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 18/4/90پذيرش: 17/11/89دريافت: 

                                        
 ،شنناتتی  انسنان  –شنناتتی تالش شده است در چارچوب رويکرد جامعه  ،در مقاله حاضر: دهیچک

کید بر سه عنصر قنومی  أبا ت ،رانيا نینش یبرتی از مناطق آذر یجماعت – یفرهنگ قوم یها یژگيو

مقالنه حاضنر    ی. استدالل اصلمورد بررسی قرار گیرددر توسعه  نهاآ تأثیر گردشگری، رسانه و غذا و

بنا   ی،توسعه اقتصاد نیزو  یفرهنگ تيهو تيتقو یبراابزاری  به عنوانی، ومق یابياست که بازاراين 

بنری از گنرايد دروننی     و بنا بهنره   هيهمسنا  یبا کشورها ايران نینش یمناطق آذر یمرز هم توجه به

 ،ني. بننابرا دارد تین اهم، با فرهنگی ملنی  گنیو هم استمراردر عین  ،به حفظ فرهنگ تود ها تیقوم

شنود و سن      يیشناسنا  یقنوم  یابين بازارر بخند  د یبتدا عناصر بالقوه محلن است که ا نيهدف ا

کاالهنا در   یدار کنردن فرهنگن   تيو هو یتوسعه اقتصاد یو ارتقا تيالزم به منظور تقو یراهکارها

 شود. حيتشر یو جهان ی، ملیسطح محل

، 5یتيهنو  ی، کاالهنا یجمناعت  ی، کاالهنا 4ی، بازاريابی قنوم یاقتصاد یشناس انسان گان:واژدیکل

 .  نینش یمناطق آذر

                                                           
 ازهای آذری مورد توجه بوده است که  ترک ،د. در پژوهد حاضردارنهای متعددی  تبار شاته های ترک گروه 1.

هستند. برتوردار غربی، اردبیل، زنجان و قزوين  شرقی، آذربايجان های آذربايجان بیشترين تمرکز جمعیتی در استان

های آذری استفاده شده  از واژه ترک ،ذریآهای مرتبط با لفظ ترک و  هبه دلیل پرهیز از مناقش ،حاضر در پژوهد

 است.
 نیزمعاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و  پژوهشیهای   بر اساس نتايج طرححاضر مقاله  2.

 ت.اس که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شدهتألیف شده بخشی از نتايج طرحی 

 nosrati_ut@yahoo.comنويسنده رابط الکترونیکی پست . 3

4. Ethnic Marketing 
5. Identity Goods 

 شناختیمطالعات جامعه
ـپژوهشي()علمي



18(39:)128-105.

 1010-2809  شاپا

 ISCدر  نمايه



 

 

 

 

 

 105 -128(: 39)18شناختی ت جامعهمطالعا   106 

 

 

 مقدمه و طرح مسأله

 رنند یگ یدر نظر من  یاقتصاد نديفرا کي زیاز هر چ دیشدن را ب یجهان ،شناسان از انسان یاریبس

پرسنابقه و ننه متنأتر     ینديبر آن حاکم است و بر تالف تصور، فرا یبرالینول یها یدئولوژيکه ا

 نیموسوم به استعمار و استعمار نو جست. به هم یندهايدر فرا ديرا با ديها شهيبوده است که ر

 یجهنان  دهيد در برتورد با پديجد یها يیگرا تیتز دفاع کرد که محل نيکامالً از ا توان یم ،ليدال

هنر چنه    یتود را بنه نحنو   ،آن هانيشدن اقتصادگرا یئیو ش یبردار به بهره ليدر برابر تما ،شدن

 ی، بنا حرکنت از سنازوکارها   رین قنرن ات  میت در طول نقیها در حق تیمحل نيا بیان کنند.بارزتر 

ن تود )در دوره استعمار و استعمار نو( را ترک کنرده  یشیموضع منفعل پ شتری، هر چه بیمهاجرت

و  یمرکنز  یکشنورها  تین به طنور عنام و موقع   یجهان تیگذار بر موقعریو به موضع فعال و تأث

ننوعی   ،هنا  ينی گرا تین محلبررسنی دربناره    ننون اک اين،. بنابراند دهیبه طور تاص رس افتهي توسعه

 .شود محسوب می زیشدن ن یجهان بررسی

مقاومنت   است که در يیها يینتیجه نوزا ،گرايی جماعتی و محلی ،قومی یها یژگيتوجه به و

شدن با اهداف اقتصادی اتفاق افتاده اسنت.   جهانیايند سازی فرهنگی فر در مقابل جريان همگون

واکنشنی در مقابنل فراينند ادغنام اقتصنادها و       ،فرهنگنی و قنومی   یهنا  يینوزا ،به عبارت ديگر

هويت يکنه و تناريخی   که  شود یتصور م و استمحلی در اقتصاد و فرهنگ جهانی  یها فرهنگ

 دهنه  . لفظ جهانی شدن از حدودبازد میو رنگ است مورد هجوم قرار گرفته  ،ها و اقوام فرهنگ

بنه عننوان ينک     1990از نیمه دهه  ،اما مفهوم جهانی شدن ؛مورد استفاده قرار گرفته است 1960

(. بنه  8، 1998)رابرتسون  قرار گرفته است بررسی پژوهشگرانمورد توجه و  ،بحث علمی جدی

وجن   منادی و معننوی اسنت کنه م     یهنا  جهانی شدن به معنای توسعه جهانی مقوله ،طور کلی

اجتمناعی و فرهنگنی شنده و معننای     بازسازی تولیدات جديد در قلمروهای سیاسی، اقتصادی، 

مهنم   یمندها یااز پ یکن ي(. 16 ،1383اسنت )عناملی   پديند آورده  هنا   متفاوتی را در اينن حنوزه  

 یفرهنگن  کساني یالگوها جاديدر آن به ا وی کهق ديگرا لیاست که به دل اين بوده ،شدن یجهان

 یها يیاز نوزا یاديز روبرو شده که در آن تعداد یدر عمل با مقاومت واکنش ،وجود داشته است

اند )فکوهی  آمده ديپد یدر جهان کنون 1یجماعت – یقوم یها يیاز جمله به صورت نوزا ی،تيهو

 ،مثنال  ی)برا شود یمطرح م "نژاد"که به عنوان  يیها از گروه یاریامروزه بس ،نمونه ی(. برا1384

                                                           
1. Ethnic Renaissance 
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 یقنوم  یها گروه اي( کايمتحده امر االتيدر اغیره  و ها يیای، آسانيهوديتبارها،  يیای، اس اناهانیس

، انين هودي)مسلمانان،  یمذهب یها گروه اي( رانيدر ا ها یها، آذر ها، عرب کردها، بلوچ، مثال ی)برا

)کودکان،  یجنس – یسن یجماعت یها گروه یحت اي( رهیو غ یحیگوناگون مس یها ، فرقهانيیبودا

بگذارنند و   ديتود را به نمنا  تيهو کنند یتالش م یشتریب بسیار دیکأ( با تو غیره جوانان، زنان

(. بنه اعتقناد   Appadurai 1990, 1996) رنگ شدن آن مبارزه کنند فتن و کمبین ربا از  دين ترتی ،ب

واقعیت قرن  نيتر مهم ،و فرهنگی هويت گروهی یا تغییر در بازتولید اجتماعی، منطقه ی،آپادورا

جديند بنه    یهنا  مجددی در مکان یبند ، گروهدکنن یها مهاجرت م بیستم است. همچنان که گروه

د دهنن  یقومی تود را دوباره شکل م یها و طرح کنند ی، تاريخ تود را بازسازی مآورند یوجود م

ل یاصن  نیدوم و سوم مهناجر کنه هرگنز سنرزم     یها در نسل یحتاکنون (. 62، 1380)آپادورای 

 زین بنا زبنان آن ن   یحتن  یاند و گاه هدر آن نداشت ستمر رام یو تجربه زندگ  دهيتود را ند یتيهو

دوبناره بنر امنر     دین کأت قين مقاومت از طر نيمشاهده کرد. اتوان  میرا  ديگرا ني، اهستند ناآشنا

و ظهور مجدد  یقوم ی،نيهای د يیگراادیدر بن توان یمرا  یشدن امر جهان ريدر مقابل سراز یمحل

واقعیت اسنت کنه ننه فقنط نیروهنای       بیانگر اينبه توبی  ،. اين موضوعمالحظه کرد يیراگ یمل

 ،سنازی  و در مقابل فرايند کلی همگوناست برتوردار قدرت از بلکه نیروهای محلی نیز  ،جهانی

 .  شودبرتوردار سازی  کارکرد هويتاز  ،تاص محلی یها یژگيبر واتکاء با  دتوان یم

در جهان است کنه   یو مذهب ی، زبانیتکثر و تنوع فرهنگی، قوم یها نمونه نيايران از بارزتر

اسنت. اينران    یزا و بنوم  ، تنوع و تکثر در آن درونیتیمتنوع و چندقوم یکشورهااکثر تالف  بر

 یهنا  از حنوزه را بیشنترين اثرپنذيری    ،مرزی با کشورهای همسايه همبه دلیل موقعیت جهانی و 

برتنوردار   یدو اقتصنا  یفرهنگ فراوان یها لیپتانسهمچنین از . داردو جهانی  ای فرهنگی منطقه

