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مثابه  بوده و به يو اجتماع ياقتصاد يها داللت يب منابع دارايو قدرت ترک يديمثابه خلق ارزش تول به ينيکارآفر
 يکياست.  يتريبه مفهوم شومپ« نيانسان کارآفر»به  يبه مفهوم پاراتوئ« يانسان اقتصاد»حرکت از  يبرا يزميمکان

است  يا و شبکه يقوم ينيکارآفر ي، ظهور نوعياجتماع يها در ارتباط با گروه ينيکارآفر ينيو ع ياجتماع يدهااز نمو
 يدار زبان تهران در بخش سوپرمارکت يآذر يها يانيآن در عملکرد در يو اجتماع يشده ابعاد اقتصاد ين مقاله سعيدر اکه 

ن ينگارانه بوده است. در اوه  مردميق، کيفي و  به شيتفاده در تحقن شود. نوع روش مورد اسييتب يا رهيو فروشگاه زنج
 يها يانيق درين تحقيدر ا يآمار ن گردد. جامعهييها تب يانينانه دريف فربه منطق رفتار کارآفريوه توصيروش سعي شده به ش

سعي شده با  نياند. همچن اب شدهمصاحبه انتخ يبرا« دسترس  در يريگ نمونه»وه يش نفر به 09دار تهران بوده و  سوپرمارکت
نانه يکارآفر يداران شناسايي، مصاحبه و داليل موفقيت و رفتارهااز سوپرمارکت ياستفاده از تکنيك گلوله برفي تعداد

ها به  دريانيدهد رفتار کارآفرينانه  ق بر اساس معيار اشباع شدگي بوده است. نتايج نشان ميين گردد. اعتبار تحقييآنها تب
 يعيتوز-يديتول يها تيت در فعالينقش برجسته پيشگامان و کارآفرينان برتر از جمله حاج مهدي ابراهيمي درياني با موفق ليدل

ها  يانينه شدن اين روحيه در ميان دريت و نهاديعقاب، شروع و با نقش کارآفرينانه در بسيج منابع، به تثب يمانند احداث چا
بااليي بودند، بلکه توانستند اين  زبانها نه تنها داراي روحيه کارآفريني گروه از آذريده است. به عبارت ديگر اين يانجام

ب يترک» ينيتجسم ع ينين گروه کارآفريا يبرا کمك کنند. يقوم ينيکارآفر يروحيه را نهادينه کرده و به تثبيت نوع
  يزادگاه يهاجاد انجمنيدوبر و ا يها مغازهد يان نو، خريق مهاجرت به تهران، استقرار در محله دريبوده و از طر« منابع

و  يدار نانه خود را در بخش سوپرمارکتياند هم نقش کارافر توانسته  ي و عملکرد شبکه يگروه ت دورنيدر جهت حما
 ان( باعث توسعه آن شوند.يدر ي)روستا «انتقال پول به مبدع»ق يفاء کنند و هم از طريا« انياران دري»يا رهيفروشگاه زنج

 .«انياران دري» اي داري و فروشگاه زنجيره ها، سوپرمارکت ، دريانييا شبکه-يکارآفريني قوم
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ها و نهادهاست. اين امر  زندگي در يك جامعه به معناي رابطه يا مراوده با ساير مردم، بنگاه
هاي فردي و  روز کنشعميق گذاشته و نتيجه آن ب تأثيرگران  بر کنش اقتصادي تمام کنش

کرده و از آن براي زندگي  جمعي است. الگوهاي تعامل اجتماعي و نهادهايي که مردم ايجاد 
شناختي کنش اقتصادي  کنند، الگوهايي هستند که موضوع جامعه طلبي استفاده مي و منفعت

ن و يشناختي يك کنش اقتصادي، انسان کارآفر دهند. در واقع، در وجه جامعه را تشکيل مي
هاي اجتماعي هست که در  هويت مجزا و مستقل نداشته بلکه در جامعه، اين انسان ياقتصاد

 يها تي(. گستره فعال77: 5992 )سوئدبرگ، شناسند تعامل با يکديگر بوده و منافع خود را مي
خاص آن جامعه باشد.  يو فرهنگ يتواند معرف وجوه اجتماع يم  اقتصادي در هر جامعه

داري و  داللت بر تعامالت اجتماعي الگومند اعضاي آن، ريشه ياقتصاد يها کنش معموالً
فرهنگي خاص آن  -هاي اجتماعي ها با روحيات، خلقيات و عادتواره تناسب اينگونه کنش

و فرهنگي کنشگران  يخيهاي اقتصادي، در اصل، با وجوه شناختي، تار جامعه دارد. کنش
 ,Granovetter) ياقتصاد يها شدگي کنش حك اقتصادي مرتبط است. اين اصل داللت بر

( داشته و 5992 ،ني)والرشتا ياقتصاد يها تيفعال يو فرهنگ ياجتماع يياي( جغراف1985
 سازد.  نان را ممکن مييکارآفر يا شبکه-يقوم يها از عملکرد يشناخت ن جامعهييامکان تب

م هلند معتقد بود يمق  ياکشتبار و مر   ( با مطالعه رفتار کارآفرينان ترک7000) کلرسترمن
 يافته با تعدد مشاغل نيافته به کشورهاي توسعه که؛ افزايش تعداد مهاجران از کشورهاي توسعه

هاي انساني و مالي مهاجران  در اقتصاد شهرهاي پيشرفته همراه بوده است. فقدان سرمايه
فروشي و  ي خردهها گيري مغازه کار و مبتدي بودن آنها تنها باعث شکل کارآفرين، تازه

 - توزيعي کوچك-حالل در اقتصاد شهري شد که تنها امکان ارائه خدمات توليدي يبرندها
(. Kloosterman, 1999) را فراهم ساخته بود 0کمتر و با مهارت  5کارگرمحور ،7مقياس

انداز  اجتماعي کارآفرينان مهاجر و همچنين چشم-کلوسترمن نشان داد که جايگاه اقتصادي
شدن آنها در درون شبکه روابط  تنها با قرارگيري و حك شان، نه رحسب تحرک اجتماعيآنها ب
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-اجتماعي و نهادي-شدگي اقتصادي اجتماعي خود مهاجران، بلکه همچنين از طريق حك
سياسي در محيط شهر و کشور محل اقامت نيز صورت گرفته است. لذا وي از مفهوم 

که داللت بر احاطه شدگي دووجهي مهاجران استفاده نموده است؛ « 7شدي ترکيبي حك»
و هم در بيرون از شبکه مهاجران و در  يخويشاوند - يقوم ي کارآفرين هم در درون شبکه

شدگي ترکيبي در  هاي پيچيده حك ميان سکنه محله مسکوني و بومي دارد. در واقع ويژگي
اقتصادي در هاي  هاي اقتصادي مهاجران از طريق هموارسازي فعاليت تضمين فعاليت

هاي  براي شرکت يهاي محل سکونت آنها صورت گرفته است که به لحاظ قانون محيط
 (. Kloosterman.R, 1999: 2) بومي ممکن نيست

تواند مصداق  يم ير مراکز استانيها در تهران و سا زبان يآذر يگستره عملکرد اقتصاد
 يدي، توليمختلف اعم از خدمات يها ن گروه در عرصهيباشد. ا ياجتماع ينياز کارآفر يبارز

به  يقوم ينيرا در قالب کارآفر يو اجتماع ياقتصاد يها تياز فعال يبيتوانستند ترک يعيو توز
ها اداره  زبان يتهران توسط آذر يها ب به اتفاق سوپرمارکتيت قريش بگذارند. اکثرينما
فروشگاه   09ز ش ايسوپرمارکت و ب 7999ش از يها با ب يانيان درين ميشود. در ا يم

 يا شبکه ينيه کارآفريمنحصربفرد از روح ييتوانستند الگو« انياران دري»  به نام يا رهيزنج
 ش بگذارند. يبه نما يو قوم

ها را به زبان يآذر يتوان کنش اقتصاد ين است که چگونه ميمساله اصلي در  پژوهش ا
نانه در يکارآفر يو اقتصاد ياعاجتم يها ل کرد و مولفهيتحل يشناخت ك مساله جامعهيمثابه 

زبان در  يآذر يها يانيدر ينانه کنش اقتصاديگر منطق کارآفريآن کدامند؟ به عبارت د
توان کنش اقتصادي  ست و اينکه چگونه مييچ يا رهيو فروشگاه زنج بخش سوپرمارکت

 مود.اي تبيين ن ها را در بخش سوپرمارکت و فروشگاه زنجيره ها بويژه درياني زبان آذري

هستند که محدود به  ياز کنشگران انسان ينييبه دنبال تب يك اقتصاديکالس يکردهايرو
کسب سود و  يار آنها از کنش اقتصاديبوده و تنها مع« يانسان اقتصاد»از  ييمفهوم پاراتو
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ل يتبد« نيسان کارآفران»به  ين انسان اقتصادي، ايتريشومپ يدرآمد هست. اما با تلق
ل به ياو قابل تقل ينبوده و رفتارها يب منافع و اغراض شخصيشود که تنها به دنبال تعق يم

، به يني، از کارآفريشناخت شود. در برداشت جامعه يانه نميو سودجو يمنافع صرفا اقتصاد
 ياو محدود به منافع فرد يم که اغراض اقتصاديهست ياز کنشگر اقتصاد يدنبال فهم

ت، يق هداين از طريك انسان کارآفريز هست. ين« ب منابعيقدرت ترک» ينبوده، بلکه او دارا
ت را دارد که آن منابع را در جهت اهداف و ين قابليباال ا يکنندگ جيو قدرت بس يرهبر

نه يب بهيق ترکيرا از طر ين اجتماعيت کرده و نقش کارآفريهدا يو گروه ياغراض فرد
، محدود ين، حتين برداشت انسان کارآفريفاء کند. در ايا يو فرهنگ يماع، اجتيخيمنابع تار

