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چکیـده| بـرای شـناخت فرهنـگ جامعـۀ میزبـان میتـوان از موسـیقی نواحـی کـه شـباهت بسـیاری
بـا فرهنـگ آن جامعـه دارد سـود جسـت .جـذب گردشـگر براسـاس موسـیقی محلی بـا توجه بـه تنوع
قومـی در ایـران راهـکار مناسـبی بـه نظر میرسـد اما آنطور که شایسـته بوده به آن توجه نشـده اسـت.
مسـئلۀ مـورد توجـه پژوهش این اسـت که چگونه موسـیقی محلی ایـران در جذب گردشـگران فرهنگی
میتوانـد ثمربخـش باشـد .ايـن تحقيـق بـا اسـتفاده از روش تئـوری زمینـهای سـاختارگرا بـه مطالعـۀ
ایـن نـوع موسـیقی بـا توجـه به جـذب گردشـگران فرهنگـی میپـردازد .جمـعآوري اطالعـات از طريق
مصاحبـه ،مشـاهدۀ روي خـط و جمـعآوري مـدارک و متـون در چارچـوب روش تئـوری زمینـهای و به
وسـيلۀ نمونهگیـری هدفمنـد گـردآوري شـده اسـت .روش نمونهگیـری نظری بـه صورت غیـر تصادفی
و انتخـاب نمونههـا همسـوی هـدف پژوهـش بوده اسـت .تعـداد نمونهها از ابتدا مشـخص نبـوده و حین
تحلیـل دادههـا ادامـه یافـت تـا بـه اشـباع نظری رسـید .در ايـن راسـتا از متخصصـان موسـيقي نواحي
ايـران و گردشـگري مصاحبـه بـه عمـل آمـده اسـت .دادههایي کـه از مصاحبه بـا متخصصـان و نخبگان
بهدسـت آمـد بـا اسـتفاده از نرمافـزار «ان ویـو» کـد گـذاری (باز،محـوری و انتخابی) صـورت پذيرفت و
 37مفهـوم و  6مقولـه خـارج شـد و «بدلشـدن بـه جاذبۀ فرهنگـی» مقولۀ مرکـزی شـد و در نهايت با
مـدل پارادایمـی ،تئوري خودبینانه ارائه شـد« .ناآگاهی» و «شـناخت و مشـکالت زیرسـاختی» از عوامل
مداخلهگـر هسـتند .طراحـی رویدادهایـی بـا محوریت موسـیقی محلی ،جشـنوارههای مشـترک با ديگر
کشـورهايي کـه داراي زبـان مشـترک هـم هسـتند بـه دليـل شـباهتهاي فرهنگـی ،اجرای موسـیقی
نواحـی در مکانهـاي عمومـی و طراحیکـردن بسـتههای سـفر با رويکرد موسـیقی نواحـی از روشهاي
توسـعۀ گردشگری موسـیقی است.
واژگان کلیدی|گردشگری ،گردشگری موسیقی،گردشگری فرهنگی ،موسیقی نواحی ایران.
مقدمه و بیان مسئله|گردشگری فرهنگی یکی از گونههای
گردشگری در ایران و جهان است که فرهنگ و شکلهای دیگر
فرهنگی باعث جذب گردشگران میشود و این نوع گردشگری
حول محور آگاهییافتن از گذشته و درک و فهم آداب و رسوب
زمان قبل ،فعالیتهای اقتصادی در سبکهاي قديمي و مدلهاي
فرهنگی (موسیقی ،تئاتر ،جشن و  )...است و گردشگری فوقالذکر،
توانايي ايجاد مخاطبان خاصی براي هنرهای محلی بهويژه موسیقی
*نویسنده مسئولsomigorji@yahoo.com ، 9121826787:

محلی دارد (اشرفیریزی و کاظمپور.)1391،
موسـیقی یکـی از کهنتریـن هنرهـای بشـر ،طـی پیشـرفت
تمـدن ایجـاد شـده اسـت .موسـیقی در دنیـا بخشـی اصلـی از
تجربههـای فرهنگـی و روش زندگـی شـناخته میشـود بهطـوری
کـه گردشـگران در ذهـن خـود ايـن انتظـار را دارنـد کـه وقتـي
در مکانهـاي فرهنگـي حضـور مييابنـد موسـيقي خاصـي را نيز
بشـنوند (زندبـاف.)1388،
در همـۀ مدلهـای گردشـگری در سـادهترین طبقـه ،رویدادهـا و
اجراهـای صحنههـای موسـیقی وجـود دارد و اجراکردن موسـیقی

بهار 1400

شمارۀ 4

43

طراحی الگوی توسعۀ گردشگری فرهنگی با رویکرد موسیقی نواحی ایران | سمیه گرجیدوز ،شیدا شکاری نمین
و آالت موسـیقی میتواند گردشـگران را به فکر بیندازد و بسـتری
بـرای حکایـت فرهنـگ و خاطرات جمعـی محلی را آمـاده میکند
(فغفورمغربی.)1386،
موسـیقی بومـی پژواکـی از فرهنـگ و هویـت مـردم اسـت و
جـزء انکارناپذیـری از زندگـی مـردم یـک سـرزمین و موسـیقی
در سـلولهای فرهنـگ آنهـا وجـود دارد .موسـیقی و گردشـگری
همیشـه نقـش مهمـی در باالبـردن روحیـه و نشـاط داشـتهاند
(همـان).
موسـیقی محلـی ایـران ،آوازهـا و دسـتگاههایی را شـامل میشـود
کـه بیـن مردم ایـران وجود داشـته و کام ً
ال قابل فهـم و درک بوده
و در مناطـق مختلـف ایـران باقـی مانـده اسـت و سـهم بزرگی در
سـرمایۀ فرهنگـی و اجتماعی مـا دارد (فاضلـی.)18 ،1386،
موسـیقی محلـی قابلیتهـای بسـیاری دارد کـه میتوانـد بـرای
برگـزاری وقایـع فرهنگـی و دعـوت و جلـب توجـه گردشـگران به
مناطق شـهری و روسـتایی کشور اسـتفاده شـود .تنوع قومیتی در
کشـور مـا ،میتوانـد زمینـهای بـرای جـذب گردشـگر بـا محوریت
موسـیقی محلـی باشـد امـا آنطـور که شایسـته بـوده بـه آن توجه
نشـده اسـت .مسـئلۀ مـورد توجـه پژوهـش این اسـت کـه چگونه
موسـیقی محلـی ایـران در جلبکـردن توجه گردشـگران فرهنگی
مؤثر واقع شـود و در این توسـعه آالت موسـيقي چه نقشـي دارند،
موضوعـي اسـت کـه تـا اکنـون کمتـر دربـارۀ آن تحقيقـي انجـام
گرفته اسـت.

