
 

 

Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 14(2), 87-123, Spring 2022 

 
 

 

doi: 10.22035/isih.2022.4711.4643

©  

Something between Art and Commerce: A 

Sociological Study of Modern Iranian Arts and 

Crafts Movement 

  

 

 __________________________________________________________________________________________ ___________________ 

 

 

https://dx.doi.org/10.22035/isih.2022.4711.4643
http://dx.doi.org/10.22035/ISIH.2022.4558.4518
http://dx.doi.org/10.22035/ISIH.2022.4558.4518
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 

 

 

Volume 14 
Issue 2 

Spring 2022 
 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 



 

 

 

Abstract 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 



 

 

 

 

Volume 14 
Issue 2 

Spring 2022 
 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.   

&
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.bloomsbury.com/uk/thinking-through-craft-9781845206468/
https://www.bloomsbury.com/uk/invention-of-craft-9781350088092/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcj5ari_v4AhVHgf0HHbiVCQ4QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fread.dukeupress.edu%2Fsouth-atlantic-quarterly%2Farticle%2F111%2F4%2F621%2F3590%2FOut-of-Work-or-Out-of-Time-Rethinking-Labor-after&usg=AOvVaw1wV8eQXl6emhHNzU6g5bok
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcj5ari_v4AhVHgf0HHbiVCQ4QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fread.dukeupress.edu%2Fsouth-atlantic-quarterly%2Farticle%2F111%2F4%2F621%2F3590%2FOut-of-Work-or-Out-of-Time-Rethinking-Labor-after&usg=AOvVaw1wV8eQXl6emhHNzU6g5bok
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcj5ari_v4AhVHgf0HHbiVCQ4QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fread.dukeupress.edu%2Fsouth-atlantic-quarterly%2Farticle%2F111%2F4%2F621%2F3590%2FOut-of-Work-or-Out-of-Time-Rethinking-Labor-after&usg=AOvVaw1wV8eQXl6emhHNzU6g5bok
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcj5ari_v4AhVHgf0HHbiVCQ4QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fread.dukeupress.edu%2Fsouth-atlantic-quarterly%2Farticle%2F111%2F4%2F621%2F3590%2FOut-of-Work-or-Out-of-Time-Rethinking-Labor-after&usg=AOvVaw1wV8eQXl6emhHNzU6g5bok
https://books.google.com/books?id=O6aFAgAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=functionalism+today+adorno&source=bl&ots=pumLlkyxum&sig=ACfU3U3q0KvzWXGeJRgc2TttnZN_ZvTPpA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi0qr36raD3AhVFCuwKHT49AzoQ6AF6BAglEAM#v=onepage&q=functionalism%20today%20adorno&f=false
https://www.amazon.com/Reflexive-Methodology-Vistas-Qualitative-Research/dp/1848601123
https://www.amazon.com/Reflexive-Methodology-Vistas-Qualitative-Research/dp/1848601123
https://www.amazon.com/Reflexive-Methodology-Vistas-Qualitative-Research/dp/1848601123
https://www.amazon.com/Reflexive-Methodology-Vistas-Qualitative-Research/dp/1848601123
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvtKu5i_v4AhUFiv0HHZmGApIQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FLong-Tail-Endless-Creating-Unlimited-ebook%2Fdp%2FB004ASOVWQ&usg=AOvVaw0yNxZIbnnNniIuTRmpiaXm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvtKu5i_v4AhUFiv0HHZmGApIQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FLong-Tail-Endless-Creating-Unlimited-ebook%2Fdp%2FB004ASOVWQ&usg=AOvVaw0yNxZIbnnNniIuTRmpiaXm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmsNbFi_v4AhVq_bsIHbQnDxQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FCostas_Drossos%2Fpost%2FWhat_is_the_difference_between_a_typology_and_a_taxonomy%2Fattachment%2F59d63753c49f478072ea4bf1%2FAS%253A273684877512704%25401442262968252%2Fdownload%2F%255BKenneth_D._Bailey%255D_Typologies_and_Taxonomies_An_Introduction_to_Classification_Techniques.pdf&usg=AOvVaw396r1IrA6AycT9gaVHLbfE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmsNbFi_v4AhVq_bsIHbQnDxQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FCostas_Drossos%2Fpost%2FWhat_is_the_difference_between_a_typology_and_a_taxonomy%2Fattachment%2F59d63753c49f478072ea4bf1%2FAS%253A273684877512704%25401442262968252%2Fdownload%2F%255BKenneth_D._Bailey%255D_Typologies_and_Taxonomies_An_Introduction_to_Classification_Techniques.pdf&usg=AOvVaw396r1IrA6AycT9gaVHLbfE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwsr7Si_v4AhVjm_0HHYHPC7kQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1057%2F9780230288713&usg=AOvVaw3O3xofshB0b4_Ztl2KorTE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwsr7Si_v4AhVjm_0HHYHPC7kQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1057%2F9780230288713&usg=AOvVaw3O3xofshB0b4_Ztl2KorTE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUnr3ui_v4AhV1VvEDHZjMBr0QFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2Fabs%2F10.1111%2Fj.1468-0432.2010.00535.x&usg=AOvVaw3Q5f5zH3vH2AYdqD49lX6y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUnr3ui_v4AhV1VvEDHZjMBr0QFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2Fabs%2F10.1111%2Fj.1468-0432.2010.00535.x&usg=AOvVaw3Q5f5zH3vH2AYdqD49lX6y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUnr3ui_v4AhV1VvEDHZjMBr0QFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2Fabs%2F10.1111%2Fj.1468-0432.2010.00535.x&usg=AOvVaw3Q5f5zH3vH2AYdqD49lX6y
https://sk.sagepub.com/books/individualization
https://sk.sagepub.com/books/individualization
https://sk.sagepub.com/books/individualization
https://sk.sagepub.com/books/individualization
http://www.jstor.org/stable/2777719
http://www.jstor.org/stable/25228602
http://www.jstor.org/stable/25228602
http://cup.columbia.edu/book/the-field-of-cultural-production/9780231082877
https://www.researchgate.net/publication/27476485_Blogs_Wikipedia_Second_Life_and_beyond_From_production_to_produsage
http://www.jstor.org/stable/3216857
http://www.jstor.org/stable/3216857
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAucSrjfv4AhVIXvEDHZfMDokQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournals.sagepub.com%2Fdoi%2F10.1177%2F089124167400300201&usg=AOvVaw3zjWY5xC8MwA2Jg4OGm8Kx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAucSrjfv4AhVIXvEDHZfMDokQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournals.sagepub.com%2Fdoi%2F10.1177%2F089124167400300201&usg=AOvVaw3zjWY5xC8MwA2Jg4OGm8Kx
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Craft-Movement-in-Australia%3A-A-History-Cochrane/802fe720abc03dba396c77064768983b5e6c6991
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Craft-Movement-in-Australia%3A-A-History-Cochrane/802fe720abc03dba396c77064768983b5e6c6991
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUoMS6jfv4AhWWQfEDHWt5CFoQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1511584&usg=AOvVaw1OF13OA5CMRF-LJJvdly_s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUoMS6jfv4AhWWQfEDHWt5CFoQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1511584&usg=AOvVaw1OF13OA5CMRF-LJJvdly_s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUoMS6jfv4AhWWQfEDHWt5CFoQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1511584&usg=AOvVaw1OF13OA5CMRF-LJJvdly_s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUoMS6jfv4AhWWQfEDHWt5CFoQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1511584&usg=AOvVaw1OF13OA5CMRF-LJJvdly_s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-o6DGjfv4AhW3YPEDHZq0BUQQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F236809413_Do-It-Yourself_The_Precarious_Work_and_Postfeminist_Politics_of_Handmaking_in_Detroit&usg=AOvVaw1wZ7g8FRpvmIIdmOoKHHBY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-o6DGjfv4AhW3YPEDHZq0BUQQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F236809413_Do-It-Yourself_The_Precarious_Work_and_Postfeminist_Politics_of_Handmaking_in_Detroit&usg=AOvVaw1wZ7g8FRpvmIIdmOoKHHBY


 

 

 

 

Volume 14 
Issue 2 

Spring 2022 
 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

) (

 

 

 

https://books.google.com/books?id=wSZASV70krMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=wSZASV70krMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBy9_pjfv4AhWL-qQKHUGHClAQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fyale.universitypressscholarship.com%2Fview%2F10.12987%2Fyale%2F9780300218176.001.0001%2Fupso-9780300218176&usg=AOvVaw3-a8UaN_0VfEVXslcHPRGm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBy9_pjfv4AhWL-qQKHUGHClAQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fyale.universitypressscholarship.com%2Fview%2F10.12987%2Fyale%2F9780300218176.001.0001%2Fupso-9780300218176&usg=AOvVaw3-a8UaN_0VfEVXslcHPRGm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBy9_pjfv4AhWL-qQKHUGHClAQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fyale.universitypressscholarship.com%2Fview%2F10.12987%2Fyale%2F9780300218176.001.0001%2Fupso-9780300218176&usg=AOvVaw3-a8UaN_0VfEVXslcHPRGm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBy9_pjfv4AhWL-qQKHUGHClAQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fyale.universitypressscholarship.com%2Fview%2F10.12987%2Fyale%2F9780300218176.001.0001%2Fupso-9780300218176&usg=AOvVaw3-a8UaN_0VfEVXslcHPRGm
https://www.amazon.com/Management-Research-Introduction-SAGE/dp/0761972854
https://www.amazon.com/Management-Research-Introduction-SAGE/dp/0761972854
https://sk.sagepub.com/books/the-creative-industries/n2.xml
https://sk.sagepub.com/books/the-creative-industries/n2.xml
https://sk.sagepub.com/books/the-creative-industries/n2.xml
https://sk.sagepub.com/books/the-creative-industries/n2.xml
https://www.basicbooks.com/titles/herbert-j-gans/popular-culture-and-high-culture/9780786724109/
https://www.basicbooks.com/titles/herbert-j-gans/popular-culture-and-high-culture/9780786724109/
https://archive.org/details/cultofartagainst0000gimp
https://www.semanticscholar.org/paper/The-culture-of-craft-%3A-status-and-future-Dormer/795ed67d570eeb3e644aace59614bc99c54f4b05
https://www.semanticscholar.org/paper/The-culture-of-craft-%3A-status-and-future-Dormer/795ed67d570eeb3e644aace59614bc99c54f4b05
https://www.semanticscholar.org/paper/The-culture-of-craft-%3A-status-and-future-Dormer/795ed67d570eeb3e644aace59614bc99c54f4b05
https://www.semanticscholar.org/paper/The-culture-of-craft-%3A-status-and-future-Dormer/795ed67d570eeb3e644aace59614bc99c54f4b05
https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-methods-in-management-research/book10142
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879103001647
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879103001647
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879103001647
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879103001647
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367877904040600
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367877904040600
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367877904040600
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367877904040600
https://books.google.com/books?id=AlEig8UERpEC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.routledge.com/Creative-Labour-Media-Work-in-Three-Cultural-Industries/Hesmondhalgh-Baker/p/book/9780415677738
https://www.routledge.com/Creative-Labour-Media-Work-in-Three-Cultural-Industries/Hesmondhalgh-Baker/p/book/9780415677738
https://www.routledge.com/Creative-Labour-Media-Work-in-Three-Cultural-Industries/Hesmondhalgh-Baker/p/book/9780415677738
https://www.routledge.com/Creative-Labour-Media-Work-in-Three-Cultural-Industries/Hesmondhalgh-Baker/p/book/9780415677738
https://books.google.sm/books?id=Q1uKvQ36D3kC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.sm/books?id=Q1uKvQ36D3kC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.sm/books?id=Q1uKvQ36D3kC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.sm/books?id=Q1uKvQ36D3kC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.dukeupress.edu/extrasolordinary
https://www.dukeupress.edu/extrasolordinary
https://www.dukeupress.edu/extrasolordinary
https://academic.oup.com/cjres/article-abstract/6/1/127/470445?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cjres/article-abstract/6/1/127/470445?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/cjres/article-abstract/6/1/127/470445?redirectedFrom=fulltext
https://books.google.com/books?id=FhEVCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=FhEVCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books/about/The_Art_that_is_Life.html?id=0qNzQgAACAAJ
https://books.google.com/books/about/The_Art_that_is_Life.html?id=0qNzQgAACAAJ
https://books.google.com/books/about/The_Art_that_is_Life.html?id=0qNzQgAACAAJ
https://books.google.com/books/about/The_Art_that_is_Life.html?id=0qNzQgAACAAJ


 

 

 

Abstract 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

:
 

 

 

.

 

 
 

 

 

 

.

https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1124
https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1124
https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1124
https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1124
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7271636
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/7271636
https://www.utpjournals.press/doi/full/10.3138/CRAS.2014.S06
https://www.utpjournals.press/doi/full/10.3138/CRAS.2014.S06
https://www.worldcat.org/title/handmade-nation-the-rise-of-diy-art-craft-and-design/oclc/191207865
https://www.worldcat.org/title/handmade-nation-the-rise-of-diy-art-craft-and-design/oclc/191207865
https://www.worldcat.org/title/craft-reader/oclc/458582396
https://www.worldcat.org/title/craft-reader/oclc/458582396
https://www.worldcat.org/title/craft-reader/oclc/458582396
https://www.worldcat.org/title/craft-reader/oclc/458582396
https://www.cambridge.org/core/books/rise-of-a-jazz-art-world/C788B45AF7DDC3346E58BF52584F3D1F
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4665487&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4665487&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09548963.2018.1534574
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09548963.2018.1534574
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09548963.2018.1534574
https://research.gold.ac.uk/id/eprint/1698/
https://research.gold.ac.uk/id/eprint/1698/
https://research.gold.ac.uk/id/eprint/1698/
https://www.researchgate.net/publication/233606500_Reflections_On_Feminism_Immaterial_Labour_And_The_Post-Fordist_Regime
https://www.researchgate.net/publication/233606500_Reflections_On_Feminism_Immaterial_Labour_And_The_Post-Fordist_Regime
https://www.researchgate.net/publication/233606500_Reflections_On_Feminism_Immaterial_Labour_And_The_Post-Fordist_Regime
https://www.goodreads.com/book/show/1042865.The_Subversive_Stitch
https://www.goodreads.com/book/show/1042865.The_Subversive_Stitch
https://catalog.library.vanderbilt.edu/discovery/fulldisplay/alma991018339189703276/01VAN_INST:vanui
https://catalog.library.vanderbilt.edu/discovery/fulldisplay/alma991018339189703276/01VAN_INST:vanui
https://catalog.library.vanderbilt.edu/discovery/fulldisplay/alma991018339189703276/01VAN_INST:vanui
https://books.google.com/books/about/Contemporary_Crafts.html?id=_rcn9yiXd-IC
http://static.eu2013.lt/uploads/documents/Programos/Discussion%20documents/Sacco_cultur%20e-3-0.pdf
http://static.eu2013.lt/uploads/documents/Programos/Discussion%20documents/Sacco_cultur%20e-3-0.pdf
http://static.eu2013.lt/uploads/documents/Programos/Discussion%20documents/Sacco_cultur%20e-3-0.pdf
http://static.eu2013.lt/uploads/documents/Programos/Discussion%20documents/Sacco_cultur%20e-3-0.pdf
http://static.eu2013.lt/uploads/documents/Programos/Discussion%20documents/Sacco_cultur%20e-3-0.pdf
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo3633486.html
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo3633486.html
https://library.bathspa.ac.uk/items/66544
https://library.bathspa.ac.uk/items/66544
https://www.uoc.edu/uocpapers/8/dt/eng/tapscott.html
https://www.uoc.edu/uocpapers/8/dt/eng/tapscott.html
https://www.uoc.edu/uocpapers/8/dt/eng/tapscott.html
https://www.uoc.edu/uocpapers/8/dt/eng/tapscott.html


 

 

 

 

