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چکیده
در ایــن پژوهــش کیفــی، کارآفرینــی گردشــگری مبتنــی بــر چهــار میــراث فرهنگــی ناملمــوس و ثبت شــدۀ 
ــه در شــهر اصفهــان بررســی شــده اســت.  ــی و تعزی ــه ای، موســیقی ســنتی، نقال ــی و زورخان آییــن پهلوان
ــی  ــری گلوله برف ــا روش نمونه گی ــد، ب ــن حوزه ان ــاالن ای ــرگان و فع ــه خب ــق، ک ــرکت کنندگان در تحقی ش
ــی  ــت. پایای ــده اس ــع آوری ش ــاختاریافته جم ــای نیمه س ــق مصاحبه ه ــا از طری ــده اند و داده ه ــاب ش انتخ
ــب 88  ــق به ترتی ــی انجــام شــده و درصــد تواف ــق درون موضوع ــون و تواف ــی بازآزم ــج از دو روش پایای نتای
و 76 اســت. قضایــای پژوهشــی بر اســاس نظریــۀ داده بنیــاد اســتخراج شــده اســت و نشــان می دهــد کــه 
ــگری  ــب و کار گردش ــژه کس ــب و کار به وی ــاد کس ــی و ایج ــیل کارآفرین ــوس پتانس ــی ناملم ــراث فرهنگ می
میــراث ناملمــوس را دارد؛ امــا کارآفرینــی در ایــن زمینــه مســتلزم نگرشــی غیرمــادی اســت. بــه ایــن معنــی 
کــه کارآفرینــی در زمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس نبایــد بــا نــگاه ســودآوری و درآمدزایــی آمیختــه شــود 
و بایــد بــا هــدف حفاظــت از ایــن میــراث صــورت پذیــرد. از طرفــی، بر اســاس نتایــج پژوهــش، کارآفرینــی در 
حــوزۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس مســتلزم حمایــت و دخالــت مســتقیم دولــت اســت. بنابرایــن می تــوان 
ــا ادبیــات رایــج کارآفرینــی در  گفــت آنچــه در کارآفرینــی میــراث فرهنگــی ناملمــوس مطــرح می شــود ب
ــا  ــراث فرهنگــی ناملمــوس ب ــاز اســت کــه کارآفرینــی می ــاوت اســت. بدین منظــور نی ــن دو مؤلفــه متف ای

نگرشــی جدیــد و بــا تبییــن اصولــی مجــزا در حــوزۀ کارآفرینــی فرهنگــی بررســی و باز طراحــی شــود.
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مقدمه
در دهه هــای اخیــر، کارآفرینــی نه تنهــا در حوزه  هــای 
صنعتــی کــه در حوزه هــای فرهنگــی نیــز گســترش یافتــه 
اســت )پیــرو و میرغفــوری، 1393: 61(. در حوزه هــای 
ــگ و  ــور توســعۀ فرهن ــۀ موت ــی به منزل ــی، کارآفرین فرهنگ
ــت  ــی مدیری ــود و به معن ــرح می ش ــگ مط ــاد فرهن اقتص
روندهــا و فرایندهــای تولیــد و عرضۀ کاالهــا و خدمات فرهنگی 
و هنــری اســت )موســوی بازرگانــی، 1386: 37(. کارآفرینــی 
ــای فرهنگــی  ــه ایده ه ــری ب ــای فرهنگــی و هن در بخش ه
ــول  ــگ را متح ــاد فرهن ــد و اقتص ــادی می ده ــۀ اقتص جنب
ــای  ــد، 1388: 77(. از بخش ه ــی و برومن ــد )کیاس می کن
غنــی فرهنگــی ایران، حــوزۀ »میــراث فرهنگــی ناملموس«3 
ــراث ناملمــوس خــود  ــر از می ــا ثبــت ده اث ــران ب اســت. ای
در لیســت میــراث جهانــی یونســکو، 3 درصــد از کل 
ــر دارد  ــکو را درب ــی یونس ــی جهان ــوس فرهنگ ــار ناملم آث
نشــان دهندۀ  به تنهایــی  آمــار  ایــن   .)Unesco, 2011(
ــان  ــی بنی ــان فرهنگ ــا کارآفرین ــت ت ــب اس ــی مناس فرصت
ــی  ــراث فرهنگ ــۀ می ــود را بر پای ــکارات خ ــا و ابت نوآوری ه
ناملمــوس قــرار دهنــد و در عرصــۀ فرهنــگ و هنــر گامــی 

ــد. ــو بردارن ن
ــۀ  ــژه در زمین ــی، به ویِ ــب وکارهای فرهنگ ــق کس رون
ــه  ــه جامع ــوس، توج ــی ناملم ــراث فرهنگ ــگری می گردش
ــب  ــمند جل ــراث ارزش ــن می ــۀ ای ــای نهفت ــه ارزش ه را ب
ــود.  ــبب می ش ــای آن را س ــی احی ــظ و حت ــد و حف می کن
همچنیــن، مســیری جدیــد بــرای اســتفاده از پتانســیل ها، 
پیــش  رو  جــوان  نســل  توانایی هــای  و  اســتعدادها 
تنوع بخشــی  و  نــوآوری  بــه  به طوری کــه  می گــذارد، 
ــود.  ــر ش ــور منج ــی در کش ــم فرهنگ ــوزۀ مه ــن ح در ای
از  گردشــگری  کســب وکار  ایجــاد  می رســد  به نظــر 
ــه  ــد ب ــی جدی ــوس، نگاه ــی ناملم ــراث فرهنگ ــق می طری
ــه  ــی اســت ک ــای فرهنگ ــود در بخش ه ــای موج ظرفیت ه
ــاد  ــا و ایج ــطح فعالیت ه ــا و س ــای توانمندی ه ــبب ارتق س
اشــتغال در ایــن حــوزه می شــود. در ایــن پژوهــش، ســعی 

3.Intangible Cultural Heritage  

ــۀ  ــراث به منزل ــن می ــناخت ای ــن ش ــا ضم ــت ت ــر آن اس ب
ــاد  ــل آن در ایج ــش بی بدی ــور، نق ــی کش ــرمایۀ فرهنگ س
کســب وکارهای فرهنگــی و هنــری بررســی شــود. از میــان 
ــراث  ــار می ــی، چه ــدۀ جهان ــوس ثبت ش ــراث ناملم ده می
ــه و  ــه ای، موســیقی ســنتی، تعزی ــی و زورخان ــن پهلوان آیی
ــی در  ــیل کارآفرین ــا پتانس ــت ت ــده اس ــاب ش ــی انتخ نقال

هر یــك از ایــن حوزه هــا مشــخص شــود.

سؤال اصلی پژوهش
ــی و  ــیل کارآفرین ــی پتانس ــدف بررس ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
ــی  ــراث فرهنگ ــۀ می ــگری بر پای ــب و کار گردش ــاد کس ایج
ناملمــوس انجــام پذیرفتــه اســت. ســؤال اصلــی ایــن 
اســت کــه آیــا ایجــاد کســب و کار و کارآفرینــی گردشــگری 
ــده در  ــوس ثبت ش ــی ناملم ــراث فرهنگ ــار می ــۀ چه بر پای

ــت. ــر اس ــان امکان پذی ــهر اصفه ش
در ایــن تحقیــق بــه ایــن پرســش پاســخ داده خواهــد 
شــد کــه کارآفرینــی در حــوزۀ میــراث ناملمــوس، بــا توجــه 
ــق  ــه محق ــی، چگون ــای فرهنگ ــای حوزه ه ــه پیچیدگی ه ب
ــان  ــان و کارآفرین ــه محقق ــخ ب ــن پاس ــن ای ــود. یافت می ش
ــات  ــا الزام ــرد ت ــد ک ــاری خواه ــی ی ــای فرهنگ در حوزه ه
ــن حــوزه را بیش از پیــش درک  و شــرایط کارآفرینــی در ای
کننــد و فضــای فرهنگــی کنونــی را بیــش از گذشــته 

بشناســند.