پیشینۀ تحقیق

افشـاری ( ،)1399در مقالـۀ گردشـگری موسـیقی ،مفاهیـم و
پتانسـیلها با هدف بررسـی مفهوم گردشـگری موسـیقی و مقاصد
گردشـگری موسـیقی در جهـان و نهایتـاً بررسـی قابلیتهـای
فرهنگی-تاریخـی موسـیقی سـنتی و محلـی ایـران در جـذب
گردشـگر و توسـعۀ گردشـگری با اسـتفاده از روش تجزیه و تحلیل
دادههـا بـه شـکل توصیفـی و ابـزار گـردآوری اطالعات بـه صورت
کتابخانـهای بـه ایـن نتیجه رسـید کـه موسـیقی سـنتی و محلی،
زمینههـای مناسـبی را بـرای جـذب گردشـگر ایجـاد میکنـد.
ایمانی خوشـخو و راسـتگو ( ،)1398در مقالۀ گردشگری با رويکرد
موسـیقی سـنتی بـا ايـن هدف کـه موسـیقی و آالت موسـیقی در
جلبکـردن توجـه گردشـگران داخلـی چه نقشـی خواهد داشـت،
از طريـق راهکار کیفی ،توصیفی-تفسـیری با جمـعآوري اطالعات
بـا اسـتفاده از نظـرات مصاحبهشـوندگان خبـره ،اسـناد ،مـدارک
و اطالعـات کتابخانـهای دريافتنـد کـه تعريفکـردن خاطرههـاي
جمعـی ،احسـاس خاطرهانگیـزی ،بـه خاطـرآوردن مقصـدي ويژه
و رویدادهـای محـوری همگـي مقولههـای فرعـی هسـتند کـه بـر
تورهـاي گردشـگري موسـيقي اثـر ميگذارنـد .مقولههـاي فرعـي
هـم شـامل پدیدههايـي کـه تجربهشـدني هسـتند ،دیدنـی و
جالـب توجـه ،پديدههايـي با قابليـت يادآورندگي و قابـل یادگیری
22

شمارۀ 4

بهار 1400

است.گردشـگری موسـیقی ،ابزار و نيرويي اسـت که با آن ميتوان
دانـش و اطالعـات بومـي و همچنين ارزشهاي فرهنگي را منتشـر
کـرد و مقصدهـاي گردشـگري را مديريـت و نظـارت کرد.
رفیعـی و میرزایـی ( ،)1397در مطالعـۀ خـود نشـان دادنـد کـه
اسـتفاده از موسـیقی بـرای جذب گردشـگران ،امکان تبدیلشـدن
مقصـد بـه جاذبۀ فرهنگـی را فراهم خواهد سـاخت .هرچند ممکن
اسـت پیامدهای منفـی فرهنگی-اجتماعی و زیسـت محیطی را به
همـراه داشـته باشـد و موسـیقی بـه شـکل یـک محصـول ،اصالت
خـود را از دسـت دهـد .امـا در صـورت مدیریـت صحیـح اثـرات
منفـی ،پیامدهـای مثبـت اقتصـادی و فرهنگـی قابـل قبولـی بـه
همـراه خواهد داشـت.
فرخـزاد و حاجـی رضایـی ( ،)1395در مقالـۀ نقـش موسـیقی در
گردشـگری فرهنگـی ایـران که با هـدف بیان نقش مؤثر موسـیقی
در جـذب گردشـگر فرهنگـی با اسـتفاده از جذابیتهای موسـیقی
محلـی و جشـنوارههای موسـیقی بـرای گردشـگران و با اسـتفاده
از روش تحقیـق توصیفی-تحلیلـی و گـردآوری اطالعـات به روش
اسـنادی و کتابخانـهای صـورت گرفته ،بـه این نتیجه رسـیدند که
موسـیقی محلـی و اصیـل ،چـه در داخـل و چه درخارج از کشـور،
جـزء الینفـک فرهنـگ هر منطقـه اسـت و میتواند تأثیر بسـزایی
روی توسـعۀ گردشـگری داشـته باشـد .بـا اجـرای برخی مراسـم و
جشـنوارهها و آیینهـای موسـیقیایی ،میتوان ضمـن احیای آداب
و رسـوم محلـی بـه جذب گردشـگر ،در ایـن زمینه اقـدام کرد.
پائولوکوویـچ و آلکانتـرا ( ،)2017در مطالعـۀ خـود دریافتنـد کـه
توسـعۀ گردشـگری مبتنـی بـر موسـیقی میتواند به درگیرشـدن
جامعـۀ محلـی در فعالیتهـای گردشـگری منتهـی شـود کـه
سـطح مشـارکتپذیری ایـن جامعـه را افزایـش میدهـد و باعـث
ایجـاد امنیـت در مقصـد شـده و ارزشهای ملـی را باززندهسـازی
میکنـد .در حالـی کـه میتوانـد بـه هزینههـای اجتماعـی و
محیطـی مثـل تخریـب زندگـی روزانـۀ جامعـۀ میزبان ،ایجاد سـر
وصـدا و مختلشـدن آرامـش منتهـی شـود.
کمپبـل( ،)2011در مطالعـۀ خـود دربـارۀ گردشـگری بـر مبنـای
موسـیقی بـا توجـه بـه موسـیقی و ایجاد حـس مـکان ،دریافت که
درسـت اسـت که جذابيـت طبيعـت ميتواند يک عامـل انگيزاننده
بـراي جلـب گردشـگر باشـد اما گردشـگران بسـياري هم دوسـت
دارنـد جهـتشـرکتکردن در یـک رویـداد ،فاصلۀ زيـادي را براي
خريـد بليـط جشـنواره طـي کننـد و موسـیقی بـه عنـوان عاملـی
قـوی بـر توسـعه گردشـگری و رشـد اقتصـاد منطقه مؤثـر خواهد
بود (جـدول .)1

مبانی نظری

امـروزه شـاهد افزایـش گردشـگران داخلـی و خارجی هسـتیم .در
گردشـگری اشـخاص بـه قصد تفریح ،سـیاحت ،زیـارت و گذراندن
اوقات فراغت سـفر میکنند .واژۀ گردشـگر نشـاندهندۀ سـفرهایی
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جدول  .1چکيدۀ سوابق داخلي و خارجي با توجه به رويکردها .مأخذ :نگارندگان.
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تعدیلکنندگی
ابعاد فرهنگی
ملی

تنها به پیامدهای
مثبت و منفی
جشنوارههای بزرگ
اشاره کرده است.

اسنادی

گردشگری
موسیقی و
رشد اقتصاد

به ایجاد حس
مکان و رشد
اقتصادی منطقه
پرداخته است.

هیچ نتیجه ای
برای انگیزه و سفر
عالقمندان به
کنسرت به دست
نیامده است.

