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Abstract 
The purpose of this research was to study the challenges and methods of wealth 

creation in the local music of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. To 

achieve this goal, the qualitative research method was conducted and 12 local 

music activists in the province were interviewed therefore, the challenges of 

local music were identified and strategies for growth and profitability in this 

field were presented. Local music faces many challenges and limitations, which 

can be mentioned as follows: the history of negative attitudes toward music, lack 

of history of public consumption of art, musical taste, low economic income of 

the people of the province, lack of financial sponsors, high cost of musical 

instruments and restrictions on imports, ambiguity in musical rules, religious 

sensitivities, non-specialist managers in the province, lack of facilities and funds, 

instrumental use of artists for ideological and political purposes, and copyright 

infringement. Supporting music tourism, setting up Internet TV, forming a 

collective management institution using digital games, using the capacity of 

immigrants belonging to different ethnic groups in the country's big cities, using 

the capacity of immigrants abroad, attending world festivals, local, national, and 

global marketing, investing in education, supporting a medium of cultural 

entrepreneurship, digital music distribution and music media rights can be 

considered as the solutions that directly and indirectly lead to the growth, 

promotion, and production of wealth in the local music industry. It is worth 

mentioning that, most of these solutions have been presented according to the 

new media environment. 
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Extended Abstract 
1- Introduction 

Iran is a land with diverse and plural ethnic 

groups and cultures, and each ethnic group has 

its own language, dialect, manners, customs 

and music. However, in the contemporary era, 

local culture in general and local music in 

particular have faced two fundamental 

challenges. The first challenge was the 

emergence of modernity, which caused severe 

shocks to the whole Iranian culture, especially 

local cultures, and put its reproduction and re-

creation in more difficult conditions. The 

second challenge was the emergence of the 

modern nation-state and the dominance of 

centrist policies, which began with the 

emergence of the Pahlavi regime and continues 

to this day. However, today, cultural diversity 

and the formalization of all cultures, especially 

local culture, is part of the development 

strategy of countries, and the United Nations 

Cultural Organization (UNESCO) also 

supports this approach at the international level. 

Iran has a high potential in the field of local 

music, in different regions of the country and in 

various subcultures, there are different tunes, 

voices, instruments, and in general, there is a 

special native and local music that identifying 

and exploiting such an opportunity can help the 

growth of the country's cultural industries. The 

promotion and development of local music can 

be considered as a part of cultural and social 

development, and it can have a high profitable 

potential and contribute to the prosperity of the 

country's cultural economy. In this article, we 

are trying to identify the obstacles and 

challenges facing local music and on the other 

hand the solutions to create wealth in local 

music through interviews with local music 

experts and activists. 

2- Methods 

In this research, in order to study the challenges 

and solutions of creating wealth and 

profitability in local music, in addition to 

documentary and library studies, semi-

structured interview method was utilized with 

local singers and cultural and music experts of 

the province. Interviewing is a qualitative 

research technique that involves conducting 

personal, in-depth, focused and intensive 

interviews with a small number of respondents 

in order to assess their views on certain ideas, 

programs and situations. Qualitative interview 

is basically a conversation in which the 

interviewer creates a general direction for the 

conversation and follows the specific issues 

raised by the respondent. The best situation is 

for the respondent to take the lead. Thematic 

analysis method was also applied to analyze the 

data. In general, thematic analysis method is 

used to identify, analyze and report the patterns 

(themes) in the data. The process followed to 

carry out this method in the research is adopted 

from the six stages presented by Brown and 

Clark (2006), which include the researcher's 

familiarity with the data, generating primary 

codes, searching for themes, reviewing and 

revising themes, defining and naming themes 

and also presentation of research report. 

3- Results 
Based on this research, the challenges and 

limitations of the province's local music include 

a range of different challenges, including socio-

cultural challenges, economic challenges, 

religious challenges, management challenges, 

and legal challenges. More precisely, deposits 

of negative attitude towards music, lack of 

history of public consumption of art, musical 

taste, the low economic income of the people of 

the province, lack of financial sponsors, high 

cost of musical instruments and restrictions on 

imports, ambiguity in musical rules, religious 

sensitivities, non-specialist managers in the 

province, lack of facilities and funds, 

instrumental use of artists for ideological and 

political purposes, and copyright infringement 

are among the challenges and limitations that 

hinder the growth and creation of wealth in the 

local music industry. But despite such 

challenges and limitations, the proposed 

solutions can increase the growth and 

profitability of local music in the province and 

thus increase the share of cultural industries in 

the production of wealth. Supporting music 

tourism, setting up Internet TV, forming a 

collective management institution, using the 

capacity of ethnic immigrants in the country's 

big cities, using the capacity of immigrants 

abroad, attending world festivals, local, 

national and global marketing, investing in 

education, supporting A medium of cultural 

entrepreneurship, digital music distribution and 

music media rights are solutions that can 
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generate income directly and indirectly for 

music people and industries that are linked to 

music. 

4- Conclusion 

 Today, local music needs economic 

justification to maintain, expand and continue. 

In fact, the formation of the market for cultural 

products, in addition to profitability, is 

considered a necessity for the preservation and 

expansion of local music. Music is one of the 

most attractive and popular arts in the world 

and has the capacity to become one of the most 

profitable cultural industries, however, Iran's 

special political and social conditions have 

caused it to always face many challenges. The 

challenges mentioned by music activists are 

mainly related to the weakness of government 

policies in this field. Although these policies 

differ from one government to another, the 

spread of cultural and custodian institutions in 

the field of music, such as the Ministry of 

Culture and Islamic Guidance, the art field, the 

Islamic Propaganda Organization, radio, and 

television, etc., which sometimes do not follow 

a single policy. There have been challenges 

such as management, budget, facilities, 

instrumental use of art, etc. in any era. 

Religious sensitivity has decreased compared to 

the past, but economic conditions are among 

the challenges that affect all industries and 

businesses in the country, and local music is no 

exception. The low economic income of the 

people on the one hand and the weak economic 

foundations of the country on the other hand 

have made the conditions for the prosperity of 

the music industry difficult. However, the 

solutions provided by the activists can to some 

extent provide the basis for growth and 

profitability in the field of music. The important 

thing is that many of the proposed solutions are 

given according to the new media conditions. 

This shows that cultural entrepreneurship in the 

field of music is strongly dependent on the 

digital industry and virtual space can serve as a 

platform for the convergence of different 

industries and by producing new and innovative 

products, it provides the basis for business 

expansion, employment, and wealth 

acquisition. However, in Iran, the government 

discourse dominates the field of culture, so 

most of the proposed solutions face the 

government's barriers, and it is the change of 

government policies and investment in 

infrastructure that can provide the necessary 

platform for the realization of these solutions.  
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 چکیده

کارهای خلق ثروت در موسیقی محلی استان کهگیلویه و هها و راچالش یمطالعهحاضر  یهدف مقاله

شگران نفر از کن دوازدهکیفی و مصاحبه با  رویکردبویراحمد است. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از 

کارهایی برای  رشد و سودآوری در این های موسیقی محلی شناسایی و راهموسیقی محلی استان، چالش

، نبود سابقه مصرف عمومی هنر، ذائقه موسیقیایی، . سابقه نگرش منفی به موسیقیشده استرائه حوزه ا

بودن ادوات موسیقی و محدودیت واردات تجهیزات بودن درآمد مردم، نبود حامیان مالی، گرانپایین

 های مذهبی، مدیران غیرمتخصص، کمبود امکاناتاستودیویی، ابهام در احکام موسیقی، حساسیت

زیرساختی و بودجه، استفاده ابزاری از هنرمندان در جهت مقاصد ایدئولوژیک و نقض حقوق مؤلف از 

هایی است که موسیقی محلی با آن روبروست. حمایت از گردشگری موسیقی، ها و محدودیتجمله چالش

فاده از ظرفیت تهای دیجیتال، استأسیس تلویزیون اینترنتی، تشکیل نهاد مدیریت جمعی، استفاده از بازی

مهاجران قومی در شهرهای بزرگ کشور، استفاده از ظرفیت مهاجران خارج از کشور، حضور در 

ای از گذاری در آموزش، حمایت رسانههای جهانی، بازاریابی محلی، ملی و جهانی، سرمایهفستیوال

تواند کارهایی است که میای راهو حق پخش رسانه کارآفرینی فرهنگی، توزیع نوآورانه و دیجیتال موسیقی

صورت مستقیم و غیرمستقیم به رشد، ترویج و در نتیجه تولید ثروت در صنعت موسیقی محلی بینجامد. به

ز اای ارائه شده است. لذا، وین رسانهکارها با توجه به فضای ننکته مهم و قابل تأمل آن است که اغلب راه

های سیاستگذاری فرهنگ و رسانه غلبه دارد، تغییر در سیاست یآنجا که در ایران گفتمان دولتی بر حوزه

 کارها، فراهم کند.تواند بستری برای تحقق این راههاست که میگذاری در زیرساختفرهنگی و سرمایه
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 و بیان مسئله مهدمق-4
های متنوع و متکثر است و هر قومی زبان، لهجه، آداب، رسوم و موسیقی خاص خود را دارد. با ایران سرزمینی با اقوام و فرهنگ

این حال در دوران معاصر  فرهنگ محلی به طور عام و موسیقی محلی به طور خاص با دو چالش اساسی روبرو بوده است. چالش 

های شدیدی کرد و بازتولید و های محلی را دچار تکانهمدرنیته بود که کلیت فرهنگ ایرانی و به خصوص فرهنگاول ظهور 

های مرکزگرایانه بود که با ملت مدرن و تسلط سیاست-تری قرار داد. چالش دوم، ظهور دولتبازآفرینی آن را در شرایط سخت

شرایطی نوعی سیاست فرهنگی متناقضی رقم زده که از یک سو بسطِ وحدت ظهور حکومت پهلوی آغاز و هنوز ادامه دارد. چنین 

های فرهنگِ محلی را به ای از مؤلفهداند و از سوی دیگر حفظ پارهو هویت ملی را، مستلزم تحدیِد فرهنگ محلی و  قومی می

ن حال حفظ فرهنگ محلی به داند.  این سیاست محدودسازی و در عیعنوان بخشی از میرات فرهنگی و ملی وظیفه خود می

تولید،  های اجراییهای استانی قابل مشاهده است. طبق کتابچه ضوابط و رویهای کشور در تاسیس شبکهرسانه خوبی در سیاست

«. ستفارسی ترجیح پخش برنامه های کودک و نوجوان با زبان»های استانی ( در شبکه1931تأمین و پخش سازمان صدا و سیما )

های استانی حفظ و ترویج فرهنگ بومی و محلی ذکر شده است. بنابراین آنچه الی است که هدف از تاسیس شبکهاین در ح

های خاصی روبرو هستند. بخشی از این های ملی با محدودیتتوان نتیجه گرفت این است که فرهنگ محلی ذیل سیاستمی

ه های مضاعفی است که نسبت باست و بخشی دیگر محدودیتهای کالن نسبت به صنایع فرهنگی ها ناشی از سیاستمحدودیت

های موسیقی محلی، امروزه تنوع فرهنگی و رسمیت ها و محدودیتبا وجود چالش های درحاشیه وجود دارد.مناطق و فرهنگ

ها به خصوص فرهنگ محلی، بخشی از راهبرد توسعه کشورهاست که سازمان فرهنگی ملل متحد بخشیدن به همه فرهنگ