Volume 14 
Issue 2 

Spring 2022 
 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

 

https://academic.oup.com/past/article/247/1/151/5826942?login=true
https://academic.oup.com/past/article/247/1/151/5826942?login=true
https://www.worldcat.org/title/open-design-now-why-design-cannot-remain-exclusive/oclc/922072096
https://www.worldcat.org/title/open-design-now-why-design-cannot-remain-exclusive/oclc/922072096
https://www.worldcat.org/title/open-design-now-why-design-cannot-remain-exclusive/oclc/922072096
https://www.worldcat.org/title/open-design-now-why-design-cannot-remain-exclusive/oclc/922072096
http://www.nytimes.com/2007/12/16/magazine/16Crafts-t.html
http://www.nytimes.com/2007/12/16/magazine/16Crafts-t.html
https://silo.pub/buying-in-the-secret-dialogue-between-what-we-buy-and-who-we-are.html
https://silo.pub/buying-in-the-secret-dialogue-between-what-we-buy-and-who-we-are.html
https://www.bloomsbury.com/us/social-production-of-art-9780333597064/


  1401 بهار ، 54 پیاپی ، 87-123 (،2)14 انسانی، علوم در ایشته ر ن میا مطالعات فصلنامه 

  مطالعاا    . ایدران   مدررن   دستی   صنایع   و   هنرها   جنبش   شناختی جامعه   مطالعه   تجارت:  و  هنر  میان  چیزی  (. 1401)  زینب  شفیعی، 
 :isih.2022.4711.4643 doi/10.22035   . 87-123  (، 2) 14 ، انسانی  علوم   در  ای شته ر ن میا 

 شاپا: 2008-4641  

 )https://creativecommons.org/licenses/by/4.0(  آزاد است.   BY 4.0 CC  نویسنرگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز   ©

شناختی جنبش هنرها و چیزی میان هنر و تجارت: مطالعه جامعه 
 دستی مدرن ایرانصنایع

 

ینب شفیعی   1ز
 11/1400/ 10پذیرش:    ؛1400/ 21/08دریافت: 

چکیده
تدوان تفیید   دستی در طول تاریخ همواره پرمناقشه بوده است. در این رابطه سه دوره را مدی صنایع جایگاه  

مثابه پسرعموی فقیر هنرهای زیبا، ذیدل دوگانده واپ/پسدت  دستی به ای است که صنایع دوره  ، کرد: دوره اول 
هر نزدییدی جایگداه  دسدتی شدا همزمان با ظهور جنبش هنرهدا و صدنایع   ، در دوره دوم   ؛ شود بنری می طبقه 

ظهددور صددنایع خدددا را داریدد  کدده از سددویی بددا مفهددوم    ، و در دوره سددوم   ؛ هنرمنددر و اسددتادکار هسددتی  
با بازتولیر هژمدونی گفتمدانی هنرهدای واپ پیوندر خدورده اسدت.    ، و از سویی دیگر   ، خودانجامی)آماتور( 

مطالعده   2در سدایه فرهندو و    های جریر اقتصاد خدا را تألیفات دانشگاهی ظهور این مرل از  بسیاری  
ای و  عنوان ی  میان بازار، مرز بدین کدار فرفده به   ( Etsy)   ها آمره است که اتسی انر. در این پژوهش کرده 

شود این اسدت کده  تر کرده است. پرسشی که در اینجا مطرح می آماتور را از بین برده و بحث کار را پیچیره 
ای«  ای«، آیدا مفداهی  »آمداتور« و »فرفده پسدافرفه  وی »دوره س  دستی به با فرکت صنایع  در دنیای امروز 

ای  جاست و قصر دارد از طرید  مطالعده انر؟ نقطه عزیمت مقاله فاضر همین داده  دست  از  را  خود  کاربرد 
دو    ، منظور مررن در ایدران بردردازد. بدرین   دستی اکتشافی به این پرسش پاسخ داده و به جایگاه صنایع د کیفی 

فرد خدود را  به های منحصدر ها و آماتورها. هر تیپ ویژگی ای انر:فرفه تیپ سازنره، از ییریگر تفیی  شره 
که کنش خود را در قالب مفداهی  خدام میدران    هستنر   های هنری التحصیدن رشته ها فارغ ای دارد. فرفه 

. در مقابدل  گیرندر می ها اصل هومولوژی را برای کارآفرینی هنری به کدار این   کننر. هنرهای واپ توصیف می 
وکار تبدریل  شدان بده کسدب سرگرمی  ، . آنها در پی ی  شدان  گیرنر قرار می   آماتورها خودآموختگان هنری 

انر. فقدران اصدل هومولدوژی در  ها را جایگزین قررت پیونرهای ضعیف کرده شره و قررت پیونر با غریبه 
رها مانع کارآفرینی آنها نشره است. بین آماتو 
 دستی مررن، کارآفرینی زنان، صنایع خدا شناسی اقتصادی، صنایع جامعه   : ها کلیدواژه 
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 . مقدمه  1
ای  شناسی  در طول تاریخ، جایگاه پرمناقشدده دستی می آنچه که امروز تحت عنوان صنایع 

آمر و تا فددر  »هنر« به فسا  نمی   دستی اساسا  ای طوپنی صنایع داشته است. برای دوره 
  ، آن   خددانواده های هدد  صطدح »هنر« و واژه زیادی از تاریخ هنر فذف شره بود؛ چرا که ا 

یعنی »اثر هنری« و »هنرمنر«، ابراعاتی تاریخی هستنر که چنر سره پیش، از غر  سددر  
بلیدده    ، ای مددررن آفریددره مفهوم هنر ندده تنهددا  (.  40،  1395،  1آوردنر)انگلی  و هاگسن بر 

غربددی. جوامددع غیرغربددی فاقددر مقددوپت مددررن و غربددی »هنددر« و    کددامد  است  ابراعی  
(. عدوه بر این، مقوله  2001،  2)شاینر   »هنر« نرارنر   اصد    ، تر به بیان دقی    . انر »هنرمنر« 

ممتدداز،  »استادکار«، در معنای کارگر یری ماهر، از مقولدده »هنرمنددر«، در معنددای فددردی  
( و در مقابددل  5،  1969،  3)گیمرددل   فرد، جددرا بددود نابغه و دارای بصیرت هنری منحصربه 

(. بدده  1974،  4)گان    گرفت ای« قرار می »هنر« دو مقوله »فرهنو عامه« و »فرهنو توده 
شددونر و  گر چیزهددایی بددود کدده از روی فیددر و تأمددل سدداخته می این معنا، »هنر« تددراعی 

مقابددل ایددن امددر    دستی درست بر نقطدده پذیر نیست و صنایع ی امیان شان نیز به آسان درک 
انر و برون فیر و تأمل و بددا  مایه که به آسانی قابل فه  دپلت داشت: یعنی بر چیزهای بی 

هددای  شونر. پدد  بددر ایددن اسدداس فرم استفاده از ابزارهای میانییی تولیر انبوه ساخته می 
دستی بدده دلیددل کدداربردی  شر و صنایع بنری می فرهنگی بر روی پیوستار »واپ/پست« رده 

  گرفددت اش با زنرگی روزمره همواره در پیوسددتار »پسددت« قددرار مددی اتنو گ بودن و پیونر تن 
 (.  42،  1395)انگلی  و هاگسن،  

 روزمره بددوده کدده بددا عامددهدستی همواره فعالیتی کاربردی، مفیر و مرتبط با زنرگیصنایع
شره ین رو که توسط اعضای طبقات پایین تولیر و مصرف میمردم سروکار داشته است؛ از ا

 کانددت،  چرا که بر اساس تعریددف  ؛ (43،  1395)همان،    چنران باارزش تلقی نشره استو  
 چنددین  دارای  کدده  آذینددی  هنرهددای  اسددت و  مسددتقل  نیدداز  و  میل  سودمنری،  هرگونه  از  زیبایی
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، 1میددرکرس ر)باشدد   زیبا  توانرنمینیز    مطبوع  شیء  و  شونرنامیره می  انر »مطبوع«افساساتی
آمددره به فسا  می  «هنر زنان»  دستی همواره فعالیتی در زمره به عدوه صنایع(.  62،  1387

مددردان   شره اسددت  فذف  هنر  تاریخ  ازو از این فیث    شره  از قری  با محیط خانه شناختهو  
و آن دسددته ،  فرهنو »برتددر« معرفددی کددرده  نخبه فیری سفیرپوست، فرهنو خود را به منزله

خیاطی( هرگز آنقرر ارزشمنر   )مثد    تولیرات فرهنگی که زنان از قرن بیست  مشغولش بودنر
   (. 48،  1395)انگلی  و هاگسن،   بنری شودنبود که ذیل عنوان افتخارآمیز »هنر« دسته

دستی نسبت به هنر)های تجسمی(، تا فری بدده این موارد، جایگاه نازل صنایععدوه بر  
هددای سددنتی هددا و ففددظ روش دلیل ففظ ارتباط آن با گذشددته از طریدد  افتددرام بدده تینی 

دستی میراثی( و همچنین ارتبدداطش بددا تمرکددز بددر روی مددواد اولیدده ساخت)از جمله صنایع
دسددتی و تولیددرات در نهایددت ارتبدداط بددین صنایع  عنوان بخشی از این افترام به تینیدد  وبه

دسددتی را برانگیددز صنایعدر آثار خود به تفصیل جایگاه مناقشدده  2صنعتی است. گلن آدامسن
تددر مددورد بررسددی قددرار داده اسددت. وی شددیاف بددین ویژه در ارتبدداط بددا هنرهددای عینیبدده

آبادهددایی دسددتی ماننددر فلبیصنایع»دنیددای کنر:دستی و هنر را اینگونه توصیف میصنایع
هایی اسددت کدده کددامد  که جهان هنر، عرصه نمددایش ایددرهساخته از تینی  است؛ درفالی

کدده جهددان غددر  آن را از   ،گونه دانش درباره فراینددرهای سدداخت و مددواد اولیددهمنف  از هر
دسددتی« (. بنابراین »هنددر« و »صددنایع71،  2007باشر«)آدامسن،  رنسان  به ارث برده، می

کیراتشناسی، سازمانرهیدو نوع متضاد زیبایی بددر  خود و ایرئولوژی کار هستنر، که در تأ
هددای . تا به امروز پژوهشهستنر  منری، مهارت ذوقی و زیبایی متفاوت استانراردهای فایره

انددر و بددر سان پسرعموی فقیر هنرهای زیبددا در نظددر گرفتهدستی را بهعلمی گوناگون، صنایع
های دریافتی و به کیفیت  انر یا صرفا  عنوان مهارت و عمل طرافی تمرکز کردهدستی بهصنایع

ای و یا نوعی فعالیت خانگی و سرگرمی نمایشی آن در قالب دوگانه اشیال رسمی کار فرفه
 انر. زنانه توجه داشته

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

.  



 

 علوم انسانی   در ای  شته ر ن میا   مطالعات 
 90 

 2شماره    ، 14  دوره 
 1401بهار   

 54پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1د بیددرتوانر در رابطه با جایگدداه هنددر تغییددر کنددر؟ هددواردستی میاما آیا جایگاه صنایع 
دسددتی عنوان صنایعهایی که بهتوانر کمتر شود و فعالیتمعتقر است، این شیاف زمانی می

هددای هنددری، دار جهددانتواننر به هنر تبریل شونر که افراد ریشهیابنر، هنگامی میسامان می
افددزایش های آن را در اختیار بگیرنر. برعی ، از طری  ها و سازمانها، تینی بتواننر رسانه

های هنر سنتی به موارد ایجابی کدده در خددار  از جهددان شرن یا تبعیت از دغرغهدانشگاهی
دسددتی تواننر به صددنایعانر میعنوان هنر سامان یافتههایی که بهآینر، فعالیتوجود میههنر ب

. اشارات بیر با موقعیت استادکاران جهان غر  در نیمه دوم (862،  1978)بیر،  برل شونر
هددای نظددری و عملددی رن بیست  مطابقت دارد. این استادکاران درصرد قرابت بیشتر با جنبهق

فرد کددار خددود های خدددا و منحصددربهجهان هنر برآمرنر تا رسمیت بیشتری برای ظرفیت
ایددن (.  106،  1992،  2را افزایش دهنر)کوکراندستی  کسب کرده و از آن طری  ارزش صنایع

دستی که از اواخر قرن نوزده  و اوایل قرن بیسددت  جنبش هنرها و صنایعتحوپت، در ادامه  
عمددرتا  در بریتانیددا و امرییددا ظهددور کددرده بددود، بدده وقددوع پیوسددت و توانسددت بدده آن دامددن 

دسددتی نقش »سازنرگان طراح« این جنبش، در تحددول صددنایع(.  282  ،2014،  3زنر)کروا
هایی ماننر »مفهومی«،»غیرکاربردی«، ، واژه1970دهه  ای که در  گونهبسیار اهمیت دارد. به

گددر«، »هنرمنددر نسددا «، »اسددتادکار فرد«، »هنرمنر استادکار«، »هنرمنر سددفال»منحصربه
 طراح« وارد ادبیات این فوزه شر.  

این تحوپت بر تنشی قریمی و بسیار پرمناقشه در مجامع هنری یعنی »تجددارت در مقابددل  
ها در ایددن فددوزه بدده راه  ای همچنددین جنگددی میددان آماتورهددا و فرفدده هنددر« دامددن زد. و  

اش  کنش خود را در نسبت با فاصددله ها،  ای که فرفه ای گونه (. به 105،  1992)کوکران،  انراخت 
کردنددر امددا در عددین فددال بددومی بددودن نیددز بخددش  نیددرده تعریددف مددی از کنشگران تحصددیل 

سددازی  ای ماتورها همراه با دیرگاهی بود که فرفه ناپذیر کنش آنان بود. در مقابل کنش آ اجتنا  
(.  305،  2008،  4)بیگن و اتیینسددن   دانستنر مثابه محرودیتی برای خدقیت یا اصالت می را به 
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عنددوان »صددنایع    بددا اما با گذشت زمان و از این دوره به بعر شاهر آن هستی  که مفهوم جریری  
همددان یددا معنددوی، مالییددت  خل  شان موضوع اصلی اقتصاد که از هایی بخش )یعنی    خدا« 

مطددرح و جددایگزین مفدداهیمی  شناختی« یا »نمادین« اسددت(  خرمات »زیبایی و کاپها تولیر 
؛  5،  2004،  2؛ هددارتلی 77،  2007،  1)بددنی    فرهنگی« یا »بخش هنری« شر چون »صنایع  

و    1980ظهور خدقیت در گفتمان فرهنگددی دهدده    . البته بایر دانست که ( 2002، 3هزمونرالخ 
 (. 3،  2011،  4های کارآفرینی در جهان بود)ساکو در راستای افزایش ظرفیت  1990

فرهنددو و هنددر بددا اقتصدداد در طددول تدداریخ همددواره  دهددر کدده پیونددر  همین امر نشددان مددی 
بود که صددنایع خدددا    1990از اواخر دهه    تنها   (. 73  ، 2003  ، 5)کیوز   شره نبوده است پذیرفته 

ها و پژوهشگران،  های سیاستگذاران پیرا کرده و دولت س برنامه أ به سرعت جایگاه خود را در ر 
ایجاد شره در ایددن اقتصدداد جریددر کدده ییددی از  زمان و تدش خود را صرف درک ارزش واقعی  

سددازی و  کنر و همچنین مفهددوم ها در سیست  جهانی و تجارت را نماینرگی می پویاترین بخش 
دسددتی در  (. از این دهه به بعر جایگاه پرتدط  صنایع 30،  2012،  6)فلو   انر بنری آن کرده طبقه 

ه محوریت مفهوم خدقیت در کنار  ای ک گونه شود. به بنری می چارچو  صنایع خدا صورت 
تنیددرگی پیچیددره ادراک  داری درباره »کارآفرینی« موف ، باعددث دره  های متعارف سرمایه ایره 

هددای مصددرف اخدقددی،  شما دوست داریر«، بددا ارزش دیرینه ارزش هنری و »انجام کاری که 
گددرایش انسددان  های جنسیتی نیروی کار و محیطی، کنش خدقانه، محرومیت توجهات زیست 

   (. 2011،  7به »کار خو « شره است)هسمونهاا و باکر 
تر از اقتصاد خدا معاصر ارائه شددره؛ بدده تر و اجتماعیرسر تصویری پیچیرهبه نظر می