اسـت کـه اسـتراحت ،سـیر و سـفر ،سـرگرمی و آشـنایی بـا مردم
هدف اسـت (کوشـش تبار.)1388 ،
گونههای گردشگری به اشکال زیر قابل تقسیم هستند:
«وانس اسـمیت» شـشگونه گردشـگری را نـام می بـرد( :الوانی و
دهدشتی )1373،
 )1گردشـگری قومی )2گردشـگری هنری )3گردشـگری تاریخی
(گردشـگری میراث) )4گردشـگری طبیعتگرا
)5گردشگری تفریحی )6گردشگری کاری
تقسيمبندي گونهشناسی گردشگری( :رضوانی)1374 ،
)1گردشـگری بـر مبنـاي تفریـح  )2گردشـگری سیاسـی )3
گردشـگری فرهنگـی )4گردشـگري بـراي درمانشـدن )5
گردشـگری ورزشـی )6گردشـگری بـراي مقاصـد مذهبـی )7

گردشـگری بـراي انجـام امـور بازرگانـی و تجاری  )8گردشـگری
اجتماعـی
گردشـگری فرهنگـی؛ تجربـۀ حضـور افـراد در جامعـۀ میزبـان،
ارتبـاط بـا مـردم محلـی و فرهنـگ آن جامعـه ،تجربـۀ میـراث
فرهنگـی و شـخصیتهای محلـی و مردمـی را شـامل میشـود
و تابـع اطمینـان از صحـت و کیفیـت محصـوالت و خدمـات،
فراهمکـردن محیـط مناسـب بـرای آموختـن توسـط تعامـل
و مشـارکت ،حفـظ و حمایـت از منابـع و ایجـاد شـراکت اسـت
).(Lynch, Dinker, Sheehan & Chat, 2011گردشـگری فرهنگی
یکـی از اشـکال گردشـگری اسـت کـه مـورد توجـه بسـیاری از
کشـورهای جهـان اسـت و همـۀ کشـورها بـرای بهرهمنـدی از
مزایـای آن دسـت بـه احیـای فرهنگ بومی خـود زدهانـد .با رونق
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طراحی الگوی توسعۀ گردشگری فرهنگی با رویکرد موسیقی نواحی ایران | سمیه گرجیدوز ،شیدا شکاری نمین
گردشـگری فرهنگـی ،گردشـگریهاي مختلف بهوجود آمده اسـت
از جملـه گردشـگری براسـاس موسـیقی کـه یکـی از اصليتريـن
انشـعابات گردشـگری فرهنگـی اسـت (زیـاری و صادقـی1391 ،
 .)4،گردشـگری فرهنگـی دو بعد دارد .حرکت انسـانها به سـمت
جاذبههـای فرهنگـی و تـرک محل سـکونت بـرای بهدسـتآوردن
اطالعـات و تجربـۀ جدیـد بـه جهـت ارضـای نیازهـای فرهنگـی
بعـد مفهومـی گردشـگری فرهنگی اسـت .از دیدگاه فنـی ،حرکت
انسـانها بـه سـمت جاذبههـای فرهنگـی خـاص ماننـد مکانهای
میـراث ،مانهایـی بـا نشـانههای زیباشـناختی و فرهنگـی ،هنرها
و نمایشهـا ،کـه خـارج از مـکان معمـول سـکونت قـرار دارد
اسـت) . (Bachleitner, 1999, 201دسـتنامۀ گردشـگری فرهنگی
روتلـج ) (Smith, & Richards,2013اذعـان دارد کـه گردشـگری
فرهنگـی بـه جـای اینکـه در ذهـن گردشـگران فرهنگی باشـد در
گفتگـوی قانونگـذاران و افـراد آکادمیک است.گردشـگری فرهنگی
شـامل دو دیـدگاه اسـت :اماکـن و آثـار باسـتانی بـا دیدگاهـی
توصیفـی و ادراکـی کـه بـه انگیـزه و فعالیتهـای گردشـگران
فرهنگـی میپـردازد.
در این گردشگری فعالیتهایی انجام میگیرد؛
رفتن به مکانهای میراث فرهنگیرفتن به محل برپایی نمایشهای هنریدیدن نمایشها و هنرهای بصریحضوریافتن در جشنوارهها و یا مسابقات خاصبازدید از اماکن مذهبیرفتن به محیطهای روستاییدیدن اجتماعات محلی و سنتهای محلی آنهابازدید از هنرها و صنایعسـفر بـه جهـت یادگیـری زبان بـا برقـراری ارتباط بـا مردمی کهبـه آن زبـان تکلـم میکننـد و یـا شـرکت در دورههـای آموزشـی
زبـان در همـان مکان.
آشناشـدن بـا آشـپزی و چشـیدن طعـم غذاهـا و نوشـیدنیهایمحل
بازدید از صنایع و بازرگانی محلآشـنایی بـا فرهنـگ عامـه کنونـی و مـدرن محـل (محمـدی،عظیمـی ،مقـدم و رفیعیـان .)157 ،1391،
از اهداف گردشگری فرهنگی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
گردشـگری فرهنگـی ،بـه صورت کلـی به دنبـال اهداف چـون؛ به
وجودآوردن مشـارکت میان مسـئولین محیط زیسـت با مسـئولین
گردشـگری در زمینـه اهمیـت شـکنندگی مکانهـای میراثـی و
فرهنگهـای زنـده ،ترغیبکـردن مسـئوالن مربـوط بـرای حفـظ
میـراث فرهنگـی ،کمـک بـه پیشـرفت مسـیر گردشـگری ،ترغیب
آنهـا بـرای ایجـاد نقشـۀ راهـی جامـع و تبییـن مکانهـای میراث
و حراسـت از آنهـا اسـت (پوراحمـد ،حسـینی ،اروجـی و علیـزاده،
.)3 ،1392
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یکـی از هدفهـای مهـم ،احیای هویـت فرهنگی محلـه و تأکید بر
آن در برنامهریـزی گردشـگری اسـت کـه باید هنجارهـای رفتاری
کهـن ،ارزشهـای کالبدی کهـن را احیا کرد و ارزشهـای تاریخی
و فرهنگـی محـل را به گردشـگران شناسـاند (رفیعیـان و بمانیان،
.)238 ،1389
رفتارهـا و ارزشهای فرهنگی کهـن در قالب فرهنگ فولکلور جای
میگیـرد .فولکلـور ،مجموعـه فرهنـگ بیانکننده یـا فرهنگ گویا
ماننـد قصهها ،افسـانهها ،داسـتانهای سـینه به سـینه ،موسـیقی،
رقـص ،تاریـخ شـفاهی ،ضربالمثلهـا ،عقایـد عامه ،داسـتانهای
مردمـی ،متعلـق بـه جمعیـت خـاص و مردمی مشـخص اسـت که
شـامل سـنتهای آن جمعیت نیز میشـود (کروبی.)311 ،1386،
درایـن فرهنـگ ،موسـیقی از جایگاه ویـژهای برخوردار بوده اسـت.
موسـیقی نقـش تأثیرگـذار و مهمـی در فضـای مصـرف فرهنگـی
مـردم پسـند داشـته اسـت .در بیـن عناصردیگـر نظـام فرهنگـی،
موسـیقی بـا توجـه بـه وجـود برخـی مقاومتهـای ایدئولوژیـک
ناشـی از اعتقادات و باورهای سـنتی ،جدال داشـته اسـت (صمیم،
 .)24 ،1392بینـش و فرهنـگ بـا شـعر و موسـیقی و نقاشـی و
پیکرتراشـی و  ...در فرهنـگ و هنـر انسـانی در تاریخ پیوند داشـته
اسـت .شـعر و موسـیقی ،اولین نشانۀ شـور درونی انسـان است که
در دنیـای خـارج از درون او ،متجلـی شـده و از دیـدگاه عرفانـی،
هنـر تجلـی خاطـرات و یادگاریهـای او از جهانـی دیگـر اسـت (
مطهـری الهامـی .)97 ،1381،در فرهنگ موسـیقی ایرانی ،آموزش
موسـیقی از نظـر طبقـات و درجههـا بـه مراحـل سـیر و سـلوک
عـارف ،در کسـب ملـکات روحانـی بسـیار شـباهت دارد (مهـدوی
نـژاد.)2 ،1383 ،
موسـیقی ایرانـی طـی سـالهای طوالنـی ،پیونـدی عمیـق و
مسـتحکم بـا فرهنگ بومـی و مذهبی و معنوی مردم ایران داشـته
اسـت (همـان) .موسـیقی با جغرافیـای یک کشـور ارتبـاط زیادی
دارد و رابطـه بیـن حرکـت و فضـا را بـرای مـردم یـک سـرزمین
نشـان میدهـد .رقـص و موسـیقی و آوای خـوش از قدیـم جـزء
هنرهـای ملـی مـردم ایـران بـوده اسـت .میتوانـد بیـن مـردم
وحـدت ،شـادی و بخشـندگی ایجـاد کنـد (جهانیـان ،قرخلـو و
زنـدی .)106 ،1389 ،موسـیقی ایرانـی ،دارای دو اصطلاح مهـم
اسـت .یکی سـنت موسـیقیایی و دیگری موسـیقی سـنتی .سـنت
موسـیقیایی نوعـی هویـت تاریخـی اسـت و اساسـی محکـم بـرای
موسـیقی سـنتی .موسـیقی سـنتی هـم فوران سـنت موسـیقیایی
اسـت .هـر دوی آنهـا از درون ،بـه صـورت دائـم تغییـر میکننـد،
ولـی رشـد و پویایـی یک موسـیقی ،نیازمند همراهـی همزمان این
دو در طـول تاریـخ اسـت (خاکسـار.)1 ،1388 ،
اقـوام مختلفـی در کشـور ما سـاکن هسـتند که از نظـر فرهنگی و
قومـی تفاوتهـای زیادی با هـم دارند ؛ پس میتـوان نتیجهگیری
کـرد کـه موسـیقی فولکوریک ایـران ویژگیهـای متنوعـی از طرز
ً
مثلا موسـیقی آذربایجانـی ،گیالنی،
بیـان و لحـن موسـیقی دارد.

