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با کمک شما به   صنایع دستی و بومگردی را های مطرح در حوزۀ رآن است تا کتابدست در چهارچوب اهداف خود بخانه هفت 

از زاویه نقش اقتصاد درفروش، بازاریابی، ارتقا زندگی هنرمندان و  «جهان موازی دو»کتاب معرفی  نماید. بررسی و نقد ،مرور معرفی

 گیرد. می صورت محلی ه نحوی توسعۀب

این پژوهشگاه با ، طبق سخن ناشر. ارتباطات استهنگ و هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر واقتصاد فرهای  مجموعه کتاباین کتاب از 

 وها  ظرفیت ،ها هنر، شناسایی قابلیت و  فرهنگ سالمی به دنبال شناخت مشکالت حوزۀا هدف رفع نیازهای پژوهشی وزارت ارشاد

خالقان آثار  در مقدمه پژوهشگاه فرهنگ آمده است: است.ها  توسعه قابلیت مناسب برای حل مشکالت وهای  ارائه راهبردها و راهکار

حتی قضاوت عمومی سنجیده شود.  مادی وهای  ند که مبادا ارزش آثارشان بر مبنای مالکا هنری همواره حساس بوده فرهنگی و

بیش از بازار  هنر مدرن و -پدیده به ظاهر متناقض یند جهانی شدن، دوآسط فرب و  اما در نتیجه گسترش روز افزون اقتصاد بازار آزاد

در تعریف اقتصاد فرهنگ  بازیگران اصلی هستند.ها  در این مسیر نه ناقدان یا هنرشناسان بلکه دالالن و واسطه پیش به هم رسیدند.

مصرف مخاطبان، ساختار طبقاتی جامعه، خط  سیاست یعنی الگوهای است که با جامعه وای  اقتصاد فرهنگ مقوله نیز آمده است:

مستند ساختن  از این رو پژوهشکده فرهنگ برآن است تا از طریق خورد. می دولت، ساختار اقتصاد سیاسی و جز آن گرههای  مشی

 م آورد.فراهها  گفتگو را در باره موضوع پژوهش نقد و روایت مسیر یا ثبت دیدگاه کنشگران زمینه بحث وپیشین، های  تجربه

داند که در آن خالقیت، مهارت و استعداد فردی به  می نویسنده در ابتدا با ارائه تعریفی، صنایع خالق را بخشی از صنایع فرهنگی

اسان مورد بی مهری قرار جامعه شن امری که از جانب اقتصاد دانان و پتانسیلی برای تولید ثروت وایجاد اشتغال منجر خواهد شد.

صنایع های  موجود در آن به مثابه یکی از زیر شاخههای  .کتاب شرحی بر میدان صنایع دستی مدرن در ایران و روایتگرفته است

 باشد. می خالق



صنایع دستی سنتی که در  صنایع دستی مدرن اشاره میکند. درمقدمه به دوجهان موازی یعنی صنایع دستی سنتی ونویسنده 

 39 نسبت به سال 39حتی در مقایسه سال  گذشته با رکود مواجه شده وهای  سالیابد ودر می روش صنایع دستی نمودفهای  بازار

 درصدی در ارزش مواجه بوده است.89درصدی در وزن و 93با کاهش 

شبکه اجتماعی  سبک هنری، پذیری،خالقان اثر بر اساس تمایز تعامل خریدار و صنایع دستی مدرن که در فضای مجازی با برندها و

 تجارتی پر سود است. این فعالیت دیگر سرگرمی نیست بلکه جریان دارد. عتماد وا

 تاریخی وهای  زنان کار آفرین معرفی میکند که زمینهدر جامعه شناسی کنش اقتصادی  نویسنده کتاب را بخشی از طرح پژوهشی

 کند. می اجتماعی ظهور صنایع دستی مدرن را در ایران بررسیهای  زمینه

موج اول که در  شود. می موج آن در غرب پرداخته سه تاریخی پیدایش صنایع دستی مدرن وهای  کتاب به زمینه لفصل اودر 

 که از 8393 و 8393های  دهه گیرد. موج دوم به روزگار می صنایع دستی بریتانیا شکل با ظهور جنبش هنر و اواخر قرن نوزدهم و

بیشتر یک  تعداد مصرف کنندگان پس از جنگ دوم مورد استقبال قرار گرفت و سادگی و صنایع دستی به خاطر عناصر سیاسی و

این موج آگاهی از ضرورت حفظ محیط زیست وعالقه به سبک زندگی نا متعارف های  از ویژگی ابزار بیان بود. انتخاب شخصی و

مادی تر نسبت به ای  نسبت به گذشته وستالوژییاضت ناشی از بحران مالی جهانی، نبود. موج سوم از تغییر در ضرورت فرهنگ ر

ظهور اینترنت شکل گرفت. در  هنرمندان در مقابل کار بدون مزد زنان در خانه و وها  فمینیستهای  دنیای مجازی کنونی، کمپین

 خودآگاه تبدیل شد.  گرا و رفتارهای خرید طبقه متوسط اخالق موج سوم رشد بازار فروش تجارت منصفانه به بخشی از

ار بر از صنایع دستی سوهایی  همزمان با ورود صنایع غرب به ایران بخشدر دوره قاجارامواج در ایران عبارتند از موج اول این 

های  اداره کل هنرهای  وتشکیل کارگاه8933آلمان در  موج دوم با تشکیل مدرسه صنعتی ایران وصنعت بیش از پیش درخشیدند. 

