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کارآفريني بهمثابه خلق ارزش توليدي و قدرت ترکيب منابع داراي داللتهاي اقتصادي و اجتماعي بوده و بهمثابه
مکانيزمي براي حرکت از «انسان اقتصادي» به مفهوم پاراتوئي به «انسان کارآفرين» به مفهوم شومپيتري است .يکي
از نمودهاي اجتماعي و عيني کارآفريني در ارتباط با گروههاي اجتماعي ،ظهور نوعي کارآفريني قومي و شبکهاي است
که در اين مقاله سعي شده ابعاد اقتصادي و اجتماعي آن در عملکرد دريانيهاي آذريزبان تهران در بخش سوپرمارکتداري
و فروشگاه زنجيرهاي تبيين شود .نوع روش مورد استفاده در تحقيق ،کيفي و به شيوه مردمنگارانه بوده است .در اين
روش سعي شده به شيوه توصيف فربه منطق رفتار کارآفرينانه دريانيها تبيين گردد .جامعهآماري در اين تحقيق دريانيهاي
سوپرمارکتدار تهران بوده و  09نفر بهشيوه «نمونهگيري در دسترس» براي مصاحبه انتخاب شدهاند .همچنين سعي شده با
استفاده از تکنيك گلوله برفي تعدادي از سوپرمارکتداران شناسايي ،مصاحبه و داليل موفقيت و رفتارهاي کارآفرينانه
آنها تبيين گردد .اعتبار تحقيق بر اساس معيار اشباع شدگي بوده است .نتايج نشان ميدهد رفتار کارآفرينانه دريانيها به
دليل نقش برجسته پيشگامان و کارآفرينان برتر از جمله حاج مهدي ابراهيمي درياني با موفقيت در فعاليتهاي توليدي-توزيعي
مانند احداث چاي عقاب ،شروع و با نقش کارآفرينانه در بسيج منابع ،به تثبيت و نهادينه شدن اين روحيه در ميان دريانيها
انجاميده است .به عبارت ديگر اين گروه از آذريزبانها نه تنها داراي روحيه کارآفريني بااليي بودند ،بلکه توانستند اين
روحيه را نهادينه کرده و به تثبيت نوعي کارآفريني قومي کمك کنند .براي اين گروه کارآفريني تجسم عيني «ترکيب
منابع» بوده و از طريق مهاجرت به تهران ،استقرار در محله دريان نو ،خريد مغازههاي دوبر و ايجاد انجمنهاي زادگاهي
در جهت حمايت دورنگروهي و عملکرد شبکهي توانستهاند هم نقش کارافرينانه خود را در بخش سوپرمارکتداري و
فروشگاه زنجيرهاي«ياران دريان» ايفاء کنند و هم از طريق «انتقال پول به مبدع» (روستاي دريان) باعث توسعه آن شوند.
کارآفريني قومي-شبکهاي ،دريانيها ،سوپرمارکتداري و فروشگاه زنجيرهاي «ياران دريان».
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زندگي در يك جامعه به معناي رابطه يا مراوده با ساير مردم ،بنگاهها و نهادهاست .اين امر
بر کنش اقتصادي تمام کنشگران تأثير عميق گذاشته و نتيجه آن بروز کنشهاي فردي و
جمعي است .الگوهاي تعامل اجتماعي و نهادهايي که مردم ايجاد کرده و از آن براي زندگي
و منفعتطلبي استفاده ميکنند ،الگوهايي هستند که موضوع جامعهشناختي کنش اقتصادي
را تشکيل ميدهند .در واقع ،در وجه جامعهشناختي يك کنش اقتصادي ،انسان کارآفرين و
اقتصادي هويت مجزا و مستقل نداشته بلکه در جامعه ،اين انسانهاي اجتماعي هست که در
تعامل با يکديگر بوده و منافع خود را ميشناسند (سوئدبرگ .)77 :5992 ،گستره فعاليتهاي
اقتصادي در هر جامعه ميتواند معرف وجوه اجتماعي و فرهنگي خاص آن جامعه باشد.
معموالً کنشهاي اقتصادي داللت بر تعامالت اجتماعي الگومند اعضاي آن ،ريشهداري و
تناسب اينگونه کنشها با روحيات ،خلقيات و عادتوارههاي اجتماعي -فرهنگي خاص آن
جامعه دارد .کنشهاي اقتصادي ،در اصل ،با وجوه شناختي ،تاريخي و فرهنگي کنشگران
اقتصادي مرتبط است .اين اصل داللت بر حكشدگي کنشهاي اقتصادي ( Granovetter,
 )1985جغرافيايي اجتماعي و فرهنگي فعاليتهاي اقتصادي (والرشتاين )5992 ،داشته و
امکان تبيين جامعهشناختي از عملکردهاي قومي-شبکهاي کارآفرينان را ممکن ميسازد.
کلرسترمن ( )7000با مطالعه رفتار کارآفرينان ترکتبار و مراکشي مقيم هلند معتقد بود
که؛ افزايش تعداد مهاجران از کشورهاي توسعهنيافته به کشورهاي توسعهيافته با تعدد مشاغل
در اقتصاد شهرهاي پيشرفته همراه بوده است .فقدان سرمايههاي انساني و مالي مهاجران
کارآفرين ،تازهکار و مبتدي بودن آنها تنها باعث شکلگيري مغازههاي خردهفروشي و
برندهاي حالل در اقتصاد شهري شد که تنها امکان ارائه خدمات توليدي-توزيعي کوچك -
مقياس ،7کارگرمحور 5و با مهارت کمتر 0را فراهم ساخته بود (.)Kloosterman, 1999
کلوسترمن نشان داد که جايگاه اقتصادي-اجتماعي کارآفرينان مهاجر و همچنين چشمانداز
آنها برحسب تحرک اجتماعيشان ،نهتنها با قرارگيري و حكشدن آنها در درون شبکه روابط
1- small-scale
2- Labour - intensive
3- low-skill

اجتماعي خود مهاجران ،بلکه همچنين از طريق حكشدگي اقتصادي-اجتماعي و نهادي-
سياسي در محيط شهر و کشور محل اقامت نيز صورت گرفته است .لذا وي از مفهوم
«حكشدي ترکيبي »7استفاده نموده است؛ که داللت بر احاطه شدگي دووجهي مهاجران
کارآفرين هم در درون شبکهي قومي  -خويشاوندي و هم در بيرون از شبکه مهاجران و در
ميان سکنه محله مسکوني و بومي دارد .در واقع ويژگيهاي پيچيده حكشدگي ترکيبي در
تضمين فعاليتهاي اقتصادي مهاجران از طريق هموارسازي فعاليتهاي اقتصادي در
محيطهاي محل سکونت آنها صورت گرفته است که به لحاظ قانوني براي شرکتهاي
بومي ممکن نيست (.)Kloosterman.R, 1999: 2
گستره عملکرد اقتصادي آذريزبانها در تهران و ساير مراکز استاني ميتواند مصداق
بارزي از کارآفريني اجتماعي باشد .اين گروه در عرصههاي مختلف اعم از خدماتي ،توليدي
و توزيعي توانستند ترکيبي از فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي را در قالب کارآفريني قومي به
نمايش بگذارند .اکثريت قريب به اتفاق سوپرمارکتهاي تهران توسط آذريزبانها اداره
ميشود .در اين ميان دريانيها با بيش از  7999سوپرمارکت و بيش از  09فروشگاه
زنجيرهاي به نام « ياران دريان» توانستند الگويي منحصربفرد از روحيه کارآفريني شبکهاي
و قومي به نمايش بگذارند.
مساله اصلي در پژوهش اين است که چگونه ميتوان کنش اقتصادي آذريزبانها را به
مثابه يك مساله جامعهشناختي تحليل کرد و مولفههاي اجتماعي و اقتصادي کارآفرينانه در
آن کدامند؟ به عبارت ديگر منطق کارآفرينانه کنش اقتصادي دريانيهاي آذريزبان در
بخش سوپرمارکتو فروشگاه زنجيرهاي چيست و اينکه چگونه ميتوان کنش اقتصادي
آذريزبانها بويژه دريانيها را در بخش سوپرمارکت و فروشگاه زنجيرهاي تبيين نمود.