ل به يو م يه خالقانه، نوآوري، روحيريپذ سكيچون ر ياقتصاد-يشناخت روان يرهايبه متغ
ر يرد تا با سايگ يقابل اتکاء به خدمت م يمثابه منابع ها را به تين قابليشرفت نبوده، بلکه ايپ

 ب کند.يترک ياجتماع يرهايمتغ

ط و ساختارها مطرح هستند و هم ين هم شرايکارآفر يها از انسان يدر برداشت اجتماع
ن است که آنها تحت ين ايکارآفر يها ك برداشت ناروا از انساني. يت و کنشگر انسانيعامل

کسب  يرا برا يبخش رسالت نجات يستيبا يفرسان ط سخت و طاقتيشرا يحت يطيهر شرا
ها  ن گروه از انسانيشود که ايفاء کنند؛ تصور ميا يو رونق اقتصاد جاد اشتغاليدرآمد، ا

ن برداشت ناروا يتوانند موفق باشند. لذا ا يم يطيژه بوده و تحت هر شرايو يها تيقابل يدارا
 وبيها و نظام مع نادرست دولت يرود که بار عملکردها ينان شکل گرفته و انتظار مياز کارآفر
ن يشود که ا يتصور م ياقتصاد يارهايگر با معيکشند، و از طرف دك را به دوش بيبروکرات

ك اقتصاد ي ييخروج و رها ييپرور بوده و توانا دهيخالق، نوآور و ا يها گروه از افراد انسان
 يها ن است که انسانيت ايرا دارند. اما واقع ياقتصاد يها ها و بحرانبست وب از بنيمع

 يط و ساختارهايمحصول شرا يو اجتماع يفرد يها يياناها و تو تين با همه قابليکارآفر
گذارند. لذا فرض  يم تأثيررفته و برآنها يپذ تأثيرن گروه از ساختارها يخاص خود هستند. ا

-يت اقتصادين حال عامليآنها و در ع يکنش اقتصاد ي، بسترمندينيکارآفر يشناخت جامعه
 است. يو اقتصاد ينان اجتماعيفرکارا يکنندگ جيب منابع و بسيو قدرت ترک ياجتماع



 
 
 

  

 

  

ك که قانون معروف يشگامان اقتصاد کالسياز پ يکيعنوان به يست سيژان بات 70در قرن 
ات ياز نظر -جاد اشتغال کامليا يبازار برا ياديت خود بنيتقدم عرضه بر تقاضا و ماه- يس

 ينيمفهوم کارآفر يست سيبات يرا بکار برد. برا ينيکارآفرن بار مفهوم يمعروف اوست، اول
در جهت خلق ارزش  ياقتصاد يها تيتمام فعال يبوده و  هدف اصل« 7خلق ارزش»معادل 

 يديدر ذات خود به دنبال خلق ارزش تول يت اقتصاديباشد. در واقع هر فعال يم يديتول
 يسستيبات يرد. برايگ يشکل م ينيط هست که کارآفرين شرايهست و تنها در چن

ر ييباالتر تغ ين به سطحييپا يدات را از سطحيارزش تول ين با انتقال منابع اقتصاديکارآفر
 (. 20 :7000 ،بهروزآذر و )احمدپور دينما يجاد ميا يشتريدهد و بازده ب يم

بوده و ضمن  يت نظام اقتصادين معطوف به ماهيت از  انسان کارآفريآدام اسم يتلق
 يدار هيو سرما يت خصوصينظام مالک يريگ ، معطوف به شکليبا نظام اقتصاد دولتمخالفت 

چون  يو سود هست. در واقع از آنجا که موضوعات ييبه منظور کسب کارآ يرقابت يدر فضا
از  يو تخصص يرقابت يدر فضا يديد، ارزش افزوده، کسب سود و خلق ارزش توليتول

 ينيف کارآفرين اساس در تعريك هست، بر اين کالسپردازا هيشه نظريدر اند يمباحث محور
ارزش  ينوع ينيگر کارآفريدارند. به عبارت د تأکيد يديو خلق ارزش تول يديز به وجه تولين

هست که  يديتول  هيل مواد خام و ثروت به سرمايو خلق ارزش به مثابه تبد يديافزوده تول
 ينوع ياقتصاد ينيگر کارآفريقع دگردد. در وا يجاد اشتغال ميو ا يباعث رونق اقتصاد

 هست. يديو خلق ارزش تول يديتول ينيکارآفر

، ينيفرآکار يبرا« يديخلق ارزش تول»در طرح مفهوم  يس ستيبات کرد ژانيعالوه بر رو
ن را به کنشگر يت و انسان کارافرينقش عامل« يانسان اقتصاد»ز با طرح مفهوم يپارتو ن

ك يشه کالسيدر اند ينيکارآفر يد. در واقع وجه اقتصادده يل ميسود و منفعت تقل يايجو
و وجه  يطلب ك آن اشاره به وجه منفعتيداللت بر خلق ارزش و وجه نئوکالس ياقتصاد

 زند.  يدست م يب منافع شخصين است که به تعقيفرد کارآفر يابزار
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و  يابزار ينيك به کارآفريك و نئوکالسيکالس يکردهايرسد که رو يدر کل به نظر م
و کسب سود توجه  يديبا هدف خلق ارزش تول ياقتصاد ييانه بوده و تنها فردگرايگرا ليتقل

ك و يپردازان کالس هيز معتقد است که نظريدارند. همانطور که از نظر سوئدبرگ ن
اد توجه نکرده و در مقابل به موضوع يز ينيکارآفر يبه وجه اجتماع يك اقتصادينئوکالس

 (.77: 7000 دهند)سوئدبرگ، يعالقه نشان م يعت فردده و منفيکسب سود، فا

ش و يمتعلق به مکتب اتر ينين و کارآفرين سهم اقتصاددانان در پرداختن به کارآفريتربزرگ
بر  تأکيدل يپردازان به دل هين گروه از نظريتر هست. ايژه جوزف شومپيوهپردازان آن ب هينظر

 يياين پوينان در خلق ايشونده اقتصاد بر نقش بارز کارآفر ا و متحولي، پوينديفرا يها يژگيو
اقتصاد  ينديش توجه به وجه فرايزۀ و ممتاز مکتب اتريدارند. در واقع وجه مم يخاص تأکيد

ر رقم يپذ سكين، نوآور و ريله انسان کارآفريوسه ب ياقتصاد يها هست که در آن چرخه
 خورد. يم

دهد که  يارائه م ينيدر خصوص کارافر يا هي( نظر7007-70010) زسيك فون ميلودو
ع نامعلوم يکننده او از وقا ينيب شين همانا قدرت پيانسان کارآفر يت و توانمنديدر آن قابل

عرضه و تقاضا در  يها نان از مجموعهيبه عدم اطم ينيزس کارآفرياست. از نگاه م ياقتصاد
ط عدم ين با درک شراينکه انسان کارآفريو ا (70: 7000)سوئدبرگ،  شود ينده مربوط ميآ

 يخطا»زس از ياست. م يت اقتصاديجه آن موفقيزند که نت يم ينان دست به انتخابياطم
وقفه منافع خود  يب بين خطاها او را وادار به تعقيآورد که ا يان ميز سخن به مين« ينيکارآفر

 کند.يد ميجد يهاو خلق فرصت

را  ينيش هست که کارآفريپردازان مکتب اتر هيگر نظرياز د( 7002-7015) تيفرانك نا
 ين انسانيوند زده و معتقد است که انسان کارافريپ« نانياطم ط عدميسك و شراير»با
 نان دست به انتخاب بزند.يط عدم اطمير بوده و قادر هست در شرايپذ سكير

به  ينيکارآفرز در طرح ي( ن7000-7005ك)يش فون هايت، فردريزس و نايعالوه بر م
د و ناشناخته يدانش جد« ند کشفيفرا»ن اشاره دارد که مستلزم يکارآفر يعمل يژگيو



 
 
 

  

 

  

بارز  يژگيك وينانه و خالقانه هست. در واقع از نظر هايند کارآفريق فراياز طر ياقتصاد
است  يد و نو در حوزه اقتصاديجد يرهايکشف مس ين توجه به بعد اقتصاديانسان کارآفر

 (. 70: 7000)سوئدبرگ،  همراه هست يو نوآور ييايکه با پو

« ب منابعيقدرت ترک»بر  تأکيد ينيتر در طرح کارآفريت سهم بارز شومپيدر نها
خود  ياهداف اقتصاد يرا برا يو اقتصاد يتوانند اهداف اجتماع ينان هست که ميکارآفر

 تأکيدنان يه کارافرنوآوران يژگيتر هم بر ويب کنند. در واقع شومپيج کرده و باهم ترکيبس
 (.502: 7001ته، ي)دور ب منابعيخالقه آنها در ترک يژگيدارد و هم بر و

و  يو فرهنگ ينبوده، بلکه شامل منابع اجتماع يمنظور از منابع تنها منابع اقتصاد 
و تحقق اهداف  يابيدست ين منابع برايب ايترک يين توانايهست و انسان کارآفر يارزش

 يل به انسان اقتصاديتر قابل تقليدگاه شومپين در دي. لذا انسان کارآفررا داراست ياقتصاد
ب يت و ترکي، خالقيخود به دنبال نوآور يب اهداف اقتصادينبوده بلکه در تعق ييپاراتو

 منابع هست.

