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تاریخ دریافت1397/10/15 :

تاریخ پذیرش1398/03/26 :

چکیده
در ایــن پژوهــش کیفــی ،کارآفرینــی گردشــگری مبتنــی بــر چهــار میــراث فرهنگــی ناملمــوس و ثبتشــدۀ
آییــن پهلوانــی و زورخان ـهای ،موســیقی ســنتی ،نقالــی و تعزیــه در شــهر اصفهــان بررســی شــده اســت.
شــرکتکنندگان در تحقیــق ،کــه خبــرگان و فعــاالن ایــن حوزهانــد ،بــا روش نمونهگیــری گلولهبرفــی
انتخــاب شــدهاند و دادههــا از طریــق مصاحبههــای نیمهســاختاریافته جمــعآوری شــده اســت .پایایــی
نتایــج از دو روش پایایــی بازآزمــون و توافــق درونموضوعــی انجــام شــده و درصــد توافــق بهترتیــب 88
و  76اســت .قضایــای پژوهشــی براســاس نظریــۀ دادهبنیــاد اســتخراج شــده اســت و نشــان میدهــد کــه
بوکار بهویــژه کســبوکار گردشــگری
میــراث فرهنگــی ناملمــوس پتانســیل کارآفرینــی و ایجــاد کســ 
میــراث ناملمــوس را دارد؛ امــا کارآفرینــی در ایــن زمینــه مســتلزم نگرشــی غیرمــادی اســت .بــه ایــن معنــی
کــه کارآفرینــی درزمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس نبایــد بــا نــگاه ســودآوری و درآمدزایــی آمیختــه شــود
و بایــد بــا هــدف حفاظــت از ایــن میــراث صــورت پذیــرد .ازطرفــی ،براســاس نتایــج پژوهــش ،کارآفرینــی در
حــوزۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس مســتلزم حمایــت و دخالــت مســتقیم دولــت اســت .بنابرایــن میتــوان
گفــت آنچــه در کارآفرینــی میــراث فرهنگــی ناملمــوس مطــرح میشــود بــا ادبیــات رایــج کارآفرینــی در
ایــن دو مؤلفــه متفــاوت اســت .بدینمنظــور نیــاز اســت کــه کارآفرینــی میــراث فرهنگــی ناملمــوس بــا
نگرشــی جدیــد و بــا تبییــن اصولــی مجــزا در حــوزۀ کارآفرینــی فرهنگــی بررســی و بازطراحــی شــود.
واژههای کلیدی :کارآفرینی فرهنگی ،کارآفرینی گردشگری ،میراث فرهنگی ناملموس

 .1نویسندۀ مسئول :عضو هیئت علمی گروه کارآفرینی دانشگاه عالمه طباطبائی ()mirvahedi@atu.ac.ir؛
 .2کارشناسارشد کارآفرینی فرهنگی ،دانشگاه هنر اصفهان؛
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مقدمه

بــر آن اســت تــا ضمــن شــناخت ایــن میــراث بهمنزلــۀ

در دهههــای اخیــر ،کارآفرینــی نهتنهــا در حوزههــای ســرمایۀ فرهنگــی کشــور ،نقــش بیبدیــل آن در ایجــاد
صنعتــی کــه در حوزههــای فرهنگــی نیــز گســترش یافتــه کسـبوکارهای فرهنگــی و هنــری بررســی شــود .از میــان

اســت (پیــرو و میرغفــوری .)61 :1393 ،در حوزههــای ده میــراث ناملمــوس ثبتشــدۀ جهانــی ،چهــار میــراث
فرهنگــی ،کارآفرینــی بهمنزلــۀ موتــور توســعۀ فرهنــگ و آییــن پهلوانــی و زورخانــهای ،موســیقی ســنتی ،تعزیــه و
اقتصــاد فرهنــگ مطــرح میشــود و بهمعنــی مدیریــت نقالــی انتخــاب شــده اســت تــا پتانســیل کارآفرینــی در
روندهــا و فرایندهــای تولیــد و عرضۀ کاالهــا و خدمات فرهنگی هریــک از ایــن حوزههــا مشــخص شــود.
و هنــری اســت (موســوی بازرگانــی .)37 :1386 ،کارآفرینــی

در بخشهــای فرهنگــی و هنــری بــه ایدههــای فرهنگــی

جنبــۀ اقتصــادی میدهــد و اقتصــاد فرهنــگ را متحــول

میکنــد (کیاســی و برومنــد .)77 :1388 ،از بخشهــای
غنــی فرهنگــی ایران ،حــوزۀ «میــراث فرهنگــی ناملموس»
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اســت .ایــران بــا ثبــت ده اثــر از میــراث ناملمــوس خــود

در لیســت میــراث جهانــی یونســکو 3 ،درصــد از کل
آثــار ناملمــوس فرهنگــی جهانــی یونســکو را دربــر دارد
( .)Unesco, 2011ایــن آمــار بهتنهایــی نشــاندهندۀ

فرصتــی مناســب اســت تــا کارآفرینــان فرهنگــی بنیــان

نوآوریهــا و ابتــکارات خــود را برپایــۀ میــراث فرهنگــی

ناملمــوس قــرار دهنــد و در عرصــۀ فرهنــگ و هنــر گامــی

نــو بردارنــد.

رونــق کســبوکارهای فرهنگــی ،بهوی ِــژه درزمینــۀ

گردشــگری میــراث فرهنگــی ناملمــوس ،توجــه جامعــه
را بــه ارزشهــای نهفتــۀ ایــن میــراث ارزشــمند جلــب

سؤال اصلی پژوهش

ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی پتانســیل کارآفرینــی و
ایجــاد کســبوکار گردشــگری برپایــۀ میــراث فرهنگــی

ناملمــوس انجــام پذیرفتــه اســت .ســؤال اصلــی ایــن

بوکار و کارآفرینــی گردشــگری
اســت کــه آیــا ایجــاد کسـ 

برپایــۀ چهــار میــراث فرهنگــی ناملمــوس ثبتشــده در
شــهر اصفهــان امکانپذیــر اســت.

در ایــن تحقیــق بــه ایــن پرســش پاســخ داده خواهــد

شــد کــه کارآفرینــی در حــوزۀ میــراث ناملمــوس ،بــا توجــه

بــه پیچیدگیهــای حوزههــای فرهنگــی ،چگونــه محقــق
میشــود .یافتــن ایــن پاســخ بــه محققــان و کارآفرینــان

در حوزههــای فرهنگــی یــاری خواهــد کــرد تــا الزامــات
و شــرایط کارآفرینــی در ایــن حــوزه را بیشازپیــش درک

کننــد و فضــای فرهنگــی کنونــی را بیــش از گذشــته
بشناســند.

میکنــد و حفــظ و حتــی احیــای آن را ســبب میشــود .ادبيات و پيشينۀ پژوهش

همچنیــن ،مســیری جدیــد بــرای اســتفاده از پتانســیلها ،میراث فرهنگی ناملموس

اســتعدادها و تواناییهــای نســل جــوان پیــش رو میــراث فرهنگــی موهبــت و نعمتــی ارزشــمند شــناخته
میگــذارد ،بهطوریکــه بــه نــوآوری و تنوعبخشــی شــده اســت کــه آوازهای فراتــر از مرزهــای فرهنگــی و

در ایــن حــوزۀ مهــم فرهنگــی در کشــور منجــر شــود .ملــی دارد ( .)Bertacchini & Saccone, 2011: 1میــراث
بهنظــر میرســد ایجــاد کســبوکار گردشــگری از فرهنگــی آن چیــزی اســت کــه انســانها از گذشــتههای
طریــق میــراث فرهنگــی ناملمــوس ،نگاهــی جدیــد بــه دور یــا نزدیــک بــه ارث میبرنــد و آن را بــرای بهرهمنــدی
ظرفیتهــای موجــود در بخشهــای فرهنگــی اســت کــه نســلهای کنونــی و آینــده محافظــت میکننــد
ســبب ارتقــای توانمندیهــا و ســطح فعالیتهــا و ایجــاد ( .)Dimitriyadis et al., 2012: 1333ایــن میــراث
اشــتغال در ایــن حــوزه میشــود .در ایــن پژوهــش ،ســعی گرانقدرمنبعــی جدانشــدنی از حیــات مــادی و معنــوی و
3.Intangible Cultural Heritage

