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دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران
دريافت89/11/17 :

(علميـپژوهشي) 


نمايه در ISC

پذيرش90/4/18:

چکیده :در مقاله حاضر ،تالش شده است در چارچوب رويکرد جامعه شنناتتی– انسنانشنناتتی،
ويژگیهای فرهنگ قومی – جماعتی برتی از مناطق آذرینشین ايران ،با تأکید بر سه عنصر قنومی
گردشگری ،رسانه و غذا و تأثیر آنها در توسعه مورد بررسی قرار گیرد .استدالل اصلی مقالنه حاضنر
اين است که بازاريابی قومی ،به عنوان ابزاری برای تقويت هويت فرهنگی و نیز توسعه اقتصادی ،بنا
توجه به هممرزی مناطق آذرینشین ايران با کشورهای همسنايه و بنا بهنرهبنری از گنرايد دروننی
قومیتها به حفظ فرهنگ تود ،در عین استمرار و همگنی با فرهنگی ملنی ،اهمینت دارد .بننابراين،
هدف اين است که ابتدا عناصر بالقوه محلنی در بخند بازارينابی قنومی شناسنايی شنود و سن
راهکارهای الزم به منظور تقويت و ارتقای توسعه اقتصادی و هويتدار کنردن فرهنگنی کاالهنا در
سطح محلی ،ملی و جهانی تشريح شود.
4

5

کلیدواژگان :انسانشناسی اقتصادی ،بازاريابی قنومی  ،کاالهنای جمناعتی ،کاالهنای هنويتی ،
مناطق آذرینشین.

 .1گروههای ترکتبار شاتههای متعددی دارند .در پژوهد حاضر ،ترکهای آذری مورد توجه بوده است که از
بیشترين تمرکز جمعیتی در استانهای آذربايجانشرقی ،آذربايجانغربی ،اردبیل ،زنجان و قزوين برتوردار هستند.
در پژوهدحاضر ،به دلیل پرهیز از مناقشههای مرتبط با لفظ ترک و آذری ،از واژه ترکهای آذری استفاده شده
است.
 .2مقاله حاضر بر اساس نتايج طرحهای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نیز
بخشی از نتايج طرحی تألیف شده که در پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات انجام شده است.
 .3پست الکترونیکی نويسنده رابط

nosrati_ut@yahoo.com
4. Ethnic Marketing
5. Identity Goods
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مقدمه و طرح مسأله
بسیاری از انسانشناسان ،جهانی شدن را بید از هر چیز يک فرايند اقتصادی در نظر منیگیرنند
که ايدئولوژیهای نولیبرالی بر آن حاکم است و بر تالف تصور ،فرايندی پرسنابقه و ننه متنأتر
بوده است که ريشههايد را بايد در فرايندهای موسوم به استعمار و استعمار نو جست .به همین
داليل ،میتوان کامالً از اين تز دفاع کرد که محلیتگرايیهای جديد در برتورد با پديده جهنانی
شدن ،در برابر تمايل به بهرهبرداری و شیئی شدن اقتصادگرايانه آن ،تود را بنه نحنوی هنر چنه
بارزتر بیان کنند .اين محلیتها در حقیقت در طول نیم قنرن اتینر ،بنا حرکنت از سنازوکارهای
مهاجرتی ،هر چه بیشتر موضع منفعل پیشین تود (در دوره استعمار و استعمار نو) را ترک کنرده
و به موضع فعال و تأثیرگذار بر موقعیت جهانی به طنور عنام و موقعینت کشنورهای مرکنزی و
توسعهيافته به طور تاص رسیدهاند .بنابراين ،اکننون بررسنی دربناره محلینتگراينیهنا ،ننوعی
بررسی جهانی شدن نیز محسوب میشود.
توجه به ويژگیهای قومی ،جماعتی و محلیگرايی ،نتیجه نوزايیهايی است که در مقاومنت
در مقابل جريان همگونسازی فرهنگی فرايند جهانیشدن با اهداف اقتصادی اتفاق افتاده اسنت.
به عبارت ديگر ،نوزايیهنای فرهنگنی و قنومی ،واکنشنی در مقابنل فراينند ادغنام اقتصنادها و
فرهنگهای محلی در اقتصاد و فرهنگ جهانی است و تصور میشود که هويت يکنه و تناريخی
فرهنگها و اقوام ،مورد هجوم قرار گرفته است و رنگ میبازد .لفظ جهانی شدن از حدود دهنه
 1960مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما مفهوم جهانی شدن ،از نیمه دهه  1990بنه عننوان ينک
بحث علمی جدی ،مورد توجه و بررسی پژوهشگران قرار گرفته است (رابرتسون  .)8 ،1998بنه
طور کلی ،جهانی شدن به معنای توسعه جهانی مقولههنای منادی و معننوی اسنت کنه موجن
بازسازی تولیدات جديد در قلمروهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتمناعی و فرهنگنی شنده و معننای
متفاوتی را در اينن حنوزههنا پديند آورده اسنت (عناملی  .)16 ،1383يکنی از پیامندهای مهنم
جهانیشدن ،اين بوده است که به دلیل گرايد قوی که در آن به ايجاد الگوهای يکسان فرهنگنی
وجود داشته است ،در عمل با مقاومت واکنشی روبرو شده که در آن تعداد زيادی از نوزايیهای
هويتی ،از جمله به صورت نوزايیهای قومی – جماعتی 1در جهان کنونی پديد آمدهاند (فکوهی
 .)1384برای نمونه ،امروزه بسیاری از گروههايی که به عنوان "نژاد" مطرح میشود (برای مثنال،
1. Ethnic Renaissance
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سیاهان ،اس انیايی تبارها ،يهوديان ،آسیايیها و غیره در اياالت متحده امريکا) يا گروههای قنومی
(برای مثال ،کردها ،بلوچها ،عربها ،آذریها در ايران) يا گروههای مذهبی (مسلمانان ،يهودينان،
بودايیان ،فرقه های گوناگون مسیحی و غیره) يا حتی گروههای جماعتی سنی – جنسی (کودکان،
جوانان ،زنان و غیره) با تأکید بسیار بیشتری تالش میکنند هويت تود را به نمنايد بگذارنند و
بدين ترتی  ،با از بین رفتن و کمرنگ شدن آن مبارزه کنند ( .)Appadurai 1990, 1996بنه اعتقناد
آپادورای ،تغییر در بازتولید اجتماعی ،منطقهای و فرهنگی هويت گروهی ،مهمترين واقعیت قرن
بیستم است .همچنان که گروهها مهاجرت میکنند ،گروهبندی مجددی در مکانهنای جديند بنه
وجود میآورند ،تاريخ تود را بازسازی میکنند و طرحهای قومی تود را دوباره شکل میدهنند
(آپادورای  .)62 ،1380اکنون حتی در نسلهای دوم و سوم مهناجر کنه هرگنز سنرزمین اصنیل
هويتی تود را نديده و تجربه زندگی مستمر را در آن نداشتهاند و گاهی حتنی بنا زبنان آن نینز
ناآشنا هستند ،اين گرايد را میتوان مشاهده کرد .اين مقاومت از طرينق تأکیند دوبناره بنر امنر
محلی در مقابل سرازير شدن امر جهانی را میتوان در بنیادگرايیهای دينی ،قومی و ظهور مجدد
ملیگرايی مالحظه کرد .اين موضوع ،به توبی بیانگر اين واقعیت اسنت کنه ننه فقنط نیروهنای
جهانی ،بلکه نیروهای محلی نیز از قدرت برتوردار است و در مقابل فرايند کلی همگونسنازی،
میتواند با اتکاء بر ويژگیهای تاص محلی ،از کارکرد هويتسازی برتوردار شود.
ايران از بارزترين نمونههای تکثر و تنوع فرهنگی ،قومی ،زبانی و مذهبی در جهان است کنه
بر تالف اکثر کشورهای متنوع و چندقومیتی ،تنوع و تکثر در آن درونزا و بنومی اسنت .اينران
به دلیل موقعیت جهانی و هممرزی با کشورهای همسايه ،بیشنترين اثرپنذيری را از حنوزههنای
فرهنگی منطقهای و جهانی دارد .همچنین از پتانسیلهای فراوان فرهنگی و اقتصنادی برتنوردار
است که در سطح فرامرزی ،توجه به آنها میتواند ايران را نه تنها در منطقه ،بلکه در همه نواحی
ديگر به ناحیهای اثرگذار تبديل کند .بیتوجهی به تنوع فرهنگی قومی در ايران میتواند موجن
ظهور دو پديده ناتوشايند جماعتگرايی افراطنی ينا ننابودی فرهننگ قنومی گنردد .منظنور از
جماعتگرايی ،حرکت گروههای اجتماعی به درون واحدهای کوچنک و منسنجم تنود و قطنع
رابطه با ديگران و در حقیقت نوعی فرو رفتن در پیله فرهنگنی تنود اسنت .ايجناد گنروههنای
طرفنندار سننبک تاصننی از موسننیقی يننا گننروههننای قننومی در شننهرها ،نمونننههننايی از همننین
جماعتگرايی است .اين موضوع میتواند جنبههای مثبت به ويژه از حیث هويتسازی قنومی و
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محلی در فرايند جهانی شدن باشد ،اما مشکل اين است که قطع رابطه افراطی با ساير فرهنگها،
مانع تبادل فرهنگی میشود و گروه را به تعص  ،تودمحوربینی و حتی نژادپرستی سوق میدهد
که میتواند موج

