است. اجتماعي  هاي شبکه فراگيري و گسترش محصول ،مدرن دستي  صنايع

 اجتماعي هاي شبکه مبناي بر هنري کارآفريني از يشکل برندها اين و است يافته توسعه و گرفته شکل زنان خصوص به
 هستند.
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  مقدمه

 در يدست عيصنا از آنچه م؟یزنيم حرفاز چه  میزنيم حرف كه رانيدر ا يدست عيصنا از

 توسط كه است يدست عيصنا رشتة 211 از يكي فراوان احتمال به شوديم يتداع ما ذهن

 ييهارشته ؛اندشده شناخته تیرسم به یگردشگر و يدستعيصنا ،يفرهنگ راثیم سازمان

 و يبافمیجاج و میگل ،يباففرش ،یسفالگر ،یكارمنبت قلمكار، ،یناكاریم ،یكارخاتم مانند

 شده شناخته استادكار مردان حرفة و شغل مثابه به عيناص نيا دور اریبس یهازمان از. رهیغ

 سوغات و گردشگری ،ينيیتز ةجنب یدارا غالباً استادكاران اين آثار و محصوالت. است

 به متعلق عمدتاً حوزه اين آثار. است بوده شهر و بازار در عمدتاً آنها عرضة محل .اندداشته

 يمعرف ةكتابچ ،نشان امضا، هرگونه فاقد نهاغالب آ كه هستند نشاني بي و گمنام هنرمندان

 . ندا دكنندهیتول و اثر هنرمند و خالق نام يحت و يغاتیتبل یهاعكس ،محصول و هنرمند

 گرفته شكل دستي صنايع از جديدی معنای امروزه. نیستند اين موارد تنها دستي صنايع اما

 به كه مجازی فضای در ستيد  صنايع حوزة تحوالت به داريم قصد مقاله اين در ما. است

 نوظهوری پديدة 28 قرن در واقع، در. بپردازيم منجر است شده مدرن دستيصنايع  تولد

 مدرن دستي  صنايع  را آن توان مي كه است آمده وجود به ايران در هم و غرب جهان در هم

 حاضر، عصر اجتماعي های واقعیت بیشتر مانند پديده اين. نامید مدرن های سازه دست يا

 محور،يطراح آثار با كه یايدست عيصنا. دارد جريان فضای اينترنت در شهر، از بیش

 وندیپ زنان يخانگ تیفعال و مجازی اجتماعات یتصاعد رشد ،(DIY)8يخودانجام اخالق

 يزمان كه زنان يبافقالب و يبافندگ مانند ييكارها امروزه كه یاگونه به ؛است خورده

 شونديم يتلق مهم گريد بار ،بودند منزلت فاقد كه ندشديم قلمداد يياهتیفعال عنوان به

                                                      
1.Do it yourself 
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 ديويد (.2181 ،4بوش فان ؛2183 ،3الكمن ؛2111 ،2مرلیه و نيالو ؛2188 ،8گانتلت)

 تاجتماعا یتصاعد رشد ،"است كردن وصل ساختن،" عنوان با خود كتاب در گانتلت

 نیبنش" فرهنگ از مردم فرهنگ رییتغ پربار جينتا از يكي را يدست صنايع به مروبط مجازی

 وب یهایفناور كمک به "برسان انجام به و بساز" فرهنگ به "بده انجام را هشد گفته كار و

 یمجاز یهاشبكه ةتوسع و يطوركل به نترنتيا توسعة (.1:2188 ،1)گانتلت شمرديبرم

 كنش  یهنر یهاتیفعال راه از یشتریب افراد كه اند ساخته فراهم را يفرصت خاص طور به

رشته در هنرمندان اند.شده رتشیب اریبس شانبالقوه مخاطبان رايز ،دهند مي انجام اقتصادی

 یهاشبكه گريد و 1سیاسپ یما ،6بوک سیف اجتماعي های شبكه از استفاده با گوناگون یها

 یاندازراه يژهوِ به (.1،8311پسیلیف) دهند گسترش را مخاطبانشان اندتوانسته ،ياجتماع

 یها یفناور و يدست عيصنا ةحرف انیم وندیپ موجب كايآمر در 2111 سال در 1ياتس وبگاه

 هم كه یاگونه به ؛است شده حوزه نيا در میعظ تحوالت آن تبع به و جهان در یاشبكه

 قيطر از شده ساخته یفضا" گريد عبارت به -مخاطبان از نوظهور ةشبك کي خلق شاهد

 يتالق حاصل كه ،"يالیخ يجمع یفضا" کي ظهور شاهد هم و -"یا شبكه یها یفناور

 ظهور با نيبنابرا (.31 :2188 ،81دي)بو میسته "است يدست عيصنا ةحرف و یفناور مردم،"

 روز هر است، ساخته ممكن را سازدست محصوالت گستردة و يجهان عيتوز كه نترنت،يا

 فروشندگان عنوان به (،هستند زن اكثراً اول نظر در )كه خالق دكنندگانیتول از یشتریب تعداد

                                                      
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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شركت سیتأس یبرا را صحنه و فضا نترنت،يا نكهيا ژهيو به كنند.يم كار منزل در مستقل

 فراهم (يجهان سطح در يابيبازار نيبنابرا )و يجهان يدسترس خطر، كم و ارزان ینوپا یها

 وجود به را ریتجا مخاطبان و انيمشتر از الوصول سهل و منظم یا شبكه همچنین و كرده

 پنهان و وتریكامپ صفحه پشت شدن يمخف و كامل يگمنام امكان امر اين و است. آورده

 ايجاد (رهیغ و كارمندان تعداد مكان، اندازه، )مانند را وكار كسب يواقع مشخصات كردن

  .(882:2188 ،8ثیم نزی)اك است كرده

 ايران در و جهان، در ساز دست اشیای و دستي  يعصنا مجدد شدن مد با امروز بنابراين

 سخن مدرن دستي  صنايع تولد نام به نوظهوری و متفاوت اجتماعي پديدة از توانیم مي

 مطالعة به داريم قصد مقاله اين در رو، ازاين. مجازی است های شبكه بگويیم كه مبتني بر

 و بديع بسیار رخداد كه ايران در مجازی فضای در مدرن دستيصنايع  ظهور گسترة و ابعاد

 شكل، و چیست؟ مدرن دستي  صنايع كه دهیم پاسخ ها پرسش اين به و بپردازيم است نويي

 است؟ چگونه ها شبكه عصر در مدرن دستي صنايع  های ويژگي و ابعاد

 پيشينة تاریخي و نظری

رو هروب ياساس ةمناقش نيا با را ما ابتدا در نحو، هر به يدستعيصنا ةحوز در مسئله طرح

 دارد وجود هنر يشناسجامعه در يدست عيصنا مسئلة به پرداختن امكان ايآخواهد كرد كه 

 «هنر» آنچه و ديآيشمار مبه «هنر»)آنچه  یهنر ری/غیهنر یهایبنددرواقع طبقه ر؟یخ اي

در  ياصخ يدر برهة زمان يفرهنگ یهافرم ستند،یو ثابت ن يگاه دائمچیه( ديآينم شمار به

 يبرخ كمدست گريد يزمان یهابرهه در و رندیگيقرار م« فرهنگ عامه»و  قيزمرة مصاد

؛ 8112، 2شوند )پترسون يم فيبه آن تعر کينزد یزیچ اي« هنر» همثاب به آنها عناصر

                                                      
1.Ekinsmyth 

2.Peterson 
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است و  ينیمع نةیهنر همواره وابسته به بافت و زم مقولة(. 2112ز، پ؛ ل8،8116ستوفرسونيكر

 در انیآدم كه را گوناگون يفرهنگ یهااز آن است كه بتواند تمام فرآوردهلذا محدودتر 

 یاریبس ،رو نيااز (.18: 8311، 2سی)انگل ردیدربرگ كننديم مصرف و دیتول مختلف جوامع

يم يشود زمانيم دهینام «هنر»ة آنچه در جامعة ما مطالع كه باورند نيشناسان بر اهعجام از

 اریرا كه بس «هنرمند»و  «یاثر هنر»، «هنر»های هباشد كه واژ تیموفق نيقر تواند واقعاً

 یهافرم»آنها اصطالحات  یجا به و مياند، كنار بگذارکيدئولوژيا ييبار معنا یخاص و دارا

 كه ياصطالحات ؛ميریگ كار به را «يفرهنگ دكنندگانیتول» و «يفرهنگ داتیتول» ،«يفرهنگ

، 4، ولف831: 8111، 3)ويلیامز ستندین نیمع يخيتارة بره کيند و هم مختص رتيثخن هم

 دهديم را امكان نيا ما به هنر يشناسجامعه ،اساس نيا بر(. 8113 ،1وي؛ بورد831: 8118

سخن  «يفرهنگ داتیتول» اي «يفرهنگ یهافرم» از يكي عنوانبه يدست عيصنا مورد در كه

 . ميیبگو

 فرود و فراز از بخشي ،فرهنگي تولیدات و ها فرم از يكي عنوان به دستي  صنايع احیای اما