شه يدر اند است که اوالً ين انسانيانسان کارآفر ياقتصاد يکردهاينکه در رويجه اينت
ت با يبوده و در نها« ريپذ سكينوآور، خالق و ر» يو در ثان است« يديخلق ارزش تول»

 پردازد. يخود م يب اهداف اقتصاديبه تعق« ب منابعيترک»خود در  ييباال  تيقابل

تر بوده، ينگرش شومپ تأثيرتحت  ينياز کارآفر يو انسان شناخت يجامعه شناخت يها ليتحل
، يتواند منابع اقتصاد يداشته و م ييب باالين قدرت ترکيه براساس آن انسان کارآفرک

ن يز کارآفريج کند. اما وجه تمايخود بس يتحقق اهداف اقتصاد يرا برا يو فرهنگ ياجتماع
نان دارد. در واقع يکارآفر يو اهداف اجتماع يشه در نظام ارزشي، ريو اجتماع ياقتصاد
شه در نظام ياست که ر يو فرهنگ يکننده اجتماع حك يها داللت يرادا ين اجتماعيکارآفر
شده و  حك يژگيواجد و ين اجتماعين اساس کارآفريآنها دارد. بر ا يها و باورها ارزش
 دهد. يم يو اخالق يآنها وجهه انسان ياقتصاد يکننده است که به رفتارها نهينهاد



 
 
 
 

 

اندازه برجسته و  ن همان يکارآفر و انسان ينيل کارآفريتحل شك سهم  ماکس وبر در يب
برجسته است. در واقع  ياقتصاد يشناس و جامعه يشناس  در جامعه يممتاز هست که سهم و

از انسان  يو فرهنگ ياجتماع يريکند ارائه تصو يز و ممتاز ميکه وبر را متما يزيآن چ
 يخيو تار يفرهنگ يها نظام ارزش نانه او ازيکارآفر يها يژگين است که ويکارآفر
 يستميکرد سيکننده متفاوت از رو حك يها ن نظام ارزشيکننده برخاسته است، اما ا حك

ن ييخاص وبر دارد. وبر بر اساس تب يديو تفر ين تفهمييشه در تبيبوده، بلکه ر يپارسونز
د کند که هم جاين ايکارآفر انسان يو ساختار يخيت تارين فرديب يونديتوانسته پ يتفهم

ساختارمند  يو فرهنگ ياجتماع يشه در بسترهايخ  خاص خود داشته و هم ريشه در تارير
اشاره دارد و  ينيکارآفر يخيت تاريل خود هم به فردي(. در واقع وبر در تحل7011)وبر،  دارد

 کند. يتوجه م ينيکننده کارآفر و حك يت ساختاريهم به عل

 ك کرد.يتوان به چند بخش تفک يم را ينيل کارآفريسهم وبر در تحل

ج يمنحصربه فرد در بس يهايژگيزما از نظر وبر با ويمند و کار ن به مثابه انسان فرهيکارآفر
 کمك کند يتواند به تحقق اهداف اقتصاد يم ياجتماع يو قدرت هماهنگ يمنابع، رهبر

 (.10: 7011)وبر، 

 

 يعقالن يآل بازساز دهيو ا يت نمونه آرمانين به مثابه شخصيهدف وبر در طرح کارآفر
رنده يشه وبر دربرگيخ اندياو هست. در واقع تار ياقتصاد يها ( کنش270: 7011)آرون، 

ن يکارآفر يها انسان يهايژگيمنحصربفرد اما پراکنده و متفرق از و يخيتار يها نمونه
آن هدف وبر  يخين تارييمنفرد و پراکنده و تب يهان نمونهيا يعقالن يهست که بازساز

ست ين ييجا و همه ين انسان معموليکرد انسان کارافرين رويگر در ايبوده است. به عبارت د
و  يياست که شناسا يخيق متفرق و پراکنده تاريمصاد يراان ديبلکه انسان کارآفر

 ق هدف وبر بوده است.ين مصاديا ينييتب يبند عجم



 
 
 

  

 

  

 

از انسان  يريشه وبر تصويدر اند يو اجتماع يکننده فرهنگ ن به مثابه منظومه حكيکارآفر
 خود يخيو تار يت فرهنگياز هو ين تجسميدهد که در آن انسان کارآفر ين ارائه ميکارآفر

طلب  منفعت شه و صرفاًير يب يانسان ياقتصاد يکردهايبرخالف رو يهست. انسان اقتصاد
از رفتار و  يميکه بخش عظ يو فرهنگ يخياست با اصالت تار يست، بلکه انسانين

 ينده فرهنگين نمايانسان کارآفر ييرا دارد. گو يفرهنگ ياو رنگ و بو ياقتصاد يها کنش
 دارد يز صبغۀ فرهنگياو ن يجامعه خود هست و کنش اقتصاد يها ارزش ينه فرهنگييا آيو 

(.10: 7011)وبر، 

ده مهاجرت گره خورده است. رويکردهاي متعارف ياغلب با پد ياو شبکه يقوم ينيکارآفر
داشته و نقش  تأکيدهاي منفي آن  از مهاجرت اغلب بر جنبه يا و شبکه يقوم ينيکارآفر
فرد،  )يادگاري، سنايي دهد ت در توسعه نقاط مبدع و مقصد را مورد غفلت قرار ميمهاجر
نشيني  کاري، حاشيه هاي بزه را با پديده (. در واقع رويکرد متعارف از مهاجرت آن 50: 7000

شناختي  گري و در کل با نگاه آسيب هاي غيررسمي، دستفروشي، تکدي شهري، سکونتگاه
ست و تا حد ممکن از رويکرد ايجابي و مثبت به مهاجرت امتناع قرار داده ا مورد تحليل

کند. به اعتباري رويکرد متعارف از مهاجرت بويژه مهاجرت روستائيان به شهرها اغلب بر  مي
ساز مهاجرت به شهرها شده و الجرم  پردازد که زمينه وجوه ساختاري و غيرارادي آن مي

ه است. در ايران اين نوع تحليل با انقالب سفيد پيامدهاي ناخواسته و منفي به همراه داشت
دوره پهلوي، اصالحات ارضي و پيامدهاي ناخواسته بعد از آن همراه بود که باعث تبديل 

)مهاجرت( صدهاهزار روستايي  اکثريت رستائيان به کارگران مزدبگير شهري و هجوم
 (.520: 7000)موثقي،  زمين به سوي بازار کار شهرها و حاشيه شهري گرديد بي

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 

شناسي اقتصادي، پديده  اند. اما رويکردهاي جديد درباره مهاجرت بويژه رويکرد جامعه کرده



 
 
 
 

 

وند با روحيه کارآفريني پيوند داده و نقش کارآفرينان را در بازآفريني نهادي يت در پمهاجر
هاي  در محيط يونديو پ يهموند ياجتماع يها هيت سرمايشبکه روابط اجتماعي و تقو

 دهد. شهري مورد توجه قرار مي

چه مهاجر و  يهاتيان اقليچه در م يا شبکه -يقوم ينيبا رويکرد جديد، ظهور کارآفر
آنها گره خورده و به نهادسازي و  يخيو تار ي، اجتماعيفرهنگ يهاتيرمهاجران با قابليغ

رسانند.  يمحل سکونت و در شهرهاي مقصد مدد م أدر مبد يخاستگاه يهابازتوليد ارزش
 يها تيو فعال يشهر يه فضاهايمثبت در حاش يامدهايات و پتأثير ين گروه دارايا

نان يدامن بزنند. کارآفر يا شبکه-يقوم ينيکارآفر يه در ظهور نوعداشته و توانست يررسميغ
 يط شهريه محيبه حاش ير اصالحات ارضينظ يش از آنکه به واسطه جبر ساختاريمهاجر ب

 يابيبه دنبال دست ياقتصاد يو منطق عرضه و تقاضا ينيه کارآفريرانده شوند، اساس روح
 (. 725: 7002نگر و همکاران، ي)والد اند بکر و مناسب بوده ياقتصاد يها به فرصت

 

 (افتهي منبع: محقق) 

 

بوده  ينگارانه و اتنوگرافاستفاده از روش مردم روش مورد استفاده در اين مقاله کيفي و با
ق و مصاحبه منط ين روش سعي شده با استفاه از انواع مشاهده مشارکتياست. در ا

ق ين تحقيدر ا ين گردد. جامعه آمارييها تب يانيدر ياقتصاد ينانه در رفتارهايکارآفر
هدفمند و  يريگ دار در تهران بوده و با استفاده از نمونه زبان سوپرمارکت يآذر يها يانيدر

مصاحبه صورت گرفته است. در  يك گلوله برفيوه تکنينفر به ش 09دردسترس  با حدود 



 
 
 

  

 

  

بر اساس معيار اشباع شدگي و بسندگي موضوعي عمل شده و هنگامي که اعتبارسنجي نيز 
 ها و حجم نمونه خاتمه يافته است.  ادله و يا تم جديدي وجود نداشته مصاحبه

ل يها مصاحبه، ابزار تحل داده يآور ، ابزار جمعيفيت، کيماه ظق به لحايدر کل روش تحق
م تهران و فعال در بخش يمق يها يانيان درينگارانه بوده که در مها روش مردم داده

هدفمند  يريگ وه نمونهينفر و به ش 09با حجم نمونه  يا رهيو فروشگاه زنج يدار سوپرمارکت
 بوده است.  7يو در دسترس صورت گرفته است که اعتبار آن بر اساس منطق اشباع نظر

گردد. يبه بعد برم 7059به تهران از دهه  يانيدر شگامانيها پيانينه مهاجرت دريشيپ
جان يآذربا يدر کشور جمهور يکه داشتند مدت ييباال ينيه کارآفرين گروه با روحيشگام ايپ

 يهمت گماشتند و بعد از مدت يخانه و احداث غذاخورمهاجرت کرده و به شغل قهوه يفعل
ران يبه ا يه و برخيبه ترک ين برخآن زما يستيو غلبه تفکرات کمون ياسيل حفقان سيبه دل

ك دوچرخه يبا ورود به تهران با  يانيدر يميابراه يمهد يکنند. حاجيو تهران مهاجرت م
زود وارد  يليکنند اما خيها شروع مقهوه خانه يبرا يفروش يو چا يت فروشيبه شغل کبر

ه تهران، محله ها بيانينه مهاجرت گسترده دريها شده و زميبا هند يتجارت چا يايدن
از  يکيزند. به قول يرا رقم م يان نو فعليس لولومبا، شهر آرا و محله دريپاتر