در نگاه یونسکو، تنوع فرهنگی قابل مقایسه با تنوع »کند. )یونسکو( نیز از این رویکرد در سطح بین المللی حمایت می

محیطی است. همان گونه که در محیط زیست تنوع مخلوقات زیباست و مطلوب، در زندگی اجتماعی نیز تنوع فرهنگی زیست

های گوناگون آن همه زیبا هستند و به رودخانه رنگین کمان تعبیر کرد که رنگ توانالزم و اجتناب ناپذیر. تنوع فرهنگی را می

ها که زیبایی یکسان دارند و بدون همه آنها پدیده رنگین کمان فاقد معنا خواهد بود. اجتماع خالق انسانی نیز بدون همه فرهنگ

 «د ساختن تنوع فرهنگی، آغاز راه توتالیتارلیسم استاز احترام یکسان برخوردارند، فاقد بنیان خواهد بود. در این نگاه، محدو

(. ایران به عنوان یکی از اعضای یونسکو، گرچه به عنوان کنشگری موافق با کنوانسیون تنوع 118:1939)وحید و اسماعیلی فرد، 

ز فرهنگی ناشی ا سازیها به منظور جلوگیری از یکدستفرهنگی ظاهر شده و اعتقاد خود را به ضرورت پاسداشت تنوع فرهنگ

فرآیند جهانی شدن اعالم کرده است، اما هنوز به طور رسمی از پیوستن به کنوانسیون خودداری کرده است )وحید و اسماعیلی 

ر های متکثر، با تغییر عملی دها و فرهنگ(. بدیهی است پیوستن به کنوانسیون تنوع فرهنگی و پذیرش هویت128:1939فرد، 

 ای بهبود صنایع فرهنگ بومی و محلی معنادار است.ها  و تالش برسیاست

 هایاز طرفی ایران در زمینه موسیقی محلی از  پتانسیل باالیی برخوردار است، در مناطق مختلف کشور و خرده فرهنگ

ی ین فرصتبرداری از چنگوناگون نواها، آواها، سازها و به طور کلی موسیقی بومی و محلی خاصی وجود دارد که شناسایی و بهره

موسیقی دان و خاورشناس فرانسوی معتقد است موسیقی محلی  1تواند به رشد صنایع فرهنگی کشور کمک کند. ژان دورینگمی

جهان از  اند وایران از غنای باالیی برخوردار است مثل موسیقی گیلکی، کردی، بلوچی، لری و لکی، اما هنوز ناشناخته باقی مانده

بهایی خبر ندارند و این امر با توجه به پیشرفت تکنولوژی در حوزه موسیقی محلی ناخوشایند است وجود چنین گنجینه گران

ای های متناقض ملی ، نه تنها سرمایه(. چنین ظرفیتی در حوزه موسیقی محلی، فارغ از مناقشات هویتی و سیاست1935)ایرنا، 

تواند موضوع کارآفرینی، کسب و کار و سودآوری اقتصادی باشد. نمادین و فرهنگی است که باید حفظ و نگهداری  شود، بلکه می

انسل تواند پتشود و هم میتواند بخشی از توسعه فرهنگی و اجتماعی محسوب از این نظر ترویج و توسعه موسیقی محلی، هم می

لی در توان گفت اگرچه موسیقی محعبارتی میبهسودآوری باالیی داشته باشد و به شکوفایی اقتصاد فرهنگی کشور کمک کند. 

سیاستگذاری فرهنگی کشور یا به عبارتی در گفتمان دولتی، به عنوان شکل غیربازاری شده فرهنگ تلقی شده که نیازمند حمایت 

بدیل دآور تو محافظت است، اما  این ظرفیت را دارد که به عنوان صنعتی خالق، با بازاریابی و نوآوری  در محصول به صنعتی سو

توان ضمن ترویج، توسعه و شود. چنین نگاهی گرچه ممکن است خطری برای اصالت موسیقیایی اقوام محسوب شود، ولی می
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ای محلی، ملی و جهانی، با ایجاد اشتغال و کارآفرینی در این حوزه، تداوم و بازتولید آن را شناساندن موسیقی محلی در گستره

نابراین با توجه به نقش و اهمیت روزافزون صنایع فرهنگی به خصوص صنعت موسیقی در شکوفایی به نحو بهتری تضمین کرد. ب

 های پیش روی موسیقیاقتصادی، ایجاد اشتغال، کارآفرینی و خلق ثروت، در این مقاله درصدد هستیم تا از طرفی موانع و چالش

واند ضمن توسعه موسیقی محلی به کسب سود و خلق ثروت تها و راهکارهایی که میمحلی را شناسایی کنیم و از طرفی فرصت

 در این حوزه منجر شود، از طریق مصاحبه با کارشناسان و کنشگران حوزه موسیقی محلی شناسایی کنیم. 

 پژوهش یپیشینه-5
 تجربی ی: پیشینه4-5

های رقابتی و سودآوری این اندکی به جنبههایی زیادی راجع به موسیقی محلی وجود دارد، اما تا به حال توجه مقاالت و پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کاالی فرهنگی شده است؛ به عنوان مثال می

طالعه به م« گذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیالنبررسی تأثیر سیاست»( در مقاله 1932مصطفی فیض ثابت و همکاران )

شان ها نیالن با دو روش تحلیل ثانویه و مصاحبه پرداخته که یافتههای فرهنگی بر موسیقی محلی گتأثیر سیاستگذاری

دهدعوامل متعددی در تضعیف موسیقی محلی گیالن نقش داشته است. مدرنیته، تغییرساختار زندگی اجتماعی و فرهنگی، می

حلی گیالن، عدم دیدگاه غالب در رادیو و تلویزیون، نقش مدیران فرهنگی، عدم اختصصاص تسهیالت کافی به موسیقی م

نیازسنجی موسیقیایی از جوانان، عدم تصویب قوانین اجرایی حمایت از حقوق معنوی هنرمندان و ... از جمله این عوامل تأثیرگذار 

گردشگری  های موسیقی محلی در توسعهنقش جشنواره»( نیز در مقاله 1939زاده )زاده نمین و ژاله هاشمابوالفضل تاج اند.بوده

ج های موسیقی محلی را سنجیده است. نتایاز طریق پرسشنامه رابطه توسعه گردشگردی با جشنواره« اه گردشگران بالقوهاز دیدگ

های موسیقی محلی قابلیت توسعه گردشگری را دارند و همینطور توسعه گردشگری نیز باعث حاکی از آن است که جشنواره

 شود. حفظ و پویایی موسیقی محلی می

های سودآوری صنعت موسیقی توجه شده ی خارجی نیز عمدتا به گردشگری موسیقی به عنوان یکی از جنبههادر پژوهش

بی گردشگری، موسیقی و اقتصاد فرهنگی در بایرون»( در مقاله 2449است. به عنوان نمونه کریس گیبسون و جان کونل )

استرلیا که بر اساس ارتباطات بین المللی گردشگری و گیری یک اقتصاد فرهنگی متمایز در خلیج بایرون به شکل« استرالیا

پسند و محلی بایرون به عنوان یک عنصر مهم در مصرف اند. آنها بر موسیقی عامهبازاریابی موسیقی شکل گرفته، پرداخته

تمان ی و گفبر نقش سیاست بازنمایی در جغرافیای اقتصادی و اجتماعی ، در مورد تأثیرات اقتصادگردشگری تأکید دارند و 

های مهم و راهکارهای مختلف سودآوری در با این حال در این مقاله به طور کلی همه چالش .فرهنگی این روند بحث می کند

  دهیم.های موجود مورد بحث قرار میموسیقی محلی استان کهگیلویه و بویراحمد را متناسب با مقتضیات و ظرفیت

 

  : مالحظات نظری5-5   
 محلی استان کهگیلویه و بویراحمدموسیقی  - 

لی های محهای محلی نیز وجود دارند. در ایران نیز شاهد انواع موسیقیهای دنیا عالوه بر موسیقی سنتی، موسیقیدر همه فرهنگ

 (. بر اساس دسته120:1922های اقشار زیربنایی جامعه است )بینا، هستیم که موسیقی توده مردم است. موسیقی توده، ترانه

(، موسیقی بومی و محلی ایران بخشی از موسیقی سنتی 1982بندی موسیقی ایران از دیدگاه صاحبنظران از جمله کیانی )

شکلی از موسیقی سنتی است که ریشه در آداب و رسوم یک قوم 1شود. بنابراین موسیقی محلی یا موسیقی فولکلورمحسوب می

 یا ناحیه دارد. 

شود. موسیقی بازتابی از عادات، موسیقی به عنوان پدیده اجتماعی و فرهنگی تلقی می شناسی قومی، کلدر موسیقی   

ای دارای نوعی موسیقی خاص است، که به ها، تمایالت و در مجموع بیانگر نظام فرهنگی یک قوم یا ملت است. هر جامعهسلیقه

ازگوکننده بیان نیست. موسیقی بهای دیگر قابلبه شیوه ای برای بیان چیزهایی است کهها و وسیلهصورت قالبی برای بیان اندیشه
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(. 12:1983نیا و محمدی، ها و مقوالت دیگر مانند عشق، حماسه، عرفان و بزم است )فرخآمال، آرزوها، احساسات، غم و شادی

برخوردار است.  بر این اساس موسیقی در منطقه کهگیلویه و بویراحمد همانند سایر نقاط ایران از اصالت و ویژگی خاصی

برند: قس حوشکله، قس برنو، از آن نام می« قس»ای دارند که تحت عنوان های ویژههای رایج، مقامبویراحمدیان بر اساس بیت

اند. آالت موسیقی رایج در منطقه نیز عبارتند از: ساز )کرنا(، دهل، نی، های رایج این موسیقیقس یاریار و غیره از جمله مقام

معروف است. این شکل « تول چپ»شود و آهنگ آن به نواخته می« مهتر»تر است(. موسیقی عزا توسط نی کوتاهپیشه )از 

های محلی و زبان محلی، موسیقی محلی استان موسیقیایی امروز با آالت موسیقی ایرانی و سنتی ترکیب شده و با محور مقام

اخیر با حضور هنرمندان جوان و تحصیل کرده و از طرفی گسترش های کهگیلویه و بویراحمد را شکل داده است که در سال

های اجتماعی، توجه و اقبال به آن بیشتر شده و روند بارآفرینی آن شدت گرفته است.  در این مقاله آن نوع موسیقی محلی رسانه

محلی استان معرفی کند. به مدنظر است که قابلیت عرضه عمومی دارد و سعی دارد خود را به عنوان نماینده واقعی موسیقی 

  ای حول آن شکل گرفته مدنظر نیست.عنوان مثال موسیقی مراسم عروسی که در سالیان اخیر تجارت ویژه

 سیاست فرهنگی و موسیقیایی -

ن ابخشی از فرایند تولید، توزیع و اعمال قدرت در جامعه است؛ از این رو، سیاست فرهنگی با تمام ابعاد و ارک 1فرهنگی سیاست

ای مدرن است که به تدریج با ظهور سیاسی و اجتماعی جامعه سروکار دارد. سیاست فرهنگی در معنای امروزی آن پدیده

ها و اقداماتی است  ها، رویه های ملی از قرن هجدهم به بعد پدیدار شده است. سیاست فرهنگی مجموعه تصمیمات، برنامهدولت