ادبیات و پیشینۀ پژوهش
میراث فرهنگی ناملموس

ــناخته  ــمند ش ــی ارزش ــت و نعمت ــی موهب ــراث فرهنگ می
ــی و  ــای فرهنگ ــر از مرزه ــه آوازه ای فرات ــت ک ــده اس  ش
ملــی دارد )Bertacchini & Saccone, 2011: 1(. میــراث 
ــته های  ــان ها از گذش ــه انس ــت ک ــزی اس ــی آن چی فرهنگ
دور یــا نزدیــك بــه ارث می برنــد و آن را بــرای بهره منــدی 
می کننــد  محافظــت  آینــده  و  کنونــی  نســل های 
میــراث  ایــن   .)Dimitriyadis et al., 2012: 1333(
گران قدرمنبعــی جدانشــدنی از حیــات مــادی و معنــوی و 
معیــار و مرجعــی بــرای هویــت انســان ها اســت )نصرالهــی، 



133
بررسی رویکرد متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی 

گردشگری میراث فرهنگی ناملموس میرواحدی و  قائدی ها هونجانی

1392: 18(. میــراث فرهنگــی منشــأ و نمــاد هویــت اســت 
ــی  ــی و مل ــردی، گروه ــت ف ــق هوی ــم در خل و نقشــی مه

دارد )تیموتــی و نیائوپــان، 1389: 45(.
اهمیــت میــراث فرهنگــی فقــط بــه جلوه هــای 
فرهنگــی منحصــر نیســت، بلکــه بــه دانــش و مهارتی اســت 
ــن،  ــد. بنابرای ــه نســل دیگــر انتقــال می یاب کــه از نســلی ب
میــراث فرهنگــی را فقــط در میــراث فرهنگــی ملمــوس و 
ــیا(  ــه ای از اش ــی و مجموع ــای تاریخ ــامل بناه ــادی )ش م
نمی تــوان خاصــه کــرد؛ بلکــه، ســنت ها یــا تجلیــات زنــدۀ 
بشــری را هــم در بــر می گیــرد کــه از نســل های پیــش بــه 
ــال داده  ــده انتق ــل های آین ــه نس ــت و ب ــیده اس ارث رس
اجتماعــی،  شــیوه های  شــفاهی،  ســنت های  می شــود. 
ــای  ــا روش ه ــش ی ــنواره ها، دان ــی، جش ــای مذهب آیین ه
مرتبــط بــا طبیعــت و جهــان و دانــش و مهارت هــای تولیــد 
ــد. ــا معنوی ان ــراث  فرهنگــی ناملمــوس ی صنایع دســتی می

ــط،  ــه محی ــخ ب ــل ها در پاس ــع و نس ــواره، جوام هم
طبیعــت و تاریــخ، میــراث فرهنگــی ناملمــوس را بازآفرینــی 
می کننــد. ایــن امــر حــس هویــت ملــی و فرهنگــی را بــه 
ارمغــان مــی آورد و احتــرام بــه تنــوع فرهنگــی و خاقیــت 
 .)250  :1383 )چراغچــی،  می کنــد  ترویــج  را  بشــری 
ــت  ــم در حفاظ ــی مه ــوس عامل ــی ناملم ــراث فرهنگ می
بــا گســترش پدیــدۀ  تنــوع فرهنگــی در مواجهــه  از 
)2012(، ضمــن  اسکیشی پاشــك4  اســت.  جهانی شــدن 
بیــان مطالعــات رو به رشــد در ایــن حــوزه، بــر نقــش 
ــردی و  ــت ف ــاد هوی ــوس در ایج ــی ناملم ــراث فرهنگ می
اجتماعــی تأکیــد کــرده و بــر ایــن نظــر اســت کــه ماهیــت 
ــاط  ــت در ارتب ــا ایجــاد هوی ــراث فرهنگــی ناملمــوس ب می
ــراد  ــه اف ــد ک ــش می یاب ــی افزای ــت زمان ــن هوی اســت و ای
ــن  ــازی ای ــا و بازس ــت، احی ــان را در ماهی ــان و تاشش زم
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــرف کنن ــده ص ــراث زن می
ــی  ــراث فرهنگ ــوع می ــه موض ــرف )2012( ب ــی و گ کمینل
ناملمــوس عمیق تــر می نگرنــد و در کنــار نقــش آن در 
تقویــت فرهنــگ و هویــت هــر کشــور، میــراث ناملمــوس 

4. Skrzypaszek

را منبــع خاقیــت و نــوآوری وصــف کرده انــد. آن هــا بیــان 
ــت  ــا تقوی ــوس ب ــی ناملم ــراث فرهنگ ــه می ــد ک می کنن
خاقیــت اجتماعــی موجــب صیانــت و توســعۀ ایــن میــراث 
ــراث  ــه می ــد ک ــان می ده ــا نش ــای آن ه ــود. یافته ه می ش
فرهنگــی ناملمــوس نقشــی راهبــردی در ظهــور خاقیــت 
ــرای  ــد اصــول و راهبــردی ب ــن می توان ــد و ای ایفــا می نمای
خلــق نــوآوری در عرصــۀ فرهنــگ ارائــه دهــد. بــرای مثــال، 
ــی را  ــنواره های فرهنگ ــکاران )2012( جش ــو و هم دل باری
نمونــه ای از میــراث فرهنگــی ناملمــوس معرفــی می کننــد. 
آن هــا بــر ایــن نظرنــد کــه جشــنواره های فرهنگــی، 
ــش  ــار نمای ــوس، در کن ــی ناملم ــراث فرهنگ ــۀ می به  منزل
ــدان را  ــوآوری  هنرمن ــت و ن ــته، خاقی ــای گذش فرهنگ ه
در  زمینه هــای گوناگــون شــکوفا می کننــد. همچنیــن، 
درک میــراث فرهنگــی ناملمــوس کشــورهای مختلــف بــه 
ــا را  ــك و آن ه ــورها کم ــی کش ــای بین فرهنگ گفت وگوه
بــه احتــرام متقابــل بــه روش هــای دیگــر زندگــی تشــویق 
می کنــد. میــراث فرهنگــی ناملمــوس انســان را بــا هویــت 
و ادامــۀ زندگــی آشــنا می کنــد و احتــرام بــه تنــوع 
ــبب  ــانی را س ــت انس ــتقال خاقی ــی، آزادی و اس فرهنگ
از ســوی   .)Berbić Kolar et al., 2014: 221( می شــود 
دیگــر، ایــن میــراث بــا گره خــوردن بــه مذهــب و باورهــای 
مذهبــی پشــتوانه ای مهــم در توســعۀ گردشــگری خواهــد 

ــکاران، 1391(. ــریعتی و هم ــود )ش ب

میراث فرهنگی ناملموس ایران
ایــران ســرزمینی بــا پیشــینۀ تاریخــی، فرهنگــی و هنــری 
ــار فرهنگــی، هنــری،  بســیار غنــی و ارزشــمند اســت و آث
ــاد  ــر ابع ــه بیانگ ــمگیری دارد ک ــی چش ــوی و طبیع معن
گوناگــون زندگــی بشــر اســت. شــمار کل میــراث فرهنگــی 
ــر  ــون 1150 اث ــی شــده( تا کن ــت مل ــران )ثب ناملمــوس ای
ــاس  ــتین اج ــال 1388/2008، نخس ــت. در س ــوده اس ب
ثبــت آثــار میــراث ناملمــوس در یونســکو آغــاز شــد 
ــوروز  ــوس ن ــر ناملم ــران ده اث ــال، ای ــت س ــن هش و در ای
ــیقی  ــی )2009(، موس ــیقی ایران ــای موس )2009(، ردیف ه
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بخش هــای خراســان )2010(، آییــن پهلوانــی و زورخانــه ای 
)2010(، هنــر نمایشــی آییــن تعزیــه )2010(، مهــارت 
فرش بافــی فــارس )2010(، مهــارت فرش بافــی کاشــان 
ــی )2011(،  ــی ایران ــی اجرای ــا قصه گوی ــی ی )2010(، نقال
دانــش ســنتی لنج ســازی و دریانــوردی در خلیج فــارس 
)2011( و قالی شــویی مشــهد اردهــال )2012( را، به  منزلــۀ 
نماینــدۀ بخشــی از میــراث عظیــم ناملمــوس ایرانیــان، بــه 

ــی رســانده اســت )یونســکو، 1395(. ــت جهان ثب
در ایــن پژوهــش، از میــان ده میــراث ناملمــوس 
پهلوانــی  آییــن  میــراث  چهــار  جهانــی،  ثبت شــدۀ 
و زورخانــه ای، موســیقی ســنتی، تعزیــه و نقالــی بــا 
توجــه بــه قلمــرو مکانــی و دسترســی پژوهشــگر بــه 
ــراث  ــان بررســی شــده اســت. انتخــاب دو می ــهر اصفه ش
ــن  ــه ای ــت ک ــبب آن اس ــه به س ــنتی و تعزی ــیقی س موس
ــه  ــد ک ــتان اصفهان ان ــی در اس ــدۀ مل ــراث ثبت ش دو از می
ــی پژوهــش اســت. اســتان اصفهــان در چنــد  قلمــرو مکان
ســال اخیــر، پایتخــت ورزش پهلوانــی و زورخانــه ای شــده 
اســت؛ از ایــن رو، میــراث آییــن پهلوانــی و زورخانــه ای هــم 
بــرای بحــث و بررســی انتخــاب شــد. در پــی ثبــت ورزش 
ــوی  ــراث معن ــت می ــاه 1389 در فهرس ــتانی در آبان م باس
ــه ای و  ــران، فدراســیون ورزش زورخان یونســکو از ســوی ای
کشــتی پهلوانــی کشــوٍر اصفهــان را پایتخــت فرهنگــی ایــن 
رشــتۀ ورزشــی برگزیــد و دبیرخانــۀ دائمــی ورزش پهلوانــی 
در اســفندماه 1390 در اصفهــان افتتــاح شــد )هیئــت 
ورزش پهلوانــی و زورخانــه ای اســتان اصفهــان، 1394(. 
ــش از  ــه بی ــان ب ــش در اصفه ــر نمای ــابقۀ هن ــی، س از طرف
ــردد.  ــوی باز می گ ــر صف ــه عص ــش و ب ــال پی ــیصد س س
ــف آن  ــی ـ وص ــون نقال ــی همچ ــیوه های نمایش ــی ش برخ
ــای  ــاب جغرافی ــش )1294( در کت ــرن پی ــك ق ــش از ی بی
اصفهــان نوشــتۀ میــرزا حســین خان تحویــل دار آمــده 
ــاس  ــاه عب ــژه در دوران ش ــوی به وی ــد صف ــت ـ در عه اس
ــل  ــه مح ــد ک ــرا می ش ــا اج ــت و در قهوه خانه ه رواج داش
حضــور هنرمنــدان و شــاعران بــود. به ســبب پیشــینۀ 
بســیار غنــی اصفهــان در زمینــۀ تئاتــر و نمایــش و شــهرت 

