
                                                                          645-3851:شاپا الکترونیکی

 
 120-134صص ،1، شماره5، دوره1401 پاییزجغرافیا و روابط انسانی، 

 در جذب گردشگران نینو یافتیبه مثابه ره يهنر يگردشگر

 2علی نوروزي ،*1لطفعلی کوزه گر کالجی

 دانشیار گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی تهران-1

  یدانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریکارشناس ارشد مد-1
 20/02/1401تاریخ پذیرش:                                                                                      14/02/1401تاریخ دریافت:

 چکیده
آنچه که امروزه بیش شود. ران اقتصادي و موتور محرکه توسعه جوامع شناخته میصنعت گردشگري به عنوان پیش

هنري است که جزو گردشگري فرهنگی  گذاران قرار گرفته؛ گردشگريریزان و سیاستاز پیش مورد توجه برنامه
شود. بر همین اساس واکاوي این بخش از گردشگري اهمیت وافري دارد و این پژوهش بندي میو میراث نیر طبقه
کننده گردشگري هنري را شناسایی کند. نتایج پژوهش تحلیلی در تالش است تا عوامل تحریک-با روش توصیفی

ترین عواملی است که موجب رونق ها و ... از اصلیها، جشنوارها، نمایشگاههها، گالريدهد که موزهنشان می
کند. روند توسعه این شود و گردشگران را براي بازدید و ماندگاري در مقاصد ترغیب میگردشگري هنري می

تا  دانیافته نیست و جوامع در حال توسعه نیز در تالشگردشگري تنها منحصر به کشورهاي توسعه بخش از
ند. با توجه به آنکه کشور ایران از معدود جوامعی است نگردشگري هنري را فراهم کهاي شکوفایی و رونق زمینه

گیري شود الزم است با بهرهکه همچنان به عنوان یک برند قابل اعتماد در این عرصه در مقیاس جهانی شناخته می
تري کرد و هاي بالقوه کشور استفاده بیشتر و مطلوبو پتانسیلاز ابزارهایی نظیر تبلیغات و بازریابی از استعدادها 

 درآمدهاي ارزي و توسعه اقتصادي را تحقق بخشید.
 گردشگري، گردشگري هنري، موزه، نمایشگاه: واژگان کلیدي
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 مقدمه

هاي جوامع صنعتی و بخصوص پساصنعتی؛ توسعه سریع گردشگري است. گردشگري به عنوان یک یکی از پدیده

شود که در آن مردم به طور داوطلبانه و موقت محل اقامت خود پدیده فضایی، اقتصادي، اجتماعی و... شناخته می

گرایی و رشد چشمگیر دهند. رشد این صنعت در عصر جهانی شدن موجب گشت تا به فراخور تخصصرا تغییر می

عنوان تازگی بهمفهوم گردشگري هنري به ).Cudny, 2013: 106آن تمایزاتی بین انواع گردشگري به وجود آید (

اي جداگانه از این صنعت قابل تعریف شده است اما سابقه آن بسیار کهن است. بطور کلی هنر ریشه در شاخه

. (Petcoff, 2010: 19)گیرد هاي گردشگري فرهنگی جاي میبنديفرهنگ دارد و گردشگري هنري نیز در طبقه

ها، دهد شامل موزهي گذشته جوامع دارد آنچه این نوع از گردشگري را پوشش میهاگردشگري هنري ریشه در قرن

توان ). در مجموع میCudny et al, 2012: 706( هاي محلی و ... استها، آشپزيهاي هنري، کنسرتجشنواره

 گفت که گردشگري هنري زیرمجموعه گردشگري فرهنگی و گردشگري میراث است و رابطه تنگاتنگی نیز با

هاست که محرکی براي سفر هستند. گردشگران اشتیاق فراوانی گردشگري عالئق ویژه دارد. هنرهاي مختلف، مدت

ها و هنرهاي نمایشی دادند. جشنوارهها نشان میهاي کنسرت و جشنوارههاي اُپرا، سالنبراي بازدید از تئاترها، سالن

. گردشگري هنري آن قسمت (Kowalczyk, 2001) دنمایننقش مهمی در رونق صنعت گردشگري هنري ایفا می

دهند. اي خاص نشان میهاي هنري توجه و عالقهاز بحث صنعت گردشگري است که گرشگران به جذابیت

