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 چكيده 

شناسی  شناسی و انسان در پژوهش حاضر تالش شده است در چارچوب سنت جامعه
های قومی  ترین گروه عنوان یکی از مهم زبان به های آذری کنش اقتصادی ترک اقتصادی،

شدگی تحلیل شود. پژوهش حاضر در چارچوب  اقتصادی در ایران تحت عنوان حک
ای انجام گرفته است. در این روش سعی  پژوهش کیفی و با استفاده از روش تئوری زمینه

شدگی منعطف  های باز، محوری و گزینشی، منطق حک شده است با استفاه از انواع کدگذاری
های  ها تبیین گردد. جامعه هدف در این تحقیق دریانی در رفتارهای اقتصادی دریانی

نفربه شیوه  30 گیری غیراحتمالی و هدفمند با حدود زبان بوده و با استفاده از نمونه آذری
های حاصل از پژوهش گویای آن  تکنیک گلوله برفی مصاحبه صورت گرفته است. یافته

زبان دارای خصیصه انعطاف ساختارمند در  های آذری اقتصادی دریانی است که کنش
های اجتماعی  ای و حمایت های اقتصادی و اجتماعی است که در قالب عملکرد شبکه فعالیت
شدگی  حک»شهر تهران تثبیت نمایند.  اند موقعیت خود را در کالن گروهی توانسته درون
ها داللت بر ماهیت اجتماعی  ه کنش اقتصادی دریانیکنند عنوان هسته کانونی تبیین به« منعطف

این گروه با تغییر موقعیت مکانی و استقرار در تهران به  و فرهنگی کنش اقتصادی آنها دارد.
های پیشگامان در بخش  فعالیت اقتصادی منسجم پرداخته و به تبعیت از اقدامات و توصیه

ای به تدریج فعالیت خود را  بکهمداری، حمایت و عملکرد ش داری، مشتری سوپرمارکت
های فردی، عملکردهای جمعی و  توان گفت ترکیبی از قابلیت اند. بدین ترتیب می توسعه داده

 مکانیزم این عملکردها در توسعه فعالیت مؤثر بوده است.
داری  ها، وپرمارکت ها، دریانی زبان شدگی منعطف، کنش اقتصادی، آذری حک واژگانکليدی:
 ای زنجیرهو فروشگاه 
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بيانمساله
اندیشه اجتماعی در دوران مدرن بر اصل تمایز جامعه سنتی و مدرن استوار استت. ایتن اندیشته    

هتای تقستیم    داند که با ویژگی اجتماعی، نظم اجتماعی دوران مدرن را تابع نوعی نظم بازاری می

اجتمتاعی در دوران   شتود. در واقتع نظتم    پذیرشدن شناخته متی  شدن، پولی و محاسبه کار، کاالیی

شدن و وابستگی متقابل ناشی از تقسیم کار، تبدیل روابتط   مدرن ناشی از عواملی چون تخصصی

عنوان یتک اصتل اجتمتاعی و     ها و تبدیل مبادله به انسانی به روابط و مناسبات کاالیی میان انسان

کننتده   ن تستهیل عنتوا  شود؛ نظمی که در آن پول هتم بته   سبک معینی از نظم اجتماعی شناخته می

 .(51: 2004دن استلیتر، تتونکی ،   ) شتود  عنوان مظهر مستقل ارزش قلمداد می مبادالت و هم به

ساز غلبته رویکردهتای    های اقتصادی زمینه این تلقی از انسان و مناسبات انسانی در بستر فعالیت

نظتم فنتی بتوده و    گرایانه و لیبرالیستی شده است. در این برداشت نظم اجتماعی تابع نوعی  فایده

تو است که به دنبال سود و منفعت خود هستت. امتا    پاره« 1انسان اقتصادی»انسان در آن مصداق 

شتناختی و تفستیری از کتنش     تالش برای عبور از این تحلیل فنی و رستیدن بته تحلیتل جامعته    

هتای   شهای اجتماعی و فرهنگی است که به کن اقتصادی نیازمند تحلیل بسترمند و توجه به مولفه

 بخشد. اقتصادی قالب اجتماعی و معنای فرهنگی می

شناسانی چون  شناسان و انسان تحلیل اجتماعی و فرهنگی از کنش اقتصادی در اندیشه جامعه

شناختی از مفهوم منفعت و کنش  ساز تبیین جامعه گرانووتر، سوئدبرگ، بوردیو و زلیزر زمینه

های  شدگی و جایگیری کنش اشته و از حکاقتصادی شده است؛ کنشی که ماهیت اجتماعی د

آید. در  بوجود می ای از روابط اجتماعی با پیوندهای قوی و ضعیف اقتصادی در درون شبکه

ها قابل تقلیل به سود و منفعت فردی نبوده بلکه  شناختی از کنش اقتصادی، کنش تلقی جامعه

ها بسترمند  شناختی نه تنها کنش هدارای بار معنایی و تفسیرپذیرهستند. در واقع در تحلیل جامع

ای از روابط و مناسبات اجتماعی محصور هستند بلکه دارای بار معنایی و  بوده و در درون شبکه

تفسیری هستند که با عالیق شناختی و نیات درونی کنشگران مرتبط هستند تا با اغراض صرفاً 

 .شخصی و ابزاری آنها

کننده بخشی از عملکردها  تصادی در هر جامعه معرفیهای اق واقعیت این است که پیشینه کنش

ها داللت بر  های اقتصادی با وجوه اجتماعی و فرهنگی خاص آن جامعه است. این کنش و فعالیت

                                                           
1 Economic man 
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های اقتصادی با  داری و تناسب این گونه کنش تعامالت اجتماعی الگومند اعضای آن، ریشه

بر این اساس، خصایص کنشی در  .ا داردفرهنگی آنه -های اجتماعی روحیات، خلقیات و عادت

ها با گذر زمان، به مثابه یک نماد و یا نشانه، به الگوی کنشی نسبتاً پایدار اعضای جامعه  میان انسان

هایی چون روحیه  ویژگی. شود ها( تبدیل می داری در میان دریانی نظیر فعالیت سوپرمارکت) هدف

گروهی، برندشدگی اجتماعی و  های اجتماعی درون کوشی، حمایت گرایانه، سخت کارآفرینی قوم

های اقتصادی،  های بارز اینگونه کنش عنوان نشانه اقتصادی، مدیریت تبارگرایانه و غیره به

 بازگوکننده بخشی از وجوه اجتماعی و فرهنگی کنش اقتصادی است.

تصادی های اق شناختی در این مقاله بر این اصل استوار است که تحلیل کنش فرض جامعه

-تنها بر مبنای متغیرهای اقتصادی ممکن نبوده، بلکه با وجوه فرایندی، شناختی و اجتماعی

عبارت دیگر، تاکید محض بر رویکردهای نظری اقتصاد  به .فرهنگی رفتارها نیز مرتبط است

های اقتصادی انجامیده و امکان درک  کالسیک و نئوکالسیک به غلبه رهیافت فنی از کنش

 کند. های اقتصادی را سلب می شبسترمند کن

توانند  های اقتصادی دارای ماهیت اجتماعی بوده و می با پذیرش و قبول این اصل که کنش

های  شود که چگونه کنش شناختی مطرح شوند، این سؤال مطرح می عنوان یک مساله جامعه به

قتصادی شدگی منعطف در کنش ا شوند و حک می اقتصادی در درون بسترهای اجتماعی حک

ها در بخش  کننده دریانی ها به چه صورت بوده است؟ مکانیزم عملکردهای حک دریانی

 ای کدامند؟ داری و فرشگاه زنجیره سوپرمارکت

 85سوپرمارکتی و  1000بر اساس اطالعات و آمار رسمی اداره کل بازرگانی بیش از 

دهه  8اند با بیش از  ه و توانستهها بود ای در کالن شهر تهران متعلق به دریانی فروشگاه زنجیره

فعالیت اقتصادی مستمر و ماندگار در بخش توزیع کاال و مواد غذایی، روند روبه رشدی را طی 

فردی از خود برجای بگذارند؛ روندی که از بقالی به سوپرمارکتی و از  کرده و تجربه منحصربه

تمرار داشته و امروزه، به جرات ای در طول سه نسل متوالی اس سوپرمارکتی به فروشگاه زنجیره

فروشی مبدل  ای خرده توان گفت که، به یک برند در عرصه سوپرمارکتی و فروشگاه زنجیره می

داری، تداوم و تعدد زیاد  هایی چون استمرار فعالیت در سوپرمارکت گشته است. در کل ویژگی

ای  رکت و فروشگاه زنجیرهها در بخش سوپرما تواند دلیلی بر کنش اقتصادی موفق دریانی آن می

اما مساله حائز اهمیت چگونگی ترکیب منطق کنش در یک فضای رقابتی مبتنی بر  .قلمداد شود
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شناسی، توجه  پذیری، موقعیت مداری، جلب و حفظ مشتری، رقابت اصول بازار از جمله مشتری