داری در مورد هنرها و صنایع فرهنگی پابرجددا های فراتر از سرمایهخصوم زمانی که ارزش 
های شغلی امن در فضا کاری نئولیبرال، مسئولیت فردی بیشتری  هستنر. فقران فزاینره انتخا  
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طلبر. در بسیاری از موارد این امر منجددر بدده ایجدداد یدد   را برای خل  کار توسط خود افراد می 
  ، 2012،  1شددره اسددت)ادکینز   ی شغلی ها شرکت خرد و یا خوداشتغالی در غیا  سایر انتخا  

؛  2017،  4؛ دافددی 2002،  3گرنشدد  ؛ بدد  و بدد  74،  2011،  2؛ بددنی  و میلسددتون 621
(. در اقتصدداد قددراردادی خدددا معاصددر، بازاریددابی، تددأمین و توزیددع  719،  2007،  5رابی م  

های تجارت و کددارآفرینی را در  کنترل است، توانسته شیوه پین که فتی از آشرزخانه نیز قابل آن 
 (. 313،  2018،  6طبقات متوسط در سراسر جهان صنعتی روا  دهر)پکمن خانه  

 ،توان تفیی  کددرد: دوره نخسددتدستی سه دوره را میبنابراین در رابطه با جایگاه صنایع
 ،در دوره دوم  ؛ شددودبنددری میدسددتی ذیددل دوگاندده واپ/پسددت طبقددهای است که صنایعدوره

دستی در بریتانیا و انتشارش در جهان شاهر نزدییی همزمان با ظهور جنبش هنرها و صنایع
با ظهور صنایع خدددا کدده از سددویی بددا   ،و در دوره سوم   ؛ جایگاه هنرمنر و استادکار هستی 

خددورد، ای پیونددر مددی)آماتوری( و از سویی دیگر با رشر کددنش فرفدده7اخدا خودانجامی
دستی پیش از پیش دسددتخوش تغییددر شددره اسددت. در رابطدده بددا دوره سددوم،ه صنایعجایگا

های جریر اقتصاد خدا را در سددایه توجهی از تألیفات دانشگاهی ظهور مرلمجموعه قابل
 ،10؛ تاپسیاوت و ویلیلمددز2008،  9؛ برانز8،2008)جنیینز  انرمطالعه کرده  2فرهنو و   

پیددن تددرین سددایت فددروش آنرابطدده بددا نقددش بددزر    خصوم در(. این مطالعات به2006
عنوان ها آمره است که اتسی بدده، بوده است. در این پژوهش11ها در جهان، اتسیسازهدست

طورکلی ای و آمدداتور را از بددین بددرده و بحددث کددار را بددهی  میان بازار، مرز بین کار فرفدده
شددود ایددن پرسشی کدده در اینجددا مطددرح می(.  483،  2010،  12)لیرارد   تر کرده استپیچیره
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سددوی »دورهدسددتی بددهصددنایعدر پددی فرکددت  ،ای«آیا مفاهی  »آماتور« و »فرفهاست که 
دستازرا خود(، کاربرد 30-31،  2011،  1همیارانوآبلای« در دنیای امروز)ونپسافرفه

ایددن مقالدده قصددر دارد از   ،بنددابراین  . ؟ نقطه عزیمت مقاله فاضر همددین جاسددتاست  داده
از خدل ایددن مددورد بدده   و  اکتشافی به این پرسش اساسی پاسخ دهردای کیفیطری  مطالعه

   . برردازد   مررن در ایران  دستیصنایعجایگاه  
 

 . چارچوب نظری  2
نویسددر: »ا ایددن روزهددا  (  مددی 1997) دستی؛ جایگاه و آیناا ه فرهنگ صنایع در کتا     2دورمر 
زنر. چیزی که در واقددع  پا می و دستی در بین انبوهی از تعاریف از پیش تعیین شره، دست صنایع 

قددولی  نقل آیر«. دهر. به نوعی این کلمه مظهر سردرگمی به فسا  می کثرت معانی را نشان می 
رس  دستی به دشواری شیل دادن به گددل دهر که تعریف صنایع که بیان شر به وضوح، نشان می 

  ، های منسج  را ای از ویژگی ممین خواهر بود مجموعه غیر  سرد و مرطو  است. عمد    لغزنره 
شود، به سادگی درک کنی . اما همانگوندده کدده  انراز می شمار چش  که شامل تاریخ طوپنی یا بی 

های تدداریخی  امروزه بر روی رگه   3های مررن سازه دستی یا دست پیش از این نیز بیان شر، صنایع 
خر فمنیسددتی کدده بددا  أ کار و هنرهددای بددومی در کنددار تددأثیرات متدد ای خانگی، سیاست مه  هنره 

دارد. البته بایددر تأکیددر کددرد کدده  کارهای دستی سنتی و اخدا خودانجامی درآمیخته، گام بر می 
،  5؛ واکددر 2008،  4دستی در هزاره جریر ظهور کرده اسددت)لوین و هددایمرل تجلی فعلی صنایع 

ها و اقتصادهای ساخت کاپ بددا دسددت بددرای اهددراف تزئینددی و  فرهنو، شیوه (. هرچنر  2007
های رنگی در قرن دوازده  گرفته تا جنددبش هنرهددا  از شیشه د  گردد ها پیش باز می تجاری به قرن 

  1970و    1960های  دسددتی کارگدداهی دهدده دسددتی در قددرن بیسددت  و برتددری صنایع و صنایع 
 (. 3،  7199؛ دورمر،  20  ، 2003،  6)گرینالو 
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بددا اشددیال   1دستی امروز در رابطه با محبوبیت اخدددا خودانجددامیبا این فال، صنایع
کننرگان مواد بددرای عنوان تأمینفروشان بزر  بهپیشین متفاوت است. این امر با توسعه خرده

ای تجدداری اختصددام داده شددره بدده هددای مختلددف رسددانههای خودانجددامی و کانالپروژه
(. تولیددرات تلویزیددونی بددا ایددن 2008در جهان، آغاز شددر)واکر،   «  خودت بساز»مبافث  

های کابلی رشر چشمگیری ویژه با ظهور تلویزیونمیددی به  2000مضمون در اوایل دهه  
 محتددوای خددود را ازهددا ایددن شددبیههای خودانجامی اختصددام یافددت. پیرا کرد و به برنامه

دسددتی های خودانجامی برای بهسازی منازل، هنر، صنایعیادگیری، به سب  زنرگی با برنامه
هددا چهار سدداعته خودانجددامی ایددن شددبیهوهای بیست. برنامه2نرو طرافی داخلی تغییر داد

ها و جویی در هزینددهها به چگونگی انجام امور همددراه بددا صددرفهاین برنامه  دلیل دسترسیبه
های این بود: عملی، نزد مخاطبان بسیار پرطرفرار بود. پیام مرکزی این برنامه  منریرضایت

ای با قیمددت مناسددب بدده دسددت توانیر این کارها را انجام دهیر و نتایجی فرفه»شما نیز می
اغلب شود  دستی مررن در جهان شناخته میعنوان صنایع  باآوریر«. بنابراین آنچه که امروز  

، هنرهای بومی و سیاست کددار اسددت. گرینالددو، از ایددن سدده عنصددر شامل هنرهای تزئینی
دستی دستی، با عنوان زیربنای ایرئولوژی  و روشنفیری هواداران صنایعمتمایزکننره صنایع

دسددتی های معاصر صنایعکنر. این عناصر، از نظر ایرئولوژی  همچنان برای گفتمانیاد می
های خودانجددامی و اقتصدداد های مه  تاریخی، جنبههعنوان پیشینانر و بهبسیار فائز اهمیت

 کننردستی مررن عمل میفرهنگی صنایع
 .هنرهای تزئینی1-2

مثابدده دسددتی بهدسددتی، صنایعترین جنبه تیامل و تاریخ صنایعترین و مشخصشایر متراول
های گوناگون وجود ساز در تمرنعنصر تزئینی کاپهای دست  هنرهای تزئینی باشر. مسلما  

که در جریان بازگشت معاصددر همچنان ؛ داشته و دلیلی وجود نرارد که این جریان ادامه نیابر
دستی از اواخر قرن هجددره  بدده بینی . با این وجود، تیامل صنایعها این را میسازهبه دست

های که ریشدده  ،ست، که به موجب آن هنرهای تزئینیدهنره پیشرفتی ایرئولوژی  ابعر نشان
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گیرد، دارای توالی معنایی است. این مفهوم به ویژه در آن عمرتا  از جامعه اروپایی نشئت می
دستی در سلسله مراتب اعتبار و ارزش به وجود آمر، هایی که بعرها بین هنرها و صنایعتنش

شددود کدده در آن پایی فرهنو بصددری ناشددی میبنری اروها از طبقهبسیار مه  بود. این تنش
تر دستی و موقعیت نهایی پستدستی فاصله گرفته، و به بحران صنایعهنرهای واپ از صنایع

هنرهای واپ و هنرهددای ندده چنددران »در این رابطه از اصطدح    1شود. واتر کرینآن منجر می
نازیبددا و غیددرواپ بددوده و استفاده کددرده اسددت. هنرهددای تزئینددی، هنرهددای محددروم و    «واپ

 (.  26،  1997هستنر)گرینالو،  
ها به شددیل دستی از جایگاه عالی هنرها کنار گذاشته شره است. اینبرین ترتیب صنایع

عنوان هنرهددای تزئینددی، مفیددر، صددنعتی، کدداربردی و یددا زینتددی شددناخته متنوع و متناوبی به
شددناختی، تن خصوصددیات زیباییسازی به دلیل داشنقاشی و مجسمه  ،شرنر. در عوض می

های های فیری، مذهبی و ذائقه جامعه متمرن اروپایی و انجمناعتبار و سازگاری با فرهنو
کادمیو انر. با شروع قرن نوزده  عصر روشنگری ممتاز شره هددا، متفیددران با ظهور بیشتر آ

شددان بدده فذف دائمیاغلب به دلیل  که    ،هنرهای تزئینی  ه درکرد ای و نخبگان تحصیلفرفه
کردنر جایگاهی در زنرگی روشددنفیری پیددرا تقد می،  جرگه طردشرگان هنری پیوسته بودنر

کادمی هددا،مددوزه در روشددنفیری  سددافت که زمانی در  یعنی درست  کننر  هادانشددگاه و هدداآ
دسددتی از مجموعدده طددرد صنایعامددا (.  28،  1997)گرینالددو،  بود  شددره  تثبیت  و  بنریطبقه

شددود گونه فددرض میاین  هنرهای واپاست. در مورد    پ برون بحث و جرل نبودههنرهای وا 
ارزش و -کدداربرد   دوگانهبه  دستی ناظر است  صنایعکه دارای ابعاد شناختی خدقیت است و  

شناختی، شاعری، مفاهی  فیری و انتزاعی)و زیبایی  کارکرد. برین ترتیب هنرهایی که با ایره
عنوان دسددتی بددهصنایع ،و در مقابددل شددرهانر بدداارزش تلقددی ارتباطذائقه واپی طبقاتی( در  

هنرهددای تزئینددی ماننددر مبلمددان، بدده  شود. فتی هنگامی کدده  فعالیت عملی فقیر فرض می
شددان ثار شیشه یددا فلددز توجدده شددره و در بدداپترین سط آبافی، زیورآپت، سرامی ، فرشینه

سددازی رقابددت کننددر. در واقددع، مجسمهتواننددر بددا نقاشددی و  شونر، باز ه  نمیفمایت می
شونر هیج ارتباطی بدده کیفیددت هایی که این هنرها به دلیل هژمونی فرهنگی متحمل میرنج
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آنها نرارد، بلیه به این دلیل است که همجواری فراوان هر دو باز هدد  نتوانسددته اسددت جریددان  
ترین  میان به یقددین، پسددت (. در این  30،  1997ایرئولوژی  غالب را معیوس کنر)گرینالو،  

از   است که کددامد   دستی ها، منسوجات و سایر صنایع دوزی ها، سوزن جایگاه متعل  به سفالینه 
دستی طرد و  دهنره صنایع دومین عنصر تشییل   ، و یا به قول گرینالو   ، جریان رایج پیشاصنعتی 

    ها چیزهایی نیستنر جز هنرهای بومی. منفصل شره است: و این 
 رهای بومی. هن2-2

شددرن و  دستی پاسخی بدده وقددایع مررنیسددتی صنعتی اصلی صنایع   ء عنوان جز هنرهای بومی به 
بوده است. این هنرها مفهددوم روزمرگددی را در معنددای    نوزده  و    هجره  شهرنشینی اواخر قرن  

تفدداوتی بدده امیددال اقتصددادی و تددأثیرات  تولیرات فرهنگی ی  اجتماع، نزدییی به طبیعت، بی 
این همددان گددرایش بدده پیونددر دادن اصددالت بدده جوامددع    ، خارجی گسترش داده است. در واقع 
هددای گذشددته، زنددرگی  زمان دستی بدده نمدداد نوسددتالژی  پیشاصنعتی و روستایی است. صنایع 

شرن انبوه، تبددریل شددره اسددت.  ای ساده برون به دام افتادن در چنگال مررنیته و صنعتی افسانه 
برد و جددذابیت  عنوان ی  پریره فرهنگی، ایرئولوژی پیشرفت را زیر سؤال می هنرهای بومی به 

ألیفی،  ای، تخصصددی، تدد آنها برای همگان ایددن واقعیددت اسددت کدده خددار  از مفدداهی  فرفدده 
دسددتی  دوزی، منسوجات و سددایر صددنایع گری، سوزن گیرنر. به یقین، سفال دانشگاهی قرار می 

آینر. اما با ظهور جنددبش هنرهددا و  پا افتاده، پیشاصنعتی به فسا  می مطرود، پیش   بومی کامد  
  به بعر، این هنرها بسیار ارزشمنر در نظر گرفته شره و بددر کارهددای   1880دستی از دهه  صنایع 

 (. 20،  1997،  1اجتماعی، اخدقی و اقتصادی بسیار تأثیرگذار بودنر)درومر 
 های کار.سیاست3-2

آغدداز شددر و در سددایر کشددورهای   1870دستی در انگلسددتان در دهدده  جنبش هنرها و صنایع
، 2)کرلنبدده او  رسددیر 1910تددا  1890اروپددایی و امرییددای شددمالی گسددترش یافددت و از 

ایددن جنددبش سدده ایددره اصددلی داشددت: »وفددرت  ،3گفتدده آلددن کرافددورد بدده (. 66، 1998
هنر)هنرمنران و صنعتگران با ه  کار کننر(، شادی در کددار )رضددایت خدقاندده از کارهددای 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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(. ایددن 16،  1997)کرافددورد،    )سدداخت اشددیاء مصددنوع بهتددر(«  معمولی(، و اصدح دیزاین
ها و اصول آن و یر اصلی ایرئولوژیعنوان کلجنبش به دلیل اهمیت نمادین هنرهای بومی به

از زمددان گانه گرینالو مطرح شره اسددت.  عنوان مؤلفه سوم سههای کار بههمچنین سیاست
مستقی  بددا طور مستقی  یا غیردستی همواره بههای مربوط به صنایعجنبش، بحثظهور این

کددار سددهی  در انفرادی را با تقسی های کار مرتبط بوده است. این گفتمان، کار دستی و  شیوه 
دسددتی بدده کنر. مانرگارترین سه  ایددن جنددبش تبددریل صددنایعتولیر انبوه صنعتی مقایسه می

دستی با نیروی کار غیربیگانه شره، در تقابل بددا تولیددر های تفریحی و ارتباط صنایعفعالیت
 (.  281،  2014)کروا،  انبوه بوده است

شددرن و هددای ضرجهانیمعاصددر، هماننددر جنددبش دسددتیدرخشددش صددنایع ،بنددابراین
کشددی و اسددتقبال از مددواد غددذایی ارگانیدد ، کاپهددای تجددارت عادپندده و های بهددره کارگاه

ها در مورد تولیر و مصرف همچنان بدداقی اسددت. دهر که نگرانیمحصوپت سبز، نشان می
شددان در مددورد کاسددتن نگرانددیعنوان راهددی بددرای  دستی بهتواننر از تولیرات صنایعافراد می