های دولتی و  های مدنی، غیرانتفاعی، عمومی، سازمانها اعم از سازمانوسیله سازمانیافته به  که به صورت نهادی و سازمان

مهمترین کارکرد مورد  ند. شوها برای شکل دادن به نوعی نظم نمادین از طریق مداخله در فرایندهای فرهنگی اتخاذ می دولت

 ها و باورهای مشترک و مورد معه از طریق خلق ارزشنظر و سازگاری فرهنگی در جا فرهنگی ایجاد نوعی اتفاق انتظار از سیاست

ای است که در آن از طریق فرهنگ و نه زور و خشونت، نظم اجتماعی استقرار و  فرهنگی عرصه پذیرش مردم است. سیاست

و پیوند  کفرهنگی در هر جامعه درصدد ایجاد و تثبیت نوعی نظم نمادین است، ارتباط نزدی یابد. از آنجا که سیاست استمرار می

استوار با نظام سیاسی یا شکل سامان سیاسی در هر جامعه دارد. همچنین با توجه به ضرورت وجود نوعی نظم نمادین برای هر 

فرهنگی جوامع  های اعمال و الگوهای سیاست فرهنگی وجود دارد؛ اگرچه شیوه جامعه، در تمام جوامع امروزی نوعی از سیاست

ها به سه روش اصلی در بازارهای ارتباطات، رسانه و دولت» 2الز نظر هسموندا (.910:1932 قلیچ،)فاضلی و  متفاوت است

 کنند. آنها:بازارهای فرهنگی مداخله می

افه کنند، از جمله رقابت و قراردادها، به اضکنند: یعنی، قوانینی در رابطه با مسائل کلی فوق الذکر خلق میقانونگذاری می -1

مسائل فرهنگی، از قبیل حق چاپ، هرزگی، حریم خصوصی و غیره، و اینها موضوع قانون اساسی و تصیمات تر به طور خاص

کنند که بر یک صنعت خاص یا گروهی هایی را ایجاد میها آژانسکنند: از طریق این قوانین، دولتتنظیم می -2؛ ها هستنددادگاه

دهند: به طور کمک هزینه می -9؛ و ها و دیگر نهادها یا عاملین را دارندکتکنند و قدرت تاثیر بر رفتار شراز صنایع نظارت می

هایی از قبیل مستقیم، از طریق اعطای کمک هزینه به منظور تکمیل تهیۀ متون فراهم شده توسط بخش خصوصی، در حوزه

های ایجاد شده در بخش دولتی دیگر دانشتئاتر، باله، اوپرا، هنرهای زیبا و غیره، و به طور غیر مستقیم، با راه دادن پژوهش و 

 (.145:2442، هسموندال«. ))به خصوص دفاع( به بخش خصوصی

به طور پردازد. حل دولتی میحل بازار و راهبه دو رویکرد موجود در زمینه سیییاسییت فرهنگی یعنی راهنیز  9کریس روجک

را برای فرهنگ به کار گرفته اسیت. این دیدگاه مسییتلزم حداقل « بگذار راه خود را برود»فر یا سینتی، راه حل بازار دیدگاه لسیه

(.  در حالی که 289:1934تنظیم بازار داخلی توسیط دولت و موافقت نامه های محدود چندجانبه میان دولت ها است )روجک، 

به ضییرر  و از نظر کریس روجک که حکومت برای تشییریح خط مشییی خود در پیش می گیرد رویکرد دولتی، راهبردی اسییت
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از سه گفتمان سیاست فرهنگی  1گوییگانبندی دیگری مک(. بر این اسیاس و در تقسیم282:1934اسیت )روجک، دموکراسیی 

 ت  و در بسییترهای گوناگون اشکال های اقتصیادی و اجتماعی متفاوبرد. گفتمان دولتی که در کشیورهای مختلف با نظامنام می

سازی ارتباط دارد. گفتمان بازاری در ارتباط با دکترین بازار آزاد متنوعی داشیته است، عموما  با مهندسی اجتماعی و پروژه ملت

ی ها از هنر و محصوالت فرهنگهای دولتداری بود. در این دوره به طور چشیمگیری از حمایتدر کشیورهای درگیر در سیرمایه

ن های یورگمدنی متأثر از اندیشه –کاسیته و همه امور فرهنگی به دسیت بازی آزاد نیروهای بازار سیهرده شد. گفتمان ارتباطی 

هابرماس در باب حوزه عمومی و مطرح شیدن دموکراسیی اجتماعی است. این گفتمان درصدد مقاومت فرهنگی است؛ مقاومتی 

ییگان، گوتقیم یا غیرمسیتقیم با سییاسییت فرهنگی دولتی و بازاری درگیرند )مکهای اجتماعی، به طور مسیکه در قالب جنبش

102:1988-35  .) 

رسید در ایران معاصیر گفتمان دولتی رویکرد غالب در سییاسیت فرهنگی کشور بوده است. از میان انواع سیاست نظر میبه

مان سییاست فرهنگی در ایران این امر را نشان گفتمان سییاسیت فرهنگی دولتی نقش بنیادی دارد؛ زیرا تحلیل گفت»فرهنگی، 

ها، دولتی و در جهت برسیاخت هویت ملی در ایران و در پاسیب به مسئله امر امروزی بوده گذاریداد که تقریبا تمامی سییاسیت

های مهم فرهنگ که موضیوع سییاستگذاری دولتی در ایران است، حوزه از جمله حوزه (.21:1933اسیت )خالق پناه و سینایی، 

دولتی متولی سیییاسییتگذاری در این زمینه هسییتند. شییورای عالی انقالب  ای که چندین نهاد و دسییتگاهموسیییقی سییت. حوزه

و موسیقی صدا و سیمای جمهوری  فرهنگی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز سرود

های اخیر در سال»های متعارضی دارند. اسیالمی ایران، نهادهایی هسیتند که در حوزه موسییقی فعال هسیتند و گهگاه سیاست

ذاران کشد. سیاستگها را با خود یدک میوضعیت موسیقی کشور به شکلی پیش رفته که مجموعه اسفناک از مشکالت و چالش

ز های مجوسردرگمی ناشی از ابهام در مبانی فقهی موسیقی، مالکک سیو با انتقادات اهالی هنر و موسیقی درباره این حوزه از ی

اند انتظارات جامعه دینی کشور را برآورده سازند نتوانسته اند و از سوی دیگراعتنایی به موسیقی اصیل و سنتی مواجهدهی و بی

گذاری فرهنگی کشیور آنگونه که شیایسیته اسیت، نتوانسیته به موسیقی محلی ت(. از طرفی سییاسی00:1930)ملکان و مؤذن، 

بهردازد و نه تنها باعث رشد و شکوفایی رونق موسیقی محلی نشده، بلکه این نوع موسیقی در مقایسه با سایر انواع موسیقی، کم 

ها و راهکارهای نامهاشتن آیینهای مبتنی بر فرهنگ عامه و ندهای مشیخص، نبود سییاسیتجلوه شیده اسیت.  نبود سییاسیت

گذاری فرهنگی های فرهنگی از جمله مشکالت نظام سیاستگذاری و اجرای سیاستمشیخص و مدون و چندگانگی در سیاست

 (. 193:1932ای به موسیقی محلی وارد نموده است )فیض ثابت و همکاران، است که آسیب جدی

 صنایع فرهنگی و خالق - 

شناسانه از فرهنگ که گوید اگر ما به تعریف مردمداند و میرا کار سختی می 2طالح صنایع فرهنگیهسموند حلق تعریف اص

د که در شونتوجه کنیم، باید موافق باشیم که همه صنایع به نوعی صنایع فرهنگی محسوب می« همه راههای زندگی»عبارتند از 

یدنی پوشیم تا نوع آشامشود. با این تعریف از لباسی که میمیاین صورت هم شامل تولیدات و هم شامل مصرف کنندگان فرهنگ 

(.  12:2442شوند )هسموند حلق، ما همه زیر مجموعه فرهنگ است و همه آنها به دلیل سودآوری توسط صنایع فرهنگی تولید می

توزیع محصوالت و خدماتی شود که به خلق ایده، تولید و ای از صنایع اطالق میدر تعریفی دیگر صنایع فرهنگی به مجموعه

پردازد که ماهیت فرهنگی دارند. از آنجایی که تولید محصوالت و خدمات فرهنگی بر خالقیت، مهارت، دانش و استعداد می

های ی وسیعی از فعالیتبه گستره» نامند. بنابراین نیز می 9تولیدکنندگان آن استوار است، صنایع فرهنگی را صنایع خالق

و  )الندری« پردازند صنایع خالق گویندبرداری از اطالعات و دانش میطریق نوآوری و خالقیت به تولید و بهره اقتصادی که از

خلق، تولید »شود که به بر اساس تعریف سازمان فرهنگی یونسکو، نیز صنایع فرهنگی به صنایعی گفته می (.0:1335بیانچینی، 

اشتغال دارند. جنبه دیگری از این تعریف این است که صنایع فرهنگی « فرهنگیسازی مضامین نامشهود و دارای طبیعت و تجاری

 اند )سند شناختبسیار حائز اهمیت« ترویج و حراست از تنوع فرهنگی و تضمین دسترسی دموکراتیک به فرهنگ»از حیث 
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 های ویدئویی، نرمبازیاسباب (. به این ترتیب صنایع فرهنگی خالق شامل تلویزیون، رادیو، بازی و20:1982صنعت فرهنگی، 

افزار، چاپ و نشر، هنرهای نمایشی، طراحی و مد، صنایع دستی، معماری، هنر، تبلیغات، فیلم و موسیقی است و همچنین به 

شود که بتوانند از استعدادهای فردی و خالقیت و مهارت، به عنوان یک استعداد بالقوه و مزیتی در صنایعی نیز، خالق گفته می

(. بنابراین موسیقی 88:2441، 1برداری از مالکیت معنوی استفاده کنند. )هاوکینزاد ثروت و شغل از طریق تولید و بهرهایج

دهد ماهیتی فرهنگی دارد و هم مبتنی موسیقی محلی به طور خاص بخشی از صنایع فرهنگی هستند که هم خدمتی که ارائه می

 یی ترویج آن به نوعی حراست از تنوع فرهنگی است.بر استعداد، نوآوری و خالقیت است و از سو

 کارآفرینی فرهنگی -

های فرهنگی، های دیگری چون حوزهمفهوم کارآفرینی شامل گستره وسیعی فراتر از رویکردی اقتصادی است، و دامنه آن حوزه

های عالوه بر اقتصاد، به سرنوشت نظریهشود، و به دلیل توجه به موضوعاتی سیاسی، اجتماعی، اکولوژی و غیره را نیز شامل می

(. کارآفرینی فرهنگی 831:1335سنتی که غالب توجهشان به درآمدزایی و توسعه آن بوده است دچار نخواهد شد )گالوین، 

ها و مراکز تولید و عرضه خدمات و کاالهای فرهنگی ها و تاسیس بنگاهپردازی، ایجاد کار و کسبفرآیند فرصت شناسی و ایده

(. 1983، شود )کیاسیاست، یا به عبارت دیگر فرآیندی است که از یک ایده فرهنگی شروع و به یک کار و کسب فرهنگی ختم می

های فرهنگی به سوی خوداشتغالی و خودکارفرمایی در حال پیشروی است، کارآفرینان فرهنگی و در حال حاضر که فعالیت

(. کارآفرینی فرهنگی 12:2419کنند )کنارد، فت و توسعه اقتصاد فرهنگ بازی میکارآفرینی فرهنگی نقشی کلیدی در روند پیشر

ای اساسی در ارتقای سطح های شغلی فرهنگی و بهبود شرایط اقتصادی، پیش زمینهبا تولید ثروت و همچنین ایجاد فرصت

های تولید و عرضه خدمات و کاالهای به معنای مدیریت روندها و فرآیند 2فرهنگی جامعه فراهم کرده است. کارآفرینی فرهنگی

ای که نوآورانه به احیاء و آفرینش ارزش فرهنگی بهردازد. ارزش فرهنگی همیشه دربرگیرنده ارزش فرهنگی و هنری است، به گونه

است ( معتقد 2412(.  آجزون )1980تواند دربرگیرنده ارزش فرهنگی نیز باشد )براتلو، اقتصادی نیست، اما ارزش اقتصادی می

های حلآفرینند، این قشر با راههای فرهنگی درآمد میکارآفرینان فرهنگی عاملی هستند برای تغییرات فرهنگی که از فعالیت

کنند که در پی آن، بهبود زندگی و ایجاد شان برای کسب و کارهای فرهنگی پایداری اقتصادی را تضمین میذهنی و نوآورانه

تیب حوزه موسیقی به عنوان صنعتی فرهنگی به خصوص در عصر دیجیتالی شدن این قابلیت را شود. به این ترثروت حاصل می

  دارد که با توسعه کسب و کارهای نوین و کارآفرینی به صنعتی پویا و سودآور تبدیل شود.