 تهران؛ يابان فاطميداران در خسوپرمارکت

که آنها  يار سخت بودند. زمانيط بسيها به تهران آمد در شرايانين بار دريکه اول يزمان»
آمدن و مهاجرت به تهران را نداشتند اما  تأها جريليبه تهران آمدند خ يزليد يهانيبا ماش

 «.گر را داشتنديهمد يهم هوا يليآنها به تهران آمدند و خ

 :ها گفته بوديانيه دريبه اولراز کسبه در خصوص تج يکين يهمچن
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تهران بود  يه غربيتهران و شهرآرا که حاش يها در ابتدا در محله ستارخان فعلينايدر»
بوس اجاره کردند تا تهران ينيك ميشهر فاصله داشتند باهم مستقر شده و چون با مرکز 

 «.رفت آمد کنند

در تهران هستند که  يانيخانوار در 0999تعداد  يررسميغ يبر اساس مشاهدات و آمارها
سوپرمارکت دار عضو فروشگاه  09ان ين مينها سوپرمارکت دار بوده و از اآنفر  099ش از يب

ان به صورت ياران دري يارهين گروه در فروشگاه زنجي. اان هستندياران دري يره ايزنج
 آنها را باال برده است. يمشغول هستند که توان رقابت يت خدماتيبه فعال ياشبکه

 دکنندگاني، تولييشتر به بخش صنعت غذايها بيانيدر يو خدمات يديتول يهاتيحوزه فعال
 يدکنندگان عمده چايندگان و تولن واردکنيك و همچنيوه، شکالت، کيمعتبر آب م يبرندها

 و هست. البته در حال حاضر در بخش مسکن و ساخت يدار، و سوپرمارکتيدارو رستوران
و فروشگاه  يدارنه سوپرمارکتيت غالب در زميدارد اما فعال يريگمت چشيساز هم فعال

 هست. يارهيزنج

ت يفعال ييلوازم خودرو م تهران که در راستهيمق يهاياز شندآباد يکيدر مصاحبه با 
 :داشتند، معتقد بودند که

 آنها يها نوع شغل خدماتيانيت دريت و معروفيموفق يل اصلياز دال يکيبه نظر من »
معروف مغازه  يهاابانيو در نبش خ ياباني( هست که در سر هر کوچه و خيدار)سوپرمارکت

ت آنها شده يکه باعث معروفشناسند يو سوپرمارکت دارند و مردم و شهروندان آنها را م
 «.است

نظر دارند، به  زد عام و خاص بوده و همه درباره آن اتفاق ها زبان آنچه در ارتباط با درياني
عجيب در ميان  وجود نوعي اتحاد، انسجام و همبستگي»عبارتي نقل محافل هست؛ 

؛ نوعي پدرساالري کاريزماتيك و خانوادگي، خويشاوندي گسترده و متحد که «هاست  درياني



 
 
 

  

 

  

(. آنها راز پيشرفت 50: 7000فرد،  يسناع و )يادگاري انحصار بخشي از اقتصاد را اختيار دارند
خود را نه در خودمحوري و فردگرايي بلکه در کار متحد جمعي و هماهنگ جستجو 

شناسي و هماهنگي خود با  کوشي، تابعيت، تداوم و استمرار، موقعيت دند. روحيه سختکر مي
داري( در مجاورت روحيه اتحاد و انسجام، بخشي از منطق  اقتصادي )سوپرمارکت  نوع فعاليت

 هاست که آنها را پيشگام فعاليت خود قرار داده است. کارآفريني درياني

ها بوده و تصويري کلي از  ارآفريني دريانيمجموعه عواملي که داللت بر منطق ک
 کند عبارتند از: هاي آنها در حوزه فعاليت خود ترسيم مي موفقيت

 درياني؛ يمينقش پيشگامي و رهبري حاج مهدي ابراهـ 

 ؛يه تجاريوند آن با روحيسئوليت اجتماعي و پـ م

 ؛7خويشاوندگرايي و روحيه تجارت خانوادگي و فاميليـ 

 ؛هاي اجتماعي هاي زادگاهي و شبکه حك شدگي اجتماعي با ايجاد انجمن نهادگرايي وـ 

 اي.  هاي اقتصادي همسو و زنجيره فعاليتـ 

دار و وسيع  هاي رسمي و غيررسمي دامنه هاي رهبري متناسب با گستره فعاليت امروزه سبك
کاريزماتيك،  هاي نظير رهبري هاي گيرد؛ سبك مي تلفي جايهاي مخ بوده و در دسته

طلب،  صلح بريـبازار آزاد، ره ريـنترلي، رهبـدستوري و ک ريـکارآفرين، رهب ريـرهب
هاي رهبري  ارتباطي که هرکدام از اين سبك محلي و رهبري خدماتي، رهبري رهبري

 (.Blanken, 2013: 70) ها، کارکردها و الزامات خاص خود را دارند خاستگاه

رهبري محلي مفهومي که جايگاه خاصي در مطالعات توسعه بويژه توسعه و ترويج 
هاي نو در اجتماعات محلي و کارآفريني دارد؛ عبارت  روستايي، نوآوري محلي، پذيرش ايده

است از يك نظام غيررسمي متشکل در يك جامعه که در آن چهار عنصر رهبر، پيروان، 

                                                           
1- Nepotism 



 
 
 
 

 

)شهبازي،  حل و رفع مسائل و مشکالت در آن جامعه وجود داشته باشد اهمسئله و مشکل و ر
(. آنچه در بحث رهبري محلي حايز اهميت هست وجود يك يا چند رهبر محلي 592: 7002

و گروهي پيرو و تابع که مايل به برقراري ارتباط و ايجاد شبکه روابط اجتماعي براي حل 
نده گروه باشند. بر اين اساس رهبري محل به حل مناسب براي آي مشکل و يا ترسيم راه
هاي شخصي و کاريزماتيك خود به اهداف  تواند با قابليت نمي ييلحاظ اجتماعي به تنها

پذيري و احساس  گروهي دست يابد بلکه هر موفقيتي در گرو وجود روحيه تابعيت و اطاعت
بوع( در صورتي قابل فهم مت -پيرو و تابع -)رهبر لهأهاي پيرو هست. اين مس نياز در گروه

هاي مهاجرين  ها از جمله شبکه خواهد بود که بدانيم هيچ الزامي براي افراد در ورود به شبکه
 آور. ها بيشتر افقي هست تا عمودي و الزام نبوده و ماهيت اين شبکه

هاي مديريتي است که مصداق رهبري حاج مهدي  رهبري محلي از جمله سبك 
هاي رهبري نظير رهبري کاريزماتيك، خالق و  اشد؛ البته ساير سبكب ابراهيمي درياني مي

آزاد نيز در مورد حاج مهدي ابراهيمي درياني مصداق داشته، ولي رهبري محلي  بازار
ها و رفتارهاي او جستجو نمود؛  توان مصاديق آن را در کنش بارزترين سبکي است که مي

لي و روستايي او، عالقه وافر او به پيوند حاج مهدي با روستاي دريان، خاستگاه مح
هاي محلي و خويشاوندي و تالش براي ايجاد شبکه اجتماعي قوي و کارآمد از طريق  ارزش

هايي هستند که سبك مديريتي حاج  ها و روابط اجتماعي درون گروه ويژگي تقويت سرمايه
 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

 دريان هاي محلي و خويشاوندي در روستاي عالقه وافر او به ارزش
 بخشي در ميان اهالي روستاي دريان  اقدامات ترويجي، خيرخواهانه و اطالع

هاي  تالش براي ايجاد شبکه اجتماعي قوي و کارآمد از طريق تقويت سرمايه
 ها انساني، فرهنگي و اجتماعي درياني



 
 
 

  

 

  

هاي اقتصادي و تجاري  ها و تبيين فرايند فعاليت در تاريخ زندگي دريانيبا سيري 
هاي فراواني بود، ولي ترسيم اين فرايند پرفراز و  توان شاهد فراز و نشيب آميز آنها مي موفقيت

نشيب بدون وجود حاج مهدي ابراهيمي درياني هيچ لطفي نداشته و غيرممکن هست. 
اکبر پيشگام و  ي به همراه برادر بزرگ خود حاج عليهرچند حاج مهدي ابراهيمي دريان

دو، امروزه  ها هستند، ولي آثار و پيامدهاي اقدامات اوليه و اساسي آن نماينده نسل اول درياني
يا مرد  "مرد سال"بعد از دو نسل نمودار شده است. حاج مهدي ابراهيمي درياني که 

هلوي بوده، فردي دورانديش، کارآفرين، و قبل از انقالب و در دوره پ 7001  کارآفرين سال
. 7دانست ها مي خالق بوده که رمز موفقيت خود را در موفقيت و اعتالي نام و آوازه درياني

توانست در حوزه فعاليت  حاج مهدي ابراهيمي درياني نظير هر کارآفرين خالق و نامداري مي
سازي( بدون نياز به  انداري، ساختم )واردات و صنعت چاي، سوپرمارکت اقتصادي خود

ها موفق بوده و به اهداف شخصي و فردگرايانه خود در پيشرفت مادي و رفاه  درياني
دوستانه، خيرخواهانه،  اجتماعي دست يابد، ولي آوازه اصلي او بيشتر مرهون اقدامات انسان

ن و نام و نشان به مالکا هاي اجتماعي است که باعث تبديل مهاجران بي نهادي و مسئوليت
 داري گرديد. پيشگامان صنعت مواد غذايي و صنف سوپرمارکت

 توان به شرح زير بيان نمود: به عنوان پيشگام مي  اقدامات حاج مهدي ابراهيمي درياني

اولين کسي که با روحيه مهاجرپيشگي به همراه برادر خود به روسيه، بعد به اورميه و ـ 
هاي  سال ي)حوال آن استقرار يافته است نهايت به تهران سفرکرده و در نهايت در در

 (؛7099تا7509

)اخوان  حاج مهدي ابراهيمي درياني اولين کسي بوده که در تهران سوپرمارکت دريانيـ 
 ؛(7072-7079هاي )حوالي سال دريان( را تاسيس نموده است

م هايي از ستارخان را خريدراي و به نا اولين بار محله دريان نو، شهرآرا و بخشـ 
 گذاري کرده است؛ روستاي خود يعني دريان و شرکت خود يعني شهرآرا نام

                                                           
بوده و از ايشان به بزرگي ياد  تأکيدها مورد  ر موفقيت دريانيهاي انجام شده نقش حاج مهدي درياني د در اغلب مصاحبه ـ7
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ها و  حاج مهدي ابراهيمي درياني اولين کسي بوده که با روحيه کارآفريني خود فرصتـ 
)درآمد و ثروت(  ها گفته که نهنگ بسترهاي بکر فعاليت در تهران را شناخته و به درياني

 سفرکنيد؛ 7ن()تهرا در درياست پس به سوي دريا

هاي انساني  حاج مهدي ابراهيمي درياني اولين شخصي بوده ضرورت اتحاد و سرمايهـ 
هاي مشترک  ها را کشف و آنها را به اتحاد، انجام از طريق فعاليت و اجتماعي درياني
 دعوت کرده است.