نفرت افراد جماعت تاص از ساير گروههای جامعه گردد .ادعنای پنژوهد

حاضر در چارچوب رويکرد فرهنگی درباره اقوام اين است که با توجنه بنه موقعینت جهنانی و
محلی اقوام در ايران ،تنوع قومی و محلی در پهنه فرهنگی ايران ،نه تنها مانع توسعه ،بلکه امتیناز
و عامل توسعه است و تأکید بر جنبههای توسعهای اقوام در سطح ملی ،موج

ارتقنای انسنجام

اجتماعی و توسعه اقتصادی و فرهنگی در سنطح جهنانی و منطقنهای منیشنود و ضنمن حفنظ
الگوهای فرهنگی محلی و هويتی ،باعث تبنادل فرهنگنی و اقتصنادی بیشنتر در قالن

کاالهنای

قومی و هويتی تواهند شند .اينران بنه صنورت نظنری ،جنزء يکنی از  10کشنور بنا بیشنترين
جذابیتهای گردشگری محسوب میشود .اما اين وضعیت صرفاً در حد نظری باقی ماننده و بنه
ايجاد موقعیت های عملی کاربردی کردن اين پتانسیل منجر نشده است .تنوع قومی منیتوانسنت
در ايران بستر را برای ايجاد يک بازار قومی گسترده فراهم کند .اين وضعیت پديند نیامنده و بنر
عک  ،قومیت پديده تابويی مطرح شده که سلطه سیاسی بر آن موج

شده است که به مننابع و

پتانسیلهايد به میزان کافی توجه نشود .در حقیقت ،عدم توجه بنه پتانسنیلهنای قنومی باعنث
شده است که قومیت به عنوان منبعی برای گسترش صنعت و اقتصاد ،کامالً فراموش شود.
مناطق آذرینشین ايران ،از جمله مناطقی است که پتانسیل فراوان توسعهای ،به ويژه به لحاظ
صنعت و تبادالت مرزی دارد (فکوهی 1384؛ احمدی  .)124 ،1379در قومیت آذری ايرانی،
تعلق قومی – جماعتی قدرتمندی وجود دارد که میتوان آن را پیدزمینه ايجاد يک بازار قومی
دانست .همچنین قومیت مذکور ،از استمرار و پیوستگی فرامرزی برتوردار است که میتواند
پتانسیل منطقهای در حوزه کااليی شدن باشد .سرانجام اينکه اين هويت را میتوان در سطح
جهانی نیز معرفی کرد و آن را گسترش داد .هممرزی استانهای آذرینشین با ساير کشورها و
امکان استفاده از اين فرصت برای اقتصاد فرهنگ و نیز فعالیتهايی که کشورهای همسايه در
بخد بازارهای قومی ،به ويژه در حوزه گردشگری و رسانهها انجام میدهند ،به طوری که
مناطق مرزی کشور را به يکی از مصرفکنندگان کاالهای قومی تويد تبديل کردهاند ،لزوم
تقويت کاالهای قومی تويد و ورود به بازارهای منطقهای و جهانی را ضروری کرده است.
بنابراين با توجه به موقعیت ايران در فرايند جهانی شدن و هممرزی مناطق قومی ايران با
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کشورهای منطقه ،مهمترين پرسد اين است که چگونه میتوان از اين وضعیت ،برای نیل به
اهداف توسعهای استفاده کرد ،به طوری که ضمن حفظ و در بسیاری از موارد احیای عناصر
فرهنگی تود ،در بازار منطقهای و جهانی حضور فعال داشت .در مقاله حاضر ،کاالهای قومی و
فرهنگی در سه حوزه گردشگری ،رسانه و غذای قومی مورد توجه و تأمل بودهاند .در پاسخ به
پرسدهای مقاله ،الزم است پتانسیلهای موجود در منطقه تشريح شود و س

راهکارهايی

برای تقويت پتانسیلهای محلی ،به لحاظ قدرت ارائه در سطح ملی و جهانی بیان کرد.

پرسشهای پژوهش
پرسدهای اساسی پژوهد حاضر ،عبارتاند از )1 :مناطق آذرینشین ايران ،چنه پتانسنیلهنای
طبیعی و انسانی دارد؟  )2مهمترين مسنائل اساسنی منناطق آذرینشنین اينران کندام اسنت؟ )3
وضعیت مناطق آذرینشین ايران به لحاظ کاالهای قومی چگونه اسنت؟  )4چگوننه منیتنوان از
فرصتهای به دست آمده از فرايندهای جهانی موجود ،برای تقويت عناصنر فرهنگنی و محلنی
تود و اشاعه آن در سطح ملی و فراملی استفاده کرد؟  )5کدام الگوی جهانی – ملی يا منطقنهای
– محلی را میتوان در اين حنوزه بنه مثابنه الگنوی قابنل اعتننا منورد بررسنی قنرار داد و چنه
مشخصاتی در اين الگو بايد مورد تأکید و استفاده قرار بگیرد و میتواند کاربردی باشد؟

روش پژوهش
در پژوهد حاضر ،فراتحلیل اسناد موجود انجام شده است و در منواردی کنه اطالعنات وجنود
نداشته ،با مطلعان محلی مصاحبه شده است .رويکرد پژوهد حاضر ،توصیفی -تحلیلنی اسنت.
دو دسته اسناد قانونی و رسمی و اسناد دسنتدوم غیررسنمی دربناره موضنوع پنژوهد ،منورد
بررسی قرار گرفتهاند .به طوری که اسناد قانونی و رسمی برنامههای توسعه سوم و چهارم ،سند
چشمانداز بیستساله ،گزارش عملکرد دولت در سال  ،1382گزارشهای دفتر طنرحهنای ملنی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و گزارش جامع فرهنگی سال  1380بررسی شدهاند.
اسناد دست دوم مورد بررسی ،کتابها ،رسالهها ،طنرحهنای پژوهشنی و مقالنههنا را شنامل
میشود که مستقیماً درباره آذربايجان و مناطق آذرینشین در دوره دهساله نوشته شده و بر اساس
رويکرد گونهشناسی انتقادی ،مورد تحلیل قرار گرفته است .هر چند پژوهد حاضنر ،عمندتاً بنا
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روش اسنادی انجام شده است ،اما به دلیل نبود اطالعات مکتنوب دربناره اقنوام ،در بسنیاری از
موارد مراجعههای متعدد به مراکز تجمع اطالعات حتی در سطح محلنی انجنام شنده اسنت .در
بخدهايی از کار و عمدتاً در حوزه رسنانههنا ،دسترسنی بنه اطالعنات بسنیار مشنکل بنوده و
اطالعات به دست آمده ،نسبی بودهاند .در نهايت ،نتايج به دست آمده را عمندتاً منیتنوان بنرای
پايهريزی پژوهدهای آتی در حوزه ارزيابی سیاستهای پیشین ،جاری و آتی مورد استفاده قرار
داد که در پژوهد حاضر ،اين چشمانداز مورد توجه بوده است.