معیــار و مرجعــی بــرای هویــت انســانها اســت (نصرالهــی،
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بررسی رویکرد متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی
گردشگری میراث فرهنگی ناملموس

 .)18 :1392میــراث فرهنگــی منشــأ و نمــاد هویــت اســت را منبــع خالقیــت و نــوآوری وصــف کردهانــد .آنهــا بیــان

و نقشــی مهــم در خلــق هویــت فــردی ،گروهــی و ملــی میکننــد کــه میــراث فرهنگــی ناملمــوس بــا تقویــت
خالقیــت اجتماعــی موجــب صیانــت و توســعۀ ایــن میــراث

دارد (تیموتــی و نیائوپــان.)45 :1389 ،

اهمیــت میــراث فرهنگــی فقــط بــه جلوههــای میشــود .یافتههــای آنهــا نشــان میدهــد کــه میــراث

فرهنگــی منحصــر نیســت ،بلکــه بــه دانــش و مهارتی اســت فرهنگــی ناملمــوس نقشــی راهبــردی در ظهــور خالقیــت

کــه از نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال مییابــد .بنابرایــن ،ایفــا مینمایــد و ایــن میتوانــد اصــول و راهبــردی بــرای
میــراث فرهنگــی را فقــط در میــراث فرهنگــی ملمــوس و خلــق نــوآوری در عرصــۀ فرهنــگ ارائــه دهــد .بــرای مثــال،
مــادی (شــامل بناهــای تاریخــی و مجموعــهای از اشــیا) دل باریــو و همــکاران ( )2012جشــنوارههای فرهنگــی را

نمیتــوان خالصــه کــرد؛ بلکــه ،ســنتها یــا تجلیــات زنــدۀ نمونـهای از میــراث فرهنگــی ناملمــوس معرفــی میکننــد.

بشــری را هــم دربــر میگیــرد کــه از نس ـلهای پیــش بــه آنهــا بــر ایــن نظرنــد کــه جشــنوارههای فرهنگــی،
ارث رســیده اســت و بــه نســلهای آینــده انتقــال داده بهمنزلــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس ،در کنــار نمایــش

ی هنرمنــدان را
میشــود .ســنتهای شــفاهی ،شــیوههای اجتماعــی ،فرهنگهــای گذشــته ،خالقیــت و نــوآور 

آیینهــای مذهبــی ،جشــنوارهها ،دانــش یــا روشهــای درزمینههــای گوناگــون شــکوفا میکننــد .همچنیــن،
مرتبــط بــا طبیعــت و جهــان و دانــش و مهارتهــای تولیــد درک میــراث فرهنگــی ناملمــوس کشــورهای مختلــف بــه
ث فرهنگــی ناملمــوس یــا معنویانــد .گفتوگوهــای بینفرهنگــی کشــورها کمــک و آنهــا را
صنایعدســتی میــرا 
همــواره ،جوامــع و نســلها در پاســخ بــه محیــط ،بــه احتــرام متقابــل بــه روشهــای دیگــر زندگــی تشــویق

طبیعــت و تاریــخ ،میــراث فرهنگــی ناملمــوس را بازآفرینــی میکنــد .میــراث فرهنگــی ناملمــوس انســان را بــا هویــت

میکننــد .ایــن امــر حــس هویــت ملــی و فرهنگــی را بــه و ادامــۀ زندگــی آشــنا میکنــد و احتــرام بــه تنــوع

ارمغــان مـیآورد و احتــرام بــه تنــوع فرهنگــی و خالقیــت فرهنگــی ،آزادی و اســتقالل خالقیــت انســانی را ســبب
بشــری را ترویــج میکنــد (چراغچــی .)250 :1383 ،میشــود ( .)Berbić Kolar et al., 2014: 221از ســوی
میــراث فرهنگــی ناملمــوس عاملــی مهــم در حفاظــت دیگــر ،ایــن میــراث بــا گرهخــوردن بــه مذهــب و باورهــای
از تنــوع فرهنگــی در مواجهــه بــا گســترش پدیــدۀ مذهبــی پشــتوانهای مهــم در توســعۀ گردشــگری خواهــد

جهانیشــدن اســت .اسکیشیپاشــک ،)2012( 4ضمــن بــود (شــریعتی و همــکاران.)1391 ،

بیــان مطالعــات روبهرشــد در ایــن حــوزه ،بــر نقــش
میــراث فرهنگــی ناملمــوس در ایجــاد هویــت فــردی و

اجتماعــی تأکیــد کــرده و بــر ایــن نظــر اســت کــه ماهیــت
میــراث فرهنگــی ناملمــوس بــا ایجــاد هویــت در ارتبــاط

اســت و ایــن هویــت زمانــی افزایــش مییابــد کــه افــراد

زمــان و تالششــان را در ماهیــت ،احیــا و بازســازی ایــن
میــراث زنــده صــرف کننــد .ایــن درحالــی اســت کــه

کمینلــی و گــرف ( )2012بــه موضــوع میــراث فرهنگــی

ناملمــوس عمیقتــر مینگرنــد و در کنــار نقــش آن در

تقویــت فرهنــگ و هویــت هــر کشــور ،میــراث ناملمــوس
4. Skrzypaszek

میراث فرهنگی ناملموس ایران

ایــران ســرزمینی بــا پیشــینۀ تاریخــی ،فرهنگــی و هنــری

بســیار غنــی و ارزشــمند اســت و آثــار فرهنگــی ،هنــری،

معنــوی و طبیعــی چشــمگیری دارد کــه بیانگــر ابعــاد

گوناگــون زندگــی بشــر اســت .شــمار کل میــراث فرهنگــی
ناملمــوس ایــران (ثبــت ملــی شــده) تاکنــون  1150اثــر

بــوده اســت .در ســال  ،1388/2008نخســتین اجــاس
ثبــت آثــار میــراث ناملمــوس در یونســکو آغــاز شــد
و در ایــن هشــت ســال ،ایــران ده اثــر ناملمــوس نــوروز
( ،)2009ردیفهــای موســیقی ایرانــی ( ،)2009موســیقی
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بخشهــای خراســان ( ،)2010آییــن پهلوانــی و زورخانـهای آن در جایــگاه پایتخــت تئاتــر ایــران (فرهمنــد،)1391 ،
( ،)2010هنــر نمایشــی آییــن تعزیــه ( ،)2010مهــارت میــراث نقالــی نیــز در ایــن پژوهــش بررســی شــده اســت.
فرشبافــی فــارس ( ،)2010مهــارت فرشبافــی کاشــان

( ،)2010نقالــی یــا قصهگویــی اجرایــی ایرانــی (،)2011

دانــش ســنتی لنجســازی و دریانــوردی در خلیجفــارس

( )2011و قالیشــویی مشــهد اردهــال ( )2012را ،بهمنزلــۀ

نماینــدۀ بخشــی از میــراث عظیــم ناملمــوس ایرانیــان ،بــه
ثبــت جهانــی رســانده اســت (يونســکو.)1395 ،

در ایــن پژوهــش ،از میــان ده میــراث ناملمــوس

ثبتشــدۀ جهانــی ،چهــار میــراث آییــن پهلوانــی
و زورخانــهای ،موســیقی ســنتی ،تعزیــه و نقالــی بــا

توجــه بــه قلمــرو مکانــی و دسترســی پژوهشــگر بــه
شــهر اصفهــان بررســی شــده اســت .انتخــاب دو میــراث

موســیقی ســنتی و تعزیــه بهســبب آن اســت کــه ایــن

دو از میــراث ثبتشــدۀ ملــی در اســتان اصفهانانــد کــه
قلمــرو مکانــی پژوهــش اســت .اســتان اصفهــان در چنــد
ســال اخیــر ،پایتخــت ورزش پهلوانــی و زورخان ـهای شــده

اســت؛ ازایـنرو ،میــراث آییــن پهلوانــی و زورخانـهای هــم

بــرای بحــث و بررســی انتخــاب شــد .در پــی ثبــت ورزش
باســتانی در آبانمــاه  1389در فهرســت میــراث معنــوی
یونســکو از ســوی ایــران ،فدراســیون ورزش زورخان ـهای و

کشــتی پهلوانــی کشــو ٍر اصفهــان را پایتخــت فرهنگــی ایــن
رشــتۀ ورزشــی برگزیــد و دبیرخانــۀ دائمــی ورزش پهلوانــی

در اســفندماه  1390در اصفهــان افتتــاح شــد (هیئــت

ورزش پهلوانــی و زورخانــهای اســتان اصفهــان.)1394 ،
ازطرفــی ،ســابقۀ هنــر نمایــش در اصفهــان بــه بیــش از

ســیصد ســال پیــش و بــه عصــر صفــوی بازمیگــردد.