دسددتی و هددای صددنایعاستثمار نیروی کار استفاده کننر. درفال فاضر، بسیاری از نمایشگاه
کننر که در اوقات فراغددت خددود محصددوپتی ها، هنرمنران آماتوری را جذ  میسایتو  

ولیددر جذابیت ساخت با دست، عدقه بدده ت،  رو(. از این282،  2014)کروا،    انرتولیر کرده
گیری از طبیعت هسددته اصددلی و های سنتی، الهاممحلی و در سط  کوچ ، مواد و تینی 

سددازی در مواجهه با صنعتی  ،داد. به واقعدستی را تشییل میزیربنای جنبش هنرها و صنایع
دسددتی و همچنددین دستی درصرد افیددای دانددش غنددی صددنایعسریع، جنبش هنرها و صنایع

ار به وظایف تیراری و خط تولیری که اغلب کارگران فقیر به آن تددن مبارزه با تقلیل نیروی ک
مثابه جنبشی رمانتیدد ، ضددرمررن و این جنبش به  (. 48،  1396)پکمن،    دادنر، برآمرمی

پددردازان اولیدده آن، ماننددر جددان راسددیین و ویلیددام شود، چرا که ایددرهنوستالژی  شناخته می
وسطی الهام گرفتنر. ابعاد اخدقددی و سیاسددی کتددا  های صنعتگری قرونموری ، از رسته

لذت انسان در هنگام کددار تجلی  مثابه  راسیین، باعث باور موری  به هنر به  ماهیت گوتیک
تددرین خالقددان ییددی از مهدد   وشر. مددوری  کددارآفرین، هنرمنددر و سوسیالیسددت انقدبددی،  

 معماری و تاااری در کتا  . او شناختی بین عامه مردم بودمحبوبیت نسبت به مسائل زیبایی
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وسددطی، هنرمنددر نیددز بدده فسددا   عقیره خود را مبنی بر اینیه همه مددردان کددارگر در قددرون
که این وضعیت در قرن شانزده  شروع به تغییددر کددرده و تقسددی  کددار   کنرمیآمرنر بیان  می

بین کارگران و هنرمنران مرد ایجاد شره است. در اواخددر قددرن هجددره ، ایددن تقسددی  کددار، 
کارگران را به ماشین تبریل کرد. در اواخر قرن نوزده ، موری  افساس کددرد کدده وضددعیت 

ها بودنر. او معتقر بود که راه مبارزه با ایددن ینشره و کارگران اکنون برده ماش  تربارفتی اسف
مسئله تغییر شرایط تولیر به منظور تثبیت روابط اجتماعی تولیر در بددین صددنوف صددنعتگران 

 (. 151،  2020، 1)توماس  ماننر قرون وسطی است
عنوان ی  موضع هماهنو سیاسی و اجتماعی جنبش هنرها و صنایع دستی به  ،در واقع
شرن کار و تولیر کاپ به وجود آمددر. ایددن جنددبش هدد  در د  صنعتی و میانیزه در برابر انق

شددر و هدد  در برابددر اشددیای ماشددین برابر تقسی  صنعتی کار که به بردگددی کددارگر منجددر می
هددای کارهددای نازیبای ییسان قرار گرفت. فاصل این جنبش توجه بدده زیبایی  ساخت کامد  

، 2007،  2های مختلفی از انسان سازنره اسددت )شددرینرکه دربردارنره نشانه  ،ساز بوددست
کننره« اشاره دقیقددی بدده بیگانهدستی »به معنای کار غیر(. دیرگاه موری  در مورد صنایع34

( در قرن نددوزده  35،  1997ه اخدا با فرهنو«)گرینالو،  »بحث گسترده و طوپنی رابط
دستی، توانست هنرهای تزئینی، بومی و سیاست کار را در کنار است. جنبش هنرها و صنایع

ای را تشییل دهر کدده بدده شناختی جامعهه  قرار دهر تا ضمیر اجتماعی، اخدقی و زیبایی
. سددرانجام «شددونرقیت همگانی آزاد میبشریت از طری  خد»تری وابسته بود:  آرمان بزر  

دستی، این جنبش، محور آزادی جسمی و روفی بود. آنها بددا ترکیددب برای پیشگامان صنایع
دسددتی طور مستقی  با تقاضا برای کیفیت زنرگی باپتر، ایددن ایددره را کدده صنایعفراینر کار به

 مترادف است با قررت، افیا کردنر.  
دسددتی نفددوذ فراوانددی پیددرا کددرد و کددامد  در هنرهددا و صنایعاز اوایل قرن بیست ، جنبش  

، اروپا و آمرییا، ه  ایرئولوژی خود را گسترش داده و ه  به تحیی  مفهوم ستانسراسر انگل
جنددبش هنرهددا و   نفسدده مهدد ، کمدد  کددرد. عدددوه بددر ایددن،عنوان چیزی فیدستی بهصنایع

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ه پدد  از جنددو جهددانی دوم عنوان ریشدده نظددری جنددبش خودانجددامی کدد دسددتی بددهصنایع
(. »خددودت انجددام بددره«، 260،  2011،  1)جیسددن  شودمحبوبیت یافت، در نظر گرفته می

، 2011،  2شددر)داوکینزعنوان »فعالیت بهسددازی فضددای خاندده« در نظددر گرفتدده میعموما  به
عنوان بددهدسددتی  دسددتی خددار  از فددوزه خددانگی و فراتددر از صنایعامروزه صنایع(. اما  262

شددود. از زمددان »مددو  دوم« سرگرمی، در قالب تجارت روز و کارآفرینی هنددری مطددرح می
عنوان بخشددی از سدداز بددهبا افیای کاپهددای دست  1960دستی و در دهه  استقبال از صنایع

عنوان یدد  فرصددت بددرای درآمددر پایددرار در نظددر گرفتدده دستی بهسب  زنرگی هیری، صنایع
 (.  128،  2013،  3شود)جاکو  می

کنر، عدوه بر ارتباطش بددا خودانجددامی، ایددن دستی معاصر را متمایز میآنچه که صنایع
عنوان شیوه مطلددو  فراغت، بلیه بهعنوان سرگرمی خدقانه برای گذران اوقاتاست که نه به

دسددتی، واقعیددت کددار زناندده را و مانرگار برای درآمرزایی افیا شره است. ایددن نددوع صددنایع
عدوه، تجار  واقعی سددازنرگان از کددارآفرینی و خوداشددتغالی را بازتددا  هکرده و بمنعی   

کارخانه دستساز:راهنمای نهایی تب یل سرگرمی خالقانه های مشهوری ماننر  دهر. کتا می
اناا ازی کارخانه مااادران: راهنمااای یااروری باارای راه( و  2009)شما به یک تجار  موفق

خوداشتغالی، انجام کاری که دوست داریر، و فرار از اتاق  یای  ؤ( ر2012)مشاغل خانگی
عنوان راهنماهای ها بهدهنر. این کتا یا ساعات طوپنی کارهای پست خرماتی را بسط می

کننر که: »زنرگی خود را با الحاا کردن شور هنددری تددأمین افزایی این پیام را منتقل میدانش
 (. 8،  2009،  4)ایدسیو کنیر«

پردازنر،  دستی نمی عنوان سرگرمی به صنایع تا فر زیادی به   زنان در عصر فاضر،    ، ین بنابرا 
دسددتی برایشددان  طلبی هسددتنر کدده صنایع های جدداه ای ها یا فرفه عنوان خودانجام بلیه بیشتر به 

دستی مددررن دیگددر یدد  فعالیددت تفریحددی متفرقدده و  نوعی کارآفرینی است. در نتیجه، صنایع 
وسددیله دسددتور  ه دستی نمود و داغ ننو اجتمدداعی خددود را ب نیست؛ بلیه صنایع جالب خانگی  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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عنوان  بخش بددازتعریف کددرده و بدده فرهنو هویت ساز و خرده بخش، شخصی کار مترقی رهایی 
بافنددرگی،  (.  127،  2013)جدداکو ،    یدد  صددنعت چنددر میلیددارد دپری ظهددور یافتدده اسددت 

ها بود توسددط نسددل جریددری از تأثیرگددذاران  ر  بافی که زمانی قلمرو مادربز دوزنرگی و قد  
گی، خدقیت و مربوط به زنان دانا و  سلیقه های شهری، خوش قلمرو فشن تسخیر شر و ویژگی 

شددونر، بدده ارتبدداط آن بددا  با فرهنو پیرا کرد. بسیاری از کسانی که به چنین فعالیتی جددذ  می 
مسی در دنیای مصددنوعی و انتزاعددی  های فمنیستی آن و رضایتی که از تجربه ل اجتماع، دغرغه 

جنددبش  در ایددن مقالدده    ، (. بنددابراین 10،  2010)آدامسددن،    کننددر آورد، اشدداره می به دسددت مددی 
هددای دوگاندده و کددارآفرینی در عصددر  دستی مررن که شامل تولیر فرهنگی زنان، فعالیت صنایع 

   دیجیتال است، مورد مطالعه قرار خواهر گرفت. 
 

 شناسی  . روش 3
زن فعددال در   40ساختاریافته بددا بددیش از  های عمی  و نیمههای این پژوهش از مصافبهداده

بدده دسددت آمددره اسددت.  1دسددتی مددررن در بسددتر شددبیه مجددازی اینسددتاگرامصنایع فددوزه
انر. بددر اسدداس نظددر گیری هرفمنر و نظری انتخددا  شددرهشونرگان بر اساس نمونهمصافبه

گیری نظددری دارای دو مرفلدده اصددلی اسددت. در ( نمونه72،  2000)2آلوسون و اسیولبر  
رسر. ها به فراقل میهای اساسی، تفاوت بین گروه ها و ویژگیمرفله اول با شناسایی دسته

بنری شود تا محق  بتوانر این خددوام دسددتهها به فراکثر رسانره میدر مرفله دوم، تفاوت 
تر تبددریل نمایددر. به یدد  نظریدده اساسددی  را در بیشترین محروده ممین جستار کنر و آنها را 

هددای های تجربددی بددوده و بددر اسدداس پرسددشها شامل اجرای پرسشاین مصافبه  ،بنابراین
های مستخر  از مطالعه سامانرهی شره است. در طی فراینر پددژوهش شددیل پژوهش و ت 

سددت. یافته را تعیددین کددرده اسدداختارنیمه  های در فال ظهددور، مسددیر و طددول مصددافبهداده
(، و سددؤاپت اصددلی 2000،  3)گومنسددن  رو ادارهمصافبه بر اساس وضعیت واقعددی پددیش

ها پرسیره شره است. در طول مصافبه اطمینان فاصل شددر ها در همه مصافبهمرتبط با ت 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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شره وضعیت واقعی و موجددود را شود، اطدعات دریافتدهی نمیشونره جهتکه مصافبه
، 1اسمیت و همیاران-)استربای  اکتشافی مصافبه ففظ شره استدهنر و ویژگی  نشان می

 ؛ ها مشخص و اشباع داده فاصددل شددرمصافبه رونر داده 25هر چنر پ  از (. 80،  1991
زمان متوسددط مددرت.  یافددتمصددافبه ادامدده    40ها تا  اما تا رسیرن به اشباع نظری مصافبه

 ، هزار و دویست صفحه متن به های عمیاز این مصافبه.  ها دو ساعت بوده استمصافبه
ها شناسددایی و مددورد تحلیددل ها و سنخها، نوعکرگذاری داده  بادست آمر که در مرفله بعر  

گیرد ماننر نددوع مورد استفاده قرار میدر مطالعات کیفی، معانی مختلفی از نوع قرار گرفت. 
فراینددر  ای نتیجددهشناسددینوع اولیه و غیره. پ  هر سنخایرئال، نوع تجربی، نوع ساختاری،

شود که از یدد  یددا چنددر هایی تقسی  میها یا نوعبنری است. ی  مفهوم عینی به گروه مقوله
عناصددر داخددل یدد  نددوع بایددر تددا فددر امیددان شددبیه باشددنر و صفت مشترک برخوردارنددر. 

(. یدد  زمیندده 4، 2000،  2)کلونددو  ها بایر تا فر امیددان زیدداد باشددرهای بین نوعاختدف
، 3)بیلددی  شددودها تقسددی  میها و یا نوعوعی با کم  ی  یا چنر ویژگی به برخی گروه موض

(. عناصر دخیل تا جایی که امیددان دارد مشددابه ییریگرنر)عددرم تجددان  درونددی در 1994
)عرم تجددان    پذیر است متمایز باشنر( و از انواع دیگر بایر تا جایی که امیان«سط  نوع»

در ایددن مقالدده بددرای   ،(. بر این اساس5،  2000)کلونو،    شناسی«(نوعخارجی در »سط   
های در فال ظهور شونرگان جریری بر اساس ویژگیها؛ پرسشها یا سنخآزمون اعتبار نوع

در   ها به وسیله نظریددهآوری دادهفراینر جمع  ،در طول فراینر پژوهش انتخا  شرنر. بنابراین
ها تصددحی  و طول فراینر پژوهش اجازه داده شره که ایددره فال ظهور کنترل شره است و در

 دستی مررن پرداخته خواهر شر. شناسی زنان سازنره صنایعپاپیش شونر. در ادامه به سنخ
 

 های پژوهش. یافته4
در عصددر رایددانش ابددری، دستی به فری بوده است که امددروزه  تغییرات فوزه اقتصاد صنایع

بایر از خددود بررسددی  کدده آیددا بددرون اینترنددت   ،های اجتماعیشبیههای تلفن همراه و  برنامه
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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دستی وجود خواهر داشت؟ شایر عجیب به نظر برسر اما گروهی از افراد کدده سددعی صنایع
کننر، و این غیر قابل انیددار دستی دارنر از فناوری برای این کار استفاده میدر افیای صنایع

عنوان دسددتی بددهتعلدد  خدداطر بدده صددنایع(. 30، 2008، 1)لددوین و هددایمرل  اسددت
پددذیر و واقعیددت هددای اجتمدداعی دسددترس زنددرگی تددا فددر زیددادی بددا شددبیهکار/سددب 

سددازنرگان   تمددامیویژگددی مشددترک    مددورد،ایددن  بودگی« دائمی پیونر خورده است.  »متصل
 را   ییرارچدده  گددروه   یدد   سازنرگان  ،مشترک   ویژگی  این  رغ به  لبتها  . استدستی مررن  صنایع

 تیددپ  دو  از  فددراقل  . دارد   وجددود  آنهددا  میددان  راریمعنا  هددایتفاوت   بلیه  رهنر؛ نمی  تشییل
 در  هاایفرفدده  آماتورهددا.   و  هاایفرفه  برد:  نام  توانمی  مررن  رستی  صنایع  فوزه  در  سازنره

کسددب درآمددر بیشددتر،   سازنرگان فاخری هستنر که غالبا  برای  یا  طراح  هنرمنران  همان  واقع
کننر. در مقابددل، آماتورهددا یددا هنرجویددان برگزار می های تخصصیبیننر و کارگاهآموزش می

انر. آنها غالبا  های هنر نیستنر و یا هیچ آموزش کارگاهی نریرهخودآموخته لزوما  از دانشیره
سدداز خددود کاپهددای دسددتدنبال طیف وسیعی از مخاطبددان عددام بددرای هانر و بخودآموخته

ای نه کلیسیونرهای سنتی و یا خریراران آثار هنری، بلیه به دنبال اجتماع گسترده  د  گرددمی
و بددا افتخددار د  دستی هستنر  های صنایعهای مجازی یا نمایشگاهاز خریراران در بستر شبیه

عمددرتا  از   هددابرنر. ایندستی بهره میهای خودانجامی مربوط به صنایعاز برچسب و ارزش 
اینیه خود را صنعتگر یا سازنره معرفی کننر، ترسی نرارنر. امددا در مقابددل هنگددامی کدده بددا 

شددنوی . در ها« سر و کار داری ، جمدتی ماننر: »من ی  هنرمنرم« را بسیار مددیای»فرفه
ها، ماننر طرافان زیورآپت یا ایکنر. فرفهاینجا اصطدفات به طرز چشمگیری تغییر می