 روش پژوهش-9
محلی، عالوه بر مطالعات اسنادی و ها و راهکارهای خلق ثروت و سودآوری در موسیقی منظور مطالعه چالشدر این پژوهش به

مصاحبه »ساختاریافته با خوانندگان محلی و کارشناسان فرهنگی و موسیقی، استفاده شد. مصاحبه نیمه تکنیکاز  ،ایکتابخانه

ا یکنندگان، دست اندرکاران و افراد مرتبط با یک طرح توانیم از مشارکتمی آنیک تکنیک تحقیق کیفی است که با استفاده از 

های آنها را درباره عملکرد، فرآیند و نتایج برنامه و یا ها و انتظارات آنها نسبت به این برنامه، نظرات و دغدغهبرنامه درباره تجربه

( در نتیجه مصاحبه کیفی )از هر نوع(، 9:2440)بویس و نیل، « تغییر و تحوالتی که در حین کار ایجاد شده است، جویا شویم

گر برای تحقیق طرح کلی دارد اما فاقد مجموعه مشخصی از گو که در آن مصاحبهگر و پاسببین مصاحبه کنش متقابلی است

گر سواالتی است که باید با کلماتی خاص و نظمی خاص پرسیده شوند. مصاحبه کیفی اساسا گفت و گویی است که مصاحبه

 کند. بهترین حالت این استسازد، دنبال میخگو مطرح میهای مشخصی را که پاسجهتی کلی را برای گفت و گو ایجاد و موضوع

روش   ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شد.(. برای تحلیل داده349:1982که پاسخگو رشته کالم را در دست گیرد )ببی، 

به طور کلی،  (.2440های مختلف یک موضوع مهم است )توماس، دهی و تفسیر صرف جنبهتحلیل مضمون فراتر از یک سازمان

شود )براون و استفاده می« هاهای( موجود در دادهروش تحیلیل مضمونی به منظور شناسایی، تحلیل و گزارش الگوهای )تم

( اتخاذ شده که 2440شده توسط براون و کالرک )شده برای انجام این روش، از شش مرحله ارائه(. فرآیند دنبال2440کالرک، 
 
1 . Howkins 

2 . Cultural Entrepreneurship 
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ها و همچنین گذاری تمها، تعریف و نامها، مرور و بازنگری تموجوی تمها، تولید کدهای اولیه، جستدهشامل آشنایی محقق با دا

  ارائه گزارش تحقیق است.

 گیریجامعه آماری پژوهش و شیوه نمونه :3-1

ها و راهکارهای سودآوری در موسیقی محلی، با توجه به شناخت نویسنده استان در این پژوهش به منظور شناسایی چالش

کهگیلویه و بویراحمد برای مطالعه موردی انتخاب شد. به همین منظور برای پاسب به سواالت پژوهش، به صورت هدفمند با 

نوازندگان، آهنگسازان و مسئولین موسیقی استان، مصاحبه نیمه ساختاریافته  کارشناسان فرهنگی و موسیقی استان، خوانندگان،

تدارک دیده شد. گرچه جامعه آماری مصاحبه شوندگان، کارشناسان و کنشگران موسیقی استان کهگیلویه و بویراحمد بودند، 

حلی موسیقی که یکی در زمینه موسیقی م ها از دو تن از کارشناسانلیکن به دلیل اشتراک موضوع و برای قوام بخشیدن به یافته

 ها تا رسیدنخراسان و دیگری پژوهشگر حوزه موسیقی نواحی کشور بود، نیز مصاحبه به عمل آمد. در این پژوهش تعداد نمونه

 12به اشباع نظری، یعنی زمانی که دیگر مضامین جدیدی از سوی مصاحبه شوندگان بیان نگردید، ادامه یافت که در مجموع به 

ها تناسب با موضوع، سابقه فعالیت و مسئولیت در حوزه موسیقی بود که مشخصات نفر رسید. مالک پژوهشگر، برای انتخاب نمونه

 آنها در جدول زیر آمده است. 

 شوندگان: مشخصات مصاحبه1جدول شماره 

 طول مصاحبه)دقیقه( سابقه فعالیت حوزه فعالیت ردیف

 55 سال 12 خواننده و کارشناس موسیقی 1

 05 سال 25 خواننده 2

 54 سال 2 مدرس موسیقی کودک و کارشناس موسیقی صدا و سیما 9

 05 سال 14 کارشناس موسیقی نواحی کشور 0

 94 سال 2 کارشناس موسیقی محلی خراسان 5

 04 سال 15 خواننده 0

 54 سال 19 آهنگساز 2

 04 سال 8 مسئول خانه موسیقی استان 8

 04 سال 14 حوزه هنریکارشناس  3

 95 سال 3 کارشناس موسیقی اداره ارشاد 14

 04 سال 12 خواننده و کارشناس 11

 04 سال 8 خواننده و آهنگساز 12
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 اعتبار و پایایی پژوهش :3-2

را مطرح  های پژوهش کیفی( به جای تأکید بر پایایی و روایی، مبحثی با عنوان قابلیت اعتماد طرح1330میکوت و مورهاوس )

 کنند:پذیرد را چنین بیان میها اعتمادسازی انجام میکنند. ایشان چهار عامل را که به کمک آنمی

ها: استفاده از مصاحبه در کنار مشاهده میدانی و تحلیل اسناد موچود، نشانگر آن استفاده از چند روش گردآوری داده .1

 ها اعتماد بیشتری داشت.توان به یافتهررسی شده و میاست که موضوع مورد بررسی از چند منظر گوناگون ب

های به کار رفته در تحلیل و توضیحات پژوهشگر و . بازرسی مسیر کسب اطالعات: اساسا به معنای ثبت مداوم داده2

 های تحلیل است.روش

گیری ها و نتیجهتا یادداشتشود کنندگان در پژوهش خواسته می. وارسی از سوی افراد تحت بررسی: در این روش از شرکت9

 اند دقیق است یا خیر.شما را بخوانند و بگویند توصیف شما از آنچه به شما گفته

های خود، بر  صداقت و دقت کند که اعضای گروه پژوهشی، هنگام تفسیر داده. صداقت گروه پژوهشی: این روش فرض می0

یرهای ها و سوءتعبشود تا فرآیند مذکور را مشاهده و در مورد سوگیریییکدیگر نظارت دارند. گاه از یک شخص بیرونی خواسته م

 (.122-121:1983احتمالی در هر کجا که الزم باشد سوال کند )ویمر و دومنیک 

در این پژوهش سعی شد تا قابلیت اعتماد با توجه به چهار روش فوق تأمین گردد. بدین صورت که، درجاهایی که مورد نیاز 

کردند از روش مطالعه اسنادی نیز کمک گرفته شد. به طور مداوم ضیح بهتر مضامینی که مصاحبه شوندگان مطرح میبود برای تو

بندی و مضامینی که حین مصاحبه یادداشت شده بود، برای شد، در پایان هر مصاحبه، جمعمسیر کسب اطالعات بررسی می

ر نهایت از دو تن از پژوهشگران علوم ارتباطات خواسته شد تا روند پژوهش گرفت. دتأئید نهایی در اختیار مصاحبه شونده قرار می

  ها را از منظر یک شخص بیرونی بررسی کنند.و یافته

 

 هاتحلیل یافته -1 
دهد و های موسیقی محلی را نشان میها و محدویتهای این تحقیق به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول چالشیافته

 ها وپردازد. بدیهی است که رفع محدودیتارائه راهکارهای توسعه و گسترش و خلق ثروت در موسیقی محلی میبخش دوم به 

تواند باعث بهبود و گسترش موسیقی محلی شود. با های پیش روی موسیقی محلی خود بخشی از راهکاری است که میچالش

د به صنعت توانوتی تأکید شده که به طور مستقیم و غیرمستقیم میهای انجام شده بیشتر بر راهکارهای متفااین حال در مصاحبه

 های گسترش کسب و کار، اشتغال و در نهایت سودآوری در این حوزه را فراهم کند.موسیقی محلی کمک کرده و زمینه

 های موسیقی محلیها و محدودیتبخش اول: چالش

تری به عنوان بندی کالنتوان در دستهلی استخراج شد را میهای موسیقی محها و محدودیتمضامینی که به عنوان چالش

های آموزشی سیاستی و چالش –های مدیریتی های دینی، چالشهای اقتصادی، چالشاجتماعی، چالش-های فرهنگیچالش

 بندی کرد.تقسیم

 اجتماعی -های فرهنگیچالش-1

 نگرش مردم به موسیقی ●

های فرهنگی که از دیرباز موسیقی با آن روبرو بوده، نگرش و نگاه مردم به نوازندگان و خوانندگان موسیقی بوده از جمله چالش

است. البته چنین نگرشی در اغلب مناطق ایران وجود داشته و در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از قدیم نوازندگی را مخصوص 

دانستند که عموما در سلسله مراتب جامعه، شأن و منزلت کمتری برای آنها قائل بودند.  پیروزی ای میها و طبقات ویژهگروه

مذهبی هم مزید بر علت شد و در مجموع محدودیت مضاعفی برای موسیقی محلی ایجاد شد. ولی  انقالب اسالمی و تسلط نگاه

، اندای در استان به موسیقی روی آوردهجوانان از هر طایفههای اخیر چنین نگاهی کمرنگ شده و بسیاری از با این حال در سال

متاسفانه »گوید : هر چند که هنوز چنین مانعی به طور کلی رفع نشده است. یکی از کارشناسان با ابراز تأسف از چنین نگاهی می
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یم شدعنوان یک هنرمند تلقی نمیبردند ولی به های گذشته، مثال دهه هفتاد، بسیاری از مردم گرچه از کار ما لذت میدر سال
عضی ب»گوید: های موسیقی نیز میصاحب یکی از آموزشگاه «.و برای ما شأن و منزلتی، آن طور که شایسته است قائل نبودند

کنند ها نگران آمدن فرزندشون به کالس موسیقی هستند، آنها بیشتر نگران فضای حاکم بر موسیقی هستند و تصور میخانواده
بعضی از هنرجوها از نگرانی و  .های دینی در بین هنرمندان موسیقی کم است یا کم خواهد شدیبندی به اخالق و ارزشکه پا

 «.اندهایی گفتهسختگیری والدین در این زمینه داستان
ختص مچنین چالشی گرچه بسیار کم شده ولی نوع نگرش منفی به موسیقی دچار تحول شده است. اگر زمانی موسیقی فقط 

ف ها، قشرها و طوایگرفتند، اما اکنون گروهقشر خاصی بود و دیگرانی که قصد ورود به این حوزه را داشتند مورد شماتت قرار می

مختلف استان در این حوزه فعالیت دارند بی آنکه مورد سرزنش و شماتت اطرافیان قرار بگیرند یا این تفاوت که بعضی از افراد و 

های اخالقی و دینی، به این حوزه نگاه منفی دارند نه اینکه ذاتا با ل مرتبط دانستن فضای موسیقی با افول ارزشها به دلیخانواده

 موسیقی مخالف باشند.