برخــی شــیوههای نمایشــی همچــون نقالــی ـ وصــف آن

بیــش از یــک قــرن پیــش ( )1294در کتــاب جغرافیــای
اصفهــان نوشــتۀ میــرزا حســینخان تحویــلدار آمــده
اســت ـ در عهــد صفــوی بهویــژه در دوران شــاه عبــاس

رواج داشــت و در قهوهخانههــا اجــرا میشــد کــه محــل

حضــور هنرمنــدان و شــاعران بــود .بهســبب پیشــینۀ

بســیار غنــی اصفهــان درزمینــۀ تئاتــر و نمایــش و شــهرت

کارآفرينی فرهنگی

کارآفرینــی فرهنگــی 5فراینــد ایدهپــردازی ،فرصتشناســی،

ایجــاد کســبوکار ،تأســیس مراکــز و بنگاههــای تولیــد

و عرضــۀ کاالهــا و خدمــات فرهنگــی اســت (کیاســی و
برومنــد .)76 :1388 ،بــه عبــارت دیگــر ،کارآفرینــی

فرهنگــی فراینــدی اســت کــه بــا ایــدۀ نوآورانــۀ فرهنگــی

آغــاز و بــه کســبوکاری فرهنگــی منتهــی میشــود
(همــان .)78 :در ایــن صــورت ،کارآفریــن فرهنگــی فــردی

اســت کــه بهگون ـهای نوآورانــه بــه احیــا و آفرینــش ارزش

فرهنگــی میپــردازد (همــان .)76 :ســوئدبرگ ()2006
بــر ایــن نظــر اســت کــه کارآفریــن فرهنگــی در تقاطــع
میــان کارآفرینــی ،فرهنــگ و اقتصــاد قــرار دارد .بــه گفتــۀ

کالمــر ( )2011کارآفریــن فرهنگــی کســی اســت کــه بــا

درک ارزشهــای فرهنگــی نــوآوری ایجــاد میکنــد و
بــابرقرارکــردن تعــادل میــان ارزشهــای اقتصــادی و

فرهنگــی و مراقبــت از زیربناهــای فرهنگــی جامعــه پدیــدار

میشــود .زاواال ( )2010بــر ایــن نظــر اســت کــه کارآفریــن

فرهنگــی راهحلهــای خــاق و نوآورانــه را بــرای بازطراحــی

ســازمانهای فرهنگــی ایجــاد میکنــد و خروجــی

جدیــدی را بــرای محصــوالت فرهنگــی تولیدشــده بــه

دســت اعضــای جامعــه میســازد .کارآفرینــان فرهنگــی
پنجــرهای از فرصتهــای بیشــمار بــرای متولیــان هنــر

و نیروهــای کار فرهنگــی ایجــاد میکننــد.

امــروزه کــه فعالیتهــای فرهنگــی بــه سمتوســوی

خوداشــتغالی و خودکارفرمایــی پیــش مـیرود ،کارآفرینــان

فرهنگــی در رونــد توســعه و پیشــرفت اقتصــاد فرهنــگ
تأثیــر بســزایی دارنــد ( .)Konrad, 2013: 308کارآفرینــان

فرهنگــی در اشــتغالزایی ،توســعۀ اقتصــادی ،توســعۀ

همبســتگی اجتماعــی و هویــت ،در جایــگاه ایجادکننــدۀ
مدلــی جدیــد از کار و تولیــدات خــاق قــرار دارنــد

( .)Wilson & Stokes, 2002: 37کارآفرینــی فرهنگــی
5. Cultural Entrepreneurship
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بررسی رویکرد متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی
گردشگری میراث فرهنگی ناملموس

بــا ســاخت فرصتهــای شــغلی فرهنگــی ،تولیــد ثــروت جشــنوارههای موســیقی نقشــی بســزا در توســعۀ گردشگری
و بهبــود شــرایط اقتصــادی پیشزمینــهای اساســی و حفــظ هویــت ایــن نــوع موســیقی دارد .منصــوری (،)2014
بــرای ارتقــای فرهنــگ جامعــه فراهــم م ـیآورد (کیاســی بــا تمرکــز بــر رابطــۀ میــان کارآفرینــی و میــراث فرهنگــی

و برومنــد .)76 :1388 ،در اقتصــاد پویــا ،ایدههــا و ناملمــوس ،رویکــرد توســعۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس را
محصــوالت و خدمــات فرهنگــی همــواره درحــال تغییرنــد از طریــق آمــوزش و توســعۀ کارآفرینــی مطــرح میکننــد.
و در ایــن میــان ،کارآفریــن فرهنگــی اســت کــه بــرای آنهــا ســرمایهگذاری در توســعۀ کارآفرینــی بــرای حرکــت

مقابلــه و ســازگاری بــا شــرایط جدیــد الگــو میآفرینــد بهســوی ایجــاد کســبوکار ،گردشــگری و توســعۀ حــوزۀ
(.)Coviello et al., 2011: 627

کارآفرینی گردشگری ميراث فرهنگی ناملموس

ل به منبع
امــروزه ،میــراث فرهنگــی ناملمــوس درحال تبدیـ 

فرهنگــی اصلــی اســت و بســیاری از فعالیتهــای فرهنگــی
بــر تجاریســازی ایــن میــراث بهمنزلــۀ داراییهــای اصلــی
جوامــع متکــی شــده اســت .ایــن تجاریســازی بــا حمایــت

از گروههــای متنوعــی از دانــش محلــی ،مهارتهــای
حرف ـهای (تخصصــی) ،هنرهــای دســتی و ســنتها صــورت
میگیــرد ( .)Naguib, 2013: 2179در ایــن رویکــرد ،جامعــۀ

هنرمنــدان و متولیــان احیــا و بازســازی میــراث فرهنگــی
ناملمــوس را بایــد ترغیــب و تشــویق کــرد تــا بــه پــرورش

میــراث فرهنگــی ناملمــوس را مهــم میداننــد.

براســاس پژوهشهــا ،میــراث فرهنگــی ناملمــوس

پایهگــذار گردشــگری خــاق اســت (شــاهی و خورشــید،

 .)1394ایــن خالقیــت در همــۀ عرصههــا ،ازجملــه
عرصههــای مذهبــی و آیینهــای ســنتی ،خــود را نشــان

داده و پایهگــذار توســعۀ مناطــق مختلــف کشــور شــده اســت
(کثیــری و همــکاران .)1391 ،بنابرایــن ،توســعۀ کارآفرینــی و

پــرورش ایدههــای خــاق درزمینۀ میــراث فرهنگــی ناملموس
ایــن میــراث ارزشــمند را بــا همــۀ ویژگیهــا و اهمیتهــای
فرهنگـیاش بهمنزلــۀ فعالیتــی اقتصــادی بـهکار میگیــرد و از

ایــن مقولــۀ جدیــد در حــوزۀ کسـبوکار بهرهبــرداری میکنــد.

نوآوریهــای پویــا در ایــن نظــام بپردازنــد .حرکــت در ایــن مدل پژوهش

مســیر بــه شــخص منحصربهفــردی هماننــد کارآفریــن توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی از اهــداف

نیــاز دارد کــه نخســتین خطرهــای چنیــن فعالیتــی را کشــورهای درحالتوســعه اســت .کشــورها بــرای رســیدن
برعهــده گیــرد

(.)Cominelli & Greffe, 2012: 249

بــه ایــن اهــداف از ابزارهایــی متفــاوت بهــره میگیرنــد.