با منطق  توزیعی، سودآوری و سایر الزامات اقتصادی بر کمیت و کیفیت خدمات تولیدی و

روابط و مناسبات اجتماعی سنتی مبتنی بر الگوی سلسله مراتبی، پدرساالری، گرایشات خاص 

باعث دوام، پویایی و موفقیت اقتصادی این گروه  گریانه و محلی گرایانه است. ترکیبی که

 .گردیده است

 های اقتصادی کننده کنش شناختی حک مساله اصلی در این مقاله بررسی دالیل جامعه

ادعای اولیه در این پژوهش  .ای است های زنجیره ها و فروشگاه ها در بخش سوپرمارکت دریانی

ها تنها محدود به عوامل اقتصادی نبوده بلکه تابع متغیرهای  این است که دلیل موفقیت دریانی

دار بوده و با هویت فرهنگی و تاریخی  اجتماعی، فرهنگی و شناختی است؛ متغیرهایی که ریشه

 .ها عجین شده است زبان ریآذ

روشپژوهش

هتا   ای بوده استت. روش  روش مورد استفاده در این مقاله کیفی و با استفاده از روش تئوری زمینه

 های مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح جدول ذیل بوده است: و تکنیک

هاهایگردآوریدادههاوتكنيک(:روش1)جدولشماره

موردهاهاوتكنيکروش

استفادهدرپژوهش
هدف

 روش مشاهده مشارکتی
 ها( دریانی) ایجاد تصویر ذهنی اولیه درباره جامعه مورد مطالعه -

 ها نگارانه از دریانی ضرورت مطالعه مردم -

های بصری: عک  و  داده

 فیلم و تصاویر ویدیوئی

ارائه تصویری عینی و بصری از عملکرد اقتصادی در بخش سوپرمارکت و  -

 ها ای و همچنین سایر وجوه اجتماعی و فرهنگی دریانی اه زنجیرهفروشگ

 مستندسازی و ارائه تصویری علمی از جامعه هدف - بررسی اسناد و مدارک

 مصاحبه

 مصاحبه باز

 ضرورت مطالعه اکتشافی برای دستیابی به اطالعات اولیه درباره جامعه هدف -

ستفاده از انواع الزام روشی در جهت تبیین دالیل موفقیت از طریق ا -

 ای ها در تئوری زمینه کدگذاری

مصاحبه نیمه 

 یافته ساخت

دهی پاسخگویان برای تحقق اهداف  الزام روشی به منظور هدایت و جهت -

ها در بخش سوپرمارکت و فروشگاه  پژوهشی به منظور تبیین دالیل موفقیت دریانی

 ای زنجیره
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های باز، محوری و گزینشی، منطق  ذاریدر این روش سعی شده با استفاه از انواع کدگ

ها تبیین گردد. در چارچوب سنت روش  شدگی منعطف در رفتارهای اقتصادی دریانی حک

های مقیم تهران و  دریانی، جامعه هدف ای روش تئوری زمینهها  شناسی کیفی، ابزار تحلیل داده

گیری  نفر، شیوه نمونه 30ای، حجم نمونه  داری و فروشگاه زنجیره در بخش سوپرمارکت فعال

 بوده است. اشباع نظریو اعتبار تحقیق مبتنی بر  هدفمندغیراحتمالی و 

مبانینظری

1شدگیشدگیوحکرویكردفک

گرایی و غلبه تفکر علمی در علوم فنی باعث شده تا بسیاری از علوم از جمله علتوم انستانی    علم

ه و به مثابه یک علم مستقل و خودبنیتاد  از بسترهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی خود کنده شد

قلمداد شود. این واقعیت که اقتصاد به مثابه یک علم خودبنیتاد عمتل کترده و قتوانین آن ماننتد      

گرایانه اقتصادانان نئوکالسیک دارد که به زبتان   قوانین ترمودینامیک هست، ریشه در تفکرات علم

تند. در چارچوب همتین رویکترد، بته لحتا      های اقتصادی هس فنی ریاضی و آمار به دنبال تبیین

ساختی، اقتصاد ساختی مجزا و مستقل از نظام اجتماعی و فرهنگی و کنش اقتصادی نیتز کنشتی   

های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی است که در چارچوب عقالنیت مبتنتی   مستقل از زمینه

شناسی اقتصادی منجر  ی و انسانشناس ها در جامعه پذیرد. این چالش بر هزینه و فایده صورت می

شدگی شتده استت. دو رویکترد     شدگی و حک دو رویکرد نظری تحت عنوان فک گیری به شکل

صورتبندی شده است که آیا کنش اقتصادی ماهیت بسترمند، پویا  مذکور در پاسخ به این پرسش

براین اساس از نظتر  و قابل تفسیر دارد و یا ماهیت بسترزدا، خودبنیاد، مستقل و کنده شده دارد؟ 

شدگی دارای تبعات و پیامدهایی استت کته در حتوزه توستعه اقتصتادی در       ( فک1391) پوالنی

، تخریب محیط زیستت و تقتدم منتافع فتردی بتر      «شدن جامعه بازاری»داری منجربه  سرمایه نظام

حیتات  کننده اقتصاد منجربه فهم اقتصتاد و تبیتین آن در کلیتت     گردد. اما تاثیرات حک جمعی می

گردد. گویی کنش اقتصتادی تنهتا    های سنتی، ارزشی و عاطفی می اجتماعی و در کنار سایر مولفه

یک اقتصاد مبتنی بر کسب سود و منفعت نیستت بلکته کنشتی مبتنتی بتر رفتع نیازهتای پایته و         

هتای اجتمتاعی و    جویانه و مقتصد اجتماعی است که با ستایر نیازهتا و اولویتت    رفتارهای صرفه

                                                           
1 Disembedding and Embededness 
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شتدگی کتنش    شدگی و فک دو رویکرد حک (.4: 1391پوالنی، ) ها همسو هستند انسانفرهنگی 

 توان به شرح ذیل از همدگیر تفکیک کرد: اقتصادی را می

کنندهکنشاقتصادیکنندهوحک(:عواملفک2)جدولشماره

کنندهکنندهوحکعواملفک

کنشاقتصادی

کنندهکنشعواملفک

اقتصادی

 تصادگرایی در اق علم

 غلبه رویکردهای نئوکالسیک اقتصادی

 گرایی و تاکید بر زبان فنی آمارگرایی، ریاضی

دارانه، فردگرایانه و  های سرمایه غلبه ارزش

 خودخواهانه اقتصادی

 شمول اقتصاد لیبرال های جهان غلبه ارزش

کنندهعواملحک

کنشاقتصادی

اعی و غلبه رویکردهای فرایندی، پویا و اجتم

 فرهنگی در تبیین کنش اقتصادی

 شناختی تاکید بر رویکردهای انسان

تاکید بر کنش اقتصادی به مثابه یک کلیت اجتماعی 

 و فرهنگی

های اجتماعی و  تاکید بر عامل بسترمندی، شبکه

 کننده کنش اقتصادی فرهنگی حک

ها  تاکید همزمان بر عقالنیت، سنت، عواطف و ارزش

 اقتصادی در کنش

شدگیرویكردحک
شود. اینکه  خود پیوند خورده و متصل می 1وضعیتی که در آن افراد و کنش آنها به متن اجتماعی

انتد بته ایتن معنتی      ها حک شتده  ها در درون جامعه یا سیاست عنوان مثال شرکت شود به گفته می

ین، فرهنت  بته هتم گتره     ها، قتوان  ها و طرز عمل آنها بوسیله شبکه است افراد موجود در شرکت

 :Hass, 2007) خورده و به محیط اجتماعی پیرامون خودشان وابسته استت، نته مستتقل از آنهتا    

های اقتصادی بوسیله ساختارهای غیراقتصادی دارد.  شدن فعالیت شدگی داللت محاط (. حک211

دی حکتم  های اقتصتا  شدگی بیانگر این ایده است که اقتصاد برخالف آنچه نظریه اصطالح حک»

واقعیت تلخ امتروزه  -کنند، نه مستقل بلکه تابع سیاست، مذهب و مناسبات اجتماعی است ...  می

                                                           
1 social context 
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که به جای این که نظام اقتصادی در مناستبات اجتمتاعی حتک شتود ایتن مناستبات        -این است

 (.19: 1391)پوالنی، « شود اجتماعی است که در نظام اقتصادی حک می

شدگیانواعحک

(Structural embeddednessتاری)شدگیساخحک

شدگی قرارگیری افتراد در درون ستاختارهای اجتمتاعی استت کته آنهتا را        ترین وجه حک رایج

هتای   تواننتد شتکل   کند. ساختار در واقع روابط الگومنتدی استت کته متی     محدود و محصور می

یم و اینکه چگونه شناس مردمی که ما می. ها هستند خود بگیرند. ساختارهای خرد شبکه مختلفی به

بترای  گذارنتد.   دهیم تاثیرمی های که انجام می شناسیم، بر اطالعاتی که ما داریم و کنش آنها را می