مجلۀ گردشگری فرهنگ / 54-43 ،)4(2 ،بهار 1400
خراسـانی ،بختیـاری ،کـردی ،شـیرازی و بلوچـی در گویـش و
ملـودی بسـیار متفاوتند.
انواع موسیقی بومی در ایران از دیدگاه فرم موسیقی:
 -1ترانههـای بومـی آوازی کـه انفـرادی یـا دسـته جمعـی خوانده
می شـود.
 -2رقصهای محلی که با سازهای محلی اجرا میشوند.
موسـیقی فولکوریـک ایـران عبارتنـد از  :موسـیقی بختیـاری،
لرسـتان و فـارس ،موسـیقی گیلان و تالش ،موسـیقی کردسـتان،
موسـیقی سـواحل جنوب ایران ،موسـیقی سیسـتان و بلوچسـتان،
موسـیقی خراسان ،موسـیقی ترکمن و موسـیقی آدربایجان .برخی
دیگـر از موسـیقی نواحـی ایـران نیـز شـامل موسـیقی مازنـدران،
موسـیقی همـدان و موسـیقی نمکـدرهای اسـت (ایمانی خوشـخو
و راسـتگو.)1398 ،
موسـیقی از قدیمیتریـن هنرهاسـت .کاربردهـای سـمبلیک
موسـیقی در بعـد هویـت قومـی نیـز مطـرح اسـت .موسـیقی هـر
قومـی ارتبـاط مسـتقیم با حـاالت ،اوضاع روحی ،فکـری و صحبت
و کالم آنهـا دارد .سـاختار موسـیقی هر قومی تحـت همین حاالت
شـکل گرفتهاند .موسیقیشناسـی قومـی زیر مجموعهای از رشـته
موسیقیشناسـی اسـت کـه بـه مطالعـۀ جنبههـای فرهنگـی و
اجتماعـی موسـیقی در بخشهـای محلـی و جهانـی میپـردازد.
در بخـش موسیقیشناسـی قومـی موسـيقي بخشـي از فرهنـگ
و يـک پديـدۀ فرهنگـي محسـوب ميشـود .موسـیقی انعـکاس
سلایق ،تمایلات و نشـاندهندۀ نظـام فرهنگـی یک قـوم یا ملت
اسـت .هـر جامعـهای نوعـی موسـیقی خاصـی دارد که بـه صورت
کلیشـهای برای بیان اندیشـهها ،شـادیها ،عشـق ،حماسـه عرفان
و بزم اسـت (فـرخ نیـا و محمـدی.)1389،
موسـیقی منطقـه نمـودی از فرهنـگ آن جامعـه اسـت
(اشـتری .)1371،مهمتریـن قسـمت موسـیقی ایرانـی مربـوط بـه
مناطـق و نواحـی متفـاوت ایـران اسـت .موسـیقی مناطـق رابطـه
مسـتقیمی بـا مسـائل مـردم در زندگیشـان و شـئون مـادی و
معنـوی دارد (درویشـی .)1367 ،ایـن نـوع موسـیقی دارای جنبـۀ
درمانـی نیـز هسـت .موسـیقی درمانـی فعالیتهایـی اسـت که به
واسـطۀ موسـیقی به درمان مشـکالت و آسـیبهای روحـی ،روانی
و امـراض بدنـی میپـردازد (اشـمیت پتـرز .)1371،ماننـد مراسـم
زار در بوشـهر و پـر خوانـی در جامعـۀ ترکمـن (مـرادی،1382 ،
..)17-13
موسـیقی نواحـی علاوه بـر نقـش بسـزاي خـود در فرهنـگ
داخـل کشـور اثـر عميقـي بـر فرهنگهـاي ديگـر داشـته اسـت.
ً
مثلا؛ موسـیقی اعـراب از موسـيقي ايرانـي تأثيـر گرفته اسـت .در
موسـیقی عـرب ،مقـام راسـت وجود دارد کـه برگرفته از موسـیقی
ایـران اسـت (راهکانـی.)1377 ،
موسـیقی محلـی و مقامـی بازتـاب فرهنـگ و هنـر هـر ناحیـه از
ایـران اسـت .در حقیقـت آهنگهای محلـی ،خالصـهای از زندگی