هایتــی و همــکاران ( )2015میــراث فرهنگــی ازآنجاکــه «اشــتغال» از عوامــل اصلــی رشــد و توســعۀ

ناملمــوس در جوامــع کارآفریــن را منبعــی مهــم و بـاارزش کشــورها بهشــمارآمــده اســت ،متغیرهــای اقتصــادی

بــرای ســرمایهگذاریهای جدیــد ،بهویــژه در حوزههــای دیگــر ازجملــه تولیــد ناخالــص ملــی ،عرضــۀ کاال ،خدمــات
گردشــگری ،معرفــی میکننــد .آنهــا بــا نگاهــی کلــی بــه مســتقیماً از آن تأثیــرپذیرفتهانــد .کشــورهای مختلــف
دانــش کارآفرینــی نشــان میدهنــد چــه منابعــی بــه بــا بهکارگیــری ســرمایههای داخلــی و خارجــی ،در
اهالــی فرهنــگ و کارآفرینــان در حوزههــای فرهنــگ پــی طراحــی ســازوکارهایی بــرای اشــتغالبیشــترند.

کمــک میکنــد تــا ایدههایــی جــذاب بــرای همکاریهــا طراحــی ســازوکارهای ایجــاد کســبوکار از سیاســتهای

و ســرمایهگذاریهای جدیــد در ایــن حــوزه و درزمینــۀ مؤثــر بــرای رفــع محرومیــت ،فقــر و بیــکاری

میــراث فرهنگــی ناملمــوس خلــق کننــد .بــرای مثــال اســت ( .)Shane & Venkataraman, 2000: 218

در حــوزۀ موســیقی ،بهویــژه موســیقی محلــی ،پِژوهــش در ایــن میــان ،برخــی محققــان مؤلفههــای مؤثــر در
تــاجزاده نمیــن و هاشــمزاده ( )1393نشــان میدهــد کــه ایجــاد کس ـبوکار را بررســی کردهانــد .ایــن پژوهشهــا نشــان

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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میدهــد هفــت مؤلفــۀ عملکــردی و خروجی کسـبوکار ،یعنی در خــال فراینــد کدگــذاری آشــکار شــود.
ســودآوری ،کمــک بــه رشــد اقتصادی منطقه ،اثربخشــی ،رشــد

بــرای تعییــن نمونــه در ایــن پژوهــش ،از نمونهگیــری

درآمــد کسـبوکار ،بازگشــت ســرمایه ،ســودمندی و چشـمانداز نظــری و گلولهبرفــی اســتفاده شــده اســت .پانــزده مصاحبــۀ

از موفقیتهــای کس ـبوکارهای کارآفرینانــه بهشــمار میآینــد نیمهســاختاریافته از جامعــۀ آمــاری پژوهش ،شــامل کارآفرینان
(انصــاری و همــکاران.)141 :1391 ،

و صاحبــان کســ 
بوکارهای فرهنگی ـ هنــری ،هنرمنــدان،

بوکار کارشناســان و مســئوالن ایــن حوزههــا در اصفهــان انجــام
در زمینههــای فرهنگــی هم پتانســیل ایجاد کسـ 

بــا تأکیــد بــر حــوزۀ گردشــگری مطالعــه شــده اســت .پذیرفتــه اســت .جــدول  1وضــع مشــارکتکنندگان در

ارزیابــی فضــای کسـبوکار در زمینههــای فرهنگــی ،ازجمله پژوهــش را نشــان میدهــد .مصاحبههــای تحقیــق تــا رســیدن

گردشــگری ،نشــان میدهــد مؤلفههــای ایجــاد کس ـبوکار بــه کفایــت نظــری ادامــه یافــت .از مصاحبــۀ یازدهــم بهبعــد،

در ایــن زمینــه ،بیشــتر برپایــۀ خالقیــت ،نــوآوری ،رشــد ،مفهومــی جدیــد بهدســت نیامــد؛ امــا بــرای اطمینــان ،چهــار

توســعه و همچنیــن ســازگاری زیســتمحیطی بنــا نهــاده مصاحبــۀ دیگــر بــا مشــارکتکنندگان منتخــب صــورت گرفت.
شــده اســت (سجاســی قیــداری و همــکاران.)20 :1393 ،

نیــز دلبــری و داودی ( )1391اســتفاده از جاذبههــا را

بهمنزلــۀ مؤلفههــای اصلــی در توســعۀ کســبوکارهای
فرهنگــی مبتنــی بــر گردشــگری مطــرح میکننــد.

جدول  :1توصیف مشارکتکنندگان در پژوهش

جامعۀ آماری

پژوهشــگران مطالعــۀ حاضــر بــا توجــه بــه رویکــرد

آن (حــوزۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس) ،آثــار گذشــته را

بررســی کردهانــد؛ امــا بــه تحقیقــی مســتقیم و جامــع در
ایــن زمینــه دســت نیافتهانــد .اگرچــه برخــی پژوهشهــا
مؤلفههــای موردنیــاز کارآفرینــی و ایجــاد کســبوکار در

کارآفرينان
و صاحبان
کسبوکارهای
فرهنگی ـ هنری
و میراث فرهنگی
ناملموس

ایــن حــوزه را بهصــورت پراکنــده بیــان کردهانــد.
روششناسی پژوهش و گردآوری دادهها

ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه هــدف و جهتگیــری آن،

کیفــی و کاربــردی اســت و از نظــر ماهیــت ،اکتشــافی و

هنرمندان /فعاالن
حوزۀ میراث
فرهنگی ناملموس

اســتقرایی بهشــمار میآیــد .دادههــا از طریــق مصاحبــۀ

عمیــق گــردآوری و بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا ،از

نظریــۀ دادهبنیــاد مبتنــی بــر رویکــرد پدیدارشــوندۀ

گلیــزر و اســتراوس اســتفاده شــده اســت .گلیــزر و
اســتراوس ( )Glaser & Strauss, 2009ایــن روش را کشــف

نظریــه از طریــق پژوهشهــای دقیــق اجتماعــی وصــف
کردهانــد .در رویکــرد گلیــزر و اســتراوس ،پژوهشــگر در

یافتــن شــرایط علــی ،زمینــهای ،راهبردهــا ،پیامدهــا و

شــرایط مداخلهگــر محــدود نیســت و نظریــه میتوانــد

کارشناسان و
مسئوالن حوزۀ
میراث فرهنگی
ناملموس

مشارکتکنندگان

جنسيت

سن

ميزان
تحصيالت

محل
فعاليت

کد

 1نفر موسيقی
سنتی

مرد

 46سال

ديپلم

اصفهان

 1نفر صنايعدستی

مرد

 46سال

فارغالتحصيل
صناي ع دستی

کاشان

مشارکتکنندۀ 10

 1نفر تعزيه

مرد

 49سال

ديپلم

برخوار

مشارکتکنندۀ 7

 1نفر موسيقی
سنتی

مرد

 53سال

ليسانس اقتصاد

اصفهان

مشارکتکنندۀ 9

 1نفر نقالی

مرد

 66سال

ديپلم

بیشتر
شهرهای
کشور

مشارکتکنندۀ 4

 2نفر تعزيه

مرد

 45سال

ديپلم

سميرم

مشارکتکنندۀ 5

 48سال

ديپلم

برخوار

مشارکتکنندۀ 12

 1نفر نقالی

مرد

 55سال

ليسانس
کارگردانی

اصفهان

مشارکتکنندۀ 14

 1نفر آيين
پهلوانی و
زورخانهای

مرد

 2نفر آیین
پهلوانی و
زورخانهای

مرد

 2نفر در دفتر
مطالعات ،پژوهش
و برنامهريزی
ميراث فرهنگی

مرد

مشارکتکنندۀ 13

 58سال

زير ديپلم

اصفهان

مشارکتکنندۀ 3

 70سال

ليسانس ادبيات

اصفهان

مشارکتکنندۀ 1

 38سال

فوق ديپلم برق

اصفهان

مشارکتکنندۀ 11

 37سال

دکتری
آيندهپژوهی

اصفهان

مشارکتکنندۀ 2

 33سال

دکتری تاريخ

اصفهان

مشارکتکنندۀ 8

 1نفر در
مستندنگاری
و ثبت ميراث
فرهنگی ،تاريخی
و معنوی

زن

 37سال

ليسانس معماری

اصفهان

مشارکتکنندۀ 6

 1نفر کارشناس
میراث فرهنگی

مرد

 48سال

فوق لیسانس
گردشگری

اصفهان

مشارکتکنندۀ 15
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بررسی رویکرد متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی
گردشگری میراث فرهنگی ناملموس

 60درصــد بیشــتر اســت ،قابلیــت اعتمــاد کدگذاریهــا

همزمــان بــا جمــعآوری دادههــا و مصاحبــه ،مرحلــۀ تأییــد شــده اســت (.)Kvale, 1996
تجزی هوتحلیــل آغــاز شــده اســت .نــام ایــن مرحلــه کدگــذاری

و شــامل روشهــای مفهومپــردازی از دادههــا اســت .کدگــذاری

بــا ســه شــیوۀ بــاز ،محــوری و انتخابــی صــورت گرفتــه اســت

(داناییفــرد و امامــی .)79 :1386 ،نرمافــزار بهکاررفتــه بــرای
کدگــذاری اطلست ـیآی ( )Atlas.tiاســت کــه بــرای تحلیــل

دادههــای کیفــی اســتفاده میشــود (اکبــری و غفوریــان،

 .)55 :1393پــس از انجــام فراینــد کدگــذاری 76 ،مفهــوم،
 12مقولــه و  5قضیــه بهدســت آمــده اســت (شــکل .)1

يافتههای پژوهش
قضایای استخراجشده

قضیــۀ  :1کارآفرینــی گردشــگری بــر مبنــای میــراث
فرهنگــی ناملمــوس امکانپذیــر اســت.