ــد، 1391(،  ــران )فرهمن ــر ای ــت تئات ــگاه پایتخ آن در جای
میــراث نقالــی نیــز در ایــن پژوهــش بررســی شــده اســت.

کارآفرینی فرهنگی
کارآفرینــی فرهنگــی5 فراینــد ایده پــردازی، فرصت شناســی، 
ــد  ــای تولی ــز و بنگاه ه ــیس مراک ــب وکار، تأس ــاد کس ایج
ــی و  ــت )کیاس ــی اس ــات فرهنگ ــا و خدم ــۀ کااله و عرض
بــه عبــارت دیگــر، کارآفرینــی  برومنــد، 1388: 76(. 
فرهنگــی فراینــدی اســت کــه بــا ایــدۀ نوآورانــۀ فرهنگــی 
آغــاز و بــه کســب وکاری فرهنگــی منتهــی می شــود 
)همــان: 78(. در ایــن صــورت، کارآفریــن فرهنگــی فــردی 
اســت کــه به گونــه ای نوآورانــه بــه احیــا و آفرینــش ارزش 
فرهنگــی می پــردازد )همــان: 76(. ســوئدبرگ )2006( 
ــی در تقاطــع  ــن فرهنگ ــه کارآفری ــن نظــر اســت ک ــر ای ب
میــان کارآفرینــی، فرهنــگ و اقتصــاد قــرار دارد. بــه گفتــۀ 
ــا  ــه ب ــن فرهنگــی کســی اســت ک ــر )2011( کارآفری کام
درک ارزش هــای فرهنگــی نــوآوری ایجــاد می کنــد و 
بــا  برقرار کــردن تعــادل میــان ارزش هــای اقتصــادی و 
فرهنگــی و مراقبــت از زیربناهــای فرهنگــی جامعــه پدیــدار 
می شــود. زاواال )2010( بــر ایــن نظــر اســت کــه کارآفریــن 
فرهنگــی راه حل هــای خــاق و نوآورانــه را بــرای بازطراحــی 
خروجــی  و  می کنــد  ایجــاد  فرهنگــی  ســازمان های 
ــه  ــده ب ــی تولید ش ــوالت فرهنگ ــرای محص ــدی را ب جدی
ــی  ــان فرهنگ ــازد. کارآفرین ــه می س ــای جامع ــت اعض  دس
ــر  ــان هن ــرای متولی ــمار ب ــای بی ش ــره ای از فرصت ه پنج

ــد.  ــاد می کنن ــی ایج ــای کار فرهنگ و نیروه
ــه سمت وســوی  ــای فرهنگــی ب ــه فعالیت ه ــروزه ک ام
خود اشــتغالی و خودکارفرمایــی پیــش مــی رود، کارآفرینــان 
ــگ  ــاد فرهن ــرفت اقتص ــعه و پیش ــد توس ــی در رون فرهنگ
تأثیــر بســزایی دارنــد )Konrad, 2013: 308(. کارآفرینــان 
فرهنگــی در اشــتغال زایی، توســعۀ اقتصــادی، توســعۀ 
ــدۀ  ــگاه ایجاد کنن ــت، در جای ــی و هوی ــتگی اجتماع هم بس
مدلــی جدیــد از کار و تولیــدات خــاق قــرار دارنــد 
)Wilson & S tokes, 2002: 37(. کارآفرینــی فرهنگــی 
5. Cultural Entrepreneurship
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ــروت  ــد ث ــای شــغلی فرهنگــی، تولی ــا ســاخت فرصت ه ب
اساســی  پیش زمینــه ای  اقتصــادی  شــرایط  بهبــود  و 
بــرای ارتقــای فرهنــگ جامعــه فراهــم مــی آورد )کیاســی 
و  ایده هــا  پویــا،  اقتصــاد  در   .)76  :1388 برومنــد،  و 
محصــوالت و خدمــات فرهنگــی همــواره در حــال تغییرنــد 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــن فرهنگ ــان، کارآفری ــن می و در ای
ــد  ــو می آفرین ــد الگ ــرایط جدی ــا ش ــازگاری ب ــه و س مقابل

.)Coviello et al., 2011: 627(

کارآفرینی گردشگری میراث فرهنگی ناملموس
امــروزه، میــراث فرهنگــی ناملمــوس در حال تبدیــل  به منبع 
فرهنگــی اصلــی اســت و بســیاری از فعالیت هــای فرهنگــی 
بــر تجاری ســازی ایــن میــراث به منزلــۀ دارایی هــای اصلــی 
جوامــع متکــی شــده اســت. ایــن تجاری ســازی بــا حمایــت 
مهارت هــای  محلــی،  دانــش  از  متنوعــی  گروه هــای  از 
حرفــه ای )تخصصــی(، هنرهــای دســتی و ســنت ها صــورت 
می گیــرد )Naguib, 2013: 2179(. در ایــن رویکــرد، جامعــۀ 
هنرمنــدان و متولیــان احیــا و بازســازی میــراث فرهنگــی 
ناملمــوس را بایــد ترغیــب و تشــویق کــرد تــا بــه پــرورش 
نوآوری هــای پویــا در ایــن نظــام بپردازنــد. حرکــت در ایــن 
ــن  ــد کارآفری ــردی همانن ــخص منحصر به ف ــه ش ــیر ب مس
ــی را  ــن فعالیت ــای چنی ــتین خطره ــه نخس ــاز دارد ک نی

.)Cominelli & Greffe, 2012: 249( ــرد ــده گی برعه
فرهنگــی  میــراث   )2015( همــکاران  و  هایتــی 
ناملمــوس در جوامــع کارآفریــن را منبعــی مهــم و بــا ارزش 
ــای  ــژه در حوزه ه ــد، به  وی ــرمایه گذاری های جدی ــرای س ب
گردشــگری، معرفــی می کننــد. آن هــا بــا نگاهــی کلــی بــه 
دانــش کارآفرینــی نشــان می دهنــد چــه منابعــی بــه 
اهالــی فرهنــگ و کارآفرینــان در حوزه هــای فرهنــگ 
ــا  ــرای همکاری ه ــذاب ب ــی ج ــا ایده های ــد ت ــك می کن کم
ــۀ  ــوزه و در زمین ــن ح ــد در ای ــرمایه گذاری های جدی و س
ــال  ــرای مث ــد. ب ــق کنن ــوس خل ــی ناملم ــراث فرهنگ می
ــش  ــی، پِژوه ــیقی محل ــژه موس ــیقی، به وی ــوزۀ موس در ح
ــه  ــد ک ــن و هاشــم زاده )1393( نشــان می ده ــاج زاده نمی ت

جشــنواره های موســیقی نقشــی بســزا در توســعۀ گردشگری 
و حفــظ هویــت ایــن نــوع موســیقی دارد. منصــوری )2014(، 
بــا تمرکــز بــر رابطــۀ میــان کارآفرینــی و میــراث فرهنگــی 
ناملمــوس، رویکــرد توســعۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس را 
ــد.  ــق آمــوزش و توســعۀ کارآفرینــی مطــرح می کنن از طری
آن هــا ســرمایه گذاری در توســعۀ کارآفرینــی بــرای حرکــت 
ــوزۀ  ــعۀ ح ــگری و توس ــب وکار، گردش ــاد کس ــوی ایج به س

ــد. ــم می دانن ــوس را مه ــی ناملم ــراث فرهنگ می
بر اســاس پژوهش هــا، میــراث فرهنگــی ناملمــوس 
ــید،  ــاهی و خورش ــت )ش ــاق اس ــگری خ ــذار گردش پایه گ
از جملــه  عرصه هــا،  همــۀ  در  خاقیــت  ایــن   .)1394
ــان  ــود را نش ــنتی، خ ــای س ــی و آیین ه ــای مذهب عرصه ه
داده و پایه گــذار توســعۀ مناطــق مختلــف کشــور شــده اســت 
)کثیــری و همــکاران، 1391(. بنابرایــن، توســعۀ کارآفرینــی و 
پــرورش ایده هــای خــاق در زمینۀ میــراث فرهنگــی ناملموس 
ــای  ــا و اهمیت ه ــا همــۀ ویژگی ه ــراث ارزشــمند را ب ــن می ای
فرهنگــی اش به منزلــۀ فعالیتــی اقتصــادی بــه کار می گیــرد و از 
ایــن مقولــۀ جدیــد در حــوزۀ کســب وکار بهره بــرداری می کنــد.