 است تابعي دستي  صنايع تولید اقتصادی، تحلیل يک در .است اخیر سال صد در آن جايگاه

 كه داشت توجه بايد اما دهد. مي نشان را كنندگان مصرف اقبال و بازار تقاضای مقدار كه

 اجتماعي عوامل از تابعي و وسيسین فرهنگي های پديده ساير دمانن دستي  صنايع محبوبیت

 در تنها دهند، مي ادامه خود حرفة به  زماني هر در دستي  صنايع استادكاران اينكه با .است

 شده برجسته دستي  صنايع جايگاه كه است اجتماعي بسترهای و تاريخي های برهه برخي

 دست با ساخت فرايندهای و ساز دست اشیای به مردم عالقة موج ايجاد موجب و است

                                                      
1.Chirstopherson 

2.Inglis  

3.Williams 

4.Wolff 

5.Bourdieu 
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 نام توان مي دستي صنايع به اقبال موج سه از غرب جهان در .(41  :8316 ،8)الكمن شود مي

 برد:

 قرن در اواخر اول موج غرب جهان در دستی در جهان:  سه موج اقبال به صنايع

 در يدست عيصنا يتجل به و شد جاديا ایتانيبر يدست عيصنا و هنر جنبش ظهور با و نوزدهم

 امروزه كه یناوياسكاند یكشورها در نیهمچن و زبان يسیانگل مهاجران بین ،يمحل سطح

 دوم موج. شد منجر هستند، معاصر محور يطراح يدست عيصنا بازار در يمهم گرانيباز

 8161یها دهه يفرهنگپاد روزگاران با مصادف يغرب یكشورها در يدست عيصنا تیمحبوب

يم استقبال آن «يسادگ و ياسیس» یهاالمان طرخا به رشتیب يدست عيصنا از كه بود 8111 و

 تعداد يناگهان شيافزا(. 831 :2183 ،2كوبیج) آن «يشناختييبايز» تیماه تا كردند

 آغاز متحده االتيا از كه دوم يجهان جنگ از پس و ستمیب قرن اسطاو در كنندگانمصرف

 طيشرا در ي رابزرگ رییتغو همین امر  كرد، تيسرا زین گريد یكشورها به و شد

(. 831: 2183 جیكوب،)به وجود آورد  يمصرف یكاالها يشناسييبايز و دكنندگانیتول

 ةجامع ازاتیامت به يدسترس زمانهم غرب جهان سرتاسر در متوسط ةطبقهمچنین با رشد 

 عنوان هیچ به ،يشناخت ييبايز حس نيا .افتي یصعود ریسنیز  آن از انتظارات و يمصرف

 ،نداشت يعیطب اي سازدست یایاش يشناس ييبايز اي يدست  عيصنا و هنر جنبش با يطارتبا

 متیق لیدل به و بود یاكارخانه یكاالها از ترگران دستساز یكاالها ةشدتمام متیق رايز

 مردم زمان، نيا در عوضدر و شدينم روهروب كنندگانمصرف استقبال با آنها ةشد تمام

 با زمانهم نكهيا جالب. دادنديم حیترج را« افض عصر» به متعلق و کیآكرل براق، اجناس

ي كه پیش از دست عيصنا ساخت بودند، آورده دست به كنندگانمصرف كه یديجد ثروت

                                                      
1.Luckman 

2.Jakob 
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رواج متوسط  طبقة بیشتر در بین دوم يجهان جنگ از پسبود ر یفق طبقة اين مربوط به

 به «يمصرف ةجامع در متوسط ةطبق و كارگر ةطبق نیب روزافزون ييهمگرا»بنابراين . يافت

 مرتبط یهاتیفعال ژهيو به بود، كارگر ةطبق به متعلق سابقاً كه ييهاتیلفعا» كه بود يمعن نيا

 جادشدهيا یالگو با راستا هم و است داده «طبقه رییتغ» ينوع به ،يدست  عيصنا ساخت با

 کي تا شد انیب ابزار و يخصش انتخاب کي به ليتبديدست عيصنا و هنر جنبش توسط

 از یاریبس، 8161 ةده در ژهيو به و رههب نيا در(. 68: 8112 ،8)كوكران «یاقتصاد ضرورت

 تيهو افتني درصدد و ندكرد قطع را صنعت با خود ارتباط يدست عيصنا استادكاران

 ملعوا ازجمله(. همان) برآمدند یسازمجسمه و ينقاش قيطر از يشناخت ييبايز و ياسیس

 یهاوهیش در رییتغ هنر، سمت به آن حركت و يدست عيصنا يشناختيهست تیماه رییتغ

 بعد، به 8161ةده از. افتي راه كشورها ريسا به و شد آغاز ایتانيبر از باز كه بود يآموزش

 همراه به و ندديدمي آموزش هنر، یهادانشكده در يدست عيصنا و بايز یهنرها انيدانشجو

 نفس كه يدرحال (؛2111 ،2راكز) گذراندنديم را هنر فلسفه و خيتار و ینظر یاه دوره هم،

 دروس همراه به و ن،يقر یفناور با شتریب و گرفتمي فاصله يدست عيصنا از يحطرا

 توانيم هنوز را رییتغ نيا یايبقا و آثار(. 821: 3،8112كوكران) شدمي سيتدر يمهندس

 هنروران جنبش ظهور و( زنان) يدست  عيصنا شدن يتیجنس یربنايز كه كرد مشاهده

 و ترياسیس آزادتر، یبايز یهنرها با يدست عيصنا كه يارتباطات. دهديم لیتشك را( مردان)

 كه شد يطيشرا جاديا باعث داشت تريمستقل یتجار لحاظ از( يگفتمان ةجنب از حداقل)

 كه  ديجد عصر و يپیه یهاجنبش در یدیكل نقش 8161 سال از پس يدست  عيصنا آن يط

 به روزافزون ةالقع و ستيز طیمح [از حفاظت ضرورت] از يآگاه آنها یهايژگيو ازجمله

                                                      
1.Cochrane 

2.Racz 

3.Cochrane 
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 نيا در نهفته یمعنا یبرا وجو جست نیب كه يتشابهات. كرد فايا ،بود نامتعارف يزندگ سبک

 اند؛توجه قابل دارد، وجود يكنون سوم موج و يدست  عيصنا تیمحبوب دوم موج اصطالح به

 و 8111 ةده ي. ولكوچک یوكارها كسب به يدست  عيصنا يفعل ديتحد به توجه با ژهيوبه

 تیمقبول و تیمحبوب روند كاهش باعث ،«است خوب یآزمند» شعار با، 8111 ليااو

 نيا در آن نام به كه ياقدامات و عصر نيا برالینئول روح كه يدرحال شد؛ يدست  عيصنا يمردم

 تیمحبوب سوم موج لیتشك یدیكل عوامل از يكي به ليتبد بعدها رفت،گ صورت برهه

 ينيكارآفر فرهنگ یهااستیس ،يدست عيصنا یهاتياولو نییتع در ژه،يو به. شد يدست عيصنا

 ایتانيبر دولت. داشت تمركز كوچک یوكارها كسب قيتشو بر 8111 ةده در ایتانيبر دولت

 وكارها كسب نيا اریاخت در را ييها نهيهز كمک ،يدست عيصنا يمشورت یشورا قيطر از

 هر. داد قرار آنان اریاخت در زین را يبازرگان مؤسسات نةيهز كمک طرح نیهمچن و گذاشته

 كوچک یوكارها كسب رشد در يبیعج بلندمدت و مدتانیم تیموفق به اقدام دو

 طرح و نندبما كوچک دادند حیترج كارهاو كسب نيا يول. شدند منجر محور تیخالق

 یوكارهاكسب نيا(.    484 :8111 ،8هارود) نشود محقق كامل طور به دولت ينيكارآفر

 اقتصاد شالودة كه شدند يدست عيصنا حوزة در ياشتغالخود انفجار بر یامقدمه كوچک

  عيصنا به عالقه «سوم موج» جاديا در یاریبس عوامل. داديم لیتشك را معاصر يدست  عيصنا

 و ضرورت در رییتغ :كرد اشاره ريز موارد به توانيم انیم نيا از كه اند داشته قشن يدست

 یبود؛ حس نوستالژ يجهان ياز بحران مال يضت كه ناشاير فرهنگ يِفرهنگ تیمقبول

؛ 2183، 2( )ماچاريكنون یمجاز یایدن مقابل)در  «تر یماد یا گذشته» به یازجمله نوستالژ

 نيمتولد ليتما ؛(2111 ،4يرک. به ترت نی؛ همچن84: 3،2111كاكس وولفرام و ناهانیم

                                                      
1.Harrod 

2.Matchar 

3.Minahan & Wolfram Cox 

4.Turney 
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 -فرزندان خود یبرا ئالديا ينوادگخا  یفضا کي( مجدد) به خلق 8111و  8161 یها دهه

 بود، طالق آمار یتصاعد ریكه شاهد س یابرهه در شدن بزرگ لیدل كه خودشان به ييفضا

ها و ستیفمن یهانی(؛ كمپ2183 ،8بنرياسكر ؛2183 ماچار،گاه تجربه نكردند )چیه

به آن  خيكه در طول تار ييهادر مقابل حمله يدست عيصنا ارزش یایاح یهنرمندان برا

؛ 2181 ،3پاردیل ؛2116 ،2ادواردزدار وارد شده است ) خانه زنان مزد بدون تیعنوان فعال به

 مصرف و دیتول ،یسازشبكه امكان جاديا و نترنتي(؛ ظهور ا8114، 4؛ پاركر2183ماچار، 

 يدست عيصنا جيترو یبرا ييگرا كنش شيدای(، و پ811: 1،2188رابرتسون) ديجد يروش به

در موج سوم اقبال به صنايع دستي در غرب، (. 2181 ،6واترهاوس) يجهان يمال و بحران

ساز به همراه رشد بازارهای فروش مستقیم محصوالت كشاورزی و  مصرف كاالهای دست

انه، تبديل به بخشي از مجموعه رفتارهای خريد طبقه متوسط محصوالت تجارت منصف

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 

اند، كه در طول تاريخ بي سابقه بوده  سرتاسر جهان كه توان خريد آنها را دارند قرار گرفته

های اينترنتي، به ويژه  فروشگاهبنابراين با وجود شبكه فراگیر اينترنت و به خصوص است. 