او اولين شخصي بوده که ارزش زمين بويژه زمين تجاري در تهران را درک کرده و ـ 
 ها را به آن تشويق نموده است. ريانيد

نبش و در دسترس  هرکجا مغارزه » ها گفته بود: او اولين شخصي بوده که به دريانيـ 
)مصاحبه با « هاست اي نبشي ديدي بدان که مال دريانيهست بخريد پس هرکجا مغازه

 ها(. گروهي از درياني

ها براي خريد  به درياني الحسنه او اولين شخصي بوده که با تاسيس صندوق قرضـ 
 کرده است؛ داده و آن ها را تشويق مي مغازه پول مي

اي را  هاي زنجيره حاج مهدي ابراهيمي درياني اولين که بوده که ضرورت فروشگاهـ 
 ها بوده است.  فهميده و به دنبال فعاليت اقتصادي مشترک براي درياني

 -آقاي مطلبي-ي زنجيره ياران دريان هادر مصاحبه صورت گرفته با قائم مقام فروشگاه
 گفتند:

هاي زنجيره در واقع متعلق به حاج مهدي ابراهيمي درياني بوده ولي  ايده فروشگاه»
اي به خواسته  نتوانست به آن جامع عمل بپوشاند و امروز ما با تاسيس اين فروشگاه زنجيره

ها بايد متحد شده و  گفت درياني ها مي ها عمل کرديم، چون او به درياني دروني او از درياني
«.به يك فعاليت اقتصادي مشترک انجام دهند

                                                           
يعني نهنگ در درياست  "ا درياداديالقّ"گفته که  المثلي که حاج مهدي درياني به زبان ترکي به اهالي روستاي دريان مي ضرب ـ7

 لذا به وي دريا بياييد.



 
 
 

  

 

  

 هاي اجتماعي هاي حاج مهدي ابراهيمي درياني در ارتباط با مسئوليت در زير به برخي از ويژگي
 داران درياني بدست آمده است. ها و سوپرمارکت شود که از مصاحبه با درياني پرداخته مي

هاي سرشناس درياني هست که ساخت بخشي از  حاج مهدي ابراهيمي درياني يکي از چهره»

مدرسه در آذربايجان  09او در طول عمر خود بيش از بازار شبستر با حمايت مالي او بوده است
)مصاحبه « دم آن خطه داشت، مدرسهشرقي بويژه در دريان ساخت که سهم بزرگي در باسوادي مر

 «.با مطلبي(

حاج مهدي ابراهيمي درياني بنيانگذار محالت دريان نو، شهرآرا، تهران ويال بوده و با »
متري را بعد از به تصويب رساندن در  29هاي  سرمايه شخصي خود براي اولين بار آپارتمان

نشيني در تهران رايج آپارتمانسيس نمود، در حالي هنوز فرهنگ أمجلس در محله شهرآرا ت
 اکن شده باشد.سواده ديگري نردند که در طبقه دوم واحد آنها خاکها تصور نميتي خيلينبوده و ح

توسط مرحوم حاج مهدي 7001نژاد تهران در سال  بيمارستان فوق تخصصي شهيد هاشمي
ولي بعدها اسم آن تغيير ابراهيمي درياني وقف شد که ابتداء بنا بود به نام شخصي ايشان باشد 

 .)مصاحبه با مطلبي(« ها را حاج مهدي گذاشت يافت. در واقع بنيان مشارکت در ميان درياني

 7052 احداث مدرسه اتحاد روستاي دريان
 7051 ي درياناحداث مدرسه دخترانه ابراهيمي روستا
 7009 کمك به احداث بازار شبستر

 7001 درمانگاه و بهزيستي روستاي دريان
 7001 احداث بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران

 7029 کشي احداث خط لوله آب
 7009 احداث برق روستاي دريان

 به بعد 7009 احداث محله دريان نو، شهرآرا و پاتريس لولومبا
 7050 ها الحسنه درياني احداث صندوق قرض

 7009 بندي چاي عقاب در ايران اولين شرکت بسته



 
 
 
 

 

حاج مهدي ابراهيمي درياني مانند بسياري از تجار ايراني به اصل اخالقي پايبند بوده و 
ان( انجام داده بود. )روستاي دري اقدامات خيرخواهانه زيادي را در تهران و در زادگاه خود

اجتماعي   هانه و به تبع آن مسئوليتاهمانطور که در سطوح فوق گفته شد اقدامات خيرخو
رساني،  حاج مهدي ابراهيمي درياني حول چهار محور در گردش بوده است که شامل اطالع

 بخشي بوده است. نهادسازي، اقدامات خيرخواهانه و وحدت

توان در ذيل  تماعي حاج مهدي ابراهيمي درياني را ميهاي اج محور اقدامات و مسئوليت
 بندي و تفکيك نمود: چند مجموعه دسته

 رساني اقدامات اوليه مبتني برآگاهي بخشي و اطالعـ 

حاج مهدي ابراهيمي درياني به همراه برادر خود در بازگشت به روستاي دريان به همه 
ياست)تهران( اگر قصد آن را داريد کيشان و آشنايان خود گفت که نهنگ)ثروت( در در هم

ها نقش بارزي  هاي نو در ميان درياني عزم دريا کنيد. . او در آگاهي بخشي و پذيرش ايده
هاست؛ گويي اين  گونه او زبانزد تمام درياني المثل داشته است. امروزه اين عبارت ضرب

تهران نقش  ها براي حرکت و مهاجرت به عبارت در تحريك، تشويق و انگيزش درياني
 بارزي داشته است. 

هاي نبش را در تهران بخريد، سعي  گفت؛ سعي کنيد مغازه ها مي او به درياني»
کنيد يك فعاليت اقتصادي واحد داشته باشيد، هواي همديگر را داشته باشيد، تجربه 

اي ياران دريان  ها قرار دهيد، حتي اين فروشگاه زنجيره خود را در اختيار ساير درياني
 )مصاحبه با مطلبي(.« هاي آن مرحوم بود که امروز فعال هست از ايده

 آفرين بخش و وحدت اقدامات انسجامـ 

رساني  بخشي و اطالع هاي حاج مهدي ابراهيمي درياني تنها محدود به آگاهي تالش
برهمدلي و  تأکيدها محالت خاص و  صرف نبوده، بلکه سياست تشويقي با تمرکز درياني

 ها فراهم گردد. هاي الزم براي تثبيت هرچه بيشتر درياني ها باعث شد تا زمينه يوحدت دريان

ها ماندگار شود  آنچه بيش از همه باعث شده يا نام حاج مهدي در ميان درياني»
ها بايد هرجوي شده  گفت؛ دريانيها بود. او مي عالقه او به اتحاد و انسجام درياني



 
 
 

  

 

  

ها  تر شوند. او به دريانيد انجام بدهند تا موفقباهم متحد باشند و يك فعاليت واح
گفت هوايي همديگر را داشته باشيد، درياني نبايد در تهران غريب باشد، هرجا شده  مي

 )مصاحبه با مطلبي(. «همديگر را پيدا کنيد و به همديگر کمك کنيد

 اقدامات نهادي و مبتني بر استقرار و نهادسازي اجتماعيـ 

ليت حاج مهدي ابراهيمي درياني تالش او براي تثبيت و نهادينه کردن بارزترين نوع فعا
اقدامات خيرخواهانه و اجتماعي بود. حاج مهدي ابراهيمي درياني تنها به اقدامات 

کردن اين اقدامات زمينه  دوستانه بسنده نکرد بلکه سعي نمود با نهادينه خيرخواهانه و انسان
ها نه تنها در عرصه  ها فراهم کند. درياني اجتماعي دريانيهاي اقتصادي و  براي پيوند فعاليت

داري فعال و موفق هستند، اقدامات اجتماعي و خيرخواهانه  فعالتي اقتصادي و سوپرمارکت
اند. در واقع رمز اصلي اقدامات او نه در اقدامات  خود را نهادينه کرده و تثبيت نموده

گونه اقدات از طريق نهادسازي بوده  تثبيت اينسازي براي تداوم و  خيرخواهانه بلکه زمينه
است. حاج مهدي ابراهيمي درياني با ايجاد هيات امناي دريان و تاسيس صندوق 

ها، پيشگام ايجاد انجمن زادگاهي در تهران بودن که نتايج آن را  الحسنه درياني قرض
 ها مشاهده نمود.  توان در سراسر زندگي درياني مي

درياني با تاسيس محله دريان نو در اولين اقدام براي نهادسازي، حاج مهدي ابراهيمي 
ها، شبکه روابط فاميلي و  تالش نمود تا نام روستاي دريان، که تداعي تمامي ارزش

خويشاوندي و يادآور هويت قديمي و تاريخي آنها بود، در تهران زنده کند. شايد اين اقدام 
ا، نام و خاطرات آن هست که با ايجاد آن در ريشه در وابستگي و تعلق قلبي او به روست

 تهران به انتقال هويت محلي خود به فضاي اجتماعي متفاوت يعني تهران اقدام نمود.        