چارچوب نظری پژوهش
به منظور تشريح جنبههای نظری موضوع ،الزم است آنها در چند حوزه بیان گردد و در نهاينت،
چارچوب نظری مشخصی برای تحلیل در نظر گرفته شود .ابتدا الزم است مباحث نظری منرتبط
با اين بخد بیان گردد .از اين رو ،تالش میشنود کنه مباحنث نظنری ،در ارتبنا ارگانینک بنا
يکديگر و در قال

موضوعات مرتبطی مانند کاالهنای هنويتی ،ننوزايیهنای قنومی و بازارينابی

قومی بیان گردند .با توجه به اينکه پژوهد حاضر ،از نوع اکتشافی -توصنیفی اسنت کنه در آن،
پژوهشگر در پی بیان پاسنخ بنه پرسند "چگنونگی" اسنت ،چنارچوب نظنری روشنی بنرای
سازماندهی يافتهها محسوب میشود.

نوزاییهای قومی – جماعتی
واکند به جهانی شدن در حوزه فرهنگی ،عمدتاً تود را به شکل نوزايیهای جماعتی نشان داده
است .اين نوزايیها که در بسیاری از موارد نیز جماعتهای قومی را شامل میشود ،اغل

يگاننه

راههای ممکن برای جلوگیری از قدرت مخرب جهانی شدن در يکسانسازیهای فرهنگنی و از
بین بردن فرهنگهای کوچک بوده است .واکندها گاه به صورت نوزايیهای بنیادگراياننه بنوده
که در اين حوزه ،گرايدهای تشونتآمیزی نیز پديد آمده است (فکوهی  .)1384با اينن حنال،
اکنون بحث نوزايیها به يکی از مهمترين مباحنث هنويتی تبنديل شنده اسنت کنه در پنژوهد
حاضر ،بخشی مهمی از چارچوب نظری را تشکیل میدهند .در اينجنا نینز منیتنوان در پدينده
نوزايی ،صرفاً جنبههای منفی را در نظر نگرفت ،بلکه جنبهها و پتانسیلهای مثبت آن را نیز مورد
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توجه قرار داد و به راهکارهايی کاربردی انديشید که در جامعه منیتنوان از آنهنا بنرای تقوينت
هويتی در جهت مثبت استفاده کرد.
از جمله مواردی که همراه با نوزايیهای قومی – جمناعتی ،در همنه جنای جهنان مشناهده
میشود ،شکلگیری ايده کاالهای هويتی است .منظور از کاالی هويتی ،کااليی است که تولید ينا
مصرف آن به صورت مثبت يا حتی منفی ،با تعلق به يک هويت يا پرهیز از چنین هويتی همنراه
باشد .کاالهای هنويتی ،عمومناً در تقوينت و اسنتمرار هوينت منرثر اسنت .هنر انندازه هنويتی
قدرتمندتر و احساس تعلق در آن قویتر باشد ،انگیزه برای مصرف هويتی نیز افزايد میيابد.
وجود تقاضا برای کاالهای قومی ،که در روند کااليی شدن هويتهنا ،از جملنه هوينتهنای
قومی ،و بر اساس منطق عمومی جهان سرمايهداری ايجاد میشنود ،موجن

شنکلگینری بنازار

چنین کاالهايی میشود که در آن با سازوکارهای عادی و رايج روابط عرضنه و تقاضنا سنروکار
داريم .حجم و ارزش بازار مذکور ،میتواند بسیار بااهمیت و در مجموعه اقتصادی ينک کشنور،
قابل مالحظه و حتی تعیینکننده باشد.
چارچوب نظری مقاله حاضر ،مبتنی بر فهمی از نوع تعامنل سنطوح محلنی ،ملنی و فراملنی
است که در آن ،جهانی شدن به مثابه فرايندی همگونساز و محلیگراينی بنه مثابنه فراينندی در
مقابل جهانی شدن و مقاومت در برابر آن در نظر گرفته نمنیشنود .بنه عبنارت ديگنر ،گرايشنی
گسترده وجود دارد تا به پديده محلی و جهانی به مثابه امری نگريسته شود که به طنور مسنتقیم،
متضمن تقابل قطبی است ،تقابلی که شکل حاد آن در اين دعوی تجلی منیيابند کنه جهنان منا،
حوزه تقابل تودباوریهای محلی با روندی جهانی است ،جهنانی کنه در آن گناهی نفن

اينده

محلی بودن در مقاومت در برابر پديده جهانی هژمونیک مطرح منیشنود .هنانرز بنا بینان تمنايز
محلی – جهان وطنی معتقد است که برای افراد محلی ،تنوع و گوناگونی قضا ،همان اصلی است
که به همه افراد محلی رتصت میدهد تا به فرهنگ تاص تود پايبنند بماننند .در عنین حنال،
جهانوطنها در ايجاد قفسههای تاص برای فرهنگهای تود ،متکی به ساير مردمنان اسنت .از
اين رو ،بدون افراد محلی ،وجود جهانوطنها غیرممکن اسنت ( .)Hannerz 1990,150بنه اعتقناد
رابرتسون ،جهانی شدن به مثابه فشرده شده جهان ،مستلزم مرتبط کردن مکانهای محلنی اسنت
( .)Rabertson 1992اما جهانی شندن در عنین حنال ،متضنمن ابنداع زنندگی محلنی نینز اسنت
(.)Habsbawm&Ranger 1983
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انسانشناسی در رويکرد تود به پديده جهنانی شندن ،در عنین حنال کنه تحنوالت مهنم و
پیدرونده ناشی از جهانی شدن را گريزناپذير و محتوم میداند ،در تصوص ادعنای جهنانگنرا
درباره يکسان شدن محرز و بیچون و چرای فرهنگها ،کنامالً ترديند دارد و مندعی اسنت کنه
ديدگاههای جهانگرا ،پتانسیلها و پويايیهای درونی فرهنگهای متعدد و گوناگون پیرامنونی را
کماهمیت و ناديده میانگارند .در حالی که فرهنگهای محلی از درونمايههنای بسنیار عمینق و
گوناگونی برتوردار است که در مواجهه با جريانهای جهانی بر اساس محتنوای متفناوت تنود
واکند نشان میدهد و اشکال بیشمار پیوندی و درهمگرای 1جديدی را میسازد کنه نتیجنه آن
يکدست شدن نیست ،بلکه از گوناگونی برتوردار اسنت ) .(Arce and long 2000بندين ترتین ،
جوامع و فرهنگها بید از پید ،شاهد رشد فرايندی موسوم به جهان – محلی شدن است.
ايده جهان – محلی شدن به مفهوم تجاری کلمه ،واجد پیوندی نزديک با آن چیزی است که
در برتی زمینهها با تأکید بر اصطالحات اقتصادی ،بازاريابی ترد نامیده میشود :طراحی و تبلیغ
کاالها و تدمات بر مبنايی جهانی يا تقريباً جهانی برای بازارهای تاص و محلی که به طور
فزايندهای از هم تفکیک میشود (رابرتسون  .)217 ،1383شايان ذکر است که در جهان مبتنی بر
تولید سرمايهدارانه برای بازارهای جهانی ،تطبیق يافتن با وضعیت محلی و ساير موقعیتهای
تاص ،صرفاً نمونهای از پاسخ به تقاضای انواع گوناگون مصرفکنندگان است که به لحاظ
تمدن ،منطقه ،جامعه ،قومیت ،جنسیت و غیره از هم تفکیک شدهاند .بازاريابی ترد به بیان
جامعتر جهان – محلی شدن ،تا حد زيادی مستلزم متمايز کردن مصرفکنندگان از يکديگر و
ابداع انواع سنتهای مصرف است که از میان آنها ،گردشگری بزرگترين صنعت جهان معاصر،
بارزترين مثال است .به بیان بسیار ساده ،تنوع و گوناگونی مشتری دارد .از ديدگاه مصرفکننده،
اين امر میتواند مبنايی جال

توجه برای تشکیل سرمايه فرهنگی باشد ( .(Bourdieu 1984البته

بايد تأکید کرد که اين يگانه کارکرد تنوع نیست .دلیل گسترش سوپرمارکتهای قومی ،بیشتر
ارضای امیال نوستالژيک است .امیال مذکور میتوانند مبنايی نیز برای تشکیل سرمايه فرهنگی
باشند .بنابراين ،در چارچوب چنین فهمی از رابطه جهانی شدن و محلی شدن ،میتوان نتیجه
گرفت که کاالهای قومی به ويژه گردشگری ،رسانه و غذا عالوه بر کارکردهای فرهنگی ،به
عنوان مبنايی برای تشکیل سرمايه فرهنگی میتوانند با حفظ تاصبودگیهای تود و انطباق با
1. Synchretism
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وضعیت جهانی ،تقاضای مصرفی زيادی را ايجاد و از اين طريق به رشد اقتصادی جامعه کمک
کنند.