مدل  پژوهش
اهــداف  از   فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعۀ 
ــرای رســیدن  کشــورهای در حال توســعه اســت. کشــورها ب
ــد.  ــره می گیرن ــاوت به ــی متف ــداف از ابزارهای ــن اه ــه ای ب
ــعۀ  ــد و توس ــی رش ــل اصل ــتغال« از عوام ــه »اش از آنجا ک
کشــورها به شــمار  آمــده اســت، متغیرهــای اقتصــادی 
دیگــر از جملــه تولیــد ناخالــص ملــی، عرضــۀ کاال، خدمــات 
ــف  ــورهای مختل ــد. کش ــر  پذیرفته ان ــتقیماً از آن تأثی مس
در  خارجــی،  و  داخلــی  ســرمایه های  به کارگیــری  بــا 
پــی طراحــی ســاز و کارهایی بــرای اشــتغال  بیشــترند. 
ــاز و کارهای ایجــاد کســب وکار از سیاســت های  طراحــی س
بیــکاری  و  فقــر  محرومیــت،  رفــع  بــرای  مؤثــر 
 .)Shane & Venkataraman, 2000: 218 ( اســت 
در ایــن میــان، برخــی محققــان مؤلفه هــای مؤثــر در 
ایجــاد کســب وکار را بررســی کرده انــد. ایــن پژوهش هــا نشــان 
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می دهــد هفــت مؤلفــۀ عملکــردی و خروجی کســب وکار، یعنی 
ســودآوری، کمــك بــه رشــد اقتصادی منطقه، اثربخشــی، رشــد 
درآمــد کســب وکار، بازگشــت ســرمایه، ســود مندی و چشــم انداز 
از موفقیت هــای کســب وکارهای کارآفرینانــه به شــمار می آینــد 

ــکاران، 1391: 141(. ــاری و هم )انص
در زمینه هــای فرهنگــی هم پتانســیل ایجاد کســب و کار 
ــت.  ــده اس ــه ش ــگری مطالع ــوزۀ گردش ــر ح ــد ب ــا تأکی ب
ارزیابــی فضــای کســب وکار در زمینه هــای فرهنگــی، از جمله 
گردشــگری، نشــان می دهــد مؤلفه هــای ایجــاد کســب وکار 
ــوآوری، رشــد،  ــت، ن ــۀ خاقی ــه، بیشــتر بر پای ــن زمین در ای
ــاده  ــا نه ــازگاری زیســت محیطی بن ــن س ــعه و همچنی توس
ــکاران، 1393: 20(.  ــداری و هم ــی قی ــت )سجاس ــده اس ش
از جاذبه هــا را  نیــز دلبــری و داودی )1391( اســتفاده 
به منزلــۀ مؤلفه هــای اصلــی در توســعۀ کســب وکارهای 

ــد. ــرح می کنن ــگری مط ــر گردش ــی ب ــی مبتن فرهنگ
ــرد  ــه رویک ــه ب ــا توج ــر ب ــۀ حاض پژوهشــگران مطالع
ــار گذشــته را  ــراث فرهنگــی ناملمــوس(، آث آن )حــوزۀ می
ــه تحقیقــی مســتقیم و جامــع در  ــد؛ امــا ب بررســی کرده ان
ــا  ــد. اگرچــه برخــی پژوهش ه ــه دســت نیافته ان ــن زمین ای
ــب و کار در  ــاد کس ــی و ایج ــاز کارآفرین ــای مورد نی مؤلفه ه

ــد. ــان کرده ان ــده بی ــورت پراکن ــوزه  را به ص ــن ح ای

روش شناسی پژوهش و گردآوری داده ها
ــری آن،  ــدف و جهت گی ــه ه ــه ب ــا توج ــش ب ــن پژوه ای
ــافی و  ــت، اکتش ــر ماهی ــت و از نظ ــردی اس ــی و کارب کیف
ــۀ  ــق مصاحب ــا از طری ــد. داده ه ــمار می آی ــتقرایی به ش اس
از  داده هــا،  تجزیه و تحلیــل  بــرای  و  عمیــق گــردآوری 
نظریــۀ داده بنیــاد مبتنــی بــر رویکــرد پدیدار شــوندۀ 
و  گلیــزر  اســت.  اســتفاده شــده  اســتراوس  و  گلیــزر 
اســتراوس )Glaser & S trauss, 2009( ایــن روش را کشــف 
ــف  ــی وص ــق اجتماع ــای دقی ــق پژوهش ه ــه از طری نظری
ــگر در  ــتراوس، پژوهش ــزر و اس ــرد گلی ــد. در رویک کرده ان
ــا و  ــا، پیامده ــه ای، راهبرده ــی، زمین ــرایط عل ــن ش یافت
ــد  ــه می توان ــت و نظری ــدود نیس ــر مح ــرایط مداخله گ ش

ــود. ــکار ش ــذاری آش ــد کدگ ــال فراین در خ
ــری  ــش، از نمونه گی ــن پژوه ــه در ای ــن نمون ــرای تعیی ب
ــۀ  ــزده مصاحب ــی اســتفاده شــده اســت. پان نظــری و گلوله برف
نیمه ســاختاریافته از جامعــۀ آمــاری پژوهش، شــامل کارآفرینان 
ـ هنــری، هنرمنــدان،  و صاحبــان کســب و کارهای فرهنگی 
ــام  ــان انج ــا در اصفه ــن حوزه ه ــئوالن ای ــان و مس کارشناس
پذیرفتــه اســت. جــدول 1 وضــع مشــارکت کنندگان در 
پژوهــش را نشــان می دهــد. مصاحبه هــای تحقیــق تــا رســیدن 
بــه کفایــت نظــری ادامــه یافــت. از مصاحبــۀ یازدهــم به بعــد، 
مفهومــی جدیــد به دســت نیامــد؛ امــا بــرای اطمینــان، چهــار 
مصاحبــۀ دیگــر بــا مشــارکت کنندگان منتخــب صــورت گرفت.

جدول 1: توصیف مشارکت کنندگان در پژوهش

سنجنسیتمشارکت کنندگانجامعۀ آماری
میزان 

تحصیات
محل 
فعالیت

کد

کارآفرینان 
و صاحبان 

کسب و کارهای 
فرهنگی ـ هنری 
و میراث فرهنگی 

ناملموس

1 نفر موسیقی 
سنتی

مشارکت کنندۀ 13اصفهاندیپلم46 سالمرد

فارغ التحصیل 46 سالمرد1 نفر صنایع  دستی
صنایع  دستی

مشارکت کنندۀ 10کاشان

مشارکت کنندۀ 7برخواردیپلم49 سالمرد1 نفر تعزیه

1 نفر موسیقی 
سنتی

مشارکت کنندۀ 9اصفهانلیسانس اقتصاد53 سالمرد

دیپلم66 سالمرد1 نفر نقالی
بیشتر 

شهرهای 
کشور

مشارکت کنندۀ 4

هنرمندان/ فعاالن 
حوزۀ میراث 

فرهنگی ناملموس

مرد2 نفر تعزیه
مشارکت کنندۀ 5سمیرمدیپلم45 سال

مشارکت کنندۀ 12برخواردیپلم48 سال

لیسانس 55 سالمرد1 نفر نقالی
کارگردانی

مشارکت کنندۀ 14اصفهان

1 نفر آیین 
پهلوانی و 
زورخانه ای

مشارکت کنندۀ 3اصفهانزیر دیپلم58 سالمرد

کارشناسان و 
مسئوالن حوزۀ 
میراث فرهنگی 

ناملموس

2 نفر آیین 
پهلوانی و 
زورخانه ای

مرد
مشارکت کنندۀ 1اصفهانلیسانس ادبیات70 سال

مشارکت کنندۀ 11اصفهانفوق دیپلم برق38 سال

2 نفر در دفتر 
مطالعات، پژوهش 

و برنامه ریزی 
میراث فرهنگی

مرد
دکتری 37 سال

آینده پژوهی
مشارکت کنندۀ 2اصفهان

مشارکت کنندۀ 8اصفهاندکتری تاریخ33 سال

1 نفر در 
مستندنگاری 
و ثبت میراث 

فرهنگی، تاریخی 
و معنوی

مشارکت کنندۀ 6اصفهانلیسانس معماری37 سالزن

1 نفر کارشناس 
میراث فرهنگی

فوق لیسانس 48 سالمرد
گردشگری

مشارکت کنندۀ 15اصفهان
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گردشگری میراث فرهنگی ناملموس میرواحدی و  قائدی ها هونجانی