و احساسـات پـاک و بیآالیـش افـراد زحمتکشـی اسـت کـه،
در مناطـق و روسـتاهای خـود ،سـاده و جـدا از فرهنـگ شـهری
و تظاهـر و جـاه طلبـی ،زندگـی میکردهانـد .ایـن آهنگهـا از
ایجـاد ،بهصـورت شـفاهي ،به نسـلهای بعدی منتقل میشـوند و
دلیـل گوناگونبـودن آهنگهـا و ترانههـای محلـی ،متفاوتبودن
نـوع انديشـيدن ،سـبک زندگـی و عکسالعمـل مـردم ناحيههاي
متفـاوت بـا مسـائل و شـرايط جغرافیایـی ،اقتصادی و سـنتهاي
آنهـا اسـت .اسـاس موسـیقی محلی ،مقامهـای قبلي ایران اسـت.
ايجـاد تغییـر در نظـام مقامـی از قـرن یازدهـم هجـری بـه بعـد
بـوده اسـت .فواصـل و درجـات دانگهـا و ترتیـب آنهـا مثـل
موسـیقی مقامـی پيشـين اسـت؛ تعداد زيـادي از آنها حذفشـده
یـا نامشـان تغييـر کـرده اسـت و در یـک نظـام نامـه کـه ردیـف
تعريـف ميشـود ،بـا مسـیر خاصـی در قسـمتهای مختلـف بـه
نـام دسـتگاهها و آوازهـا ایجـاد میشـوند .يعنـي ردیـف جمعـي
اسـت از مقامهای سـابق و دسـتگاه از چند مقام ازتشـکيل اسـت.
ارتباط بین موسـیقی و گردشـگری ،ژرف و دیرینه است .موسیقی
قسـمت اصلـی فرهنگ و سـبک زندگی مردم ،شـناخته میشـود
و گردشـگران معمـوالً انتظـار دارنـد کـه تجربـه حضورشـان در
مناطـق مختلـف فرهنگـی ،هنـری و باسـتانی ،با تجربۀ موسـیقی
آن نقطـه همـراه شـود (ایمانـی خوشـخو و راسـتگو.)1398 ،
موسـیقی و گردشـگری بهطـور ذاتـی مرتبطنـد .موسـیقی یـک
جاذبـه ،یـک معـرف بـرای وضعیـت معیشـت و سـبک زندگـی
و محملـی بـرای پیامهـا و انگیزههـای سـفر اسـت .تقریبـاً در
همـۀ مدلهايهـای گردشـگری فرهنگـی ،اجـراي صحنـهاي
موسـيقي وجـود دارد .ماننـد جشـنوارههای تابسـتانی معـروف
اروپـا ،موسـیقی رایـج در کارناوالهـا در حـوزۀ دریـای کاراییـب
و موسـیقی جـاز امریـکای شـمالی .علاوه بـر ایـن ،موسـیقی در
سـطح جهان بـه عنوان یک بخش اساسـی از ظهورهـای فرهنگی
و شـيوۀ زندگـی اسـت .بهطوري کـه گردشـگران توقـع دارند که
در مکانهـای فرهنگـی ،موسـیقی پخـش شـود.
موسـیقی محلـی ،امـروزه بـه یکـی از راههـای مهـم جـذب
گردشـگری دنیـا بـدل شـده اسـت .ایـران بـا دارابـودن ایـن نوع
موسـیقی نـه تنهـا میتوانـد باعـث جـذب گردشـگر شـود بلکـه
قابلیـت کاهـش شـتاب و گردشـگری کمشـتاب را فراهـم آورد.
مـردم ،موسـیقی را دوسـت دارنـد و راغـب هسـتند بـا موسـیقی
هـر منطقـهای آشـنا شـوند و ایـن نـوع موسـیقی میتوانـد باعث
جـذب گردشـگر نسـبتا پایدار شـود (موسـوی ،جاللیـان و باقری
کشـکولی.)1393 ،
بـا بیشترشـدن گردشـگری فرهنگـی ،گردشـگریهای متنوع زیر
مجموعـۀ گردشـگری فرهنگـی گسـترش پيـدا کـرده و نتيجـۀ
ايجـاد گردشـگری بـا رويکـرد موسـیقی اسـت .در گردشـگری
موسـیقی ،گردشـگران بـراي ديـدن یـا شـرکت در فسـتیوال یـا
رويـداد موسـیقی بـه مکانـي ويـژه جذب میشـوند .بـه طور کلی
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طراحی الگوی توسعۀ گردشگری فرهنگی با رویکرد موسیقی نواحی ایران | سمیه گرجیدوز ،شیدا شکاری نمین
گردشـگر را میتوان به دو دسـته تقسـیم کرد :گردشگران سیاحتی
و گردشـگران فرهنگـی (ایمانی خوشـخو و راسـتگو.)1398 ،
اهمیت موسـیقی در گردشـگری موضوع مهمی اسـت که الزم است
بـه آن پرداختـه شـود .گردشـگری موسـیقی در دنیـا ،نشـانۀ رشـد
اقتصـادی و ایجـاد فرصتهـای شـغلی تمـام وقـت اسـت .صنعـت
موسـیقی ،فرصتهـای بسـیار بزرگـی را بـرای توسـعۀ گردشـگری
ایجـاد میکنـد کـه رشـد اقتصـادی و ارتقـای ارزشهـای فرهنگـی
جامعـه از اهـداف ان اسـت (موسـوی ،جاللیـان و باقری کشـکولی،
.)1393
موسـیقی قلمـرو تاریخـی یـک کشـور را نشـان میدهـد .از
تحریککننـدگان جذابیتهـای موسـیقی ،هـواداران موسـیقی
و موسـیقیدانان هسـتند .ایـن عالقـۀ عمومـی قلمـرو تاریخـی-
فرهنگـی هـر کشـوری را تحریـک کـرده و مکانهـای بهتـری برای
سـاکنان بومـی و مقاصـد جذاب بیشـتری بـرای گردشـگری فراهم
میکنـد )(ibid.
گردشـگری موسـیقی اقـوام ،فرصتی برای شـناخت فرهنـگ قومی
تـوده مـردم اسـت .دیـدار از تئاترهـای محلـی و مراسـم موسـیقی
محلی-حتـی در زمانـی کوتـاه -باعث شـده که گردشـگران درقالب
تورهـای فرهنگـی بـزرگ تجربـه خوشـایندی داشـته و احسـاس
کننـد کـه فرهنگـی اصیـل را بـه گونـه ای صحیـح لمس کـرده اند
).(Johnson, 2002, 17
تحقیقـات سـالهای اخیـر دربارۀ گردشـگری موسـیقی به سـرعت
بـه سـفری عاقالنه و سـودآور برای گردشـگران تبدیل شـده اسـت.
در نیمـۀ دوم قرن بیسـتم ،در بیشـتر کشـورهای غربـی و به تازگی
در کشـورهای تـازه توسـعهیافته و یـا در حـال توسـعه ،بـه ویژه در
آسـیا ،رشـد گردشـگری با اسـاس موسـیقی ،سـرعت باالیی داشته
اسـت .به شـکلی کـه در این مدت ،تعـداد گردشـگران افزایش یافت
و گردشـگری به یک پدیده منظم تبدیل شـد که در آن،گردشـگران
دائمـاً بـه دنبـال مکانهـای جدیـد بـرای تجـارب پیچیده و بیشـتر
بودهانـد). (Cooper, 2003, 1
حـال بایـد دیـد موسـیقی محلـی چـه تأثیـری بـر گردشـگری
میگـذارد؟ مهمتریـن تأثیـر نظریههـای موسـیقی ،بعـد اجرایـی
اسـت .اجـرای موسـیقی تحـت تأثیـر ذهنیـت هنرمنداز موسـیقی
شـکل میگیـرد و مهمتریـن تأثیـر نظریههـا ،سـازماندهیکردن
ایـن ذهنیـت اسـت .هـر چـه نظریـات ،مسـتدلتر باشـد ،پایـداری
در اجراهـا نیـز ملمـوس تـر خواهد بـود و بالعکس (توکلـی.)1386،
هفتمین جشـنواره موسـیقی نواحـی ،فرصتی برای برقـراری ارتباط
بـا کـرد و تـرک و لـرو فـارس و بوشـهری و خراسـانی شـنیدن
موسـیقی آنهـا و سـفر بـه شـهرهای مختلف ایـران ،اسـت .در حالی
کـه قابلیتهـا و ظرفیتهای موسـیقی محلی ناشـناخته باقی مانده
اسـت .موسـیقی میتوانـد بـرای گردشـگران داخلـی و خارجـی،
جذابیـت داشـته باشـد و آنـان را به سـوی خود بکشـاند؛ موسـیقی
بـرای مخاطبـان  ،جالب اسـت اما موسـیقی بومی ،اهنگی اسـت که
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از کمتـر جایـی به گوش میرسـد .بیشـتر فعـاالن در ایـن زمینه یا
از دنیـا رفتهانـد یـا بـه گوشـهای رفتـه و در انـزوا بـه سـر میبرنـد.
بخشهـای خراسـان و عاشـیق هـای آذربایجـان در این شـمارند.
عاشـیقهای بـی پنـاه کـه پیشینهشـان بـه روزگار شـاه اسـماعیل
صفـوی بـر میگـردد .از آن روزگار تـا بـه امـروز خوانـده و نواختـه
انـد .توجـه بـه موسـیقی بومـی از دیـدگاه عاشـیق حسـن ،تأثیـر
مهمـی در جلـب گردشـگر دارد زيرا مـردم به موسـيقي عالقمندند،
از گوشکـردن بـه موسـيقي شـاد ميشـوند ،آرامـش مييابنـد و
دوسـت دارنـد بـا موسـیقی مناطـق مختلف آشـنا شـوند .در نتیجه
سـازمانهاي فرهنگـي بايـد ،فضایـی را بـه نوازنـدگان اختصـاص
دهنـد تـا گردشـگران هم بدانند به محـض ورود در کجـا و چطور با
موسـیقی آن محيـط آشـنا شـوند (نیلـی.)1390،
بـا توسـعۀ گردشـگری فرهنگـی ،کیفیـت زندگـی محلـی ارتقـاء
مييابـد .گسـترش میـراث موسـیقی برای مـکان میزبـان فايدههاي
بسـياري دارد ولـي در گـرو مراقبـت ،محافظـت و توجـه دو طرفـه
هنرمنـد و جامعـه و تشـویق شـخصيتهاي منطقـهای اسـت (لیور
و اشـمیت.) 2009،