یافتههای پژوهش
به منظور فهم پتانسیلهای مصرفی داتلی و تارجی در زمیننه بازارينابی کاالهنای قنومی ،الزم
است که وضعیت جغرافیايی استانهای آذرینشین در داتل و پراکندگی آنها در داتل و تنار
از کشور بیان شود.
سیمای جغرافیای انسانی ترکهای آذری در ایران
ترکهای آذری در ايران در مناطق شنمال غنرب اينران (شنامل اسنتانهنای آذربايجنان شنرقی،
آذربايجان غربی ،اردبیل ،زنجان و قزوين) ،استان تراسان (شهرهای درهگنز ،شنیروان ،بجننورد،
نیشابور ،اسفراين و تربت حیدريه) ،اسنتان گلسنتان (شنهرهای گرگنان و گنبند) ،اسنتان فنارس
(شهرستان نیريز) ،توزستان (شهرهای آغاجاری ،رامهرمز و شوشتر) کرمنان (شنهرهای بافنت،
سیرجان و جیرفت) و در اراک (بخد هندودر) پراکنده هستند (صرافی  .)56 ،1383در پژوهد
حاضر ،به دلیل تراکم جمعیتی زياد ترکهای آذری در شمال غرب ايران ،اين منطقه مورد تأکیند
بیشتری قرار گرفته است .بنابراين ،يافتهها و اطالعات پژوهد حاضنر بنا تأکیند بنر اسنتانهنای
شمال غرب ايران حاصل شده است .تعداد جمعیت ترکهنای آذری داتنل کشنور را منیتنوان
 13/5تا  14میلیون نفر تخمین زد (احمدی  .)124 ،1379حتی بنر اسناس آمارهنای غیررسنمی،
میزان جمعیت ترکهای داتل کشور ،بیشتر از بیست میلیون تخمین زده شده است.
مساحت استانهای شمال غرب ايران  138157کیلومتر مربع است که در حندود  8/4درصند
از تاک ايران را تشکیل میدهد .ترکهای تراسان  52000کیلومتر مربنع ( 3/1درصند از تناک
ايران) ،ترکهای ترکمن صحرا  23000کیلومتر مربع ( 1/4درصد از تناک اينران) و تنرکهنای
ساير مناطق ايران حدوداً  65000کیلومتر مربع ( 3/9درصد از تاک ايران) را به تود اتتصناص
دادهاند .بدين ترتی  ،در مجموع ،در  278157کیلومتر مربع ( 17درصد از تاک ايران) ترکهای
آذری ساکن هستند .پراکندگی جمعیت ترکها در کشورهای ديگر با بنید از  100میلینون نفنر،
بسیار حايز اهمیت است که وجود بخد زيادی از آنها در مرز ايران با آذربايجان ،با شد میلیون
نفر جمعیت آذری ،بسیار گوياست .ترکان دنیا در بسیاری از ننواحی دنینا از سنیبری تنا بالکنان،
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عمدتاً در کشورهای قزاقسنتان ،قرقیزسنتان ،ترکمنسنتان ،روسنیه ،چنین ،جمهنوری آذربايجنان،
افغانستان ،ايران ،ترکیه ،عراق ،قبرس ،بلغارستان ،يوگسالوی ،يونان و سنوريه پراکننده هسنتند و
در برتی کشورهای ديگر زندگی میکنند .مناطق ترکهای آذرینشین در شمال غرب ايران ،بنه
لحاظ موقعیت ژئوپولتیکی ،از غرب با ترکینه و از شنمال بنا جمهنوری آذربايجنان و ارمنسنتان
هممرز است .از میان همسايگان ،جمهوری آذربايجان روابط نزديکی با ايران دارد ،چنون هنر دو
عالوه بر نزديکی قومی با اقلیت آذری ايران ،شیعه هستند (الندو .)316 ،1382
سیمای اقتصادی
به لحاظ منابع و ثنروت طبیعنی 24/7 ،درصند از کنل تناک اينران ( 38245هکتنار) در اتتینار
آذریها قرار دارد .آذریها  19/1درصد از زمینهايی را کنه در اينران منورد بهنرهبنرداری قنرار
میگیرند ،به فعالیت کشاورزی اتتصاص دادهاند 2/8 .درصد از کل جنگلهای ايران ،در اتتینار
آذریهای شمال غرب ايران و  8/9درصد از کل مراتع ايران در اتتیار آنها قرار داد .مردم مناطق
آذرینشین ،عمدتاً در سه بخد کشاورزی ،معدن ،صنعت و تدمات فعالیت میکننند689.800 .
نفر ( 20/7درصد از کل کشاورزان ايران) در بخد کشناورزی 441.802 ،نفنر ( 17/3درصند از
شاغالن کشور در اين بخد) در بخد صنعت 40.940 ،نفر ( 4/1درصند از شناغلین کشنور در
اين بخد) در بخد استخرا معدن و  256.277نفر ( 15/5درصند از شناغالن کشنور در اينن
بخد) در بخد تدمات فعالیت میکنند .بیشترين تعداد نیروی انسنانی در بخند کشناورزی و
کمترين آنها در بخد استخرا معدن فعالیت میکنند.
مسائل اساسی مناطق آذرینشین
مهمترين مسائل بنیادی در استانهای آذرینشین را میتوان در ذيل به طور تالصه بیان کرد:
-

استانهای آذرینشین ،از پتانسیلهای اقتصادی فراوانی در بخد سرمايهگذاری

اقتصادی و فرهنگی برتوردار است .به دلیل برتوردار بودن از موقعیت سوقالجیشی مناس

و

ارتبا

فرهنگی مساعد با کشورهای همسايه ،مانند جمهوری آذربايجان ،میتوان وضعیت

مناس

را برای جذب سرمايهگذاری اقتصادی فراهم کرد .شايان ذکر است که برای پذيرش

فرهنگی کاالها و رسانههای قومی از طرف کشورهای همسايه و بالعک

منطقه آذرینشین،

توجه جدی به اين موضوع نیاز است .بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت که مناطق آذرینشین به

فكوهی و نصرتی  .1390 .بررسی جامعهشناختی – انسانشناختی فرهنگ قومی – جماعتی برخی از 115...

لحاظ اقتصادی ،برای کشاورزی ،دامداری و صنعت و معدن ،مساعد است و توجه به اين بخد،
میتواند درآمدهای ارزی فراوانی را به کشور وارد کند .شايان ذکر است که نفوذ عوامل انسانی
در ساتتار قدرت و توجه جدی آنها به مناطق تود ،موقعیت توبی را برای رشد و توسعه
مناطق آذرینشین فراهم کرده است .بدون شک ،تأثیر عوامل انسانی در ساتتار قدرت اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی و احساس تعلق سرزمینی آنها را به مناطق تود ،نمیتوان در رشد و اعتالی
اقتصادی مناطق آذرینشین ناديده گرفت .البته انگیزه افراد عادی به سرمايهگذاری در مناطق
تود نیز در اين بخد بیتأثیر نیست .به طوری که تعداد زيادی از سرمايهگذاران اقتصادی ،به
ويژه در مورد شهر تبريز با تمايل مرکزگريز (تهران) به سرمايهگذاری اقتصادی در مناطق تود
گرايد دارند تا از اين طريق ،به رشد و پیشرفت سرزمین مادری تود کمک کرده باشند.
-