ها در مورد شرايط سخت هنگام مهاجرت به تهران اين بود زبان خاطره يکي از آذري» 
ام مادري خود در تهران ساله بودم که نزد اقو79که من زمان مهاجرت به تهران کودکي 

دستي و کفش چارق قديمي داشتم که امروز  مهاجرت کردم، موقع مهاجرت با خود يك چوب
دهد تا  داشته و مواقعي به فرزندان خودم نشان مي سال هنوز آنها را با خود نگه 29بعد از 

ها نگاه ها و مشقات من شوند و هر وقت انحرافي در زندگي من بوجود بياد به آنشاهد سختي

 «.کنم تا اصل خود را فراموش نکنم مي



 
 
 
 

 

اين اقدام براي احياء نام زادگاه در تهران تنها محدود به محالت نبوده، بلکه با عقايد 
ها نيز گره خورده و اکثريت قريب به اتفاق آنها در تهران داراي  زبان ديني و مذهبي آذري

گيري و  ي مختلفي در تصميمهستند. و اين اماکن مذهبي کارکردها  مسجد و حسينيه
دار بوده و  ها دارند. لذا اين اقدامات ريشه ها، اعياد، عزاداري مناسبات اجتماعي اعم از جشن

 شود. يك مقوله اجتماعي و فرهنگي محسوب مي

 ايجاد محله دريان نو در تهران به ياد روستاي دريان؛ـ 

هاي مسکوني مدرن چندطبقه  سازي شهرآرا و احداث مجتمع سيس شرکت ساختمانأتـ 
 که تا آن زمان هرگز مرسوم و متداول نبوده است؛

 ها در محالت مذکور و بسترسازي براي استقرار کامل آنها در تهران؛ تجميع دريانيـ 

ظير صندوق ـبط با آن نـيريه و مالي مرتـجمن زادگاهي و موسسات خـايجاد انـ 
 الحسنه. قرض

پذيرفته است،که عبارتند از  تأثيرها از سه بعد قابل تامل بوده و  مسئوليت اجتماعي درياني
ها، نهادينه کردن اقدامات خيرخواهانه از اجتماعي شبکه فاميلي و خويشاوندي درياني  ويژگي

ها و ساير اقدامات اجتماعي  ه دريانيهاي زادگاهي نظير صندوق قرض الحسن طريق انجمن
 خيرخواهانه آنها  از جمله نقش حاج مهدي ابراهيمي درياني که بدان پرداخته شد.

ها مقيم تهران و اهالي ساکن در   در واقع بارزترين حمايت اجتماعي درياني متوجه درياني
شده درباره  روستاي دريان بوده در به صور مختلف صورت مي گيرد. در يك تحقيق انجام

الي  299ها در سال بين  ها مشخص شده که درياني الملکي ها و مقايسه آن با کافي درياني
الحسنه درياني کمك کرده که اعتبارات آن براي مقاصد  يك ميليون براي صندوق قرض

 توان به جدول زير اشاره کرد.     شود. از جمله اين مقاصد مي مختلف هزينه مي



 
 
 

  

 

  

ها صادق نيست؛ زيرا فرزندان حاج مهدي  هاي خانوادگي در مورد درياني فرض شرکت
ند و در مقابل دهاي علمي روي آور رو راه پدر نبوده و بيشتر به فعاليت ابراهيمي درياني دنباله

هاي بعدي با  ستند هم سبك مديريتي حاج مهدي را دنبال کرده و هم در نسلها توان درياني
اي ياران دريان به  هاي زنجيرهترکيب الگوهاي مديريتي سنتي و مدرن در قالب فروشگاه

هاي خانوادگي در  سبك مديريتي خويشاوندي خود جامع عمل بپوشند. البته هرچند شرکت
هاي  ها و فعاليت ها وجود داشته، ولي تجربه شرکت مقياس محدود و کوچك در ميان درياني

هاي ناشي از  ها، اغلب فاميلي و  خويشاوندي بوده که بر ضمانت اقتصادي مشترک درياني
 هاي اجتماعي و انساني مشترک آنها استوار است.  سرمايه

 خاستگاه اين نوع تجارت خويشاوندي را بايد در روستاي دريان، و در ميان پنج محله آن
ز(ْ، در هيات امناء سي نفره متشکل از شش نفر هيات يزج، تپه، مراد و کهريدکاهو، دي)م

زادگاهي آنها جستجو کرد. البته نحوه  الحسنه و انجمن رئيسه از پنج محله با صندوق قرض
دار نسل اول، دوم و سوم از  هاي سوپرمارکت هاي اجتماعي و اقتصادي درياني حمايت

هاي مختلف وجه ديگري است به عنوان پيامد اقدامات نهادسازانه در  همديگر و ارائه تضمين
هاي سي نفره و انجمن زادگاهي وجه ديگري است که مکانيزم عمل تجارت  قالب هيات

 کند.  خويشاوندي را تشريح مي

 2 مسايل اقتصادي روستا
 79 رفع مشکالت مالي اهالي روستا

 70 مسائل اجتماعي و فرهنگي روستا
 59 مسائل عمراني روستا

 50 بضاعت هاي بي مسائل رفاهي خانواده
 07 رفع مشکالت مهاجران تازه وارد به تهران



 
 
 
 

 

داري  ها اغلب به صورت فاميلي و شراکتي به فعاليت در بخش سوپرمارکت در کل درياني
گروهي باال بر برخي از مشکالت اين نوع تجارت  ل روحيه انسجام درونپرداخته و به دلي

فاميلي و شراکتي غلبه کردند. آنها بر اساس عملکرد تجارت فاميلي و خويشاوندي خود يك 
اند که توانسته به يك الگوي قابل اقتباس تبديل شود.  تجربه منحصربه فردي را بر جا گشته
اي  داري و فروشگاه زنجيره ي که در قالب سوپرمارکتاين مکانيزم عمل تجارت خويشاوند

 نمود يافته در بخش بعدي بدان اشاره شده است.

 

ها، ريشه در تالش و مجاهدت  ها بويژه درياني زبان شك بارزترين جلوه موفقيت آذري بي
هاي اقتصادي بوده است که به  در ايجاد نهادهاي اجتماعي همسو با فعاليتتاريخي آنها 

تعريف، شناساندن و تثبيت هويت اجتماعي و اقتصادي آنها انجاميده است. اين تالش در 
شدن کنش اقتصادي در درون بستر اجتماعي را فراهم  شدگي و حك نهايت زمينه تثبيت

ها نه در روابط اجتماعي و  ادي، دليل موفقيت دريانيآورده است. در واقع با اين نوع تلقي نه
اجتماعي آنها در -هاي اجتماعي صرف، بلکه ريشه در اقدامات نهادگرايانه اقتصادي سرمايه

ها در بستر  شدگي اقتصادي درياني حيات اجتماعي خود بوده است. در اصل نهادگرايي و حك
دار، اصيل و نام آشنا  صنف بانفوذ، ريشه عنوان ها را به اجتماعي زمينه ظهور واقعي درياني

 جاودانه و ماندگار نموده است.

داران که يکي از آنها بنيسي و  اي انجام گرفته با دو نفر از سوپرمارکت در مصاحبه
ما »ديگري درياني بود، هر دو به يك موضوع مشترک اشاره داشتند که عبارت بود از اينکه: 

سي و درياني شناخته شويم تا شبستري، همانطور که هاي بني سعي داريم به نام آذري
 ها، . در واقع بارزترين ويژگي درياني«ها سعي دارند که به نام شبستري شناخته شوند شبستري

 ها در تهران تالش براي معرفي خاستگاه اصلي خودزبان ها و ساير آذريبنيسي، شندآبادي
شغل خود و هويت محلي خود هست.  )روستا( به عنوان هويت خود و ايجاد همسويي بين

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 



 
 
 

  

 

  

اني بوده که در اولين تالش اين گروه بويژه درياني تالش براي شناسايي خود به عنوان دري
 اند.  اي در تهران انتقال داده اولين اقدام نام روستاي دريا را به محله

ها در اولين گام براي  زبانها بويژه درياني با توجه به آنچه گفته شد بايد گفت که آذري
نهادسازي سعي داشتند تا خود را به نام خاستگاه واقعي )روستا( معرفي کرده و بشناسانند. 

نام نهاد که در آن سعي  «نهادسازي خاستگاهي»وان اين اقدام مهاجران اوليه را شايد بت
دارند)در گام اول( تا نام روستا، شهر و محله سکونت قبلي خود را، در شهر مقصد، به مسجد، 

نو،  )نظير محله دريان حسينيه، ميدان، خيابان، و يا محله جديد و نو تغيير و جايگزين کنند.
ها(. در واقع اقدام هوشمندانه و آگاهانه  نو، حسينيه درياني و، خيابان دريانن ميدان دريان

ها در انتقال نام روستاي مبدا خود يعني روستاي دريان و تبديل آن به محله يا خيابان  درياني
دريان با پسوند نو و جديد ابتکارعملي است که داللت بر نهادسازي مجدد آنها در مقصد 

نهادسازي   ها و هنجارهاي مبدع بوده است. در واقع بارزترين ويژگي زش)تهران( با حفظ ار
هاي مبدع بوده  خاستگاهي پيوند اسمي و رسمي مبدع و مقصد از طريق انتقال نام و ارزش

است. اين فرايند انتقال اسمي و رسمي ارزشهاي مبدع به مقصد در فرايند مهاجرت وجهي 
شناختي داشته و نشانگر تعلق جمعي گروه هدف  هاجتماعي و فرهنگي است که داللت جامع

)خويشاوندي( و  بخش ها، هنجارها، عوامل انسجام)روستاي دريان(، ارزش به نمادها
 کشند.  بخش خود هست که به همراه کنش اقتصادي خود به يدک مي هويت