هاي هنري، سبک زندگی و آداب و رسوم اقوام و ملل مختلف و سایر کارهاي هنري هاي هنري شامل موزهجذابیت

هاي آموزشی و صنعت گردشگري به غیر از آشنایی با میراث فرهنگی و هنري هدفاست. گردشگران این گروه از 

نامند. نظر دارند و گردشگران این گروه را گردشگر و گردشگر محقق و کاوشگر میتحقیقاتی و پژوهشی را بیشتر مد

ت کتاب و گزارش و این افراد در پایان سفرهاي خود نتایج مطالعات و بازدیدهاي خود را از مرکز توریستی بصور

هاي فرهنگی و هنري اغلب مورد توجه کنند. شهرها بعنوان مرکز اصلی فعالیتکارهاي تحقیقاتی منتشر می

توانند اکثر کارهاي هنري را بصورت متمرکز با صرف وقت کمتر گردشگران است زیرا که گردشگران در شهرها می

کسب نمایند. لذا چنین مراکزي در شهرها از فعالترین مراکز توریستی  تر بازدید و اطالعات مورد نیاز رابا هزینه پائین

 گردند.شهر محسوب می

ها و مقصدها داراي منافعی است. با فروش بلیط و کسب مخارج بیشتري که معموالً گردشگري هنري براي مکان
رویدادهاي هنري در شب  توان درآمد بیشتري تولید کرد. همچنین از آنجا کههمه گردشگران فرهنگی دارند، می

ترین مزایاي به همین دلیل اغلب نویسندگان آن را از مهم هاي شبانه افزودتوان بر تعداد اقامتشود میاجرا می
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ي هانگارخانههاي همچون گردشگري هنري عموماً شامل بازدید از مکان .آورندگردشگري هنري به حساب می
، حالنیبااشوند. ي هنري میهاجشنوارهي اجراي موسیقی کالسیک، هاسالني تئاتر، هاسالني اپرا هاسالنهنري، 

هاي موسیقی پسند، جشنوارههاي عامهتري ارائه شده است که سرگرمیاخیراً از گردشگري هنري تعاریف جامع
ري نیز با افزایش تکامل بازار گردشگري، تقاضا براي گردشگري هن دهندیممعاصر و هنرهاي قومی را نیز پوشش 

در گردشگري هنري عموما گردشگران با هدف مشارکت . (Markova and Boruta, 2012)ت رشد کرده اس
ورزند. در واقع مشارکت در هنرهاي جامعه مقصد به عنوان محرکی براي در رویدادهاي هنري مبادرت به سفر می

). عناصر گردشگري هنري امروزه به عنوان MIKA, 2007: 199-201گردد (رونق این صنعت محسوب می
مقصد و انگیزه اصلی گردشگران براي سفر درآمده است. عموما گردشگران هنري داراي تحصیالت و سطح سواد 
باالتري نسبت به سایر گردشگران هستند و طول دوره سفر آنان نیز بیشتر است. این نوع گردشگري در جهان روزبه 

ضرورت شناخت آن از زوایاي مختلف اهمیت فراوانی دارد بر همین اساس این و روز در حال گسترش است 
گردشگري هنري را واکاوي نماید تا از این طریق بتوان این مفهوم را در میان  پژوهش تالش دارد مفهوم و اهمیت

   برداري نمود.هاي کشور در این حوزه بهرهتر کرد و در آینده از ظرفیتگذاران برجستهریزان و سیاستبرنامه
 مبانی نظري

 ساختار؛ تجدید این در. است همراه شهرها در جدید ایفاي و احراز و  ساختار تجدید با گردشگري صنعت رونق

 افزایش و فقر کاهش بر عالوه که. شودمی شناخته جوامع هايپتانسیل ترینمهم از یکی عنوان به هنري گردشگري

 در ملل تاریخ و فرهنگ شدن شناخته و کشورها المللیبین تعامالت و ارتباطات در مهمی نقش اقتصادي، رونق

، و سقایی یزدي (پاپلی آگاهی از آنان است و . گردشگري هنري در پی شناخت هنرهاي ملل دیگردارد را جهان

به سایر توان میراث هنري جواع را هایی است که بوسیله آن می. تمرکز اصلی گردشگري هنري بر جاذیه)1385