البته در کتاب به تشکیل سازمان صنایع دستی  است. 8993تزئینی در های  اندازی دانشکده هنرراه  و 93زیبا ی کشور در اواخر ده 

با تشکیل معاونت صنایع دستی  و موج سوم پس از جنگ تحمیلی نمی شود.ای  اشاره 93پایانی دهه های  تصاد در سالدر وزارت اق

و برند ها  مجازی، کارآفرینی هنر بواسطه شبکههای  شبکه موج چهارم در عصر .میراث فرهنگی وگردشگری مصادف استدر سازمان 

 یابد.. می زنان شکل گرفته وتوسعه سازی در این حوزه است که با کنش جوانان و

 (،diy)پردازد که صنایع دستی در اثرفراگیر شدن خود انجامی کار می اجتماعی صنایع دستی مدرنهای  به بستر فصل دومدر 

، سبک زندگی و قبال از تولیدات دستی بجای صنعتیپدیده رو به رشد خود اشتغالی زنان تحصیلکرده، عصر شبکه مجازی، است

 به صنعتی چند میلیاردی در جهان بدل شد . اهمیت زندگی روزمره باز تعریف و هویت یابی مدرن و

دخترانی که  کار زنان و در این دوره با رونق گرفتن کسب و پردازد. می به بازار مجازی صنایع دستی مدرن در ایران فصل سوم

 هم تشویق شدند وها  شمسی بودند فارغ التحصیالن دیگر رشته 33اوایل دهه  و 13هنری در اواخر دهه های  فارغ التحصیل رشته

گروهی های  نمایشگاه وها  ، گالریلگراماینستا گرام، ت دیگر بازارها در شهرستانها، جریان پیوستند .پارکینگ پروانه در تهران و نبه ای

درصد تولید  19در امار ارائه شده حدود  هنر وارد زندگی روزمره شود. کمک کرد تا محصوالت به سمت محصوالت کاربردی رفته و

 کنندگان زنان هستند.



بودند که نسل اندر نسل در یک خانوادگی های  سنتی بنگاههای  برند پردازد. می مدرن سنتی وهای  به تفاوت برند فصل چهارم

 وها  حجره نحوه ارائه محصوالت در بازار بصورت فیزیکی و نحوه آموزش شیوه استاد شاگردی و حوزه صنایع دستی فعالیت داشتند.

 سطح تعامل پایینی با برند داشت. منفعل وها  مصرف کننده این برند بود.ها  نمایندگی

 تولیدات مصرفی و تخصصی، ارائه در فضای مجازی،های  ذار برند، آموزش در قالب کارگاهمدرن ما با فرد بنیان گهای  در برند

 مصرف کننده تعاملی روبرو هستیم.کاربردی و

در جامعه شناسی طیفی از نظریات در مورد برند مطرح  پردازد. می مسئله برند به آشنا زدایی از امر آشنا: فصل پنجمنویسنده در 

ند هستها  چپ وها  سوسیالیستمنتقدان سرمایه داری، یکسر دیگر  بازار آزاد قرار دارند و هواداران نئو لیبرالسم واست که یکسر آن 

کنند که  می کوچک دنیای مجازی متمایزهای  صنایع دستی را از سایر کسب وکارهای  گی برندکه نویسنده معتقد است چهار ویژ

دارای سبک، برندهای دارای شبکه و سازمان اجتماعی و برندهایی که های  کننده تمایز، برند ایجادهای  برند عبارتند ازها  ن ویژگیای

 اعتماد ایجاد میکنند.

، استاد کاری جایگاهی پر تالطم در از این منظر نویسنده معتقد است که برندها در نبود نهادها شکل میگیرند. در سخن پایانی

ین ضوابط قانون رسمی کشور، ا اساس تعاریف وبر در نبود قوانین رسمیت یافته و خواهد داشت.یه داری انعطاف پذیر سرماهای  نهاد

جامعه شناسی اقتصادی جدید یک برند های  بر اساس مولفهها  آیند. این برند خانگی وکوچک برند به حساب نمی کسب وکارهای

 کنندگان شکل میگیرد. صرفم اجتماعی هستند چرا که یک برند اجتماعی در اذهان بنیان گذاران و

در آن از هر  اند که سازی محیطی اجتماعی را خلق کرده عقالنیهای  ینداز یک سو فرآ ،فرهنگ مدرن تجسم تنش خاصی است

دیده ای  از سوی دیگر، مدرنیته با شدتی که تا بحال در هیچ جامعه پیش بینی پذیر عمل کند وهای  به شیوهرود  می فردی انتظار

 انیم یدانیمهای  پژوهش یبرا یجامعه شناس انیبه دانشجو سندهینو .نام کیش فرد گشوده استه پای کیشی بنشده بند از 

شنوا وجود دارد که های  گوش یبرا یادیزهای  حرف دانیگذارند چرا که در م رونیبها  کند که پا را از کتابخانه می هیتوصای  رشته

 .کندیما را متواضع تر م

موج پنجم های  عنوان پیش نیازه ب ما هم در پایان جا دارد یادآوری کنیم نیاز است که از تجارب بدست آمده از موج چهارم و

 پژوهشگران حوزه صنایع دستی به موضوعات حیاتی زیر توجه نمایند:

 تضمین شیوه تجارت عادالنههای  راه -8

 ارتقا طراحیهای  راه -2

 محیط زیست( ارتقا مواد خام )طبیعی ودوستدار -9

 ارتقا بسته بندی  -9

 آموزش بازاریابی -5

 آموزش حضور در فضای مجازی -9

 رات در شرایط رکودتمهیدات برای صاد -9

 بکار گیری صنایع دستی کار بردی کار روی سبک زندگی با گرایش کاهش مصرف وحفاظت از محیط زیست و -1

 هنر مندان محلی  چگونگی تعامل نهاد دانش و -3

 تولید های  تعاونی محلی وهای  وبانکی برای تسهیل تشکیل صندوقتدارک قوانین قانونی  -83