 همه نواحیبلکه در  ،ايران را نه تنها در منطقه تواند یم آنها، توجه به یاست که در سطح فرامرز

 وجن  م تواند یتوجهی به تنوع فرهنگی قومی در ايران م . بیتبديل کنداثرگذار  ای ناحیهبه ديگر 

دد. منظنور از  گرايی افراطنی ينا ننابودی فرهننگ قنومی گنر       ظهور دو پديده ناتوشايند جماعت

واحدهای کوچنک و منسنجم تنود و قطنع     درون  اجتماعی به یها گرايی، حرکت گروه جماعت

 یهنا  رفتن در پیله فرهنگنی تنود اسنت. ايجناد گنروه      رابطه با ديگران و در حقیقت نوعی فرو

از همننین  يیهننا قننومی در شننهرها، نمونننه یهننا يننا گننروه طرفنندار سننبک تاصننی از موسننیقی

سازی قنومی و   هويت از حیثمثبت به ويژه  یها جنبه تواند یاين موضوع مگرايی است.  جماعت
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 ،ها که قطع رابطه افراطی با ساير فرهنگ ن استاما مشکل اي ،محلی در فرايند جهانی شدن باشد

 دهد یمسوق و گروه را به تعص ، تودمحوربینی و حتی نژادپرستی  شود میتبادل فرهنگی  مانع

جامعه گردد. ادعنای پنژوهد    یها ساير گروه ازافراد جماعت تاص نفرت موج   تواند یکه م

اقوام اين است که با توجنه بنه موقعینت جهنانی و      دربارهحاضر در چارچوب رويکرد فرهنگی 

 ازین بلکه امت ،نه تنها مانع توسعه ،رانيا یدر پهنه فرهنگ یو محل یمحلی اقوام در ايران، تنوع قوم

انسنجام   یارتقنا  موج  ،اقوام در سطح ملی یا توسعه یها جنبهکید بر أو عامل توسعه است و ت

ضنمن حفنظ   و  شنود  ی منی ا توسعه اقتصادی و فرهنگی در سنطح جهنانی و منطقنه    و اجتماعی

باعث تبنادل فرهنگنی و اقتصنادی بیشنتر در قالن  کاالهنای        ،الگوهای فرهنگی محلی و هويتی

 یشنترين کشنور بنا ب   10از  یکن ي ءجنز  ی،بنه صنورت نظنر    رانين قومی و هويتی تواهند شند. ا  

ه بن ماننده و   یباق یدر حد نظر صرفاًوضعیت  ني. اما اشود یمحسوب م یگردشگر یها تیجذاب

توانسنت   منی  یمنجر نشده است. تنوع قوم لیپتانس نيکردن ا یکاربرد یعمل یها موقعیت جاديا

 و بنر  پديند نیامنده   وضعیت نيا .گسترده فراهم کند یبازار قوم کايجاد ي یرا برادر ايران بستر 

مننابع و  به شده است که  موج بر آن  یاسیمطرح شده که سلطه س يیتابو پديده تیقوم ،عک 

باعنث   یقنوم  یهنا  لیعدم توجه بنه پتانسن   ،قتیتوجه نشود. در حقبه میزان کافی  ديها لیپتانس

 .فراموش شودکامالً   ،گسترش صنعت و اقتصاد یبرا یبه عنوان منبع تیشده است که قوم

 به لحاظ ژهيبه و ی،ا عهفراوان توس لیکه پتانس است قیاز جمله مناط ،رانيا نینش یمناطق آذر

 ،(. در قومیت آذری ايرانی124، 1379 احمدی ؛1384)فکوهی  دارد یصنعت و تبادالت مرز

 یبازار قوم کي جاديا نهیزم دیپ آن را توان یوجود دارد که م دیقدرتمن یجماعت – یتعلق قوم

 دتوان یاست که مبرتوردار  یفرامرز یوستگیو پ مذکور، از استمرار تیهمچنین قوم .دانست

در سطح  توان میرا  تيهو نيا اينکهسرانجام باشد. شدن  يیکاالحوزه در  یا منطقه لیپتانس

کشورها و ساير نشین با  آذری یها مرزی استان هم. دگسترش داآن را کرد و  یمعرف زین یجهان

که کشورهای همسايه در  يیها تیفعالنیز اقتصاد فرهنگ و  برایاز اين فرصت  امکان استفاده

که  ی، به طوردهند یها انجام م و رسانه گردشگریبه ويژه در حوزه  ،قومی یبازارها بخد

لزوم  ،اند کنندگان کاالهای قومی تويد تبديل کرده مناطق مرزی کشور را به يکی از مصرف

است. کرده و جهانی را ضروری  یا ورود به بازارهای منطقه تقويت کاالهای قومی تويد و

مرزی مناطق قومی ايران با  هم بنابراين با توجه به موقعیت ايران در فرايند جهانی شدن و
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 برای نیل به ،وضعیتاز اين  توان یکه چگونه م پرسد اين است نيتر کشورهای منطقه، مهم

ضمن حفظ و در بسیاری از موارد احیای عناصر به طوری که  استفاده کرد، یا اهداف توسعه

کاالهای قومی و  ،داشت. در مقاله حاضرحضور فعال و جهانی  یا تود، در بازار منطقه یفرهنگ

. در پاسخ به اند مورد توجه و تأمل بوده یقوم یرسانه و غذا حوزه گردشگری،فرهنگی در سه 

يی و س   راهکارها تشريح شودطقه موجود در من یها لیمقاله، الزم است پتانس یها پرسد

 بیان کرد. یو جهان یقدرت ارائه در سطح مل ی، به لحاظمحل یها لیپتانس تيتقوبرای 

 پژوهش یها پرسش

 یهنا  لیچنه پتانسن   ،رانيا نینش یمناطق آذر (1اند از:  پژوهد حاضر، عبارت یاساس یها پرسد

( 3 ؟اسنت   کندام  رانين ا نینشن  یذرمنناطق آ  مسنائل اساسنی   ترينمهم( 2 ؟دارد یو انسان یعیطب

از  تنوان  یچگوننه من  ( 4 چگونه اسنت؟  یقوم یکاالهابه لحاظ  رانيا نینش یمناطق آذر تیوضع

 یو محلن  یعناصنر فرهنگن   تيتقو برای ،موجود یجهان یندهايبه دست آمده از فرا یها فرصت

 یا منطقنه  اي یمل – یجهان یکدام الگو( 5 استفاده کرد؟ یو فرامل یتود و اشاعه آن در سطح مل

قنرار داد و چنه    بررسنی قابنل اعتننا منورد     یحنوزه بنه مثابنه الگنو     نيدر ا توان یرا م یمحل –

 باشد؟ یکاربرد دتوان یو م درید و استفاده قرار بگیکأمورد ت ديالگو با نيدر ا یمشخصات

 پژوهشروش 

طالعنات وجنود   و در منواردی کنه ا  است اسناد موجود انجام شده  لیفراتحل ،پژوهد حاضردر 

تحلیلنی اسنت.    -توصیفی ،محلی مصاحبه شده است. رويکرد پژوهد حاضر مطلعانبا  ،نداشته

منورد   ،موضنوع پنژوهد   بناره دوم غیررسنمی در  دو دسته اسناد قانونی و رسمی و اسناد دسنت 

توسعه سوم و چهارم، سند  یها برنامه یو رسم یقانون  اسنادبه طوری که اند.  قرار گرفته بررسی

 یملن  یهنا  دفتر طنرح  یها ، گزارش1382ساله، گزارش عملکرد دولت در سال  ستیانداز ب شمچ

 . اند شده بررسی 1380سال  یو گزارش جامع فرهنگ یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

را شنامل   هنا  هو مقالن  یپژوهشن  یهنا  ها، طنرح  ها، رساله کتاب م مورد بررسی،اسناد دست دو

و بر اساس   ساله نوشته شده ن در دوره دهینش یو مناطق آذر جانيذرباآ بارهدر ماًیکه مستق شود می

بنا  عمندتاً  حاضنر،  پژوهد  . هر چنداست  قرار گرفته لیتحلمورد  ،یانتقاد یشناس گونه کرديرو
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از  یاریاقنوام، در بسن   مکتنوب دربناره  نبود اطالعات  لیاما به دل ،استانجام شده  یاسنادروش 

اسنت. در   انجنام شنده   یدر سطح محلن  یه مراکز تجمع اطالعات حتمتعدد ب یها موارد مراجعه

مشنکل بنوده و    اریبنه اطالعنات بسن    یدسترسن  ،هنا  از کار و عمدتاً در حوزه رسنانه  يیها بخد

 یبنرا تنوان   منی عمندتاً  را به دست آمده  جينتا ،تياند. در نها بوده ینسب، اطالعات به دست آمده

مورد استفاده قرار  یو آت یجار ،نیشیپ یها استیسی ابيارزحوزه  در یآت یها پژوهد یزير هيپا

 ه است.  مورد توجه بودانداز  چشم ني، احاضر پژوهددر  داد که

 پژوهش یچارچوب نظر

 ،تين نهادر و  بیان گردد چند حوزهدر آنها الزم است  ،نظری موضوع یها جنبهبه منظور تشريح 

 الزم است مباحث نظری منرتبط ابتدا  .در نظر گرفته شودچارچوب نظری مشخصی برای تحلیل 

در ارتبنا  ارگانینک بنا     ،نظنری  مباحنث کنه  شنود   میتالش  از اين رو،. با اين بخد بیان گردد