مقــوالت زیرمجموعــۀ قضیــه :متمایزبــودن ،ســود اجتماعــی،
خالقیــت و نــوآوری ،اشــتغالزایی ،رشــد اقتصــادی

زیرســاختهای الزم ،بــازار جــذاب ،خالقیــت

و نــوآوری ،مزیــت رقابتــی و ســود اجتماعــی ایــن

کســبوکارها فضــای جذابــی را بــرای کارآفرینــان

فرهنگــی فراهــم مـیآورد .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد

کــه گردشــگری میــراث فرهنگــی مــدل بســیار مناســبی
بــرای کارآفرینــی در ایــن حــوزه اســت« .گردشــگری
میــراث فرهنگــی ناملمــوس» ایــدهای بــرای ارتقــای ســطح

کارآفرینــی میــراث فرهنگــی ناملمــوس ،درآمدزایــی و
جذابیــت ایــن کارآفرینــی بهشــمار میآیــد .میــراث

فرهنگــی ناملمــوس را میتــوان بخشــی از فعالیتهــای

گردشــگری درنظــر گرفــت؛ زیــرا فرهنــگ زنــده و

ناملمــوس ازجملــه آدابورســوم ،آیینهــا و مراســم
شکل  :1مقوالت استخراجشده از کدگذاری محوری

اعتبــار پژوهــش بــا روشهــای بازبینــی خبــرگان در تمــام

مراحــل پژوهــش ،بازبینــی مشــارکتکنندگان بــا ارائــۀ

مصاحبههــای آنهــا و تأییــد کلیــات یافتههــا از ســوی
مشــارکتکنندگان ارزیابــی شــده اســت (عبــاسزاده،

 23 :1391ـ  .)24همچنیــن ،بــرای محاســبۀ پایایــی ،از
روش پایایــی بازآزمــون ( )Kvale, 1996: 297و روش توافق

درونموضوعــی دوکدگــذار ()Rao & Perry, 2003: 241
اســتفاده شــده اســت .نتایــج محاســبۀ پایایــی بازآزمــون
و توافــق درونموضوعــی دوکدگــذار نشــان میدهــد کــه

پایایــی بازآزمــون مصاحبههــا  88درصــد و پایایــی بــه
روش توافــق درونموضوعــی کدگــذار  76درصــد اســت.

بنابرایــن ،ازآنجاکــه میــزان پایایــی در هــر دو روش از

مذهبــی و موســیقی محلــی ،هماننــد میــراث فرهنگــی
ملمــوس ،بــرای گردشــگران جذابیتــی بســیار دارد.

گردشــگری میــراث فرهنگــی افزونبــر آنکــه بســتری

مناســب بــرای حفاظــت از میــراث فرهنگــی ناملمــوس و

احیــای آن اســت ،فرصتهــای شــغلی جدیــد ،درآمدزایــی

و جذابیــت بیشــتر کارآفرینــی میــراث فرهنگــی ناملمــوس
را بهوجــود مــیآورد.

قضیــۀ  :2کارآفرینــی بــر مبنــای میــراث فرهنگــی
ناملمــوس بایــد بــا هــدف اولیــۀ حفــظ میــراث

فرهنگــی صــورت پذیــرد.

مقــوالت زیرمجموعــۀ قضیــه :نیــروی انســانی عاشــق،
حفاظــت از میــراث ،پیچیدگــی کسـبوکار میــراث فرهنگــی
نا ملمو س

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد افــرادی کــه

قصــد ورود بــه حــوزۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس و ایجــاد

بوکار میــراث
حفاظــت از میــراث ناملمــوس ،پیچیدگــی کس ـ 
ناملمــوس ،نیروی انســانی عاشــق

نتایــج پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه ایجــاد

کسـبوکار در ایــن زمینــه را دارنــد بایــد بــه حــوزۀ فرهنگ

و هنــر و میــراث فرهنگــی ناملمــوس عالقهمنــد باشــند کســبوکار درزمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس ،فقــط
و هدفشــان حفاظــت و نگــهداری از آن باشــد .بــدون بــا انگیــزۀ حفاظــت از ایــن میــراث و بــا نگاهــی غیرمــادی

عالقهمنــدی و عشــق بــه ایــن حــوزه موفقیتــی بهدســت امکانپذیــر اســت .بــرای ایجــاد کســبوکار در ایــن
زمینــه ،نبایــد نــگاه بــازاری و ســودآورانه داشــت (جــدول
نمیآیــد.
قضیــۀ  :3بــر مبنــای شــاخصهای اقتصــادی مــدل .)2 ،اگــر ایجــاد کســبوکار درزمینــۀ میــراث فرهنگــی
کارآفرینــی و ایجــاد کســبوکار در ایــن حــوزه بایــد ناملمــوس ،بــا اندیشــۀ ســودآوری و بــا نگاهــی مــادی

بــا نگاهــی غیرمــادی صــورت گیــرد.

باشــد ،هــدف حفاظــت و احیــا نادیــده گرفتــه خواهــد

مقــوالت زیرمجموعــۀ قضیه :نداشــتن نــگاه کاسـبکارانه ،شــد.

جدول  :2تحلیل نظر مشارکتکنندگان در امکانپذیری کارآفرینی میراث ناملموس
نظرها

مشارکتکننده

در بحــث فرهنــگ ،بهویــژه فرهنــگ ناملمــوس ،کارآفرینــی بــا دیــدگاه مــادی بــه موفقیــت نخواهــد
رســید .امــا درصورتیکــه غیــر از ایــن باشــد ،امکانپذیــر اســت.

مشارکتکنندۀ 1

هرکســی شــاید نتوانــد در حــوزۀ فرهنگــی کار کنــد و قطعـاً ویژگیهــا و مشــخصههای فــردی خاصــی
الزم اســت .بــرای کارکــردن در حوزههــای فرهنگــی ،ظرافــت و طبــع روحــی ویــژهای نیــاز اســت.
ضمــن آنکــه فعالیتهــا و اشــتغالهای فرهنگــی بــه آن حــدی از بلــوغ نرســیده اســت کــه اقتصــاد و
درآمدزایـیای بیشــتر از فعالیتهــای غیرفرهنگــی داشــته باشــد .بنابرایــن ،فــردی مناســب ایــن حــوزه
اســت کــه بــه فکــر درآمدزایــی نباشــد.

استخراج مفهوم
لزوم نگاه فرهنگی به فعالیتهای میراث ناملموس
نداشتن نگاه مادی به فعالیتهای میراث ناملموس

مشارکتکنندۀ 2

ویژگیهای روحی خاص کارآفرینان فرهنگی
درآمدزایی پایین فعالیتهای میراث ناملموس
نداشتن نگاه مادی به فعالیتهای میراث ناملموس

ایــن کاری فرهنگــی اســت (کارآفرینــی میــراث ناملمــوس) ،کاری حیاتــی اســت و نمیتــوان درآمــدی از
آن انتظــار داشــت .وقتــی هــدف درآمدزایــی در میــان باشــد ،کل کار فرهنگــی ازبیــن مـیرود.