رويکردهاي کالسيك اقتصادي به دنبال تبييني از کنشگران انساني هستند که محدود به
مفهوم پاراتويي از «انسان اقتصادي» بوده و تنها معيار آنها از کنش اقتصادي کسب سود و
1- Mixed embeddedness

درآمد هست .اما با تلقي شومپيتري ،اين انسان اقتصادي به «انسان کارآفرين» تبديل
ميشود که تنها به دنبال تعقيب منافع و اغراض شخصي نبوده و رفتارهاي او قابل تقليل به
منافع صرفا اقتصادي و سودجويانه نميشود .در برداشت جامعهشناختي ،از کارآفريني ،به
دنبال فهمي از کنشگر اقتصادي هستيم که اغراض اقتصادي او محدود به منافع فردي
نبوده ،بلکه او داراي «قدرت ترکيب منابع» نيز هست .يك انسان کارآفرين از طريق هدايت،
رهبري و قدرت بسيجکنندگي باال اين قابليت را دارد که آن منابع را در جهت اهداف و
اغراض فردي و گروهي هدايت کرده و نقش کارآفرين اجتماعي را از طريق ترکيب بهينه
منابع تاريخي ،اجتماعي و فرهنگي ايفاء کند .در اين برداشت انسان کارآفرين ،حتي ،محدود
به متغيرهاي روانشناختي-اقتصادي چون ريسكپذيري ،روحيه خالقانه ،نوآوري و ميل به
پيشرفت نبوده ،بلکه اين قابليتها را بهمثابه منابعي قابل اتکاء به خدمت ميگيرد تا با ساير
متغيرهاي اجتماعي ترکيب کند.
در برداشت اجتماعي از انسانهاي کارآفرين هم شرايط و ساختارها مطرح هستند و هم
عامليت و کنشگر انساني .يك برداشت ناروا از انسانهاي کارآفرين اين است که آنها تحت
هر شرايطي حتي شرايط سخت و طاقتفرساني بايستي رسالت نجاتبخشي را براي کسب
درآمد ،ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي ايفاء کنند؛ تصور ميشود که اين گروه از انسانها
داراي قابليتهاي ويژه بوده و تحت هر شرايطي ميتوانند موفق باشند .لذا اين برداشت ناروا
از کارآفرينان شکل گرفته و انتظار ميرود که بار عملکردهاي نادرست دولتها و نظام معيوب
بروکراتيك را به دوش بکشند ،و از طرف ديگر با معيارهاي اقتصادي تصور ميشود که اين
گروه از افراد انسانهاي خالق ،نوآور و ايدهپرور بوده و توانايي خروج و رهايي يك اقتصاد
معيوب از بنبستها و بحرانهاي اقتصادي را دارند .اما واقعيت اين است که انسانهاي
کارآفرين با همه قابليتها و تواناييهاي فردي و اجتماعي محصول شرايط و ساختارهاي
خاص خود هستند .اين گروه از ساختارها تأثير پذيرفته و برآنها تأثير ميگذارند .لذا فرض
جامعهشناختي کارآفريني ،بسترمندي کنش اقتصادي آنها و در عين حال عامليت اقتصادي-
اجتماعي و قدرت ترکيب منابع و بسيجکنندگي کارافرينان اجتماعي و اقتصادي است.

در قرن  70ژان باتيست سي بهعنوان يکي از پيشگامان اقتصاد کالسيك که قانون معروف
سي -تقدم عرضه بر تقاضا و ماهيت خود بنيادي بازار براي ايجاد اشتغال کامل -از نظريات
معروف اوست ،اولين بار مفهوم کارآفريني را بکار برد .براي باتيست سي مفهوم کارآفريني
معادل «خلق ارزش »7بوده و هدف اصلي تمام فعاليتهاي اقتصادي در جهت خلق ارزش
توليدي ميباشد .در واقع هر فعاليت اقتصادي در ذات خود به دنبال خلق ارزش توليدي
هست و تنها در چنين شرايط هست که کارآفريني شکل ميگيرد .براي باتيستسي
کارآفرين با انتقال منابع اقتصادي ارزش توليدات را از سطحي پايين به سطحي باالتر تغيير
ميدهد و بازده بيشتري ايجاد مينمايد (احمدپور و بهروزآذر.)20 :7000 ،
تلقي آدام اسميت از انسان کارآفرين معطوف به ماهيت نظام اقتصادي بوده و ضمن
مخالفت با نظام اقتصاد دولتي ،معطوف به شکلگيري نظام مالکيت خصوصي و سرمايهداري
در فضاي رقابتي به منظور کسب کارآيي و سود هست .در واقع از آنجا که موضوعاتي چون
توليد ،ارزش افزوده ،کسب سود و خلق ارزش توليدي در فضاي رقابتي و تخصصي از
مباحث محوري در انديشه نظريهپردازان کالسيك هست ،بر اين اساس در تعريف کارآفريني
نيز به وجه توليدي و خلق ارزش توليدي تأکيد دارند .به عبارت ديگر کارآفريني نوعي ارزش
افزوده توليدي و خلق ارزش به مثابه تبديل مواد خام و ثروت به سرمايه توليدي هست که
باعث رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال ميگردد .در واقع ديگر کارآفريني اقتصادي نوعي
کارآفريني توليدي و خلق ارزش توليدي هست.
عالوه بر رويکرد ژانباتيستسي در طرح مفهوم «خلق ارزش توليدي» براي کارآفريني،
پارتو نيز با طرح مفهوم «انسان اقتصادي» نقش عامليت و انسان کارافرين را به کنشگر
جوياي سود و منفعت تقليل ميدهد .در واقع وجه اقتصادي کارآفريني در انديشه کالسيك
اقتصادي داللت بر خلق ارزش و وجه نئوکالسيك آن اشاره به وجه منفعتطلبي و وجه
ابزاري فرد کارآفرين است که به تعقيب منافع شخصي دست ميزند.

1- Create Valuo

در کل به نظر ميرسد که رويکردهاي کالسيك و نئوکالسيك به کارآفريني ابزاري و
تقليلگرايانه بوده و تنها فردگرايي اقتصادي با هدف خلق ارزش توليدي و کسب سود توجه
دارند .همانطور که از نظر سوئدبرگ نيز معتقد است که نظريهپردازان کالسيك و
نئوکالسيك اقتصادي به وجه اجتماعي کارآفريني زياد توجه نکرده و در مقابل به موضوع
کسب سود ،فايده و منفعت فردي عالقه نشان ميدهند(سوئدبرگ.)77 :7000 ،

بزرگترين سهم اقتصاددانان در پرداختن به کارآفرين و کارآفريني متعلق به مکتب اتريش و
نظريهپردازان آن بهويژه جوزف شومپيتر هست .اين گروه از نظريهپردازان به دليل تأکيد بر
ويژگيهاي فرايندي ،پويا و متحولشونده اقتصاد بر نقش بارز کارآفرينان در خلق اين پويايي
تأکيد خاصي دارند .در واقع وجه مميزۀ و ممتاز مکتب اتريش توجه به وجه فرايندي اقتصاد
هست که در آن چرخههاي اقتصادي به وسيله انسان کارآفرين ،نوآور و ريسكپذير رقم
ميخورد.
لودويك فون ميزس ( )7007-70010نظريهاي در خصوص کارافريني ارائه ميدهد که
در آن قابليت و توانمندي انسان کارآفرين همانا قدرت پيشبينيکننده او از وقايع نامعلوم
اقتصادي است .از نگاه ميزس کارآفريني به عدم اطمينان از مجموعههاي عرضه و تقاضا در
آينده مربوط ميشود (سوئدبرگ )70 :7000 ،و اينکه انسان کارآفرين با درک شرايط عدم
اطمينان دست به انتخابي ميزند که نتيجه آن موفقيت اقتصادي است .ميزس از «خطاي
کارآفريني» نيز سخن به ميان ميآورد که اين خطاها او را وادار به تعقيب بيوقفه منافع خود
و خلق فرصتهاي جديد ميکند.
فرانك نايت ( )7002-7015از ديگر نظريهپردازان مکتب اتريش هست که کارآفريني را
با«ريسك و شرايط عدماطمينان» پيوند زده و معتقد است که انسان کارافرين انساني
ريسكپذير بوده و قادر هست در شرايط عدم اطمينان دست به انتخاب بزند.
عالوه بر ميزس و نايت ،فردريش فون هايك( )7000-7005نيز در طرح کارآفريني به
ويژگي عملي کارآفرين اشاره دارد که مستلزم «فرايند کشف» دانش جديد و ناشناخته

اقتصادي از طريق فرايند کارآفرينانه و خالقانه هست .در واقع از نظر هايك ويژگي بارز
انسان کارآفرين توجه به بعد اقتصادي کشف مسيرهاي جديد و نو در حوزه اقتصادي است
که با پويايي و نوآوري همراه هست (سوئدبرگ.)70 :7000 ،
در نهايت سهم بارز شومپيتر در طرح کارآفريني تأکيد بر «قدرت ترکيب منابع»
کارآفرينان هست که ميتوانند اهداف اجتماعي و اقتصادي را براي اهداف اقتصادي خود
بسيج کرده و باهم ترکيب کنند .در واقع شومپيتر هم بر ويژگي نوآورانه کارافرينان تأکيد
دارد و هم بر ويژگي خالقه آنها در ترکيب منابع (دوريته.)502 :7001 ،
منظور از منابع تنها منابع اقتصادي نبوده ،بلکه شامل منابع اجتماعي و فرهنگي و
ارزشي هست و انسان کارآفرين توانايي ترکيب اين منابع براي دستيابي و تحقق اهداف
اقتصادي را داراست .لذا انسان کارآفرين در ديدگاه شومپيتر قابل تقليل به انسان اقتصادي
پاراتويي نبوده بلکه در تعقيب اهداف اقتصادي خود به دنبال نوآوري ،خالقيت و ترکيب
منابع هست.
نتيجه اينکه در رويکردهاي اقتصادي انسان کارآفرين انساني است که اوالً در انديشه
«خلق ارزش توليدي» است و در ثاني «نوآور ،خالق و ريسكپذير» بوده و در نهايت با
قابليت بااليي خود در «ترکيب منابع» به تعقيب اهداف اقتصادي خود ميپردازد.

تحليلهاي جامعه شناختي و انسان شناختي از کارآفريني تحت تأثير نگرش شومپيتر بوده،
که براساس آن انسان کارآفرين قدرت ترکيب بااليي داشته و ميتواند منابع اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي را براي تحقق اهداف اقتصادي خود بسيج کند .اما وجه تمايز کارآفرين
اقتصادي و اجتماعي ،ريشه در نظام ارزشي و اهداف اجتماعي کارآفرينان دارد .در واقع
کارآفرين اجتماعي داراي داللتهاي حكکننده اجتماعي و فرهنگي است که ريشه در نظام
ارزشها و باورهاي آنها دارد .بر اين اساس کارآفرين اجتماعي واجد ويژگي حكشده و
نهادينهکننده است که به رفتارهاي اقتصادي آنها وجهه انساني و اخالقي ميدهد.