جاي رفته است و جایگاه آن در جهان  21ها نشان داد. این نوع از گردشگري در زمره ارزآورترین صنایع قرن ملت

گردشگري هنري که زیرمجموعه گردشگري فرهنگی  .اي، در حال تثبیت شدن استبه عنوان شاخه علمی جداگانه

جهان از جمله لندن، نیویورك، پاریس و ... از ارکان شود در اغلب شهرهاي پیشرفته و گردشگري میراث شناخته می

آگاهی از آنان  و گردشگري هنري در پی شناخت هنرهاي ملل دیگررود. اصلی چرخه گردشگري به شمار می

توان به سطح باالي اقتصادي و تحصیلی آنان اشاره کرد (پاپلی یزدي هاي بارز گردشگران هنري می. از ویژگیاست

هنرهاي  ،هاي موسیقیجشنواره ها،بازدید از موزه پسند،هاي عامهسرگرمیگردشگري هنري شامل  )1385و سقایی، 

و غیره است که ارتباط تنگاتنگی با گردشگري میراث و  هاي تئاترهاي اپرا سالنهاي هنري، سالنهنگارخان، قومی

شود و ارتباط نوظهور محسوب می گردشگري فرهنگی دارد. این نوع از گردشگري نسبت به سایر انواع گردشگري
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رسد تنگاتنگی با عالیق هنري گردشگران دارد. در این بین در کشور ایران و بخصوص در کالنشهر تهران به نظر می

دهد که اغلب گردشگران توجهی قرار گرفته است و نتایج تحقیقات نشان میکه بخش گردشگري هنري مورد بی

باشند و گردشگران وارد شده به کالنشهر هاي مذهبی یا اقتصادي و تجاري میزهورودي به کشور ایران داراي انگی

). شاید 2: 1394شوند (آقایی، تهران نیز با هدف بازدید از فضاهاي تاریخی و میراث فرهنگی وارد این شهر می

نري علت ضعف این بخش گردشگري کشور را در ضعف ادبیات نظري آن و ناشناخته ماندن نقش گردشگري ه

گردشگري  توسعه با تواندمی که اجتماعی -معضالت اقتصادي از بسیاري تا شده سبب امر این در کشور دانست.

به  را کشور هر گردشگري؛ دولت این، بر افزون. بماند پابرجا همچنان شود مرتفع و بخصوص گردشگري هنري

کشورهاي درحال توسعه  در پیشرفت عبارتی گردشگري سبب و به میکند تشویق خود هايزیرساخت توسعه

. در بین شهرهاي ایران، شهر تهران به عنوان پایتخت نه تنها در مقایسه با مقصدهاي گردشگري شهري خواهد شد

تري گردشگر اروپایی و آمریکایی، بلکه نسبت به سایر شهرهاي مهم منطقه از جمله استانبول و دبی نیز تعداد کم

شهر اول، جایگاهی کسب کند. این در حالی است که بر اساس آمار واحد  150ان جذب کرده و نتوانسته در می

اطالعات اقتصادي اکونومیست، تهران، دومین شهر ارزان دنیا براي سفرهاي تجاري است. متوسط هزینه یک سفر 

ران تواند یک مزیت رقابتی براي جذب گردشگدالر برآورد شده است؛ که این می 174تجاري به شهر تهران 

هاي باالي بخش ار پتانسیلنها در کاده از این ظرفیتفبنابراین است .)1390ضیایی و عباسپور، (محسوب شود 

هاي اصلی گردشگري منطقه اند ایران را به یکی از کانونوتگردشگري بخصوص در بخش گردشگري هنري می

 بدل نماید.