تحلیل و تفسیر داده ها
مرحلــۀ  مصاحبــه،  و  داده هــا  جمــع آوری  بــا  هم زمــان 
تجزیه و تحلیــل آغــاز شــده اســت. نــام ایــن مرحلــه کدگــذاری 
و شــامل روش هــای مفهوم پــردازی از داده هــا اســت. کدگــذاری 
بــا ســه شــیوۀ بــاز، محــوری و انتخابــی صــورت گرفتــه اســت 
ــرای  ــه ب ــزار به کار رفت ــی، 1386: 79(. نرم اف ــرد و امام )دانایی ف
کدگــذاری اطلس تــی آی )Atlas.ti( اســت کــه بــرای تحلیــل 
ــان،  ــری و غفوری ــود )اکب ــتفاده می ش ــی اس ــای کیف داده ه
ــد کدگــذاری، 76 مفهــوم،  ــس از انجــام فراین 1393: 55(. پ

ــکل 1(. ــت )ش ــده اس ــت آم ــه به دس ــه و 5 قضی 12 مقول

شکل 1: مقوالت استخراج شده از کدگذاری محوری

اعتبــار پژوهــش بــا روش هــای بازبینــی خبــرگان در تمــام 
ــۀ  ــا ارائ ــارکت کنندگان ب ــی مش ــش، بازبین ــل پژوه مراح
ــوی  ــا از س ــات یافته ه ــد کلی ــا و تأیی ــای آن ه مصاحبه ه
مشــارکت کنندگان ارزیابــی شــده اســت )عبــاس زاده، 
ــی، از  ــبۀ پایای ــرای محاس ــن، ب 1391: 23 ـ 24(. همچنی
روش پایایــی بازآزمــون )Kvale, 1996: 297( و روش توافق 
 )Rao & Perry, 2003: 241( درون موضوعــی دو  کدگــذار
ــون  ــی بازآزم ــج محاســبۀ پایای اســتفاده شــده اســت. نتای
ــق درون موضوعــی دو  کدگــذار نشــان می دهــد کــه  و تواف
ــه  ــی ب ــد و پایای ــا 88 درص ــون مصاحبه ه ــی بازآزم پایای
ــت.  ــد اس ــذار 76 درص ــی کدگ ــق درون موضوع روش تواف
بنابرایــن، از آنجا کــه میــزان پایایــی در هــر دو روش از 

ــا  ــاد کدگذاری ه ــت اعتم ــت، قابلی ــتر اس ــد بیش 60 درص
.)Kvale, 1996( ــت ــده اس ــد ش تأیی

یافته های پژوهش

قضایای استخراج شده

ــراث  ــای می ــر مبن ــگری ب ــی گردش ــۀ 1: کارآفرین قضی
ــت. ــر اس ــوس امکان پذی ــی ناملم فرهنگ

مقــوالت زیرمجموعــۀ قضیــه: متمایز بــودن، ســود اجتماعــی، 

خالقیــت و نــوآوری، اشــتغال زایی، رشــد اقتصــادی

خاقیــت  جــذاب،  بــازار  الزم،  زیرســاخت های 
ایــن  اجتماعــی  ســود  و  رقابتــی  مزیــت  نــوآوری،  و 
کارآفرینــان  بــرای  را  جذابــی  فضــای  کســب و کارها 
فرهنگــی فراهــم مــی آورد. نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد 
ــراث فرهنگــی مــدل بســیار مناســبی  کــه گردشــگری می
بــرای کارآفرینــی در ایــن حــوزه اســت. »گردشــگری 
میــراث فرهنگــی ناملمــوس« ایــده ای بــرای ارتقــای ســطح 
کارآفرینــی میــراث فرهنگــی ناملمــوس، درآمدزایــی و 
به شــمار می آیــد. میــراث  ایــن کارآفرینــی  جذابیــت 
ــای  ــی از فعالیت ه ــوان بخش ــوس را می ت ــی ناملم فرهنگ
و  زنــده  فرهنــگ  زیــرا  گرفــت؛  درنظــر  گردشــگری 
مراســم  و  آیین هــا  آداب و رســوم،  ازجملــه  ناملمــوس 
ــی  ــراث فرهنگ ــد می ــی، همانن ــیقی محل ــی و موس مذهب
دارد.  بســیار  جذابیتــی  گردشــگران  بــرای  ملمــوس، 
ــتری  ــه بس ــر آن ک ــی افزون ب ــراث فرهنگ ــگری می گردش
ــراث فرهنگــی ناملمــوس و  ــرای حفاظــت از می مناســب ب
احیــای آن اســت، فرصت هــای شــغلی جدیــد، درآمدزایــی 
و جذابیــت بیشــتر کارآفرینــی میــراث فرهنگــی ناملمــوس 

مــی آورد. به وجــود  را 
ــی  ــراث فرهنگ ــای می ــر مبن ــی ب ــۀ 2: کارآفرین قضی
ناملمــوس بایــد بــا هــدف اولیــۀ حفــظ میــراث 

ــرد. ــورت پذی ــی ص فرهنگ
مقــوالت زیرمجموعــۀ قضیــه: نیــروی انســانی عاشــق، 

حفاظــت از میــراث، پیچیدگــی کســب و کار میــراث فرهنگــی 

س ملمو نا
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یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد افــرادی کــه 
قصــد ورود بــه حــوزۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس و ایجــاد 
کســب وکار در ایــن زمینــه را دارنــد بایــد بــه حــوزۀ فرهنگ 
ــند  ــد باش ــوس عاقه من ــی ناملم ــراث فرهنگ ــر و می و هن
و هدفشــان حفاظــت و نگــه داری از آن باشــد. بــدون 
ــی به دســت  ــن حــوزه موفقیت ــه ای ــدی و عشــق ب عاقه من

نمی آیــد.
ــدل،  ــادی م ــاخص های اقتص ــای ش ــر مبن ــۀ 3: ب قضی
ــد  ــوزه بای ــن ح ــب و کار در ای ــاد کس ــی و ایج کارآفرین

ــرد. ــورت گی ــادی ص ــی غیرم ــا نگاه ب
مقــوالت زیرمجموعــۀ قضیه: نداشــتن نــگاه کاســب کارانه، 

حفاظــت از میــراث ناملمــوس، پیچیدگــی کســب و کار میــراث 

ناملمــوس، نیروی انســانی عاشــق

ایجــاد  کــه  اســت  آن  بیانگــر  پژوهــش  نتایــج 
ــط  ــی ناملمــوس، فق ــراث فرهنگ ــۀ می کســب وکار در زمین
بــا انگیــزۀ حفاظــت از ایــن میــراث و بــا نگاهــی غیرمــادی 
امکان پذیــر اســت. بــرای ایجــاد کســب وکار در ایــن 
زمینــه، نبایــد نــگاه بــازاری و ســودآورانه داشــت )جــدول 
ــی  ــراث فرهنگ ــۀ می ــب وکار در زمین ــاد کس ــر ایج 2(. اگ
ــادی  ــی م ــا نگاه ــودآوری و ب ــۀ س ــا اندیش ــوس، ب ناملم
ــد  ــه خواه ــده گرفت ــا نادی ــت و احی ــدف حفاظ ــد، ه باش

شــد. 

جدول 2: تحلیل نظر مشارکت کنندگان در امکان پذیری کارآفرینی میراث ناملموس

استخراج مفهوممشارکت کنندهنظرها
ــه موفقیــت نخواهــد  ــدگاه مــادی ب ــا دی ــژه فرهنــگ ناملمــوس، کارآفرینــی ب در بحــث فرهنــگ، به وی

ــت. ــر اس ــد، امکان پذی ــن باش ــر از ای ــه غی ــا در صورتی ک ــید. ام مشارکت کنندۀ 1رس
لزوم نگاه فرهنگی به فعالیت های میراث ناملموس
نداشتن نگاه مادی به فعالیت های میراث ناملموس

هرکســی شــاید نتوانــد در حــوزۀ فرهنگــی کار کنــد و قطعــاً ویژگی هــا و مشــخصه های فــردی خاصــی 
ــت.  ــاز اس ــژه ای نی ــی وی ــع روح ــت و طب ــی، ظراف ــای فرهنگ ــردن در حوزه ه ــرای کار ک ــت. ب الزم اس
ضمــن آن کــه فعالیت هــا و اشــتغال های فرهنگــی بــه آن حــدی از بلــوغ نرســیده اســت کــه اقتصــاد و 
درآمدزایــی ای بیشــتر از فعالیت هــای غیرفرهنگــی داشــته باشــد. بنابرایــن، فــردی مناســب ایــن حــوزه 

اســت کــه بــه فکــر درآمدزایــی نباشــد.
مشارکت کنندۀ 2

ویژگی های روحی خاص کارآفرینان فرهنگی
درآمدزایی پایین فعالیت های میراث ناملموس

نداشتن نگاه مادی به فعالیت های میراث ناملموس

ایــن کاری فرهنگــی اســت )کارآفرینــی میــراث ناملمــوس(، کاری حیاتــی اســت و نمی تــوان درآمــدی از 
مشارکت کنندۀ 3آن انتظــار داشــت. وقتــی هــدف درآمدزایــی در میــان باشــد، کل کار فرهنگــی ازبیــن مــی رود. 