مثال گرانووتر مطرح کرد که پیوندهای ضعیف با مردمی که ما اغلب با آنها رابطه کمتتری داریتم   

باشتد،   نها رابطته داریتم، متی   بسیار مفیدتر از پیوندهای قوی با مردمی است که ما بطور مدام با آ

هتای اجتمتاعی دیگتر     دهند کته مفیتد هستتند و بته شتبکه      برای اینکه آنها اطالعاتی را به ما می

هتا   توانند در مواقعی که مردم باهم تعامل دارند اعتمادستازی کننتد، شتبکه    ها می اند. شبکه مرتبط

هتا و   باشد. شبکه معه مرتبط میهای مختلفی دارند که با درجاتی از اعتماد در جا همچنین ویژگی

وجود داشته و رابطته افتراد در آن    2و افقی 1های اجتماعی معموالً به دو صورت عمودی سرمایه

همچنتین  اختارها س. باشد یا بر اساس سلسله مراتب اقتدار طایفه و قبیله و یا برابر و مشارکتی می

ممکن نبتوده و یتا بته نتدرت      ۀبککنند که در وضعیت غیرش هایی را ایجاد می ها و فرصت مزیت

شدگی ساختاری که از ستنت فکتری مارکسیستتی گرفتته شتده،       افتد. شکل دیگر حک اتفاق می

کنتد کته بته تقویتت ستاختار       هتایی را ایجتاد متی    ساختار طبقه است که در آن هر طبقه، شتبکه 

 (.Hass: 2007) کند طبقاتی کار کمک می -اجتماعی

(Cognitive embeddedness)شدگیشناختیحک

کنتیم بتر کتنش     هایی که ما فکتر متی   شدگی شناختی به این نکته تاکید دارد که چگونه شیوه حک

کنتیم رهتایی    توانیم از اینکه چگونه فکتر متی   گذارد. در واقع ما هیچ وقت نمی اقتصادی تأثیر می

ملی دربتاره  کالسیک و نئوکالسیک معتقد هستند ما شناخت و اطالعات کا . اقتصاددانانپیدا کنیم

در واقتع متا    .باشد های خود داریم که ذائقه و ترجیهات در آن ثابت بوده و تاثیرگذار نمی خواسته

                                                           
1 Vertical 

2 Horizontal 



 

 

 

 

 

 1396، شماره دو، پاییز و زمستان 24شناختی دوره مطالعات جامعه   442 
 

 

کنیم که نیازی به معیارهای انگیزشی نیست. اما روانشناسی  به صورت عینی و عقالنی محاسبه می

در رنتج  تجربی این فرضیات را به چالش کشتانده و معتقتد استت متا از عقالنیتت محتدودنگر       

های خود نداشته بلکه اطالعات متا همیشته نتاقص استت،      هستیم. ما اطالعات کاملی از خواسته

توانیم تمام اطالعات را درباره مشتتریان و کاالهتای متورد نیتاز      ها ما نمی برای اینکه برخی وقت

کتردن  از طرفی دیگر از آنجا که شیوه فکر .بدست بیاوریم. در نتیجه ما اطالعات مختصری داریم

ما عینی نیستند لذا اطالعاتی که ما در افکار خود داریم نیز عینی و ملمتوس نیستتند. متا دنیتا را     

بنتدی کتردن    بینیم لذا اطالعات جهان اجتماعی محیط اطراف ختود را از طریتق مقولته    کامل نمی

ادراک ها و اطالعات ختام روزمتره ختود را مشتاهده و      کنیم تا به ما کمک کند همه داده فیلتر می

کنیم و اطالعاتی که ما بایستی دربتاره   برای مثال ما افراد بسیار زیادی را در روز مالقات می .کنیم

ما تمایل داریم به شیوه گزینشی و بریده شتده متردم را   . لذا آنها داشته باشیم بسیار گسترده است

بینی کنتیم.   نها را پیشبندی کرده تا بتوانیم رفتارهای آ برحسب نژاد، جنسیت، ملیت و غیره مقوله

های متقابل اطراف خود غیرمطمئن و تاحدی بیمنتاک باشتیم. ایتن بته      بنابراین ما بایستی از کنش

تتوانیم جهتان را بصتورت عینتی      گویند ما نمتی  این معنی است که برخالف آنچه اقتصاددانان می

دی کتردن آنهتا فیلتتر    بنت  بررسی کنیم بلکه ما دنیا و مسائل گسترده اطراف آن را از طریق مقولته 

گتتذاری عمتتومی بستتیار مهتتم استتت؛ زیتترا آنهتتا برطبتتق   کنتتیم. ایتتن مستتاله بتترای سیاستتت متتی

ای که ما اطالعات  پردازند. نهایتاً شیوه گذاری و وضع قانون می هایی که دارند به قانون بندی مقوله

گویند، عینی و  ن میکنیم، برخالف آنچه اقتصادانا گیری پردازش می مورد نیاز را به هنگام تصمیم

 عقالنی نیست.

(Cultural embeddedness)شدگیفرهنگیحک

کند، بوسیله تصتورات مربتوط بته چگتونگی      ما بوسیله مقوالتی که جهان اطراف ما را تفسیر می

ایم، که به آن  عملکردهای هنجاری جهان اجتماعی و بینش حاکم بر کنش اجتماعی، محدود شده

د. مناسک، اعتقادات، تصورات و مقتوالت موجتود در بستتر حیتات     محاط شدگی فرهنگی گوین

شتدگی فرهنگتی یتک شتعور      دهند. مستاله حتک   ها و تصمیمات ما را شکل می اجتماعی، کنش

گیرند. اقتصتاددانان   های اقتصادی، فرهن  را نادیده می شود اما تئوریسین جمعی غالب قلمداد می

ر ارزشمند حاکم بر دنیا عقالنیت اقتصادی است، ولی از مند هستند که تنها تفک به این باور عالقه

شناختی فرهن  یک محرک و نیروی قدرتمند تاثیرگذار بر رفتار و ستازمان اقتصتادی    نظر جامعه
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هتایی هستتند کته     دهنتده تاکتیتک   است. مقوالت فرهنگی و تصتورات حیتات اجتمتاعی شتکل    

گان دولت بر مبنای آن سیاستت ختود را   شناسان در تحلیل خود از آن استفاده کرده و نخب جامعه

هتای مختلتف در آنهتا برداشتت متفتاوتی از ماهیتت و        کشتورها و گتروه   .آورنتد  به اجراء درمی

عنوان مثال اروپاییان دخالت و حضتور فعتال دولتت در     هنجارهای سازمانهای اقتصادی دارند. به

انند، کته داللتت بتر تصتورات     د اقتصاد و حمایت از جوامع در برابر اثرات مضر آن را طبیعی می

دارد. در مقابتل امریکائیتان   ( دولت به مفهوم هگلی) تاریخی از رابطه دولت و جامعه –هنجاری 

. کنتد  معتقدند که دولت بوسیله مردم ایجاد شده، ولی در اقتصاد نقش سربار و متزاحم ایفتاء متی   

ما اجازه دخالت به دولت در ها هرچند منتخب مردم بوده و در برابر آنها پاسخگو هستند، ا دولت

 .(Hass: 2007) اقتصاد استقبال از حکومت استبدادی است

(Institutional embeddedness)شدگینهادیحک

پتردازد بلکته آنهتا همچنتین دارای      اقتصاد تنها به مبادالت آنی بین فروشندگان و خریداران نمتی 

الها و ختدمات، شترایط کتار و اشتتغال را     مقررات و قوانینی هستند که ساختار مبادله و تولید کا

دهند. این قوانین ساختاراقتصادی شامل دو بختش هستت. ابتتدا نهادهتا کته       مورد توجه قرار می

های کنش را تعیین کترده و اگتر کتنش     ها هستند، هزینه قواعد کنش بوده و دارای الزامی بر کنش

دهتد بترای جلتوگیری از     یح متی آور باشد شتخص تترح   افراد برخالف قوانین و هنجارهای الزام

شدن این قوانین را رعایت کند. در واقع رویکردهای اقتصادی نگاه ابتزاری نستبت بته نهتاد      تنبیه

بیننتد کته    شناسان نهادها را بسیار پیچیتده متی   آور آن توجه دارند. اما جامعه داشته و بر وجه الزام

شتدن کتنش در یتک بستتر      حتک هتای اجتمتاعی و    میانجی بین کنش، روابط اجتماعی، سترمایه 

 (.Hass, 2007. )کنند اجتماعی و فرهنگی را ایفاء می

(Political embeddedness)شدگیسياسیحک

کته رهبتران سیاستی     داری بازار بته دلیتل ایتن    سرمایهبخشی از . اقتصاد مصون از سیاست نیست

بتا یکتدیگر    هتا و پادشتاهان بته جنت      دولتت  .خواهان قدرت سیاسی بودند، شکل گرفته است

های کارفرما را که  افزار، منافع گروه افزار بودند. تولید جن  کار نیازمند جن  پرداخته اما برای این

انتد، فتراهم کترده استت. رهبتران       گذاری کترده  در بخش تولید صنعتی و بخش اقتصادی سرمایه

ت قتانونی  هتا از طریتق منتافع مالیتاتی و تغییترا      سیاسی برای کسب مشروعیت از منافع شترکت 



 

 

 

 

 

 1396، شماره دو، پاییز و زمستان 24شناختی دوره مطالعات جامعه   444 
 

 

های نیوجرسی خواهتان   های مدرن به این دلیل شکل گرفتند که سیاست کنند. شرکت حمایت می

حمایت از صنعت و صنایع بودند. رهبران دولتها خواهان قتدرتی هستتند کته الزمته داشتتن آن      

هتای   مداران دارای طرح باشد. سیاست وجود اقتصاد ثابت، درحال رشد و نیروی کاری کارآمد می

ها در حال درگیتری و   شرکتها و مالکان با رهبران دولت. مدیران خود برای اقتصاد هستند خاص

 یا مالقات هستند تا امتیازات خاص خود را بگیرند.