روش تحقیق

رویکـرد ایـن پژوهـش کیفی اسـت و مبتنی بـر روش گرندد اسـت.
در ایـن روش تعداد نمونه مشـخص نیسـت و تا زمانـی ادامه مییابد
کـه بـه اشـباع نظری برسـد .در این تحقيـق جامعه هـدف ،خبرگان
گردشـگری ایران ،متخصصان موسـیقی محلی و گردشـگران داخلی
و خارجـی هسـتند .در پژوهش کیفی ضمن مطالعـه و تحلیل منابع
مختلـف (کتـاب ،مقالـه و پایـان نامههـا) بـا نمونـهای از خبـرگان و
افـراد مطلـع در زمینـۀ موضـوع مـورد مطالعـه پژوهـش ،مصاحبـه
عمیـق انجـام میشـود .نمونهگیـری بهصـورت هدفمنـد و بـا در
نظرگرفتـن تخصـص و تجربـه افراد در حـوزۀ مورد نظر بوده اسـت.
بـرای گـردآوری اطالعـات از مصاحبـۀ عمیـق و بـاز اسـتفاده شـد.
مصاحبههـا بـا روش گلولـه برفی انجام شـد تا به حد اشـباع رسـید.
نمونـۀ نیـز از جامعـۀ هـدف بـا توجه بـه رونـد شـکلگرفتن نظریه
انتخاب شـدهاند.مالک پایـاندادن به جمـعاوری دادهها  ،مالحظات
نظـری و عملـی اسـت و توجـه بـه چهـار معیـار -1 :تهکشـیدن
اطالعـات منابع مـورد پژوهش -2اشـباع مقولهها -3پدیـد ایی نظم
-4گسـترش بیـش از حد

موضوع مورد پژوهش.

از نـرم افـزاران ویـو بـرای سـاختاربندی دادههـای گـردآوری شـده
اسـتفاده شـد .دادهها وارد نرمافزار شـده و کدگذاری شـدند .مفاهیم
اولیـه بـا کدگذاری باز شـکل گرفـت .در مرحلۀ بعد بـا حذف بعضی
مفاهیـم و ادغـام برخـی دیگـر از مفاهیـم بـا اسـتفاده از کدگـذاری
محـوری مقولههـای سـطح اول ایجـاد شـدند .بـا ادغـام مجـدد
مقولههـای سـطح اول بـا کدگـذاری انتخابی ،مقولههای سـطح دوم
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مشـخص شـدند و در نهایـت نظریـۀ نهایـی بهدسـت آمـد .در ایـن
الگـو ،مقولههـا در  6دسـته اشـتراوس و کوربیـن جـای میگیرنـد
(اسـتراوس و کوربیـن )100 ،1387 ،کـه عبارتنـد از :شـرایط علی،
زمینـه ،پدیـدۀ محـوری ،شـرایط مداخلهگـر ،راهبردهـا و پیامدها.

گردشـگری و موسـیقی نواحی تبـادل نظر صورت گرفت .سـپس با
بهرهبـردن از مصاحبهشـوندگان اعتبـار مدل مجدد سـنجیده شـد و
نظـرات آنـان مطابقت یافتـه تا اعتبار دادههای بدسـت آمـده دوباره
بررسی شود.