بازارينابی   و قنومی  یهنا  يیکاالهنای هنويتی، ننوزا    مانند ديگر و در قال  موضوعات مرتبطیيک

در آن،  کنه توصنیفی اسنت    -از نوع اکتشافی ،. با توجه به اينکه پژوهد حاضربیان گردندقومی 

بنرای   وشنی اسنت، چنارچوب نظنری ر    "چگنونگی "پرسند  پژوهشگر در پی بیان پاسنخ بنه   

 .شود یمحسوب م ها افتهي یده سازمان

  یجماعت – یقوم یها یینوزا

نشان داده  یجماعت یها يینوزا شکلعمدتاً تود را به  ی،شدن در حوزه فرهنگ یواکند به جهان

 يگاننه اغل   ،دشو یمرا شامل  یقوم یها جماعت زیاز موارد ن یاریدر بسکه  ها يینوزا نياست. ا

و از  یفرهنگن  یها یساز کسانيشدن در  یاز قدرت مخرب جهان یریجلوگ یممکن برا یها راه

  بنوده  اننه يادگرایبن یها يیها گاه به صورت نوزا . واکنداست  هکوچک بود یها بردن فرهنگ بین

 با اينن حنال،  (. 1384)فکوهی  است  پديد آمده زین آمیزی تشونت یها ديگرا حوزه، نيکه در ا

پنژوهد  کنه در   اسنت شنده   ليتبند  یتيمباحنث هنو   نيتر از مهم یکيبه  ها يیبحث نوزااکنون 

 دهين ن در پدتنوا  یمن  زین ن ينجنا . در ادهند  یم لیرا تشک یاز چارچوب نظر مهمی یبخش حاضر،

را نیز مورد مثبت آن  یها لیها و پتانس بلکه جنبه در نظر نگرفت،را  یمنفهای  جنبه صرفاً يی،نوزا
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  تين تقو یبنرا  از آنهنا  تنوان  یمن در جامعه که  دیشياندکاربردی  يیو به راهکارها قرار دادتوجه 

 . استفاده کرددر جهت مثبت  یتيهو

جهنان مشناهده    یدر همنه جنا   ی،جمناعت  – یقوم یها يیکه همراه با نوزا یاز جمله موارد

 اين  دیاست که تول يیکاال ی،تيهو یاست. منظور از کاال یتيهو یکاالها دهيا ریگی شکل ،دشو یم

همنراه   یتيهو نیاز چن زیپره اي تيک هويبا تعلق به  ی،منف یحت ايمصرف آن به صورت مثبت 

 یتي. هنر انندازه هنو   اسنت هوينت منرثر     اسنتمرار و   تين تقودر  عمومناً  ی،تيهنو  یباشد. کاالها

 .  ابدي یم ديافزا زین یتيمصرف هو یبرا زهیباشد، انگ تر یق در آن قوتر و احساس تعل قدرتمند

 یهنا  تين ، از جملنه هو هنا  تيشدن هو يی، که در روند کاالیقوم یکاالها یوجود تقاضا برا

بنازار  گینری   موجن  شنکل   شنود،  یم ی ايجاددار هيجهان سرما یمنطق عموم بر اساس، و یقوم

ج روابط عرضنه و تقاضنا سنروکار    يو را یعاد یازوکارهاکه در آن با س شود می يیکاالها نیچن

 ،کشنور  کين  یو در مجموعه اقتصاد تیاهمبا اریبس تواند یممذکور، . حجم و ارزش بازار ميدار

 کننده باشد. نییتع یقابل مالحظه و حت

 یو فراملن  ی، ملن یاز نوع تعامنل سنطوح محلن    یفهم بتنی برم ،چارچوب نظری مقاله حاضر

در  ینند يبنه مثابنه فرا   ينی گرا یساز و محل همگون ینديشدن به مثابه فرا یجهان ،است که در آن

 یشن يگرا ،گنر ي. بنه عبنارت د  شنود  ینمن  در نظر گرفتهشدن و مقاومت در برابر آن   یمقابل جهان

 مسنتقیم، شود که به طنور   ستهينگر یبه مثابه امر یو جهان یمحلپديده گسترده وجود دارد تا به 

 ،کنه جهنان منا    ابند ي یمن  یتجل یدعو نيکه شکل حاد آن در ا یست، تقابلا یمتضمن تقابل قطب

 دهين نفن  ا  یکنه در آن گناه   یاست، جهنان  یجهان یبا روند یمحل یها یتقابل تودباورحوزه 

 زيتمنا  بینان . هنانرز بنا   شنود  یمطرح من  کیهژمون یجهان پديدهبودن در مقاومت در برابر  یمحل

است  یقضا، همان اصل یتنوع و گوناگون ی،افراد محل یمعتقد است که برا یجهان وطن – یمحل

 ،حنال  نیبماننند. در عن   بنند يبه فرهنگ تاص تود پاتا  دهد یرتصت م یکه به همه افراد محل

. از اسنت  مردمنان ساير  به یتود، متک یها فرهنگ یتاص برا یها قفسه ايجادها در  وطن جهان

بنه اعتقناد    (.Hannerz 1990,150) مکن اسنت غیرمها  وطن وجود جهان ی،بدون افراد محل ،رو نيا

 محلنی اسنت   یها مکان کردنمستلزم مرتبط  ،جهانی شدن به مثابه فشرده شده جهان ،رابرتسون

(Rabertson 1992.)    اسنت نینز  متضنمن ابنداع زنندگی محلنی      ،اما جهانی شندن در عنین حنال 

(Habsbawm&Ranger 1983.) 
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در عنین حنال کنه تحنوالت مهنم و       ،نی شندن شناسی در رويکرد تود به پديده جهنا  انسان

گنرا   ادعنای جهنان   تصوص ، درداند یرونده ناشی از جهانی شدن را گريزناپذير و محتوم م پید

ها، کنامالً ترديند دارد و مندعی اسنت کنه       چون و چرای فرهنگ يکسان شدن محرز و بی درباره

متعدد و گوناگون پیرامنونی را   یها درونی فرهنگ یها يیايو پو ها لیپتانس ،گرا جهان یها دگاهيد

بسنیار عمینق و    یهنا  هيما درون از محلی یها . در حالی که فرهنگانگارند یناديده مو اهمیت  کم

جهانی بر اساس محتنوای متفناوت تنود     یها که در مواجهه با جرياناست برتوردار گوناگونی 

کنه نتیجنه آن    دساز یرا مجديدی  1گرای شمار پیوندی و درهم و اشکال بی دهد میواکند نشان 

 ،. بندين ترتین   (Arce and long 2000)اسنت  برتوردار گوناگونی از بلکه  ،دست شدن نیست يک

 .استمحلی شدن  –شاهد رشد فرايندی موسوم به جهان  ،ها بید از پید جوامع و فرهنگ

ه است ک یزیبا آن چ کينزد یوندیواجد پ ،کلمه یشدن به مفهوم تجار یمحل –جهان  دهيا

 غیو تبل ی: طراحشود یم دهیترد نام یابيبازار ی،بر اصطالحات اقتصاد أکیدبا ت ها نهیزم یدر برت

که به طور  یتاص و محل یبازارها یبرا یجهان باًيتقر اي یجهان يیکاالها و تدمات بر مبنا

بر  یذکر است که در جهان مبتنشايان  (.217، 1383)رابرتسون  دشو یم کیاز هم تفک یا ندهيفزا

 یها ساير موقعیتو  یمحل وضعیتبا  افتني قی، تطبیجهان یبازارها یدارانه برا هيسرما دیتول

کنندگان است که به لحاظ  انواع گوناگون مصرف یاز پاسخ به تقاضا ای نمونه تاص، صرفاً

 انیترد به ب یابياند. بازار شده کیاز هم تفک رهیو غ تی، جنستیتمدن، منطقه، جامعه، قوم

و  از يکديگرکنندگان  مصرفمتمايز کردن مستلزم  یاديتا حد ز ،شدن یمحل –تر جهان  عجام

 ،صنعت جهان معاصر نيتر بزرگ گردشگری نها،آ انیمصرف است که از م یها ابداع انواع سنت

 ،کننده مصرف دگاهيدارد. از د یمشتر یساده، تنوع و گوناگون اریبس انیمثال است. به ب نيبارزتر

. البته Bourdieu 1984)باشد ) یفرهنگ هيسرما لیتشک یتوجه براجال   يیمبنا تواند یمامر  نيا

 شتریب ی،های قوم گسترش سوپرمارکتدلیل  ت. سیکارکرد تنوع ن گانهي نيکرد که ا دتأکی ديبا

 یفرهنگ هيسرما لیتشک یبرانیز  يیمبنا ندتوان یممذکور  الیاماست.  کينوستالژ الیامارضای 

نتیجه  توان یم ،در چارچوب چنین فهمی از رابطه جهانی شدن و محلی شدن ،نابراينباشند. ب

به  ،فرهنگی ی، رسانه و غذا عالوه بر کارکردهاگردشگری ژهيگرفت که کاالهای قومی به و

های تود و انطباق با  بودگی با حفظ تاص توانند یعنوان مبنايی برای تشکیل سرمايه فرهنگی م

                                                           
1. Synchretism 
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اقتصادی جامعه کمک  رشدای مصرفی زيادی را ايجاد و از اين طريق به جهانی، تقاض وضعیت

 کنند.  