شده خاص و  ریزی شدگی به معنی کنش برنامه درک یک نکته ضروری است که حک

های ساختاری، فرهنگی،  یها و توانمند رود، بلکه محدودیت هدفمند نیست که قصد انجام آن می

های اقتصادی  ها از جمله کنش شدن کنش شناختی، سیاسی و نهادی است که با قرارگیری و تعبیه

دهد، آنها را  های هدف و مورد بررسی می در درون آنها یک مشخصه و ویژگی خاصی به گروه

کنند که هم  یهای خاصی را ایجاد م شدگی کنش کند. ابعاد حک توانا و یا محدود و مشخص می

سخت و محدودکننده هست و هم آسان و توانمندساز. عدم آشنایی با دانش و معرفت موجود 

ای محدودیت و اما بکارگیری برخی نمادها نظیر مشی  در یک فرهن  خاص برای عده

شود. در واقع پیچیدگی مساله  دموکراتیک یک فرهن  باعث توانمند ساختن فرد در کنش می

 ماهیت بستراجتماعی است که ما در آن قرارگرفته و جایگیر شدیم. شدگی در درک حک

شدگی دارای وجه ساختاری محدودکننده و کنشی توانمندساز هست  به اعتباری مساله حک

کننده  تواند معرفی که در یک بستر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نهادی خاصی شکل گرفته و می

 خود باشد.های ممتاز ومتمایز  گروهی خاص با ویژگی

 (Mixed embeddedness)شدگیترکيبیحک

شدگی ترکیبی یک مفهوم کلیدی در تبیین دالیل موفقیت کارآفرینان به طور عام و مهاجران  حک

اما . (Granovetter, 1985; Portes, 1995; Rath, 1999; Swedberg, 1992) طور خاص هست به

هایی اشاره  های اجتماعی گروه ته و بر ویژگیشدگی به تنهایی تمایل به تبیین یک بعدی داش حک

شدگ بته شتیوه    اند. لذا استفاده از مفهوم حک نژادی را داشته-دارد، که قبالً تجربه مشترک قومی

گیترد. بنتابراین کلوستتر از نگتاه      های نهتادی و اقتصتادی گستترده را نادیتده متی      حداقلی، زمینه

شتدگی در قالتب    مود برداشتت فراگیتری از حتک   گرایانه و حداقلی اجتناب کرده و سعی ن تقلیل

شدگی ترکیبی مدنظر وی با برداشتت کتار    ترکیبی داشته باشد و لذا معتقد است حک شدگی حک

هتای   شدگی قرابت معنایی زیادی داشته و دربرگیرنده تعامل پیچیتده زمینته   پوالنی از مفهوم حک
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. در (Kloosterman & Rath, 1999) باشتد  اجتماعی، اقتصادی، و نهادی مهاجران کتارآفرین متی  

های فرهنگی  واقع در این برداشت خاستگاه مهاجران کارآفرین ابتدا به ساکن در درون چارچوب

و اجتماعی بومی و شهر محل تولتد ختود قابتل تعریتف بتوده و در فراینتد مهتاجرت در درون        

شود. تعامتل و   های اقتصادی و نهادی کشور یا شهر محل اقامت و مهاجرت مطرح می چارچوب

کنش متقابل بین مجموعه مختلف از تغییرات در مقیاس بزرگتتر، پویتاتر و در درون چتارچوب    

 گیرد. نهادی خویشاوندی، مدنی، ملی و اقتصادی صورت می

های اقتصادی فراهم  شدگی ترکیبی یک چتر مفهومی مناسب برای تبیین کنش لذا حک

های اقتصادی  ها و هم با اثرات اجتماعی کنش خاستگاهآورد. این مفهوم به لحا  تبیینی هم با  می

 مرتبط هست.

های  ماجیو در تحلیل که دی شدگی متنوع و گسترده بوده به طوری البته دامنه مباحث حک

شدگی ضعیف و قوی و یا  شدگی مانند حک فرهنگی خود از مناسبات اقتصادی از درجات حک

های اجتماعی بر عملکردهای  ات تأثیر شبکهکند که تابع درج شدگی زیاد و کم بحث می حک

 (.1391:57سوئدبرگ،) اقتصادی است

هایپژوهشیافته

شدگیمنعطفدستاوردنظری:حک

عنوان چارچوب حساسیت نظتری   دیدگاه وبر، پوالنی و گرانووتر( به) از مجموعه مباحث نظری

هتای   تتار اقتصتادی دریتانی   ای در ارتباط بتا رف  و همچنین مطالعات تجربی به شیوه تئوری زمینه

استخراج و استنباط شد. این مفهوم داللت بر نوعی پیوند « شدگی منعطف حک»زبان مفهوم  آذری

اند هم فعالیتهای اقتصادی خود را  ها بوده که توانسته ساختار و عاملیت در کنش اقتصادی دریانی

کنشتی   شناستی،  موقعیتت مداری و  شهر تهران گسترش داده و هم از طریق مشتری در سطح کالن

 باشند. منعطف داشته

شدگی نهفته است داللتی  های اقتصادی که در مفهوم حک گیری اجتماعی کنش مساله قالب

شناختی بر کنش اقتصادی دارد. این موضوع داللت نظری و تجربی دارد. لذا طرح مفهوم  جامعه

 ریزه شده است.سازی و تئوای مدل با روشی کیفی تئوری زمینه« شدگی منعطف حک»

پذیری  های اجتماعی دارای یک تناقض صوری با مفهوم انعطاف گیری اجتماعی کنش قالب

شدگی که داللتی ساختاری  شود که بین حک ها دارد. به اعتباری در دریافت اولیه فرض می کنش
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است و منعطف بودن که داللت غیرساختاری دارد، تناقض وجود دارد ولی مطالعات میدانی 

گویای  ای داری و فروشگاه زنجیره ها در امر سوپرمارکت زبان وص کنش اقتصادی آذریدرخص

این است که دالیل موفقیت این گروه به لحا  جامعه شناختی، ریشه در مفهوم کلیدی دارد که 

 نهفته است.« شدگی منطعف حک»ای  بر اساس کدگذاری باز و گزینشی در مفهوم هسته

گران اجتماعی  های اقتصادی کنش گر آن است که کنششدگی منعطف نشان مفهوم حک

های اجتماعی و فرهنگی آنها داشته  گیری عنوان بازیگران اجتماعی و اقتصادی ریشه در قالب به

روابط اجتماعی  اند در عین قرارگرفتن در درون ساختارهای نهادی غیررسمی همچون که توانسته

ندهای قوی محلی و ساختارهای نهادی رسمی خاص گرایانه مبتنی بر شبکه خویشاوندی، پیو

های تولیدی، انعطاف الزم برای موفقیت در یک  همچون نظام بورکراسی و بنگاهها و سازمان

دهد  شدگی منعطف نشان می فضای رقابتی و توام با کمیابی اقتصادی را دارا باشند. مفهوم حک

گرایی صرف داشته، اما وجه  که سختگیری و عدم انعطاف در کنش اقتصادی ریشه در فایده

گرایانه و الگوی  دهد که لزوماً قوانین اقتصادی فایده ها نشان می انعطاف در کنش اقتصادی دریانی

رفتاری مبتنی بر هزینه و فایده تنها عامل موفقیت نبوده است بلکه قواعد عرفی، الگوی روابط 

ای  ری از طریق مناسبات مبادلهداران با هم، تالش برای جلب و حفظ مشت غیررسمی سوپرمارکت

ها داشته است و به همین دلیل وجه بارز  مبتنی بر نسیه و تخفیف نقش مهمی در موفقیت دریانی

 توان در انعطاف آن نسبت به قواعد خشک بازار تعریف نمود. این کنش را می

ن در شبستر های زادگاهی از روستای دریا ها با انتقال ارزش کننده رفتار دریانی مکانیزم حک

نو در تهران و ایجاد انجمن زادگاهی در تهران شکل یافته و از  ای به نام دریان تبریز به محله

-گروهی، تقویت روحیه استاد کوشی، پیوندهای درون طریق تقویت روحیه همدلی، سخت

حاج مهدی ابراهیمی دریانی مؤس  ) شاگری و تقلید از پیشگام و کارآفرین اجتماعی خودشان

گروهی  های اجتماعی درون و حمایت( عقاب و خیر بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران چای

داری با نوعی تالش برای  های خود در زمینه سوپرمارکت این گروه در ادامه فعالیت تقویت شد.