به صورت دستي  صنايع مي توان گفت كهاتسي، كه نماد اقتصاد صنايع دستي معاصر هستند 

 یتصاعد ریس درک دیكل نترنتيابا ظهور موج سوم در غرب شده است. روزد مجدد م

 نوع هر در نهفته لذت درک طوركههمان قاًیدق است،شده  معاصر يدست  عيصنا یها فرهنگ

. است وب عصر از پسمجازی  یفضا در يتالیجيد تیخالق تیموفق دیكل ت،یخالق

                                                      
1.Scribner 

2.Edwards 
3.Lippard 

4.Parker 

5. Robertson 

5.Waterhouse 
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 دهیبخش يدست  عيصنا اجتماعات به یا تازه روح و زهیانگ نترنتيا كه كند يم عنوان گانتلت 

 امكان نیهمچن و يدست  عيصنا شتریب هرچه شدن دهيد یبرا یابزار كه بیترت نيبد ؛است

 و مناطق ريسا در مشابه افراد با جهان از گوشه کي در پرشور مندان عالقه" یا شبكه ارتباط

 است آورده فراهم را "سابقه يب يسرعت و عمق با آنان قيتشو و يبخش زهیانگ

 نمونه چند تنها 4داواندا ،3ريفا آرت و 2ياِتس انندم ی فراوانيهاگاهوب .(62: 8،2188گانتلت)

  (.63 :8316الكمن،) است غرب جهان سراسر در خالق كار نیروی مظاهر انفجار از

 :كرد يابيرد موج چهار قالب در را تحوالت نيا بتوان ديشا رانيا در اما 

 یفضا عصر تا قاجار عصر)از  رانيا در یدست عيصنا به اقبالموج  چهار

 شباهت غرب جهان موج سه به هرچند رانيا در يدست عيصنا به اقبال تیوضع(: یمجاز

 عيصنا كه است لیدل نيا به ها تفاوت نيا از يبخش دارد. وجود زین ييها تفاوت اما ،دارد

 با گريد يطرف از و ،يخيتار و كهن يسنت یهنرها مفهوم با يطرف از همواره رانيا در يدست

 با امروز آنچه )و يرانيا يخيتار یهنرها نيترمشهور است. خورده وندیپ يصنعت يطراح

 816 ،گروه 81 كه یطور به اند،يدست عيصنا يهمگ (شوديم ادي آن از يفرهنگ راثیم عنوان

 در مجموعه زير و رشته 211 جمعأ فرش صنعت احتساب با و زيرمجموعه 843 و رشته

 قطب سه از يكي همواره رانيا و (8311 ،يفرهنگ راثیم )سازمان دارد وجود يدست عيصنا

  است. بوده (نیچ و هند یكشورها كنار )در جهان يدست عيصنا مهم

 به رانيا در آن از استقبال و يدستعيصنا به توجه اول موج (:قاجار)دوران  اول موج

 وارد ادوات و آالتنیماش كه گردد مي باز (قاجار دوران با )مصادف يصنعت انقالب از بعد

                                                      
1.Gauntlett 
2.www.etsy.com 

3.www.artfire.com 

4 .http//:en.dawanda.com 
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 و كنديم لیتسه را يدست  عيصنا ساخت د،يجد عيصنا با مواجهه نیهم و شوديم كشور

 رونق سبب مواردی در ايران، به يغرب صنايع ورود .دهد مي افزايش را يدست  عيصنا دیتول

 ايران، در آن ظهور و غرب صنعتي تحوالت فراخور به .شد سنتي هنرهای و دستي صنايع

 ازپیش بیش آن، بر تكیه با و صنعت اريكة بر سوار سنتي، يدست صنايع از هايي بخش

 و ها ماشین از تعدادی اختراع واقع، در .كردند حفظ را خود جايگاه و رونق و درخشیدند

 محصوالت تكمیل و ساخت و اولیه مواد یساز  آماده مراحل توانست جديد های دستگاه

سفال لگِ ةتهی نمونه، برای .شدبخ سرعت و تسهیل و كند خارج دستي حالت از را دستي

 وقت، در جويي صرفه سبب ،دست با دادن ورز جای به ماشیني، های دستگاه كمک با یگر

 گیری بهره نیهمچن .شد تولید كمیت و كیفیت افزايش همچنین و صنعتگر سالمت به كمک

 و كمیت افزايش سبب كاری، نازک و منبت خاتم، قطعات برش صنعتي های دستگاه از

 خان میرزاتقي قاجار دوران در نیهمچن (.11 :8311 عطارزاده، و انیمي)كر شد كار یفیتك

 بلور، ظروف سرامیک، پارچه، نظامي، لباس تولید برای محلي كارگاه تعدادی ،امیركبیر

 تاجر و روحاني چند زین نوزده قرن اواخر در و كرد احداث خانگي مختلف لوازم و درشكه

 و المتكلمین ملک میرزانصراهلل اصفهاني، واعظ الدين سیدجمال اني،كرم مجداالسالم مانند

 افتتاح اصفهان در بومي تولیدات مصرف پیشرفت برای انجمني ،كازروني محمدحسین حاج

 نشده تدوين دستي صنايع ةدربار قانوني چیه ،مشروطه انقالب از شیپ تا حال بااين كردند.

 یهجر 8216 سال در مستظرفه عيصنا و اوقاف معارف، و فرهنگ وزارت لیتشك با و بود

 از حفاظت ةدربار دولت فيوظا بار نیاول یبرا كه بود هيقاجار ةدور اواخر و يشمس

 به معارف وزارت نام ،همشروط انقالب از بعد .گرفت قرار توجه مورد يهنگفر راثیم

 ،يفرهنگ راثیم سازمان ةنیشی)پ كرد تغییر مستظرفه صنايع و اوقاف و معارف وزرات

 (.8311،یگردشگر و يدست عيصنا
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 از استقبال و يسنت یهنرها به توجه دوم موج (:دوم و اول یپهلو)دوران  دوم موج

 انیاول م یپهلو ة. در دوردياول و دوم د یپهلو دورة در توانيم را رانيا در يدست  عيصنا

 یبازســاز و ــایاح در ها گام ــنيتر شد. مهم برقرار وندیپ يصنعت يو طراح يدست  عيصنا

 ةچون مدرس يمدارس لیتشك ،اول یپهلو ةدور در رانيا يسنت یهنرها اي يدست  عيصنا

طاهرزاده بهزاد در  نیحس استيبه ر مهيقد عيصنا ةمدرس سیسأت و و آلمان رانيا يصنعت

 ييهنرها اتیح ديتجد و جيكه در آن به ترو یامدرسه است؛ یدیخورش 8311سال 

 ،یگر سفال ،یكاريكاش ،يبافيقال ،يقال يكشنقشه ،یكارنایم ،یسازخاتم ،یگرنگار چــون

 دست نيا از یگريد ة(. مدرس11-11: 8311 ،یشد )افتخاريپرداخته م رهیغو  يبافیزر

 به آن سیسأت كه است اصفهان يدولت هنرستان كرد، ادي آن از مرحله نيتوان در ايم كه

گردد. يبازم 8321 سال بــه بايز یهنرها و يصنعت ةشاخ دو به آن کیتفك و 8381 سال

رشته نُهازجمله  یساز و مجسمه یسازيكاش ،ینگارگر ،يزنقلم ،یسازمنبت ،یسازخاتم

شد  يم داده آموزش دوره آن در اصفهان یبايز یاست كه در هنرستان هنرها یا

 ةادار یهاكارگاه لیتشك يدست  عيصنا ینوساز و ایدر اح ی(. گام بعد824: 8311،يني)قزو

 يراه همان ةدهندادامه واقع در كه است 8331 ةده اواخر در كشور یبايز یكل هنرها

رفته  رفته يسنت یها، هنرهاكارگاه نيآغاز شده بود. در ا مهيقد عيصنا ةكه از مدرس است