لزوم نگاه فرهنگی به فعالیت های میراث ناملموس
حفظ اصالت میراث ناملموس

ــاید  ــد، ش ــام می دهی ــما کار را انج ــت. ش ــخنی گف ــد س ــد از درآم ــی، اول نبای ــای فرهنگ در کاره
ــید. ــراری باش ــول ف ــن کار، از پ ــما در ای ــًا ش ــید. اص ــته باش ــم داش ــدی ه مشارکت کنندۀ 4درآم

اولویت در حفظ میراث ناملموس
نداشتن نگاه مادی به فعالیت های میراث ناملموس

مــا به ســبب عشــق و عاقــه  بــه کارهــای فرهنگــی در ایــن شــغل هســتیم. اگــر بــرای درآمــد انجامــش 
مشارکت کنندۀ 5دهیــم، اصــل میــراث را ازبیــن خواهیــم بــرد. 

عاقه مندی به فعالیت های میراث ناملموس
حفظ اصالت میراث ناملموس

نداشتن نگاه مادی به فعالیت های میراث ناملموس

مــا ایــن کار را فقــط بــرای این کــه جنبــه ای فرهنگی ـ مذهبــی دارد، انجــام می دهیــم؛ نیــز، 
عاقــه ای بســیار بــه آن داریــم. بــه آن اهمیــت می دهیــم و می دانیــم کــه ســندی تاریخــی بــه یــادگار 

ــد. مشارکت کنندۀ 6از مــا خواهــد مان

توجه به اهمیت فرهنگی ـ مذهبی میراث ناملموس
عاقه مندی به فعالیت های میراث ناملموس

توجه به اهمیت تاریخی میراث ناملموس
نداشتن نگاه مادی به فعالیت های میراث ناملموس

اصــًا نبایــد از موضــع درآمــد بــه کارهــای فرهنگــی نــگاه کــرد. شــاید در کنــار ایــن شــغل، درآمدهایــی 
هــم کســب شــود؛ ولــی، داشــتن نگاهــی کاســب کارانه مــا را از اصــل فعالیــت دور نگــه مــی دارد. اگــر 
مشارکت کنندۀ 7آن را کســب وکار ندانیــم و فقــط همــان نــگاه فرهنگــی  برایمــان بمانــد، نتیجــه ای بهتــر خواهیــم گرفــت.

لزوم نگاه فرهنگی به فعالیت های میراث ناملموس
درآمدهای حاشیه ای فعالیت های میراث ناملموس

حفظ اصالت میراث ناملموس
نداشتن نگاه مادی به فعالیت های میراث ناملموس

فرهنــگ بــا فکــر و ذهــن انســان در ارتبــاط اســت و اگــر جنبــۀ رقابتــی و ســودآوری بگیــرد، کم کــم 
مشارکت کنندۀ 8بــه ســمتی خواهــد رفــت کــه ماهیتــش را بــرای درآمــد ازدســت خواهــد داد.

ماهیت غیررقابتی فرهنگ
نداشتن نگاه مادی به فعالیت های میراث ناملموس

حفظ ماهیت فرهنگی میراث ناملموس

ــوزش،  ــد در آم ــه می خواه ــی ک ــدرس و کس ــت. م ــت اس ــی نادرس ــه کار فرهنگ ــی ب ــگاه درآمدزای ن
شــناخت و ســاختار میــراث فرهنگــی ناملمــوس، تأثیــری مثبــت بگــذارد، بایــد نگاهــی فرهنگــی داشــته 
باشــد و هیچ وقــت نــگاه مــادی او غلبــه نکنــد. بلــه، درآمــد خــوب اســت؛ امــا در صورتی کــه ایــن نــگاه 
غلبــه کنــد، فــرد را از نتیجــۀ دلخــواه دور خواهــد کــرد. بنابرایــن، بایــد کار فکــری خوبــی انجــام گیــرد 

مشارکت کنندۀ 9تــا کار فرهنگــی بــه کســب و کار تبدیــل نشــود. 

نداشتن نگاه مادی به فعالیت های میراث ناملموس
نگاه فرهنگی در آموزش کارآفرینی میراث ناملموس

لزوم نگاه فرهنگی به فعالیت های میراث ناملموس
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گردشگری میراث فرهنگی ناملموس میرواحدی و  قائدی ها هونجانی

استخراج مفهوممشارکت کنندهنظرها

ــان  ــود. انس ــد ب ــم خواه ــی مخــرب ه ــر نیســت و حت ــد، امکان پذی ــی باش ــا بحــث درآمدزای ــر تنه اگ
ــا زیــر پــا می گــذارد. اصــل ایــن اســت کــه اصالــت تعزیــه،  بســیاری از چیزهــا را ازدســت می دهــد ی

ــه ای و موســیقی ســنتی حفــظ شــود. ــی، ورزش زورخان مشارکت کنندۀ 11نقال

حفظ اصالت میراث ناملموس
حفظ ماهیت فرهنگی میراث ناملموس

کار فرهنگــی بــا عشــق و عاقــه همــراه اســت. ممکــن اســت شــغلی پر درآمــد هــم باشــد، ولــی فــرد 
عاقــه ای بــه آن نداشــته باشــد. اگــر انســان هنــر را بشناســد و بــه آن اعتقــاد داشــته باشــد، حتــی اگــر 

مشارکت کنندۀ 12درآمــدی هــم در میــان نباشــد، بــا عاقــه و عشــق  ورزی شــدید آن را دنبــال خواهــد کــرد.

عاقه مندی به فعالیت های میراث ناملموس
لزوم شناخت در حوزۀ فرهنگ و هنر

اولویت در حفظ میراث ناملموس

کســی کــه درزمینــۀ هنــر پــا می گــذارد، در هــر زمانــی، نگاهــی مــادی نبایــد داشــته باشــد. مادیــات 
ــد حد و حــدودش را  ــد بای ــا برکــت هــم جایگاهــی برجســته دارد. هنرمن ــرای زندگــی الزم اســت، ام ب
بــا مادیــات درســت طراحــی کنــد. اگــر دقتــی درســت نباشــد، درآمــد به دســت خواهــد آمــد و جــای 

همــه چیــز را خواهــد گرفــت.
مشارکت کنندۀ  13

لزوم نگاه فرهنگی به فعالیت های میراث ناملموس
برنامه ریزی فرهنگی در فعالیت های میراث ناملموس
لزوم داشتن هدف فرهنگی فعاالن میراث ناملموس

امــکان کارآفرینــی داریــم، امــا دقــت، طراحــی و آدم هایــی متخصــص و عاشــق ایــن حــوزه الزم اســت، 
مشارکت کنندۀ 14نــه کســی کــه فقــط آمــده باشــد تــا پــول دربیــاورد.

لزوم وجود نیروی انسانی متخصص و عاقه مند

قضیــۀ 4: کارآفرینــی در زمینــۀ میــراث فرهنگــی 
ــت. ــت اس ــتقیم دول ــت مس ــد حمای ــوس نیازمن ناملم
ــازی و  ــت، آگاه س ــت دول ــه: حمای ــۀ قضی ــوالت زیرمجموع مق

ــی ــود اجتماع ــات، س تبلیغ

حمایــت دولــت ـ کــه در مــدل تحقیــق دیــده نشــده 
ــود ـ یکــی از شــاخص های مد نظــر در حــوزۀ کارآفرینــی  ب
فرهنگــی به شــمار آمــده اســت. بــا توجــه بــه نتایــج، 
کارآفرینــی در زمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس، نیازمنــد 

حمایــت و پشــتیبانی دولــت اســت و بــدون چنیــن حمایتی، 
ــرد و  ــام می گی ــختی انج ــوزه به س ــن ح ــی در ای کارآفرین
نتیجــه ای مطلــوب نــدارد )جــدول 3(. آگاه ســازی، تبلیغــات 
و حمایــت مســتقیم دولــت از گردشــگری میــراث فرهنگــی 
ناملمــوس، در زمــرۀ نقش هــای دولــت در توســعۀ کارآفرینی 
و ایجــاد کســب وکار در زمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس 

ــرد. ــرار می گی ق

جدول 3: تحلیل نظر مشارکت کنندگان دربارۀ حمایت دولت از کارآفرینی میراث فرهنگی ناملموس