بيشك سهم ماکس وبر در تحليل کارآفريني و انسانکارآفرين همان اندازه برجسته و
ممتاز هست که سهم وي در جامعهشناسي و جامعهشناسي اقتصادي برجسته است .در واقع
آن چيزي که وبر را متمايز و ممتاز ميکند ارائه تصويري اجتماعي و فرهنگي از انسان
کارآفرين است که ويژگيهاي کارآفرينانه او از نظام ارزشهاي فرهنگي و تاريخي
حكکننده برخاسته است ،اما اين نظام ارزشهاي حكکننده متفاوت از رويکرد سيستمي
پارسونزي بوده ،بلکه ريشه در تبيين تفهمي و تفريدي خاص وبر دارد .وبر بر اساس تبيين
تفهمي توانسته پيوندي بين فرديت تاريخي و ساختاري انسانکارآفرين ايجاد کند که هم
ريشه در تاريخ خاص خود داشته و هم ريشه در بسترهاي اجتماعي و فرهنگي ساختارمند
دارد (وبر .)7011 ،در واقع وبر در تحليل خود هم به فرديت تاريخي کارآفريني اشاره دارد و
هم به عليت ساختاري و حكکننده کارآفريني توجه ميکند.
سهم وبر در تحليل کارآفريني را ميتوان به چند بخش تفکيك کرد.
کارآفرين به مثابه انسان فرهمند و کاريزما از نظر وبر با ويژگيهاي منحصربه فرد در بسيج
منابع ،رهبري و قدرت هماهنگي اجتماعي ميتواند به تحقق اهداف اقتصادي کمك کند
(وبر.)10 :7011 ،
هدف وبر در طرح کارآفرين به مثابه شخصيت نمونه آرماني و ايدهآل بازسازي عقالني
(آرون )270 :7011 ،کنشهاي اقتصادي او هست .در واقع تاريخ انديشه وبر دربرگيرنده
نمونههاي تاريخي منحصربفرد اما پراکنده و متفرق از ويژگيهاي انسانهاي کارآفرين
هست که بازسازي عقالني اين نمونههاي منفرد و پراکنده و تبيين تاريخي آن هدف وبر
بوده است .به عبارت ديگر در اين رويکرد انسان کارافرين انسان معمولي و همهجايي نيست
بلکه انسان کارآفرين داراي مصاديق متفرق و پراکنده تاريخي است که شناسايي و
جمعبندي تبييني اين مصاديق هدف وبر بوده است.

کارآفرين به مثابه منظومه حكکننده فرهنگي و اجتماعي در انديشه وبر تصويري از انسان
کارآفرين ارائه ميدهد که در آن انسان کارآفرين تجسمي از هويت فرهنگي و تاريخي خود
هست .انسان اقتصادي برخالف رويکردهاي اقتصادي انساني بيريشه و صرفاً منفعتطلب
نيست ،بلکه انساني است با اصالت تاريخي و فرهنگي که بخش عظيمي از رفتار و
کنشهاي اقتصادي او رنگ و بوي فرهنگي را دارد .گويي انسان کارآفرين نماينده فرهنگي
و يا آيينه فرهنگي ارزشهاي جامعه خود هست و کنش اقتصادي او نيز صبغۀ فرهنگي دارد
(وبر.)10 :7011 ،

کارآفريني قومي و شبکهاي اغلب با پديده مهاجرت گره خورده است .رويکردهاي متعارف
کارآفريني قومي و شبکهاي از مهاجرت اغلب بر جنبههاي منفي آن تأکيد داشته و نقش
مهاجرت در توسعه نقاط مبدع و مقصد را مورد غفلت قرار ميدهد (يادگاري ،سناييفرد،
 .)50 :7000در واقع رويکرد متعارف از مهاجرت آن را با پديدههاي بزهکاري ،حاشيهنشيني
شهري ،سکونتگاههاي غيررسمي ،دستفروشي ،تکديگري و در کل با نگاه آسيبشناختي
مورد تحليلقرار داده است و تا حد ممکن از رويکرد ايجابي و مثبت به مهاجرت امتناع
مي کند .به اعتباري رويکرد متعارف از مهاجرت بويژه مهاجرت روستائيان به شهرها اغلب بر
وجوه ساختاري و غيرارادي آن ميپردازد که زمينهساز مهاجرت به شهرها شده و الجرم
پيامدهاي ناخواسته و منفي به همراه داشته است .در ايران اين نوع تحليل با انقالب سفيد
دوره پهلوي ،اصالحات ارضي و پيامدهاي ناخواسته بعد از آن همراه بود که باعث تبديل
اکثريت رستائيان به کارگران مزدبگير شهري و هجوم (مهاجرت) صدهاهزار روستايي
بيزمين به سوي بازار کار شهرها و حاشيه شهري گرديد (موثقي.)520 :7000 ،
در رويکرد متعارف ،نقش نيروهاي اجتماعي خالق ،کارآفرين و پيشگام در مهاجرت مورد
غفلت واقع شده و پديده مهاجرت را تنها پيامد ناخواسته و منفي توسعه ناموزون قلمداد
کردهاند .اما رويکردهاي جديد درباره مهاجرت بويژه رويکرد جامعهشناسي اقتصادي ،پديده

مهاجرت در پي وند با روحيه کارآفريني پيوند داده و نقش کارآفرينان را در بازآفريني نهادي
شبکه روابط اجتماعي و تقويت سرمايههاي اجتماعي هموندي و پيوندي در محيطهاي
شهري مورد توجه قرار ميدهد.
با رويکرد جديد ،ظهور کارآفريني قومي -شبکهاي چه در ميان اقليتهاي مهاجر و چه
غيرمهاجران با قابليتهاي فرهنگي ،اجتماعي و تاريخي آنها گره خورده و به نهادسازي و
بازتوليد ارزشهاي خاستگاهي در مبدأ محل سکونت و در شهرهاي مقصد مدد ميرسانند.
اين گروه داراي تأثيرات و پيامدهاي مثبت در حاشيه فضاهاي شهري و فعاليتهاي
غيررسمي داشته و توانسته در ظهور نوعي کارآفريني قومي-شبکهاي دامن بزنند .کارآفرينان
مهاجر بيش از آنکه به واسطه جبر ساختاري نظير اصالحات ارضي به حاشيه محيط شهري
رانده شوند ،اساس روحيه کارآفريني و منطق عرضه و تقاضاي اقتصادي به دنبال دستيابي
به فرصتهاي اقتصادي بکر و مناسب بودهاند (والدينگر و همکاران.)725: 7002 ،

(منبع :محققيافته)

روش مورد استفاده در اين مقاله کيفي و با استفاده از روش مردمنگارانه و اتنوگرافي بوده
است .در اين روش سعي شده با استفاه از انواع مشاهده مشارکتي و مصاحبه منطق
کارآفرينانه در رفتارهاي اقتصادي دريانيها تبيين گردد .جامعه آماري در اين تحقيق
دريانيهاي آذريزبان سوپرمارکتدار در تهران بوده و با استفاده از نمونهگيري هدفمند و
دردسترس با حدود  09نفر به شيوه تکنيك گلوله برفي مصاحبه صورت گرفته است .در

اعتبارسنجي نيز بر اساس معيار اشباع شدگي و بسندگي موضوعي عمل شده و هنگامي که
ادله و يا تم جديدي وجود نداشته مصاحبهها و حجم نمونه خاتمه يافته است.
در کل روش تحقيق به لحاظ ماهيت ،کيفي ،ابزار جمعآوري دادهها مصاحبه ،ابزار تحليل
دادهها روش مردمنگارانه بوده که در ميان دريانيهاي مقيم تهران و فعال در بخش
سوپرمارکتداري و فروشگاه زنجيرهاي با حجم نمونه  09نفر و به شيوه نمونهگيري هدفمند
و در دسترس صورت گرفته است که اعتبار آن بر اساس منطق اشباع نظري 7بوده است.

پيشينه مهاجرت دريانيها پيشگامان درياني به تهران از دهه  7059به بعد برميگردد.
پيشگام اين گروه با روحيه کارآفريني بااليي که داشتند مدتي در کشور جمهوري آذربايجان
فعلي مهاجرت کرده و به شغل قهوهخانه و احداث غذاخوري همت گماشتند و بعد از مدتي
به دليل حفقان سياسي و غلبه تفکرات کمونيستي آن زمان برخي به ترکيه و برخي به ايران
و تهران مهاجرت ميکنند .حاجي مهدي ابراهيمي درياني با ورود به تهران با يك دوچرخه
به شغل کبريت فروشي و چاي فروشي براي قهوه خانهها شروع ميکنند اما خيلي زود وارد
دنياي تجارت چاي با هنديها شده و زمينه مهاجرت گسترده دريانيها به تهران ،محله
پاتريس لولومبا ،شهر آرا و محله دريان نو فعلي را رقم ميزند .به قول يکي از
سوپرمارکتداران در خيابان فاطمي تهران؛
«زماني که اولين بار دريانيها به تهران آمد در شرايط بسيار سخت بودند .زماني که آنها
با ماشينهاي ديزلي به تهران آمدند خيليها جرأت آمدن و مهاجرت به تهران را نداشتند اما
آنها به تهران آمدند و خيلي هم هواي همديگر را داشتند».
همچنين يکي از کسبه در خصوص تجربه اوليه دريانيها گفته بود:

1- saturation

«دريانيها در ابتدا در محله ستارخان فعلي تهران و شهرآرا که حاشيه غربي تهران بود
مستقر شده و چون با مرکز شهر فاصله داشتند باهم يك مينيبوس اجاره کردند تا تهران
رفت آمد کنند».
بر اساس مشاهدات و آمارهاي غيررسمي تعداد  0999خانوار درياني در تهران هستند که
بيش از  099نفر آنها سوپرمارکت دار بوده و از اين ميان  09سوپرمارکت دار عضو فروشگاه
زنجيره اي ياران دريان هستند .اين گروه در فروشگاه زنجيرهاي ياران دريان به صورت
شبکهاي به فعاليت خدماتي مشغول هستند که توان رقابتي آنها را باال برده است.
حوزه فعاليتهاي توليدي و خدماتي دريانيها بيشتر به بخش صنعت غذايي ،توليدکنندگان
برندهاي معتبر آب ميوه ،شکالت ،کيك و همچنين واردکنندگان و توليدکنندگان عمده چاي
و رستورانداري ،و سوپرمارکتداري هست .البته در حال حاضر در بخش مسکن و ساخت و
ساز هم فعاليت چشمگيري دارد اما فعاليت غالب در زمينه سوپرمارکتداري و فروشگاه
زنجيرهاي هست.
در مصاحبه با يکي از شندآباديهاي مقيم تهران که در راسته لوازم خودرويي فعاليت
داشتند ،معتقد بودند که:
«به نظر من يکي از داليل اصلي موفقيت و معروفيت دريانيها نوع شغل خدماتي آنها
(سوپرمارکتداري) هست که در سر هر کوچه و خياباني و در نبش خيابانهاي معروف مغازه
و سوپرمارکت دارند و مردم و شهروندان آنها را ميشناسند که باعث معروفيت آنها شده
است».

آنچه در ارتباط با دريانيها زبانزد عام و خاص بوده و همه درباره آن اتفاقنظر دارند ،به
عبارتي نقل محافل هست؛ «وجود نوعي اتحاد ،انسجام و همبستگي عجيب در ميان
دريانيهاست»؛ نوعي پدرساالري کاريزماتيك و خانوادگي ،خويشاوندي گسترده و متحد که

انحصار بخشي از اقتصاد را اختيار دارند (يادگاري و سناعيفرد .)50 :7000 ،آنها راز پيشرفت
خود را نه در خودمحوري و فردگرايي بلکه در کار متحد جمعي و هماهنگ جستجو
ميکردند .روحيه سختکوشي ،تابعيت ،تداوم و استمرار ،موقعيتشناسي و هماهنگي خود با
نوع فعاليت اقتصادي (سوپرمارکت داري) در مجاورت روحيه اتحاد و انسجام ،بخشي از منطق
کارآفريني دريانيهاست که آنها را پيشگام فعاليت خود قرار داده است.
مجموعه عواملي که داللت بر منطق کارآفريني دريانيها بوده و تصويري کلي از
موفقيتهاي آنها در حوزه فعاليت خود ترسيم ميکند عبارتند از:
ـ نقش پيشگامي و رهبري حاج مهدي ابراهيميدرياني؛
ـ مسئوليت اجتماعي و پيوند آن با روحيه تجاري؛
7
ـ خويشاوندگرايي و روحيه تجارت خانوادگي و فاميلي ؛
ـ نهادگرايي و حك شدگي اجتماعي با ايجاد انجمنهاي زادگاهي و شبکههاي اجتماعي؛
ـ فعاليتهاي اقتصادي همسو و زنجيرهاي.

امروزه سبكهاي رهبري متناسب با گستره فعاليتهاي رسمي و غيررسمي دامنهدار و وسيع
بوده و در دستههاي مختلفي جايميگيرد؛ سبكهايهاي نظير رهبريکاريزماتيك،
رهبـريکارآفرين ،رهبـريدستوري و کـنترلي ،رهبـريبازار آزاد ،رهـبريصلحطلب،
رهبريخدماتي ،رهبريمحلي و رهبريارتباطي که هرکدام از اين سبكهاي رهبري
خاستگاهها ،کارکردها و الزامات خاص خود را دارند (.)Blanken, 2013: 70
رهبري محلي مفهومي که جايگاه خاصي در مطالعات توسعه بويژه توسعه و ترويج
روستايي ،نوآوري محلي ،پذيرش ايدههاي نو در اجتماعات محلي و کارآفريني دارد؛ عبارت
است از يك نظام غيررسمي متشکل در يك جامعه که در آن چهار عنصر رهبر ،پيروان،
1- Nepotism

مسئله و مشکل و راهحل و رفع مسائل و مشکالت در آن جامعه وجود داشته باشد (شهبازي،
 .)592 :7002آنچه در بحث رهبري محلي حايز اهميت هست وجود يك يا چند رهبر محلي
و گروهي پيرو و تابع که مايل به برقراري ارتباط و ايجاد شبکه روابط اجتماعي براي حل
مشکل و يا ترسيم راهحل مناسب براي آينده گروه باشند .بر اين اساس رهبري محل به
لحاظ اجتماعي به تنهايي نميتواند با قابليتهاي شخصي و کاريزماتيك خود به اهداف
گروهي دست يابد بلکه هر موفقيتي در گرو وجود روحيه تابعيت و اطاعتپذيري و احساس
نياز در گروههاي پيرو هست .اين مسأله (رهبر-پيرو و تابع  -متبوع) در صورتي قابل فهم
خواهد بود که بدانيم هيچ الزامي براي افراد در ورود به شبکهها از جمله شبکههاي مهاجرين
نبوده و ماهيت اين شبکهها بيشتر افقي هست تا عمودي و الزامآور.
رهبري محلي از جمله سبكهاي مديريتي است که مصداق رهبري حاج مهدي
ابراهيمي درياني ميباشد؛ البته ساير سبكهاي رهبري نظير رهبري کاريزماتيك ،خالق و
بازار آزاد نيز در مورد حاج مهدي ابراهيمي درياني مصداق داشته ،ولي رهبري محلي
بارزترين سبکي است که ميتوان مصاديق آن را در کنشها و رفتارهاي او جستجو نمود؛
پيوند حاج مهدي با روستاي دريان ،خاستگاه محلي و روستايي او ،عالقه وافر او به
ارزش هاي محلي و خويشاوندي و تالش براي ايجاد شبکه اجتماعي قوي و کارآمد از طريق
تقويت سرمايهها و روابط اجتماعي درون گروه ويژگيهايي هستند که سبك مديريتي حاج
مهدي ابراهيمي درياني را در زمره سبك مديريت محلي قرار داده است.

خاستگاه حاج مهدي از روستاي دريان
پيوند خانوادگي ،خويشاوندي ،فاميلي با روستاي دريان
عالقه وافر او به ارزشهاي محلي و خويشاوندي در روستاي دريان
اقدامات ترويجي ،خيرخواهانه و اطالعبخشي در ميان اهالي روستاي دريان
تالش براي ايجاد شبکه اجتماعي قوي و کارآمد از طريق تقويت سرمايههاي
انساني ،فرهنگي و اجتماعي دريانيها

با سيري در تاريخ زندگي دريانيها و تبيين فرايند فعاليتهاي اقتصادي و تجاري
موفقيتآميز آنها ميتوان شاهد فراز و نشيبهاي فراواني بود ،ولي ترسيم اين فرايند پرفراز و
نشيب بدون وجود حاج مهدي ابراهيمي درياني هيچ لطفي نداشته و غيرممکن هست.
هرچند حاج مهدي ابراهيمي درياني به همراه برادر بزرگ خود حاج علياکبر پيشگام و
نماينده نسل اول دريانيها هستند ،ولي آثار و پيامدهاي اقدامات اوليه و اساسي آندو ،امروزه
بعد از دو نسل نمودار شده است .حاج مهدي ابراهيمي درياني که "مرد سال" يا مرد
کارآفرين سال  7001قبل از انقالب و در دوره پهلوي بوده ،فردي دورانديش ،کارآفرين ،و
خالق بوده که رمز موفقيت خود را در موفقيت و اعتالي نام و آوازه دريانيها ميدانست.7
حاج مهدي ابراهيمي درياني نظير هر کارآفرين خالق و نامداري ميتوانست در حوزه فعاليت
اقتصادي خود (واردات و صنعت چاي ،سوپرمارکتداري ،ساختمانسازي) بدون نياز به
درياني ها موفق بوده و به اهداف شخصي و فردگرايانه خود در پيشرفت مادي و رفاه
اجتماعي دست يابد ،ولي آوازه اصلي او بيشتر مرهون اقدامات انساندوستانه ،خيرخواهانه،
نهادي و مسئوليتهاي اجتماعي است که باعث تبديل مهاجران بينام و نشان به مالکان و
پيشگامان صنعت مواد غذايي و صنف سوپرمارکتداري گرديد.
اقدامات حاج مهدي ابراهيمي درياني به عنوان پيشگام ميتوان به شرح زير بيان نمود:
ـ اولين کسي که با روحيه مهاجرپيشگي به همراه برادر خود به روسيه ،بعد به اورميه و
در نهايت به تهران سفرکرده و در نهايت در آن استقرار يافته است (حوالي سالهاي
7509تا)7099؛
ـ حاج مهدي ابراهيمي درياني اولين کسي بوده که در تهران سوپرمارکت درياني (اخوان
دريان) را تاسيس نموده است (حوالي سالهاي)7072-7079؛
ـ اولين بار محله دريان نو ،شهرآرا و بخشهايي از ستارخان را خريدراي و به نام
روستاي خود يعني دريان و شرکت خود يعني شهرآرا نامگذاري کرده است؛
7ـ در اغلب مصاحبههاي انجام شده نقش حاج مهدي درياني در موفقيت دريانيها مورد تأکيد بوده و از ايشان به بزرگي ياد
ميکردند.