 ةدانشكد) ينيیتز یدانشكده هنرها یاندازو راه ابندييتر میامروز ييوهوا متحول و حال

)كه  يبــه همت هوشنگ كاظم 8331ر( در مهرماه سال ندانشگاه ه یكاربرد یهنرها يفعل

 یهنرها نةیزم در يانيدانشجو پرورش یبرا يمجال ،ينيیتز یهنرها ةدانشكد سیسأت

 يداخل یو معمار کیگراف يطراح ،یگر سفال ،ينيیتز يپارچه، نقاش يچون طراح یكاربرد

 يدست  عيصنا ةرشت در اول یپهلو رگذاریثأت اقدام نيآخر توان يم رارفت(  يبــه شمار م

 (. 826: 8311،یدی)مج دانست
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ثروت حاصل از  ران،يا یاوضاع اقتصاد يمانند دگرگون يدوم عوامل یپهلو ةدر دور   

 مدرن كشور کي به كشور ليتبد و يداخل متخصصان تیترب به ازین و همچنین ،يشوک نفت

 از استفادهحركت و  نيشد. اوج ا يدست  عيتوجه به صنا باعث ،يهنگفر یهاارزش حفظ با

 ةواسط به يجهانبان رینمهرمُ ،بیترت نيا به. داد رخ پنجاه و چهل یها دهه در يرانيا یهنرها

 باعث او. كرد فايا را یشتریب نقش آن، یدوز سوزن هنر و بلوچستان ةمنطق با ييآشنا

 ساله2111 یها جشن یبرگزار از قبل. شد بلوچ یدوزسوزن هنر با بايد فرح ييآشنا

وجود  زین نیمیس و نيزر نوع از ييها گالبتون آنها انیم در كه یاديز یها نخ و ها پارچه

 بلوچ یدوز سوزن پركار یها دوخت از يبرخ واسطه به كه یشهر) رندگانيا سمت به ،داشت

 همچون یدوز سوزن معروف دیاسات نیب را آنها يجهانبان و شد فرستاده( شد معروف اریبس

 و كنند عيتوز خود شاگردان نیب تا كرد میتقس گرانيد و يجمالزه مهناز و ینوروز مهتاب

 و یپهلو خاندان کي ةدرج یاعضا تمام یبرا فاخر لباس دست نيچند دیتول ،آن ماحصل

 ساله2111 یها جشن مهمانان یره برایغ و سفره دستمال كوسن، كراوات، همچون ييايهدا

 (. 8316،یصمد) شد معروف اليرو ةمجموع به كه بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سلطنتي( های لباس دوز )سوزن نوروزی مهتاب (8) تصوير
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 پهلوی فرح شدة دوزی سوزن سلطنتي های لباس (2) تصوير

 در سوم موج شمسی(: 0608های بعد از جنگ تحميلی و دهة  موج سوم )سال

 و يفرهنگ راثیم سازمان در يدست عيصنا تمعاون لیتشك با است مصادف رانيا

 شركت يک صورت به جديد ةاساسنام طبق يدست  عيصنا مركز 8361 سال در ،یگردشگر

 سال در گرفت. قرار ايران دستي  صنايع سازمان عنوان با صنايع وزارت نظر زير دولتي

 سراسر در ای منطقه شركت ده قالب در را خود های فعالیت دستي  صنايع سازمان 8361

 در شد. محول مذكور های شركت به نیز سازمان بازرگاني امور و كرد دهي سامان كشور

 بازرگاني شركت نام به شركت يک و شد منحل ای منطقه شركت نُه حدود ،8316 سال

 قانون 8313 سال در گرفت. برعهده را يسازمان و بازرگاني های فعالیت يتمام دستي صنايع

 از پس نهايتاً و رسید اسالمي شورای مجلس تصويب به ايران دستي  عصناي سازمان تأسیس
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 فرهنگي میراث سازمان های معاونت از يكي عنوان به 8311 سال در فراوان های دگرگوني

 پیوست. سازمان اين به

 یبازساز یبرا کيامر نوستالوژ ران،يا ةروند مدرن شدن جامع واسطة به دهه نيا در

 شيمجددا افزا به آنال بتوجه و اق ،رو نی. ازهمافتي تیفته اهمر و سنت از دست تیامن

 فرد به منحصر یاوهیابراز وجود به ش یفرهنگ مدرن تالش برا یهامشخصه از يكي. افتي

كه فرهنگ  رنديپذي. اكثر ناظران ماست تاصال یجوو آن جست گريد مشخصة و است

 بوده ای يسنت یها و رفتارهانگرش گذاشتن كنار و بردن سؤال ريزحال  درمدرن همواره 

ها را سنت تهی، مدرنديگويمطوركه ماركس  اند. همان دهیاست كه از گذشته به ما به ارث رس

(. 826: 8،8314سینگلكند )ايم نيگزيجا ديجد یهادهيمحو و نابود و آنها را دائمأ با پد

نو عوض  بهنو زیچ همه هك يطيشرا در تواند ينم مردم از يگروه چیاست كه ه ياما، گفتن

 فرهنگ رو، نيازا. كند يزندگ آن، از حاصل يروان يناامن و نانیاطم عدم با همراه شود، يم

 بوده ديجد یهاسنت خلق ناظر نیهمچن بلكه م،يقد یهاسنت ینابود شاهد تنها نه مدرن

همچون  اند و آنها راكرده اعرا ابد ييها و رفتارهانگرش نفع یذ یهاگروه يبرخ. است

 ييزهایچ. دنديجد نسبتاً يحال آنكه در واقع ابداعات ،اندكرده يمعرف كهن اریبس ييهاسنت

در  اند نسل به ما منتقل شده به هستند كه در طول زمان نسل ييهاسنت میكنيم تصور كه

آنها آگاهانه  كامالً شیسال پ دويستكمتر از  ياسیگروه س يكه برخ هستند ييزهایواقع چ

نشستن  بار به عصر يعني ،نوزدهم قرن در كه ميیبگو اگر ستین راهیب. اندهداع كردابرا 

 كه را، معتبر و لیبود كه نخبگان فرهنگ اص ي،مل یهااسطوره ييشكوفا دوران و تهیمدرن

يب یاكه در جامعه يكردند و مردم جيبود، ترو« ملت» لتینماد و مظهر قدرت و فض ظاهراً

ا از دل ر آن بودند، يخيتار یداريپا و ثبات خواهان شهرة گانیب یفضاثبات، نامطمئن و در 

                                                      
1. Inglis 
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 ها، سبک یآشنا حس به بازگشت كه معتقدند يبرخ .(821 :8314،)همان رفتنديو جان پذ

جهان معاصر است. در  یهاهجمه به میتقمس يپاسخ اغلب گذشته یهادهيا و ها تیفعال

 اي( 28: 2112 ،8ميگرنسها -کب و بک) يبیركت یهاسنت ش،يو تشو يثباتيمواقع بحران، ب

 را حس نيا توان ينم آن ابیغ در كه دهند يم يتیامن حس» افراد به گذشته خود يحت

با شكل و  يخيتار یروندها دیبازتول به معروف كه يستمیس( و 13: 2111 ،2يترن) «داشت

 دور به نسبت یالژنوست ن،يكند. بنابرايحس استفاده م نيسرعت از ا است به ديجد یظاهر

با ظهور عالقه به  دیتأك نيدارد و ا دیخانه تأك طیو مح تیشلوغ، بر امن یهاطیمح از شدن

همراه شده است  يو بافندگ يمانند دوزندگ يخانگ يدست عيو صنا يخانگ ةساد یغذاها

 یای(. اش2111، 1و وولفرام كاكس ناهانی؛ م2183، 4؛ ماچار2111 ،3مرلیه و نيلو)

 یایدن نياصالت را در ا به شخص حس نيز آكنده از حس هستند و بنابراسا دست

كند، يم ييخودنما محصول در كه يدانش و مهارت قيآنها از طر»كنند: يم القا «لیراصیغ»

اجناس، چه اندازه  ريدهند كه برخالف سايم نشان و كنند مي متصل سازنده به را داريخر

آوردن به  یرو ةتجرب (.11: 2111 ،6ي)ترن« ن محصول شده استآزمان صرف ساخت 

مدرن در حركت است  یایدن یهالفهؤم سمت به شدت به كشور كه یادر دوره يدست  عيصنا

 عادی زندگي از گرفتن فاصله و «تازه» و «زیانگشگفت» ،«متفاوت» یزیچتجربة  شبیه

 لیاص و يواقع فرهنگ با شدن مواجه کي نيا ،درواقع(. 82: 2118 ،1ی)اور است روزمره

                                                      
1.Beck & Beck-Gernsheim 
2.Turney 

3.Levine &  Heimerl 
4.Matchar 
5.Minahan & Wolfram Cox 
5.Turney 
0.Urry 
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 استبه خانة خود  «لیاص» يفرهنگ از ،يواقع یا تجربهاحساس مانند آوردن  ني. ااست