استخراج مفهوممشارکت کنندهنظرها

ــر  ــی اگ ــم؛ ول ــن کار را می کنی ــق ای ــه و عش ــا عاق ــا ب ــم. م ــاز داری ــت نی ــت دول ــه حمای ــاً ب ــا حتم م
ــا  ــد وارد شــود و کاری اساســی انجــام دهــد. م ــت بای ــد، دول ــراث ناملمــوس( بمان ــا )می ــم این ه بخواهی

تنهــا نمی توانیــم.
مشارکت کنندۀ 1

حمایت  مادی و معنوی از فعاالن میراث ناملموس
حمایت از فعالیت های مردمی

طراحی های فرهنگی دولتی

ایــن وظیفــۀ دولــت اســت کــه از طریــق مؤسســات علمــی و آموزشــی ایــن میــراث را برجســته کنــد و 
بــه افــراد نشــان دهــد کــه چنیــن میراثــی وجــود دارد. همچنیــن، بحث هــای فرهنگــی را در ایــن زمینــه 

گســترش دهــد. احتمــال دارد خــود افــراد نتواننــد به تنهایــی ایــن میــراث را شناســایی کننــد.
مشارکت کنندۀ 2

تدوین برنامه های آموزشی دولت
گسترش تبلیغات دولتی

تدوین برنامه های فرهنگی دولتی
حمایت از فعالیت های مردمی

تــا پشــتیبانی مســئوالن و دولــت نباشــد، ایــن کار شــدنی نیســت. مــا هــر کاری هــم انجــام دهیــم، بــاز 
حمایت  مادی و معنوی از فعاالن میراث ناملموسمشارکت کنندۀ 3نیــاز داریــم کــه دولــت از مــا حمایــت کنــد.

حمایت از فعالیت های مردمی

ــچ  ــا هی ــت می شــود و دولت ه ــردم هدای ــراث، به دســت م ــای می ــن فعالیت ه ــل همی برخــی مســائل مث
ــر  ــف تغیی ــداف مختل ــا اه ــردم ب ــبب ورود م ــم به س ــرا کم ک ــن ماج ــد. ای ــه ندارن ــن قضی ــی در ای نقش
می کنــد و بــا بحــث اولیــه اش متفــاوت می شــود. دولــت بایــد بــه ایــن نتیجــه برســد کــه آن هــا )میــراث 

ناملمــوس( را حفــظ کنــد.

مشارکت کنندۀ 6
حمایت از فعالیت های مردمی

تدوین برنامه های ملی
حفظ میراث ناملموس ملی

برخــی از ایــن میــراث در حــال فراموشــی اســت. اگــر میــراث فرهنگــی و دولــت بــرای ایــن کار بیشــتر 
ســرمایه گذاری کننــد، آثــاری بیــش از ایــن ثبــت خواهــد شــد. مــردم ایــران هــم از ایــن رویــه بســیار 

ــد. ــراث می آین ــن می ــمت ای ــه س ــد و ب ــتقبال می کنن مشارکت کنندۀ 7اس

احیای میراث ناملموس
سرمایه گذاری های فرهنگی دولت

مستندنگاری میراث ناملموس



140
سال دهم، شماره دوم، تابستان 1399فصلنامة علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

استخراج مفهوممشارکت کنندهنظرها

ــی  ــای فرهنگی ـ مذهب ــال، در کاره ــۀ فوتب ــرمایه گذاری درزمین ــم از س ــدازۀ یك ده ــه ان ــت ب ــر دول اگ
ســرمایه گذاری کنــد، پیشــرفتی بســیار حاصــل خواهــد شــد. در ایــن صــورت، جــای میــراث فرهنگــی 

ــه فراموشــی ســپرده نخواهــد شــد. ــاز می شــود و ب بیشــتر ب
مشارکت کنندۀ 8

سرمایه گذاری های فرهنگی دولت
تدوین برنامه های فرهنگی دولت

گسترده سازی فعالیت های میراث ناملموس
احیای میراث ناملموس

الزم اســت کــه دولــت جریان هــای فرهنگــی و فکــر فرهنگــی را در جامعــه بــه دســت بگیــرد و هزینــه اش 
را هــم پرداخــت کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت، متأســفانه شــماری انــدک از جامعــه می تواننــد بــرای ایــن 

شــرایط هزینــه کننــد و بــه آن دســت یابنــد.
مشارکت کنندۀ 9

میــراث  فعــاالن  از  معنــوی  و  مــادی  حمایــت   
ملمــوس نا

محدودیت  حمایت های مردمی

دولــت بــرای ایــن کار بایــد هزینــه کنــد. هیچ وقــت دولــت بــه افــرادی کــه در ایــن زمینــه کار می کننــد 
آمــوزش نــداده اســت. اگــر دولــت زیرســاخت ها را رونــق دهــد، کارهــای دیگــر را افــراد انجــام خواهنــد 

داد.
مشارکت کنندۀ 10

حمایت  مادی و معنوی از فعاالن میراث ناملموس
آموزش نیروی انسانی

حمایت از فعالیت های مردمی

ــر  ــول مهم ت ــد، ارزش گــذاری از پ ــرای هنرمن ــد. ب ــد حمایــت کن ــر، هنرمنــد و اســتادان بای ــت از هن دول
اســت. اگــر حمایــت مــادی را هــم در نظــر بگیریــم، بهتــر اســت بــه دســت دولــت و بــا طراحــی و بینشــی 

درســت اتفــاق بیفتــد.
مشارکت کنندۀ 11

حمایت مادی و معنوی از فعاالن میراث ناملموس
ارزش گذاری هنرمندان

برنامه ریزی های فرهنگی دولتی

در ایــن مملکــت، بودجــه ای بســیار صــرف می شــود. بایــد بــه فرهنــگ اهمیــت بدهنــد و در ایــن زمینــه 
ســرمایه گذاری کننــد. دولــت، شــهرداری و میــراث فرهنگــی بایــد کمــك کننــد.

مشارکت کنندۀ 13
تخصیص بودجه

سرمایه گذاری های فرهنگی دولت
نقش نهادهای دولتی مرتبط

چقــدر امکانــات در جامعــه موجــود اســت و چقــدر مــردم حاضرنــد بــرای ایــن کار پــول بدهنــد. آن قــدر 
هــم بــه حمایــت مالــی دولــت نیــازی نیســت؛ تنهــا در حــدی کــه حمایــت کنــد و ایــن کار اجــرا شــود. 

ــد. ــه برجســته بودن و شــهرت اصفهــان هــم کمــك می کن ــدزا اســت، بلکــه ب ــن کار درآم ــا ای نه تنه
مشارکت کنندۀ 14

فراهم آوری امکانات
تخصیص بودجه

میــراث  فعــاالن  از  معنــوی  و  مــادی  حمایــت 
س ملمــو نا

ارتقای سطح فرهنگی شهر

فرهنگــی  میــراث  کارآفرینــی  الگــوی   :5 قضیــۀ 
ناملمــوس در دو شــاخص اقتصــادی )نــگاه غیرمــادی( و 
حمایــت مســتقیم دولــت بــا الگــوی رایــج کارآفرینــی 

ــت.  ــاوت اس متف
مشــارکت کنندگان نــگاه ســودآورانه و بــازاری بــه 
ــوس  ــی ناملم ــراث فرهنگ ــۀ می ــب و کار در زمین ــاد کس ایج
را اشــتباه می داننــد. نداشــتن نــگاه مــادی در ایجــاد 
ــن  ــوس بدی ــی ناملم ــراث فرهنگ ــۀ می ــب وکار در زمین کس
معنــی اســت کــه ســودآوری در ایــن حــوزه نقشــی نــدارد 
ــر و  ــگ و هن ــه فرهن ــد ب ــق و عاقه من ــان های عاش و انس
میــراث فرهنگــی ناملمــوس بایــد وارد ایــن حــوزه شــوند. 
در ایــن حــوزه، کارآفریــن در اندیشــۀ کســب ســود نیســت 
ــی  ــراث فرهنگ ــای می ــه داری و احی ــظ، نگ ــدف او حف و ه
ناملمــوس اســت. از ســویی، مشــارکت کنندگان تأکیــد 
داشــته اند کــه تحقــق کارآفرینــی گردشــگری میــراث 
فرهنگــی ناملمــوس بــدون دخالــت مســتقیم دولــت 

ــود. ــد ب ــر نخواه امکان پذی

بحث و نتیجه گیری
الگــوی کارآفرینــی گردشــگری میــراث فرهنگــی 

ناملمــوس در مقابــل الگــوی کارآفرینــی 
بــا تمرکــز بــر آنچــه در ایــن پژوهــش مطــرح 
ــگاه  ــۀ ن ــش، دو مؤلف ــج پژوه ــه نتای ــه ب ــا توج ــد و ب ش
غیرمــادی و مداخلــۀ مســتقیم دولــت در تضــاد بــا ادبیــات 
ــات  ــت. در ادبی ــه اس ــرار گرفت ــب وکار ق ــی و کس کارآفرین
کارآفرینــی و تعاریــف مختلــف متخصصــان از کارآفرینــی، 
ــی  ــای اصل ــداف و انگیزه ه ــی از  اه ــودآوری و درآمدزای س
ــده اســت  ــرای ایجــاد کســب وکار به شــمار آم ــن ب کارآفری
ــردی  ــۀ ف ــن به منزل ــی، 1382: 171(. کارآفری )هزارجریب
کــه کســب و کاری را شــروع و اجــرا می کنــد، موفقیتــش را 
ــن،  ــد. بنابرای ــی می کن ــزان ســود به دســت آمده ارزیاب از می
ــت   ــرای موفقی ــاری ب ــی معی ــت مال ــد و منفع ــود، درآم س
اســت و کارآفریــن انتظــار دارد در آینــده ســود اقتصــادی 
ــکاران، 1386:  ــرد و هم ــود )دانایی ف ــش ش مناســبی نصیب