 روش تحقیق
هاي آن بر پایه هاي بنیادینی است که یافتهاز جمله پژوهشباشد و تحلیلی می-روش پژوهش به صورت توصیفی

ها برداري مهمترین یافتهآوري اطالعات به روش فیشآوري شده است. پس از جمعاي جمعاطالعات کتابخانه
 اند و خالصه نتایج آن بیان شده است. بندي شدهطبقه
 بحث

ورزند. گران با هدف بازدید از آن مبادرت به سفر میمقاصد گردشگري هنري داراي عناصر و اجزایی است که گردش
هاي سفر روز به روز بر تعداد گردشگرانی که با هدف هنري به در عصر جهانی شدن و با از بین رفتن محدودیت

ترین عناصر گردشگري هنري و نقش آن در جذب کنند افزوده شده است. در این بخش به مهمسفر اقدام می
 شود. میگردشگران پرداخته 



 2شماره 5دوره ،1401پاییز جغرافیا و روابط انسانی،                             

124 
 

 هاموزه
تعریف کرده است که موزه یک سازمان غیرانتفاعی دائمی است  2010) در سال ICOMالمللی موزه (شوراي بین 

که در خدمت جامعه و پیشرفت آن قرار دارد و به روي عموم باز است. این سازمان شواهدي مادي مربوط به 
کند و مورد پژوهش آموزش و کسب لذت گرداوري و حفاظت میها را به منظور مطالعه، ها و محیط زیست آنانسان

). به بیان دیگر موزه عبارت است از نهادي که بر Perera, 2012: 1گذارد (ها را به نمایش میدهد و آنقرار می
ها در جهت منافع گردآوري، مستندسازي، حفاظت، نمایش و شرح و تفسیر شواهد مادي و اطالعات مرتبط با آن

 ).13: 1387، (زاهدي پردازدمیعموم 

شوند که گردشگران را تشویق به صرف ها به عنوان یک بخش مرکزي در صنعت گردشگري هنري شناخته میموزه
کنند معموال تحصیالت و درآمد باالتري از سایر ها بازدید میکنند. گردشگرانی که از موزههزینه براي بازدید می

کنند. نتایج تحقیقات موسسه مطالعات دلیل مبالغ بیشتري را نیز صرف بازدید میگردشگران دارند و به همین 
کنند ماندگاري بیشتري را دارند و همچنین ها بازدید میدهد که گردشگرانی که از موزه) نشان میPSIسیاست (

کنند ها میت در هتلمبالغ بیشتري را نسبت به سایر گردشگران صرف تامین غذا، استفاده از تسهیالت شهري و اقام
)Chieh, 2012: 3گیري از پتانسیل ). عالوه بر کالنشهرها، شهرهاي کوچک و میانی نیز در تالش هستند تا با بهره

ها، شهر خود را به عنوان پایتخت گردشگري هنري داراي جایگاه درخور و پرمنزلتی نمایند تا از منافع اقتصادي موزه
). با توجه به رویکرد اقتصادمحور جوامع؛ امروزه Kotler, 2001گام بردارند (آن در راستاي توسعه اقتصادي 

نقش اقتصادي موزه نیز از نقش فرهنگی و هنري آن پیشی گرفته است. در مقاصدي که محبوبیت بیشتري بین 
 ,Aarsman et al) گردشگران دارد نقش اقتصادي موزه و بویژه تاثیر آن بر اقتصادهاي محلی قابل توجه است

تواند به نفع اقتصاد محلی باشد براي ساکنان محلی نیز شادي این نقش اقتصادي عالوه بر اینکه می.  (65 :2012
و امید به زندگی را به همراه خواهد آورد یعنی ساکنان محلی یک تصویر ذهنی مطلوب از محل سکونت خود 

ترین و یا حدقل از عوامل مهم و موثر ها مهم. در بسیاري از موارد موزه(Armbrecht, 2013: 6)خواهند داشت 
درصد از گردشگران  16دهد که حدود در انتخاب مقصد سفر توسط جهانگردان است. مطالعاتی در سوئد نشان می

 6اند  نتیجه تحقیق دیگر این عدد را ها اقدام به سفر کردهخارجی وارد شده به این کشور با انگیزه بازدید از موزه
رد کرده است اما در مجموع این اعداد و ارقام به این واقعیت اشاره دارد که موزه از عوامل اصلی توسعه درصد برآو

 . )Armbrecht 2013: 7گردد (اقتصادي ملی و محلی محسوب می
 ها و مراسماتجشنواره

که بیش از  ها و مراسمات به عنصر الینفک زندگی در فضاهاي شهري تبدیل شده استامروزه برگزاي جشنواره
هاي توسعه گردشگري گذاران در سطح کالن و خرد قرار دارد. یکی از زمینهریزان و سیاستپیش مورد توجه برنامه