ـ حاج مهدي ابراهيمي درياني اولين کسي بوده که با روحيه کارآفريني خود فرصتها و
بسترهاي بکر فعاليت در تهران را شناخته و به دريانيها گفته که نهنگ (درآمد و ثروت)
در درياست پس به سوي دريا (تهران) 7سفرکنيد؛
ـ حاج مهدي ابراهيمي درياني اولين شخصي بوده ضرورت اتحاد و سرمايههاي انساني
و اجتماعي دريانيها را کشف و آنها را به اتحاد ،انجام از طريق فعاليتهاي مشترک
دعوت کرده است.
ـ او اولين شخصي بوده که ارزش زمين بويژه زمين تجاري در تهران را درک کرده و
دريانيها را به آن تشويق نموده است.
ـ او اولين شخصي بوده که به دريانيها گفته بود« :هرکجا مغارزه نبش و در دسترس
هست بخريد پس هرکجا مغازهاي نبشي ديدي بدان که مال دريانيهاست» (مصاحبه با
گروهي از دريانيها).
ـ او اولين شخصي بوده که با تاسيس صندوق قرضالحسنه به دريانيها براي خريد
مغازه پول ميداده و آن ها را تشويق ميکرده است؛
ـ حاج مهدي ابراهيمي درياني اولين که بوده که ضرورت فروشگاههاي زنجيرهاي را
فهميده و به دنبال فعاليت اقتصادي مشترک براي دريانيها بوده است.
در مصاحبه صورت گرفته با قائم مقام فروشگاههاي زنجيره ياران دريان -آقاي مطلبي-
گفتند:
«ايده فروشگاههاي زنجيره در واقع متعلق به حاج مهدي ابراهيمي درياني بوده ولي
نتوانست به آن جامع عمل بپوشاند و امروز ما با تاسيس اين فروشگاه زنجيرهاي به خواسته
دروني او از دريانيها عمل کرديم ،چون او به دريانيها ميگفت دريانيها بايد متحد شده و
به يك فعاليت اقتصادي مشترک انجام دهند».

7ـ ضربالمثلي که حاج مهدي درياني به زبان ترکي به اهالي روستاي دريان ميگفته که "القّا دريادادي" يعني نهنگ در درياست
لذا به وي دريا بياييد.

در زير به برخي از ويژگيهاي حاج مهدي ابراهيمي درياني در ارتباط با مسئوليتهاي اجتماعي
پرداخته ميشود که از مصاحبه با دريانيها و سوپرمارکتداران درياني بدست آمده است.
«حاج مهدي ابراهيمي درياني يکي از چهرههاي سرشناس درياني هست که ساخت بخشي از
بازار شبستر با حمايت مالي او بوده است او در طول عمر خود بيش از  09مدرسه در آذربايجان
شرقي بويژه در دريان ساخت که سهم بزرگي در باسوادي مردم آن خطه داشت ،مدرسه» (مصاحبه
با مطلبي)».

« حاج مهدي ابراهيمي درياني بنيانگذار محالت دريان نو ،شهرآرا ،تهران ويال بوده و با
سرمايه شخصي خود براي اولين بار آپارتمانهاي  29متري را بعد از به تصويب رساندن در
مجلس در محله شهرآرا تأسيس نمود ،در حالي هنوز فرهنگ آپارتماننشيني در تهران رايج
نبوده و حتي خيليها تصور نميکردند که در طبقه دوم واحد آنها خانواده ديگري ساکن شده باشد.
بيمارستان فوق تخصصي شهيد هاشمينژاد تهران در سال 7001توسط مرحوم حاج مهدي
ابراهيمي درياني وقف شد که ابتداء بنا بود به نام شخصي ايشان باشد ولي بعدها اسم آن تغيير
يافت .در واقع بنيان مشارکت در ميان دريانيها را حاج مهدي گذاشت» (مصاحبه با مطلبي).

احداث مدرسه اتحاد روستاي دريان
احداث مدرسه دخترانه ابراهيمي روستاي دريان
کمك به احداث بازار شبستر
درمانگاه و بهزيستي روستاي دريان
احداث بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران
احداث خط لوله آبکشي
احداث برق روستاي دريان
احداث محله دريان نو ،شهرآرا و پاتريس لولومبا
احداث صندوق قرضالحسنه دريانيها
اولين شرکت بستهبندي چاي عقاب در ايران

7052
7051
7009
7001
7001
7029
7009
 7009به بعد
7050
7009

حاج مهدي ابراهيمي درياني مانند بسياري از تجار ايراني به اصل اخالقي پايبند بوده و
اقدامات خيرخواهانه زيادي را در تهران و در زادگاه خود (روستاي دريان) انجام داده بود.
همانطور که در سطوح فوق گفته شد اقدامات خيرخواهانه و به تبع آن مسئوليت اجتماعي
حاج مهدي ابراهيمي درياني حول چهار محور در گردش بوده است که شامل اطالعرساني،
نهادسازي ،اقدامات خيرخواهانه و وحدتبخشي بوده است.
محور اقدامات و مسئوليتهاي اجتماعي حاج مهدي ابراهيمي درياني را ميتوان در ذيل
چند مجموعه دستهبندي و تفکيك نمود:
ـ اقدامات اوليه مبتني برآگاهي بخشي و اطالعرساني
حاج مهدي ابراهيمي درياني به همراه برادر خود در بازگشت به روستاي دريان به همه
همکيشان و آشنايان خود گفت که نهنگ(ثروت) در درياست(تهران) اگر قصد آن را داريد
عزم دريا کنيد . .او در آگاهي بخشي و پذيرش ايدههاي نو در ميان دريانيها نقش بارزي
داشته است .امروزه اين عبارت ضربالمثلگونه او زبانزد تمام دريانيهاست؛ گويي اين
عبارت در تحريك ،تشويق و انگيزش دريانيها براي حرکت و مهاجرت به تهران نقش
بارزي داشته است.
«او به دريانيها ميگفت؛ سعي کنيد مغازههاي نبش را در تهران بخريد ،سعي
کنيد يك فعاليت اقتصادي واحد داشته باشيد ،هواي همديگر را داشته باشيد ،تجربه
خود را در اختيار ساير دريانيها قرار دهيد ،حتي اين فروشگاه زنجيرهاي ياران دريان
که امروز فعال هست از ايدههاي آن مرحوم بود» (مصاحبه با مطلبي).

ـ اقدامات انسجامبخش و وحدتآفرين
تالشهاي حاج مهدي ابراهيمي درياني تنها محدود به آگاهيبخشي و اطالعرساني
صرف نبوده ،بلکه سياست تشويقي با تمرکز دريانيها محالت خاص و تأکيد برهمدلي و
وحدت دريانيها باعث شد تا زمينههاي الزم براي تثبيت هرچه بيشتر دريانيها فراهم گردد.
«آنچه بيش از همه باعث شده يا نام حاج مهدي در ميان دريانيها ماندگار شود
عالقه او به اتحاد و انسجام دريانيها بود .او ميگفت؛ دريانيها بايد هرجوي شده

باهم متحد باشند و يك فعاليت واحد انجام بدهند تا موفقتر شوند .او به دريانيها
مي گفت هوايي همديگر را داشته باشيد ،درياني نبايد در تهران غريب باشد ،هرجا شده
همديگر را پيدا کنيد و به همديگر کمك کنيد» (مصاحبه با مطلبي).

ـ اقدامات نهادي و مبتني بر استقرار و نهادسازي اجتماعي
بارزترين نوع فعاليت حاج مهدي ابراهيمي درياني تالش او براي تثبيت و نهادينه کردن
اقدامات خيرخواهانه و اجتماعي بود .حاج مهدي ابراهيمي درياني تنها به اقدامات
خيرخواهانه و انساندوستانه بسنده نکرد بلکه سعي نمود با نهادينهکردن اين اقدامات زمينه
براي پيوند فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دريانيها فراهم کند .دريانيها نه تنها در عرصه
فعالتي اقتصادي و سوپرمارکتداري فعال و موفق هستند ،اقدامات اجتماعي و خيرخواهانه
خود را نهادينه کرده و تثبيت نمودهاند .در واقع رمز اصلي اقدامات او نه در اقدامات
خيرخواهانه بلکه زمينهسازي براي تداوم و تثبيت اينگونه اقدات از طريق نهادسازي بوده
است .حاج مهدي ابراهيمي درياني با ايجاد هيات امناي دريان و تاسيس صندوق
قرضالحسنه دريانيها ،پيشگام ايجاد انجمن زادگاهي در تهران بودن که نتايج آن را
ميتوان در سراسر زندگي دريانيها مشاهده نمود.
حاج مهدي ابراهيمي درياني با تاسيس محله دريان نو در اولين اقدام براي نهادسازي،
تالش نمود تا نام روستاي دريان ،که تداعي تمامي ارزشها ،شبکه روابط فاميلي و
خويشاوندي و يادآور هويت قديمي و تاريخي آنها بود ،در تهران زنده کند .شايد اين اقدام
ريشه در وابستگي و تعلق قلبي او به روستا ،نام و خاطرات آن هست که با ايجاد آن در
تهران به انتقال هويت محلي خود به فضاي اجتماعي متفاوت يعني تهران اقدام نمود.
«خاطره يکي از آذريزبان ها در مورد شرايط سخت هنگام مهاجرت به تهران اين بود
که من زمان مهاجرت به تهران کودکي 79ساله بودم که نزد اقوام مادري خود در تهران
مهاجرت کردم ،موقع مهاجرت با خود يك چوبدستي و کفش چارق قديمي داشتم که امروز
بعد از  29سال هنوز آنها را با خود نگهداشته و مواقعي به فرزندان خودم نشان ميدهد تا
شاهد سختي ها و مشقات من شوند و هر وقت انحرافي در زندگي من بوجود بياد به آنها نگاه

ميکنم تا اصل خود را فراموش نکنم».