گیددری کارکننددر امددا از بددهدستی سددنتی اسددتفاده میاز مواد صنایع  گاهیهنرمنران نساجی،  
های معنادار کننر. این تفاوت شرت خودداری میاصطدفات استادکاران سنتی این فوزه به

ایددن مقالدده قصددر دارد  ،انددر. بنددابرایندسددتی مددررن در ایددران را شددیل دادهفددوزه صددنایع
ها ایدستی خودانجامی و به تبع آن کنش دو تیپ فرفددهر و صنایعمحودستی طرافیصنایع

 و آماتورها را با ییریگر مقایسه کنر. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 هاایحرفه:  محوردستی طراحیصنایع.4-1
های کارگدداهی ایفرفه  انردستی مررن مشغول ای از زنانی که در فوزه صنایعطیف گسترده

طور رسددمی در ای یا کارگاهی شامل هنرهای دستی است کدده بددهدستی فرفههستنر. صنایع
کننددر شود. کسانی که در این فوزه فعالیت میهای هنر آموزش داده میدانشیره یا دانشگاه

های خاصی ماننر سرامی ، زیورآپت یا منسددوجات تخصددص طور معمول در زیرشاخهبه
کیر بر اخدددا خودانجددامی، ارزش مصددرفی و دارنر . سازنرگان کارگاهی معموپ  به جای تأ

های کارآفرینانه کارشددان، خددود را بیشددتر در چددارچو  مفدداهیمی ماننددر خلدد  گیری جهت
کننددر. بددرخدف هددای مشددخص و وابسددتگی تخصصددی تعریددف میهنددری، تینیدد 

شونر و بدده ذهنیتی هنری شناخته میخودآموختگان، هنرمنران کارگاهی از لحاظ تاریخی با  
نسددخه در کارگدداه بهددره ت   ءهای سدداخت دسددتی بددرای تولیددر اشددیااین وسیله آنها از روش 

 هددایای بددرای بیددان دغرغددهعنوان وسددیلههای هنری بهبرنر. تمایل اصلی آنها تولیر ابژه می
التحصددیل رشددته فرزاندده فارغ بددرای مثددال    ؛ شناختی است نه تولیر محصوپت بازاریزیبایی

 گویر:  گرافی  خال  برنر نیگوولوو می
 کدار  و  کاردسدتی   گفدت  بشده  اون  بده  کده  نیست  کاری  ولی   کننمی   هنری   کار  هستن  اهخیلی   اپن

 کارها  اون  نرارم   قبول   واقعا    کن می   هنری   کار  و  خونرم  هنر  که  منی   ایه.افتاده  پا  پیش  چیز  یه  هنری.
 مدن  فهمی .مدی   رو  چیزها  این  هستی   آشنا  سب   با  هستی ،  آشنا  تینی   با  خونری ،  هنر  که  ما  رو.

 منه.  کار سب  این  و داره   ایرانی  اصالت هامعروس 

 التحصددیدنفارغ  کدده  خالقان  این  . است  شره  گذاری نام  ها ای فرفه   اول   سنخ   اساس   این   بر 
 هنر،  واسطه  به  اقتصادی  کنشگری   و  کارآفرینی  با  هستنر،  هنر  مختلف  هایرشته  دانشگاهی

 هنددر  هایدانشددگاه  و  هارشته  بر  فاک   فضای  و  تخصصی  هایآموزش   که  چرا   ؛ نیست  غریبه
 . دهددرمی  آنان  به  را   هنر  کارآفرینی  جسارت   و  امیان  تحصیلی/فرهنگی  سرمایه  نوعی  مثابهبه

های کارآموزی یددا انجمنددی، تنهددا ای، نظامهای فرفهنهادی، انجمندرسی  آموزش و برنامه
 عمددرتا  ها  ایفرفدده  ،ای هسددتنر. بنددابراینهددای فرفددهبرخی از ساختارهای مشخص فددوزه

 خود  تحصیل  هایسال  طی  در  شره  اخذ  فرهنگی  و  تحصیلی  هایسرمایه  زدن  پیونر  دنبالبه
التحصیدن بخش آموزش هنددر، با افزایش تعراد فارغ   انر. اقتصادی  کنش  و  روزمره   زنرگی  با
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هددای نظددری بددر اسدداس از میزان بدداپی یادگیری ممین است    اغلبالتحصیدن که  این فارغ 
شددونر کدده در ها برخوردار باشنر، در بستری پریرار میکتا  و نه بر اساس تمرین در کارگاه

ها یددا نیمدده بییارهددا شغلشتغال بیعنوان ی  عامل سریع برای اتوانر بهآن خوداشتغالی می
هددای مجددازی انددرازی ویتددرینالتحصددیدن خودشددان اقددرام بدده راهاین فارغ   ،باشر. بنابراین

گذاری زنددرگی روزمددره و تصدداویر قابددل نمددایش، موفدد  بدده دسددتیابی کننر، و با اشتراکمی
 التحصددیلفارغ  مددری  مثددال بددرایشونر. پین بسیار شلوغ میدرآمری پایرار در ی  بازار آن

 گویر:می می  برنر  خال  و  گرافی  رشته
  چدون  شر.  مطرح  خیلی  دانشگاه  توی  بعر  ساختن.  خودم  برای  و  کردن  کار  به  کردم   شروع   دوم   سال   از 

  میدز   دانشگاه   توی   ک  ک    بعر   داشتن.   دوست  رو  ام سلیقه  هستن.  چیزا  جور  این  اهل  همه  هنر  های بچه 
  تدونی  می   رو   مون دسدتی   کارهای   دانشگاه   توی   ما   داشت .   خوبی   فروش   ه    خیلی  و  فروش  برای  گرفت  

  فقدط   گیدرن نمی   مقدابلش   در   پدولی   واقدع   در   کندی    اجاره   میز   تونی  می   دانشگاه   توی   روز   هر   بفروشی . 
  ارن. ذ می   اختیار   در   رافت  نیست.  بابت  این   از  مشیلی  هیچ   و   کنی  می  نام ثبت 

  گویر:می  نیگوولوو برنر  ال خ گرافی  رشته  التحصیلفارغ   ساله 28  فرزانه
 اون کده خواسدت  خدودم مدن همده. کدردن اسدتقبال هد  خیلدی  و  گذاشدتی   نمایشگاه  دانشگاه  تو

 نمایشگاه  معموپ    هستن  هنر  که  هایی دانشگاه  ذاشتن.می   نمایشگاه  ما  دانشگاه  بذارن.  رو  نمایشگاه
 شدر. اسدتقبال خیلدی  ولدی  بدود ابترایی   کارها  و  بود  ک   خیلی   من  کارهای  تعراد  اینیه  با  ذارن.می 

  کردن.می  فمایت  و بودنر  پشت   استادام که  بود همونجا  از کردم.نمی  رو فیرش  اصد   خودم 

  گویر:می  . بی . ام  برنر  خال  گرافی   رشته التحصیلفارغ   ساله25 مری 
 تدو  هندری   بازارچده  ید   ...زدم  رو  کدار  این  استارت   موقع   اون  از  بودم  چهارم   یا  سوم   ترم   که  زمانی 

 مدن  کده  کندی ...این  تولیدر   کارهدا  سدری   ی   که  گرفتی   تصمی   دوستام  از  ییی   با  من  بود  دانشگاه
 بودم.  آشنا کار انجام  و متریال  با داشت. تأثیر خیلی  خونرم گرافی 

 :گویرمی  سوژا  برنر  خال  و فرش   رشته التحصیلفارغ   زهره 
 رو کارهدا همدین و دانشدگاه تو ارم ذ ب  نمایشگاه  یه  گرفت    بودم...تصمی  دانشگاه  آخر  ترم   که  زمانی 

 اسدتقبال  خیلی   داشتی   دانشگاه  تو  که  نمایشگاهی   اون  کردم...تویمی   خل   داشت   روز  بافت ...هر
 و  بدافت می   رو  هابچده  سفارشدای  داشت   بعرش   ماه  چنر   تا  من  هیچ  که  رفت  فروش   شر...تمامش

   شر«. ه  ایتجربه و  امتحان داره...یه خوبی   آینره کار ینا پ  گفت   اونجا دادم...ازمی  تحویل
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   :گویرمی  ویلییا برنر  خال   گرافی  رشته التحصیلفارغ  مری   یا و
 یده و شدر  خدوبی  خیلی   استقبال  و  گذاشت   نمایشگاه  کردم...اونجا  شروع  رو  کارم   دانشگاه  دوره   تو

 دادم...مدا  اشگسترش   شر...و  جری  کارم   پیش  چهارسال  از  ک ک   داشت ...تا  فروش   ه   مقراری
 رو  دادنمدی   انجدام  کده  کارهدایی   اندواع  هابچدهبود...  هانمایشگاه  این  بودی   که  هنر  دانشیره  توی

 ارن.ذمی   رو  هاشونسازه دست  هابچه  که معمول   این هنر دانشیره  اشتن...توذمی  نمایشگاه

کیددر دارنددر. بازاریابی در شبیهها بر سهولت و اهمیت  ایبیشتر فرفه هددای اجتمدداعی تأ
تر «آسددان»شان در مقایسه با سددازنرگان سددنتی و قددریمی کننر که بازاریابی برایآنها ذکر می

تنوع را به همراه »  دستیهای روزمره و کارهای صنایعپیونری اینترنت در روالشره است. ه 
ها، ها، پروژهها، انجمنتن باشیوه وبد پرورانر، و منجر به در ه  آمیخرقابت دوستانه می

بدده   (. 31،  2008)لوین و هایمرل،  «شودهای شبیه اجتماعی میهای ایمیلی و سایتگروه 
هددای اجتمدداعی را بایددر اضددافه کددرد. پدد  از ایددن منظددر کددار این موارد تلفن همراه و شبیه

های تواننر عی اعی میهای اجتمبه کم  شبیه  تر شره است. مثد  سازنرگان بسیار آسان
دسددتی را فراتددر از محددیط های هشددتگی را تولیددر کننددر و صددنایعفراوان اینستاگرامی و پروژه

التحصیدن بدده همددان فارغ  ،پین، فضاها و استودیوهای شخصی گسترش دهنر. بنابراینآف
بددرای مثددال کننددر.  انرازه که در فال ساخت هستنر، با ییریگر و مخاطبان ارتباط برقرار می

 گویر:  التحصیل رشته گرافی  خال  برنر ویلییا میمری  فارغ 
 اگده گفدت  کده شره داشت ...شبایی  هایی ناجی  من بوده...ولی   زیاد  بسیار  بسیار  ناامیری   هایزمان
 ایدن  دهمی   سفارش   کار  چنرتا  میاد  ییی   یهو  نمیرم...فرداش  انجام  کار  دیگه  نراشت   سفارشی   فردا

 واقعدا   هداوقت بعضدی  پیدام یده بدا پید   یده  بدا  فتدی   هدامخاطب  اینیده  ده...یامی   انگیزه   خیلی 
 چیدز  ترینکوچ   همین  بین ...برایمی   رو  کامریوتر  فقط  بازار  از  من  ...چونانر آدم  یه  دهنرهنجات

 بره.... نجات   که  نرازم می  چنو  بهش طنا   یه مثل ه 

 گویر:ساله فارغ التحصیل رشته گرافی  خال  برنر می  می 30و یا مری  
 اکثدر  کنده.  کمد   کدارم   به  که  بش   آشنا  کسی   با  مجازی  هایشبیه  طری   از  که  اومره  پیش  خیلی 

 از کددردن...قبد   پیددرام اینسددتاگرام از فروشددنمددی  رو محصددوپت  اروپددا تددوی کدده کسددایی 
 بدوک فدی  از ور من فروشنمی  رو کارهام امانی  صورت به که هافروشگاه این از  بوک...خیلی فی 

 ه   هاشونخیلی   دیرن.  رو  کارها  اینستاگرام  تو  خوانمی   کارهام  از  زننمی   زنو  اپن  یا  شناختنمی 



 

 علوم انسانی   در ای  شته ر ن میا   مطالعات 
 106 

 2شماره    ، 14  دوره 
 1401بهار   

 54پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از  یدا  مشدتری   یده  طری   از  اکثرا    همه  من  ارهایک  کد    من...  کار  با  شنمی   آشنا  هامشتری   طری   از
 گشدت می   دوزسدوزن  دنبال  که  ه   وقتی   شرن...  معرفی   آشنا  به  آشنا  جوریهمین  دوست  یه  طری 

 شر.... پیرا  اینستاگرام از  بازم 

  به  هنر  تبریل  و  کردن  تر کاربردی  پی  در  هنر،  به   نسبت   روییرد   و   نگرش   تغییر   با   خالقان،   این 
  هنرهددای   غیرکاربردی،   و   واپ   هنرهای   آنان   نظر   از   . هستنر   افراد   روزمره   زنرگی   به   هنر   ورود   و   کاپ 
  ، مقابددل   در  ؛ نیسددتنر  ارزشددمنر  گیرنر نمی  قرار  استفاده  مورد  روزمره  زنرگی  در  که  آنچه  و  ای موزه 

  م عمو   استفاده   و   توجه   مورد   بتوانر   و   رسیره   فروش   به   شره،   کاپ   به   تبریل   که   است   ارزشمنر   هنری 
در عصر برون محرودیت فضای قفسه و سددایر تنگناهددای توزیددع، کاپهددا و    ، بنابراین   . گیرد   قرار 

  بددرای (.  52،  2007،  1تواننر از نظر اقتصادی نیز مانددرگار باشنر)انررسددن خرمات هرفمنر می 
   : گویر می   مرغ    برنر   خال    و   پارچه   طرافی   رشته   التحصیل فارغ   صالحه   مثال 

 اسدتقبال خیلی  و دادی  و کردی  تولیر  کیف یه دانشگاه ژوژمان اولین یعنی  شرم  دانشگاه  وارد   وقتی 
 برم.  نشون  رو  اون  کاربرد   بتون   که  هنر  از  کن   استفاده  جورییه  که  کردممی   فیر  همیشه  یعنی   شر.
 فیدر   .کدن  دیگر  کار  یه  مشغول   رو  ذهن   یا  بخون ،  دیگه  رشته  یه   تونست نمی  که  کردممی   فیر  دقیقا  

 باشه.  همین  کارم  و کن  استفاده  پارچه از و بخون   پارچه  بایر  فتما   بخون ، هنر  بایر   فتما  کردممی 

 :کانتوس   برنر  خال  و پارچه  طرافی رشته  التحصیلفارغ  فرشته و
 دانشگاهی   پروژه   یه  از  چی همه  یعنی   دادی   انجام  عملی   کار  دانشگاهی   پروژه   یه  برای  دوست   با  من

 تصدمی  ما...کنی  درست کیف  مونژوژمان  برای  که  گرفتی   تصمی   خودجوش   خیلی   و  .شر   شروع
 تدو  کده  هایی بچده  همه  یعنی   کارمون  از  شر   دانشجویی   استقبال  کنی .  کاربردی  رو  کارمون  گرفتی 

 ذره   یده  گدرفتی   تصدمی   داره.  کار  جای  هامونکیف  دیری   ما  و  اومر   شونخوش   خیلی   بودن  دانشگاه
  کنی . یرف  بهش ترجری 

 :گویرمی منترا   برنر  خال  و  نقاشی رشته التحصیلفارغ   منترا   یا و
 باهاشدون  کده  یی هاآدم  وجود  با  شه.  تولیر   هنر  برای  بایر   هنر  کردممی   فیر  دانشجویی   دوران  تو  من
 چی همه  باشه.  بایر   هنر  برای  هنر  که  کردممی   فیر  دیرم؛می   که  هایی زنرگی   شیل  و  بودم  ارتباط  در

 یده  تدو  بداپخره   و  شدرم  آشدنا  جواهرسدازی  با  که  اون  از  بعر   ولی   باشه.  کاپ  یه  صورت   به  تونهنمی 
 توندهمی  فدال عدین در و باشده  هنر  برای  تونهمی   هنر  دیرم  جلو  رفت   و  کارکردن  کردم  شروع  سبیی 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 فسی  همون و کنن استفاده رو اون ه   عادی  مردم  و  بشه  فروخته  خو    باشه،  ه   فروش   برای  کاپ
 داشت«.  من برای بیشتری  لذت  خیلی  این و بگیرم   کار  اون از رو  دممی   کارم  به  دارم   من که