روشهای گردآوری اطالعات

یافتههای پژوهش

بـا توجـه بـه ماهیـت موضـوع از ابزارهـای مصاحبـه ،مشـاهده و
گـردآوری اسـناد و مـدارک اسـتفاده شـده و دادههـای ابتدایـی
تهیـه شـدهاند (تصویـر  .)1اولیـن روش ،مصاحبـۀ عمیـق و بـاز بـا
کارشناسـان بود .مصاحبه با کارشناسـان حوزۀ گردشـگری همچون
برنامهگـذاران سـفرها و کارشناسـان موسـیقی و کسـانی کـه در
انسانشناسـی موسـیقی فعال هسـتند انجام شـد .تعداد مصاحبهها
بـا رسـیدن بـه درجـه اشـباع ،پایـان یافـت .دادههـای دیگر توسـط
فایلهـای صوتـی و تصویـری و مشـاهدههای پژوهشـگر در میادین
موسـیقی کشـور بهدسـت آمـد.

••روش تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیـه و تحلیـل دادهها بـا کدگذاری بـاز ،محـوری و انتخابی انجام
شـد .در مرحلـۀ کدگذاری بـاز ،توصیف و طبقهبنـدی دادهها صورت
گرفـت .در سـطح کدگـذاری محـوری ،مقولههـای یافتـه در مرحلۀ
کدگـذاری بـاز بـه یکدیگـر مرتبـط شـدند و در مرحلـۀ کدگـذاری
انتخابـی ،از دل دادههـا الگـوی تحلیلی برای گردشـگری فرهنگی از
طریق موسـیقی نواحی اسـتخراج شـد.

••اعتبار دادهها

ابتـدا از دو تن از اسـاتید دانشـگاه به عنوان ناظـر خارجی در مراحل
پژوهـش کمـک گرفته شـد .در ادامۀ فرایند تحقیق با اسـاتید حوزۀ

بـرای انجـام مصاحبههـا سـؤاالت نیمهسـاختاریافته طراحـی شـد.
از همـۀ افـراد سـؤاالت مشـابهی پرسـیده شـد و برخی سـؤاالت در
مسـیر جمـعآوری اطالعـات تغییـر کـرده و کامـل شـد .در طراحي
سـؤاالت مسـائلی ماننـد جذابیت موسـیقی مقامـی ،راهـکار تبدیل
آن بـه جاذبـه فرهنگـی ،مشـکالت و موانـع ،راهکار جلب گردشـگر
و نتايـج جـذب گردشـگر فرهنگـی و اثـرات مثبـت و منفـی لحـاظ
شـده است.

••کدگذاری باز:

شـامل دو بخش اسـت :کدهـای اولیه اسـتخراج شـده از مصاحبهها
و طبقههای اسـتخراج شـده از مفاهیـم همراه با کدهـای ثانویه آنها

••-کدگذاری سطح اول:

بـه تمـام نـکات کلیـدی مصاحبههـا مفاهیمـی مناسـب داده شـد
(کدگـذاری بـاز) ،و در ادامـه آمـده اسـت:
 موسیقی نواحی و همخوانی با اقوام مشخصکننده روحیه قومی فرهنگ محلی هویت فرهنگی و ملی موسیقی دلیل آشتی ملل -موسیقی راهی برای درک فرهنگ های ناشناخته

تعداد

نوع داده

01

مصاحبۀ اختصاصی با متخصصان گردشگری و موسیقی محلی

5

مصاحبۀ اختصاصی با گردشگران

01

فایلهای صوتی و تصویری گردشگری و موسیقی محلی

5

سایر مدارک و متون

2

یادداشتهای روند حین تحقیق

تصویر  1نحوۀ جمعآوری دادههای پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
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 معرفی آداب و رسوم و سنن یک قوم جذب گردشگران عالقه مند به موسیقی توسعۀ فرهنگی کمبود امکانات کمبود فضاکدگـذاری سـطح دوم :کدهایـي کـه شـبيه هـم هسـتند در یـکسـطح قـرار گرفتـه و کدهـاي ثانویـه بـه یـک کـد مفهومـی تغيير
يافـت (تصویـر .)2

••کدگذاری محوری:

در ایـن مرحلـه از تحلیل ،مقولههای به دسـت آمـده از مرحلۀ قبل،
براسـاس مـدل پارادایـم ،به هم مرتبـط و رابطۀ آنها بـه صورت اولیه
نشـان داده شـد .مقولـۀ مرکـزی تبدیلشـدن بـه جاذبـه فرهنگـی
است.

••کدگذاری انتخابی:

موسـیقی نواحـی ایـران بـا توجـه بـه ویژگـی خـاص شـهرهای
ایران،جذابیتهـای موسـیقی نواحـی و منحصربـه فردبـودن ،ايـن
توانايـي را دارد کـه توجه گردشـگران داخلي و گردشـگران خارجي
را بهعنـوان يـک جاذبـه گردشـگری جلب کرده و گسـترش بخشـد
(تصویـر .)3