اين اقدام براي احياء نام زادگاه در تهران تنها محدود به محالت نبوده ،بلکه با عقايد
ديني و مذهبي آذريزبانها نيز گره خورده و اکثريت قريب به اتفاق آنها در تهران داراي
مسجد و حسينيه هستند .و اين اماکن مذهبي کارکردهاي مختلفي در تصميمگيري و
مناسبات اجتماعي اعم از جشنها ،اعياد ،عزاداريها دارند .لذا اين اقدامات ريشهدار بوده و
يك مقوله اجتماعي و فرهنگي محسوب ميشود.

ـ ايجاد محله دريان نو در تهران به ياد روستاي دريان؛
ـ تأسيس شرکت ساختمانسازي شهرآرا و احداث مجتمعهاي مسکوني مدرن چندطبقه
که تا آن زمان هرگز مرسوم و متداول نبوده است؛
ـ تجميع درياني ها در محالت مذکور و بسترسازي براي استقرار کامل آنها در تهران؛
ـ ايجاد انـجمن زادگاهي و موسسات خـيريه و مالي مرتـبط با آن نـظير صندوق
قرضالحسنه.

مسئوليت اجتماعي دريانيها از سه بعد قابل تامل بوده و تأثير پذيرفته است،که عبارتند از
ويژگي اجتماعي شبکه فاميلي و خويشاوندي دريانيها ،نهادينه کردن اقدامات خيرخواهانه از
طريق انجمنهاي زادگاهي نظير صندوق قرض الحسنه دريانيها و ساير اقدامات اجتماعي
خيرخواهانه آنها از جمله نقش حاج مهدي ابراهيمي درياني که بدان پرداخته شد.
در واقع بارزترين حمايت اجتماعي درياني متوجه دريانيها مقيم تهران و اهالي ساکن در
روستاي دريان بوده در به صور مختلف صورت مي گيرد .در يك تحقيق انجام شده درباره
دريانيها و مقايسه آن با کافيالملکيها مشخص شده که دريانيها در سال بين  299الي
يك ميليون براي صندوق قرضالحسنه درياني کمك کرده که اعتبارات آن براي مقاصد
مختلف هزينه ميشود .از جمله اين مقاصد ميتوان به جدول زير اشاره کرد.

مسايل اقتصادي روستا
رفع مشکالت مالي اهالي روستا
مسائل اجتماعي و فرهنگي روستا
مسائل عمراني روستا
مسائل رفاهي خانوادههاي بيبضاعت
رفع مشکالت مهاجران تازه وارد به تهران
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فرض شرکتهاي خانوادگي در مورد دريانيها صادق نيست؛ زيرا فرزندان حاج مهدي
ابراهيمي درياني دنبالهرو راه پدر نبوده و بيشتر به فعاليتهاي علمي روي آوردند و در مقابل
دريانيها توانستند هم سبك مديريتي حاج مهدي را دنبال کرده و هم در نسلهاي بعدي با
ترکيب الگوهاي مديريتي سنتي و مدرن در قالب فروشگاههاي زنجيرهاي ياران دريان به
سبك مديريتي خويشاوندي خود جامع عمل بپوشند .البته هرچند شرکتهاي خانوادگي در
مقياس محدود و کوچك در ميان دريانيها وجود داشته ،ولي تجربه شرکتها و فعاليتهاي
اقتصادي مشترک دريانيها ،اغلب فاميلي و خويشاوندي بوده که بر ضمانتهاي ناشي از
سرمايههاي اجتماعي و انساني مشترک آنها استوار است.
خاستگاه اين نوع تجارت خويشاوندي را بايد در روستاي دريان ،و در ميان پنج محله آن
(ميدکاهو ،ديزج ،تپه ،مراد و کهريز)ْ ،در هيات امناء سي نفره متشکل از شش نفر هيات
رئيسه از پنج محله با صندوق قرضالحسنه و انجمنزادگاهي آنها جستجو کرد .البته نحوه
حمايتهاي اجتماعي و اقتصادي دريانيهاي سوپرمارکتدار نسل اول ،دوم و سوم از
همديگر و ارائه تضمين هاي مختلف وجه ديگري است به عنوان پيامد اقدامات نهادسازانه در
قالب هياتهاي سي نفره و انجمن زادگاهي وجه ديگري است که مکانيزم عمل تجارت
خويشاوندي را تشريح ميکند.

در کل دريانيها اغلب به صورت فاميلي و شراکتي به فعاليت در بخش سوپرمارکتداري
پرداخته و به دليل روحيه انسجام درونگروهي باال بر برخي از مشکالت اين نوع تجارت
فاميلي و شراکتي غلبه کردند .آنها بر اساس عملکرد تجارت فاميلي و خويشاوندي خود يك
تجربه منحصربه فردي را بر جا گشتهاند که توانسته به يك الگوي قابل اقتباس تبديل شود.
اين مکانيزم عمل تجارت خويشاوندي که در قالب سوپرمارکتداري و فروشگاه زنجيرهاي
نمود يافته در بخش بعدي بدان اشاره شده است.

بيشك بارزترين جلوه موفقيت آذريزبانها بويژه دريانيها ،ريشه در تالش و مجاهدت
تاريخي آنها در ايجاد نهادهاي اجتماعي همسو با فعاليتهاي اقتصادي بوده است که به
تعريف ،شناساندن و تثبيت هويت اجتماعي و اقتصادي آنها انجاميده است .اين تالش در
نهايت زمينه تثبيتشدگي و حكشدن کنش اقتصادي در درون بستر اجتماعي را فراهم
آورده است .در واقع با اين نوع تلقي نهادي ،دليل موفقيت دريانيها نه در روابط اجتماعي و
سرمايههاي اجتماعي صرف ،بلکه ريشه در اقدامات نهادگرايانه اقتصادي-اجتماعي آنها در
حيات اجتماعي خود بوده است .در اصل نهادگرايي و حكشدگي اقتصادي دريانيها در بستر
اجتماعي زمينه ظهور واقعي دريانيها را بهعنوان صنف بانفوذ ،ريشهدار ،اصيل و نام آشنا
جاودانه و ماندگار نموده است.
در مصاحبهاي انجام گرفته با دو نفر از سوپرمارکتداران که يکي از آنها بنيسي و
ديگري درياني بود ،هر دو به يك موضوع مشترک اشاره داشتند که عبارت بود از اينکه« :ما
سعي داريم به نام آذريهاي بنيسي و درياني شناخته شويم تا شبستري ،همانطور که
شبستريها سعي دارند که به نام شبستري شناخته شوند» .در واقع بارزترين ويژگي دريانيها،
بنيسي ،شندآباديها و ساير آذريزبانها در تهران تالش براي معرفي خاستگاه اصلي خود
(روستا) به عنوان هويت خود و ايجاد همسويي بين شغل خود و هويت محلي خود هست.
برخي از آنها حتي معتقد بودند که شبستر از مجموع سکنه روستاهاي اطراف تشکيل شده و
ما سعي داريم به نام اصلي خاستگاه خود شناخته شويم نه به نام شهرستان خود .در واقع

اولين تالش اين گروه بويژه درياني تالش براي شناسايي خود به عنوان درياني بوده که در
اولين اقدام نام روستاي دريا را به محلهاي در تهران انتقال دادهاند.
با توجه به آنچه گفته شد بايد گفت که آذريزبانها بويژه دريانيها در اولين گام براي
نهادسازي سعي داشتند تا خود را به نام خاستگاه واقعي (روستا) معرفي کرده و بشناسانند.
شايد بتوان اين اقدام مهاجران اوليه را «نهادسازي خاستگاهي» نام نهاد که در آن سعي
دارند(در گام اول) تا نام روستا ،شهر و محله سکونت قبلي خود را ،در شهر مقصد ،به مسجد،
حسينيه ،ميدان ،خيابان ،و يا محله جديد و نو تغيير و جايگزين کنند( .نظير محله درياننو،
ميدان درياننو ،خيابان درياننو ،حسينيه دريانيها) .در واقع اقدام هوشمندانه و آگاهانه
درياني ها در انتقال نام روستاي مبدا خود يعني روستاي دريان و تبديل آن به محله يا خيابان
دريان با پسوند نو و جديد ابتکارعملي است که داللت بر نهادسازي مجدد آنها در مقصد
(تهران) با حفظ ارزشها و هنجارهاي مبدع بوده است .در واقع بارزترين ويژگي نهادسازي
خاستگاهي پيوند اسمي و رسمي مبدع و مقصد از طريق انتقال نام و ارزشهاي مبدع بوده
است .اين فرايند انتقال اسمي و رسمي ارزشهاي مبدع به مقصد در فرايند مهاجرت وجهي
اجتماعي و فرهنگي است که داللت جامعهشناختي داشته و نشانگر تعلق جمعي گروه هدف
به نمادها (روستاي دريان) ،ارزشها ،هنجارها ،عوامل انسجامبخش (خويشاوندي) و
هويتبخش خود هست که به همراه کنش اقتصادي خود به يدک ميکشند.
نهادسازي خاستگاهي در گام بعدي به شکلگيري انجمنهاي زادگاهي ميانجامد که
صبغه اجتماعي و فرهنگي داشته و داللت بر مناسبات اجتماعي و فرهنگي قوي و منسجم
در ميان گروه هدف است .تقريباً اغلب آذريزبانها (که در وسع مطالعه محقق بود) داراي
انجمنهاي زادگاهي خاص خود بوده و از طريق اين انجمنها بسياري از سياستهاي کلي
اين گروه ترسيم و اين انجمنها به مثابه نقشه راهنما عمل ميکند .هر چند مطالعاتي در
مورد نقش انجمنهاي زادگاهي آذريزبانها بويژه دريانيها صورت گرفته ولي اغلب با
رويکرد مطالعات توسعه روستايي و نقش اين انجمنها در ارتباط با انتقال وجوه ارسالي از
مبدع به مقصد مورد ارزيابي قرار گرفته است (رستمعليزاده )7001 ،ولي در اصل ،اين
انجمنها ابتدا در راستاي حمايت از گروههاي تازه مهاجر توسط رهبران و پيشگامان و با