انجامد که  هاي زادگاهي مي گيري انجمن نهادسازي خاستگاهي در گام بعدي به شکل
ه اجتماعي و فرهنگي داشته و داللت بر مناسبات اجتماعي و فرهنگي قوي و منسجم صبغ

)که در وسع مطالعه محقق بود( داراي  هازبان اغلب آذري در ميان گروه هدف است. تقريباً
هاي کلي  ها بسياري از سياست هاي زادگاهي خاص خود بوده و از طريق اين انجمن انجمن

کند. هر چند مطالعاتي در  ها به مثابه نقشه راهنما عمل مي جمناين گروه ترسيم و اين ان
ها صورت گرفته ولي اغلب با  ها بويژه دريانيزبان هاي زادگاهي آذري مورد نقش انجمن

ها در ارتباط با انتقال وجوه ارسالي از  رويکرد مطالعات توسعه روستايي و نقش اين انجمن
( ولي در اصل، اين 7001 ،زاده علي )رستم ه استمبدع به مقصد مورد ارزيابي قرار گرفت

هاي تازه مهاجر توسط رهبران و پيشگامان و با  ها ابتدا در راستاي حمايت از گروه انجمن



 
 
 
 

 

هدف افزايش سرمايه اجتماعي درون گروهي صورت پذيرفته بوده است، که در مورد 
 صادق هست. ها نيز کامالً درياني

ها واقع در حسينيه  الحسنه درياني صندوق قرض انجمن خاستگاهي از طريق ايجاد
هاي هفتگي و ماهيان ابتدا، در منزل افراد و بعدها در  ها، احداث حسينيه، نشتس درياني

هاي عمومي و خصوصي، تشريك مساعي در حوزه  حسينيه، شرکت در مناسبات و جشن
ها  هادازي دريانيکسب و کار، توانمندسازي شغلي درياني از طريق سياست گسترش فرايند ن

 بوده است.

اند، ولي  هاي زادگاهي بوده و از طريق آن نهادسازي کرده ها داراي انجمن هر چند درياني
اي آنها  وجه جامعه شناختي کنش آنها نه در انجمن هاي زادگاهي صرف بلکه عملکرد شبکه

اقع ارتباط در ارتباط با همديگر به عنوان صاحبان حرف و مشاغل مشابه بوده است. در و
ساز شناخت و ارتباط خويشاوندي بوده،  ها باهم زمينه گروهي و پيوندهاي قوي درياني درون

اي آنها را نيز به طرق  ولي نوع فعاليت اقتصادي آنها زمينه ارتباط کاري و علمکرد شبکه
 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 

شده است. در  اي و زنجيروار به هم متصل  سنخيت و همسويي در آن در قالب عملکرد شبکه
اي آنها در فعاليت اقتصادي  شناختي دليل موفقيت ريشه در عملکرد شبکهحقيقت وجه جامعه

اي از هم بوده که زمينه موفقيت کنش اقتصادي را در يك فضاي  شبکههاي و حمايت
 رقابتي و پرمخاطره به لحاظ اقتصادي فراهم آورده است.

پذيري و به  ها و افزايش توان رقابت شدن هزينه اي درياني زمينه سرشکن عملکرد شبکه 
ثباتي  حتي در شرايط بي ها را فراهم آورده و باعث شده تا آنها بتوانند تبع آن موفقيت درياني

و عدم قطعيت به فعاليت اقتصادي موفق خود ادامه دهند. در واقع هرچند رمز ماندگاري و 
اي اين  ها برخاسته از قدمت و اصالت آنها دارد ولي عملکرد شبکهداري فعاليت درياني ريشه

انسجام بيشتر پذيري و سودآوري اقتصادي آنها را نيز تضمين کرده و به  گروه زمينه رقابت
 مجموعه انجاميده است.



 
 
 

  

 

  

اي شرکت فروشگاه  کنندگان، عملکرد شبکهکنندگان و توزيع اي توليد عملکرد شبکه
داران  اي سوپرمارکت ها، عملکرد نهادي از طريق پيوند شبکه اي و ساير سوپرمارکت زنجيره

 هاي اجتماعي مسبوق به سابقه. با نهادها و فعاليت

 هرچند نقش پيشگاهي حاج مهدي ابراهيمي درياني به عنوان پيشگام و شخصيت کارآفرين
ها، و نقش نهادها  ها، اقدامات نهادسازانه او، شبکه روابط فاميلي و خويشاوندي درياني درياني

ا ها نقش بارزي داشته ولي اين داليل را ب هاي زادگاهي در فرايند موفقيت درياني و انجمن
اي به صورت عمودي و فرايندي ترسيم  توان در درون عملکرد شبکه رويکرد گرانووتر مي

 قلمداد کرد. يقوم ينيشدگي و کارآفر شدگي و تثبيت نمود که بسترساز حك

ها هم به صورت افقي و هم به صورت عمودي در  اي درياني در واقع عملکرد شبکه
رد افقي آنها در قالب شبکه روابط اقتصادي و گذار بوده است. اما عمکلتأثيرموفقيت آنها 

کنندگان زمينه تحکيم و تثبيت  ها در قالب توليدکنندگان و توريع تجاري با ساير درياني
اي هم رمز ماندگاري و استمرار دريانيها  و  کند. لذا با رويکرد شبکه موفقيت آنها را معين مي

 بط هست. اي آنها مرت هم رمز پويايي آنها با عملکرد شبکه

شناسي در اين تحليل حلقه واسط و ميانجي بين رويکردهاي کالن و رويکردهاي  موقعيت
ها در بخش  کند. به عبارت ديگر براي تبيين داليل موفقيت درياني خرد تحليلي عمل مي

  يت در قالب مکانيزماي ابتداء داليل کلي موفق داري و فروشگاه زنجيره سوپرمارکت
آميز مطرح شده و در مرحله بعدي داليل خرد و استراتژي عملکردي در  عملکردهاي موفقيت

شناسي يك استراتژي و ابتکار عمل  شوند. اما موقعيت ارتباط با موفقيت تبيين مي
هاست که از روحيه کارآفريني، خالقيت، وحدت، انسجام اجتماعي و نهادگرايي آنها  درياني

گرفتن  هاي سوپري نبش و قرار عملي آنها در ارتباط با خريد مغازه  خاسته و در سياستبر



 
 
 
 

 

)بويژه منطقه يك و دو تهران( با موقعيت  اي در نزديکي محالت هدف هاي زنجيرهفروشگاه
 ممتاز و در دسترس نمود پيدا کرده است.

ان ديدي بدان هرجا يك مغازه سوپري در نبش يك خياب»ها معتقد هستند که  درياني 
هاي  . فارغ از سقم و صحت اين گفتار، يکي از بارزترين سياست«هاست که متعلق به درياني

هاي نبش و با موقعيت ممتاز بوده که زمينه  داري خريد مغازه ها در صنف سوپرمارکت درياني
شناسي، که از  را براي موفقيت آنها در اين بخش فراهم نموده است. اين روحيه موقعيت

ها بوده، در بخش فروشگاه  صايح و پيشنهادهاي حاج مهدي ابراهيمي درياني به دريانين
ها در مناطق يك و دو تهران و نزديکي آن به محالت  اي نيز با استقرار اين فروشگاه زنجيره

 کنندگان همراه بوده است. هدف و مصرف

و گروه از متغيرها هاي برآمده از مطالعات ميداني و مصاحبه اکتشافي د بر اساس داده
ها در قالب داليل کالن و خرد بودند که  شناسايي شده در ارتباط با داليل موفقيت درياني

ها به تهران،  داليل کالن ماهيت فرايندي داشته و در قالب مهاجرت، تجربه مهاجرت درياني
ي شدگ شبکه مهاجرين، شبکه خويشاوندي و تجارت فاميلي و نهادسازي بوده که باعث حك

ها با  ها در تهران بوده است و داليل خرد به تناسبات ميان روحيه درياني و جايگيري درياني
شناسي يك ويژگي ممتاز و  داري و ابعاد خرد کنشي آنها اشاره دارد، ولي موقعيت سوپرمارکت

ها و اماکن  آميز بوده، که منجربه خريد، اجاره و تصاحب زمين پيامد داليل کلي موفقيت
 اي شده است. داري و فروشگاه زنجيره مناسب براي شغل سوپرمارکتتجاري 

ها يك انتخاب احسن و استراتژي مناسبي است که توسط  شناسي درياني در کل موقعيت
هاي  ها و مغازه کار گرفته شده است؛ اين اقدام با خريد زمين ها در طول چندين دهه به درياني

داري همراه بوده است. اين روحيه از يك فضاي  مناسب براي فعاليت تجاري و سوپرمارکت
شود. در  حاضر را شامل مي بکر و غيررقابتي گذشته گرفته تا فضاي رقابتي و حساس حال

ها و ابتکار عمل آنها در شناسايي و دستيابي به  شناسي، اقدام عملي درياني واقع موقعيت
هاي  ه در ويژگيشود که از يك طرف ريش هاي اقتصادي و تجاري محسوب مي فرصت

وحدت رويه و اتخاذ استراتژي مناسب در  ساز. اجتماعي ممتاز آنها و از طرف ديگر زمينه
 اي شده است. داري و فروشگاه زنجيره سوپرمارکت



 
 
 

  

 

  

ها در  ها دربخش سوپرمارکت و مکانيزم عمل اين حمايت هاي اجتماعي درياني حمايت
و سوم در بخش بعدي و در ارتباط با  طول سه نسل بويژه در نسل اول و دوم و نسل دوم

 داليل موفقيت در پخش سوپرمارکت پرداخته خواهد شد.