 سابقه مصرف هنری ●

ی رهای الزم بود، مصرف هنهای اخیر، استان کهکیلویه و بویراحمد فاقد امکانات و بسترها و زیرساختبا توجه به اینکه تا سال 

و موسیقایی محدود به محافل خصوصی بود، بنابراین هنوز یک سنت و عادت فرهنگی در بین مردم شکل نگرفته است. با این 

ای، مصرف موسیقیایی مردم به خصوص موسیقی محلی های اخیر به واسطه تغییر فضای رسانهحال علی رغم اینکه در سال

شان، قائل به صرف هزینه برای موسیقی نیستند. آنها تنها عادت به مصرف هنگیافزایش پیدا کرده ولی بسیاری در سبد مصرف فر

ها و آشنایان به دنبال بلیط مجانی ها حاضر به پرداخت بها نیستند و از طریق واسطهمجانی موسیقی دارند و حتی در کنسرت

 گزار کنیم، از طرفی آنچنان که باید استقبالهنگامی که قرار است کنسرتی بر»گوید یکی از نوازندگان می هستند. در این باره
شود، چرا که بسیاری از جوانان با وجود اینکه توانایی خرید های ما مجانی توزیع میشود و از طرفی شاید بیش از نصف بلیطنمی

 «. کنندیهایی که ما انجام دادیم توجهی نمدارند ولی به واسطه دوستان تقاضای بلیط مجانی دارند و اصال به هزینه

 ذائقه موسیقایی ●

بیشتر کارشناسان و خوانندگان بر این باورند که سلیقه موسیقایی مخاطبان بیشتر به سمت موسیقی پاپ است. صدا و سیما و 

دهد و موسیقی سنتی به حاشیه نهادهای فرهنگی هم در این امر دخیل هستند. صدا و سیما عموما موسیقی پاپ را ترویج می

 های مبتذل و سطح پایین عادتگوش مخاطب به مصرف موسیقی»گوید ن استانی میرفته است. در این زمینه یکی از خوانندگا
ا کنند. رسانه ملی فضا ردانند. متاسفانه نهادهای فرهنگی  نظیر صدا و سیما هم تناسب را رعایت نمیکرده و ارزش کار ما را نمی

کند، اینطور در سطح کالن ذائقه مخاطب تغییر میدهد. وقتی برای موسیقی پاپ باز کرده و خیلی به موسیقی سنتی اهمیت نمی
در سطح » : خواننده دیگری نیز گفت«. های استانی بتوانند موسیقی محلی را ترویج کنندنمی توان انتظار داشت که فقط شبکه

که فهم درستی ها شناخته شده و مورد اقبال هستند، کسانی ارگ خوان  استان متاسفانه بیشتر خوانندگان عروسی و به اصطالح
در مجموع چالش ذائقه موسیقایی  «.از موسیقی ندارند، با این حال گوش مخاطب بیشتر به این نوع موسیقی عادت کرده است

تان رسد مختص موسیقی محلی اسشوندگان به آن اشاره کرند. چالشی که به نظر مییکی از پرتکرارترین مواردی بود که مصاحبه

 تر موسیقی سنتی ایران با آن روبروست.شد، بلکه موسیقی محلی کشور و در سطحی کالنکهگیلویه و بویراحمد نبا

 های اقتصادیچالش -2

 درآمد اقتصادی مردم ●

ایین است. ها بسیار پهای کمتر توسعه یافته کشور است که نرخ اشتغال و درآمد خانوادهاستان کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان

توان انتظار داشت که شرکت در آیند، نمیها از عهده حداقل نیازهای معیشتی خود برنمیبسیاری از خانوادهبنابراین وقتی که 

 کنسرت، رفتن به سینما و تئاتر و... اولویت آنها باشد.
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ره، ابین سطح درآمد مردم و مصرف فرهنگی آنها رابطه وجود د»گوید یکی از کارشناس با توجه به سطح درآمد مردم استان می
توانند تغذیه مناسبی داشته باشند، چطور باید انتظار داشته که آنها به فکر تغذیه فرهنگی مردم در چنین شرایطی که حتی نمی

باشند و برای آن هزینه کنند. بخشی از مردم هم که وضعیت مالی بهتری دارند، آنچنان خوب نیستند که به طور مستمر برای 
 . «سبد فرهنگی خود هزینه کنند

 

 نبود حامیان مالی ●

های باالی تولید و اجرای کنسرت، های هنری در حوزه موسیقی است. با توجه به هزینهحضور حامیان مالی یکی از الزامات فعالیت

فعاالن عرصه موسیقی از سرمایه اقتصادی الزم برای حمایت مادی از آثار خود از آثار خود برخوردار نیستند و همین امر ورود 

 بخشد.دیگری را به فرآیند تولید اثر هنری ضرورت می شخص

متاسفانه اصال حامی مالی وجود ندارد، موسیقی ما در سطح کشوری از »گوید: در این زمینه یکی از خوانندگان چنین می
صادی ایط اقتتری دارد. در این شربرد چه برسد به موسیقی محلی که شرایط اسفناکاین مسئله و کمبود حامیان مالی رنج می

ونده شمصاحبه«. کنندگذاری نمیکنند و پول خودشان را در جایی که تضمینی وجود ندارد، سرمایهحامیان مالی هم ریسک نمی
 کنم ضرر هممن در تولید کارهام حامی مالی نداشتم و با هزینه شخصی اثر را تولید کردم... سود که نمی« »گویددیگری می

 «.کنممی

 

 ادوات موسیقی و محدودیت در واردات آن گران بودن ●

یکی از معضالت پیش روی فعاالن عرصه موسیقی گران بودن و محدودیت در واردات ادوات موسیقی، تجهیزات استودیویی و 

صدابرداری است. بسیاری از سازهای دست ساز ایرانی قیمت باالیی دارند و وسایل مورد نیاز صنعت موسیقی هم که از خارج وارد 

عیت در این وض»شود با محدودیت و عوارض گمرکی باال روبرو هستند. یکی از فعاالن حوزه موسیقی در این زمینه گفت کشور می
واد تجهیزات و م» گویدکارشناس دیگر می«. ها چندین برابر شده و بعضی سازها قیمت چندین میلیونی دارنداقتصادی قیمت

یکی از نوازندگان نیز که صاحب آموزشگاه موسیقی «. یاری از آنها با محدودیت روبروستشود، بسای که از خارج وارد میاولیه
 «.کیفیت خریداری کنندهنر جوها به دلیل گران بودن اداوات موسیقی، مجبورند آالت ارزان قیمت و بی»ست گفت: 

 های دینیچالش -3

 ابهام در احکام موسیقی ●

های اساسی و مبهم که کنشگران حوزه موسیقی با آن روبرو هستند، ابهام و اختالفی است که به لحاظ دینی بر سر یکی از چالش

ید گوموسیقی و مرز میان موسیقی حالل و حرام وجود دارد. به عنوان مثال یکی از کارشناسان و خوانندگان موسیقی محلی می

اند، بحث اینکه تک خوانی و یا هم خوانی آنها اشکال عرصه عمومی به موسیقی روی آورده ها که زنان بیشتری دردر این سال»
در گروه ما نوازنده زن وجود دارد، با »گوید: خواننده دیگری می«. دارد یا خیر محل اختالف فقهی بین علما و مراجع تقلید است

مسئولین این است که از نوازندگان زن استفاده نشود و ما از  رسد محل اشکال فقهی نباشد، با این حال ترجیحاینکه به نظر می

 «.این نظر تحت فشار هستیم

 حساسیت مذهبی ●

ها نسبت به موسیقی مطربی و آزادی عملی که برای آنها در فضای های  فقهی درباره موسیقی، حساسیتعالوه بر ابهامات و چالش

که هر از چندگاهی علمای مذهبی استان نسبت به اشاعه ولنگاری در جامعه های اجتماعی ایجاد شده، باعث شده مجازی و شبکه

 کند. هایی برای همه فعاالن حوزه موسیقی ایجاد میهشدار دهند و همین، محدودیت

گرچه فضای مجازی و اینستاگرام فرصت خوبی برای موسیقی محلی ایجاد کرده ولی »یکی از خوانندگان در این باره گفت: 
شتر مندان دینی و فرهنگی بیشئونات باعث شده که بدبینی به موسیقی محلی استان در بین دغدغهکافی و رعایت  عدم نظارت

: شوندگان )نوازنده( نیز گفتیکی از مصاحبه«. هایی را نیز برای موسیقی اصیل نیز ایجاد کندتواند محدودیتشود و همین می
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ها ای فعالیتم با حساسیت فامیل به خصوص افراد بیشتر مذهبی روبرو بودم. بعضیهستم، در ابتد« سید»با توجه به اینکه بنده »
 «.باید مالحظه کنم گفتند که ما سید و اوالد پیغمبریم ومی

 های مدیریتی و سیاستگذاریچالش -4

 مدیران غیرمتخصص ●

 های مدیریتی درشوندگان در حوزه موسیقی محلی به آن اشاره کردند، تصدی پستهایی که مصاحبهترین چالشیکی از عمده

از آنجا که بسیاری از مدیران کشور ما عموما نه بر اساس های متولی فرهنگ و موسیقی، توسط افراد غیرمتخصص است. سازمان

ه جنبه مدت هستند کاند، مرتب در حال تبلیغ و تحقق امور کوتاهگاه خود قرار گرفتهشایستگی بلکه به واسطه ارتباطات در جای

موسیقی محلی در استان صاحب ندارد، » گویدخواننده و کارشناس موسیقی در این باره می .نمایشی و ظاهری آن بیشتر باشد
ای برای خود تهیه کنند تا به د که یک رزومهمدیرانی میان و میرن که هیچ فهمی از موسیقی ندارند، فقط به فکر این هستن

 «. مناصب باالتر بروند

 کمبود امکانات:  ●

های اجرا و تمرین ابزار نارضایتی ای و مجهز و سالنهای حرفهکنندگان از کمبود امکانات، از جمله کمبود استودیواکثر شرکت

متأسفانه آنگونه که باید و شاید به این هنر توجه نشده است » کردند. یکی از خوانندگان با تجربه استان در این خصوص گفت:می
و این یکی از آسیب هایی است که این هنر با آن روبرو است و کار را برای ما سخت کرده است که از جمله آن می توان به کمبود 

