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های  های اقتصادی بروجنی شناختی  فعالیت شناختی و انسان تحلیل جامعه 

 ترکیبی( شدگی  نظریۀ حک   تأکید   ساکن ایذه )با 
 منوچهر علي نژاد 1
 شهرام عالي پور 2

 1398/ 06/ 24تاريخ دريافت: 

 1398/ 10/ 23تاريخ پذيرش: 

                                                 دهیچک
 و  هاکنش  نيا  بلکه  کرد،  تبیین  توانينم  یاقتصادهای  مؤلفه و    عوامل   با  تنها  را  یاقتصاد  یهاتیفعال

  سطح   ترجامع  و  بهتر  يبررس  یبرا  نيبنابرا.  کنندمي   یرو یپنیز    ياجتماع -يفرهنگ  هایالگو  از  هاتیفعال

.  گرفت  نظر  در  جامعه  يفرهنگ  و  ياجتماع  یساختارها   با  را  آن  ارتباط  ديبا  ،ی اقتصاد  یهاتیفعال  يفیک

  ، ي فرهنگ  و  ياجتماع  ،يعیطب   عوامل  از  ياتیليا  مناطق  یاقتصاد  یها تیفعال  یر يپذتأثیر  به  تيعنا  با

.  است   ذهي ا  میمق  یها يبروجن  یاقتصاد   یهات یفعال  يشناختجامعه  لیتحل  و  فیتوص  پژوهش  نيا  هدف

  اساس  بر و شده اد« يروکوچ تجار» عنوان با ذهيا میمقی هايبروجنی اقتصاد رفتار از پژوهش نيا در

حک  کلوسترشدگي  نظريۀ    ، پژوهش   نيا  در  ینظر   کرديرو.  است  گرفته   قرار  لیتحل  مورد  ترکیبي 

  ی گردآور   ابزار.  است  بوده  نگارانهمردم  روش  بر  يمبتن  استفاده  مورد  يشناختروش   یاستراتژ   و  یریتفس

  24  نظر  مورد  ۀنمون  حجم  و  عکس  و مشاهده  مصاحبه،  ،یاسناد  مطالعه شامل در اين پژوهش  هاداده

  به   توجه  با.  نفر( هست  30)جمعا    ذهي ا  ساکن  یها یار یبخت  از  نفر  6  و  ذهيا  میمق  یها يبروجن  از  نفر

  از   حاصل  جينتا  .است  شده  استفاده  فربه  فیتوص  از  هاداده  یری گجهینت  و  لیتحل  در  يروش  تیماه

  ها یاریبخت  يليا  فرهنگ  یا یجغراف  و  ياجتماع  ، يعیطب  تیوضع  که   دهديم  نشان(  نییتب)فربه  فیتوص

  ی ها يژگيو  ها در ايذه انجامیده وهای اقتصادی بروجني فعالیت گیری  بسترهای مناسب به شکل   مثابه  به

-تیفعال  تداومبه    رو« نیز آنها به مثابه »تجار کوچ   یتجار  یها یاستراتژ  و  هايبروجن  یاقتصاد  و  يفرهنگ

 .  استايذه مدد رسانده    بازار  در  آنها  یاقتصاد   یها

شناسي اقتصادی،  جامعه  ،شدگي ترکیبيحک   ايذه،  ها،يبروجن  ،یاقتصاد   یهاتیفعال  :واژگان کلیدی
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 شناسي، دانشکدۀ علوم اجتماعي، دانشگاه يزد، يزد، ايران. )نويسندۀ مسئول(  ، گروه جامعهاستاديار 1

m.alinejad@yazd.ac.ir  
 . شناسي، دانشکدۀ علوم اجتماعي، دانشگاه يزد، يزد، ايرانارشد، گروه جامعهکارشناس 2

s.alipoor.1363@gmail.com 



 

 

 

 

 
 2 شماره  ،9 دوره  ايران،  شناسي انسان های پژوهش 84

 مقدمه و بیان مسئله 
پديد است که مي  ۀ قومیت يک  متغیرهای  غیراقتصادی  میان  اقتصاد  مؤثرتواند در  جای   بر 

های  عامل مهاجرت باعث تجمع گروه  های گوناگون در ايران،با توجه به حضور قومیت  گیرد.

شهرها   در  قومي  استمتعدد  مهاجرتشده  صورت .  شهرها  های  به  مهاجرت    ويژهبهگرفته 

روحیگروه با  غیرقابل    ۀهايي  گاهاً  و  مختلف  اجتماعي  ـ  اقتصادی  اثرات  باال،  کارآفريني 

های گوناگون های شهری داشته است؛ اين اثرات از طرق مختلف و به شیوهبیني بر محیطپیش

  های قديمي و متروکههای خیابانبارتند از: تجديد حیات و رونق مجدد مغازهشکل گرفته که ع 

اجتماعي و  ای از اشکال انسجام  ، از طريق ايجاد تصوير تازه(1999)کلوسترمن و همکاران،  

از1997،  آرمیستد)  فرهنگي نواحي دوردست که    (،  بین  تجاری  روابط  ايجاد  به   قبالًطريق 

های  از طريق ايجاد چالش در چارچوب  ، و (1997يست،  ا)ف   بودند   شبکه مبادالتي متصل نشده

  (.1999کلوسترمن و همکاران،  )  های اقتصادی غیررسميکارگیری فعالیتنظم موجود با به

های اقتصادی  در فعالیت  ،مهاجران کارآفرين   يژهوبه   ،دهد که مهاجرانمي  نشان  مطالعات اخیراً