ب يت در در ترکيو قابل ينيه کارافريل روحين گروه به دلي: ايزادگاه يهاانتقال ازرشـ 
 09 يات امنايك هيجاد کرده و يان در تهران ايدر ياد روستايان نو را به يمنابع،  محله در

 جاد کردند. ينفر در تهران ا2فه ينفره را متشکل از شش طا

ا يد عزم درياگر قصد شکارنهنگ دار»شگامان؛ يد از پيو تقل يريالگو گ ييه بااليروحـ 
از او  ها يانيت دريها به انها و تبع يايشگام دريپ ياقتصاد يها هياز توص يا ن نمونهيا «ديکن
 ان نو تهران بوده است. يبه محله در يمهاجرت عموم يبرا

از بزرگان  يه نشان داد که برخيو اول ياکتشاف يهاج مصاحبهي: نتايشاگرد-ه استاديروحـ 
ه در ين روحياند و اآنها بوده يسبب يهاليها و از فام يشاگرد مغازه نسل اول يانينسل دوم در

 ت شده و همچنان ادامه دارد.يسوم در حال حاضر تقوکار و نام نسل  يايجوانان جو

« هاست يانيبدان که متعلق به در يديجا مغازه دونبش د هر»شگامان: يپه يعمل به توصـ 
 يميابراه يبزرگ حاج مهد يان ها برخاسته که روزگاريدر يريپذه اطاعتين ادعا از روحيا

نبش و دونبش را  يهامغازه يرقابتر يغ يك فضايد در يکن يبه انها گفته بوده سع يانيدر
 کرده است.يت ميد و از آنها حمايبخر

ر ين نظيکارآفر يبه نهادها يميابراه ير حاج مهدين نظيافراد کارآفر يهاانتقال ارزشـ 
 .لولومبا سيابان پاتريها واقع در خيانيالحسنه در موسسه و صندوق قرض



 
 
 
 

 

 

 کارخانه چاي شمال
 )مهدي ابراهيمي درياني(

 واردکنندگان عمده چاي
 )رزاقي، موسايي، گرامي(

 چاي زنبور عسل
 )مهدي ابراهيمي درياني(

 چاي عقاب
 )حاج مهدي ابراهيمي درياني(

 چاي دنيا چان شهرزاد

 چاي جهان چاي گلين چاي بلدرچين

 آبميوه تك دانه
 )اکبري(

 آبميوه گلشن
 )موسايي(

 ماکاروني جهان
 )کريم لو(

 رضوان شکالت
 شرکت صادرات فرش
 )کريم دشتي داريان(

 رب دريان دشت،
 )ميکائيلي(

 کيك آشنا خميزبازي آريا دريان لبن

 کشت و صنعت ماريان، مارک چاشني
 )مهدي اکبري(

 شرکت نوشينه
 )مهدي اکبري(

 اي ياران دريان يرهفروشگاه زنج
 )مهدي عارفي درياني مدير عامل(

 

هاي آنهاست؛  ها داللت بر پيوند مفهومي ميان کنش شناختي کنش درياني وجه جامعه
شناختي و هم داللت اقتصادي داشته و در قالب شبکه روابط  هايي که هم داللت جامعه کنش

شدن کنش اقتصادي در  هاي خاستگاهي، نهادسازي و در نهايت حك يجاد انجمناجتماعي، ا
ها به مثابه مکانيزمي  شود. در اصل اين کنش اي از روابط اجتماعي متجلي مي درون شبکه

ها با  شود. اين کنش براي دستيابي به اهداف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محسوب مي
اند. پيوند و امتزاج  تاريخي خود عجين بوده و امتزاج يافته ها، فرايندها و بسترهاي علل، زمينه

هاي مهاجرين،  مهاجرت، شبکه  گيري روحيه ها با مهاجرت، شکل هاي اقتصادي درياني  کنش
روحيه کارآفريني، شبکه روابط اجتماعي فاميلي و خويشاوندي و تالش براي انتقال 

متفاوت و ايجاد   تثبيت آنها در محيطشدگي و  هاي بومي مبدء به مقصد از طريق حك ارزش
 نهادهاي زادگاهي و خاستگاهي صورت پذيرفته است.



 
 
 

  

 

  

ها، ريشه در پيوندهاي  زبان ها، در مقايسه با ساير آذري مزيت و برتري نسبي درياني
اجتماعي آنها در جهت تعقيب منافع و اهداف اقتصادي خود  -هاي اقتصادي مفهومي کنش

هاي  روابط اجتماعي و سرمايه هاي شبکه هومي از طريق مکانيزمبوده است. اين پيوند مف
اجتماعي هموندي و پيوندي در قالب پيوندهاي ضعيف و قوي صورت گرفته که در نهايت 

هاي آنها در کالن شهر تهران شده است. اين فرايند  شدگي کنش منجربه تثبيت و حك
داري و  اقتصادي سوپرمارکت ر فعاليت شدگي به نوبه خود زمينه را براي موفقيت آنها د تثبيت

اي خرده فروشي فراهم ساخته است. در واقع نوعي همسويي و پيوند  فروشگاه زنجيره
ها و هم از جهت شبکه روابط  ها هم از جهت بسترها و ريشه درياني  مفهومي ميان کنش

کنش  ساز موفقيت آنها و قرارگيري شدگي ترکيبي( وجود دارد که زمينه اجتماعي )حك
 آميز آنها گشته است. هاي اجتماعي موفقيت اقتصادي در درون چرخه 

ها در طول چند  بارزترين وجه پيوند مفهومي همسويي وجوه اجتماعي و اقتصادي درياني
 نسل هست که در نهايت به برندسازي آنها انجاميده است. جدول زير همسويي وجوه اجتماعي

  کند. اي ترسيم مي داري و فروشگاه زنجيره رمارکتها را در بخش سوپ و اقتصادي درياني

 نسل سوم نسل دوم اول نسل

وجوه 
 اقتصادي

وجوه 
 اجتماعي

 بقالي

انسجام  و پيوند 
قوي با هدف 

شدگي قومي و  حك
 اجتماعي-اقتصادي

 داريسوپرمارکت

ت پيوندهاي تقوي
ضعيف و برون گروهي 

 پذيري  با هدف رقابت

اي فروشگاه زنجيره
 ياران دريان

يابي  هويت
اجتماعي از طريق 

 برندسازي 

سه نسل 
 هادرياني



 
 
 
 

 

 

-يو اجتماع ي،  اقتصاديخيتار يهامولفه  ها در تهران از مجموعه يانيدر ينيمنطق کارآفر
مهاجرت  يخيند تاريق فرايها از طريژگين ويت. ارفته و حك شده اسيپذ تأثيرآنها  يفرهنگ

ه يز به واسطه روحيدار شده و در اقتصاد نشهيت و رين دهه تثبيچند يبه تهران در ط
 يهاتيجاد اشتغال و فعاليق اياز طر« خلق ارزش»منجربه  يشناستيو موقع ينيکارآفر
باال و قدرت  ييهمگراه يل روحينکه به دليت ايده است، و در نهايگرد يديتول-يخدمات

در مناسبات  يو فرهنگ ياجتماع يهاد ارزشيبه بازتول يو فرهنگ يب منابع اجتماعيترک
ل ي، ميکوش ، سختينيه کارافريچون روح يهاده است. در واقع مولفهيانجام ياقتصاد

ب منابع، يو قدرت ترک يديشات نوآورانه، خلق ارزش توليشرفت، گرايبه پ يدرون
شده  ت حكياز موفق يريتصو يا و عملکرد شبکه يه اجتماعي، سرمايروهگ درون تيحما

 ها قلمداد کرد.يانينانه دريکارآفر  تيهو يشناختکننده جامعهنييتوان تبيکنند که ميجاد ميا

مند و قصدشده آنها در جهت دفاع از تيها تالش نيانيدر ينيدر واقع وجه ممتاز کارآفر
 يو اجتماع ياقتصاد يهان مولفهيب ييوند و همسويجاد پياق يخود از طر يانيت دريهو

را به عنوان  ينيکارآفر ين گروه تالش کردند، نه تنها، وجه اقتصاديبوده است. ا ينيکارآفر
را در  يين الگويچن يمبنا قرار دهند، بلکه ابعاد اجتماع يريسك پذيو ر يديخلق ارزش تول

ت يدر جهت موفق يو فرهنگ يب منابع اجتماعيروها و ترکيج نيت و بسي، هدايقالب رهبر
 رند. يبکار گ ياقتصاد

تمند و  قصد شده يها اهداف نيانينانه دريکارآفر يگر در رفتارهايت ديز اهميمساله حا
ن گروه يخود بوده است. در واقع ا ياقتصاد يهاتيفعال نهيآنها در نسل اول و دوم در زم

ت از يو در نها يداربه سوپرمارکت يبتداء از بقالخود را ا يديتول–يخدمات يهاتيفعال
ر، بنا بر يين تغير دادند و اييان تغياران دري يارهيجاد فروشگاه زنجيبه ا يدارسوپرمارکت

شتر به يان، بياران دري يارهيجاد فروشگاه زنجيا ييانجام شده در خصوص چرا يهامصاحبه
و  يدارپر رقابت سوپرمارکت يذف شدن در فضااز ح يريو جلوگ يل مقابله با بازار رقابتيدل

ن يهمچون وجود فروشگاه رفاه و شهروند صورت گرفته بود. بر ا يارهيزنج يهافروشگاه
مقابله  يها برايانيدر ين حال راهبرديرفتار هدفمند و در ع ين رفتار داللت بر نوعياساس ا



 
 
 

  

 

  

ت يکننده بقاء و موفقنيتضمبوده است که  يدارسوپرمارکت يهاتيپرتنش فعال يبا فضا
 آنها بوده است. ياقتصاد

 ياقتصاد يهاتيها در حوزه فعاليانيدر يد اذعان کرد راهبرد و استراتژيز بايان نيدر پا
همچون  يدارهمسو با سوپرمارکت ياقتصاد يهاتيممکن است سرانجام آنها به سمت فعال

رهمسو با يغ ياقتصاد يهاتيا فعالي و يافرامنطقه يارهيزنج يهاجاد مال و فروشگاهيا
 همچون مسکن و ساخت و ساز سوق دهد. يدارسوپرمارکت
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