بوده است. نبود فضای مناسب سالنها و مکانهایی برای گرد آمدن نخبگان و فعاالن عرصه موسیقی جهت تبادل اندیشه و فکر 
برای اجرای موسیقی و ضبط یک اثر نیز معضلی جدی سد راه خوانندگان است که از مسئوالن و متولیان امر انتظار می رود توجه 

یه آلبوم من مجبور شدم برای ته: »مصاحبه شونده دیگری با توجه به کمبود امکانات گفت  «.بیشتری به این موضوع داشته باشند
 «.تولید اثر به اصفهان بروم به خاطر اینکه استودیوی خوب در استان نبودو 

 بودجه کمبود ●

ه دانند و از پول اندکی که بمصاحبه شوندگان تخصیص بودجه به بخش موسیقی محلی در استان را بسیار ناکافی می  بیشتر 

یقی بودجه اختصاص یافته به حوزه موس»یکی از مسئولین موسیقی استان گفت  موسیقی محلی استان اختصاص دارد گالیه دارند.
های توان با این میزان بودجه، انتظار تحول اساسی در موسیقی محلی استان داشت. البته بسیاری از دستگاهبسیار پایین است و نمی

یکی  «.معموال در جهت اهداف خودشان استدهند ولی آنها هم محدود است و هایی برای موسیقی اختصاص میدیگر هم بودجه

گیرد، هایی که با حمایت آنها انجا میها و کنسرتپولی که حوزه هنری یا ارشاد در جشنواره»از خوانندگان نیز در این زمینه گفت 
 «.شود، ناچیز استبه ما داده می

 استفاده ابزاری ●

شوندگان از نگاه ابزاری به خوانندگان محلی استان بسیار گالیه کردند. برای بسیاری از مسئولین فرهنگی و بعضی از مصاحبه

کند که در جهت اهداف و ایدئولوژی حاکم اثر تولید کند. آنها بیشتر، آثاری را موسیقی استان، هنرمند وقتی ارزش پیدا می

کی داشته باشد یا در خدمت مشروعیت بخشی به نظام حاکم باشد. در این باره یکی از کنند که جنبه ایدئولوژیحمایت می

ها شرکت کنیم، و هر محتوایی که آنها خواستند تولید کنیم، حمایت بیشتری ها و مناسباگر ما در جشن»خوانندگان چنین گفت 
 «. شویمکنیم و با دعوت به صدا و سیما بیشتر دیده میدریافت می

 ش حقوقیچال -5

 نقض حقوق مولف ●

های اساسی که همه هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فکری، هنری و ادبی با آن روبرو هستند، موضوع کهی رایت است. یکی چالش

ها از جمله ها و رسانهموسیقی محلی هم از این نظر استثنا نیست. نقض حقوق مؤلف نه تنها از سوی مردم که از سوی سازمان

متأسفانه به دلیل نبودن سنت حقوقی »مهم حقوق مؤلفان آثار هنری است. یکی از کارشناسان در این خصوص گفت  هایچالش
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کنند. ها درک درستی از رعایت قانون کهی رایت ندارند و همواره آن را نقض میقوی در زمینه آثار هنری، نه مردم و نه رسانه
از خوانندگان  در این باره یکی«. تفاده غیرمجاز، هیچ برگشتی ممکن است نداشته باشداساثری که با هزینه باال تولید شده به دلیل 

خود من با زحمت فراوان اثری را تولید کردم، کلی هزینه کردم ولی آورده مالی خاصی برای من »گوید: به طور مشخص می
 «.شودنداشته است چون به راحتی در اینترنت منتشر و دانلود غیرمجاز می

 ها: راهکارهای خلق ثروت در موسیقی محلیدوم یافتهبخش 

شوندگان استخراج کردیم. های مصاحبههای مربوط به خلق ثروت در موسیقی محلی را از گفتهدر بخش دوم  راهکارها و فرصت

 توان به دو دوسته راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. مضامینی که از مصاحبه استخراج شد را می

 گردشگری موسیقی  ●

های اساسی و اصلی برای رونق موسیقی محلی، گردشگری فرهنگی با محوریت گردشگری موسیقی است که چند یکی از مؤلفه

وه بر های موسیقی، عالتن از کارشناسان با توجه به تجربیات جهانی به آن اشاره کردند. گردشگری فرهنگی با محوریت جشنواره

ر مقایس تواند دگیرد که در نهایت میموسیقی، بسیاری مشاغل کوچک و بزرگ نیز حول آن شکل میاشتغال مستقیم در صنعت 

 خود سودآوری قابل توجهی داشته باشد.  

کنیم که در کشورهای خارجی خبری از موسیقی محلی نیست. در حالی که آنها ما گمان می»گوید: یکی از کارشناسان می
تان اند. مثال در انگلسای برای گردشگری کردهکنند و حتی آن را تبدیل به حوزهد محافظت میاتفاقا خوب از موسیقی محلی خو

 .«آورندو اسهانیا  ساالنه از موسسقی محلی خود در قالب گردشگری موسیقی و جشنوارهای محلی سود باالیی به دست می
حلی های موسیقی مجشنواره»گفت:  قوام در کشورهای موسیقی محلی و موسیقی اکارشناس دیگری نیز با اشاره به جشنواره
شود، حرکت ارزشمندی است، اما گمان نکنم بتوان از گردش های محلی برگزار میکه با عناوین مختلف برای پاسداشت فرهنگ

 ید ازهایی در کشور سخن گفت، چرا که اساسا آمار گردشگران داخلی و خارجی برای بازدمالی قابل توجه حول چنین جشنواره
 «.ها پایین است ولی به هر حال تمهیدات دیگری الزم است تا بتوان از این حوزه درآمدزایی کرداین جشنوراه

های های محلی با محوریت موسیقی به خصوص در مکانرسد با توجه به تنوع قومی و فرهنگی در ایران، جشنوراهبه نظر می

دآوری و خلق ثروت داشته باشند ولی به فعلیت رساندن آن نیازمند رونق کلی گردشگری، به طور بالقوه ظرفیت باالیی برای سو

اقتصادی در کشور و از طرفی تسهیل حضور گردشگران خارجی در کشور  باشد. به عبارت دیگر رونق گردشگری موسیقی در 

  گرو رونق صنعت گردشگری به طور کلی است.

 تأسیس تلویزیون اینترنتی ●

های دنیای دیجتال، از جمله راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای توسعه موسیقی محلی و سودآوری ظرفیت توجه به استفاده از

های های، تأسیس تلویزیونهای اجتماعیدر این زمینه بود. با توجه به فراگیر شدن استفاده از اینترنت و فضای مجازی و شبکه

 اد اشتغال و کارآفرینی در این حوزه کمک کند.تواند به ایجاینترنتی با محوریت موسیقی محلی می

امروزه بسیاری از کسب و کارها به سمت فضای مجازی رفته و موسیقی هم از »گوید یکی از کارشناسان فرهنگی استان می
 این قاعده مثتثنی نیست. اگرچه امروز بسیاری از هنرمندان موسیقی در این فضا هستند و قصد دارند از این ظرفیت برای
شناساندن خود به مخاطب استفاده کنند، اما این به تنهایی برای آنها سودی ندارد، اگر با خالقیت از این فضا استفاده شود، هم 

توان امیدوار بود که فرهنگ و موسیقی محلی توسعه پیدا کند و هم به اشتغال و کسب ثروت کمک کند که به نظرم می
های موسیقی محلی با حضور متخصصان واقعی این حوزه و هاد خوبی باشد. تأسیس شبکهتواند پیشنهای اینترنتی میتلویزیون

 «.تواند از طرق مختلف به سودآوری در این حوزه منجر شودای میمتخصصان رسانه
، دهدای نشد، اما بررسی نویسندگان نشان میهای اینترنتی اشارهها به مورد خاصی از تاسیس تلویزیوناگرچه در مصاحبه

 پردازند که احتماالبسیاری از خوانندگان و نوازندگان محلی استان در فضای مجازی فعال هستند و عموما به معرفی آثار خود می

واجد منفعت مالی نیز باشد، اما به طور مشخص تلویزیون اینترنتی، مختص موسیقی محلی استان مشاهده نشد، با این حال 
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ی از معرفی شده، یک« ناناولین تلویزیون اینترنتی لر زبان»شان به عنوان در تارنمای اینترنتیکه  1«لیدوما»تلویزیون اینترنتی 

های اینترنتی است که اگرچه مختص استان کهگیلویه و بویراحمد نیست ولی محتوای فرهنگ محلی استان به خصوص تلویزیون

تلویزیون  های اینترنتی نسبت بهینکه ضوابط تولید اثر در تلویزیونای دارد. با توجه به اهای آن نمود ویژهموسیقی محلی،در برنامه

تواند برای مخاطبان متنوع و سالیق گوناگون از جذابیت بیشتری برخوردار باشد و رسمی کشور، محدودیت کمتری دارد، می

لی را به خصوص موسیقی محزمینه را برای تولیدات موسیقایی یا پخش آثار متنوع و در نتیجه رونق بخشی به صنعت موسیقی 

 فراهم کند.

 تشکیل نهاد مدیریت جمعی ●

های مدیریت جمعی که بتواند حقوق آثار تولید شده توسط هنرمندان موسیقی محلی را تضمین کند، یکی از تشکیل نهاد

جمعی در پی ناکارآمدی های مدیریت سازمان»راهکارهای پیشنهادی، برای خلق ثروت و اطمینان از سودآوری در این حوزه بود. 

ها به وجود مدیریت انفرادی صاحبان آثار در اداره آثار خود، به صورت خودجوش، توسط مؤلفان و هنرمندان و در حمایت از آن

ها را باید نهادهایی دانست که در پاسب به یک نیاز و به اقتضای بازار کاالهای فرهنگی و برای تنظیم آمدند. در واقع این سازمان

 (.190:1935ن بازار و رفع موانع جریان تجاری موضوعات مالکیت ادبی و هنری، شکل گرفتند )مدرس و صادقی، ای

های حقوقی برای صیانت از آثار هنری و کاالهای فرهنگی ایجاد نهادهای مدیریت یکی از راه» به گفته یکی از کارشناسان
توانند از آثار خلق شده خودشان ر ایران، بسیاری از هنرمندان نمیجمعی در این زمینه است. با توجه به وضعیت کهی رایت د

تواند به نمایندگی از هنرمند، حقوق مؤلف را تضمین کند و اثر را در اختیار مصرف سود ببرند، بنابراین نهاد مدیریت جمعی می
یت فکری و هنری در ایران وجود دارد. ست که در زمینه حقوق مالکدر واقع چنین راهکاری در راستای چالشی «.کننده قرار دهد

ست که همه آثار هنری اعم از فیلم، عکس، موسیقی و ... چه در سطح ملی و چه در سطح محلی با آن روبرو این چالش عامی

تی شان به سخگذاران حوزه موسیقی با ضرر مواجه شده و برگشت سرمایههستند و باعث شده که بسیاری از هنرمندان و سرمایه

های اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفته، اما فراگیر شدن آن الزمه حضور کن شود. اگرچه نهاد مدیرت جمعی در سالمم

  ست تا بتوان خلق ثروت و سودآوری در این زمینه را تضمین کرد.در بازار کاالهای فرهنگی به خصوص موسیقی

 های دیجیتالاستفاده از بازی ●

های توان به موسیقی محلی کمک کرد، پیوند صنایع مختلف با یکدیگر است. استفاده از ظرفیت بازیه میاز جمله راهکارهایی ک

 دیجیتال برای توسعه موسیقی محلی و درآمدزایی در این عرصه از جمله راهکارهای پیشنهادی کارشناسان بود.