 کنش  به  آن  زدن  پیونر  و  خود  هنری   دانش  کردن  کاربردی  دنبالبه  هرفمنر  صورت   به  آنها
 عمددره  دلیددل  دو  هاایفرفدده  بین  در  خوداشتغالی  از  استقبال  این  . هستنر  اشتغال  و  اقتصادی

 بییددارترین  وجددز  همددواره  هنددری   هایرشته  التحصیدنفارغ   اینیه  اول  :باشر  داشته  توانرمی
 التحصددیلفارغ   شددیرین  مثددال  بددرای  . 1هستنر  ایران  در  دانشگاهی  هایرشته  التحصیدنفارغ 
   :گویرمی دگمهشیرین برنر  خال  و  گرافی  رشته

 شدخص  بشدوم   التحصدیلفارغ   اینیده  از  بعدر   کده  دونسدت می   چون  بود  این  دپیلش  از  ییی   شایر 
 دارم   دوسدت  کده  کداری  بیرون  چون  بیوفته.  اتفاا  نیست  قرار  خاصی   چیز  و  نیست  م منتظر  خاصی 

 موضدوع   ادامده  امشغل  بیارم.  وجود  به  رو  دارم   دوست  خودم  که  کاری  اون  مجبورم   نیست،  م منتظر
 عنوانبده  رو  اون  بتدون   ه   بعرا    که  باشه  موضوعی   امنامهپایان  موضوع   فتما    خواست می   .نامهپایان

 عنوانبده  صدرفا    فقط  یعنی   بشه،  کاپ  تولیر   به  منجر  که  باشه  جورییه  دادن  ادامه  این  برم.  ادامه  کار
 نباشه.  سرگرمی  و تفری  یه

   گویر:می دستا  برنر  خال   سازیمجسمه رشته التحصیلفارغ  سمیرا  و
 اطدعدات  همریگده  از  تونی می   گذرونی ...اینطوریمی   ه   با  رو  وقتمون  بیشتر  هنری   هایبچه  ما

 هداکارگداه  و  هداکتا   به  محرود  فقط  خواستمی   دلمون  که  دانشگاه  تو  بودی   گروه   یه  بگیری ...ما
 دربیداد  پدول   ازش   ه   خب  و  بری   نشون  رو  هنرمون  بشه  ه   که  باشی   داشته  ه   کاری  نشی ...یه

 بهتر.  چه که

 و  تغالیخوداشدد   کدده  آینددرمی  فسددا   بدده  پرخرجی  هایرشته  هنری   هایرشته  اینیه  دوم 
 کنددر؛   تددأمین  رشددته  ایددن  دانشجویان  برای  مناسبی  اقتصادی  سرمایه  توانرمی  هنر  کارآفرینی

 استقدل  منفعت  اما  است  نبوده  برنرسازی  محرک   تنها  مالی  منفعت  کسب  صرف   که  هرچنر
 پراهمیددت  برنرسدداز  زنددان  بددرای  همددواره  اقتصددادی  منفعت  کنار  در  خودشیوفایی  منفعت  و

   گویر:می  َرد  برنر  خال   گرافی  رشته التحصیلفارغ   هفاطم مثال برای  است. 
 داشدته  ه   هنری   و  ایفرفه  لذت  من  برای  ش،امالی   جنبه  از  جرا   کن   کاری  داشت   دوست  همیشه

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

  رشته بیکارترین سوم رده در  بیکار،  التحصیلفارغ  % 27 با هنر رشته 96 سال در تسنیم خبرگزاری  اعالم طبق1
   است.  بوده ایران  در دانشگاهی



 

 علوم انسانی   در ای  شته ر ن میا   مطالعات 
 108 

 2شماره    ، 14  دوره 
 1401بهار   

 54پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هد  مدالی  جریان اون البته  خب  که  کن   دنبال  داشت   دوست  شریر   که  بوده  ماشخصی   عدقه  باشه.
 بود«. انگیزه   و اون  از بخشی 

 گویر:می می  برنر  خال   گرافی  رشته التحصیلفارغ  مری  و
  ایدن   خدو   کده  رسیرم  نتیجه  این  به  تجربی  ولی  بین   تر انتزاعی  کارهای  سری  یه  داشت   دوست  اوایل 

  اون   سدراغ   ره مدی   آدم    طبیعتا    خب   طوری همین   کنه. می   جلب   رو   بیشتری   توجه   و   بیشتره   فروشش   کار 
  بده  نبدود.  هندری  کدار  برام  فقط  کار  این  اینیه  دیگه  فروش.  لحاظ  از  گیره می  بهتری   بازخورد   که   چیزی 

  دنبدال   منو   موفقیت   افساس   این   کردم.   کار   این   توی   موفقیت   افساس   و  کردم می  فیر  همیشه  فروشش 
  دانشدجویی   وضدعیت   از   کده     باشد  داشدته   ای مالی   درآمر   تونست  می   اینیه   کشونر. می   کردنش   بیشتر 

  انگیدزه   تونده می   کسی   هر   برای   کنه می   کم    خیلی   مالی   درآمر   بود.   خو    خیلی   باپتر   پله   یه   بیشون  
  کده   اینده   هد    بخشدش   یده   ولدی   و   آدمده   هندری   روفیده   بخشش   یه   مطمئنن   باشه.   کردن   فعالیت   بیشتر 

  فتدی  یدا  سداده  کارمنری  ار ک  یه  جایگزین  تونه می   کار   این   ...دیرم باشی   مرفهی   زنرگی   توی   خوای می 
 درآمرمه.   که  کاری   یه  به   کن    تبریلش   که   گرفت   تصمی   باشه   خو    کارمنری 

دهر کسانی که در دوران تحصیل در دانشددیره طرافددی یددا های اولیه نشان میداده  البته
انددر، لزومددا  اهمیددت وکار مواجدده شددرهای یددا توسددعه کسددبهنر با نوعی دانش توسعه فرفه

انددر. بددا ایددن فددال، هنگددامی کدده شددروع بدده شره در آن زمان را درک نیردهاطدعات منتقل
انر و بایر برای تیرار یابنر که در ی  شیاف یادگیری قرار گرفتهکننر، درمیاشتغالی میخود

ای کدده قددبد  هنگددام تحصددیل آنهددا را بددریهی هددای اطدعدداتی و مشدداورهانددواع دسترسددی
 برنددر  خددال   و  فددرش   رشته  التحصیلفارغ   پرناز  ،مثال  برای  شونر. انگاشتنر، بسیار متبحر  می

   :گویرمی  شاکری  پرناز
 داشدتی ،  دسدتی   صدنایع  رشدته  موندانشگاه  تو  ما  مثد    شری ،نمی   متوجه  رو  چیزا   خیلی   زمان  اون

 و هسدتنر   مختلدف  هدایکارگاه  تدو  شدب  تدا  صدب   دیدری می   رو  بدودن  رشته  اون  تو  که  دوستامون
 تینی   مجانی   بشین   برم   بایر   مثد    که  فهمیرمنمی   وقتهیچ  گیرنر.می   یاد  رو  مختلف  هایتینی 

 بده  دادم  پدول   کلدی   بگیدرم   یداد  بدرم   پزمده  دیرم  شرم  وارد   که  کار  تو  بعرا    ؛بگیرم   یادم  رو  میناکاری
 گرفت .  یاد رفت  خصوصی  سسهؤم

)خددواه برآمددره از تحصددیدت    دا بسیاری از افراد شاغل در صنایع فرهنگی و خدد   ، بنابراین 
نامددر،  آن را مسددیر شددغلی منعطددف مددی   1گونه که هال عالی یا از طری  مسیری متفاوت( همان 
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شان را از طری  تحصیل میرر یا خل  کار)که افتماپ  به صددورت  ساختار فردی هویت شغلی 
یابی شخصی به وسددیله  های ذاتی قوی و هویت افتر( و انگیزه اشتغالی اتفاا می مستقل یا خود 

  و   غیرخطددی   اغلددب (. ایددن مسددیر شددغلی  12،  2004دهنر)هال،  ی  شغل خام، توسعه می 
طور صری  و ضددمنی  کامد  در تضاد با مفهوم تاریخی توسعه شغلی است که در آن مسیرها به 

 شونر. های صنعتی و سازمانی تعریف می توسط مطالعات عالی، فرهنو 
 آماتورها:  خودانجامیدستی  صنایع.4-2

 در و انددرغیرهنری  هایرشددته التحصددیدنفارغ  گددذارانبنیان ایددن . هسددتنر آماتورها  دوم   تیپ
 ویژگددی تددرینمه  بدده  توجدده  بددا  افددراد  این  . آینرمی  فسا   به  هنری   خودآموختگان  اصطدح 

 از  و  انددرپرداخته  تینیدد   و  فن  ی   فراگیری   به  خودانجامی،  اخدا  یعنی  مررن،پست  دنیای
 اتفدداا  و  شددان   یدد   پی  در  اغلب  آنها  . انرزده  دست  کارآفرینی  و  خوداشتغالی  به  آن  طری 

زنددان جددوان بددرون   بیشددتر  آماتورها  . است  شره  وکارکسب  ی   به  تبریل  شانهنری   سرگرمی
شددان را در خددرمت تحقدد  طور مراوم کار، اوقات فراغت و اجتمدداعیفرزنری هستنر که به

 اخدددا قهرمانددان هدداایندهنددر. وکاری خددود قددرار مددیخدقیددت، رشددر شددغلی و کسددب
 بومی  دستیصنایع  با  که  کسانی  توهین  و  تحقیر  جای  به  که  انرمعمولی  افرادی  و  خودانجامی

 مددری   ،مثددال  بددرای  . هستنر  فرفه  و  مهارت   دانش،  فراگیری   دنبالبه  دارنر،  سروکار  مردمی  و
   گویر:می  پردی  برنر  گذاربنیان و  کشاورزی مهنرسی  رشته التحصیلفارغ 

 بدرم. انجام امرشته کنار  کاری  ی   خواستمی   دل   برم،  ادامه  رو  هنر  رشته  نتونست   چون  سفانهأمت
 ولدی   کدردممی   درست  گردنبنر   سری   هی  اینا  و  چو    و  خمیر  و  سفال  کارهای  با  ه   اون  از  قبل  البته
 بخره. بخواد  رو اینا اصد   کسی  که کردمنمی  فیر فروش   برای وقتهیچ

 گویر:می پینه وصله  برنر  گذاربنیان  جهانگردی مریریت  رشته التحصیلفارغ  مرضیه و
 چیدزی  یده  کده  آوردم  رو  هسدت  هاخونه  همه  توی  که  خیاطی   جعبه  روز  یه  اتفاقی   کامد    صورت   به

 بازارچده  تدو  و  کدردم  درست  گوشواره   اونا  با  که  پدستییی   هایفلقه  سری   یه  با  شرم  مواجه  ؛بروزم 
 براشدون  هد   ایایدره  هدیچ  کده  خریدرم  نمدری  پارچده  چنرتا  اون  از  بعر   فروخت .  دانشگاه  خیریه

 اون  از  دیگدها  یگوشدواره   یده  دوخدتن  بده  کردم  شروع  و  سراغشون  رفت   اهم  ی   از  نراشت ابعر 
 اتداا هایبچده اولش بود.  سرگرمی   من  کار  این  اینجا...  به  رسیر   که  سال  سه  تا  شر   شروع  گوشواره 
 انگیدزه   انقدرر  کد ک   کردم.  شرکت  رفت   کن  شرکت  بازارچه  تو  بیا  گفتن  به   بعر   خریرن  خودمون
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 و  بدازار  رفدت   شدر   تمدوم   درسد   که  تابستون  همون  قشنو  که  شر   پررنو  مبرا   زدن  کارگاه  و  ساختن
 ایدن  نیسدت  عاقدنده  فتدی   شایر   کردم  پیرا   رو  راه   انگار  نگرفت   رو  مررک   هنوزم   خریرم.  وسایل
 کردم.  که کاری

   گویر:می کلوزار  برنر گذاربنیان و دیرل  سهید  یا و
 90  سدال  بدودم.  نریره  فتی   رو  کار  این  اصد    این  از  قبل  تا  شر.  شروع  کارم   این  اتفاقی،  صورت   به

 کدار چدون گدرفت . شریر  خیلی  افسردگی  فالت من اون از  بعر   امرییا،  رفت  و  کرد   ازدوا   دخترم 
 اتفداقی  همسدرم  کدن... بدازی هارنو با که  کرد   اصرار  من  به  خیلی   دخترم   داشت   دوست  رو  هنری 
 اتفداقی  خیلدی  طوربده بدازم  بشی . خار   ه  هوا وفال این از که بسازی ،  رو  کردان  باغ  بری   گفت
 هدایکدس   چدرا   تدو  کده  گفدت  من  به  کن می   گلروزی  من  بود  دیره  که  اونجا  هایهمسایه  از  ییی 

دیرم. بافی گلی   دوره  و اونجا فرهنگی  یراثم رفت  نمیری. رو هشتگرد  فرهنگی  میراث

دستی در دوران کودکی چیز جریری نیست. قددرمت آن بدده البته آشنایی دختران با صنایع
دوزی و توانددایی در تددزئین منسددوجات و زیباسددازی گردد که گلددروزی، سددوزنزمانی برمی

ممتاز بددود. بدده دختددران های  های داخلی جزئی از تعلی  و تربیت زنان جوان در طبقهمحیط
دوزی کننددر. ایددن همزمددان هدد  آموزش داده شر که چگونه ی  الگو را خیاطی و یددا سددوزن

نوعی نزدییی مادی و ه  نزدییی نمادین را با مادر در عمل پیونددر و انتقددال مهددارت نشددان 
ها دوزیها و سایر سوزن[( تاریخچه آموزش گلروزی1984]  2010)1داد. روزییا پارکرمی

کنددر، و آن را بدده را برای دختران جوان تا دوران قرون وسطایی و دوران وییتوریا پیگیری مددی
»طبقات باپ« یددا در بعضددی مددوارد تحددرک رو بدده بدداپ و بدده تصددویری از ازدوا  کدده در آن 

، 2010زنر)پارکر،  اطاعت، زنانگی و »محافظت از پاکرامنی زنان مطلو  است« پیونر می
خیدداطی،   بودنرزمانی که دختربچه    ،ل، زنان طبقه متوسط در طول تاریخطور معمو(. به74

به این دلیل که مجبور بودنر کار کننددر و در   رفتنر دگدوزی را یاد میگلروزی، بافنرگی و تیه
دستی ییی از کارهای خانه و خانواده مشارکت داشته باشنر. در واقع، از برو کودکی، صنایع

یاری از زنان جوان در طول زمان در جوامع مختلف بوده است. عناصر اساسی در تربیت بس
منرنددر، هدسددتی عدقبسیاری از زنان در پاسخ به این پرسش که چرا به کاردسددتی یددا صددنایع

ابطدده بددا دپیل عدقه اولیدده خددود را بدده تجربیددات کددودکی، تددأثیرات خددانوادگی، بدده ویددژه ر
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ها انگیزه اولیه را بددرای شددروع ن و مادربزر  دهنر. بیشتر اوقات، مادرا شان نسبت مینمادرا 
هددا، وجددود کننر. صمیمیت روابط مادر و دختددر، تماشددا و یددادگیری از مددادربزر  فراه  می

بددافی یددا سدداختن هددرایایی مثددل افساس نزدییی و جادوی یادگیری بافتن، دوختن، قددد 
مشترک در تجربه سدداخت کننره زنان است. وجود افساس  شمع، مربا یا سایر موارد ترغیب

دوز یددا بافنددرگی یددا وشرن و قر کشیرن فرد به همددراه یدداد گددرفتن دوخددتو نوستالژی بزر  
اسددت. زنددان   تددراولم  ،عنوان بخشی از زنرگی روزمره و خانگی در میددان زنددانبافی بهقد 