موضوع ديگر درباره آذربايجان ،احساس و تعلق هويت قومی و ملی است .مردم

استانهای آذرینشین ،هويت قومی تود را در چارچوب هويت ملی تعريف میکنند .با اينکه از
ابزارهای هويتساز قومی ،مانند زبان ترکی متمايز از گروههای قومی ديگر برتوردار هستند،
ولی گرايد به زبان مادری ،به عنوان يک اصل هويتی در میان آذریها ،به معنای عدم پذيرش
زبان فارسی نیست .همان طور که اکنون بسیاری از تانوادههای آذرینشین ،تمايل دارند در کنار
زبان مادری ،زبان فارسی نیز به فرزندان آموزش داده شود .هر چند که ممکن است اين آموزش
به دلیل ساتتارهای زبانی متفاوت ،در طول زمان استمرار نیابد ،ولی تانوادهها آموزش و
يادگیری زبان فارسی را فعالیتی بیگانه با فرهنگ تود در نظر نمیگیرند .مردم مناطق آذرینشین،
تصوری از مفهوم "تود" و "ديگری" دارند ،ولی "ديگری" (فارس) ،ديگری مطرود نیست.
بلکه ديگری است که ذهنیت و تصور مساعد و مطلوبی را به وجود آورده است .بنابراين،
میتوان نتیجه گرفت که مناطق ترکنشین ،همواره هويت ترد محلی تود را در چارچوب
هويت کالن ملی ديدهاند .با مروری بر تاريخ آذربايجان ،میتوان به تعلق و احساس هويتی ملی
فراوان در میان مردم آذربايجان پی برد .البته مذه

شیعه در ايجاد چنین ح

هويتی ،بیتأثیر

نبوده است.
 سومین موضوع درباره آذربايجان ،مسأله اقتصاد زيرزمینی يا اقتصاد غیررسمی است .درپژوهد حاضر ،اقتصاد زيرزمینی فقط در حوزه قاچاق کاالها مورد بررسی قرار گرفته است.
مهمترين دلیل توجه به حوزه قاچاق کاال ،قرار گرفتن مناطق آذرینشین ،به استثنای زنجان و
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قزوين در نوار مرزی ايران با کشورهای همسايه ،از جمله آذربايجان و عراق است که اين عامل،
وضعیت مناسبی را برای قاچاق کاالها و تدمات فراهم کرده است .بنابراين ،حوزه مذکور،
جايگاه ويژهای در پژوهدهای مربو به اقتصاد زيرزمینی در اين منطقه دارد .لوازم صوتی و
تصويری ،لوازم آرايشی ،پوشاک و محصوالت فرهنگی در قال

نوارهای سیدی و ورقهای

بازی ،از مهمترين کاالهايی است که از آذربايجان به ايران به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد
میشود و کاالهای سوتتی بهويژه بنزين ،مهمترين کاالی تار

شده از ايران به سمت

کشورهای همسايه است.
بازار و بازاریابی قومی
کاالهای قومی به طور تاص ،بیانگر يک نوع هويت مشخص ،يعننی هوينت قنومی اسنت .اينن
کاالها میتوانند کاالها و اشکال مادی سنتی مورد استفاده در يک قوم تناص باشنند ينا اشنکال
بازسازی شده (نوزايی شده) ای از کاالهای پیشین يا حتی اشکال کامالً جديدی باشند که هويت
قومی را به شکلی تازه مطرح میکنند و تبلور میبخشند .گروهی از کاالها ،همانند صنايع دسنتی
و کاالهای رسانهای ،بیشترين اشکال کاالهای هويتی را میسازند.
کاالهای قومی ممکن است به طور بارزی ،اشکال ظاهری قنومیتی تناص را داشنته باشنند؛
برای مثال ،لباسهای قومی ،غذاهای قومی يا هنرهای دستی و غینره .امنا مفهنوم کناالی قنومی،
صرفاً به اين موضوع محدود نشده است و میتواند به گونهای نمادين ،بیانگر تبلور هويتی باشد.
برای مثال ،ممکن است صرفاً با نامگذاری کااليی عادی با اسامی قومی ،آن را بنه کنااليی قنومی
تبديل کرد يا در تبلیغ کااليی معمولی ،با استفاده از ابزارهايی از هويت قومی ،مانند زبان به رشد
مصرف قومی کمک کرد که در همه اين موارد ،با مفهوم بازار و بازاريابی قومی سروکار تنواهیم
داشت.
در اين بخد ،سه حوزه گردشگری ،مواد غذايی و رسانهها با توجه به اهمیتشان در منناطق
آذرینشین ،مورد بررسی قرار گرفتهاند.
گردشگری قومی

1

1. Ethnic Tourism
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منظور از گردشگری قومی هر گونه مصنرف گردشنگرانه ،اعنم از جابجنايیهنای فیزيکنی،
مجازی ،تريد و استفاده از يادگاریها و صنايع دستی و غیره است که انگینزه اصنلی آن ،عالقنه
به قومیتی تاص باشد .اسمت گردشگری قومی را يکی از انواع شدگانه گردشگری دانسته کنه
به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام انجنام منیشنود و هندف آن ،شنناتت اقنوام
مختلف و شرکت در تجربههای آنها است (الوانی  .)110 ،1373اکنون گردشنگری بنزرگتنرين
بخد اقتصادی جهان محسوب میشود .بر اساس اعنالم سنازمان جهنانی جهنانگردی ،صننعت
گردشگری در سال  2007با ايجاد  856میلیارد دالر درآمد در سطح جهان ،توانسنته اسنت 10/3
درصد از سهم محصول ناتالص ملی دنیا را به تود اتتصاص دهد .اين ارقام تا سال  ،2020بنه
ساالنه  1/6میلیارد نفر گردشگر و درآمد ساالنه بید از  2تريلیون دالر تواهد رسید 97 .میلیارد
دالر از درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری ،در سال  2007بنه آمريکنا و  58میلینارد دالر بنه
اس انیا و  54میلیارد دالر به فرانسه اتتصاص داشنته کنه بنه ترتین

از رتبنههنای اول تنا سنوم

برتوردار بودهاند .ترکیه با  13میلیارد و  700میلیون دالر ،جايگاه دهم را به تود اتتصاص داده
است .سهم کشور ايران ،کمتر از يک دهم درصد از اين گردش مالی است .گزارشهای سنازمان
جهانی جهانگردی ( )2007نیز نشان میدهند که درآمد تاورمیانه از صنعت گردشگری در سنال
 ،2014حدود  700میلیارد دالر برآورد میشود .در حالی که بر اساس سند چشماننداز  20سناله،
ايران بايد تا سال  2025پذيرای  20میلیون گردشگر باشد .تعداد گردشگران وارد شده به کشنور
با نرخ رشد  20درصدی ،از رقم يک میلیون و  816هزار و  900نفر در سال  2006به  2میلینون
و  171هزار و  299نفر در سال  2007افزايد يافته اسنت .اينران بنه لحناظ تعنداد جاذبنههنای
گردشگری ،جزء  10کشور اول پرجاذبه گردشگری در جهان است و به لحناظ تننوع زيسنتی و
تنوع جاذبههای طبیعی ،رتبه پنجم را در جهان دارد .به طوری که در جدول رتبهبندی سنالهنای
گذشته ،به لحاظ پذيرش گردشگران و اتذ درآمد ،همواره رتبه بعد از  60را داشته و بنه لحناظ
هزينه گردشگری نیز از رتبه بعد از  40برتوردار بوده است .در حنالی کنه فرانسنه بنا ورود 77
میلیون گردشگر به کشورش در سال  ،2006برترين کشور جهنان بنه لحناظ پنذيرش گردشنگر
محسوب شده اسنت .ترکینه در ردهبنندی سنازمان جهنانی گردشنگری ،بنه لحناظ جاذبنههنای
گردشگری 17 ،درجه از ايران ضعیفتر است ،با وجود اين ،تعداد گردشگران اين کشور به طور
میانگین ،سالیانه  20میلیون نفر و بنرای اينران  200هنزار نفنر محاسنبه شنده اسنت .بنر اسناس
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اطالعات منتشر شده از مرکز آمار ترکیه در سنال  ،2008نزدينک بنه  31میلینون نفنر جهنانگرد
تارجی به ترکیه سفر کردهاند.
با توجه به اينکه صنعت گردشگری ،راهحلی برای اقتصاد محسوب منیشنود ،بنرای بهنرهور
کردن آن الزم است پیدبینیهايی انجام شود تا از آثار منفنی آن جلنوگیری گنردد .اولنین گنام،
شننناتت توانننايیهننا و پتانسنیلهننای گردشننگری در کشننور و ايجنناد بسننترهای مناسن