 همانطور که در سطح جهان و»کند در این زمینه گفت ای که در سطح کشور فعالیت مییکی از کارشناس موسیقی و رسانه
های ازیتواند بستری برای تولید بکنند، موسیقی محلی هم میهای دیجیتال استفاده میسطح کشور از موسیقی برای تولید بازی

های سنتی و ایرانی نمونه خوبی است که از آهنگ 2به عنوان مثال گیم پلی آواتاز ای با محوریت موسیقی محلی باشد.رایانه
گیری از آن بتوان به رشد ها فرصت خوبی است که با بهرههمگرایی رسانه این نمونه حاکی از آن است که «.استفاده کرده است

 صنعت موسیقی کمک کرد.

 استفاده از ظرفیت مهاجران قومی در شهرهای بزرگ ●

امروزه به دالیل مختلف مهاجران زیادی از استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرهایی اطراف استان که اشتراک فرهنگی نزدیکی با 

توان در قالب برگزاری کنسرت و جشنوارهای فرهنگی به هم دارند، در شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران ساکن هستند. می

 ز هویتی آنان پاسب داد. نیا

های مختلف لرنشین، از جمعیت برآورد ما این است که در تهران جمعیت لرتباران از استان»گوید یکی از کارشناسان می
توان چنین ظرفیتی را به عنوان یک بازار هدف در نظر گرفت و به نیازهای استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتر است، بنابراین می

 
1 -https://lidomatv.com 

 ست که با محوریت موسیقی تولید شده است.ای دیجیتالی. آواتاز بازی14
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ت و توان با مدیریدهد که میقوم لر در تهران شده، نشان می قبالی که از برگزاری جشنوارهفرهنگی و هویتی آنها پاسب داد. است
 .«های اندکی هم انجام شده ولی کافی نستهای منظم در تهران رفت. البته فعالیتریزی به سمت برگزاری کنسرتبرنامه

شته های گذدر سال: »شود گفتکه در تهران برگزار می هاییها و همایشیکی از خوانندگان نیز با اشاره به برگزاری جشنواره
های تهران برگزار شده و استقبال استانی در دانشگاههای مختلفی در تهران دعوت شدم که به همت دانشجویان همبه جشنواره

گردهم آوردن  رسانی وهای اجتماعی فرصت خوبی برای اطالعخوبی را هم شاهد بودیم. به نظرم همین فضای مجازی و شبکه
 «.تباران در تهران شده و امیدوارم ادامه داشته باشدها و همهم استانی

هایی در شهرهای بزرگ از جمله تهران با اهداف فرهنگی و بعضا سیاسی برگزار های اخیر جشنوارهرسد در سالبه نظر می

ن مهاجرین لرتبار، خصوصا لرهای استان کهگیلویه های ارتباطی منسجمی بیها و حلقهها، شبکهشده است که باعث تشکیل گروه

تواند در خدمت شکوفایی و سودآوری موسیقی محلی قرار های محدود میو بویراحمد شده است، چنین ظرفیتی فراتر از جشنواره

قای آن بگیرد. در فضایی که منطق اقتصادی بر همه صنایع فرهنگی چیره گشته، سودآوری و خلق ثروت در موسیقی محلی، هم 

تواند  باعث حفظ، گسترش و بازتولید هویت کند و  هم  فارغ از اثرات منفی که بازار بر موسیقی محلی دارد، میرا تضمین می

 بومی شود.

 استفاده از ظرفیت مهاجران در خارج از کشور  ●

ظرفیت و برگزاری کنسرت و جشنواره از جمله کنند که استفاده از این امروزه تعداد زیادی از ایرانیان در خارج از کشور زندگی می

عداد ت: »گویدتواند به رونق موسیقی محلی کمک کند. در این خصوص یکی از کارشناس حوزه هنری میراهکارهایی است که می
به خوبی از های همجوار در خارج از کشور اقامت دارند که طبق تجربیات من تباران ما در استانهای ما و همزیادی از هم استانی

کنند. البته نه فقط هم زبانان که همه ایرانیان خارج از کشور از موسیقی اقوام مختلف ایران استقبال موسیقی محلی استقبال می
هایی که در خارج از کشور داشتم، از شهرهای مختلف ایران حضور داشتند. ما بیشر با حمایت بخش دولتی کنند. در کنسرتمی

عزام میشیم. اگر حایمان مالی و بخش خصوصی به این حوزه ورود کنند می تواند بازار خوبی برای موسیقی ها ابه این کنسرت
ما ظرفیت خیلی خوبی در خارج از کشور داریم، اما »گوید:کارشناس دیگری نیز می«. محلی کشور از جمله موسیقی لری باشد

از این  گیریکالت اقتصادی بگیر تا مشکالت سیاسی همه مانع از بهرهبرای استفاده از این ظرفیت موانع زیادی وجود داد. از مش
 تواند به موسیقی ایران وشود. از تبادالت ارزی بگیر تا مشکالت تهیه ویزا. اگر همه این امور تسهیل شود قطعا میظرفیت می

 «.همه اقوام ایرانی کمک  کند
صت خوبی فر« دیاسهورای ایرانی»نی در  خارج کشور و یا به عبارتی بنابر گفته کارشناسان استفاده از ظرفیت مهاجرین ایرا

ها، مشکالت برای ارتباطات فرهنگی و در نتیجه سودآوری برای موسیقی محلی است، اما موانع عمدتا سیاسی، نظیر تحریم

  تبادالت ارزی، تهیه ویزا و ... موانع مهمی در این راه هستند.

 های جهانیحضور در جشنواره ●

تواند به شناخت بهتر موسیقی محلی ایران بینجامد. به گفته ژان دورینگ، موسیقیدان فرانسوی های جهانی میشرکت در جشنواره

که برای شرکت در دومین جشنواره فرهنگی و هنری اقوام ایران به کردستان سفر کرده بود،  موسیقی محلی ایران هنوز در سطح 

(. چنین ظرفیتی در بین اقوام مختلف ایران 1935الی که از غنایی باالیی برخوردار است )ایرنا، جهان ناشناخته باقی مانده، در ح

های جهانی بهتر شناخته شود و به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کشور و تواند با حضور در جشنوارهاز جمله قوم لر می

کارشناسان و کنشگران موسیقی بود که تحقق چنین امری  صنعت موسیقی ارزآوری داشته باشد. این راهکار دغدغه بسیاری از

های جهانی برای ما خیلی قطعا حضور در جشواره»دانستند. یکی از کارشناسان در این باره گفت را ، حمایت بیشتر دولت می
موسیقی خارج باشد و های های زیادی در این امر دخیل هستند که شاید بیشتر آنها از کنترل گروهاهمیت دارد، ولی مؤلفه

 «.های حضور بیشتر ما را باید دولت فراهم کندزمینه
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 بازاریابی محلی، ملی و جهانی ●

یق های توفشود، یکی از عوامل و پیش شرطبازاریابی در حوزه موسیقی محلی عالوه بر اینکه خود یک کسب و کار محسوب می

تواند زمینه تعالی کسب و کارها را فراهم کند. موسیقی محلی هدف می هایدر کسب و کارهای دیگر است. شناخت بازار و گروه

ما »تواند در بازار جهانی موسیقی حضور داشته باشد. در این خصوص یکی از کارشناسان گفت از ظرفیتی برخوردار است که می
قی از تیم بازاریاب قوی و شناخت دقیهای موسیقی توانم، بگویم که اصال گروهبه لحاظ بازاریابی خیلی ضعیف هستیم. اساسا می

 های اجتماعی، بازاریابی دیجیتالبازاریابی به عنوان یک حرفه تخصصی ندارند. در حالی که با گسترش فضای مجازی و شبکه
تواند در سطح جهان مطرح شود و برای ما ثروت ایجاد کند. ما باید فرصت مناسبی را برای موسیقی محلی فراهم آورده که می

از کشورهای اروپایی، آمریکایی و دیگر های تخصصی موسیقی قرار دهیم تا اگر کسانی لچینی از اجراهای موفق را در سایتگ
 «.نقاط جهان خواستند این گروهها را دعوت کنند، مرجعی برای آنها وجود داشته باشد

این بازار قواعد و قوانین خاص خود را دارد. بازاریابی در سطح محلی، ملی و جهانی اقتضائات خاص خود را دارد و حضور در 

د تواندر این بازار برای جلب مخاطب و گسترش بازار خود، افزایش توانمندی، محصول قابل رقابت و خالقیت در موسیقی می

 بسیار تاثیرگذار باشد.

 گذاری در آموزشسرمایه ●

ای که به نحوی و از زوایای مختلف به آن اشاره کردند. مؤلفهشوندگان موضوع آموزش یکی از مباحثی بود که تقریبا همه مصاحبه

تواند گذاری بنیادی توسط دولت و بخش خصوصی مینه تنها فرصتی برای کسب و کار در حوزه موسیقی محلی است، بلکه سرمایه

توان در سه زیر میت آن میوجود آورد. موضوع آموزش را با توجه به اهدر بلند مدت آثار و نتایج خوبی برای موسیقی محلی به

 مضمون آموزش کودک، آموزش عالی و آموزش آنالین توصیح داد.

 سازی، سلیقه موسیقیایی و تواند نقش مهمی در آگاههای خاص خود میموسیقی کودک با توجه به روشکودک:  آموزش

ه کودک با توجه به رویکردی که ب موسیقی»آشنایی با فرهنگ بومی داشته باشد. مدرس موسیقی کودک در این خصوص گفت 
تواند در پاالیش فضای موسیقیایی کشور و تعالی موسیقی بومی کمک کند. ضمن اینکه فرهنگ بومی و سازهای ایرانی دارد می

 «.تدریس در این حوزه و افزایش تعداد هنرجوها تا قبل از بیماری کرونا نسبتا خوب بود

 برای رشد و شکوفایی هر صنعتی در دنیای کنونی، دانش و پشتوانه علمی مناسب یکی از بسترهای الزم عالی:  آموزش

تواند، ضمن ترویج و تعالی موسیقی محلی به ایجاد کسب و کارهای تخصصی در حوزه موسیقی این پشتوانه تخصصی می است.