سازنره امروزی ماننر خواهران بزر  خود از اولددین محددرک تأثیرگددذار یعنددی یددادگیری کددار 
ها برخوردارنر، اما بدده دلیددل اینیدده در لحظدده تغییددرات بددزر ، دستی از مادران و مادربزر  

انر. با گذشت زمان و در پی مو  اول و هایی متفاوت شان از جنبهانر با پیشینیانزیست کرده
هددای گذشددته روبددرو دوم فمینیس ، زنان امروزی دیگر با ست  در خانه و عرفددان زناندده نسددل

دستی این تأثیرات اولیه و دستاوردهای فمینیستی روزه، روابط زنان جوان با صنایعنیستنر. ام
هددای سیاسددتی ای از آرمددانهای جریر کددار و مجموعددهآوری، شیوه را با امیانات جریر فن

 آماتورهددای  ،بنددابراین  دستی ایجاد شود. کنر که باعث شره عدقه مجرد به صنایعترکیب می
کادمیدد   و  غیرتخصصددی  خودآموخته،  هنر  که  هستنر  کسانی  مررن  دستیصنایع  فوزه  غیرآ
 صددورت به  خودآموختدده  برنرسددازان  بیشددتر  . کننددرمی  تبریل  فروش   برای  کاپهایی  به  را   خود

 موفقیددت  کسددب  ی   شروع  از  پ   فتی  آنها  انر. شره  تولیر  و  کارآفرینی  عرصه  وارد   اتفاقی،
 بدده  آنها  برای  جذا   و  ساده  سرگرمی  ی   چگونه  که  هستنر  تعجب  و  شگفتی  دچار  ه   هنوز
 انگلیسددی  زبان  رشته  التحصیلفارغ   مهسا  مثال  برای  است.   شره  تبریل  موف   وکارکسب  ی 

   گویر:می طوطی  برنر  گذاربنیان و
 سدیو  خوشدگل  هدایعی   عالمده  ید   ایدن  قبدل  گشدت ،می   خدارجی   هایسدایت  تو  خیلی   من
 نخریدره  هد   پارچده  فتی   اوایل  بین ،  رو  کار  این  که  خورد   جرقه  کجا  از  بگ   تون کردم...نمی می 

 کدردم.  شدروع  هموندا  بدا  کاراش  مونره  باقی   از  داری .  پارچه  عالمه  ی   خیاطه  مامان   چون  بودی ،
 کدردی ،  درسدت  ایندو  بعدر   بدود.  مادربزرگ   پیرهن  هایپارچه  از  بود...  ساده  خیلی   اول   هایطرح 

 همدین  خداطر  بده  نشه  بیشتر  چرا   گفتی   بعر   اومر   خوششون  خیلی   و  دیرن  آشناها  دیرن،  هادوست
 بری . گسترشش  که کردی   سعی  خورده ی 
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   :گویرمی میچیا برنر  گذاربنیان و  شیمی رشته التحصیلفارغ  سریره و
 توی  که  چیزایی   اون  همه  شر   باعث  همین  دیرم...می   عی   داشت   فقط  بودم  اینترنت  توی  روز  هر

 کدردم.می   درسدت  چیزی  یه  اومر می   خوش   بعر   کردم،می   چیرمان  گرفت ،می   عی   رو  بود  ذهن 
 افتاد...  اتفاا  طوریچه  که  نفهمیرم   ه  خودم  اصدَ   مرور  به  این  بعر   دارم...  رو  اول   کارهای  هنوز
 یعندی   نیدردم.  خاصدی   کدار  من  نه  گفت می   بود  ترریجبه  و  یواشیواش  انقرر  رونر   این  خودم  برای

  افتاد.  اتفاا نیرد.  وارد  ایسختی   من به اصد  

   گویر:می زیلور  برنر  گذاربنیان و  زبان مترجمی یرشته التحصیلفارغ  آتنا  یا و
 سدری   طرافی...یه  به  رسیرم  نقاشی   از  اتفاقی   صورت به  داشت ...بعر   عدقه  زیورآپت  و  نقاشی   به

 بدودم...اون  گفتده  دوسدتام  از  ییدی   بده  بسدازه   برام  کسی   یه  به  برم  که  بودم  این  دنبال  و  داشت   طرح 
 به  افتیا   ولی   دارن  نقره   کارگاه  هستن  آقایی   یه  که  گفت  گرفت  تماس  من  با  سالی   از  بعر   دوست

 اینا. و گذاریسرمایه و  شراکت تا  شر  شروع طرح  از  دیگه  دارن. طرح 

 میددران از برآمددره مشددروعیت بدده را  خددود کننرمی سعی  اغلب  که  هاایفرفه  برخدف   
 نمددایش  بدده  را   هنددر  تددربومی  و  ترمردمی  وجهه  دارنر  سعی  آماتورها  دهنر؛   پیونر  زیبا  هنرهای

ای عنوان ی  میران فرهنگی، فاقر ساختارهای رسددمیدستی خودانجامی بهصنایع  گذارنر. ب
از جمله مددرارک تحصددیلی رسددمی و   ریزی کنر،فر و مرزهای آن را طرح   است که صرافتا  

هددا بیشددتر بدده سازهنهادی. این نوع دستدشره و مزایای مرتبط با این سرمایه فرهنگیپذیرفته
های اجتمدداعی های تجارت الیترونی  و شبیههای فناوری ارتباطات، زیرساختپیشرفت

دستی مررن و کددارآفرینی های پویا و پیچیره، در فوزه صنایعشبیه  گر متیی هستنر. واسطه
هددا در میددران نر. اینیدده چگوندده ایددن شددبیههسددت  نظردقددت  انددر و مسددتلزم خرد تنیره شددره

شددونر فددائز گیرنددر و اصدددح مددیهای گوناگون شیل میدستی خودانجامی از جنبهصنایع
گددذاری هددا، اشددتراکهای روابط، همیاریهای غیررسمی همان شبیهاهمیت است. شبیه

به وسددیله   طور گسترده از طری  اینترنت و اخیرا  ای است که بههای فرفهجتماعاطدعات و ا
هددا خددار  از قراردادهددای متعددارف و شددونر. ایددنهای اجتماعی تسهیل و تقویت میشبیه

گیرنددر. بددرای سددازنرگان ای قددرار مددیرسمی کار، بسترهای سددازمانی و سدداختارهای فرفدده
های وگو، شبیههای گفتها، انجمنز طری  وبد های غیررسمی اخودآموخته، این شبیه

اجتماعی و توسعه اجتماع و تجارت از طری  میان بازارهددایی ماننددر اینسددتاگرام بدده شددیل 
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هددای تواننددر از طریدد  نمایشددگاههددا همچنددین مددیشددونر. ایددن شددبیهپین گسددترده مددیآن
پیددن گسددترش صورت آفها، اجتماعات و فضاهای همیاری، به  دستی، گردهماییصنایع

ای بددا یابنددر. آنهددا هدد  روابددط اجتمدداعی و هدد  تجدداری هسددتنر، شددامل ارتباطددات شددبیه
کننرگان و مخاطبددان. بنددابراین بسددترهای جهددانی یددا کننرگان، مصرف کننرگان، توزیعتأمین

های مقرون به صرفه و قابل دسددترس بددرای میان بازار ماننر شبیه مجازی اینستاگرام، روش 
ساز خود را بدده فددروش برسدداننر. یعنددی در کنر تا بتواننر کاپهای دستگان فراه  میسازنر

هددای ها، شبیهفروشی و فروش امانی در فروشگاهتر فروش ماننر خردههای سنتیکنار گزینه
فروشی بسددیار جددذا  هسددتنر و خریددر »مسددتقی « از پین خردههای آناجتماعی و سایت

هددای اجتمدداعی و فروشددی، رسددانهسددازنر. در ایددن محددیط خددردهپددذیر میسازنره را امیان
رسددنر، و ابتیارات جریر و خودجوش خودآموختگان بسیار مشارکتی و همیارانه به نظر می

مصراا بارز فرهنو »رسیرن همه به ی  نان و نوایی« است که در این فالت اطدعددات را 
التحصیل رشته مرضیه فارغ   ،مثال  یبرا   وجو کرد و به اشتراک گذاشت. توان آزادانه جستمی

 گویر:  پینه میگذار برنر وصلهمریریت جهانگردی بنیان
 دیدرم...برام  رو  نمدری  مدری   و  چدینبتده  پیج  بوک فی   تو  هنوز  بود  نشره  شروع  کارم   که  زمان  اون

 سفارشدی  اولدین مدن کردن. کم  من به خیلی  اولش  همون  نفر  دو  این  کارشون...بعر   بود  جذا 
 و  راه  بگیدرم.  بیعانده  بایر   چقرر  کنن  پرداخت  بایر   رو  پول   چطوری  دونست نمی   اصد    رو  داشت   که

  افتادم. راه  تا  کردن کمی  اینا پرسیرم. نمری  مری  و  رفیمی   الناز از دونست .نمی   رو  رسمش

 گویر:گذار برنر آرتا میالتحصیل رشته زیست بنیانو یا بهاره فارغ 
 داشدته  بازدیرکنندره  چجدوری  بدره،  بداپ  پدیج  هدایپی   بایدر   چجوری  که  نمیرونست   اوایل  اون

 کمد   مثد    خواستمی   داد...  کرد...سفارش   کمی   کرد می   کار  بوک فی   تو  خودش  باشه...مری 
 رو هداعید  بایدر  اینیده  یدا  مشدتری   به  بری  رو  کارت   شماره   بایر   باپ...گفت  بیاد  که  ییی   به  کنه

 و  پدیجش  تدوی  گذاشدت  مندو  کارهای  عی   خودش   کنی...بعر   اعتمادسازی  و  اتپیج  وت  بزاری
 .مبرا   شر  تبلیغ   این و بود  شره  شناخته پردی  پیج زمان خریرم...اون اینجا  از من اینو گفت

هددای ها، بخشی از سازنرگان خودآموخته، کارمنران فعلی یا سدداب  بخددشعدوه بر این
انر. این افراد صددریحا  انر که موف  به ترک شغل روزانه خود شرهمختلف اشتغال رسمی بوده

انر تا برایشددان ایددن امیددان وجددود داشددته باشددر کدده پذیر را انتخا  کردهکار روزانه انعطاف
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سددازی بددا دیگددر سددازنرگان های خدقانه و اوقات فراغددت خددود را بدده تولیددر و شددبیهانرژی
بددرای  وقددت تجربدده کننددر. را در ساختن تمددام  اختصام دهنر تا جایی که بتواننر »جهشی«

 گویر:  التحصیل رشته تئاتر خال  برنر برازا میمثال غزاله فارغ 
 بدرام  کدردم  کدار  اونجدا  کده  مداهی   سده  کدردم...اونمدی   کدار  معروف   خیلی   آتلیه  یه  برای  مرتی   یه

 عقدب  بده  اگده  گرفدت.می   امگریده  فتدی   کردممی   فیر  بهش  که  اهشب  بود.  دنیا  کار  ترینزجرآور
 رو  وقدت   کدردممی   فیدر  بدود.  شدینجه  کن ...برامنمی   تیرار  رو  اشتباه  این  وقت،هیچ  دیگه  برگردم

 یده  و  کدن   فعالیدت  تدون می   .اپنبیدن ..  مفیدر   کار  یه  تون می   کهدرفالی   کن می   تلف  خودیبی 
 خوشاینره. برام خیلی  کن  خل  چیزی

 گویر:  ی خال  برنر زیپ میفسابرار التحصیل رشتهسارا فارغ 
 از  شرم  زده  اصد    که  شرممی   اذیت  و  بود  زیاد  کاری  فشار  اونجا  انقرر  .سرکار  بان   رفت   ماه  6  من
 دارم.  رو  خودم  کار  نیست.  من  عهره  به  مسئولیت  بیشتره   ماآرامش  چقرر  خونه  تو  بیرون...دیرم  کار

 کدار باشده روم  فشدار واقعدا   وقدت هدر ن کمدی   کدار  بخواد  دل   وقت  هر  خودم.  نوکر  ماخودم  آقای
 باشد ،  داشدته  ایدیگده  کدار  باش   داشته  دور  راه  مهمون  باش ،  داشته  جسمی   مشیل  اگه  کن .نمی 

 هرچیدز  و  آشدرزی  و  زندرگی   و  خونده  سدر  اینیده  اینیار  کن ...خوبی   کار  نخواد  دل   روز  یه  ممینه
 داری  رافدت...و  نشسدتی   خونده  تدو  ندراری.  اینترنت  جزهب  ه   ایهزینه  هیچ  بعر   هستی.  ایدیگه

 دی.می  انجام ه   رو کارت 

بایر توجه داشت محو شرن مرز بین کار و زنرگی فددراقل تددا فددری از ابعدداد »همددواره 
های اجتماعی است. سددازنرگان های هوشمنر و رسانهبرخط بودن« فناوری ارتباطات، تلفن

هددا کننر، ارتباط مستمر با شبیهدیگر کار میاین فوزه که اغلب تنها یا فقط با ی  یا دو نفر  
هددای اجتمدداعی را پیددن و رسددانهوگوی آنو اجتماعات غیررسمی از طری  تاپرهای گفددت

ی  جریان دائمی از پسددت گذاشددتن در   داننر. ای میعنوان ی  ضرورت شخصی و فرفهبه
تنها دارد کدده نددههددا در اینسددتاگرام وجددود  گددذاری عیدد بوک یددا بدده اشددتراکتلگرام و فی 

محصوپت جریر بلیه رویرادهای زنرگی روزمره را خار  از ساعت کاری سنتی به نمایش 
گونه است که همه چیز کننر که تطور ارتباطات آنها اینگذارد. بیشتر افراد خاطرنشان میمی

بدده   وکاری شروع و نهایتا  دستی با اهراف کسباز ایجاد ارتباطات مجازی برای تولیر صنایع
ثر ؤشود. این ارتباطات برای محافل اجتماعی سازنرگان و روابط مدد دوستی با افراد منجر می

 ها، فیاتی است. ناشی از این رسانه
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 گیری . نتیجه5
 چنددر  هددر  اسددت.   پرداختدده  امددروز  دنیددای  در  دسددتیصنایع  پرمناقشه  جایگاه  به  فاضر  مقاله

 سددالیان بددرای تینیدد ، و  روزمددره زنددرگی  بددا  نزدیدد   ارتباط  بودن،زنانه  دلیل  به  دستیصنایع
 شددود  اشدداره  است  ضروری  اینجا  در  اما  است  شره  تعریف  »واپ/پست«  پیوستار  در  طوپنی

 بدده  »هنددر«  آنچه  و  آیرمی  شمار  به  »هنر«  که  هنری)آنچههنری/غیر  هایبنریطبقه  اساسا    که
 زمره   در  خاصی  زمانی  برهه  در  گیفرهن  هایفرم   نبوده،  ثابت  و  دائمی  گاههیچ  آیر(نمی  شمار

 عناصددر  برخددی  ک دسددت  دیگر  زمانی  هایبرهه  در  و  گیرنرمی  قرار  «عامه  فرهنو»  مصادی 
 ،2کریستوفرسن  ؛ 1972  ،1شونر)پترسنمی  تعریف  آن  به  نزدی   چیزی  یا  »هنر«  مثابهبه  آنها

 لددذا  و  اسددت  ینددیمع  زمیندده  و  بافددت  بدده  وابسددته  همددواره  هنددر  مقوله  (. 2002  ،3لرز  ؛ 1976
 جوامددع  در  آدمیددان  که  را،  گوناگون  فرهنگی  هایفرآورده  تمام  بتوانر  که  است  آن  از  محرودتر

 از بسددیاری ،رو ایددن از (. 51 ،1395 )انگلددی ،  دربرگیرد   ،کننرمی  مصرف   و  تولیر  مختلف
 انیزمدد   شددود،می  نامیددره  »هنر«  ما  جامعه  در  چه  آن  مطالعه  که  باورنر  این  بر  شناسانجامعه

 خددام  بسیار  که  را   »هنرمنر«  و  هنری«  »اثر  »هنر«،  واژگان  که  باشر  موفقیت  قرین  توانرمی
 هددای»فرم   اصددطدفات  آنهددا  جددای  بدده  و  بگذاری   کنار  انر،ایرئولوژی   معنایی  بار  دارای  و

 کدده  اصطدفاتی  گیری .   کار  به  را   فرهنگی«  »تولیرکننرگان  و  فرهنگی«  »تولیرات  فرهنگی«،
 ؛ 138  ،1977  ،4)ویلیددامز  نیسددتنر  معددین  تدداریخی  برهدده  یدد   مختص  ه   و  رترنخنثی  ه 

   (. 129  ،1993  ،6بوردیو  ؛ 138  ،1981  ،5ولف
 از  اسددت.   شره  تررنوک   بسیار  دستی«»صنایع  و  »هنر«  بین  فاصل  فر  امروزه  ،بنابراین

 قطددع  صددنعت  با  را   خود  ارتباط  دنیا  در  دستیصنایع  استادکاران  از  بسیاری  بعر  به  1960  دهه
 سددازیمجسددمه و نقاشددی طریدد  از شددناختیزیبددایی و سیاسی هویت یافتن درصرد و  کرده

 (. 99  ،1992  )کددوکران،  نبددود  گرایانددهواپدد   استادکاری،  دیگر  که  بود  اینگونه  پ   برآمرنر،
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 آموخته  هنر  مبافث  و  هاآموزش   از  را   بسیاری  مطالب  اخیر  قرننی   در  دستیصنایع  همچنین
 سددایر بدده و شددر آغدداز بریتانیددا از که آموزشی هایشیوه  تغییر  با  بعر،  به  1960  دهه  از  است. 