ای یاران دریان به  داری و در نهایت سوپرمارکت به فروشگاه زنجیره تبدیل بقالی به سوپرمارکت

 ۀاقتصادی و هم مظهر زنجیر ۀاستراتژی رقابتی عمل کردند که هم مظهر زنجیر مثابه یک

سوپر »داری تحت عنوان  فرهنگی بوده که در نهایت به برندشدگی سوپرمارکت-اجتماعی

منجر شد. این گروه همچنین با « فروشی یاران دریان ای خرده فروشگاه زنجیره»و یا « دریانی
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الحسنه در مجاورت این  یابان پاتری  لولومبا و موسسه قرضها در خ ایجاد حسینیه دریانی

اجتماعی خود ایجاد کردند که دران حسینیه مرکز اجتماعات  حسینیه تصویری فرهنگی از شبکه 

های اقتصادی آنها جنبه نمادین  های ماهیانه و سالیانه آنها بوده و توانسته به فعالیت و گردهمایی

 قویت سرمایه اجتماعی درون گروهی گردیه است.و سمبلیک بخشیده و منجر به ت

های اقتصادی آنها،  گران اقتصادی و کنش دارد که کنش شدگی منعطف بیان می مفهوم حک

تنها، محصور مناسبات و روابط نهادی و ساختاری اجتماعی نیستند بلکه در درون همان 

به ماهیت و چیستی نوع  ساختارهای اجتماعی و فرهنگی نیز نوعی انعطاف وجود دارد که بسته

عنوان یک استراتژی اتخاذ گردد. به اعتباری  گران به کنش اقتصادی ممکن است از طرف کنش

گران اقتصادی است که با اتخاذ چنین  شدگی منعطف نوعی استراتژی اجتماعی کنش حک

 کنند. ها و ابتکارعمل های اجتماعی کنش اقتصادی موفقی را ترسیم می مشی

افراد در فضای رقابتی و پرتنش نیازمند محاسبات سود و زیان و اتخاذ کنش اقتصادی 

های  از یک طرف و در نظر گرفتن واکنش« 1فایده-تحلیل هزینه»تصمیم مناسب بر اساس 

گوناگون رقبا و تفاعالت انسانی آنها در فضای کسب و کار از طرف دیگر است. به عبارت دیگر 

گیرد بلکه در درون نظام و  ای غیررقابتی صورت نمیهیچ کنشی به صورت انفرادی و در فض

گیرد که اتخاذ تصمیم  ای از روابط و مناسبات پیچیده ساختاری و غیرساختاری صورت می شبکه

 هوشمندانه در این فضا در میزان موفقیت تاثیرگذار است.

ته ها، این گروه دو دس شدگی منعطف در رفتار دریانی با در نظر گرفتن معیارهای حک 

هایی که از طریق  های اقتصادی را در کنش اقتصادی خود در نظر گرفته بودند؛ سیاست سیاست

گروهی و شبکه روابط فامیلی آنها را به سمت سود و کسب منفعت  درون کوشی، حمایت سخت

دارد و از طرف دیگر،  سوق داده و در عین حال از تبعات و زیانهای احتمالی بازار رقابتی باز می

مداری و ارائه  واجهه با سایر رقبا مجبور به اتخاذ سیاستی منطعف و سیال از طریق مشتریدر م

 آمیز خود را تضمین کند. خدمات و کاالهای باکیفیت زمینه و ماندگاری موفقیت

شدگی است که  گیری و حک شناختی این نوع قالب آنچه مهم هست تحلیل جامعه

عنوان هسته مرکزی و  به« شدگی منعطف حک»قع تعریف شده است. در وا« شدگی منعطف حک»

شناختی دالیل موفقیت  ها داللت بر تبیین جامعه هسته اصلی تبیین کننده کنش اقتصادی دریانی
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به عبارت  .دهنده پیوند روابط ضعیف و قوی آن در حوزه فعالیت اقتصادی است داشته و نشان

داری هم به  در زمینه سوپرمارکت ها به اقتضای فعالیت اقتصادی موفق خود دیگر دریانی

گروهی توجه داشته و  اجتماعی برون گروهی و هم به سرمایه های اجتماعی درون سرمایه

 .شدگی منعطف را به تصویر بکشند ای خود یک نوع حک اند با عملکرد شبکه توانسته

هاهایاجتماعیواقتصادیدریانیشرحوتوصيفزمينه
ها ریشه در تاریخ آذربایجتان، موقعیتت ممتتاز شتهر تبریتز و       دریانیهای ممتاز  ژگییبرخی از و

هتا در طتول اعصتار گذشتته بتوده کته از آنهتا         ها بتویژه تبریتزی   زبان خصوصیات مشترک آذری

کوش به لحا  اقتصادی، متحتد و منستجم    های رادیکال به لحا  سیاسی، مقتصد و سخت انسان

ستاز   این روحیتات زمینته   .ا  شخصی ساخته استبه لحا  اجتماعی و کارآفرین و خالق به لح

گیری روحیه مهاجرت در آنهتا شتده استت.     تحرکات و پویایی در مردم خطه آذربایجان و شکل

ش .ه 1280هتای   ها باعث مهاجرت آنها به روسیه در سال ای که در میان پیشگامان دریانی روحیه

نه چندان موفق، این تجربته در ترکیته   قبل از انقالب مشروطه در ایران شده و بعد از یک تجربه 

در تهران به بار نشسته  1310نیز تکرار شده و در نهایت با بازگشت به ایران، این تجربه در سال 

روستای دریان، هرچند، زمانی یک روستتای کوچتک بتوده و پتانستیل الزم بترای رونتق        .است

از چندین دهه، ایتن روستتا را    اقتصادی سکنه خود را نداشته ولی روحیات مردم این روستا بعد

ها  بارز دریانی ویژگی .اجتماعی موفق خود مشهور نموده است-های اقتصادی بواسطه نوع فعالیت

هتا و هنجارهتای    های اقتصادی ختود، تتالش بترای حفتظ و پایبنتدی بته ارزش       در کنار فعالیت

های اجتماعی بتا نتوع    ههای انسانی و اجتماعی و پیوند این سرمای اجتماعی خود در قالب سرمایه

البته تجربته   .شدگی و تثبیت بیشتر آنها انجامیده است فعالیت اقتصادی بوده که در نهایت به حک

هتا،   هتا، شبستتری   هتا نظیتر تبریزهتا، مرنتدی     زبتان  های اقتصتادی در میتان ستایر آذری    موفقیت

ها، و غیره وجود داشتته   ییسرا ها، غلمان ها، کیوجی الملکی ها، کافی ها، بنیسی ها، سیسی شندآبادی

ها در این میان ممتاز بوده و توانسته به یک الگتوی کتنش    ولی تجربه دریانی .و زبانزد بوده است

این تجربه موفق وامدار مجموعه عوامل اجتمتاعی و فرهنگتی نظیتر     .اقتصادی موفق تبدیل شود

کت و همکتاری،  خویشاوندی، روحیته مهتاجرت، روحیته اتحتاد و انستجام، مشتار       شبکه روابط

 کوشی، روحیه کارآفرینی، روحیه رهبری و تابعیت بوده که باعث موفقیت آنها شده است. سخت
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 هاهایجدیددرموفقيتدریانیوکسبتجربهنقشمهاجرت

توان در تجربه مهاجرت آنها و تحرک پتذیری بیشتتر ایتن     ها را می یکی از دالیل موفقیت دریانی

"فردیتت تتاریخی  "دهنتده   هتا نشتان   بته تتاریخی دریتانی   گروه قومی تلقی نمتود. تجر 
ختاص   1

هاست که از پیشگامان تحرک اجتماعی و مهتاجرت بته ستوی کشتورهای      ها و دریانی زبان آذری

هتا و پیشتگامان دریتانی در ابتتدا بته کشتور روستیه و         دریانی .اند خارج و شهرهای داخلی بوده

هتای تجتاری و کستب و کارهتای      ه فعالیتت جمهوری آذربایجان مهاجرت کرده و اغلب بیشتر ب

زدند. بعد از مدتی یک گروه از پیشگامان دریانی به کشور ترکیه مهتاجرت کترده    موفق دست می

به تهران مهتاجرت کردنتد. ایتن گتروه در شترایطی کته بته تهتران          1315و گروهی هم در سال 

ن گتروه از پیشتگامان   های رشد و ترقی بسیار فراهم بوده است. اولتی  مهاجرت کردند که فرصت