ها، رویدادها، وقایع و مراسمات مختلف است که در مدیریت مقصدهاي گردشگري هنري؛ گردشگري جشنواره
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المللی، ملی، هاي بینتوانند در سطححسب اهمیت می ها بر). جشنوارهNeirotte, 2003: 10اهمیت زیادي دارد (
هاي هنري و فرهنگی، از جنبه اقتصادي و فنی نیز اهمیت اي و محلی ایفاي نقش کنند که عالوه بر جاذبهمنطقه

توانند در کنار هزینه باالیشان ایجاد شغل کنند و نقش مهمی در جذب گردشگر داشته باشند دارند. این مراسمات می
ها و مراسمات مختلف پدیده جاري و عادي زندگی ). با شروع قرن بیستم برگزاري جشنواره100: 1384ناري، (دی

شد و همچنین در جشنواره و رویداد برگزار می 4000شد. در ایاالت متحده ساالنه بیش از شهري محسوب می
ها با صنعت ده بود. امروزه این جشنوارهجشنواره در آغاز قرن بیستم برگزار ش 85انگلستان تنها در فصل تابستان 

ها در خدمت صنعت گردشگري قرار دارد گردشگري هنري ارتباط تنگاتنگی دارند و استراتژي برگزاري آن
)Gibson and Connell, 2005: 215رویدادها و ج .(aها یک بخش اصلی از زندگی شهري است. این نواره

تواند در جذب گردشگران تاثیر قابل آورند که میها را بوجود میرگرمیها و مراسمات دامنه وسیعی از سجشنواره
ها و ها و مراسمات سیاسی، فرهنگی، هنري (رقص و مراسمات محلی، آئیناي داشته باشد. جشنوارهمالحظه

هاي فراملی و ...)، مذهبی و غیره هاي جام جهانی، رقابتهاي المپیک، رقابترسومات سنتی و...)، ورزشی (بازي
تواند جامعه کنند. چنین رویدادهایی در شهر میهاي اصلی را در اقتصاد گردشگري هنري ایفا مییکی از نقش

ها میزبان را در سطح جهانی برجسته نماید و تصویر و درك گردشگران از مقصد را مثبت و مطلوب نماید. جشنواره
باشند بلکه اي فروش محصوالت جامعه میزبان است این محصوالت تنها فیزیکی نمیدهنده یک راه جدید برنشان

ها و مراسمات به پنج دالیل عمده شرکت در جشنواره .(Liu and Chen, 2007: 256) فکري و هنري هستند
آنان نیز اند و با تقویت اي بر جذب گردشگران داشتهقسمت تقسیم شده است یعنی این عوامل تاثیر قابل مالحظه

 هاي آتی گردشگران بیشتري را جذب کرد.توان در سالمی

شود که برخی از آنها شهرت جهانی دارند و ها و مراسمات خاصی در سطح جهانی برگزار میهر ساله جشنواره
ها تصویر شود. آنچه مهم است این است که این جشنوارههمین شهرت عاملی براي جذب جهانگردان محسوب می

نمایند و منافع اقتصادي و اجتماعی آن به جامعه محلی و میزبان را در نزد گردشگران خارجی برجسته میمقصد 
هاي جهانی عبارتند از: جشن اکتبر (مونیخ؛ آلمان) که یکی از بزرگترین ترین جشنوارهگردد. برخی از مهمبرمی

 انجامد.سپتامبر تا اوایل اکتبر به طول میروز از اواسط  16هاي جهان است. این جشنواره هر سال به مدت جشن
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 تعداد بازدیدکنندگان و گردشگران خارجی در جشنواره مونیخ .1جدول 

 سال
بازدیدکنندگان (میلیون 

 نفر)

گردشگران 

خارجی(میلیون 

 نفر)

 سال
بازدیدکنندگان (میلیون 

 نفر)

گردشگران 

 خارجی(میلیون نفر)

1990 6,7 1,6 2001 5,5 0,9 

1991 6,4 1,3 2002 5,9 0,9 

1992 5,9 1 2003 6,3 1,2 

1993 6,5 1,3 2004 5,9 1 

1994 6,6 1,4 2005 6,1 1,1 

1995 6,7 1,4 2006 6,5 1,4 

1996 6,9 1,7 2007 6,2 1,1 

1997 6,4 1,4 2008 6,0 1 

1998 6,5 1,5 2009 5,7 0,9 

1999 6,5 1,5 2010 6,4 1,3 

2000 6,9 1,7 2011 6,7 1,6 
Source:www.muenchen.de/Rathaus/tourist_office/oktobfest/126031/oktoberfest_Zahlen_