 پژوهش یها افتهی

و تارجی در زمیننه بازارينابی کاالهنای قنومی، الزم      یمصرفی داتل یها لیپتانس فهمبه منظور  

در داتل و تنار    نهانشین در داتل و پراکندگی آ آذری یها جغرافیايی استان وضعیتاست که 

 بیان شود.کشور از 

 رانیدر ا یآذر یها ترک یانسان یایجغراف یمایس

، یشنرق   جنان يآذربا یهنا  )شنامل اسنتان   رانين در مناطق شنمال غنرب ا   رانيدر ا یآذر یها ترک

، بجننورد،  روانیگنز، شن   دره ی(، استان تراسان )شهرهاني، زنجان و قزولی، اردبیغرب  جانيآذربا

گرگنان و گنبند(، اسنتان فنارس      ی، اسنتان گلسنتان )شنهرها   (هيدریح  و تربت ني، اسفراشابورین

بافنت،   ی، رامهرمز و شوشتر( کرمنان )شنهرها  یآغاجار ی(، توزستان )شهرهازير ی)شهرستان ن

(. در پژوهد 56، 1383صرافی اراک )بخد هندودر( پراکنده هستند ) و در( رفتیو ج رجانیس

 دین کأتمورد منطقه  ناي، رانيشمال غرب ا در یآذر یها ترک اديز یتیتراکم جمع لیبه دل ،حاضر

 یهنا  بنر اسنتان   دین کأو اطالعات پژوهد حاضنر بنا ت   ها افتهي ،نياست. بنابرا بیشتری قرار گرفته

ن تنوا  یآذری داتنل کشنور را من    یهنا  است. تعداد جمعیت ترک حاصل شده رانيشمال غرب ا

 ،سناس آمارهنای غیررسنمی   (. حتی بنر ا 124 ،1379 یزد )احمد نینفر تخم ونیلیم 14تا  5/13

 یست میلیون تخمین زده شده است.بیشتر از ب ،داتل کشور یها جمعیت ترکمیزان 

درصند   4/8مربع است که در حندود   لومتریک 138157 رانيشمال غرب ا یها مساحت استان

درصند از تناک    1/3مربنع )  لومتریک 52000 تراسان یها . ترکدهد یم لیرا تشک رانياز تاک ا

 یهنا  ( و تنرک رانين درصد از تناک ا  4/1مربع ) لومتریک 23000 ترکمن صحرا یها ترک(، رانيا

را به تود اتتصناص  ( رانيدرصد از تاک ا 9/3مربع ) لومتریک 65000 حدوداً رانيا مناطق ريسا

 یها ( ترکرانيدرصد از تاک ا 17مربع ) لومتریک 278157 ، دردر مجموع ، یترت ني. بداند داده

نفنر،  میلینون   100ها در کشورهای ديگر با بنید از   . پراکندگی جمعیت ترکدساکن هستن یآذر

میلیون شد با  ،آذربايجان بامرز ايران   در نهابخد زيادی از آوجود  کهبسیار حايز اهمیت است 

 ،تنا بالکنان   یبریسن بسیاری از ننواحی دنینا از    در ایبسیار گوياست. ترکان دن ،نفر جمعیت آذری
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، جنان يآذربا ی، جمهنور نی، چن هی، ترکمنسنتان، روسن  زسنتان یقزاقسنتان، قرق  یعمدتاً در کشورها

و  هسنتند  پراکننده  هيو سنور  وناني، یوگسالوي، عراق، قبرس، بلغارستان، هی، ترکرانيافغانستان، ا

بنه   ،رانيدر شمال غرب ا نینش یآذر یها . مناطق ترککنند یم یزندگ گريد یکشورها یدر برت

و ارمنسنتان   جنان يآذربا یو از شنمال بنا جمهنور    هین از غرب با ترک ،یکیژئوپولت تیلحاظ موقع

دارد، چنون هنر دو    رانيبا ا یکيروابط نزد جانيآذربا ی، جمهورگانيهمسا انی. از ماستمرز  هم

 (. 316، 1382)الندو  شیعه هستند ،رانيا یآذر تیبا اقل یقوم یکيعالوه بر نزد

  یاقتصاد یمایس

 ارین هکتنار( در اتت  38245) رانين درصند از کنل تناک ا    7/24، یعن یبه لحاظ منابع و ثنروت طب 

قنرار   یبنردار  منورد بهنره   رانين کنه در ا را  يیها نیدرصد از زم 1/19 ها یقرار دارد. آذر ها یآذر

 اتتینار در  ،رانيا یها درصد از کل جنگل 8/2اند.  اتتصاص داده یکشاورز تیبه فعال، رندیگ یم

 اطق. مردم منآنها قرار داد اریدر اتت رانيدرصد از کل مراتع ا 9/8و  رانيشمال غرب ا یها یآذر

 689.800. کننند  فعالیت می، معدن، صنعت و تدمات یکشاورزبخد عمدتاً در سه  ،نینش یآذر

درصند از   3/17نفنر )  441.802، ی( در بخد کشناورز رانيدرصد از کل کشاورزان ا 7/20نفر )

کشنور در   نیدرصند از شناغل   1/4نفر ) 40.940بخد( در بخد صنعت،  نيکشور در ا نشاغال

 نين کشنور در ا  ندرصند از شناغال   5/15نفر ) 256.277بخد( در بخد استخرا  معدن و  نيا

و  یدر بخند کشناورز   یانسنان  یرویتعداد ن نيشتری. بکنند میفعالیت  بخد( در بخد تدمات

 .کنند فعالیت میدر بخد استخرا  معدن  نهاآ کمترين

  نینش یطق آذرمنا مسائل اساسی

 :  ذيل به طور تالصه بیان کرددر  توان یرا م نینش یآذر یها در استانبنیادی مسائل  نيتر مهم

 یگذار هيسرما بخددر  فراوانی یاقتصاد یها لیپتانس از ،نینش یآذر یها استان -

 مناس  و یشیالج   سوق موقعیت برتوردار بودن از دلیل. به استبرتوردار  یو فرهنگ یاقتصاد

وضعیت  توان یم ،جانيآذربا یجمهور مانند ،هيهمسا یمساعد با کشورها یارتبا  فرهنگ

 رشيپذکه برای ذکر است  شايانفراهم کرد. اقتصادی  یگذار هيجذب سرما مناس  را برای

 ،نینش یو بالعک  منطقه آذر هيهمسا یاز طرف کشورها یقوم یها کاالها و رسانه یفرهنگ

به  نینش یآذر مناطقگرفت که  جهینت توان یم ،ني. بنابرانیاز است به اين موضوع یتوجه جد
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 ،بخد نيو توجه به ا استمساعد  ،و صنعت و معدن یدامدار ی،کشاورزی، برای لحاظ اقتصاد

 یانسان عواملنفوذ که ذکر است شايان کند. وارد کشور به را فراوانی  یارز یدرآمدها تواند یم

رشد و توسعه  یرا برا یتوب موقعیتبه مناطق تود،  نهاآ یدر ساتتار قدرت و توجه جد

، یدر ساتتار قدرت اقتصاد یانسان تأثیر عوامل ،فراهم کرده است. بدون شک نینش یمناطق آذر

 یدر رشد و اعتال توان ینم، به مناطق تودرا  نهاآ ینیو احساس تعلق سرزم یو فرهنگ یاجتماع

در مناطق  یگذار هيبه سرما یافراد عاد زهیالبته انگگرفت.  دهيناد نینش یمناطق آذر یاقتصاد

ه ب ی،اقتصاد گذاران هياز سرما یاديتعداد ز که  یطور  ه. بستین ریتأث یبدر اين بخد  زیتود ن

در مناطق تود  یاقتصاد یگذار هيز )تهران( به سرمايمرکزگر يلبا تما زيدر مورد شهر تبر ويژه

 تود کمک کرده باشند.  یمادر نیسرزم شرفتید و پبه رش ،قيطر نيدارند تا از اگرايد 

است. مردم  یو مل یقوم تياحساس و تعلق هو ،جانيآذربا بارهدر گريدموضوع  -

از  نکهي. با اکنند یم فيتعر یمل تيتود را در چارچوب هو یقوم تيهو ،نینش یآذر یها استان

 ،هستندبرتوردار  گريد یقوم یها از گروه زيمتما یزبان ترک مانند ی،قوم ساز تيهو یابزارها

 رشيعدم پذ یبه معنا ،ها یآذر انیدر م یتياصل هو کيبه عنوان  ی،به زبان مادر ديراگ یول

، تمايل دارند در کنار نینش یآذر یها از تانواده یاریبس اکنون همان طور که. ستین یزبان فارس

آموزش  نيد که ممکن است اهر چن نیز به فرزندان آموزش داده شود. یبان فارسزبان مادری، ز

ها آموزش و  تانواده یول نیابد، استمراردر طول زمان  ،متفاوت یزبان یساتتارها لیبه دل

 ،نینش ی. مردم مناطق آذررندیگ یبیگانه با فرهنگ تود در نظر نم فعالیتیرا  یزبان فارس یریادگي

. ستیمطرود ن یگري)فارس(، د "یگريد"ولی دارند،  "یگريد"و  "تود"از مفهوم  یتصور

 ،نياست. بنابرا به وجود آوردهرا  یمساعد و مطلوب و تصور تیاست که ذهن یگريبلکه د

ترد محلی تود را در چارچوب  تيهمواره هو ،نینش گرفت که مناطق ترک جهینت توان یم

 یمل یتيتعلق و احساس هوتوان به  ، میجانيآذربا خيتاربا مروری بر . اند دهيهويت کالن ملی د

 ریتأث یب ی،تيح  هو نیچن جاديدر ا عهید. البته مذه  شپی بر جانيمردم آذربا انیدر م فراوان

 نبوده است. 