هدف افزايش سرمايه اجتماعي درون گروهي صورت پذيرفته بوده است ،که در مورد
دريانيها نيز کامالً صادق هست.
انجمن خاستگاهي از طريق ايجاد صندوق قرضالحسنه دريانيها واقع در حسينيه
دريانيها ،احداث حسينيه ،نشتسهاي هفتگي و ماهيان ابتدا ،در منزل افراد و بعدها در
حسينيه ،شرکت در مناسبات و جشنهاي عمومي و خصوصي ،تشريك مساعي در حوزه
کسب و کار ،توانمندسازي شغلي درياني از طريق سياست گسترش فرايند نهادازي دريانيها
بوده است.
هر چند دريانيها داراي انجمنهاي زادگاهي بوده و از طريق آن نهادسازي کردهاند ،ولي
وجه جامعه شناختي کنش آنها نه در انجمن هاي زادگاهي صرف بلکه عملکرد شبکهاي آنها
در ارتباط با همديگر به عنوان صاحبان حرف و مشاغل مشابه بوده است .در واقع ارتباط
درونگروهي و پيوندهاي قوي دريانيها باهم زمينهساز شناخت و ارتباط خويشاوندي بوده،
ولي نوع فعاليت اقتصادي آنها زمينه ارتباط کاري و علمکرد شبکهاي آنها را نيز به طرق
مختلف فراهم آورده بوده است .در واقع درياني هم از طريق روابط خويشاوندي و فاميلي به
هم مرتبط بوده و هم از طريق نوع فعاليت اقتصادي .لذا نوع فعاليت اقتصادي آنها به دليل
سنخيت و همسويي در آن در قالب عملکرد شبکهاي و زنجيروار به هم متصل شده است .در
حقيقت وجه جامعهشناختي دليل موفقيت ريشه در عملکرد شبکهاي آنها در فعاليت اقتصادي
و حمايتهاي شبکهاي از هم بوده که زمينه موفقيت کنش اقتصادي را در يك فضاي
رقابتي و پرمخاطره به لحاظ اقتصادي فراهم آورده است.
عملکرد شبکهاي درياني زمينه سرشکنشدن هزينهها و افزايش توان رقابتپذيري و به
تبع آن موفقيت دريانيها را فراهم آورده و باعث شده تا آنها بتوانند حتي در شرايط بيثباتي
و عدم قطعيت به فعاليت اقتصادي موفق خود ادامه دهند .در واقع هرچند رمز ماندگاري و
ريشهداري فعاليت دريانيها برخاسته از قدمت و اصالت آنها دارد ولي عملکرد شبکهاي اين
گروه زمينه رقابتپذيري و سودآوري اقتصادي آنها را نيز تضمين کرده و به انسجام بيشتر
مجموعه انجاميده است.

عملکرد شبکهاي توليدکنندگان و توزيعکنندگان ،عملکرد شبکهاي شرکت فروشگاه
زنجيرهاي و ساير سوپرمارکتها ،عملکرد نهادي از طريق پيوند شبکهاي سوپرمارکتداران
با نهادها و فعاليتهاي اجتماعي مسبوق به سابقه.

هرچند نقش پيشگاهي حاج مهدي ابراهيمي درياني به عنوان پيشگام و شخصيت کارآفرين
دريانيها ،اقدامات نهادسازانه او ،شبکه روابط فاميلي و خويشاوندي دريانيها ،و نقش نهادها
و انجمنهاي زادگاهي در فرايند موفقيت دريانيها نقش بارزي داشته ولي اين داليل را با
رويکرد گرانووتر ميتوان در درون عملکرد شبکهاي به صورت عمودي و فرايندي ترسيم
نمود که بسترساز حكشدگي و تثبيتشدگي و کارآفريني قومي قلمداد کرد.
در واقع عملکرد شبکهاي دريانيها هم به صورت افقي و هم به صورت عمودي در
موفقيت آنها تأثيرگذار بوده است .اما عمکلرد افقي آنها در قالب شبکه روابط اقتصادي و
تجاري با ساير دريانيها در قالب توليدکنندگان و توريعکنندگان زمينه تحکيم و تثبيت
موفقيت آنها را معين ميکند .لذا با رويکرد شبکهاي هم رمز ماندگاري و استمرار دريانيها و
هم رمز پويايي آنها با عملکرد شبکهاي آنها مرتبط هست.

موقعيتشناسي در اين تحليل حلقه واسط و ميانجي بين رويکردهاي کالن و رويکردهاي
خرد تحليلي عمل ميکند .به عبارت ديگر براي تبيين داليل موفقيت دريانيها در بخش
سوپرمارکتداري و فروشگاه زنجيرهاي ابتداء داليل کلي موفقيت در قالب مکانيزم
عملکردهاي موفقيتآميز مطرح شده و در مرحله بعدي داليل خرد و استراتژي عملکردي در
ارتباط با موفقيت تبيين ميشوند .اما موقعيتشناسي يك استراتژي و ابتکار عمل
درياني هاست که از روحيه کارآفريني ،خالقيت ،وحدت ،انسجام اجتماعي و نهادگرايي آنها
برخاسته و در سياست عملي آنها در ارتباط با خريد مغازههاي سوپري نبش و قرار گرفتن

فروشگاههاي زنجيرهاي در نزديکي محالت هدف (بويژه منطقه يك و دو تهران) با موقعيت
ممتاز و در دسترس نمود پيدا کرده است.
دريانيها معتقد هستند که «هرجا يك مغازه سوپري در نبش يك خيابان ديدي بدان
که متعلق به دريانيهاست» .فارغ از سقم و صحت اين گفتار ،يکي از بارزترين سياستهاي
دريانيها در صنف سوپرمارکتداري خريد مغازههاي نبش و با موقعيت ممتاز بوده که زمينه
را براي موفقيت آنها در اين بخش فراهم نموده است .اين روحيه موقعيتشناسي ،که از
نصايح و پيشنهادهاي حاج مهدي ابراهيمي درياني به دريانيها بوده ،در بخش فروشگاه
زنجيرهاي نيز با استقرار اين فروشگاهها در مناطق يك و دو تهران و نزديکي آن به محالت
هدف و مصرفکنندگان همراه بوده است.
بر اساس دادههاي برآمده از مطالعات ميداني و مصاحبه اکتشافي دو گروه از متغيرها
شناسايي شده در ارتباط با داليل موفقيت دريانيها در قالب داليل کالن و خرد بودند که
داليل کالن ماهيت فرايندي داشته و در قالب مهاجرت ،تجربه مهاجرت دريانيها به تهران،
شبکه مهاجرين ،شبکه خويشاوندي و تجارت فاميلي و نهادسازي بوده که باعث حكشدگي
و جايگيري دريانيها در تهران بوده است و داليل خرد به تناسبات ميان روحيه دريانيها با
سوپرمارکتداري و ابعاد خرد کنشي آنها اشاره دارد ،ولي موقعيتشناسي يك ويژگي ممتاز و
پيامد داليل کلي موفقيتآميز بوده ،که منجربه خريد ،اجاره و تصاحب زمينها و اماکن
تجاري مناسب براي شغل سوپرمارکتداري و فروشگاه زنجيرهاي شده است.
در کل موقعيتشناسي دريانيها يك انتخاب احسن و استراتژي مناسبي است که توسط
دريانيها در طول چندين دهه بهکار گرفته شده است؛ اين اقدام با خريد زمينها و مغازههاي
مناسب براي فعاليت تجاري و سوپرمارکتداري همراه بوده است .اين روحيه از يك فضاي
بکر و غيررقابتي گذشته گرفته تا فضاي رقابتي و حساس حالحاضر را شامل ميشود .در
واقع موقعيتشناسي ،اقدام عملي دريانيها و ابتکار عمل آنها در شناسايي و دستيابي به
فرصتهاي اقتصادي و تجاري محسوب ميشود که از يك طرف ريشه در ويژگيهاي
اجتماعي ممتاز آنها و از طرف ديگر زمينهساز .وحدت رويه و اتخاذ استراتژي مناسب در
سوپرمارکتداري و فروشگاه زنجيرهاي شده است.

حمايتهاي اجتماعي دريانيها دربخش سوپرمارکت و مکانيزم عمل اين حمايتها در
طول سه نسل بويژه در نسل اول و دوم و نسل دوم و سوم در بخش بعدي و در ارتباط با
داليل موفقيت در پخش سوپرمارکت پرداخته خواهد شد.