بننرای

سرمايهگذاری در اين بخد است .استانهای آذرینشین به دلیل ارتبا فرامنرزی بنا کشنورهای
همسايه و قرابتهای فرهنگی با آنها ،از اهمیت بسیار برتوردار است .زيرا اين صنعت ،میتواند
حداقل در مورد کشورهای همسايه از جاذبههای فرهنگی و هويتی برتوردار باشند و احینای آن
در استانهای مذکور ،با تأکید بر بنیانهنای هنويتی قنومی و ملنی عنالوه بنر اهمینت فرهنگنی،
میتواند باعث رونق اقتصادی منطقه شود .استانهای آذرینشین پتانسیلهنای تنوبی بنه لحناظ
صنعت گردشگری دارد .در مقاله حاضر ،صنعت گردشگری بنر اسناس جاذبنههنای تناريخی و
گردشگری ،موزهها و امکانات زيربنايی مورد بحث قرار گرفته است.
بر اساس اطالعات به دست آمده ،تعداد کل اماکن تاريخی ثبت شده در فهرست آثار ملی در
سال  2002 ،1382مورد بوده است که  997محوطه باسنتانی 685 ،تأسیسنات مندنی 259 ،بننای
مذهبی و  61مورد يادمانهای تاريخی را شامل میشود .از اين تعداد  525منورد در اسنتانهنای
آذرینشین وجود دارد .بیشترين رقم ثبت مکانهای تاريخی در کل ايران ،در استان قزوين است.
از مجموع بازديدکنندگان داتلی و تارجی از بناهای تاريخی ،فقط  4.4درصد از بناهای تاريخی
استانهای آذرینشین بازديد کردهاند (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .)1382
تعداد موزهها و کاخموزههای فعال در کل کشور  77مورد است که از اينن تعنداد 16 ،منورد
در استانهای آذرینشین قرار دارند و نزديک به  21درصد از موزهها و کاخ موزههای کل اينران
را شامل میشود .تقريباً  10درصد از کل بازديدکنندگان داتلی و تارجی در کشور ،از موزهها و
کاخموزههای استانهای آذرینشین بازديد میکنند .بنابراين ،بنا اينکنه نزدينک بنه  21درصند از
موزهها و کاخموزههای کل کشور در استانهای آذرینشین وجود دارند ،مجموع بازديدکننندگان
نزديک به  10درصد از کل بازديدکنندگان کشور است .با توجنه بنه ابعناد نظنری مقالنه حاضنر
درباره بازاريابی قومی ،ضرورت انجام اقدامات زيربنايی و فرهنگی در اين بخد اهمیت میيابند
که در پیشنهادها بیان شده است.
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تعداد مراکز تفريحی و جاذبه گردشگری در مناطق آذرینشین 225 ،مورد اسنت کنه اسنتان
قزوين بیشترين میزان ( 37/7درصد) جاذبه گردشگری و تفريحی و استان زنجان ،کمترين مینزان
( 5/3درصد) جاذبه گردشگری را در بین استانهای آذرینشین دارد.
به لحاظ امکانات اقامتی ،در سال  1382در کل کشنور ،تعنداد  724هتنل و هتنل آپارتمنان،
شامل  28073اتاق و  57561تخت بوده که از اين تعداد 83 ،هتل و هتل آپارتمان ( 11/5درصد)
شامل  2792اتاق و  5308تخت در استانهای آذرینشین وجود داشنته اسنت .همچننین تعنداد
 1560مهمان ذير ،شامل  26389اتاق و  72251تخت در سال  1382در کل کشور داير بوده است
که از اين تعداد 325 ،مهمان ذير ( 20/8درصد) شامل  4322اتاق و  12532تخت در اسنتانهنای
آذرینشین ،مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .شنايان ذکنر اسنت کنه از مجمنوع  2347واحند
اقامتی میانراهی در کشور ،تعداد  17/6( 415درصد) واحد اقنامتی در اينن منطقنه قنرار گرفتنه
است.
کارگاههای صنايع دستی ،يکی از عناصر مهم در بازاريابی قومی است که به لحناظ بازنمنايی
عناصر هويتی و اهمیت تجاری ،اهمیت فرهنگی دارد .بر اسناس دادههنای جمنعآوری شنده در
سال  ،1382تعداد  1076باب کارگاه صنايع دستی و هنرهای سنتی در استانهای مختلف کشنور
فعال بودهاند .کارگاههای قالیبافی ،گلیمبافی ،معرق و سفالگری به ترتین

بنا  124 ،327 ،424و

 88باب ،بیشترين کارگاه فعال در کشور بودهاند .سهم اسنتانهنای آذرینشنین  54بناب کارگناه
صنايع دستی و هنرهای سنتی است که  12باب کارگاه قالیبافی 7 ،باب کارگاه گلنیمبنافی و 19
باب کارگاه معرق داير است .هر گونه پیشنهاد درباره اينن موضنوع ،بايند بنا توجنه بنه اهمینت
صنعت قالیبافی و گلیمبافی در منطقه و قدرت تجاری آنها در سطح فراملی و تبديل شدن قنالی
تبريز به عنصر نمادين هويتی در سطح محلی و ملی بیان گردد.
رسانه قومی

1

در حال حاضر ،رسانهها در جهان ،بازاری در حدود  250میلینارد دالر را تشنکیل منیدهنند کنه
عمدتاً در دست کشورهای توسعهيافته قرار دارد؛ به نحنوی کنه  %32از اينن سنهم ،بنه ايناالت
متحده %28 ،به ژاپن %21،به اروپا و  %5نیز به استرالیا تعلق دارد .يعنی مجموعناً نزدينک بنه 90
درصد اين بازار به کشورهای مذکور تعلق دارد ،در حالی که آسیا فقط  %1و امريکای التنین نینز
1. Ethnic Media
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 %2از اين بازار را در اتتیار دارند .در جهان کنونی ،رسانهها از قویترين ابزارهای نفوذ فرهنگی
و ايجاد تغییر فرهنگی در جهت مورد عالقه ،در دست صاحبان قدرت در اين رسانهها محسوب
میشود.
مصرف کاالهای رسانهای ،نیازی روزافزون در میان افراد همه جوامع کننونی اسنت و جهنان
به طور کلی ،رشدی شتابزده را در مصرف کاالهای مذکور نشان میدهد .بنابراين تقاضا در اين
بخد بايد تا حد ممکن از طريق فرهنگهای محلی ارضا شنود ،ولنی اينن کنار بندون اتکنا بنر
تالقیت فرهنگی میسر نیست .استفاده از تنوع و غنای قومی – جماعتی منیتوانند بسنیار منرثر
باشد ،در حالی که عدم توجه به گرايدهای هويتی ،میتواند راه را برای نفوذ بیشتر فرهنگهای
بیگانه هموار کند .به طور کلی ،استانهايی که با کشورهای همسنايه هنممنرز هسنتند ،بیشنتر در
معرض نفوذ فرهنگی کشورهای همسايه قرار میگیرند .استانهای آذرینشین کنه بنا کشنورهای
آذربايجان و ترکیه هممرز هستند ،بیشتر به مصرف کاالهای رسانهای کشورهای همسايه گنرايد
دارنند .بنر اسناس گننزارش فرهنگنی وزارت فرهننگ و ارشنناد اسنالمی ( ،)1382مینزان تولیند
برنامههای راديويی استانها در سال  111532 ،1382ساعت بوده است که سهم تولید برنامههنای
راديويی استانهای آذرینشین  19148ساعت ( 17درصد از کل برنامههای راديويی تولیند شنده
در اينران) اسنت 14 .درصند از برنامننههنای رادينويی درونمننرزی کنل کشنور و  18درصنند از
برنامههای برونمرزی کل کشور در استانهای آذرینشین پخد میگردد که  60درصد از پخد
برنامه به زبان ترکی و  40درصد نیز به زبان فارسی انجام میشود.
در سال  ،1382بیست درصد از برنامههای تلويزيونی کشور در استانهای آذرینشنین بنا دو
زبان فارسی و ترکی تولید شده است .سهم زبنان فارسنی 25 ،درصند و سنهم زبنان ترکنی65 ،
درصد بوده است .محتوای برنامههنای تولیند شنده ،برنامنههنای ارشنادی و تبلیغنی ،آموزشنی،
اطالعاتی و سرگرمی را شامل میشود .سهم تولید برنامههنای ارشنادی و تبلیغنی تلويزينونی در
مراکز استانهای آذرینشین از کل تولید برنامههای ارشادی و تبلیغی کشور  22درصد ،اطالعاتی
 آموزشی  22درصد و تفريحی ن سرگرمی  11درصد است.همچنین استانهای آذرینشین به لحاظ امکانات سینمايی از  36سالن سینما برتوردار است
که  12درصد از کل سینماهای کشور را شامل میشود.
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مطبوعات يکی ديگر از حوزههای مهم در رسانههای قومی است .جايگاه مطبوعات به لحاظ
تأثیرگذاری نفوذ فرهنگی ،تأملپذير است .در حوزه مورد بررسی 38 ،نشريه محلی وجنود دارد.
به دلیل بیسوادی قومی درباره زبان محلی و اطالعرسانی نامناسن