ها اقدام کرده و به تدریج به توزیع کنندگان عمده آن تبدیل  خانه دریانی به توزیع چای برای قهوه

پذیری و مهاجرت بتوده استت کته     شدند. مساله مهم در این بخش روحیه باالیی آن برای تحرک

میتت مهتاجرت و   های ذیتل گویتای اه   هیچ محدودیتی را برای آنها متصور نبوده است. مصاحبه

 هاست: تجربه تاریخی آن در میان دریانی

ها به کشورهای روسیه، ترکیه و  های قبل از انقالب مشروطه تعدادی از دریانی از سال»
های اقتصادی مشغول بودند، هرچند تجربه آنها در  قفقاز مهاجرت کرده و در آن به فعالیت

تند. آنها با مقایسه آن کشورها و پر برگش کشورهای خارج زیاد موفق نبود ولی با دست
وضعیت داخلی ایران به تجربه خوبی دست یافتند، کاری که برای برخی اول راه بود برای 

 .آقای موسایی رئی  شرکت آبمیوه گلشن()« آنها تازگی نداشت
(، هیچ وسیله 1310-1300حوالی ) زمانی که کسی جرائت مهاجرت به تهران را نداشته»

فرسا به  های دیزلی، در شرایط سخت و طاقت ها سوار بر ماشین ت. دریانینقلیه وجود نداش
)مصاحبه با « کردند و به شدت هوای همدیگر را داشتند آمدند، کارگری می تهران می
 .دار خیابان فاطمی( سوپرمارکت

اند، آنها ابتدا به روسیه تزاری سفر کرده و بعد از  ها به راحتی به اینجا نرسیده دریانی»
عثمانی مهاجرت کردند بعد از ترکیه ابتدا، به ارومیه و بعد به تهران  نقالب روسیه به ترکیها

 «های زیادی را پشت سرگذاشته بودند مهاجرت کردند. آنها قبل از آمدن به تهران سختی
 .ای( )مطلبی قائم مقام مدیرعامل فروشگاههای زنجیره
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جرت و تحرک در آذربایجان به ویژه در بین های دیگر نیز در زمینه روحیه مها نتایج پژوهش

های مهم در موفقیت  عنوان یکی از مؤلفه گروه مورد مطالعه نشانگر این است که مهاجرت به

هاست. مهاجرت امکان انباشت تجربه، انتقال آن به داخل و بهره برداری از مزایایی  دریانی

 حاصل از مهاجرت را فراهم نموده است.

کش هستند، زمانی که آنها به روسیه رفتند تأثیر زیادی  اجرت و غریبها اهل مه دریانی»

 .(1387،112 زاده )رستمعلی« برای مردم روستای دریان گذاشتند
ای بود که رشد چشمگیر جمعیت را به خود دیده و تا سال  آذربایجان نخستین منطقه»
فلی  و آستاراخان( باکو، ت) ه.ش( مازاد جمعیت آذربایجان به شمال 1296) میالدی 1917

پ  از این سال مسیر مهاجرت متوجه جنوب و مراکز صنعتی تهران،  .کرد مهاجرت می
ه. ش  1320امام(، بهشهر، مشهد، اهواز و آبادان شد. در دهه ) رشت، انزلی، بندر شاهی

« شد در سراسر ایران دید زبان را می کارگران، دستفروشان، صنعتگران و تجار آذری
 .(355: 1380، )ابراهامیان

پذیری نقش  توان استنباط نمود که مهاجرت و روحیه مهاجرت های فوق می با استناد به داده

اند  ها با مهاجرت خود نه تنها توانسته دریانی .ها داشته است اساسی در موفقیت اقتصادی دریانی

تند، زمینه را های جدید دست یافته، بلکه با روحیه تعاون و اتحادی که داش به منابع و فرصت

در واقع این گروه با مهاجرت خود، از رخوت، جمودی و  .اند برای مهاجرت بقیه فراهم نموده

های  های ساختاری زندگی در روستا با خیر محدود و منابع حداقلی به سمت فرصت محدودیت

اجتماعی و اقتصادی جدید حرکت کردند که پیامد این حرکت بسترسازی، دستاورد تجربی 

 .یابی اجتماعی بوده است مند، و هویتارزش

 هادرموفقيتدریانیرهبریپيشگامانوروحيهکارآفرینینقش

ها نقش رهبری پیشتگام و خصوصتیات رهبتری بتوده      های مهم در موفقیت دریانی یکی از مؤلفه

عنوان پیشگاه این گروه بوده استت. رهبتری ایتن گتروه در کستوت       حاج مهدی دریانی به است.

خویشاوندگرایی، روحیته جمتع گرایتی، پرهیتز از      ری کاریزماتیک دارای روحیه و منشپدرساال

 فردگرایی و عالقه به حفظ وحدت و انسجام جمعی و آینده نگری بوده است.

نظر دارند، به  زد عام و خاص بوده و همه درباره آن اتفاق ها زبان آنچه در ارتباط با دریانی

عی اتحاد، انسجام و همبستگی عجیب در میان وجود نو»عبارتی نقل محافل هست 
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؛ نوعی پدرساالری کاریزماتیک و خانوادگی، خویشاوندی گسترده و متحد که «هاست دریانی

 .(1389یادگاری، ) انحصارِ بخشی از اقتصاد را اختیار دارند

های محلی وخویشاوندی و تالش برای ایجاد شبکه  عالقه وافر حاج مهدی دریانی به ارزش

هایی  ها و روابط اجتماعی درون گروه ویژگی ماعی قوی و کارآمد از طریق تقویت سرمایهاجت

. هستند که سبک مدیریتی حاج مهدی دریانی را در زمره سبک مدیریت محلی قرار داده است

ها را در محله دریان نو متمرکز کرده و آنها را برای ایجاد  ایشان توانسته بعد از مدتی همه دریانی

فضای کسب و کار جدید ترغیب نموده است. مصاحبه ذیل گویای نقش رهبری حاج  توسعه

 هاست: مهدی دریانی در موفقیت اقتصادی دریانی

اگر دنبال نهن  » حاج مهدی دریانی به اهالی روستای دریان در شبستر پیغام فرستاده که»
اهای مجاور که دارای و باعث شده تا بسیاری از اهالی روستا و روست« هستید عزم دریا کنید

شاگردی بودند، به تهران برای فعالیت اقتصادی مهاجرت -روحیه باالیی از تبعیت و استاد
 ساله(. 50به نقل از یکی از مصاحبه شوندگان، ) «کنند

ها راز پیشرفت خود را نه در خودمحوری و فردگرایی بلکه در کار متحد جمعی و  دریانی

شناسی و  کوشی، تابعیت، تداوم و استمرار، موقعیت سخت روحیه .کردند هماهن  جستجو می

داری( در مجاورت روحیه اتحاد و انسجام،  هماهنگی خود با نوع فعالیت اقتصادی )سوپرمارکت

 هاست که آنها را پیشگام فعالیت خود قرار داده است: بخشی از منطق کارآفرینی دریانی

ه حاج مهدی دریانی بوده ولی نتوانست به ای در واقع متعلق ب های زنجیره ایده فروشگاه»
 ای به خواسته درونی او از جامع عمل بپوشاند و امروز ما با تأسی  این فروشگاه زنجیره آن

ها باید متحد شده و به یک  گفت دریانی ها می ها عمل کردیم، چون او به دریانی دریانی
 «.اقتصادی مشترک انجام دهند فعالیت
ها ماندگار شود عالقه او  ث شده یا نام حاج مهدی در میان دریانیآنچه بیش از همه باع»

ها باید هرجوی شده باهم متحد باشند و  گفت؛ دریانی او می .ها بود به اتحاد و انسجام دریانی
گفت هوایی همدیگر را  ها می او به دریانی .یک فعالیت واحد انجام بدهند تا موفقتر شوند

در تهران غریب باشد، هرجا شده همدیگر را پیدا کنید و به داشته باشید، دریانی نباید 
 ای دریان(. مطلبی، هیات مدیره فروشگاه زنجیره)«همدیگر کمک کنید
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 هاوارهایدریانیخصوصياتعادت

شان مبتنتی بتر سته ویژگتی ستخت       ها در ارتباط با فعالیت اقتصادی واره دریانی خصوصیات عادت

کمتر است. یکی از ویژگیهای بارز آذری زبانها روحیه ستخت   ریسک پذیری کوشی، کار جمعی و

کوشی و موقعیت شناسی آنهاست که باعث شده است کتار کتردن فتارز از شترایط و موقعیتت آن      

ارزشمند تلقی شود. تالش و کوشش بعالوه موقعیت شناسی و فرصت شناسی زمینه موفقیتت آنهتا   

 یت کار و سخت کوشی این گروه است:های ذیل گویای اهم را فراهم کرده است. مصاحبه

ها از همان قدیم از کارکردن عاری نداشتند، شما سن  بگذار پشت من، هر جا  دریانی»
شونده،  )مصاحبه« برم. از کار کردن عاری ندارم و هرکاری هم باشه انجام میدم خواستی می