است. در  یررسمیاقتصاد غ اي ینیرزميمسأله اقتصاد ز ،جانيآذربا ربارهد وضوعم نیسوم -

ست. قرار گرفته ا یفقط در حوزه قاچاق کاالها مورد بررس ینیرزمياقتصاد ز ،پژوهد حاضر

به استثنای زنجان و  ،نشین گرفتن مناطق آذری ، قرارحوزه قاچاق کاال توجه به لیدل مهمترين
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 ،عامل که اين و عراق است جانياز جمله آذربا ،هيهمسا یقزوين در نوار مرزی ايران با کشورها

مذکور، حوزه  ،نيه است. بنابراکردقاچاق کاالها و تدمات فراهم  یرا برا یمناسب وضعیت

و  یمنطقه دارد. لوازم صوت نيدر ا ینیرزمياقتصاد ز ی مربو  بهها پژوهددر  یا ژهيو گاهياج

 یها و ورق ید یس یدر قال  نوارها ی، پوشاک و محصوالت فرهنگیشي، لوازم آرایريتصو

به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد  رانيبه ا جانيکه از آذربا است يیکاالها نيتر از مهم ی،باز

به سمت  رانيتار  شده از ا یکاال مترينمه ،نيبنز ژهيو به یسوتت یکاالها و دشو یم

 . است هيهمسا یکشورها

  یقوم یابیبازار و بازار

 نين . ااسنت  یقنوم  تين هو یعنن يمشخص،  تينوع هو کبیانگر ي ،به طور تاص یقوم یکاالها

اشنکال   اين باشنند   قوم تناص  کيمورد استفاده در  یسنت یکاالها و اشکال ماد توانند یکاالها م

 تيکه هوباشند  یدياشکال کامالً جد یحت اي نیشیپ یاز کاالها یا شده( يیشده )نوزا یبازساز

 یدسنت  عيصنا همانند ،از کاالها یبخشند. گروه میو تبلور  کنند می تازه مطرح شکلی را به یقوم

 .  سازند یرا م یتيهو ین اشکال کاالهايشتریب ی،ا رسانه یو کاالها

 ؛را داشنته باشنند   ی تناص تیقنوم  یاشکال ظاهر ی،بارز طورممکن است به  یقوم یکاالها

 ی،قنوم  یامنا مفهنوم کناال    غینره.  و یدست یهنرها اي یقوم ی، غذاهایقوم یها لباس ،مثال یبرا

 .باشد یتيتبلور هوبیانگر  ،نينماد یا به گونه تواند یو ماست محدود نشده  موضوع نيبه ا صرفاً

 یقنوم  يی، آن را بنه کناال  ی با اسامی قومیعاد يیکاال یگذار با نام است صرفاً ممکن ،مثال یبرا

به رشد زبان  مانند ی،قوم تياز هو يیبا استفاده از ابزارها ی،معمول يیکاال غیدر تبل اي تبديل کرد

 میسروکار تنواه  یقوم یابيبا مفهوم بازار و بازار ،موارد نياهمه که در کمک کرد  یمصرف قوم

 داشت.

در منناطق   شان تیها با توجه به اهم و رسانه يی، مواد غذاگردشگریسه حوزه  ،بخداين در 

 اند. قرار گرفتهی مورد بررس ،نینش یآذر

 1قومی گردشگری

                                                           
1. Ethnic Tourism 
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، یکن يزیف یهنا  يیابجن اعنم از جا  گرانه،گونه مصنرف گردشن   هر یقوم یمنظور از گردشگر

عالقنه   ،آن یاصنل  زهین است که انگ رهیغ و یدست عيو صنا ها یادگاريو استفاده از  دي، تریمجاز

کنه   دانسته گردشگریگانه  قومی را يکی از انواع شد گردشگریتاص باشد. اسمت  یتیبه قوم

شنناتت اقنوام    ،آن و هندف  شنود  یبه منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام انجنام من  

 نيتنر  بنزرگ  یگردشنگر  کنون(. ا110، 1373است )الوانی  هاآن یها مختلف و شرکت در تجربه

. بر اساس اعنالم سنازمان جهنانی جهنانگردی، صننعت      شود یم محسوبجهان  یبخد اقتصاد

 3/10اسنت  میلیارد دالر درآمد در سطح جهان، توانسنته   856با ايجاد  2007در سال  گردشگری

بنه   ،2020ارقام تا سال  نيدرصد از سهم محصول ناتالص ملی دنیا را به تود اتتصاص دهد. ا

میلیارد  97 .دیدالر تواهد رس ونیليتر 2از  دینفر گردشگر و درآمد ساالنه ب اردیلیم 6/1االنه س

میلینارد دالر بنه    58بنه آمريکنا و    2007در سال  گردشگری،ارزی حاصل از  یدالر از درآمدها

اول تنا سنوم    یهنا  رتبنه  از کنه بنه ترتین     اتتصاص داشنته میلیارد دالر به فرانسه  54اس انیا و 

میلیون دالر، جايگاه دهم را به تود اتتصاص داده  700میلیارد و  13. ترکیه با اند رتوردار بودهب

سنازمان   یها است. گزارش یگردش مال نيدهم درصد از ا کيکمتر از  ،رانياست. سهم کشور ا

در سنال   گردشگریاز صنعت  انهیکه درآمد تاورم دهند نیز نشان می( 2007) یجهانی جهانگرد

سناله،   20اننداز   . در حالی که بر اساس سند چشمشود یدالر برآورد م اردیلیم 700حدود  ،2014

تعداد گردشگران وارد شده به کشنور   .میلیون گردشگر باشد 20پذيرای  2025ايران بايد تا سال 

میلینون   2به  2006نفر در سال  900هزار و  816از رقم يک میلیون و  ،درصدی 20با نرخ رشد 

 یهنا  لحناظ تعنداد جاذبنه    بنه افزايد يافته اسنت. اينران    2007نفر در سال  299ار و هز 171و 

و  یسنت يلحناظ تننوع ز  به در جهان است و  یکشور اول پرجاذبه گردشگر 10 ءجز ی،گردشگر

 یهنا  سنال  یبند که در جدول رتبه ی. به طوردرتبه پنجم را در جهان دار ی،عیطب یها تنوع جاذبه

 بنه لحناظ  را داشته و  60بعد از   همواره رتبه ،گردشگران و اتذ درآمد رشيپذ به لحاظ ،گذشته

 77ه فرانسنه بنا ورود   کن است. در حنالی   برتوردار بوده 40بعد از   رتبهاز  زین یگردشگر نهيهز

بنه لحناظ پنذيرش گردشنگر     ، برترين کشور جهنان  2006میلیون گردشگر به کشورش در سال 

هنای   بنه لحناظ جاذبنه    ،سنازمان جهنانی گردشنگری   بنندی   در رده هین اسنت. ترک  محسوب شده

 طورتعداد گردشگران اين کشور به  با وجود اين،تر است،  ضعیفاز ايران  درجه 17 ،گردشگری

هنزار نفنر محاسنبه شنده اسنت. بنر اسناس         200میلیون نفر و بنرای اينران    20سالیانه  ،میانگین
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میلینون نفنر جهنانگرد     31بنه   دينک نز، 2008اطالعات منتشر شده از مرکز آمار ترکیه در سنال  

 . اند هتارجی به ترکیه سفر کرد

ور  بهنره  ی، بنرا شنود  یمن محسوب اقتصاد  یبرا یحل راهگردشگری، صنعت  نکهيبا توجه به ا

 م،گنا  نی. اولن گنردد  یریآن جلنوگ  یمنفن  آثارتا از  يی انجام شودها ینیب دیپالزم است کردن آن 

 یمناسنن  بننرا یبسننترها جنناديدر کشننور و ا شننگریی گردهننا لیو پتانسنن هننا يیشننناتت توانننا

 ینشین به دلیل ارتبا  فرامنرزی بنا کشنورها    آذری یها بخد است. استان نيدر ا یگذار هيسرما

 تواند یم ،اين صنعت زيرا. استآنها، از اهمیت بسیار برتوردار فرهنگی با  یها همسايه و قرابت

آن باشند و احینای   برتوردار نگی و هويتی فره یها جاذبه ازحداقل در مورد کشورهای همسايه 

 ی،هنويتی قنومی و ملنی عنالوه بنر اهمینت فرهنگن        یهنا  انیکید بر بنتأبا  ی مذکور،ها استاندر 

 بنه لحناظ  تنوبی   یهنا  لینشین پتانس آذری یها . استانشودباعث رونق اقتصادی منطقه  تواند یم

تناريخی و   یهنا  جاذبنه  بنر اسناس   گردشگری، صنعت حاضر . در مقالهداردگردشگری صنعت 

 ها و امکانات زيربنايی مورد بحث قرار گرفته است.   گردشگری، موزه

در  یثبت شده در فهرست آثار مل یخيتعداد کل اماکن تار ،دست آمدهه بر اساس اطالعات ب

 یبننا  259، یمندن  سنات یتأس 685، یمحوطه باسنتان  997مورد بوده است که  2002، 1382سال 