 (.8،8114كانل )مک

 ظهور توان يم را رانيا در چهارم موج تاًينها(: یمجاز یهاشبکه)عصر  چهارم موج

 نيا در یبرندساز و ها، شبكه ةواسط به هنر ينيكارآفر ،یمجاز بازار ،یمجاز یهاشبكه

 نينو یهاشكل و كوچک یوكارها كسب ظهورنو ةديپد نيا گرفت. نظر در حوزه

 محصول ،مدرن یهاسازه دست و مدرن يدست عيصنا یبرندساز قالب در ينيكارآفر

 یاقتصاد كنش با ديجد ةديپد نيا است. یمجاز و ياجتماع یهاشبكه یریفراگ و گسترش

 يدست عيصنا یوكارها كسب نيا .است افتهي توسعه و گرفته شكل زنان خصوص به جوانان

 یهاشبكه یمبنا رب مدرن ينيكارآفر از يشكل كنند،يم يمعرف برند را آنها خالقان كه مدرن

 در يدست عيصنا به اقبال با رابطه در كه ييهايشناسدوره به توجه با حال هستند. ياجتماع

 و دنمو ت،یفیك كه است نيا شوديم مطرح نجايا در كه يپرسش ميكرد ذكر جهان و رانيا

 ینوظهور برندساز ةديپد است؟ چگونه رانيا در يدست عيصنا به اقبال مچهار موج شكل

 و ظهور میكوشيمقاله م نيدر ا نيبنابرا ؟دارد یو چه ابعاد ستیمدرن چ يدست عيصنا

 نشان یمجاز یها شبكه عصر در را يدست عيصنا به اقبال چهارم موج تداوم و تحوالت

 .میكن فیتوص جامع و كامل طور به و هیمد

 روش پژوهش

 هفتصد حدود 8برند( شناختي جامعه های يژگي)و ینظر یریگبر اساس نمونهمطالعه  نيا در

 سال سه مدت به برندها نيا تیفعال و ييشناسا مجازی فضای درمدرن  يدست صنايع برند

                                                      
1.MacCannell 
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 ساله سه دوره يک طي مقاله اين های داده آوریجمع .است شده یبردارادداشتي و مشاهده

 از مكرر و مداوم بازديدهای و مشاهده طريق از ها داده از بخشي. است گرفته انجام

 نظیر) هايي حوزه همچنین و اينستاگرام اجتماعي شبكة در موجود مجازی صفحات

 مدهآ دست به داشتند، حضور آن در( خالقان) دهندگان پاسخ كه( رويدادها و ها نمايشگاه

و واحد مشاهده برند بوده است.  نستاگراميا ياجتماع ةشبك نجايپژوهش در ا دانیم. است

مقاله  نياما در ا ،خالقان انجام شده است با قیعم ةمصاحبچهل  رابطه نيدر ا هرچند

 یهاافتهي. مياكرده نظر صرف آنها به ارجاع ازفضا،  میمحدود كردن موضوع به ترس لیدل به

 و نقش يبرجستگ مدرن، يدست عيصنا یبرندها ييشناسا بخش سه در را مقاله نيا

 ستيا گونه به ها افتهي میتنظ. مياكرده میتنظ مدرن يدست عيصنا یمجاز بازار زنان، ينيكارآفر

 شامل كه ها يافته اينباشد.  رانيمدرن در ا يدست عيفضا و بازار نوظهور صنا دهندة نشان كه

 هایداده است، ايران در مجازی هایشبكه در مدرن دستي صنايع فضای كامل توصیف

 و شده آوریجمع نويسندگان توسط سال سه مدت طي در كه است اولي دست و اكتشافي

بنابراين در اين مقاله از روش  .است نشده استفاده مطالعه اين در ثانويه دادة هیچ از

 یافراد مطالعة یبرا یابزار به نتنتريا روش، نيانگاری مجازی استفاده شده است. در  مردم

 كه است يمتفاوت ابزار روش نيا. ميندار يدسترس آنها به یگريد قيطر از كه شود يم بدل

 نترنتيا توان يم(. 214: 2،8116کیفل) رود يم فراتر يسنت يگروه بحث اي یفرد مصاحبة از

 توان يم یواردم نیچن در(. 2114 ،3مارخام) آورد حساب به بودن ينوع اي مكان کي را

 یهاشكل ها انسان آن در كه داد قرار مطالعه مورد فرهنگ اي طیمح ينوع ةمنزل به را نترنتيا

                                                                                                                                  
 از حاصل های سازی مفهوم و تجربی پژوهشی از که است اعتماد اجتماعی و شبکة سبک، تمایز،: شامل برند شناختی جامعه های ویژگی .0

 به جداگانه پژوهشی علمی مقالة در که است آمده دست به اینستاگرام ماعیاجت شبکة در فعال برند خالقان از چهل نفر با عمیق مصاحبة

 .است شده پرداخته آن

2.Flick 

3.Markham 
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 حالت دو هر در. آورند يم وجود به را يخاص یها تيهو ي ياآگاه اي ارتباط، از يخاص

 و ارتباط یبرقرار یها وهیش و كشاند ينترنتيا پژوهش به را ینگارقوم یهاروش توان يم

 از كنندگان شركت درک از يبرداشت به دنیرس یبرا. كرد مطالعه را نترنتيا در خود ةارائ

 صرف آنها با را يزمان ديبا دهند يم خود مجازی  یهامشاركت به كه ييمعنا و خود

 (. 62: 8،8111كندال) دهند يم انجام نترنتيا در كه كرد یكار آن مشاهدة

 پژوهش یها افتهی

 دستي صنايع خالقان فعالیت نوظهور پديدة: مدرن دستی صنايع  برندهای شناسايی

 شده شروع يشمس 8311 ةده يلاوا و 8311 ةده اواخر از كه یمجاز یفضا در مدرن

مي نمايش به را یبرندساز و یهنر ينيكارآفر از شكلي دارد ادامه امروز به تا و است

داشته خود از خالقان كه هاييمعرفي و غالب گفتمان در یت،فعال اولیة هایسال در .گذارد

 تعداد باال، فروش بودن، پرطرفدار همچون داليلي هب كه است شده مشاهده وضوح به اند

 وكار كسب تجاری، نشان قانوني ثبت دلیل به مواردی در يا و )فالوئرها( گانكننددنبال يادز

 های سازی مفهوم ساسا بر پژوهش ايندفر گذشت با اما اند،نامیده برند را خود یهنر

 تعريف اينستاگرام اجتماعي شبكة در فعال خالقان از نفر چهل با عمیق مصاحبة از حاصل

اجتماعي  شبكة هنر، سبک تمايزبخشي، های ويژگي شامل كه آمد دست به برند از جديدی

 چراكه نداريم، وجود مقاله اين در مسئله اين به پرداختن قصد البته كه است اعتمادسازی و

 از شكلي هنری های فعالیت اين اما .ايم پرداخته آن به ای جداگانه پژوهشيـ علمي مقالة در

 از یا مجموعه كه هستند اجتماعي/مجازی های  شبكه مبنای بر نوين اقتصادی كنش

  .اندگرفته شكل مصرف و عيتوز د،یتول ةریزنج نيا رامونیپ یهمكار یها شبكه

                                                      
8 Kendall 
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 و ی/مجازياجتماع یها شبكه یریفراگ و گسترش لمحصو ،مدرن يدست عيصنا ظهور

 تیمحبوب و یریفراگ است. ياجتماع یها شبكه در آنها اتیح و تیفعال ةادام و آغاز

 یبرا يمناسب «بازار مكان» به را ياجتماع ةشبك نيا جيتدر به يرانيا كاربران نزد سبوکیف

 ةشبك امكانات از ابتدا در رنمد يدست عيصنا یبرندها كرد. ليتبد مدرن يدست عيصنا رشد

 اریبس آپ( )استارت يخانگ و یمجاز یهنر وكار كسب کي شروع یبرا بوکسیف ياجتماع

 منظور به هاشبكه نيا از .اندبرده بهره مخاطبان ةشبك توسط شدن شناخته و دهيد و نهيهزكم

 گرفتن نقرو با بعد يمدت .اندكرده استفاده محصوالتشان یبرا يابيبازار و غاتیتبل

 يدختران و زنان عمدتاً آنها سسانؤم و خالقان كه هیاول پرچمداران نيا شهرت و وكار كسب

 ريسا النیالتحصفارغ ،بودند یهنر یهارشته لیالتحصفارغ و سال 31 تا 21 يسن ةرد در

 .وندندیبپ انيجر نيا به كه اندشده قيتشو زین (یهنر )خودآموختگان یهنرریغ یهارشته

 جوان، چرم ،ينخ ةفرفر مانند ييبرندها با مدرن يدست عيصنا یبرندها یمركز ةحلق

 س،يپرد یریخم ورآالتيز دگمه، نيریش زاده،بیطب سارا محصوالت ،يرانيا باغ ورآالتيز

میم ،آرتا ،آزاده دوزدست یهافیك ن،يزر و نيآذ ورآالتيز ن،يزايد پيز ،يب ام یهافیك

  .است گرفته شكل سبوکیف در رهیغ و نیغ
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 يدست  عيصنا یبرندها هیاول ةحلق سبوکیف صفحات (3) ريتصو
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 يدست عيصنا یبرندها هیاول ةحلق سبوکیف صفحات (4) ريتصو