 سال(. 63
سال تجربه کار در کردیم در طول سی  شب کار می 12ما از اول صبح زود تا ساعت »

روزی بوده و  سال( چون کار ما شبانه 60) داری ما در واقع دو برابر کار کردیم سوپرمارکت
)مطلبی، هیات مدیره فروشگاه  «روزی امروزه جواب داده و به بار نشسته است این کار شبانه

 ای دریان(. زنجیره
راضی باشد، تنها  تواند به این کار داری کار سختی است هرکسی نمی سوپرمارکت»
 «توانند این کار را انجام دهند کوش هستند می ها هستند چون خودشان سخت دریانی
 دار(. شهسواری، سوپرمارکت)

شب، به کار مشغول باشد  11صبح تا ساعت  6دار باید از اول صبح ساعت  سوپرمارکت»
طر همین هرکسی دار بیشتر هر زمانی است به خا حتی در ایام تعطیلی که کار سوپرمارکت

ها حوصله این کار را دراند در این زمینه مهارت پیدا  تواند این کار را انجام دهد. دریانی نمی
 زاده مالک سوپری آذرپاد، خیابان مظفری(. منصور عیسی)« اند کرده

ی یکی دیگر از خصوصیات کار جمعی و تیمی و تالش برای حفظ انسجام گروه

داری بنا به اقتضای خود  است. فعالیت خرده فروشی و سوپرمارکتای این گروه موفق  واره عادت

باشد و به همین دلیل نیازمند کار تیمی و جمعی هماهن  و با  به شکل فردی بسیار سخت می

میزان هماهنگی، روحیه کار جمعی و شراکتی، استمرار در فعالیت از  .پشتکار فراوان هست

دار بر مشکالت  های سوپرمارکت ینکه اغلب دریانیها بوده است. علی غم ا ویژگیهای دریانی

های مختلف بر این  داری معترف بودند اما بر این باور بودند که به شکل شراکتی سوپرمارکت

به صورت فامیلی و خویشاوندی درجه یک  اند. استراتژی آنها شروع فعالیت به مشکل غلبه کرده
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طریق بکارگیری سازوکارهای شفاف سازی  و دو بوده است. در این فرایند تالش شده است از

مالی و برآورد میزان احتمالی درآمد، تنها بخش کوچکی از درآمد را هزینه نموده و مابقی را 

ها در  کردند. استراتژی غالب دریانی برای توسعه فعالیت و ایجاد سوپرمارکت جدید هزینه می

در آن سعی دارند بعد از چند سال  داری شرکاء کوتاه مدت و موقتی بوده، که بخش سوپرمارکت

ها شراکت،  لذا سیاست اصلی دریانی .مستقل شده و برای خود سوپرمارکت مجزا دایر کنند

شدن و باز کردن سوپری جدید و همچنین استفاده از نیروی کار  همکاری، و در عین حال مستقل

راکت، گرفتن شاگرد عنوان شاگرد و یا شراکت جدید است. در اصل تجدید ش جدید دریانی به

شدن تدریجی شرکا بر مشکالت کار شراکتی غلبه کرده و باعث تضمین  برای چندسال، و مسقل

 .موفقیت آنها شده است

ها در فعالیت اقتصادی  پذیری کمتر دریانی ها ریسک ای دریانی واره سومین ویژگی عادت

ت و حفظ اعتبار و های اجتماعی نظیر نگهداشت انسجام و وحد است. حفظ اصول و ارزش

ها  به همین دلیل در توسعه فعالیت بوده است. توسعه فعالیت اقتصادی سرمایه اجتماعی مقدم بر

های ذیل گویای  مصاحبه ها به سمت ریسک کمتر با انگیزه منفعت کمتر بوده است. گیری جهت

 ها بوده است: پذیری کمتر و با احتیاط دریانی ریسک

کنیم و قصد  ای بسیار محتاط عمل می فروشگاه زنجیره ما در زمینه سیاست گسترش»
گسترش بدیم، در واقع ما در زمینه گسترش فروشگاه ریسک کمتری ( محابا نداریم آن را )بی

)مهدی عارفی « تر از گسترش آن است کنیم زیرا اعتقاد داریم حفظ اعتبار و برند ما واجب می
 دریان(.  ای یاران دریانی مدیرعامل فروشگاههای زنجیره

تر از گسترش  ها معقول وی معتقد بود که حفظ اعتبار فروشگاه و حرکت تدریجی در دریانی

 هاست: تعداد و افزایش این نوع فروشگاه

کنند، ممکن است زود  ها حساس هستند زیاد ریسک نمی زبان به نظر من کالً آذری»
یکی از  .آن سریع و نقد باشدگردند که چرخش پولی  ها دنبال شغلی می برافروخته شوند، این

ها این است که همیشه پول دستشان باشد شاید هم به این دلیل است که  زبان روحیات آذری
خیلی مقید هستند سخته که از کسی پول بخواهند، دوست دارند که همیشه پول دستشان 

ک خواهند ریس گذاری پرریسک هست، نمی یک بخشی هم به نگرانی آنها از سرمایه .باشد
 زاده مالک سوپری آذرپاد، خیابان مظفری(. )مصاحبه با منصور عیسی« زیاد کنند
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 روابطفاميلیوخویشاوندیهاایفعاليتساختارشبكه

شروع شتده و   1300های  ها از زمان مهاجرت به تهران در حدود سال های اجتماعی دریانی شبکه

هتا بتا دعتوت از     بته بعتد، ایتن شتبکه     1335هتای   به دنبال کسب موفقیت اقتصادی در بین سال

ها برای مهاجرت به تهران، تثبیت و نهادینه شده است. البته بازتاب موفقیت این گتروه در   دریانی

هتای بعتدی و    روستای دریان و روستاهای اطراف از عواملی بوده کته زمینته را بترای مهتاجرت    

عنتوان پیشتگام    دی دریانی بهحاج مه .های اجتماعی قوی مهاجران فراهم آورد گیری شبکه شکل

ها داشته و سعی نموده تا از روابط خویشاوندی و  گیری این شبکه ها نقش بارزی در شکل دریانی

به عبارت دیگر شبکه روابط  .های حمایتی مهاجران استفاده کند فامیلی برای ایجاد و تثبیت شبکه

در یتک فضتای اجتمتاعی و    هتا از طریتق قرارگترفتن     فامیلی، خویشاوندی و همسایگی دریتانی 

یعنتی یتک    .گیری شبکه روابط اجتماعی مهاجران تاثیرگذار بوده استت  اقتصادی جدید در شکل

عامل فرهنگی و اجتماعی در قالب روابط سنتی با قرارگیری در فضای اجتماعی جدید به شتبکه  

طایفته   6اهالی روستای دریان شتامل   .بندی جدید تبدیل گردیده است اجتماعی موفق با صورت

بوده اغلب باهم فامیل بوده و بعد از مهاجرت به تهتران ستعی داشتتند بتا ایجتاد شتبکه روابتط        

گروهتی و حمایتت اجتمتاعی از همتدیگر زمینته بترای        خویشاوندی و سترمایه اجتمتاعی درون  

شدن در تهران را فراهم کنند. این گروه با انتقال و انتشتار اطالعتات و    موفقیت اقتصادی و تثبیت

ایت اعضای شبکه خویشاوندی زمینه را برای نوعی رقابتت مثبتت در گتروه فتراهم کترده و      هد

 تشدید کردند.

عنوان شاگرد پیش فامیل خود در  ها اکثراً فامیل بوده وقتی که به تهران آمدند به دریانی»
سوپرمارکت کار کرده، بتدریج مقداری سرمایه برای فراهم نموده و سوپری دیگری برای 

کردیم، االن او مستقل شده و قبل از آن هر  ند، من برادرم باهم دو سال بود که کار میخود زد
دوی ما شاگرد یک سوپری بزرگ در شمال تهران بودم که متستقل شده و برای خود سوپری 

 زاده مالک سوپری آذرپاد، خیابان مظفری(. )مصاحبه با منصور عیسی «زدیم

اتحاد و همدلی و لزوم همکاری با همدیگر برای غلبه بر  ها به در ابتدا نیاز ضروری دریانی

گیری  مشکالت اجتماعی سکونت در تهران و فضای نامناسب کسب و کار باعث شکل

های اجتماعی در میان اکثریت  این گونه شبکه های اجتماعی فامیلی اضطراری شد. شبکه

 .دارند هم وابسته و متحد نگه میمهاجران وجود داشته و به اضطرار و از روی ناچاری آنها را به 

های اجتماعی ناشی از اضطرار  اما به محض اینکه شرایط برای تثیبت موقعیت فراهم شد شبکه
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ها این وضعیت اتفاق نیفتاد، و اقدام  اما در مورد دریانی .دهند کارکرد خود را از دست می

سه نسل گذشته عمل کرده در طول  ها عنوان موتور محرکه توسعه فعالیت دریانی ای به شبکه