 یهنا  اسنتان  درمنورد   525از اين تعداد  شود. را شامل می یخيتار یها ادمانيمورد  61و  یمذهب

است.  نيدر استان قزو ،رانيدر کل ا یخيتار یها رقم ثبت مکان یشترين. بوجود داردنشین  آذری

درصد از بناهای تاريخی  4.4 فقط ،از مجموع بازديدکنندگان داتلی و تارجی از بناهای تاريخی

 (.1382اند )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  شین بازديد کردهن آذری یها استان

منورد   16 ،مورد است که از اينن تعنداد   77فعال در کل کشور  یها موزه ها و کاخ تعداد موزه

 رانين کل ا یها ها و کاخ موزه درصد از موزه 21به  کينزد و دارندقرار  نینش یآذر یها در استان

ها و  از موزه ،بازديدکنندگان داتلی و تارجی در کشورکل از  درصد 10 باًي. تقرشود یمشامل را 

درصند از   21اينکنه نزدينک بنه    ، بنا  . بنابراينکنند ینشین بازديد م آذری یها استان یها موزه کاخ

مجموع بازديدکننندگان   ند،روجود دانشین  آذری یها استان درکل کشور  یها موزه ها و کاخ موزه

 حاضنر مقالنه  نظنری  زديدکنندگان کشور است. با توجنه بنه ابعناد    کل بااز درصد  10نزديک به 

 يابند  یاهمیت مدر اين بخد اقدامات زيربنايی و فرهنگی انجام بازاريابی قومی، ضرورت  بارهدر

 شده است.  ها بیان که در پیشنهاد
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مورد اسنت کنه اسنتان     225 ،نشین تعداد مراکز تفريحی و جاذبه گردشگری در مناطق آذری

 زانین م مترينک ،و استان زنجان یحيو تفر یدرصد( جاذبه گردشگر 7/37) زانیم یشترينب نيقزو

 دارد.   نینش یآذر یها استان نیدر برا  یدرصد( جاذبه گردشگر 3/5)

 ،هتنل و هتنل آپارتمنان    724در کل کشنور، تعنداد    1382در سال  ،به لحاظ امکانات اقامتی

درصد(  5/11هتل و هتل آپارتمان ) 83 ،تعداد نياتخت بوده که از  57561اتاق و  28073شامل 

تعنداد   نیاسنت. همچنن   وجود داشنته  نینش یآذر یها تخت در استان 5308اتاق و  2792شامل 

بوده است  ريدر کل کشور دا 1382تخت در سال  72251اتاق و  26389شامل  ،ريمهمان ذ 1560

 یهنا  تخت در اسنتان  12532اتاق و  4322درصد( شامل  8/20) ريمهمان ذ 325 ،تعداد نيکه از ا

واحند   2347ذکنر اسنت کنه از مجمنوع      شنايان قرار گرفته است.  برداری هرهمورد ب ،نینش یآذر

منطقنه قنرار گرفتنه     نين در ا ید اقنامت حدرصد( وا 6/17) 415تعداد  ،در کشور یراه انیم یاقامت

 است.  

بازنمنايی   به لحناظ که  استمی يکی از عناصر مهم در بازاريابی قو ،صنايع دستی یها کارگاه

شنده در   یآور جمنع  یهنا  . بر اسناس داده د، اهمیت فرهنگی دارعناصر هويتی و اهمیت تجاری

مختلف کشنور   یها در استان یسنت یو هنرها یدست عيباب کارگاه صنا 1076تعداد  ،1382سال 

و  124، 327، 424بنا    ین به ترت ی، معرق و سفالگریباف می، گلیباف یقال یها اند. کارگاه فعال بوده

بناب کارگناه    54 نینشن  یآذر یهنا  اند. سهم اسنتان  کارگاه فعال در کشور بوده نيشتریب ،باب 88

 19 ی وبناف  میباب کارگاه گلن  7، یباف یباب کارگاه قال 12است که  یسنت یو هنرها یدست عيصنا

 تین بنا توجنه بنه اهم   بايند  درباره اينن موضنوع،   گونه پیشنهاد  هر است. ريباب کارگاه معرق دا

 یو تبديل شدن قنال  یدر سطح فرامل نهاآ یدر منطقه و قدرت تجار یباف میو گل یباف یصنعت قال

 گردد. بیاندر سطح محلی و ملی  یتيهو نيعنصر نماد به زيتبر

 1رسانه قومی

کنه   دهنند  یمن  لیدالر را تشنک  اردین لیم 250در حدود  یبازار ،در جهان ها رسانهدر حال حاضر، 

 االتين بنه ا  ،سنهم  نين ااز % 32کنه   یبه نحنو  د؛قرار دار افتهي توسعه یتاً در دست کشورهاعمد

 90بنه   کين مجموعناً نزد  یعني تعلق دارد. ایبه استرال نیز% 5% به اروپا و 21% به ژاپن،28متحده، 

 زین ن نیالتن  یکاي% و امر1 فقط ایکه آس یدر حال ،تعلق دارد ی مذکوربازار به کشورها نيدرصد ا

                                                           
1. Ethnic Media 
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 ینفوذ فرهنگ یابزارها نيتر یها از قو رسانه کنونی،دارند. در جهان  اریبازار را در اتت نياز ا 2%

 محسوبها  رسانه نيقدرت در اصاحبان در دست  ،در جهت مورد عالقه یفرهنگ رییتغ جاديو ا

 .  شود یم

هنان  اسنت و ج  یافراد همه جوامع کننون  انیروزافزون در م یازین ی،ا رسانه یمصرف کاالها

در اين  ن تقاضايبنابرا .دهد ینشان مکاالهای مذکور در مصرف را زده  شتاب یرشد ی،به طور کل

کنار بندون اتکنا بنر      نين ا یولن  ،ارضا شنود  یمحل یها فرهنگاز طريق د تا حد ممکن يبا بخد

 منرثر  اریبسن  توانند  یمن  یجماعت – یقوم ی. استفاده از تنوع و غناستین میسر یفرهنگ تیتالق

 یها فرهنگ شترینفوذ ب یراه را برا تواند یم ی،تيهو یها گرايدکه عدم توجه به  یدر حال ،باشد

بیشنتر در   هسنتند،  منرز  هنم ا کشورهای همسنايه  بکه  يیها کلی، استان طور هموار کند. به گانهیب

نشین کنه بنا کشنورهای     آذری یها . استانرندیگ یمعرض نفوذ فرهنگی کشورهای همسايه قرار م

گنرايد  کشورهای همسايه  یا هبه مصرف کاالهای رسان ، بیشترهستند مرز هم ن و ترکیهآذربايجا

 دیننتول زانین م ،(1382. بنر اسناس گننزارش فرهنگنی وزارت فرهننگ و ارشنناد اسنالمی )     دارنند 

 یهنا  برنامه دیساعت بوده است که سهم تول 111532، 1382ها در سال  استان يیويراد یها برنامه

شنده   دین تول يیويراد یها درصد از کل برنامه 17ساعت ) 19148 نینش یذرآ یها استان يیويراد

درصنند از  18کنل کشنور و    یمننرز درون يیوين راد یهنا  درصند از برنامننه  14( اسنت.  رانين در ا

درصد از پخد  60که  گردد یپخد م نینش یآذر یها کل کشور در استان یمرز برون یها برنامه

 .شود یانجام م یبه زبان فارسنیز درصد  40و  یبه زبان ترکبرنامه 

بنا دو  نشنین   آذری یها تلويزيونی کشور در استان یها ، بیست درصد از برنامه1382در سال 

 65 ،درصند و سنهم زبنان ترکنی     25 ،سهم زبنان فارسنی  زبان فارسی و ترکی تولید شده است. 

، آموزشنی،  ارشنادی و تبلیغنی   یهنا  برنامنه  ،تولیند شنده   یهنا  درصد بوده است. محتوای برنامه

در  یونين زيتلو یغن یو تبل یارشناد  یهنا  برنامه دی. سهم تولشود را شامل میاطالعاتی و سرگرمی 

 یدرصد، اطالعات 22کشور  یغیو تبل یارشاد یها برنامه دیاز کل تول نینش یآذر یها مراکز استان

 . استدرصد  11 ین سرگرم یحيدرصد و تفر 22 یآموزش -

 استبرتوردار سالن سینما  36 ازین به لحاظ امکانات سینمايی نش آذری یها همچنین استان 

 . شود یم شاملدرصد از کل سینماهای کشور را  12که 
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 به لحاظ. جايگاه مطبوعات استقومی  یها مهم در رسانه یها مطبوعات يکی ديگر از حوزه

وجنود دارد.   یمحل هينشر 38، بررسیاست. در حوزه مورد پذير  تأمل ،نفوذ فرهنگی یرگذاریتأث

، یمحلن  یهنا  يهنشنر بناره  نامناسن  در  یرسان زبان محلی و اطالع دربارهسوادی قومی  به دلیل بی

بسیار کم اسنت. در چنارچوب    ،با حوزه توزيع محدود محلی ی مذکورها يهبه نشر ديگرا زانیم

ابنل  مقاومنت در مق  در فراينداست که  ی مهمیها زبان يکی از حوزه ،رويکرد نظری مقاله حاضر