مشارکتکنندۀ 3

لزوم نگاه فرهنگی به فعالیتهای میراث ناملموس
حفظ اصالت میراث ناملموس

در کارهــای فرهنگــی ،اول نبایــد از درآمــد ســخنی گفــت .شــما کار را انجــام میدهیــد ،شــاید
درآمــدی هــم داشــته باشــید .اصــ ً
ا شــما در ایــن کار ،از پــول فــراری باشــید.

مشارکتکنندۀ 4

اولویت در حفظ میراث ناملموس
نداشتن نگاه مادی به فعالیتهای میراث ناملموس

مــا بهســبب عشــق و عالقـه بــه کارهــای فرهنگــی در ایــن شــغل هســتیم .اگــر بــرای درآمــد انجامــش
دهیــم ،اصــل میــراث را ازبیــن خواهیــم بــرد.

مشارکتکنندۀ 5

مــا ایــن کار را فقــط بــرای اینکــه جنبــهای فرهنگی ـ مذهبــی دارد ،انجــام میدهیــم؛ نیــز،
عالقـهای بســیار بــه آن داریــم .بــه آن اهمیــت میدهیــم و میدانیــم کــه ســندی تاریخــی بــه یــادگار
از مــا خواهــد مانــد.
اصـ ً
ا نبایــد از موضــع درآمــد بــه کارهــای فرهنگــی نــگاه کــرد .شــاید در کنــار ایــن شــغل ،درآمدهایــی
هــم کســب شــود؛ ولــی ،داشــتن نگاهــی کاس ـبکارانه مــا را از اصــل فعالیــت دور نگــه م ـیدارد .اگــر
آن را کسـبوکار ندانیــم و فقــط همــان نــگاه فرهنگـی برایمــان بمانــد ،نتیجـهای بهتــر خواهیــم گرفــت.
فرهنــگ بــا فکــر و ذهــن انســان در ارتبــاط اســت و اگــر جنبــۀ رقابتــی و ســودآوری بگیــرد ،کمکــم
بــه ســمتی خواهــد رفــت کــه ماهیتــش را بــرای درآمــد ازدســت خواهــد داد.
نــگاه درآمدزایــی بــه کار فرهنگــی نادرســت اســت .مــدرس و کســی کــه میخواهــد در آمــوزش،
شــناخت و ســاختار میــراث فرهنگــی ناملمــوس ،تأثیــری مثبــت بگــذارد ،بایــد نگاهــی فرهنگــی داشــته
باشــد و هیچوقــت نــگاه مــادی او غلبــه نکنــد .بلــه ،درآمــد خــوب اســت؛ امــا درصورتیکــه ایــن نــگاه
غلبــه کنــد ،فــرد را از نتیجــۀ دلخــواه دور خواهــد کــرد .بنابرایــن ،بایــد کار فکــری خوبــی انجــام گیــرد
تــا کار فرهنگــی بــه کسـبوکار تبدیــل نشــود.

مشارکتکنندۀ 6

مشارکتکنندۀ 7

مشارکتکنندۀ 8

مشارکتکنندۀ 9

عالقهمندی به فعالیتهای میراث ناملموس
حفظ اصالت میراث ناملموس
نداشتن نگاه مادی به فعالیتهای میراث ناملموس
توجه به اهمیت فرهنگی ـ مذهبی میراث ناملموس
عالقهمندی به فعالیتهای میراث ناملموس
توجه به اهمیت تاریخی میراث ناملموس
نداشتن نگاه مادی به فعالیتهای میراث ناملموس
لزوم نگاه فرهنگی به فعالیتهای میراث ناملموس
درآمدهای حاشیهای فعالیتهای میراث ناملموس
حفظ اصالت میراث ناملموس
نداشتن نگاه مادی به فعالیتهای میراث ناملموس
ماهیت غیررقابتی فرهنگ
نداشتن نگاه مادی به فعالیتهای میراث ناملموس
حفظ ماهیت فرهنگی میراث ناملموس
نداشتن نگاه مادی به فعالیتهای میراث ناملموس
نگاه فرهنگی در آموزش کارآفرینی میراث ناملموس
لزوم نگاه فرهنگی به فعالیتهای میراث ناملموس

میرواحدی و قائدیها هونجانی

بررسی رویکرد متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی
گردشگری میراث فرهنگی ناملموس

139

نظرها

مشارکتکننده

اگــر تنهــا بحــث درآمدزایــی باشــد ،امکانپذیــر نیســت و حتــی مخــرب هــم خواهــد بــود .انســان
بســیاری از چیزهــا را ازدســت میدهــد یــا زیــر پــا میگــذارد .اصــل ایــن اســت کــه اصالــت تعزیــه،
نقالــی ،ورزش زورخان ـهای و موســیقی ســنتی حفــظ شــود.

مشارکتکنندۀ 11

کار فرهنگــی بــا عشــق و عالقــه همــراه اســت .ممکــن اســت شــغلی پردرآمــد هــم باشــد ،ولــی فــرد
عالقـهای بــه آن نداشــته باشــد .اگــر انســان هنــر را بشناســد و بــه آن اعتقــاد داشــته باشــد ،حتــی اگــر
درآمــدی هــم در میــان نباشــد ،بــا عالقــه و عشــقورزی شــدید آن را دنبــال خواهــد کــرد.

مشارکتکنندۀ 12

کســی کــه درزمینــۀ هنــر پــا میگــذارد ،در هــر زمانــی ،نگاهــی مــادی نبایــد داشــته باشــد .مادیــات
بــرای زندگــی الزم اســت ،امــا برکــت هــم جایگاهــی برجســته دارد .هنرمنــد بایــد حدوحــدودش را
بــا مادیــات درســت طراحــی کنــد .اگــر دقتــی درســت نباشــد ،درآمــد بهدســت خواهــد آمــد و جــای
همــه چیــز را خواهــد گرفــت.
امــکان کارآفرینــی داریــم ،امــا دقــت ،طراحــی و آدمهایــی متخصــص و عاشــق ایــن حــوزه الزم اســت،
نــه کســی کــه فقــط آمــده باشــد تــا پــول دربیــاورد.

مشارکتکنندۀ13

مشارکتکنندۀ 14

استخراج مفهوم
حفظ اصالت میراث ناملموس
حفظ ماهیت فرهنگی میراث ناملموس
عالقهمندی به فعالیتهای میراث ناملموس
لزوم شناخت در حوزۀ فرهنگ و هنر
اولویت در حفظ میراث ناملموس

لزوم نگاه فرهنگی به فعالیتهای میراث ناملموس
برنامهریزی فرهنگی در فعالیتهای میراث ناملموس
لزوم داشتن هدف فرهنگی فعاالن میراث ناملموس
لزوم وجود نیروی انسانی متخصص و عالقهمند

قضیــۀ  :4کارآفرینــی درزمینــۀ میــراث فرهنگــی حمایــت و پشــتیبانی دولــت اســت و بــدون چنیــن حمایتی،
ناملمــوس نیازمنــد حمایــت مســتقیم دولــت اســت .کارآفرینــی در ایــن حــوزه بهســختی انجــام میگیــرد و

مقــوالت زیرمجموعــۀ قضیــه :حمایــت دولــت ،آگاهســازی و نتیجـهای مطلــوب نــدارد (جــدول  .)3آگاهســازی ،تبلیغــات
و حمایــت مســتقیم دولــت از گردشــگری میــراث فرهنگــی

تبلیغــات ،ســود اجتماعــی

حمایــت دولــت ـ کــه در مــدل تحقیــق دیــده نشــده ناملمــوس ،در زمــرۀ نقشهــای دولــت در توســعۀ کارآفرینی

بــود ـ یکــی از شــاخصهای مدنظــر در حــوزۀ کارآفرینــی و ایجــاد کس ـبوکار درزمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس
فرهنگــی بهشــمار آمــده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج ،قــرار میگیــرد.
کارآفرینــی درزمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس ،نیازمنــد

جدول  :3تحلیل نظر مشارکتکنندگان دربارۀ حمایت دولت از کارآفرینی میراث فرهنگی ناملموس
نظرها

مشارکتکننده

مــا حتمــاً بــه حمایــت دولــت نیــاز داریــم .مــا بــا عالقــه و عشــق ایــن کار را میکنیــم؛ ولــی اگــر
بخواهیــم اینهــا (میــراث ناملمــوس) بمانــد ،دولــت بایــد وارد شــود و کاری اساســی انجــام دهــد .مــا
تنهــا نمیتوانیــم.