دربناره نشنريههنای محلنی،

میزان گرايد به نشريههای مذکور با حوزه توزيع محدود محلی ،بسیار کم اسنت .در چنارچوب
رويکرد نظری مقاله حاضر ،زبان يکی از حوزههای مهمی است که در فرايند مقاومنت در مقابنل
سلطه فرهنگ جهانی و نابودی زبانهای محلی مطرح شده است .بسیاری از کشورهای اروپنايی،
از جمله کشورهايی مانند آلمان و فرانسه و غیره ،همهساله برای تقويت زبان تنويد بنه عننوان
يکی از عناصر مهم هويتی ،بورسهای تحصیلی به متقاضیان مسلط به زبان فرانسه و آلمان اعطنا
میکنند 40 .درصد از نشريهها در استانهای آذرینشین به زبنان فارسنی 2.6 ،درصند بنه زبنان
آذری 47.3 ،درصد به زبنان فارسنی -آذری و  7.8درصند بنه زبنان فارسنی -انگلیسنی چنا
میشوند (رج

زاده  .)1381سطح توزيع نشريههنا ،در سنطح محلنی و منطقنهای (اسنتانهنای

همجوار) است .توزيع سراسری بسیار محدود است 47 .درصد از نشريهها به صورت هفتهنامنه،
 21درصد به صورت روزنامه 18 ،درصد به صورت گاهنامه 8 ،درصد به صنورت فصنلنامه و 5
درصد نیز به صورت ماهنامه منتشر میشود.
غذای قومی

1

غذا يکی از مهمترين اشکال بروز و تقويت هويتهای جماعتی – قنومی اسنت و در منوارد
بسیار زيادی ،شاهد کااليی شدن غذاها و گسترش آنها در سطوح محلی ،منطقهای ،ملی و جهانی
بودهايم (; .)Martinon 1996; Morineau 1996; Pottier 1980به طور کلی ،در طول چند دهه اتینر،
چندين روند در حوزه غذا مشاهده شده است که بايد در بازاريابی و کااليی کردن منواد غنذايی
مورد توجه قرار گیرند:
-

در مصرف مواد غذايی به جای کمیت به کیفیت توجه شده است ،به طوری کنه افنراد

مقدار کمتری غذا میتورند ،اما غذاها از ارزش غذايی و کیفیت بیشتری برتوردار است؛
-

تمايل زيادی به غذاهای آماده (چه در رستوران چه در تانه) پديد آمده و میزان آمناده

کردن غذا کاهد يافته است؛

1. Ethnic Food
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-

در مصرف غذا ،تمايل بیشتری به نزديک شدن به مفهوم و قرار گنرفتن در چنارچوب

اوقات فراغت وجود داشته است؛
-

تمايل بیشتری نیز به مصرف غذاهای جديد و ناشناتته يا به کشف غذاهای ساير اقوام

و فرهنگها به وجود آمده است (.)Morineau 1996
در کنار روندهای مذکور ،بايد به اين نکته نیز توجه کرد که در چشمانداز فرهنگی ،غذا يکی
از مهمترين عوامل در ايجاد انسجام و هويتبخشی به جوامع انسانی بوده است .با کااليی کنردن
غذا میتوان از اين پتانسیل برای هويتبخشی و ظرفینتسنازی در بازارهنای منطقنهای ،ملنی و
جهانی استفاده کرد .توشبختانه غذا در میان مجموع کاالها و عناصر هويتی ،يکی از حوزههنايی
است که کمترين حساسیت را در سطوح محلی و ملی دارد و اين تود در آغاز ظرفیتسازی در
بازارهای قومی بسیار مرثر است .با ايجاد چنین ظرفیتهايی ،بدون شک میتوان امیدوار بود کنه
راه برای گسترش و افزايد تالقیتهای فرهنگی در ساير بخدهنای مربنو بنه فرهننگهنای
محلی نیز گشوده شود و از اين طريق ،بتوان به هدف نهايی و اصلی دست يافنت کنه تعرينف و
تقويت هويت ملی ايرانی برای قدرت يافتن در برابر فرايند جهنانی يکسنانسنازیهنا و از مینان
بردن فرهنگهای محلنی اسنت .در چنارچوب چننین رويکنردی الزم اسنت وضنعیت موجنود
غذاهای قومی مناطق آذرینشین ،با توجه به هممرزی و سطح توزينع آنهنا منورد بررسنی قنرار
گیرد.
درباره غذاهای قومی ،اطالعات زيادی در دسنترس نیسنت .مهمتنرين غنذای قنومی منناطق
آذرینشین ،غذاهای کانی (ترکیبی) (شامل تنقالت ،عسل ،شیرينیجات و غیره) است کنه سنطح
توزيع آن تا سطح فراملی نیز رسیده است .غنذاهای حینوانی و گنرم ،بیشنتر در سنطح منطقنه و
گاهی برتی از غذاها در سطح ملی با کیفیت قبلی و غیرتجاری توزيع میشود .البته شنايان ذکنر
است که غذاهای گرمی که در سطح ملی توزيع میشود و مصرفکننده دارد ،غالباً مورد اسنتقبال
ترکهای آذری قرار میگیرد .مصرف غذاها در سطح ملی ،کارکردهای معنابخد و هنويتی دارد
و مصرف آنها در بعضی موارد ،برتاسته از حسی نوستالژيک درباره گذشته است که بار معننايی
و فرهنگی عمیقی دارد .به طوری که میزان مصرف اين نوع غنذاها در مینان نسنلهنای پیشنین،
بسیار بیشتر از نسل جديد است .اما در بین مردم ساکن در منطقه آذرینشین ،غنذا بیشنتر بنرای
رفع نیازهای زيستی کارکرد دارد تا رفع نیازهای فرهنگی و ذائقهها و سلیقههای مردم منطقه ،بنه
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غذاهای غیرمحلی گرايد دارد .میتوان گفت که عالقه گردشگران و جهنانگردان و افنراد آذری
زبان تار از مناطق آذرینشین به غذاهای قومی ،ناشی از ح

نوستالژيک آنهنا بنه گذشنته و

مناطق تود است و مصرف غذاهای قومی به اصلی نمادين و هويتی تبديل شده است .برداشنت
گروه مذکور از تفريح و گردش اين است که سوغاتی محلی بخرند ،غذاهای محلی بخورند و از
مراکز تفريحی محلی بازديد کنند .بنابراين مصرف غذای قومی در کنار گردش ،ديد و بازديدهای
محلی و انجام ساير تفريحها انجام میشود .اما افراد ساکن در منطقه ،عموماً تفنريح و سنرگرمی
تار از تانه را برای ساعاتی ،تار شدن از فعالیتهای روزمرگی تعريف میکنند.
بنابراين ،گردشگران از غذاهای قومی در رستورانها به میزان بسیاری استقبال میکننند ،ولنی
مردم منطقه تمايل کمتری به غذاهای قومی دارند .شايان ذکر است که مصرف غذاهای قومی ،به
ويژه در فصلهای تاص گردشگری مثالً در فصل تابستان در استانهايی ماننند اردبینل ،معننای
گردشگر و جهانگرد را با تود حمل میکند که بیشتر بار نمادين و معنايی دارد .شايان ذکر است
که نامگذاری قومی بعضی از کاالهای توردنی و نوشیدنی به زبان آذری ،آنها را بنه ينک کناالی
قومی تبديل کرده يا با استفاده از ابزارهايی ،از هويت قومی هماننند زبنان در تبلینغ ينک کناالی
معمولی نوعی مصرف قومی را برانگیخته است.