 ،محلی مطرح شده است. بسیاری از کشورهای اروپنايی  یها سلطه فرهنگ جهانی و نابودی زبان

تقويت زبان تنويد بنه عننوان     برایساله  همه ،آلمان و فرانسه و غیره ماننداز جمله کشورهايی 

اعطنا  تحصیلی به متقاضیان مسلط به زبان فرانسه و آلمان  یها ، بورسیيکی از عناصر مهم هويت

درصند بنه زبنان     2.6نشین به زبنان فارسنی،    آذری یها در استان ها هدرصد از نشري 40 .دکنن یم

چنا   انگلیسنی   -درصند بنه زبنان فارسنی     7.8آذری و  -درصد به زبنان فارسنی   47.3آذری، 

 یهنا  )اسنتان  یا در سنطح محلنی و منطقنه    ،هنا  ه(. سطح توزيع نشري1381 )رج  زاده شوند می

نامنه،   به صورت هفته ها هدرصد از نشري 47سراسری بسیار محدود است. جوار( است. توزيع  هم

 5درصد به صنورت فصنلنامه و    8درصد به صورت گاهنامه،  18درصد به صورت روزنامه،  21

 .شود یبه صورت ماهنامه منتشر منیز درصد 

 1یقوم یغذا

و در منوارد  اسنت   یقنوم  – یجماعت یها تيهو تياشکال بروز و تقو نيتر از مهم یکيغذا 

 یو جهان ی، ملیا ، منطقهیدر سطوح محل نهاشدن غذاها و گسترش آ يیشاهد کاال ی،اديز اریبس

 ،رین ر طول چند دهه اتد ی،(. به طور کل;Martinon 1996; Morineau 1996; Pottier 1980م )يا بوده

 يیمنواد غنذا   کردن يیو کاال یابيدر بازار دياست که با شدهمشاهده در حوزه غذا روند  نيچند

 :  مورد توجه قرار گیرند

افنراد   به طوری کنه  است، توجه شده تیفیک به تیکمبه جای  يیمصرف مواد غذادر  -

 ؛  استیشتری برتوردار ب تیفیو ک يیارزش غذا از اما غذاها ،تورند یغذا م یکمتر مقدار

  آمناده ان میزو پديد آمده آماده )چه در رستوران چه در تانه(  یغذاها به یاديز ليتما -

 ه است؛  کاهد يافتغذا  کردن

                                                           
1  . Ethnic Food 
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شدن به مفهوم و قرار گنرفتن در چنارچوب    کينزد تمايل بیشتری به ،مصرف غذادر  -

 داشته است؛  وجود اوقات فراغت 

اقوام  ريسا یبه کشف غذاها اي و ناشناتته ديجد یبه مصرف غذاهابیشتری نیز  ليتما -

  (.Morineau 1996ها به وجود آمده است ) و فرهنگ

 یکيانداز فرهنگی، غذا  بايد به اين نکته نیز توجه کرد که در چشم ،مذکور یدر کنار روندها

کنردن    بوده است. با کااليی یبه جوامع انسان یبخش تيو هو  انسجامايجاد عوامل در  متريناز مه

و ، ملنی  یا سنازی در بازارهنای منطقنه    و ظرفینت  یبخش هويت برایاز اين پتانسیل  توان یغذا م

 يیهنا  از حوزه یکي ی،تين مجموع کاالها و عناصر هوایجهانی استفاده کرد. توشبختانه غذا در م

در  یساز تیظرفدر آغاز  دارد و اين توددر سطوح محلی و ملی را  تیحساس نيرکمتکه  است

بود کنه   دواریام نتوا یمبدون شک  يی،ها تیظرف نیچن جادي. با ابسیار مرثر استقومی  یبازارها

 یهنا  مربنو  بنه فرهننگ    یهنا  بخد ريدر سا یفرهنگ یها تیتالق ديگسترش و افزا یاه برار

و  فين کنه تعر دست يافنت   یو اصل يیبتوان به هدف نها ،قيطر نيشود و از اگشوده  زین یمحل

 انین و از م هنا  یسناز  کسنان ي یجهنان  نديدر برابر فرا افتنيقدرت  یبرا یرانيا یمل تيهو تيتقو

اسنت. در چنارچوب چننین رويکنردی الزم اسنت وضنعیت موجنود         یحلن م یها بردن فرهنگ

نهنا منورد بررسنی قنرار     مرزی و سطح توزينع آ  همبا توجه به  ،نشین غذاهای قومی مناطق آذری

 .   گیرد

منناطق   یقنوم  یغنذا  تنرين . مهمسنت یدر دسنترس ن  یادياطالعات ز ی،قوم یغذاها بارهدر

( است کنه سنطح   رهیو غ جات ینيریقالت، عسل، ش( )شامل تنیبی)ترک یکان یغذاها ،نینش یآذر

در سنطح منطقنه و    شنتر یب ،و گنرم  یوانین ح یاست. غنذاها  دهیرس زین یآن تا سطح فرامل عيتوز

ذکنر   شنايان . البته شود یم عيبا کیفیت قبلی و غیرتجاری توز یاز غذاها در سطح مل یبرت گاهی

 مورد اسنتقبال غالباً  ،دکننده دار رفو مص دشو یم عيتوز یکه در سطح مل یگرم یغذاهاکه است 

 داردکارکردهای معنابخد و هنويتی   ،. مصرف غذاها در سطح ملیردیگ یقرار م یآذر یها ترک

 يیگذشته است که بار معننا  درباره کينوستالژ یبرتاسته از حس ،در بعضی موارد هاو مصرف آن

 ،نیشن یپ یهنا  نسنل  انین در منوع غنذاها   نيمصرف ا زانیم کهی طوره دارد. ب یقیعم یو فرهنگ

بنرای  ذا بیشنتر  غن  ،نینش یمردم ساکن در منطقه آذربین  است. اما در دياز نسل جد بسیار بیشتر

 ، بنه مردم منطقه یها قهیها و سل ذائقه ی ونیازهای فرهنگرفع تا کارکرد دارد  زيستیرفع نیازهای 
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 یو افنراد آذر جهنانگردان   عالقه گردشگران وگفت که  توان ی. مگرايد دارد یمحلریغ یغذاها

بنه گذشنته و    نهنا آ کياز ح  نوستالژ یناش ی،قوم یغذاها به نینش یزبان تار  از مناطق آذر

برداشنت  ل شده است. يبدت یتيو هو نينماد یبه اصل یقوم یمناطق تود است و مصرف غذاها

رند و از بخو یمحل یبخرند، غذاها یمحل یاست که سوغات نيو گردش ا حياز تفرمذکور گروه 

 یدهايو بازد ديدگردش، در کنار  یقوم یمصرف غذا نيکنند. بنابرا ديبازد یمحل یحيمراکز تفر

 یو سنرگرم  حيعموماً تفنر  ،. اما افراد ساکن در منطقهشود یم ها انجام ی و انجام ساير تفريحمحل

  .کنند یم فيتعر یروزمرگ یها تیتار  شدن از فعال ی،ساعات یتار  از تانه را برا

 یولن  کننند،  به میزان بسیاری استقبال میها  در رستوران یقوم یذاها، گردشگران از غنيبنابرا

به  ی،قوم یمصرف غذاهاکه ذکر است  شايان. تمايل کمتری به غذاهای قومی دارندمردم منطقه 

 یمعننا  ،لین اردب ماننند  يیها مثالً در فصل تابستان در استان گردشگری تاص یها در فصلويژه 

ذکر است  شاياندارد.  يیو معنا نينماد بار شتریکه ب کند یحمل مبا تود و جهانگرد را  شگرگرد

 یکناال  کين را بنه   آنها، یبه زبان آذر یدنیو نوش یتوردن هایاز کاال یبعض یقوم یگذار که نام

 یکناال  کين  غین زبنان در تبل  هماننند  یقوم تياز هو يی،با استفاده از ابزارها اي ل کردهيبدت یقوم

 است. ختهیرا برانگ یمصرف قوم ینوع یمعمول

 و راهکارها یریگ جهینت

 کنرد يبنر اسناس رو   .شده است انجام يیگرا یمحل -جهان کرديحاضر در چارچوب رو پژوهد

ی مختلفن  یجماعت – یتيهو یکاالهابه عرضه که  میهست يیهر روز شاهد توسعه بازارهامذکور، 

 غین فنروش و تبل  یبنرا  ی،جمناعت  – یاس تعلنق قنوم  و احس تيز هوا انجامد. همچنین افراد یم

تنود و بنا    یغنن  اریبس یو زبان یفرهنگ – یبا تنوع قوم رانياکشور . برند یم بهرهتود  یکاالها

را  یادين ز یهنا  لیوجود دارد، پتانسن  یمحل یها تيو هو یمل تيهو انیکه م یقیعم اریبس وندیپ

اسنتان   پننج است کنه   رانيا یها یآذر تيهو ی،غن یمحل یها تياز هو یکي. در اين بخد دارد

مربنع مسناحت    لومتریهزار ک 138( با حدود ني، زنجان و قزولی، اردبی، و شرقیغرب جاني)آذربا

سابق بنا   یشورو جانيقوم در آذربا نياتداوم مرزی . شود را شامل مینفر  ونیلیم 5/8 تیو جمع

 تنرک  تین جمع ونین لیم 100از  دیهستند و با ب یآذرآن،  ونیلیم پنجکه  تیجمع ونیلیم هشت