 آمددوزش   هنر،  هایدانشیره  در  دستیصنایع  و  زیبا  هنرهای  دانشجویان  یافت،  راه  کشورهای
 ،2009  ،1)راکددز  گذارننددرمددی  را   هنددر  فلسددفه  و  تاریخ  و  نظری   هایدوره  ه   همراه  به  و  دیره
 بدده  طرافان  عدقه  و  برد می  بهره   دستیصنایع  هایتینی   از  پیشازبیش  ،هنر  همچنین  (55

 بددر  مبتنددی  هایفرفه  ایجاد  انگیزه   آنها  به  دیگر  سوی  از  عتیقه  اشیای  و  سو  ی   از  جریر  مواد
   (. 34  ،2007 )آدامسن، است داده را   دستیصنایع

 جایگدداه  و  فتددهر  سددؤال  زیددر  کلددی  صورت به  پست/واپ  ماننر  مفهومی  هایدوگانه  اگرچه
 گفتمددان  هژمونی   غلبه  که  شر  مرعی  توانمی  اما  ،است  گشته  تغییر  دستخوش   دستیصنایع

 ابتکااار کتددا  در آدامسددن گلددن . سددتبدداقی همچنددان دسددتیصددنایع بددر واپ هنرهددای
 را  آن امددروزه کدده طورهمددان دسددتی،کنر:»صددنایعمی اسددترپل (،2013)دسااتیصاانایع

 عمددرتا    و  آمددر  پریددر  دیگددر،  صنعتی  انقد   ی   مثابهبه  نوزده   قرن  اواسط  در  شناسی ،می
 و  سددازدسددت  سدداخت  و  سددو  یدد   از  را   ایکارخاندده  سدداخت  و  آرتیزانددی  ساخت  میان  پیونر

 در  جریددری  مرزهددای  و  تمایزهددا  شر،  باعث  امر  این  گسست.   دیگر  سویی  از  را   تینولوژی 
 اصددالت،  مقیاسددی،کوچ   آن  اصددلی  هایمشخصدده  کدده  آیددر  وجددود  بدده  دستیصنایع  فوزه

 دسددتیصنایع  مددورد   در  نتددوانی   گاهاست،هیچ  بریهی  ،بنابراین  بود.   محورارگانی   و  شفافیت
 در  درگیددر  افراد  سایر  و  ماهر  هایرده  بین  تضاد  دوره  در  امر  این  .بزنی   فرف   طرفانهبی  مررن

 کنتددرل  و هارم  را   آن  خواستنرمی  و  دادنرمی  تشخیص  را   مهارت   نظیربی  قررت   که  تولیر،  امر
 آدامسددن،  سددخنان  توجهی،قابددل  طرز  به  (. 91  ،2013  است«)آدامسن،  شره  ترنمایان  کننر،

 زمان  »هر  دهر:می  هشرار  مورد   این  در  قبل  قرن  ی   از  بیش  که  است  آدورنو  سخنان  پژواک
 بررسددی  اشهددرف  دقددت  بدده  بایر  یابر،  استقرار  امروزی  هنجار  ی   عنوانبه  دستیصنایع  که

 وجددههیچ  بدده  آن،  کارکردهای  و  دارد   کارکرد   مفهوم   با  نزدییی  رابطه  دستیصنایع  م مفهو  شود. 
 توسددط  گوندداگون  اشددیال  بدده  دسددتیصددنایع  (. 36  ،1979  ،2)آدورنددو  نیستنر«  روشن  لزوما  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 در  کدده  اسددت  چیددزی  همددان  ایددن  یابر. می  گسترش   خام  هایبستر  در  مختلف  هاعاملیت
  بینی . می  ایران در  مررن  دستیصنایع  سازنرگان تیپ دو  با  رابطه

 هسددتنر  هنددری   هایرشته  التحصیدنفارغ   و  هنرمنران  از  جریری  نسل  همان  هاایفرفه
 دسددتیصنایع گوناگون هایفوزه سازنرگان  سایر  با  تمایزبخشی  برای  همچنان  سو،ی   از  که

 شددرن  ارزان  روزمره،  زنرگی  به  هنر  ورود  شرن،  کاربردی  به  ،دیگر  سویی  از  و  کننرمی  تدش 
 ایفرفدده  التحصددیدنفارغ   ایددن  . دهنددرمی  اهمیددت  مردم  برای  هنر  گرفتن  قرار  دسترس   در  و

 بدده  روزمددره،  زنددرگی  با  انطباا  باپی   بسیار  قابلیت  و  بودن  ملموس   دلیل  به  که  هستنر  کسانی
 دسددتیصنایع . انددرداده تغییددر نیددز را  آن شددینپی و سنتی شیل  اما  ؛ انررفته  دستیصنایع  سراغ

 نددام  هدد   برنددر  نددام  موارد   برخی  در  فتی  بلیه  . نیست  اثر  سازنره  نشان  و  نام  فاقر  دیگر  مررن
 بددرای کدده شددره تبددریل برنددر هویددت و اصالت از بخشی به سازنرگان هویت  . است  هنرمنر

 جهددان اختنسدد  دگرگددون بددا خالقددان ایددن . اسددت پرکشددش آثددار خددود انددرازه بدده مخاطبددان
 ،«خلدد »  ماننر  واپ  هنرهای  میران  مفاهی   از  گیری بهره   با  را   خود  کنش  سنتی،  دستیصنایع

 . کننددرمی توصددیف «نسددخه تدد » ،«هنرمنراندده» ،«فرد  به منحصر» ،«مفهومی»  ،«خال »
 در  را   دسددتیصنایع  مسلط  هایگفتمان  که  جهان  در  بعر  به  بیست   قرن  وضعیت  ماننر  درست
 ویددژه  )بدده دستیصنایع  استادکاران  برخی  که  ایگونه  به  فتی  کردنر. می  تعریف  هنر  با  ارتباط
 و  داشددته  محدد   هنرهددای  بددا  اتحاد  بر  سعی  دارنر(  قرار  طیف  ایفرفه  انتهای  در  که  آنهایی

 امددا  داد. مددی  جلددوه   اهمیتک   یا  کرده  انیار  را   شانفرفه  طرافی  و  صنعتی  یا  اقتصادی  جنبه
 و  داده  سددوا  خدددا  صنایع  سمت  به  را   دستیصنایع  دارنر  قرار  طیف  دیگر  سر  در  که  افرادی

 شددرنشناخته رسددمیت بدده ایددن پذیرنددر. می  را   هنددر  در  کددارآفرینی  فعالیت  و  اقتصادی  کنش
 اشددیای  تولیددر  بدده  منجددر  اغلددب  خدددا  صددنایع  عنوانبدده  ایفرفدده  و  کارگاهی  دستیصنایع

 بیسددت   قرن  اواسط  در  عالی  آموزش   د روییر  دگرگونی  با  تغییرات  این  شود. می  فرد   منحصربه
 هنددر، همراه به را  دستیصنایع عالی، آموزش  زمانی، دوره این در است.  شره همراه جهان  در
 مبددانی  پیددرایش  بدده  منجددر  و  کرده  ارائه  خدقیت،  و  هنر  فلسفه  و  تاریخ  ماننر  دروسی  ویژه   به

 برنرسددازان  مددورد   در  نرزمی  پیونر  ه   به  را   هنر  و  دستیصنایع  که  است  شره  تری قوی  نظری 
 و  نگددرش   تغییددر  در  دانشددگاهی  تحصیدت  است.   صادا  رویه  این  نیز  پژوهش  این  ایفرفه
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 بدده  غیرمسددتقی   یا  مستقی   دانشگاه  و  تحصیلی  رشته  و  است  بوده  اثرگذار  خالقان  این  ادبیات
 این  . هستی   هنرمنران  نسل  تغییر  شاهر  مورد   این  در  . است  کرده  کم   آنها  برنرسازی  فراینر

 . انریشنرمی هنری  کارآفرینی و هنر از منفعت  کسب هنر،  شرنکاپیی  به نو،  نسل هنرمنران
  آن،   از   ناشددی   سددازوکار   و   هومولددوژی   اصددل   کدده   گفددت   بایددر   ها ای فرفدده   مورد   در   همچنین 

  ایددن   به   . دهر می   افزایش   را   کارآفرینی   گیری شیل   امیان   و   کرده   تقویت   را   آنان   روابط   های شبیه 
  در   . دارنددر   ای قددوی   اجتمدداعی   روابط   شبیه   و   هستنر   ارتباط   در   ه    با   بیشتر   ها ای فرفه   که   معنی 
  فیددران هم   و   ها رشددته ه    بددا   ارتبدداط   برقراری   و  گذراننر می  ییریگر  با  را  خود  اوقات  بیشتر  ، واقع 
  فراینددر   و   تقویددت   آنهددا   درون   در   را   ای شبیه   نظام   امر   همین   . دهنر می   ترجی    سایرین   به   را   خود 

  یدد    پددی   در   و   انددر هنری   خودآموختگددان   که   آماتورها   مورد   در   اما   . کنر می   تسهیل   را   برنرسازی 
  قددررت   جایگزین   ها غریبه   با   پیونر   قررت   است؛   شره   تبریل   وکار کسب   به   شان سرگرمی   شان  

  آنهددا   برنرسددازی   از   مددانع   آماتورهددا   بددین  در  هومولوژی  اصل  فقران  . شود می  ضعیف  پیونرهای 
  . زننددر می   برنرسددازی   به   دست   اجتماعی   ارتباطات   شبیه   از   استفاده   با   آنها   که   چرا   ؛ است   شره ن 

  . کننددر می   ضددعیف   پیونددرهای   قررت   جایگزین   را   ها غریبه   با   پیونر   قررت   عمل   این   با   ، واقع   در 
  های شددبیه  لطددف  بدده  کدده  اسددت  هایی نشددان  و  نددام بی  و  هددا گمنام   عصددر   فاضر،   عصر   که   چرا 

  تسهیل   و   تسریع   شرت   به   فضا   این   در   برنرسازی   و   سازی شبیه   فراینر   . ونر ش می   دیره   اجتماعی 
  و  خددود  ی ارتقددا  دسددتی، صددنایع  توانمنرسددازی  هددای گفتمددان  گفددت  بایددر   پایان   در   . است   شره 

  کددار   از   خدددا   رضایت   و   کرده   ردیابی   را   دائمی   تغییرات   بایر   سازنرگان،   غیرمادی   کار   مطالبات 
  از   بسددیاری   بددرای   ثابددت   انگیددزه   و   زمیندده   یدد    دهددر.   قددرار   بحددث   مددورد   را   عدداطفی   و   جسددمی 

  مددنعی    را  کارهایشددان  بتواننددر  اینیه  برای  است  تر خدقانه  زنرگی  داشتن  به  تمایل  صنعتگران، 
  انجددام   کاردسددتی   سددرگرمی   برای   که   افرادی   از   را   دستی صنایع   کارآفرینان   اخدا،   نوع   ن ای   کننر. 

  را   شددان خدقانه   ساخت   های شیوه   ه   و  شغلی  آرزوهای  ه   افراد  این  کنر. می  متمایز  دهنر، می 
  از   فاصددل   خودکفایی   و   سخت   کار   طری    از   رضایتمنری   و   خودشیوفایی   برای   ابزاری   عنوان به 

  رابطدده   عنوان بدده   را   هویددت   ایددن   و   دانسته   خدا   را   خود   آنها   گیرنر. می   درنظر   خودانجامی   فلسفه 
  اغلددب   سدداختن   خدقاندده   هددای جنبدده   کدده   واقعیددت   ایددن   رغ  به   ؛ نر ا قائل   کارشان   با   خود   اصلی 
  هددای سدداعت   بددر   عدددوه   گیددرد. مددی   قرار   وکار کسب   ی    اداره   روزمره   های فعالیت  الشعاع تحت 
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  شددمار بی   کارهددای   و   مددالی   امددور   مریریت   و   سامانرهی   ، کاپ   ارسال   ساخت،   کارهای   طوپنی 
  فروشددگاه   ویترین   ی ارتقا   و   ففظ   غیرمادی   کار   به   را   توجهی قابل   زمان   معاصر   سازنرگان   دیگر، 

  محصددوپت،   عی    ویرایش   و   برداری عی    دهنر: می   اختصام   اینستاگرام   در   خود   دیجیتال 
  شددرن یافته   افتمال   افزایش   برای   ثر ؤ م   فراداده   ایجاد   ها، هشتو   و   کلیری   کلمات   کردن مشخص 

  از   مددررن   دسددتی صنایع   که   دریافت   توان می   آشیارا   رو   این   از   وجو. جست   طری    از  محصوپت 
  ظرفیددت   اسددت.   شددره   منددر بهددره   و    اجتمدداعی   سدداخت   هددای ظرفیددت   از   جهددات،   بسددیاری 

  در   فتددی   اسددت،   شددره   فاصددل   اینترنددت   وسددیله   بدده   که   خرد   تولیرکننرگان   آسان   وجوی جست 
  ، 1اسددت)پکمن   برانگیختدده   را   وکارها کسددب   ایددن   محصددوپت   برای   تقاضا   ها، اقیانوس   سراسر 
2013 ،  259 .)   

 مددرز خددرد، هایبنگاه از اجتماعی بازار  میان  ی   عنوانبه  اجتماعی  هایشبیه  عدوه،هب
 اسددت.   کددرده  تددرپیچیددره  کلددی  طوربه  را   کار  بحث  و  برده  بین  از  را   آماتور  و  ایفرفه  کار  بین

 معددامدت،  تعددراد  امددا  کننددر،  سددود  تواننددرمی  واقعی  طوربه  فروش   هنگام  سازنرگان  اگرچه
 سددود  و  انباشددته  قیمددت  بدده  شددره  گددذاریسددرمایه  کددار  نیددروی  نسددبت  شددره،  فاصل  درآمر

 از  برخددی  باشددر.   متفدداوت   بسیار  توانرمی  عملیاتی(  و  تأمین  هایهزینه  کسر  از  خالص)پ 
 تدددش   از  ناشددی  وقددتپدداره  گاهبددهگاه  پاداش  یا  شان   ی   مثابهبه  را   خود  فروش   فروشنرگان

 گرچدده  آورنر. می  دست  به  کامل  درآمر  دیگر  برخی  که  فالی  در  کننر،می  تلقی  شانخدقانه
 تددأثیرات  هددا،سددازهدست  تاریخ  به  همچنین  اما  است،  دستیصنایع  جریر  اقتصاد  ویژگی  این

 دسددتیصنایع  از  بخشی  همراه  که  مهارت   انتقال  و  غیررسمی  مالییت  و  آن  زنانگی  و  خانگی
  گردد. برمی نیز بوده،
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