 بازار مكان کي مثابه به بوکسیف ياجتماع ةشبك امكانات و یمجاز طیمح داشتن اریاخت در

 آنها شدن شناخته و ابرنده به يكوتاه مدت ظرف افراد از یا  گسترده ةشبك يدسترس باعث

 بازار جمعه در شركت با زمانهم برندها نيا ياصل ةهست .است شده مخاطبان نیب در

 و اصفهان مانند یگريد یشهرها یهنر یبازارها جمعه ريسا )و تهران پروانه نگیپارك

 گذشت با .اند كرده تجربه را انمخاطب با رودررو ياجتماع روابط و یحضور فروش ،(رازیش

 مثابه به كه یمجاز طیمح نيا نگ،يلتریف دلیل به سبوکیف به يدسترس مشكالت يپ در ،زمان
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 یهاشبكه به برندها یاقتصاد كنش و افتاد رونق از بود كرده عمل برندها یبرا بازار مكان

 امكانات با .شد منتقل متلگرارسانپیام به آن از بعد و ستاگرامنيا خصوص به گريد ياجتماع

 بر «محور وكار كسب» يتخصص كاركرد كه نستاگراميا مانند یا ياجتماع ةشبك كه يمتفاوت

 يدستعيصنا یبرندها ييشكوفا دورة ،داده قرار برندها اریاخت در دارد، /عكسريتصو یمبنا

 و بود کبوسیف از ترشیب اریبس نستاگراميا در برندها از ستقبالا است. خورده رقم مدرن

 كه یا گونه به ؛است افتهي شيافزا روز روزبه مدرن يدست عيصنا یبرندها تعداد ،رونيازا

 و فیك ورآالت،يز ،يداخل ونیدكوراس مانند مختلف ييهاحوزه در يتخصص یبرندها

 (8) جدول اند. گرفته شكل رهیغ و ،یباز اسباب و عروسک سفال، مانتو، و پوشاک كفش،

 یمجاز یفضا در ياكتشاف ةمطالع حاصل كه است مدرن يدست عيصنا برند 281معرف

 .است (نستاگرامي)ا

 آنها تیفعال ةحوز و يدست  عيصنا مدرن یبرندها از یتعداد (8) جدول

دکوراسيون 

 داخلی
 زيورآالت

کيف و 

 کفش

مانتو و 

 لباس
 سفال

عروسک و 

 اسباب بازی
 ساير

 جامدادی: طوطي نیگوولوو نگهفت ر ساناز نتاج زيین علیرضايي الهام لیقه

 هور مهروز بالدی میرموال ثريا
داستان 

 زمین
 وصله پینه جیران

كیف پول و جامدادی: 

 كفشدوزک

حسین 

 رضواني
 دگمه: شیرين دگمه لته میرانام سندوس نیكو غزال

 ماهني: جاكلیدی میچكا الله ثريا زی گیله گل مريم خزعلي تكّه

 شامار دوً
چرم 

 جوان

طراحي 

اس لب

 مربع

 ترمه: جاكلیدی دوزلي الله

 بند دوربین: تورنگ دوتي دركارگاه دثار فران المک خاكستری

 باغ ايراني افرا
فرفره 

 رنگي
 بند دوربین: ژوت داركوبا حوض فیروزه آنا ثاني
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دکوراسيون 

 داخلی
 زيورآالت

کيف و 

 کفش

مانتو و 

 لباس
 سفال

عروسک و 

 اسباب بازی
 ساير

 محصوالت سارا قولچاق چغوک انارگل كلوزار نجمه راد قلم فلزی

 ای:ريما پارچه محصوالت ماه و ماهي مكارگاه نَ زرير دكمه مهسا كاما ديزاين

 میم آويزه
دست 

 چرم
 دفتر: سیرا استديو نیلشید آپريگون تنِ دُرُست

 اورس لیال شريعتي مان ديزاين
هـ دو 

 چشم
 آفرودال زيبا سرامیک

خودكار و مداد نوكي: 

 رمز استديو

 سهیلي عینک چوبي: امیر شیدی داار چي سازاد سوژا فام

 ساعت رومیزی: حباب آلمیال حسنیني مرجان شِنه چياُ حرما استديو آن

استديو 

 اَكتامان
 بريشم بهشت

تن پوش 

عاطفه 

 نادری

 ساعت رومیزی: روستا آلگوما سرامیک دنیا

 ظروف چوبي: پادما عقیق مان رَج جیودی قران كاج گالری

 دستا آزاده موگه
استديو 

 جیب
 كاله: فرموک ماهک سدار

 هامارتال نیلوفر استديو كندو
استديو 

 ديوان
 ظروف چوبي: گیل چو دوخیدگان صبا صفری

 تیكیش شهره حقیقي باف تن سالوت الهام قشقايي چو
های چوبي:  پرنده

 شهرزاد

 محصوالت چوبي: ناسي باشخصیت ها هانیه بنايي لیلیدچي رد ويلیكا عناصر

آالله 

 جعفريان
 هرشتاک

هفت 

 دريا

گالری 

 ثريا
 ی: خلعتروسر ساقي آرت فروز مه

 پرديس كارمان
دست 

 دوست

رود 

 ديزاين
 ژپتو بستو

های پارچه  دست سازه

 ای:صبا صائمي

 لیتولي آرتیش آران
آزاده 

 ياسمین
 تیتالس راستین

طراحي و چاپ پارچه: 

 اناربن

 ماديال آرنا هانه الكوتا برازا آنگ
های دستبافت:  شال

 هومان

 برساو منترا كارگاه رخ
مريم 

 مهدوی

فرنوش 

 وغيفر
 وداد

های دستساز:  آينه

 استديو درخت قرمز
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دکوراسيون 

 داخلی
 زيورآالت

کيف و 

 کفش

مانتو و 

 لباس
 سفال

عروسک و 

 اسباب بازی
 ساير

 صابون دستساز: بوبان گلچاک گِلین ساكو وستای سعیده ديدار

 فٌژه راژانه میم غین نشیمن
رزيتا دارای 

 جامه
 گل سینه: زيپ ديزاين ديوچه

 فوجان گروه نهال

اچ زد 

)هانیه 

 ذهبي(

تن پوش 

 كاردستي
 جوراب: گره يجبا كولوک

  استديو ايده

 مان
 مجسمه: دٌردانه كوكي سِويال سرامیک النگاردی دارا سیین

 آزالي زيلور برسام
طلیعه 

 ايماني

مونا 

 مرتضويان
 ترنج

زيرلیواني و جاكلیدی 

 گلیم: پودگلیم

 عروسک بومي بٍي سرامیک زيما پريا امیری ام بي مريم واعظ ساده
های چوبي: میم  پیكسل

 گل

 

 

 خود هنری وكار كسب خالقان حوزه، اين در :زنان یکارآفرين و نقش بودن برجسته

 ،"تمايزپذيری" عنصر چهار دارای خالقان منظر از برند تعريف. كنند مي معرفي برند را

 نام كنار در خالقان نام. است "اعتمادسازی" و "اجتماعي روابط شبكة" ،"هنری سبک"

. 8است خالقان خود نام ه ازبرگرفت برندها نام مواردی در حتي. خورد مي چشم به برندها

وجود دارند.  "خالق اثر یامضا"و  "یهنر سبک یدارا" ،"فردمنحصربه" ،"نسخه تک"آثار 

روزمره افراد شده و  يرفته، هنر وارد زندگ یكاربرد محصوالتسمت  محصوالت به

 كردن شناسانهييبايز"حوزه  نيا درروزمره خلق شده است.  يزندگ یبرا ييها مالینیم

 یهاتیفعال نیهمچن. كنديم دایمعنا پ "مد و فشن"و  "یسازسبک" ،"روزمره يگزند

                                                      

 شارماق برند معراجی(، منترا )خالق: منترا برند رحمتی(، سعیده )خالق: سعیده برند علیرضایی(، الهام )خالق: علیرضایی الهام برند مانند. 0

 .زاده( افضل شیرین )خالق: دگمه شیرین برند مهر(، شایسته آزاده )خالق: آزاده برند اسکندریان(، قشارما )خالق
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 خورده وندیپ زنان ينيكارآفر و يخوداشتغال با یاگسترده شكل به مدرن يدست عيصنا حوزة

 خاص یهايژگيو اساس بر كه مدرن يدست عيصنا یبرندها درصد 11 از شیب خالق. است

 دختران و زنان شدند، ييشناسا( برند هفتصد از شیباد )تعد یمجاز یهاشبكه در برند

 814 خالق است شده ذكر آنها نام 8 جدول در كه یبرند 281 انیم از ،مثال یبرا. هستند

تحت   ای مقال درپیش از اين  اما(. درصد 13)معادل  هستند/دختران زنان برند

 التحصیل فارغ زنان آفرينانةكار كنش و خوداشتغالي كیفي مطالعة: "خانه به بازگشت"عنوان