 است.   تیحائز اهم اریبس ،زبان 
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 ویدر آن قن  ی،و هر سه بخند اقتصناد   ی داردمناسب تیوضع ی،لحاظ اقتصادبه منطقه  نيا

آذری  منطقنه  در مهنم  موضنوع دارد.  تین در آن اهم نيقنزو  و زيتبر یا توسعه یها و تراکم است

 لی، پتانسن یاسن ی، مسنائل س یقنوم افراطنی   هنای  گرايد، یقوم تيو هو یمل تيرابطه هو نشین،

را شنامل   نيقاچناق بننز   ژهين مسنأله قاچناق بنه و    ی وتبادالت مرزبسیار  تی، قابلیصنعت فراوان

% و 16 یغرب جاني%، آذربا28 زي)در تبر یگردشگراحیه ن 225با  ی قوی. بخد گردشگرشود می

 یمرتبط با فرهننگ محلن   یقوم یاز کاالها یمنطقه است که برت نيا یها ويژگی%( از 11 لیاردب

شندن محندود    يیاند. در بخد غذا با کاال شده يیکاال یو جهان یدر سطح مل، فرش در آن مانند

 30 همچنین. هستیم روبرو یو مل یدر سطح محل اتیو لبن جات ینيریش رینظ ،از اقالم یدر بعض

 یو حتن  یسنواد  مکن . دشو یمنتشر م یبه زبان فارس آنهادرصد از  70که  استفعال  یمحل هينشر

بر توسنعه   یاثر نامطلوب وضعیت، ني؛ و اشود یم دهيد ها یآذر انیدر م ی،در زبان قوم یسواد یب

 یريتصنو  – یصنوت  یها رسانه یبرا بسیار یتقاضا ،عک  داشته است. بر یمطبوعات یها رسانه

( جنان يو آذربا هین )ترک یتنارج  داتیتول از طريق یداتل یکاف دینبود تول لیوجود دارد که به دل

مطلنوب و اسنتفاده از    تیبنه وضنع   نینل موجود و به منظنور   تی. با توجه به وضعشود یم نیتأم

 یو ملن  یبه توسعه محلن  ريز یبا اتخاذ راهکارها توان یم ،موجود یجهان یندهايفرا یها فرصت

 کمک کرد.

   یعموم یراهکارها

بنه   رستوران یها نمونه بن یبرا ی،قوم یها استفاده در تفريح یبرا یمصرف یها بن اعطای - 

 یهنا  ، بنن یدسنت  یو هنرهنا  یسننت  ليوسا ديتر یها ، بنیسنت یها استفاده در رستورانمنظور 

 .ها سفر، امکان استفاده از موزه ديتر

 .  یا رسانه – یونيزيتلو غاتیدر تبل یمحلاصطالحات استفاده از  -

 .  یقوم – یتيهو یکاالهابرای  یتخصص یابيبازاردفاتر  ايجاد -
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 ر بخش گردشگریدراهکار 

بنه   نهنا آ یو واگنذار  یخيتنار  یها تياز سا یبردار بهره یبرا یتصوص یها شرکت جاديا -

  ی.بخد تصوص

 یتورهنا  یبنه منظنور برگنزار    نهنا بنه آ  التیتسنه  عرضهو  یدولتریغ یها سازمان قيتشو -

 ی.مسافرت

با استفاده از  یمحل – یقوم یها تله جاديمدرن، ا شکل سراها به کاروان یایو اح یبازساز -

 .یمحل ی، غذاهایقی، موسونیعناصر، دکوراس

در  رانين ا یبه بازار گردشنگر  نهاورود آ یبرا یالملل نیبزرگ ب یها قرارداد با شرکتانعقاد  -

 جناد يو ا یجهنان  یهنا  در چنارچوب  یرانن يا یمحلن  یهنا  تیورود جذاب یامکان برا جاديمقابل ا

 تيتقو یآشنا برا یالملل نیب یها با مارک یمحل یها مارک ني. اتحاد اینجها – یمحل یها مارک

  نها.نفوذ آ

 ها  رسانهر بخش دراهکار 

 موجود.   یها برنامه تيو تقو یقوم – یمحل یونيزيتلو ويراد یها برنامه جاديا -

 .  ینوشتار یها در رسانه یآذر یورود زبان ترک -

در کتن  کودکنان )کنانون     ژهين بنه و  نهنا و گسترش آ یترک آذر ینوشتار یها منظا جاديا -

 داشته است(.   یموفق یها برنامه بخد نيدر ا ، تاکنونکودکان و نوجوانان یپرورش فکر

 یشنرکت در بازارهنا  بنه منظنور    نهاآ یبرا وضعیت مناس  جاديو ا یناشران محل تيتقو -

 رک.  و انتشار کت  مشت یبا ناشران مل یناشران محل یهمکار تي، تقویمل

 . یترک – یچندزبانه فارس یها انتشار کتاب -

 چندزبانه  یها و روزنامه هانتشار مجل -

 .  یفارس  ينوريبا ز یترک یها به زبان یونيزيتلو یها برنامه هیته -

 . یمحل یها ها به زبان و برنامه ها لمیدوبله ف -

 .  یتوان گسترش فرهنگ کتاب یکتاب برا یها باشگاه جاديا -

 .  یقوم یها سواد در زبان يدافزا -

 مختلف.  یها در کتابخانه یقوم یها بخد کتاب جاديا -

 ها و فرهنگسراها.   در کتابخانه یمحل یها ید ید بخد نوارها و سجايا -
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 همگان.  یبرا یمحل – یقوم یها آموزش زبان یها برنامه جاديا -

  یمحل – یقوم یفرهنگسراها جاديا -

 لمیمسنتند، فن   لمی، فن یدسنت  ی، هنرهااتیادب بارهدر یمحل – یقوم یها جشنواره یبرگزار -

 .  یعلوم اجتماع یها داستان، پژوهد

 غذا   بخشدر راهکار 

الزم  راتییتغ جاديا قياز طر عيسر یغذا یها رستوران یدر منو یترک یوارد کردن غذاها -

 . نهاآ یبند و بسته  یدر ترک

  یمحل یها رستوران جاديا -

 یهنا  با استفاده از نام یقوم – یبا مضمون محل عيسر يیغذا یا رهیزنج یها ورانرست جاديا -

 .  رهیو غ یآذر چيساندو مثالً يیغذا یدر منوها یمحل

از  کين هر  یشناسنامه برا هی، تهيیایجغراف بر اساس نواحی یترک یمحل یغذاها يیشناسا -

 .  یقوم – یمحل یغذاها درباره یقیتطب یها پژوهدغذاها همراه با دستور پخت، انواع مختلف 

 . یو مل یدر سطوح استان یمحل یغذاهادرباره ها و مسابقات  جشنواره یبرگزار -

 غذاها.  یبر اساس شناسنامه محل یصادرات یساتت غذاها یسنج مطالعه امکان -

 .  يیمایهواپ یها نشريه، از جمله در یگردشگر یها در کاتالوگ یمحل یغذاها یمعرف -

 .  یقوم یغذاهادرباره  يیغذا یتخصص نشريه کير انتشا -

 . یو مل یدر سطوح استان يیغذا یها نشريهانتشار  -

 نابع م

 ین: تهران .رانيدر ا يیگرا و قوم تیقوم .1381. دی، حمیاحمد. 

 درباره انسان شناسی فراملی يیها و پرسد ها ادداشتيقومی جهانی:  یا اندازه چشم. 1380 .آپادورای، آرجون. 

 . 27-35: 1 )انسان و فرهنگ( یشناس انسان .ترجمه فريده ممتاز

 ین :تهران ی.احمد دیترجمه حم .سمیپان ترک .1382. ، الندوکوبیج . 

 اتتر. :تهران ی.سرا انياحمد یعل هترجم .ترکان نيريد خيتار. 1381 ی.، محمدتقیذهتاب 

 ترجمنه منراد فرهناد پنور     .نناهمگونی  – فضنا و همگنونی   -محلی شدن: زمان -جهان. 1383 .رابرتسون، رولند.. 

  .211 -238.: 24 ارغنون

  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم :تهران .انیرانيا یفرهنگ یرفتارها .1381 .زاده، احمد رج. 
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 یجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعیقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد .1382 .کشور یزير و برنامه تيريسازمان مد 

 کشور. یزير و برنامه تيريسازمان مد :تهران .(1379 ن 83) رانيا یاسالم

 و  تيريسازمان مد :تهران .کل کشور 1384بخشنامه بودجه سال  .1383 .کشور یزير و برنامه تيريسازمان مد

 کشور.  یزير برنامه

 تهران .کل کشور 1383قانون بودجه سال  یها ماده واحده و تبصره .1383 .کشور یزير و برنامه تيريسازمان مد: 

 کشور. یزير و برنامه تيريسازمان مد

 تهران .کل کشور 1382قانون بودجه سال  یها ماده واحده و تبصره .1382. کشور یزير و برنامه تيريسازمان مد: 

 کشور. یزير و برنامه تيريسازمان مد

 آگاه :تهران .شناسی مجموع مقاالت انسان .1383 .شهشهانی، سهیال. 

  .56-63: 2 ديلما ، ماهنامه جوغرافیاسی ران تورکلری. اي1383صرافی، علی. 

 24 ارغنون .ها هيها: مفاهیم و نظر جهانی شدن .1383 .عاملی، سعید رضا.  
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