نتیجهگیری و راهکارها
پژوهد حاضر در چارچوب رويکرد جهان -محلیگرايی انجام شده است .بنر اسناس رويکنرد
مذکور ،هر روز شاهد توسعه بازارهايی هستیم که به عرضه کاالهای هويتی – جماعتی مختلفنی
میانجامد .همچنین افراد از هويت و احساس تعلنق قنومی – جمناعتی ،بنرای فنروش و تبلینغ
کاالهای تود بهره میبرند .کشور ايران با تنوع قومی – فرهنگی و زبانی بسیار غننی تنود و بنا
پیوند بسیار عمیقی که میان هويت ملی و هويتهای محلی وجود دارد ،پتانسنیلهنای زينادی را
در اين بخد دارد .يکی از هويتهای محلی غنی ،هويت آذریهای ايران است کنه پننج اسنتان
(آذربايجان غربی ،و شرقی ،اردبیل ،زنجان و قزوين) با حدود  138هزار کیلومتر مربنع مسناحت
و جمعیت  8/5میلیون نفر را شامل میشود .تداوم مرزی اين قوم در آذربايجان شوروی سابق بنا
هشت میلیون جمعیت که پنج میلیون آن ،آذری هستند و با بید از  100میلینون جمعینت تنرک
زبان ،بسیار حائز اهمیت است.
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اين منطقه به لحاظ اقتصادی ،وضعیت مناسبی دارد و هر سه بخند اقتصنادی ،در آن قنوی
است و تراکمهای توسعهای تبريز و قنزوين در آن اهمینت دارد .موضنوع مهنم در منطقنه آذری
نشین ،رابطه هويت ملی و هويت قومی ،گرايدهنای افراطنی قنومی ،مسنائل سیاسنی ،پتانسنیل
فراوان صنعتی ،قابلیت بسیار تبادالت مرزی و مسنأله قاچناق بنه وينژه قاچناق بننزين را شنامل
میشود .بخد گردشگری قوی با  225ناحیه گردشگری (در تبريز  ،%28آذربايجان غربی  %16و
اردبیل  )%11از ويژگیهای اين منطقه است که برتی از کاالهای قومی مرتبط با فرهننگ محلنی
در آن مانند فرش ،در سطح ملی و جهانی کااليی شدهاند .در بخد غذا با کااليی شندن محندود
در بعضی از اقالم ،نظیر شیرينیجات و لبنیات در سطح محلی و ملی روبرو هستیم .همچنین 30
نشريه محلی فعال است که  70درصد از آنها به زبان فارسی منتشر میشود .کنمسنوادی و حتنی
بیسوادی در زبان قومی ،در میان آذریها ديده میشود؛ و اين وضعیت ،اثر نامطلوبی بر توسنعه
رسانه های مطبوعاتی داشته است .بر عک  ،تقاضای بسیار برای رسانه های صنوتی – تصنويری
وجود دارد که به دلیل نبود تولید کافی داتلی از طريق تولیدات تنارجی (ترکینه و آذربايجنان)
تأمین میشود .با توجه به وضعیت موجود و به منظنور نینل بنه وضنعیت مطلنوب و اسنتفاده از
فرصتهای فرايندهای جهانی موجود ،میتوان با اتخاذ راهکارهای زير به توسعه محلنی و ملنی
کمک کرد.
راهکارهای عمومی
 اعطای بنهای مصرفی برای استفاده در تفريحهای قومی ،برای نمونه بنهای رستوران بنهمنظور استفاده در رستورانهای سنتی ،بنهای تريد وسايل سننتی و هنرهنای دسنتی ،بننهنای
تريد سفر ،امکان استفاده از موزهها.
 استفاده از اصطالحات محلی در تبلیغات تلويزيونی – رسانهای. -ايجاد دفاتر بازاريابی تخصصی برای کاالهای هويتی – قومی.
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راهکار در بخش گردشگری
 ايجاد شرکتهای تصوصی برای بهرهبرداری از سايتهای تناريخی و واگنذاری آنهنا بنهبخد تصوصی.
 تشويق سازمانهای غیردولتی و عرضه تسنهیالت بنه آنهنا بنه منظنور برگنزاری تورهنایمسافرتی.
 بازسازی و احیای کاروانسراها به شکل مدرن ،ايجاد هتلهای قومی – محلی با استفاده ازعناصر ،دکوراسیون ،موسیقی ،غذاهای محلی.
 انعقاد قرارداد با شرکتهای بزرگ بینالمللی برای ورود آنها به بازار گردشنگری اينران درمقابل ايجاد امکان برای ورود جذابیتهنای محلنی ايراننی در چنارچوبهنای جهنانی و ايجناد
مارکهای محلی – جهانی .اتحاد اين مارکهای محلی با مارکهای بینالمللی آشنا برای تقويت
نفوذ آنها.
راهکار در بخش رسانهها
 ايجاد برنامههای راديو تلويزيونی محلی – قومی و تقويت برنامههای موجود. ورود زبان ترکی آذری در رسانههای نوشتاری. -ايجاد نظامهای نوشتاری ترک آذری و گسترش آنهنا بنه وينژه در کتن

کودکنان (کنانون

پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،تاکنون در اين بخد برنامههای موفقی داشته است).
 -تقويت ناشران محلی و ايجاد وضعیت مناس

برای آنها بنه منظنور شنرکت در بازارهنای
مشترک.

ملی ،تقويت همکاری ناشران محلی با ناشران ملی و انتشار کت
 انتشار کتابهای چندزبانه فارسی – ترکی. انتشار مجله و روزنامههای چندزبانه -تهیه برنامههای تلويزيونی به زبانهای ترکی با زيرنوي

فارسی.

 دوبله فیلمها و برنامهها به زبانهای محلی. ايجاد باشگاههای کتاب برای گسترش فرهنگ کتابتوانی. افزايد سواد در زبانهای قومی. ايجاد بخد کتابهای قومی در کتابخانههای مختلف. -ايجاد بخد نوارها و سیدیهای محلی در کتابخانهها و فرهنگسراها.
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 ايجاد برنامههای آموزش زبانهای قومی – محلی برای همگان. ايجاد فرهنگسراهای قومی – محلی برگزاری جشنوارههای قومی – محلی درباره ادبیات ،هنرهای دسنتی ،فنیلم مسنتند ،فنیلمداستان ،پژوهدهای علوم اجتماعی.
راهکار در بخش غذا
 وارد کردن غذاهای ترکی در منوی رستورانهای غذای سريع از طريق ايجاد تغییرات الزمدر ترکی

و بستهبندی آنها.

 ايجاد رستورانهای محلی ايجاد رستورانهای زنجیرهای غذايی سريع با مضمون محلی – قومی با استفاده از نامهنایمحلی در منوهای غذايی مثالً ساندويچ آذری و غیره.
 شناسايی غذاهای محلی ترکی بر اساس نواحی جغرافیايی ،تهیه شناسنامه برای هر ينک ازغذاها همراه با دستور پخت ،انواع مختلف پژوهدهای تطبیقی درباره غذاهای محلی – قومی.
 برگزاری جشنوارهها و مسابقات درباره غذاهای محلی در سطوح استانی و ملی. مطالعه امکانسنجی ساتت غذاهای صادراتی بر اساس شناسنامه محلی غذاها. معرفی غذاهای محلی در کاتالوگهای گردشگری ،از جمله در نشريههای هواپیمايی. انتشار يک نشريه تخصصی غذايی درباره غذاهای قومی. -انتشار نشريههای غذايی در سطوح استانی و ملی.
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