های جود ندارد، البته بعضی از رشتهدر استان ما دانشگاه هنر و»گوید محلی منجر شود. خواننده و کارشناس موسیقی استان می
های شود ولی رشته موسیقی وجود ندارد. بسیاری از افراد مجبورند در دانشگاههنری نظیر عکاسی در دانشگاه پیام نور تدریس می

ته شبیرون از استان تحصیل کنند که این خود ممکن است گرایش موسیقیایی آنها را تغییر دهد، در حالی که اگر در استان ر
 .«تواند به موسیقی محلی استان کمک کندموسیقی باشد، و دانشجو در فضای موسیقیایی استان رشد کند، بهتر می

  های اجتماعی، آموزش مجازی فرصت       مناسبی با توجه به گسترش امکانات فضای مجازی و شبکهآنالین:  آموزش

ام در این ای»باره گفت: د را گسترش دهد. یکی از خوانندگان در اینبرای موسیقی محلی است، تا از این طریق کسب و کار خو
تواند مفید باشد، به خصوص که بسیاری از افراد و کودکان، امکان حضور بیماری کرونا مشخص شد که آموزش مجازی چقدر می

 .«توان کارآموز بیشتری جذب کردفیزیکی در آموزشگاه را ندارند. اما از این طریق می

 ایحمایت رسانه ●

های کارآفرینی و اشتغال در این حوزه را به تواند زمینه را برای رشد موسیقی محلی و فرصتهای مهمی که مییکی از مؤلفه

های محلی از جمله صدا و سیما است. کارشناس موسیقی ای است که رسالت اصلی آن بر دوش رسانهوجود بیاورد، حمایت رسانه
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ه کند تا آنها را بهای مختلف صنعت و کشاورزی دعوت مینطور که تلویزیون استانی از کارآفرینان بخشهما»گوید استان می
 توانند از فعاالن و کارشناسانپردازند، میهای این حوزه میها و فرصتمردم معرفی کنند و کارشناسان نیز به طور مداوم به آسیب

حل ارائه شناسی کنند و برای بهبود اوضاع راهکالت کاری آنها را آسیبحوزه هنر و موسیقی هم دعوت کنند و مسائل و مش
 «.دهند

 توزیع دیجیتال موسیقی ●

های اجتماعی نقش مهمی در توزیع و نشر موسیقی دارند ولی این شیوه توزیع، چنانکه باید اگرچه امروزه فضای مجازی و شبکه

ها و امکانات بال مصرف موسیقایی مجانی هستند، در حالی که  اگر ظرفیتکند. کاربران عمدتا به دنبه برگشت سرمایه کمک نمی

گوید: تواند بستر مناسبی برای سودآوری و کسب ثروت باشد. یکی از کارشناسان در این خصوص میاین حوزه شناسایی شود می

های پر فروش موسیقی هست ایتهر کسب و کاری باشد نیاز به نوآوری و خالقیت دارد، امروزه در سطح جهان بسیاری از س»
های توزیع دیجتال موسیقی نظیر بیهتونز وجود دارد. که ساالنه مبلغ قابل توجهی برای آنها آورده مالی دارد. در ایران نیز سایت

آوری موسیقی نواحی در سایتی با عنوان رادیو نواحی و فروش آنها فرصت خوبی برای کسب سود در به همین ترتیب جمع
پلی  بندی محصوالت و تشکیلبندی و بستهکارشناس دیگری نیز دسته«. »است به شرطی که توام با خالقیت باشد موسیقی

 «.های خالقانه برای ارائه محصول دانستلیست مناسب را از راه

 ایحق پخش رسانه ●

وق لف است و باید از حقحق پخش فقط مختص صنعت فوتبال نیست، بلکه موسیقی هم به عنوان یک اثر هنری مشمول حق مو

های حقوقی در کشور این مهم مورد توجه واقع نشده است. این مادی مؤلفان این حوزه دفاع کرد. متاسفانه به دلیل ضعف بنیان

تواند حق پخش باشد. امروزه با گسترش فضای مجازی و های درآمدزایی صنعت موسیقی میدر حالی است که یکی از راه

توان از طریق حق پخش موسیقی به طور عام و موسیقی محلی به طور خاص درآمد راگیر بر بستر وب میهای تصویری فرسانه

متأسفانه در این خصوص صدا و سیما نه تنها »نگار و کارشناس موسیقی محلی خراسان گفت: کسب کرد. در این خصوص روزنامه
زند، این در حالی است که صدا و سیما باید، هنرمندان میکند، بلکه دست به تحریف آثار آنها حقوق مؤلفان را رعایت نمی

های موسیقی را در درآمدزایی خود شریک کند و از آنها حمایت مادی کند. ضمن اینکه این حق مشمول فضای مجازی و اپلیکیشن
 «.شوداینترنتی هم می

 گیری بحث و نتیجه -2
موسیقی محلی ریشه در تاریب، جغرافیا و فرهنگ ایران و اقوام گوناگون آن دارد، لذا حفظ، ترویج و تداوم آن به معنی حفظ هویت 

های هویتی در جامعه ایران دامن بزند. لذا پژوهش حاضر درصدد بود تا تواند به بحرانو فرهنگ محلی است و تضعیف آن می

کارهایی برای بهبود، توسعه و موسیقی محلی استان کهگیلویه و بویراحمد را شناسایی و راه های پیش رویها و محدودیتچالش

در نتیجه خلق ثروت برای موسیقی محلی استان ارائه کند. برای این منظور با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با کنشگران 

ی کارهایها شناسایی و راهسیقی استان، مشکالت و چالشحوزه موسیقی استان نظیر خوانندگان، آهنگسازان و مسئولین مو

استخراج گردید. البته با توجه به مسئله و اشتراک موضوعی با سایر موسیقی اقوام و نواحی کشور، دو تن از کارشناسان موسیقی 

تان طیفی از های موسیقی محلی اسها و محدودیتمحلی کشور  نیز به مصاحبه اضافه شدند. براساس این پژوهش چالش

های مدیریتی و های دینی، چالشهای اقتصادی، چالشاجتماعی، چالش-های فرهنگیمختلف از جمله چالشهای چالش

تر، رسوبات نگرش منفی به موسیقی، نبود سابقه مصرف عمومی هنر، ذائقه گیرد. به طور دقیقهای حقوقی را در بر میچالش

ی مردم استان، نبود حامیان مالی، گران بودن اداوت موسیقی و محدودیت واردات، ابهام موسیقیایی، پایین بودن درآمد اقتصاد

های مذهبی، مدیران غیرمتخصص در استان، کمبود امکانات و بودجه، استفاده ابزاری از هنرمندان در احکام موسیقی، حساسیت

هایی هستند که مانع رشد و خلق ثروت محدودیتها و در جهت مقاصد ایدئولوژیک و سیاسی و نقض حقوق مؤلف از جمله چالش

تواند به رشد و هایی راهکارهای پیشنهاد شده میها و محدودیتدر صنعت موسیقی محلی هستند. اما علی رغم چنین چالش
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ی رسودآوری موسیقی محلی استان و در نتیجه باال بردن سهم صنایع فرهنگی در تولید ثروت را افزایش دهد. حمایت از گردشگ

اندازی تلویزیون اینترنتی، تشکیل نهاد مدیریت جمعی، استفاده از ظرفیت مهاجران قومی در شهرهای بزرگ کشور، موسیقی، راه

گذاری در های جهانی، بازاریابی محلی، ملی و جهانی، سرمایهاستفاده از ظرفیت مهاجران در خارج از کشور، حضور در جشنواره

ای موسیقی، راهکارهایی هستند که ارآفرینی فرهنگی، توزیع دیجیتال موسیقی و حق پخش رسانهای از کآموزش، حمایت رسانه

 توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم برای اهالی موسیقی و صنایعی که در پیوند با موسیقی قرار دارند، درآمدزایی داشته باشد. می

گیری بازار محصوالت به توجیه اقتصادی دارد. در واقع شکلامروزه موسیقی محلی برای حفظ، گسترش و تداوم خود نیاز 

شود. موسیقی یکی از هنرهای جذاب و پرمخاطب فرهنگی عالوه بر سودآوری، الزمه حفظ و گسترش موسیقی محلی محسوب می

اجتماعی  یاسی ودنیاست و این ظرفیت را دارد تا به یکی از سودآورترین صنایع فرهنگی تبدیل شود، با این حال شرایط خاص س

های گفته شده توسط کنشگران موسیقی عمدتا به ضعف های متعددی روبرو باشد. چالشایران باعث شده که همواره با چالش

ها از دولتی به دولت دیگر متفاوت است، اما گستردگی نهادهای گردد. گرچه این سیاستهای دولتی در این حوزه برمیسیاست

موسیقی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسالمی، صدا و سیما و... فرهنگی و متولی در حوزه 

های نظیر مدیریت، بودجه و امکانات، استفاده ابزاری از هنر و ... کنند، باعث شده چالشکه بعضا از سیاست واحدی پیروی نمی

ای بر روی آن داشتند. تغییر ذائقه موسیقایی مخاطبان از تاکید ویژه هایی که کنشگرانای وجود داشته باشد، چالشدر هر دوره

شوندگان به آن اشاره کردند، با این حال بسیاری از آنها همین ذائقه را نتیجه ای بود که بیشتر مصاحبهجمله پرتکرارترین مؤلفه

های ه، اما شرایط اقتصادی از جمله چالشدانند. مقوله حساسیت مذهبی نسبت به گذشته کمتر شدهای فرهنگی کشور میسیاست

روبه افزایشی است که  همه صنایع و مشاغل در کشور را تحت تاثیر قرار داده و موسیقی محلی نیز از این امر مستثنی نیست. 

 را  برای رونق صنعت موسیقی های اقتصادی کشور از سوی دیگر، شرایطدرآمد پایین اقتصادی مردم از سویی و ضعف بنیان

 سخت کرده است.

توان آنها را مختص موسیقی محلی استان کهگیلویه هایی عمومی هستند و  نمیهای گفته شده، چالشبطور کلی اغلب چالش

ور ای از کشهایی بسته به فضای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر استان و منطقهو بویراحمد دانست. با این حال چنین چالش

هتر شدت و ضعف دارد. به عنوان مثال چالش کمبود امکانات، بودجه و سطح درآمد اقتصادی مردم، متفاوت است و به عبارت ب

ها، راهکارهای ارائه شده رغم این چالشعلی هایی هستند که در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته نمود بیشتری دارد.چالش

در حوزه موسیقی فراهم کند. نکته مهم این است که بسیاری  تواند زمینه را برای رشد و سودآوریتوسط کنشگران تا حدودی می

دهد که کارآفرینی فرهنگی در حوزه ای ارائه شده است. این نشان میکارهای ارائه شده با توجه به شرایط نوین رسانهاز راه

ف باشد یی صنایع مختلتواند به عنوان بستری برای همگراموسیقی به شدت به صنعت دیجیتال وابسته شده و فضای مجازی می

ای و با تولید محصوالت جدید و نوآرانه زمینه گسترش کسب و کارها، اشتغال و کسب ثروت را فراهم کند. فضای نوین رسانه

زمینه بهتری  برای آموزش موسیقی و کشف استعدادها فراهم کرده است و از طرفی زمینه را برای بازاریابی محلی، ملی و بین 

های دیجیتال به طور مستقیم در اقتصاد موسیقی نقش دارند و به بخشی از تحول بازار ده است. از آن سو رسانهالمللی مهیا کر

ا این ها هم باشد. بتواند راهکارهایی برای اقتصاد موسیقی سایر استانموسیقی تبدیل شده است. اغلب راهکارهای گفته شده می

ت اتر تحت تأثیر عوامل سیاسی و مالحظگذاری فرهنگی در ایران بیشیاستس»ها نیز ذکر شد، حال، چنانچه در بخش چالش

کارهای پیشنهادی با سد دولت ( و گفتمان حکومتی بر حوزه فرهنگ غلبه دارد، بنابراین اغلب راه1930)چلنگر، « قدرت است

بستر الزم برای تحقق این راهکارها توانند ها است که میگذاری در زیرساختهای دولتی و سرمایهمواجهه است و تغییر سیاست

  را فراهم کند.

 مالحظات اخالقی
 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 مقاله حاضر تمام اصول اخالق پژوهش رعایت شده است.در 

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه
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