 خالق زنان كارآفرينانه كنش شناختي جامعه های ويژگي و ابعاد به ،(8311)دانشگاهي 

 يال كلؤس ينپاسخ به ا يدر پ ،. آن مقالهشده است   پرداخته دستي صنايع برندهای

و  دهند يانجام م ينانهچگونه كنش كارآفر دستي يع صنا یبرندها ةكه زنان در حوز ستا بوده

 زنان، خوداشتغالي و كارآفريني متعارف، فهم بر بنادارد؟  هايي يژگيكنش چه ابعاد و و ينا

 تلقي خصوصي حوزة انزوای از خروج يا و رسمي كار بازار های محدوديت به پاسخي

 .است مدرن های نقش و سنتي های نقش میان توازن ايجاد برای انتخاب بهترين و شود مي

 بخش و يرسم كار یبازارها در اندنتوانسته نكهيا لیدل به زنان متعارف، فهم نيا اساس بر

 یرو يخانگ اشتغال یبازارها و يررسمیغ یها بخش به كنند دایپ ورود يرسم اشتغال

 ثیح از كه شونديم گرفته نظر در یافراد عنوان به زنان دگاهيد نيا در نیهمچن. اند آورده

. كننديم كار شتریب درآمد كسب اي يزندگ مخارج نیمأت یبرا تنها و اندوابسته یاقتصاد

 عمیق های مصاحبه حاصل كه مقاله نتايج ايم، نبوده متعارف فهم منكر گرچه

 نشان است، بوده دستي صنايع  حوزة در برندساز كارآفرين زن چهل با ساختاريافته نیمه

 رسمي كار بازار ندگانشو مصاحبه. است ديگری مهم مفاهیم حاوی زنان روايت كه دهند مي

 دهديم نشان قیعم یهامصاحبه. دانند مي ساز مطیع و يكنواخت ناپذير، انعطاف دستوری، را

 شوند، جذب يرسم كار بازار در اندنتوانسته كه ستندین يكسان برندساز نيكارآفر زنان كه
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 و وجودم یساختارها از رفتن فراتر يپ در يرسم بخش یها تيمحدود لیدل به آنها بلكه

 زنان اين كه دهد يم نشان هاتيروا. هستند نو و خالقانه یریمس در گذاشتن قدم

 خودخواسته و آگاهانه بلكه اند، نكرده انتخاب فرار يا و استیصال روی از را خوداشتغالي

 را پذيری انعطاف و دستورمحوری بر محوری وظیفه رجحان خالقیت، مالي، استقالل

 (.8311 ،سعیدی و شفیعيصادقي) اند كرده انتخاب

كنندگان در حد  عامل با مصرفدر اين حوزه ت :مدرن یدست عيصنا یمجاز بازار

 هستند. جوانان مدرن دستي  صنايع برندهای مخاطبان بیشترچراكه بااليي قرار دارد، 

 ييالهااك و یهنر محصوالت مصرف يپ در ،يزندگ سبک رییتغ تجربة ةادام در كه يجوانان

 .باشد شده ساخته دشانيجد يزندگسبک و وارهعادت قه،یسل ذائقه، با تناسبم كه هستند

 خالقان، با میمستق تعامل و يسفارش یكاالها ديخر كاالها، یسازيشخص دنبال به انآن

 برندها، نيا ریگچشم و روزافزون تیموفق شوند.يم جذب مدرن يدست  عيصنا سمت به

 و يمعرف متنوع، و ديجد محصوالت يدائم دیتول ،انيمشتر با شانگسترده ارتباطات

عكس و ياتغیتبل یهاوهیش مختلف، یهاوبگاه و مجالت ها، روزنامه با خالقان مصاحبه

 شهرت و تیمحبوب بر روز روزبه كه اند داده هم دست به دست وهمه همه ،نينو یبردار

 ريسا به صادرات دشاه ،ينترنتيا فروش كنار در شود. افزوده مدرن يدست  عيصنا یبرندها

 PritzyChoice ،(آمريكا) Alagoo مانند: يتخصص یهاگاهوب یانداز راه قيطر از كشورها

 يدست  عيصنا یمبنا بر )هلند( Zamin )آلمان(، Hod Hod )انگلستان(، Masoudi ،)فرانسه(

 از یاشبكه قيطر از برندها محصوالت یحضور فروش امكان ،گريد سوی از .میهست مدرن

 یگالر ن،يییز یگالر هنوز، یگالر اكنون، یگالر باسمه، یگالر مانند: یهنر یهایرگال

 ام،ي يل وياستد ،دركارگاه آسمانه، یگالر دوران، یگالر مهرآبان، یگالر ،یگالر بهارآ ن،یزم

 ،اند شده یانداز راه مدرن يدست  عيصنا فروش یمبنا بر كه هان شاپ آرت یگالر زنو، یگالر
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 كه كنديم فراهم را امكان نيا يتخصص مدرن یها یگالر نيا وجود .ستا شده فراهم

 اعتماد شیازپ شیب یحضور فروش قيطر از و كنند لیتكم را خود یاشبكه بازار برندها

 یارهیزنج یهافروشگاه ،يتخصص یهایگالر نيا كنار در .ندينما جلب را كنندگانمصرف

 يدست  عيصنا یبرندها فروش بخش مشهور، یها كافه و هايفروشكتاب ريسا و كتاب شهر

 رعد، ةيریخ بازارچة مانند يفراوان يةریخ و یهنر یها بازارچه .اندكرده یانداز راه را

 یهنر ةبازارچ ناربن، ةمدرس یهنر ةبازارچ دان، سندروم كودكان يةریخ ةبازارچ

 یها فروشگاه ند.شويم برپا يدست  عيصنا یبرندها تيمحور با شهرها سطح در ،دستادست

 سالم، قاف، ن،يبانو بازآرت، چونَک، اُنِكس، ،یفایآرت ن،یآست و،ياَزد مانند ينترنتيا

 كشور داخل در يدست عيصنا یبرندها فروش يةپا بر شكشیپ و،ياستد اسپند هنردست،

 یها فروشگاه نيتر محبوب و نيتربزرگ از يكي عنوان به كااليجيد است. گرفته شكل

 .است كرده یاندازراه برندها از يگروه مشاركت با را خود يدست عيصنا بخش ،ينترنتيا

 ،یرينش یگالر در يرلعابيز بشقاب کيهزارو يگروه شگاهينما مانند يگروه یها شگاهينما

 شگاهينما ،ینآتب یگالر در تهران روز مناسبت به گرم دمت آغامحمدخان يگروه شگاهينما

 نَک یگالر در وَ يگروه شگاهينما مدام، استور كانسپت در دنینپوش یبرا يلباس يگروه

 وريز و صلح يگروه شگاهينما اصفهان، یانب یگالر در اول انیب يگروه شگاهينما تهران،

 یها یگالر در ها برند یهمكار و مشاركت با ،سعدآباد كاخ دستي يعصنا يمل یگالر در

 بار نینخست یبرا .شوند يم برپا دانبوده بايز یهنرها شينما گاهيجا همواره كه يمعروف

صنايع بخش و 8316 مهرماه در تهران دانشگاه در تهران جواهر يطراح ةهفت يمل ةجشنوار

 صنايع و مدرن دستي هنرهای بخش دو )در فجر جشنواره در سنتي هنرهای و دستي

 شكل .شد برگزار هنرمندان خانه در 8316 سال ماه بهمن در (سنتي نگاه و نو نگاه دستي، 

 همچنین و سنتي نگاه و نو نگاه مجزای بخش دو در فجر دستي صنايع جشنوارة برپايي
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 برند خالق ثريا میرمال) نو نگاه بخش برگزيدگان به تی/مرغوباصالت نشان و جوايز اعطای

 رسمیت به از اینشانه تواندمي ،("نیاسمي آزاده" برند خالق نیاسمي آزاده و "ياثر یرموالم"

 مدرن دستي صنايع نوظهور پديدة به رسمي نهادهای بخشيبازمشروعیت و شدن شناخته

 .باشد سنتي دستي صنايع كنار در

 در دستي يعصنا به اقبال چهارم موج پازل یهاتكه شد گفته جا ينبد تا آنچه بنابراين

 مجازی فضای در مدرن دستي  يعصنا یبرندها یتموفق و ظهور قالب در را امروز يرانا

  .دهدمي نشان

 
 

 
  سنتي دستي  صنايع سالن به است مربوط عكس :8311 فجر سنتي هنرهای و دستي  صنايع جشنوارة (8) عكس

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

 عكاس: زينب شفیعي

 
 مدرن برندهای سالن به است مربوط عكس :8311 فجر سنتي هنرهای و دستي  صنايع جشنوارة (3) عكس

 عكاس: زينب شفیعي
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 برند خالق ثريا میرمال :8311 فجر سنتي هنرهای و دستي  صنايع جشنوارة برگزيدة اثر (4) عكس

  (مدرن یبرندها و ديجد نگاه بخش در) "ثريا میرموال" 

 شفیعي زينب عكاس:
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 برند خالق ياسمین آزاده :8311 فجر سنتي هنرهای و دستي  صنايع جشنوارة زيدةبرگ اثر (1) عكس

 مدرن( برندهای و جديد نگاه بخش )در "ياسمین آزاده"