مشارکتکنندۀ 1

ت مادی و معنوی از فعاالن میراث ناملموس
حمای 
حمایت از فعالیتهای مردمی
طراحیهای 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 ،بحثهــای فرهنگــی را در ایــن زمینــه
گســترش دهــد .احتمــال دارد خــود افــراد نتواننــد بهتنهایــی ایــن میــراث را شناســایی کننــد.

مشارکتکنندۀ 2

تدوین برنامههای آموزشی دولت
گسترش تبلیغات دولتی
تدوین برنامههای فرهنگی دولتی
حمایت از فعالیتهای مردمی

تــا پشــتیبانی مســئوالن و دولــت نباشــد ،ایــن کار شــدنی نیســت .مــا هــر کاری هــم انجــام دهیــم ،بــاز
نیــاز داریــم کــه دولــت از مــا حمایــت کنــد.

مشارکتکنندۀ 3

ت مادی و معنوی از فعاالن میراث ناملموس
حمای 
حمایت از فعالیتهای مردمی

برخــی مســائل مثــل همیــن فعالیتهــای میــراث ،بهدســت مــردم هدایــت میشــود و دولتهــا هیــچ
نقشــی در ایــن قضیــه ندارنــد .ایــن ماجــرا کمکــم بهســبب ورود مــردم بــا اهــداف مختلــف تغییــر
میکنــد و بــا بحــث اولیـهاش متفــاوت میشــود .دولــت بایــد بــه ایــن نتیجــه برســد کــه آنهــا (میــراث
ناملمــوس) را حفــظ کنــد.

مشارکتکنندۀ 6

برخــی از ایــن میــراث درحــال فراموشــی اســت .اگــر میــراث فرهنگــی و دولــت بــرای ایــن کار بیشــتر
ســرمایهگذاری کننــد ،آثــاری بیــش از ایــن ثبــت خواهــد شــد .مــردم ایــران هــم از ایــن رویــه بســیار
اســتقبال میکننــد و بــه ســمت ایــن میــراث میآینــد.

مشارکتکنندۀ 7

استخراج مفهوم

حمایت از فعالیتهای مردمی
تدوین برنامههای ملی
حفظ میراث ناملموس ملی
احیای میراث ناملموس
سرمایهگذاریهای فرهنگی دولت
مستندنگاری میراث ناملموس
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استخراج مفهوم

نظرها

مشارکتکننده

اگــر دولــت بــه انــدازۀ یکدهــم از ســرمایهگذاری درزمینــۀ فوتبــال ،در کارهــای فرهنگی ـ مذهبــی
ســرمایهگذاری کنــد ،پیشــرفتی بســیار حاصــل خواهــد شــد .در ایــن صــورت ،جــای میــراث فرهنگــی
بیشــتر بــاز میشــود و بــه فراموشــی ســپرده نخواهــد شــد.

مشارکتکنندۀ 8

سرمایهگذاریهای فرهنگی دولت
تدوین برنامههای فرهنگی دولت
گستردهسازی فعالیتهای میراث ناملموس
احیای میراث ناملموس

الزم اســت کــه دولــت جریانهــای فرهنگــی و فکــر فرهنگــی را در جامعــه بــه دســت بگیــرد و هزینـهاش
را هــم پرداخــت کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت ،متأســفانه شــماری انــدک از جامعــه میتواننــد بــرای ایــن
شــرایط هزینــه کننــد و بــه آن دســت یابنــد.

مشارکتکنندۀ 9

حمایــت مــادی و معنــوی از فعــاالن میــراث
نا ملمــو س
محدودیت حمایتهای مردمی

دولــت بــرای ایــن کار بایــد هزینــه کنــد .هیچوقــت دولــت بــه افــرادی کــه در ایــن زمینــه کار میکننــد
آمــوزش نــداده اســت .اگــر دولــت زیرســاختها را رونــق دهــد ،کارهــای دیگــر را افــراد انجــام خواهنــد
داد.

مشارکتکنندۀ 10

ت مادی و معنوی از فعاالن میراث ناملموس
حمای 
آموزش نیروی انسانی
حمایت از فعالیتهای مردمی

دولــت از هنــر ،هنرمنــد و اســتادان بایــد حمایــت کنــد .بــرای هنرمنــد ،ارزشگــذاری از پــول مهمتــر
اســت .اگــر حمایــت مــادی را هــم درنظــر بگیریــم ،بهتــر اســت بــه دســت دولــت و بــا طراحــی و بینشــی
درســت اتفــاق بیفتــد.

مشارکتکنندۀ 11

حمایت مادی و معنوی از فعاالن میراث ناملموس
ارزشگذاری هنرمندان
برنامهریزیهای فرهنگی دولتی

در ایــن مملکــت ،بودجـهای بســیار صــرف میشــود .بایــد بــه فرهنــگ اهمیــت بدهنــد و در ایــن زمینــه
ســرمایهگذاری کننــد .دولــت ،شــهرداری و میــراث فرهنگــی بایــد کمــک کننــد.

مشارکتکنندۀ 13

تخصیص بودجه
سرمایهگذاریهای فرهنگی دولت
نقش نهادهای دولتی مرتبط

چقــدر امکانــات در جامعــه موجــود اســت و چقــدر مــردم حاضرنــد بــرای ایــن کار پــول بدهنــد .آنقــدر
هــم بــه حمایــت مالــی دولــت نیــازی نیســت؛ تنهــا در حــدی کــه حمایــت کنــد و ایــن کار اجــرا شــود.
نهتنهــا ایــن کار درآمــدزا اســت ،بلکــه بــه برجســتهبودن و شــهرت اصفهــان هــم کمــک میکنــد.

مشارکتکنندۀ 14

فراهمآوری امکانات
تخصیص بودجه
حمایــت مــادی و معنــوی از فعــاالن میــراث
نا ملمــو س
ارتقای سطح فرهنگی شهر

قضیــۀ  :5الگــوی کارآفرینــی میــراث فرهنگــی بحث و نتیجهگیری

ناملمــوس در دو شــاخص اقتصــادی (نــگاه غیرمــادی) و

الگــوی کارآفرینــی گردشــگری میــراث فرهنگــی

حمایــت مســتقیم دولــت بــا الگــوی رایــج کارآفرینــی ناملمــوس در مقابــل الگــوی کارآفرینــی

متفــاوت اســت.

بــا تمرکــز بــر آنچــه در ایــن پژوهــش مطــرح

مشــارکتکنندگان نــگاه ســودآورانه و بــازاری بــه شــد و بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش ،دو مؤلفــۀ نــگاه
ایجــاد کســبوکار درزمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس غیرمــادی و مداخلــۀ مســتقیم دولــت در تضــاد بــا ادبیــات

را اشــتباه میداننــد .نداشــتن نــگاه مــادی در ایجــاد کارآفرینــی و کســبوکار قــرار گرفتــه اســت .در ادبیــات
کســبوکار درزمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس بدیــن کارآفرینــی و تعاریــف مختلــف متخصصــان از کارآفرینــی،

معنــی اســت کــه ســودآوری در ایــن حــوزه نقشــی نــدارد ســودآوری و درآمدزایــی ا ز اهــداف و انگیزههــای اصلــی
و انســانهای عاشــق و عالقهمنــد بــه فرهنــگ و هنــر و کارآفریــن بــرای ایجــاد کســبوکار بهشــمار آمــده اســت

میــراث فرهنگــی ناملمــوس بایــد وارد ایــن حــوزه شــوند( .هزارجریبــی .)171 :1382 ،کارآفریــن بهمنزلــۀ فــردی
در ایــن حــوزه ،کارآفریــن در اندیشــۀ کســب ســود نیســت کــه کس ـبوکاری را شــروع و اجــرا میکنــد ،موفقیتــش را

و هــدف او حفــظ ،نگــهداری و احیــای میــراث فرهنگــی از میــزان ســود بهدس ـتآمده ارزیابــی میکنــد .بنابرایــن،
ناملمــوس اســت .از ســویی ،مشــارکتکنندگان تأکیــد ســود ،درآمــد و منفعــت مالــی معیــاری بــرای موفقیــ 
ت

داشــتهاند کــه تحقــق کارآفرینــی گردشــگری میــراث اســت و کارآفریــن انتظــار دارد در آینــده ســود اقتصــادی
فرهنگــی ناملمــوس بــدون دخالــت مســتقیم دولــت مناســبی نصیبــش شــود (داناییفــرد و همــکاران:1386 ،
امکانپذیــر نخواهــد بــود.