ـ انتقال ازرشهاي زادگاهي :اين گروه به دليل روحيه کارافريني و قابليت در در ترکيب
منابع ،محله دريان نو را به ياد روستاي دريان در تهران ايجاد کرده و يك هيات امناي 09
نفره را متشکل از شش طايفه 2نفر در تهران ايجاد کردند.
ـ روحيه بااليي الگو گيري و تقليد از پيشگامان؛ «اگر قصد شکارنهنگ داريد عزم دريا
کنيد» اين نمونهاي از توصيههاي اقتصادي پيشگام دريايها به انها و تبعيت دريانيها از او
براي مهاجرت عمومي به محله دريان نو تهران بوده است.
ـ روحيه استاد-شاگردي :نتايج مصاحبههاي اکتشافي و اوليه نشان داد که برخي از بزرگان
نسل دوم درياني شاگرد مغازه نسل اوليها و از فاميلهاي سببي آنها بودهاند و اين روحيه در
جوانان جوياي کار و نام نسل سوم در حال حاضر تقويت شده و همچنان ادامه دارد.
ـ عمل به توصيه پيشگامان« :هر جا مغازه دونبش ديدي بدان که متعلق به دريانيهاست»
اين ادعا از روحيه اطاعتپذيري دريان ها برخاسته که روزگاري بزرگ حاج مهدي ابراهيمي
درياني به انها گفته بوده سعي کنيد در يك فضاي غير رقابتي مغازههاي نبش و دونبش را
بخريد و از آنها حمايت ميکرده است.
ـ انتقال ارزشهاي افراد کارآفرين نظير حاج مهدي ابراهيمي به نهادهاي کارآفرين نظير
موسسه و صندوق قرضالحسنه دريانيها واقع در خيابان پاتريسلولومبا.

کارخانه چاي شمال
(مهدي ابراهيمي درياني)
چاي عقاب
(حاج مهدي ابراهيمي درياني)
چاي بلدرچين
آبميوه تك دانه
(اکبري)
رضوان شکالت
دريان لبن
کشت و صنعت ماريان ،مارک چاشني
(مهدي اکبري)

واردکنندگان عمده چاي
(رزاقي ،موسايي ،گرامي)

چاي زنبور عسل
(مهدي ابراهيمي درياني)

چان شهرزاد

چاي دنيا

چاي گلين
آبميوه گلشن
(موسايي)
شرکت صادرات فرش
(کريم دشتي داريان)
خميزبازي آريا
شرکت نوشينه
(مهدي اکبري)

چاي جهان
ماکاروني جهان
(کريم لو)
رب دريان دشت،
(ميکائيلي)
کيك آشنا
فروشگاه زنجيرهاي ياران دريان
(مهدي عارفي درياني مدير عامل)

وجه جامعهشناختي کنش دريانيها داللت بر پيوند مفهومي ميان کنشهاي آنهاست؛
کنشهايي که هم داللت جامعهشناختي و هم داللت اقتصادي داشته و در قالب شبکه روابط
اجتماعي ،ايجاد انجمنهاي خاستگاهي ،نهادسازي و در نهايت حكشدن کنش اقتصادي در
درون شبکهاي از روابط اجتماعي متجلي ميشود .در اصل اين کنشها به مثابه مکانيزمي
براي دستيابي به اهداف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي محسوب ميشود .اين کنشها با
علل ،زمينهها ،فرايندها و بسترهاي تاريخي خود عجين بوده و امتزاج يافتهاند .پيوند و امتزاج
کنشهاي اقتصادي دريانيها با مهاجرت ،شکلگيري روحيه مهاجرت ،شبکههاي مهاجرين،
روحيه کارآفريني ،شبکه روابط اجتماعي فاميلي و خويشاوندي و تالش براي انتقال
ارزشهاي بومي مبدء به مقصد از طريق حكشدگي و تثبيت آنها در محيط متفاوت و ايجاد
نهادهاي زادگاهي و خاستگاهي صورت پذيرفته است.

مزيت و برتري نسبي دريانيها ،در مقايسه با ساير آذريزبانها ،ريشه در پيوندهاي
مفهومي کنشهاي اقتصادي -اجتماعي آنها در جهت تعقيب منافع و اهداف اقتصادي خود
بوده است .اين پيوند مفهومي از طريق مکانيزمهاي شبکهروابط اجتماعي و سرمايههاي
اجتماعي هموندي و پيوندي در قالب پيوندهاي ضعيف و قوي صورت گرفته که در نهايت
منجربه تثبيت و حكشدگي کنشهاي آنها در کالن شهر تهران شده است .اين فرايند
تثبيتشدگي به نوبه خود زمينه را براي موفقيت آنها در فعاليت اقتصادي سوپرمارکتداري و
فروشگاه زنجيرهاي خرده فروشي فراهم ساخته است .در واقع نوعي همسويي و پيوند
مفهومي ميان کنش دريانيها هم از جهت بسترها و ريشهها و هم از جهت شبکه روابط
اجتماعي (حكشدگي ترکيبي) وجود دارد که زمينهساز موفقيت آنها و قرارگيري کنش
اقتصادي در درون چرخههاي اجتماعي موفقيتآميز آنها گشته است.
بارزترين وجه پيوند مفهومي همسويي وجوه اجتماعي و اقتصادي دريانيها در طول چند
نسل هست که در نهايت به برندسازي آنها انجاميده است .جدول زير همسويي وجوه اجتماعي
و اقتصادي دريانيها را در بخش سوپرمارکتداري و فروشگاه زنجيرهاي ترسيم ميکند.
سه نسل
دريانيها

نسل اول

وجوه
اقتصادي

بقالي

وجوه
اجتماعي

انسجام و پيوند
قوي با هدف
حكشدگي قومي و
اقتصادي-اجتماعي

نسل دوم

سوپرمارکتداري

تقويت پيوندهاي
ضعيف و برون گروهي
با هدف رقابتپذيري

نسل سوم

فروشگاه زنجيرهاي
ياران دريان

هويتيابي
اجتماعي از طريق
برندسازي

منطق کارآفريني درياني ها در تهران از مجموعه مولفههاي تاريخي ،اقتصادي و اجتماعي-
فرهنگي آنها تأثير پذيرفته و حك شده است .اين ويژگيها از طريق فرايند تاريخي مهاجرت
به تهران در طي چندين دهه تثبيت و ريشهدار شده و در اقتصاد نيز به واسطه روحيه
کارآفريني و موقعيتشناسي منجربه «خلق ارزش» از طريق ايجاد اشتغال و فعاليتهاي
خدماتي-توليدي گرديده است ،و در نهايت اينکه به دليل روحيه همگرايي باال و قدرت
ترکيب منابع اجتماعي و فرهنگي به بازتوليد ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي در مناسبات
اقتصادي انجاميده است .در واقع مولفههاي چون روحيه کارافريني ،سختکوشي ،ميل
دروني به پيشرفت ،گرايشات نوآورانه ،خلق ارزش توليدي و قدرت ترکيب منابع،
حمايتدرونگروهي ،سرمايه اجتماعي و عملکرد شبکهاي تصويري از موفقيت حكشده
ايجاد ميکنند که ميتوان تبيينکننده جامعهشناختي هويت کارآفرينانه دريانيها قلمداد کرد.
در واقع وجه ممتاز کارآفريني دريانيها تالش نيتمند و قصدشده آنها در جهت دفاع از
هويت درياني خود از طريق ايجاد پيوند و همسويي بين مولفههاي اقتصادي و اجتماعي
کارآفريني بوده است .اين گروه تالش کردند ،نه تنها ،وجه اقتصادي کارآفريني را به عنوان
خلق ارزش توليدي و ريسك پذيري مبنا قرار دهند ،بلکه ابعاد اجتماعي چنين الگويي را در
قالب رهبري ،هدايت و بسيج نيروها و ترکيب منابع اجتماعي و فرهنگي در جهت موفقيت
اقتصادي بکار گيرند.
مساله حايز اهميت ديگر در رفتارهاي کارآفرينانه دريانيها اهداف نيتمند و قصد شده
آنها در نسل اول و دوم در زمينه فعاليتهاي اقتصادي خود بوده است .در واقع اين گروه
فعاليتهاي خدماتي–توليدي خود را ابتداء از بقالي به سوپرمارکتداري و در نهايت از
سوپرمارکتداري به ايجاد فروشگاه زنجيرهاي ياران دريان تغيير دادند و اين تغيير ،بنا بر
مصاحبههاي انجام شده در خصوص چرايي ايجاد فروشگاه زنجيرهاي ياران دريان ،بيشتر به
دليل مقابله با بازار رقابتي و جلوگيري از حذف شدن در فضاي پر رقابت سوپرمارکتداري و
فروشگاههاي زنجيرهاي همچون وجود فروشگاه رفاه و شهروند صورت گرفته بود .بر اين
اساس اين رفتار داللت بر نوعي رفتار هدفمند و در عين حال راهبردي دريانيها براي مقابله

با فضاي پرتنش فعاليتهاي سوپرمارکتداري بوده است که تضمينکننده بقاء و موفقيت
اقتصادي آنها بوده است.
در پايان نيز بايد اذعان کرد راهبرد و استراتژي دريانيها در حوزه فعاليتهاي اقتصادي
ممکن است سرانجام آنها به سمت فعاليتهاي اقتصادي همسو با سوپرمارکتداري همچون
ايجاد مال و فروشگاههاي زنجيرهاي فرامنطقهاي و يا فعاليتهاي اقتصادي غيرهمسو با
سوپرمارکتداري همچون مسکن و ساخت و ساز سوق دهد.
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