 شفیعي زينب عكاس:
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 ،فام برند موگه، برند چپ به راست از بیترت به) برندها توسط دشدهیتول مدرن يدست عيصنا (1) ريتصو

 (كلوزار رندب و دستا برند
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 مهسا، ورآالتيز برند چپ به راست از بیترت به) برندها توسط دشدهیتول مدرن يدست عيصنا (6) ريتصو

 (كایليو برند و علیرضايي الهام برند برازا، برند
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 برند ا،يدر فته برند چپ به راست از بیترت به) برندها توسط شده دیتول مدرن يدست عيصنا (1) ريتصو

 (رانیج برند رنگ، هفت برند ،لیلیدچي برند نتاج، ساناز برند ن،يیژ
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 گوولوو،ین برند لته، برند چپ به راست از بیترت به) برندها توسط دشدهیتول مدرن يدست عيصنا (1) ريتصو

 (دكمه نيریش برند و يماهن برند
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 یريگ جهينت و یبند جمع

 نوظهور دةيپد را آن كه يدست عيصنا ةدوبار تولد كه ميداد پاسخ الؤس نيا به مقاله نيا در

 منظور نيبد. دارد یابعاد چه و ستیچ ميدینام ياجتماع یهاشبكه در مدرن يدست عيصنا

 ساله سه مشاركت با همراه مشاهدة و يطول مطالعة حاصل كه يكامل و جامع ق،یدق فیتوص

 یفضا در مدرن يدست عيصنا برند هفتصد از شیب رةدربا است یمجاز ینگارمردم روش به

 و شروع مورد در ابتدا. شوديم بخش چند شامل جامع فیتوص نيا. مياداده ارائه یمجاز

 از پس و بازار مكان عنوان به سبوکیف در يدست عيصنا یبرندها هیاول ةهست یریگشكل روند

 یاشبكه بازار یریگشكل به سپس. شد داده حیتوض تلگرام و نستاگراميا طیمح به انتقال آن

 برندها، كنندگانمصرف و كنندگاندنبال برندها، خالقان شامل آن یاجزا كه يدستعيصنا

 و داخل در برندها محصوالت ةعرض یها گاهوب ،يدست عيصنا مدرن یهایگالر و هامغازه

 ةحوز ،آخر دست و شد پرداخته هاجشنواره و هاهيریخ ها،شگاهينما كشور، از خارج

 كه دهديم نشان حاضر ةمطالع جينتا .است شده ذكر يدست عيصنا یبرندها نام و تیفعال

 نينو یهاشكل و مدرن يدست عيصنا دةيپد ظهور با يدست عيصنا به اقبال چهارم موج

 چهارم موج نيا است. شده همراه مدرن يدست عيصنا یبرندساز قالب در یهنر ينيكارآفر

 است. حوزه نيا در یمجاز و ياجتماع  یهاشبكه یریفراگ و گسترش محصول منحصراً

 است افتهي توسعه و گرفته شكل زنان خصوص به جوانان یاقتصاد كنش با ديجد ةديپد نيا

 .گذارنديم شينما به را ياجتماع یهاشبكه بر يمبتن ينيكارآفر از يشكل برندها نيا و

 نيا در یبرندساز ها، شبكه ةواسط به هنر ينيكارآفر ،یمجاز بازار ،یمجاز یهاشبكه ظهور

 .است زده رقم را حوزه

 عيصنا آمدن ديپد در میرمستقیغ و میمستق تنها نه ياجتماع یهاشبكه و یمجاز یفضا

 .اندبوده زین روند نيا كنندةلیتسه مراحل يتمام در بلكه ،اندداشته نقش مدرن يدست
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 یبرندساز با كه شده پرسود وكار كسب کي به ليتبد يدست عيصنا امروز، رانيا در نيبنابرا

 و است بوده یورشهیپ بر يمبتن كه خود يسنت شكل از يدست عيصنا .است خورده وندیپ

 قالب در و شده خارج آمده،يم حساب به زین مردانه يتیفعال بلكه ،زنانه يتیفعال نه لزوماً

 يمبتن زنانه یبرندساز کي ،یبرندساز نيا و است كرده دایپ ظهور يدست عيصنا یبرندها

 است نيا شوديم مطرح نجايا در كه یگريد پرسش اما .است زنانه یسازشبكه و تیفعال بر

 جاديا یبرندساز و مدرن يدست عيصنا سمتبه يسنت يدست عيصنا سمت از حركت چرا كه

 نيا ياجتماع یابستره و است داده رخ يدست عيصنا ةحوز در تحول نيا چرا و است شده

 موجود وضع نییتب یبرا يگوناگون ياجتماع یبسترها توانيم هرچند ست؟یچ یبرندساز

 یریگشكل ساز نهیزم و بسترساز عوامل نيترمهم از عامل شش رسديم نظر به اما ،برد نام

 دةيپد (2 ،يخودانجام اخالق شدن ریفراگ (8 شامل بسترها نيا .اند بوده مدرن يدستعيصنا

 عصر (3 ،زنان( ژهيو )به يدانشگاه النیالتحص فارغ يخوداشتغال ندةيفزا و رشد بهرو

 يزندگ سبک (1 ،يصنعت داتیتول یجا به يدست داتیتول از استقبال (4 ،یمجاز یها شبكه

 سرمنشاً هرچند .است روزمره يزندگ افتني تیاهم (6 و مدرن یایدن در يابي تيهو و

 يجهان تحوالت يپ در اما ،است نبوده رانيا از ،يدست عيصنا تحول ياجتماع یبسترها

 دهیرس زین رانيا به يدستعيصنا به اقبال چهارم موج قالب در تحوالت نيا یهالرزه پس

 عيصنا یبرندها به توجه دوران و چهارم موج نيا كه باورند نيا بر یاریبس هرچند است.

 عيصنا در يفعل رنسانس یجال و جلوه ارزش، و دیرس خواهد سر به تاًينها زین مدرن يدست 

 مانند درست ،یهنر آثار دیتول ةعرص از خارج افراد انداختن ریگ یبرا يقالب مثابه به ،يدست

 يدست عيصنا به توجهات دور، چندان نه یاندهيآ در و رفت خواهد نیب از مدها يتمام

 تیاهم حائز ةمسئل درسيم نظر به اما گرفت؛ خواهد رونق ،يپنجم موج كسوت در دوباره

 ،یهنر یبرندساز و یهنر یسازشبكه ،یهنر یتوانمندساز ،یهنر ينيكارآفر كه است نيا
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يم و رفت نخواهد نیب از هرگز است شده آغاز يدانشگاه النیالتحصفارغ دست به كه

 .باشد عرصه نيا در یبعد یهاگام سازنهیزم تواند

 منابع

 11 ةشمار ،هنر ماه کتاب هنر، كانون دو سهيمقا و يبررس ،(8311) دمحمودیس ،یافتخار 

 .16-11 ص ص ،11 و

 نشر تهران: ،يگیرزابیم نینازن ةترجم ،روزمره زندگی و فرهنگ (،8314) ديويد س،یانگل 

 .گمان

 ةترجم ،(ديدن های يوه)ش هنر شناسیجامعه (،8311) جان هاگسون، و ديويس،دیانگل 

 .ين نشر ،یمحمد جمال

 ةموز (،رنگ یآجر -یدوز )سوزن یپهلو فرح يرسم راهنیپ (،3168) قهيصد ،یصمد 

 .سعدآباد يخيتار يفرهنگ ةمجموع ،يسلطنت پوشاک

 درضایحم ةترجم ،یاقتصاد ةتوسع و هنر ينيكارآفر (،8311) يج يرون پس،یلیف 

 .يفرهنگ و يعمل انتشارات تهران: ،يجوان شش

 ،ني نشر جلیلي، هادی :ترجمه كیفي؛ تحقیق بر درآمدی ،(8311) اووه فلیک. 

 سال ،اصفهان فرهنگ فصلنامة اصفهان، یبايز یهنرها هنرستان (،8311) ايرو ،ينيقزو 

 .824-821 ص ص ،34 و 33 ةشمار ،همد

 عيصنا تحوالت در يصنعت انقالب نقش (،8311) ميعبدالكر عطارزاده، و دیسع ان،یميكر 

 .11-821ص ص ،88 ةشمار م،سو سال ،اسالم يختار مطالعات ةفصلنام ،رانيا يدست

 ،یشكر ييطال شهاب ة:ترجم خالق، اقتصاد و يدست عيصنا (،8316) سوزان الكمن، 

 .ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه تهران:

 ران،يا در يصنعت يطراح و يدست عيصنا يخيتار ارتباط يبررس ،(8316) فاطمه ،یدیمج 

 .821-828 ص ص ،3 ةشمار ،22 ةدور ،تجسمی هنرهای -زيبا هنرهای نشريه
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 خانه به بازگشت" (.8311) اصغر يعل ،یدیسع و الیسه ،ييفسا يصادق نب؛يز ،يعیشف": 

 فصلنامة ،يدانشگاه لیالتحص فارغ زنان ةنانيكارآفر كنش و يخوداشتغال يفیك ةمطالع
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