227؛ هزارجریبــی ،همــان).
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بنابرایــن ســؤال بیپاســخ ایــن اســت کــه اگــر ایجــاد را متولــی رشــد و اشــتغال جامعــه بدانــد ،بلکــه وظیفــۀ

کسـبوکار درزمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس بــا شــرط دولــت هدایــت و نظــارت بــر فعالیــت بخــش خصوصــی
نداشــتن نــگاه مــادی امکانپذیــر باشــد ،کارآفریــن چگونــه اســت (حســینی و مرادپــور .)1391 ،دولــت میتوانــد بــا
میتوانــد ســود بهدســت آورد؟ عشــق و عالقهمنــدی بــه دادن تســهیالت و پیگیــری سیاسـتهای مناســب ،حرکــت

حــوزۀ فرهنــگ و هنــر و میــراث فرهنگــی ناملمــوس شــاید کارآفرینــان را شــدت و شــتاب دهــد .همــۀ تســهیالت

ســبب ورود کارآفریــن بــه ایــن حــوزه و ایجــاد کسـبوکار و حمایتهــای دولــت از کارآفرینــان مالــی نیســت و
شــود ،امــا کسـبوکاری بــدون ســود مناســب تا چــه زمانی خدماتــی همچــون مشــاوره ،آمــوزش ،اطالعــات عمومــی و
دوام خواهــد داشــت؟ کارآفریــن ممکــن اســت بتوانــد تــا حرفـهای را هــم دربــر دارد (قمبرعلــی و همــکاران:1393 ،

مدتــی انــدک ،بــا هــدف حفاظــت و نگ ـهداری از میــراث  .)77ایــن سیاســتگذاریها و پشــتیبانیها دربردارنــدۀ

فرهنگــی ناملمــوس فعالیــت کنــد ،امــا درآمــد ناکافــی بــه فرهنگســازی و ترویــج روحیــۀ کارآفرینــی ،اصالحــات
او اجــازۀ طــی مســیر و رشــد و پیشــرفت نخواهــد داد و ســاختاری و نهادســازی ،ایجــاد مؤسســات آموزشــی

فعالیتــش را متوقــف خواهــد کــرد .بنابرایــن ،میتــوان دولتی ـ خصوصــی ،کمــک بــه راهانــدازی و ادارۀ کارگاههای

گفــت کارآفریــن بایــد میــان نداشــتن نــگاه مــادی و کســب کســبوکارهای کوچــک ،آمــوزش کارآفرینــی از طریــق
درآمــد و ســود بــه تعادلــی برســد .امــا ایــن تعــادل چگونــه مــدارس و دانشــگاهها و آژانسهــای دولتــی ،آمــوزش
ایجــاد میشــود و کارآفریــن از چــه راهــی میتوانــد بــه کارآفرینــی از طریــق آموزشهــای ازراهدور و رســانهای،

ایجــاد کســبوکار در حــوزۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس مشــاورههای مالی ـ فنــی و مدیریتــی و اطالعرســانی

بپــردازد کــه در کنــار هــدف اصلــی حفاظــت و نگـهداری از دولتــی اســت (احمدپــور داریانــی و مقیمــی.)26 :1380 ،
میــراث فرهنگــی ناملمــوس ،ســودآوری و درآمدزایــی هــم

کارآفرینــی و ایجــاد کسـبوکار درزمینــۀ گردشــگری

داشــته باشــد ،بــرای محققــان ایــن پژوهــش نامشــخص میــراث فرهنگــی ناملمــوس بــا دو عامــل متفــاوت بــا
اســت.

اصــول و ادبیــات کارآفرینــی روب ـهرو اســت .از یــک ســو،

از طــرف دیگــر ،نتایــج پژوهــش بیانگــر لــزوم نقــش و کارآفریــن بایــد بــا نگاهــی غیرمــادی بــه ایجــاد کسـبوکار

مداخلــۀ مســتقیم دولــت در ایجــاد کسـبوکارهای میــراث و کارآفرینــی درزمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس بپردازد
فرهنگــی ناملمــوس و حمایــت از آن اســت .ایــن درحالــی و در اندیشــۀ کســب ســود نباشــد و از طرفــی دیگــر،

اســت کــه در ادبیــات کارآفرینی دولت نقشــی غیرمســتقیم ایجــاد کســبوکار درزمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس

و ناظــر و واســط دارد (حســینی و مرادپــور .)1391 ،نیازمنــد حمایــت و مداخلــۀ مســتقیم دولــت اســت .ایــن

کارآفریــن بــدون اتــکا بــه دولــت و در بخــش غیردولتــی یافتــه تناقضــی مهــم را بــا ادبیــات مرســوم کارآفرینــی در

بــرای مشــتریان ارزش میآفرینــد ،شــغل ایجــاد میکنــد حوزههــای غیرفرهنگــی نشــان میدهــد.

و نقشــی مهــم در تولیــد دارد .ایــن امــر ســبب کاهــش

اینکــه کارآفریــن چگونــه میتوانــد ،بــا هــدف

نــرخ بیــکاری بــدون نیــاز بــه ســرمایهگذاری دولــت بــرای حفاظــت و نگـهداری از ایــن میــراث و بــدون نگاهــی مادی،
ایجــاد اشــتغال میشــود .البتــه توســعۀ کارآفرینــی در درزمینــۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس کســبوکار ایجــاد

ســطح کالن بــدون حمایــت دولــت امکانپذیــر نیســت؛ کنــد و ســودآوری و درآمدزایــی هــم داشــته باشــد و بیــن

بــا وجــود ایــن ،دولتهــا کارآفرینــی نمیکننــد ،بلکــه ایــن دو هــدف تــوازن و تعــادل برقــرار کنــد از ابهامــات این
محیــط را بــرای پــرورش کارآفرینــان آمــاده میکننــد پژوهــش و بهطــور کلــی از ابهامــات کارآفرینــی درزمینــۀ

(قمبرعلــی و همــکاران .)76 :1393 ،دولــت نبایــد خــود فرهنگــی اســت .همچنیــن ،اینکــه دولــت چگونــه و
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تــا چــه انــدازه از ایجــاد کســبوکار درزمینــۀ میــراث

فرهنگــی ناملمــوس حمایــت کنــد ســؤالی اســت کــه بــه
بررســیهایی بیشــتر نیــاز دارد .بنابرایــن میتــوان گفــت

سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

ن جــی و نیائوپــان ،گیــان پــی ( .)1389میــراث
تیموتــی ،دال ـ 
فرهنگــی و گردشــگری در کشــورهای در حــال توســعه.
ترجمــۀ اکبــر پورفــرج و جعفــر باپیــری ،تهــران :مهکامــه.

در حــوزۀ کارآفرینــی فرهنگــی ،بهویــژه میــراث فرهنگــی چراغچــی ،سوســن (« .)1383کنوانســیون صیانــت از میــراث

ناملمــوس ،مطالعــات گســتردهتر و عمیقتــری الزم اســت
تــا کارآفرینــی و الزامــات آن در بخشهــای گوناگــون

فرهنگــی ناملمــوس» .فصلنامــۀ اثــر ،شــمارۀ  36و ،37
ص 245ـ.258

فرهنگــی جداگانــه تحلیــل و الگوهــای کارآفرینــی فرهنگی حســینی ،سیدموســی و مرادپــور ،کیــوان (« .)1391زمینههــا

در ه ـر بخــش مشــخص شــود .در ایــن میــان ،کارآفرینــی
مبتنــی بــر میــراث فرهنگــی ناملمــوس مســتلزم بازتعریفی

و موانــع توســعۀ کارآفرینــی در ایــران» .نظــام جامــع
اطالعرســانی اشــتغالWWW.Jobportal.ir ،

از ادبیــات کارآفرینــی فرهنگــی اســت .بحــث ســود و توازن داناییفــرد ،حســن و امامــی ،ســیدمجتبی (.)1386

بیــن ســودآوری و حفاظــت از میــراث فرهنگــی ناملمــوس
و نحــوۀ دخالــت دولــت از مــواردی اســت کــه در ایــن

بازتعریــف بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
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