ــان(.  ــی، هم 227؛ هزارجریب
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گردشگری میراث فرهنگی ناملموس میرواحدی و  قائدی ها هونجانی

بنابرایــن ســؤال بی پاســخ ایــن اســت کــه اگــر ایجــاد 
کســب وکار در زمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس بــا شــرط 
نداشــتن نــگاه مــادی امکان پذیــر باشــد، کارآفریــن چگونــه 
ــه  ــدی ب ــق و عاقه من ــت آورد؟ عش ــود به دس ــد س می توان
حــوزۀ فرهنــگ و هنــر و میــراث فرهنگــی ناملمــوس شــاید 
ســبب ورود کارآفریــن بــه ایــن حــوزه و ایجــاد کســب وکار 
شــود، امــا کســب وکاری بــدون ســود مناســب تا چــه زمانی 
ــا  ــد ت دوام خواهــد داشــت؟ کارآفریــن ممکــن اســت بتوان
ــراث  ــا هــدف حفاظــت و نگــه داری از می ــدک، ب ــی ان مدت
فرهنگــی ناملمــوس فعالیــت کنــد، امــا درآمــد ناکافــی بــه 
ــد داد و  ــرفت نخواه ــد و پیش ــیر و رش ــی مس ــازۀ ط او اج
ــوان  ــن، می ت ــرد. بنابرای ــد ک ــف خواه ــش را متوق فعالیت
گفــت کارآفریــن بایــد میــان نداشــتن نــگاه مــادی و کســب 
درآمــد و ســود بــه تعادلــی برســد. امــا ایــن تعــادل چگونــه 
ــه  ــد ب ــی می توان ــه راه ــن از چ ــود و کارآفری ــاد می ش ایج
ــوس  ــی ناملم ــراث فرهنگ ــوزۀ می ــاد کســب وکار در ح ایج
بپــردازد کــه در کنــار هــدف اصلــی حفاظــت و نگــه داری از 
میــراث فرهنگــی ناملمــوس، ســودآوری و درآمدزایــی هــم 
ــخص  ــش نامش ــن پژوه ــان ای ــرای محقق ــد، ب ــته باش داش

اســت.
از طــرف دیگــر، نتایــج پژوهــش بیانگــر لــزوم نقــش و 
مداخلــۀ مســتقیم دولــت در ایجــاد کســب وکارهای میــراث 
فرهنگــی ناملمــوس و حمایــت از آن اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه در ادبیــات کارآفرینی دولت نقشــی غیرمســتقیم 
مرادپــور، 1391(.  و  )حســینی  دارد  واســط  و  ناظــر  و 
ــت و در بخــش غیردولتــی  ــه دول ــکا ب ــدون ات ــن ب کارآفری
ــد  ــد، شــغل ایجــاد می کن ــرای مشــتریان ارزش می آفرین ب
ــش  ــبب کاه ــر س ــن ام ــد دارد. ای ــم در تولی ــی مه و نقش
نــرخ بیــکاری بــدون نیــاز بــه ســرمایه گذاری دولــت بــرای 
ــی در  ــعۀ کارآفرین ــه  توس ــود. البت ــتغال می ش ــاد اش ایج
ــت؛  ــر نیس ــت امکان پذی ــت دول ــدون حمای ــطح کان ب س
ــه  ــد، بلک ــی نمی کنن ــا کارآفرین ــن، دولت ه ــود ای ــا وج ب
ــد  ــاده می کنن ــان آم ــرورش کارآفرین ــرای پ ــط را ب محی
ــود  ــد خ ــت نبای ــکاران، 1393: 76(. دول ــی و هم )قمبرعل

ــۀ  ــه وظیف ــد، بلک ــه بدان ــتغال جامع ــد و اش ــی رش را متول
ــی  ــش خصوص ــت بخ ــر فعالی ــارت ب ــت و نظ ــت هدای دول
ــا  ــد ب ــت می توان ــور، 1391(. دول اســت )حســینی و مرادپ
دادن تســهیات و پیگیــری سیاســت های مناســب، حرکــت 
ــهیات  ــۀ تس ــد. هم ــتاب ده ــدت و ش ــان را ش کارآفرین
و حمایت هــای دولــت از کارآفرینــان مالــی نیســت و 
خدماتــی همچــون مشــاوره، آمــوزش، اطاعــات عمومــی و 
حرفــه ای را هــم دربــر دارد )قمبرعلــی و همــکاران، 1393: 
77(. ایــن سیاســت گذاری ها و پشــتیبانی ها دربردارنــدۀ 
ــات  ــی، اصاح ــۀ کارآفرین ــج روحی ــازی و تروی فرهنگ س
آموزشــی  مؤسســات  ایجــاد  نهادســازی،  و  ســاختاری 
دولتی ـ خصوصــی، کمــك بــه راه انــدازی و ادارۀ کارگاه های 
ــق  ــی از طری ــوزش کارآفرین ــك، آم ــب وکارهای کوچ کس
مــدارس و دانشــگاه ها و آژانس هــای دولتــی، آمــوزش 
کارآفرینــی از طریــق آموزش هــای از راه دور و رســانه ای، 
اطاع رســانی  و  مدیریتــی  و  مالی ـ فنــی  مشــاوره های 
دولتــی اســت )احمد پــور داریانــی و مقیمــی، 1380: 26(.

کارآفرینــی و ایجــاد کســب وکار در زمینــۀ گردشــگری 
ــا  ــاوت ب ــل متف ــا دو عام ــوس ب ــی ناملم ــراث فرهنگ می
ــك  ســو،  ــه رو اســت. از ی ــات کارآفرینــی رو ب اصــول و ادبی
کارآفریــن بایــد بــا نگاهــی غیرمــادی بــه ایجــاد کســب وکار 
و کارآفرینــی در زمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس بپردازد 
و در اندیشــۀ کســب ســود نباشــد و از  طرفــی دیگــر، 
ــوس  ــی ناملم ــراث فرهنگ ــۀ می ــب وکار در زمین ــاد کس ایج
ــت اســت. ایــن  ــۀ مســتقیم دول نیازمنــد حمایــت و مداخل
یافتــه تناقضــی مهــم را بــا ادبیــات مرســوم کارآفرینــی در 

حوزه هــای غیرفرهنگــی نشــان می دهــد. 
بــا هــدف  این کــه کارآفریــن چگونــه می توانــد، 
حفاظــت و نگــه داری از ایــن میــراث و بــدون نگاهــی مادی، 
ــاد  ــب وکار ایج ــوس کس ــی ناملم ــراث فرهنگ ــۀ می در زمین
کنــد و ســودآوری و درآمدزایــی هــم داشــته باشــد و بیــن 
ایــن دو هــدف تــوازن و تعــادل برقــرار کنــد از ابهامــات این 
ــۀ  ــی از ابهامــات کارآفرینــی در زمین پژوهــش و به طــور کل
فرهنگــی اســت. همچنیــن، این کــه دولــت چگونــه و 
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ــراث  ــۀ می ــب وکار در زمین ــاد کس ــدازه از ایج ــه ان ــا چ ت
ــه  فرهنگــی ناملمــوس حمایــت کنــد ســؤالی اســت کــه ب
ــت  ــوان گف ــن می ت ــاز دارد. بنابرای ــتر نی ــی هایی بیش بررس
ــراث فرهنگــی  ــژه می در حــوزۀ کارآفرینــی فرهنگــی، به وی
ــری الزم اســت  ناملمــوس، مطالعــات گســترده تر و عمیق ت
تــا کارآفرینــی و الزامــات آن در بخش هــای گوناگــون 
فرهنگــی جداگانــه تحلیــل و الگوهــای کارآفرینــی فرهنگی 
در هــر  بخــش مشــخص شــود. در ایــن میــان، کارآفرینــی 
مبتنــی بــر میــراث فرهنگــی ناملمــوس مســتلزم بازتعریفی 
از ادبیــات کارآفرینــی فرهنگــی اســت. بحــث ســود و توازن 
بیــن ســودآوری و حفاظــت از میــراث فرهنگــی ناملمــوس 
ــن  ــه در ای ــت ک ــواردی اس ــت از م ــت دول ــوۀ دخال و نح

بازتعریــف بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
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