Statistiken.html 
درصد از آلمان و مابقی را  13درصد آنان از بایرن،  72کنند که میلیون نفر شرکت می 6در این جشنواره بیش از 

دهد. بطور کلی صنعت استرالیا و زالندنو) تشکیل میدرصد) گردشگران خارجی (عموما از اروپا، آمریکا و  15(
در جهان مورد توجه قرار گرفت و امروزه نقش اقتصادي آن بر کسی پوشیده نیست  1990جشنواره از سال 

)Derrett, 2008هایی در شرط). یک رویداد یا جشنواره براي پایداري در راستاي جذب گردشگران نیازمند پیش
هاي جامعه میزبان و نیازهاي گردشگران) است که بصورت سیستمی باید برقرار باشد. هاي مختلف (نیازبخش

 است. زیرترین آنها به شرح جدول مهم
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 پذیري مقصدنیازهاي سازمانی و گردشگران در راستاي افزایش رقابت .2جدول

 نیاز گردشگران نیازهاي جامعه میزبان

تعداد گردشگران و افزایش  -
 طول جشنوارهبازدیدکنندگان در 

موقعیت جشنواره باید در بهترین  -
 بخش شهر باشد

هاي جشنواره براي معرفی جاذبه -
گردشگران و فعالیت بازاریابان و 

 تبلیغات گسترده

حمایت بخش خصوصی از  -
ها و برگزارکنندگان جشنواره

 رویدادها

کیفیت و جذابیت رویداد و  -
 جشنواره

ارائه محصوالت فرهنگی و هنري  -
 یادماندنیمتنوع و به

 داشتن جوایز و امتیازهاي ویژه -

اي و با داشتن یک گروه حرفه -
 استعداد

ها و متناسب بودن سطح قیمت -
 دسترسی اقتصادي به جشنواره

برانگیختن احساس رضایت و انگیزه  -
 گردشگران براي ماندگاري بیشتر

Source: Irina and Andrei, 2012: 26 
نماید و با ارزآوري جهانی که بخش قابل توجهی از اقتصاد شهري را تامین می ها و رویدادهايترین جشنوارهاز مهم

 برشمرد. 3شماره توان مواردي را به شرح جدول زیادي همراه است می
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 هاي معتبر موسیقی بر اساس تعداد بازدیدکننده روزانهفهرست جشنواره. 3جدول 

 نام جشنواره
کشور 

 برگزارکننده
بازدید کننده 

 روزانه
 نام جشنواره

کشور 
 برگزارکننده

بازدید کننده 
 روزانه

Glastonbury 177000 انگلستان Pinkpop, 
Netherlands 

 60000 هلند

Roskilde k 
Estimated 

 56000 استرالیا Big Day Out 110000 دانمارك

Rock Werchter 110000 بلژیک Burning Man 50000 آمریکا 

Rock al Parque 88600 کلمبیا Bonnaroo 40000 آمریکا 

T In The Park 85000 اسکاتلند Fuji Rock 40000 ژاپن 

Exit 75000 صربستان Hurricane 40000 آلمان 

Coachella 75000 آمریکا Download 37000 انگلستان 
Reading/Leeds 

Festival, 
 32000 اسپانیا Benicassim 75000 انگلستان

Sziget 65000 مجارستان Wireless 
Festival 

 15000 انگلستان

Pukkelpop 625000 بلژیک 
Essaouira 
Gnaoua 
Festival 

 13000 مراکش

festival-http://www.wikifestivals.com/wiki/glastonbury 
آثار هنري و بخصوص موسیقی فراموش شده و یا کمتر شنیده شده و غالبا ها؛ معرفی جایگان نقش اصلی جشنواره

ها؛ گردشگران را از اقصی نقاط دنیا هاي غیرانتفاعی فرهنگی محلی است. جشنوارهمورد حمایت دولت یا سازمان
برگزاري  آورد. از اهداف عمدههاي فرهنگی و هنري گردهم میها و سنتبراي بازدید یا به اشتراك گذاشتن هویت