بحث و نتیجهگیری

موسـیقی نواحـی میتوانـد تأثیـر مهمـی در توسـعۀ گردشـگری
فرهنگـی ایران داشـته باشـد .دادههایـي که جمعآوري شـده بودند،
پايـش و طبقهبنـدي شـدند ،مفاهیـم و مقولههـا مشـخص شـده و
تئـوري با مشخصشـدن رابطه بين انها براسـاس مقولـۀ مرکزي به
شـکل داسـتان و الگوي تصویری ارائه شـد .شـرایط علی ،ميتوانند
بـه مقولـۀ محـوری الگـو «تبدیلشـدن» تبديل شـوند .سـه دسـته
عوامـل مداخلهکننـده نيـز در ایـن امـر دخالـت دارند (تصویـر .)4
دسـتۀ اول شـامل عـدم آگاهـی مـردم در زمینـۀ موسـیقی نواحـی
اسـت .آشـنایی بیشـتر مـردم بـا موسـیقی نواحـی کـه بخشـي از
فرهنـگ ایرانی محسـوب ميشـود نيازمند بـه معرفي توسـط رادیو
و تلویزیون،کتابهـاي درسـی و جشـنوارههای فرهنگـی  -هنـری
اسـت .مانع دوم مربوط به موانع زیرسـاختی اسـت .موسـیقی نواحی
در مناطـق روسـتایی و دور افتـاده کشـور رونـق داردکـه از فقـدان
امکانـات رنـج ميبرنـد .شـهرهاي بزرگتـري کـه در مجـاورت ايـن
مکانهـا قـرار دارند توانايـي پذيزايـي از گردشـگران را ندارند .موانع
موجـود بـر سـر راه موسـیقی نواحـی عواقبي همچـون ماننـد از ياد
بـردن بخشهايـي از فرهنگ عامه کشـور ،نابودشـدن تنوع فرهنگی
و اثرگرفتـن از فرهنگهـای قـوی تـر را ايجـاد ميکنـد.
مشـکالت بـاال با طـرح برنامـه ،مدیریت درسـت و ارائـه راهحلهاي
مناسـب قابـل مديريت اسـت .يکـي از راههاي مناسـب اسـتفاده از
موسـیقی نواحی به عنـوان جاذبه گردشـگری« ،برپایـی رویدادهای
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موسـیقی» برای اشـاعۀ موسـیقی نواحـی و تبلیغات اسـت .ميتوان
از رويدادهـا جهت زندهسـاختن اقتصاد محلی و توسـعۀ گردشـگری
و اقتصـاد بهـره بـرد) . (Johnson, 2002,1همچنیـن میتـوان
اسـتراتژي «برقـراري جشـنواره بـا کشـورهایي بـا زبـان مشـترک
بـه دليـل شـباهتهاي فرهنگـی» «،برگـزاري موسـیقی نواحـی» و
«تورهـای شـاد موسـیقی نواحـی» را پيـاده کرد.
گردشـگری موسـیقی پیامدهایـی بـه همـراه دارد .کارآفرینـی،
آمـوزش ،ارتقاي غـرور ملی ،افزايـش درآمد جامعه ،محترمشـمردن
قومیتهـای ديگـر ،ایجـاد همبسـتگی و فعاليت در جامعـه و توجه
ويـژه بـه المانهـای فرهنگی-هنـری در کشـور از نتايـج مثبـت
گردشـگری هسـتند .فوایـد اجتماعـی نیـز شـامل بهبـود وضـع
آمـوزش وپـرورش ،کتابخانهها ،سلامت و رشـد فضاهـای اجتماعی
میشـود). (Kruger & Trandafoiu, 2014, 26
«از بینرفتـن اصالـت موسـیقی نواحـی ،سـنت هـا و فولکلـور» بـه
دلیـل تجاریشـدن آن «،تحتالشـعاع قرارگرفتن نرمهـای جامعه»
یـا «عـدم احترام بـه جامعۀ میزبـان»  ،پیامدهای منفی گردشـگری
موسـیقی هسـتند .بـا درک نتايـج منفـی وادن به جامعـه میزبان و
گردشـگران میتـوان از پيامدهـاي منفي جلوگيـري کرد.
یافتههـای ایـن پژوهـش با نتایج بهدسـت آمـده از تحقیق افشـاری
از ایـن نظـر کـه موسـیقی سـنتی و محلـی ،زمینههای مناسـبی را
بـرای جـذب گردشـگر ایجاد میکند و بـا پژوهش ایمانی و راسـتگو
از ایـن جهـت کـه گردشـگری موسـیقی یک وسـیله و هـدف برای
نشـر ارزشهـای فرهنگی بومی اسـت مطابقـت دارد.
در پژوهـش رفیعـی و میرزایی نیز اسـتفاده از موسـیقی برای جذب
گردشـگر ،امـکان تبدیل مقصـد به جاذبه گردشـگری را فراهم کرده
و فرخـزاد و حاجـی رضایـی هـم اجـرای مراسـم موسـیقیایی را در
جـذب گردشـگر و احیـای اداب و رسـوم محلی مؤثر دانسـتهاند که
همسـو بـا تحقیق حاضر اسـت.
در مطالعات پائولوکوویچ و آلکانترا ،گردشـگری موسـیقی ارزشهای
ملی را بازسـازی کرده و سـطح مشـارکت جامعه را افزایش میدهد
کـه بـا یافتههـای پژوهـش حاضـر مطابقـت دارد .همچنیـن طبـق
تحقیـق کمپبـل گردشـگری فرهنگـی با رویکـرد موسـیقی همانند
گردشـگری طبیعت عالوه بر جذب گردشـگر و توسـعۀ گردشـگری
بـر رشـد اقتصـاد منطقـه نیـز تأثیر مثبتی داشـته اسـت کـه نتایج
مشـابهی در پژوهـش حاضر بهدسـت آمده اسـت .تنـوع قومیتی در
کشـور مـا ،میتوانـد زمینـه ای بـرای جـذب گردشـگر بـا محوریت
موسـیقی محلـی باشـد امـا آنطـور که شایسـته بـوده بـه آن توجه
نشـدهاند وتاکنـون الگویـی بـرای توسـعه گردشـگری فرهنگـی از
طریـق موسـیقی نواحـی ایران طراحی نشـده اسـت .الگویی که در
تلاش اسـت بتوانـد باعـث تحکیـم وحـدت ملـی و باززنده سـازی
فرهنـگ نواحـی مختلـف ایـران شـده و تنـوع فرهنگـی را حفـظ
کنند .

مجلۀ گردشگری فرهنگ / 54-43 ،)4(2 ،بهار 1400
زبان ارتباطی نواحی
مشهود

معرفی فرهنگ منطقه (لباس محلی ،مراسم آیینی)
مراسم آیینی

جاذبههای فرهنگی

معرفی فرهنگ و تاریخ نانوشته منطقه
نا مشهود

معرفی ارزش ها
آشنایی با روحیه ملل
تنوع سبک موسیقی در مناطق مختلف

خاصبودن موسیقی نواحی

تنوع زبان موسیقی در مناطق مختلف
تنوع آالت موسیقی در مناطق مختلف

جاذبههای موسیقی نواحی

شباهت موسیقی با کشورهای همسایه
تشابهات موسیقی نواحی

زبان مشترک با کشورهای همسایه
موسیقی غنی در سطح بین الملل

متخصصان موسیقی

انواع گردشگر

جذب عالقمندان به اقوام
جذب عالقمندان به سفر
جذب گردشگران داخلی

گردشگران فرهنگی

جذب عالقمندان و آشنایی با اقوام
جذب عالقمندان به سفر

عوامل بازدارنده

عوامل زیرساختی
عدم آگاهی

کمبود مکان های رفاهی
عدم شناخت موسیقی نواحی کشور
تهاجم فرهنگی
پیشرفت اقتصادی به دلیل ورود گردشگر
پیامدهای اقتصادی

پیامدهای گردشگری موسیقی

پیامدهای مثبت

ایجاد اشتغال محلی
کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ

پیامدهای فرهنگی

اهمیت یافتن فرهنگ ایران برای جهان
ایجاد احساس غرور ملی

تصویر  .2مفهومها و مقولههای برگرفته از دادهها (کدگذاری سطح دوم) .مأخذ :نگارندگان.
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ایجاد احترام بین مردم
از بین رفتن اصالت موسیقی
پیامدهای منفی

دگرگونی نسبت ها
تاثیر پذیری نامناسب جامعه میزبان از فرهنگ مهمان
برگزاری جشنواره در شهرهای کوچک

راهکارها
اجرا

اعطای جایزه به هنرمندان موسیقی نواحی
برگزاری کنسرتهای متنوع در کشورهای دیگر
سفر به عشایر برای شناخت سبک زندگی آنها

برنامه ریزی برای تورهای
موسیقی

اقامت در خانه های بومی با اجرای موسیقی زنده
اضافه کردن موسیقی به پکیج تورهای جاذبه های تاریخی – فرهنگی

استفاده از رسانه های مختلف
معرفی سازهای محلی و نواحی مختلف

تبلیغات

تهیه ویدئو از موسیقی محلی و مراسم آئینی مناطق مختلف
آموزش

ادامۀ تصویر .2

تصویر  .3مدل اولیه پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
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