انتقال  های ارتباطی خود را از طریق اصالت دادن و اند شبکه ها تالش کرده است. دریانی

های زادگاهی مبدأ به مقصد و ایجاد انجمن زادگاهی و خیرخواهانه حفظ کنند. نتیجه این  ارزش

ها بعد از  یانیهاست. پیشگامان در اقدامات ایجاد ح  هویتی محلی گرای قوی در بین دریانی

تحت تأثیر هیجانات  مهاجرت به تهران سعی کردند اعتقادات سنتی و محلی خود را ارج نهاده و

زودگذر زندگی شهری قرار نگیرند. این گروه در عین سادگی، مقید به ارزشهای روحیه عملگرا 

ی دریان ها حتی به منظور حفظ ارزشهای زادگاهی نام محله خود را از روستا بودند. دریانی

ها نه  گرفته و با انتقال ارزشهای زادگاهی خود به تهران محله دریان نو را ایجاد کردند. دریانی

داری را در  تنها از همدیگر حمایت کرده و نوعی مکانیزم عرفی تشویق به فعالیت سوپرمارکت

های زادگاهی و  نمیان اهالی روستای دریان در تهران ایجاد کرده بودند، بلکه اقدام به ایجاد انجم

هایی که حتی بعد از نسل اول در نسلهای بعدی  ها کردند. انجمن به تدریج تثبیت این انجمن

ها  کننده کنش اقتصادی دریانی دوام داشته و نهادینه شده است. در واقع بارزترین ویژگی حک

شتر آنها در بخش شدگی بی داری و تثبیت نهادسازی اقدامات اولیه و کارآفرینانه بوده که به ریشه

 ای انجامیده است. سوپرمارکت داری و فروشگاه زنجیره

گيریبندیونتيجهجمع
ای ریشتته در  هتتا در بختتش ستتوپرمارکت و فروشتتگاه زنجیتتره هرچنتتد دالیتتل موفقیتتت دریتتانی

ای از روابط اجتماعی و فرهنگی دارد، ولتی   های اقتصادی آنها در درون زنجیره شدگی کنش حک

تحتت   شدگی است کته در پتژوهش حاضتر    تحلیل جامعه شناختی از این حک آنچه مهم هست

عنتوان هستته    بته  "شدگی منعطف حک"مفهوم سازی شد. در واقع  "شدگی منعطف حک"عنوان 

شناختی دالیتل   ها داللت بر تبیین جامعه مرکزی و هسته اصلی تبیین کننده کنش اقتصادی دریانی

 .بط ضعیف و قوی آن در حتوزه فعالیتت اقتصتادی استت    دهنده پیوند روا موفقیت داشته و نشان

هتای   داری هم به سترمایه  ها به اقتضای فعالیت اقتصادی موفق خود در زمینه سوپرمارکت دریانی

نستل دوم و ستوم(   ) گروهتی  اجتمتاعی بترون   گروهی )نسل اول( و هم به سرمایه اجتماعی درون

شتدگی منعطتف را بته تصتویر      یک نوع حکای خود  اند با عملکرد شبکه توجه داشته و توانسته

بته بعتد و انتقتال     1320ها از طریق مهاجرت از تبریز به تهران در طتول ستالهای    دریانی .بکشند
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نتو ریشته زده و در    ارزشهای زادگاهی و ایجاد انجمن زادگاهی در تهران بویژه در محلته دریتان  

ستراتژی رقابتی و تبدیل بقالی های اجتماعی خود حک شدند و از طریق اتخاذ یک ا درون شبکه

ای یتاران دریتان و همچنتین     داری و در نهایت سوپرمارکت به فروشتگاه زنجیتره   به سوپرمارکت

اقتصتادی و   ۀمشتری مداری منعطف عمل کردند. در نهایت این استراتژی رقابتی به مظهر زنجیر

« سوپر دریتانی »عنوان داری تحت  اجتماعی آنها و سبب برندشدگی در زمینه سوپرمارکت ۀزنجیر

 گردید« فروشی یاران دریان ای خرده فروشگاه زنجیره»و یا 

شدن  شدن و تثیبت شدگی منعطف بایستی گفت که مفهوم کانونی حک در تشریح حک

واقع در ) ها از روستای دریان ها ابتداء در تهران و فضای اجتماعی آن با مهاجرت دریانی دریانی

های فرهنگی خاص آنها همراه بوده  ها و ویژگی ، و با انتقال ارزشآذربایجان شرقی( به تهران

ها با روحیه کارآفرینی و رهبری باال توانست  عنوان پیشگام دریانی حاج مهدی دریانی به .است

ها با روحیه  های خاص دریانی ها، ارزش این منابع عظیم انسانی، اجتماعی و فرهنگی نظیر دریانی

 ها را رقم بزند. و همدلی را ادغام و زمینه موفقیت دریانیکوشی، روحیه وحدت  سخت

ها )نظیر  های اجتماعی دریانی در واقع وجه اجتماعی بارز در این دوره پیوند میان ویژگی

کوشی، شبکه روابط خویشاوندی و فامیلی، اتحاد و انسجام قوی( با مهاجرت و  روحیه سخت

و اجتماعی جدید انجامید؛ پیوندی که نقش روحیه مهاجرت بود که به یک تجربه اقتصادی 

گرایانه و بسترساز را  ها نقش تسهیل کوشی دریانی رهبری حاج مهدی و روحیه اتحاد و سخت

 .ایفاء نموده است

شدگی داللت تاریخی داشته و بر این اصل تاکید دارد که گذر زمان و  این وجه از تثبیت

ها  دهه قدمت( به همراه سایر ویژگی 8با بیش از ) ها در تهران دارشدن هرچه بیشتر دریانی ریشه

 شدن آنها را فراهم نمود. امکان استقرار و تثبیت

ها در سوپرمارکت و فروشگاه  عامل بعدی تاثیرگذار در فرایند موفقیت اقتصادی دریانی

 های ها برای دستیابی به موقعیت شناسی و اصرار آنها بر استفاده از فرصت ای، موقعیت زنجیره

شناسی تنها  این موقعیت .ممتاز در خصوص مکان و محل قرار گرفتن سوپرمارکت بوده است

ها در  ای دریانی های شبکه وجه فضایی و کالبدی صرف نبوده بلکه یک استراتژی موفق از کنش

 های مناسب برای کسب و کار بوده است. دستیابی به محل
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ا در تعیین محل سکونت، خرید ها باعث موفقیت آنه در اصل روحیه تجاری دریانی

های بکر و مناسب تجاری و مداومت در فعالیت اقتصادی، زمینه تثبیت هرچه بیشتر  زمین

ای  ها تنها پیشگام سوپرمارکت و فروشگاه زنجیره ها را فراهم کرد. به عبارت دیگر دریانی دریانی

ساخت و سکونت در آن،  نبوده بلکه ویژگی ممتاز آنها در انتخاب محله دریان نو و شهرآرا،

واقع در خیابان پاتری  ) ها در این محله، احداث اماکن مذهبی نظیر حسینیه تجمیع دریانی

 شدگی هرچه بیشتر آنها را رقم زد. ای بود که زمینه تثبیت لولومبا( و عملکرد شبکه

ها  داری باعث شده تا دریانی استمرار و فعالیت اقتصادی بلند مدت در زمینه سوپرمارکت

داری فعالیت  مشاغل مختلفی را تجربه نکرد و تنها در بخش مواد غدایی و صنف سوپرماکت

ها به همراه  کنند، فعالیتی که با تجربه انباشتی و موفقیت ماندگار و برندسازی را برای دریانی

 .داشته است

ها با شغل  های اقتصادی، تناسب شغلی دریانی در کنار استمرار و همسویی فعالیت

مداری و  داری، مشتری کوشی، منضبط بودن در کار سوپرمارکت داری از طریق سخت سوپرمارکت

های فعالیت در صنف  فعالیت جمعی، شبکه فامیلی و شراکتی باعث شده تا بر مشکالت و سختی

 .ای غلبه کرده و تجربه منحصربه فردی را برجای بگذارند داری و فروشگاه زنجیره سوپرمارکت

داری  داری و تناسب شغلی با سوپرماکت مسویی، مداومت در کار سوپرماکتاستمرار، ه

ای که در یک  ها شده است. تجربه باعث برندسازی و در نهایت برندسازی اجتماعی دریانی

 .ها و روستای دریان، یک برند ساخته است فضای رقابتی از دریانی

دار  های ریشه تشدید علقه در نهایت اینکه برندسازی اجتماعی از یک طرف با تقویت و

داری، زمینه موفقیت اقتصادی و سودآوری را به همراه  های سوپرمارکت ها با فعالیت دریانی

ها به دلیل برندشدن  داشته و هم اینکه باعث تقویت و تحکیم روابط اجتماعی و فرهنگی دریانی

شدگی  جموعه در حکاین م .ای شده است داری و فروشگاه زنجیره فعالیت آنها در سوپرماکت

 .کند منعطف خود را به تصویر کشیده و مشخص می
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