 توان موارد زیر را برشمرد:ها در دنیا میجشنواره
 جذب مخاطبین خاص از یک بازار یا محدوده محلی -

 افزایش آگاهی فرهنگی و تجارب جوامع محلی -

 تولید درآمد گردشگري با برآوردن نیازهاي فکري و فیزیکی گردشگران -

 هاي مختلفایجاد تجربه مشترك از بین افراد از فرهنگ -

هاي نیازمند حمایت) مثل زنان و یا مردم بومی هاي خاصی از جامعه (بخصوص گروهگروهنیاز  -
 گردد برطرف می

 معرفی و شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم یک منطقه -

http://www.wikifestivals.com/wiki/glastonbury-festival
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 :Gibson and Connell, 2005( هاي جامعههاي هنري بجاي ناهنجاريجایگزین کردن جشنواره -

211(. 
ها با مضامین خاص شوند. این جشنوارهصنعت گردشگري هنري محسوب میهاي بزرگ یکی از عناصر جشنواره
دهند به مقاصدي کنند. امروزه گردشگران ترجیح میهاي زیبا معموال مخاطبین راه دور بیشتري را جذب میو مکان

نوع و بزرگ هاي متمسافرت نمایند که بیشترین تنوع، سرگرمی، جذابیت و اصالت را به همراه داشته باشد. جشنواره
درآمدهاي کالن و عظیم را براي جامعه میزبان به ارمغان خواهد آورد. در استراتژي گردشگري قرن بیستم نیز 

 المللی تاثیر بسزایی در رونق صنعت گردشگري خواهند داشت.ها، رویدادها و مراسمات محلی، ملی و بینجشنواره
 هاها و نمایشگاهگالري

شود که با حمایت دولتی و بخش خصوصی نمایشگاه یک نهاد عمومی محسوب میدر جهان معاصر گالري و  
). گالري هنري به معناي به Migliorino, 2006: 25توانند آزادانه از آن بازدید نمایند (تمامی اقشار جامعه می

بلغی را پرداخت ها باید مرسد یعنی براي بازدید زا آننمایش گذاشتن هنرهاي مختلف است که امروزه به فروش می
شود. در برخی از ها شناخته میها و نمایشگاهکرد که درآمد حاصله از آن به عنوان رکن اقتصادي برپایی اینگالري

در سراسر جهان غرب و همچنین  ).Schuster, 1995رود (مناطق دنیا نیز گالري معموال مترادف با موزه بکار می
). Casey & Wehner, 2001هنري در قرن بیستم تغییرات وسیعی یافتند (هاي ها و نمایشگاهاسترالیا گالري

اي که نقش وسیع و اند به گونهها به یکی از منابع عظیمی اقتصادي تبدیل گشتهها و نمایشگاهامروزه این گالري
ها و لري). گاDigney, 1999: 8شود (عمیقی در جذب جهانگردان دارند و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می

) از نتایج تحقیقات پژوهشگران در مورد نیاز گردشگران و 1980-2000هاي هنري براي مدت دو دهه (نمایشگاه
پذیري خود در کردند تا بتوانند رقابتهاي جذب گردشگري در این بخش از صنعت گردشگري حمایت میشیوه

قتصادي که ماحصل جذب گردشگران است امروزه ها عالوه بر نقش اجذب جهانگردان را افزایش دهند. این گالري
به ابزاري براي یادگیري اجتماعی و لذت بردن نیز تبدیل گشته است و گردشگران در آن احساس آرامش، امنیت و 

 ).Hooper-Greenhill, 1994خاطرات به یادماندنی خواهند کرد (
 

 

 

 

 

 

 



 2شماره 5دوره ،1401پاییز جغرافیا و روابط انسانی،                             

130 
 

 ها و کشورهاي جهانها در قارهها و همایشها، نمایشگاهتاریخ و تعداد برگزاري گالري .4جدول 

 هاها و همایشها، نمایشگاهها، گالريتعداد کل میتینگ سال

1940-1930 194 

1950-1940 1273 

1970-1960 3931 

1980-1970 4533 

1990-1980 5851 

2000-1990 8559 

 تعداد کشور درصد برگزاري قاره سال

 5225 فرانسه 65 اروپا 2000

 893 ایاالت متحده 14 آمریکا 2000

 266 ژاپن 12 آسیا 2000
 106: 1386منبع: موحد: 

ها در شهرهاي مختلف به تخصص آن شهر یا امکانات آن شهر در برگزاري برگزاري گالري، سمینار و یا نمایشگاه
مندان، فرصتی شوند با جلب توجه گروهی از عالقهچنین رویدادي بستگی دارد. رویدادهایی که در شهرها برگزار می

کند همین موضوع بر تصمیم گیري و انتخاب در خرید را براي تبلیغ و شناساندن شهر به گردشگران فراهم می
توانند ها به طور خیلی مطلوبی میها یا نمایشگاههاي این رویدادها است. بنابراین این گالريمحصول از مزیت

نمایند. تاثیر یک مرکز نمایشگاهی یا مرکز گالري در شهر را اي براي بررسی امر گردشگري شهري را فراهم پایه
هاي وابسته هاي مربوط به فعالیتشغل-2تعداد افراد شاغل، -1هاي مختلف بر اساس سه عامل توان طی دورهمی
ها و برگزاري گالري. (Law, 1996: 168)گیري کرد کنند اندازههایی که بازدیدکنندگان ایجاد میشغل-3و 

کند. سود اقتصادي و درآمد گردند بلکه درآمد زیادي را به شهر تزریق میزایی میها نه تنها موجب اشتغالشگاهنمای
حاصله از فعالیت گردشگري در این بخش به صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل بررسی است.رشد اقتصادي که 

اد درآمد و اشتغال نماید. به لحا اقتصادي نیز تواند ایجگذاري در این بخش است در آینده میخود ناشی از سرمایه
درآمد حاصل از گردشگران خارجی و حتی داخلی براي هر کشوري در حکم صادرات است. یعنی به جاي اینکه 
کاالي فیزیکی در این بخش صادر گردد تولید سرگرمی، تفکر، جذابیت و توع شده است و گردشگران حاضر به 

 ).251: 1380ي از آن خواهند شد (الندیرك و مورثی، مندپرداخت هزینه براي بهره
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 گیرينتیجه
 کشورها اقتصادي و فرهنگی اجتماعی، توسعه در موثر عوامل از یکی بعنوان امروزه گردشگري یا گردشگري صنعت

 با را آن که دهندمی جلوه اهمیت پر را گردشگري موضوع آنجا تا اقتصادي کارشناسان از بعضی. شودمی محسوب

 را خود بودجه از چشمگیري مبالغ ساله هر کشورها از بسیاري که روست این از. دانندمی مترادف توسعه واژه

امروزه یکی از مهمترین اقسام صنعت گردشگري در بخش . کنندمی گردشگري صنعت توسعه و بسترسازي صرف

ها و ها، جشنوارهها، گالرينمایشگاهها، اجزا و عناصر گردشگري هنري شامل موزه هنري و فرهنگی نهفته است.

و گردشگران بیش از پیش تمایل دارند از این مقاصد غیره در ربع قرن اخیر بیش از پبش مورد توجه بوده است 

تعامل با  دارند براي عالقهبر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگري، گردشگران امروزه  .بازدید به عمل آورند

ها، دیدن آداب و رسوم نظیر مانند شرکت در جشنوارههاي بیمقاصد نو، انواع تجربههاي جدید و یافتن فرهنگ

هاي هنري و غیره را تجربه نمایند. روند گردشگري هنري تنها منحصر به کشورهاي پیشرفته از محلی، دیدن گالري

ین مفهوم مورد توجه بر همین اساس الزم است ا جمله آمریکا نیست و امروزه در سراسر دنیا مورد توجه است.

هاي موجود به بهترین شکل استفاده کرد. نهاها و کارگزاران بخش گردشگري کشور قرار گیرد تا از حداکثر ظرفیت

توند یک از بازیگران شمار از جمله مللی است که میکشور ایران با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی و آثار باستانی بی

اي مقاصد هنري و فرهنگی باشد که در این زمینه الزم است یک برنامه اصلی در جذب گردشگران خارجی بر

هاي منسجم براي جذب گردشگران با اتکا به تبلیغات و بازاریابی صورت گیرد و رونق صنعت گردشگري را در سال

 آتی تحقق بخشید.
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