( نشان داد که جايگاه اقتصادی  1999)  اند. کلوسترمنداشته نقش محوری  غیررسمي و رسمي  

تنها  شان، نهانداز آنها برحسب تحرک اجتماعيـ اجتماعي کارآفرينان مهاجر و همچنین چشم

روابط اجتماعي خود مهاجران، بلکه همچنین از   ۀشدن آنها در درون شبک با قرارگیری و حک 

شدگي در محیط شهر و کشور محل اقامت نیز صورت گرفته است. لذا وی از مفهوم  طريق حک

احاطه »حک  بر  داللت  که  است؛  نموده  استفاده  ترکیبي«  مهاجران شدی  وجهي  دو  شدگي 

که مهاجران و در میان مهاجران خويشاوند و هم در بیرون از شب ۀکارآفرين هم در درون شبک

حک پیچیده  ويژگیهای  واقع  در  دارد.  مقصد  فعالیتمحل  تضمین  در  ترکیبي  های  شدگي 

های محل سکونت آنها های اقتصادی در محیطاقتصادی مهاجران از طريق هموارسازی فعالیت

برای شرکت قانوناً  است که  نیستصورت گرفته  بومي ممکن  و همکاران،  ) های  کلوسترمن 

1999: 2  .) 

های اقتصادی گروه  به فعالیتشناختي  انساننگاهي    باشود تا  مي  تالش  ستارجدر اين  

( وارد شهرستان ايذه ه.ش1272سال قبل )  125که در حدود    ،هامهاجر قومي يعني بروجني

ود. اين  اند، پرداخته شبوده  مؤثرگیری بازار متمرکز اين شهر  اند و از همان ابتدا در شکلشده

بنگاه و فروشگاه در بازار اصلي شهرستان   50( نفری دارای بیش از  700)  گروه جمعیتي حدوداً

های مقیم ايذه که از سال بروجني  .کنندهای مختلف فعالیت ميايذه هستند، که  در صنف

ابتدا به کارهای غیررسمي و کم ارزش روی    ،اندمهاجرت کرده  به ايذه  هجری شمسي  1272

مبدا    ۀهای تجاری و بازار به تدريج مورد پذيرش جامعهآورده بودند، ولي با ورود به فعالیت

رسد بخشي از موفقیت يا عدم موفقیت  يعني ساکنان شهرستان ايذه قرار گرفتند. به نظر مي

های  ای فرهنگي، هنجارها و ارزشههای مهاجر قومي ناشي از ويژگي اقتصادی افراد و گروه

 (.  118: 1386، و جنادله دروني آن هاست )چلبي
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اين پژوهش با فاصله گرفتن از مباني اقتصاد سیاسي حاکم بر کشور، به توصیف اقتصاد  

ارتباطات فرهنگي مبنای  مقیم ايذه ميهای  مردمي بروجني پردازد که روابط خويشاوندی و 

سرمايه موهای  تولید  ويژگياقتصادی  توصیف  به  لذا  است؛  آن  در  اقتصادی  لد  رفتار  های 

های ساکن ايذه به عنوان گروهي مهاجر، که در فرهنگ ايلیاتي شهرستان ايذه پذيرفته  بروجني

ميشده پرداخته  فعالیتاند،  عمل  مکانیزم  شناسايي  پژوهش  اين  انجام  از  هدف  های  شود. 

بر  ها  های فرهنگي و روحیات اقتصادی آنهای ساکن ايذه و توصیف ويژگي اقتصادی بروجني

 .باشدمي ترکیبي و فرهنگي کلوسترشدگي حکاساس 

های مقیم  های اقتصادی بروجنيفعالیت  ۀنگاراناصلي اين پژوهش توصیف مردم  ۀمسئل

انتظار ميمي  ايذه اين تحقیق  انجام  با  پژوهشي در حوزباشد،  ادبیات  بر  اقتصاد قومي   ۀرود 

ش و  شود  شناخت  افزوده  با  بتوان  فعالیت  تأثیرايد  بر  خويشاوندی  و  غیررسمي  های  روابط 

ها ايلیاتي است  هايي که ماهیت غالب فرهنگي آناقتصادی، به رونق اقتصاد در شهرها و استان

با توجه به اينکه   .های قومي مهاجر هستند، حداقل گامي رو به جلو برداشتگروه  ۀو يا پذيرند 

های  پذيرد، سرمايهاقتصادی در بستری فرهنگي و اجتماعي صورت ميهای  ها و کنشفعالیت

ها به سمت  های قومي و اقلیتبر هدايت افراد گروه مؤثرتوانند عوامل فرهنگي و اجتماعي مي

اصلي    سؤالها دارند، باشند. لذا  ها و هنجارهای آنمشاغل خاص که همنوايي بیشتری با ارزش

 های مقیم ايذه و مکانیزم عمل آنها هست.   دی بروجنيهای اقتصابررسي نحوه فعالیت

 

 اهداف پژوهش 
های ساکن ايذه  های اقتصادی بروجنيفعالیت  شناختيانسانهدف کلي در اين جستار تحلیل  

 است که شامل اهداف جزئي زير است

 نگارانه مردم ايذه و بروجنمردمهای توصیف ويژگي -

 های ايذه روحیات اقتصادی بروجنيهای فرهنگي و توصیف ويژگي -

 آن بر اقتصاد ايذه                  تأثیرهای مقیم ايذه و توصیف الگوهای اقتصادی بروجني -

شدگي  بر نظريه حک   تأکیدهای مقیم ايذه با  ی بروجنيهای اقتصادتحلیل فعالیت -

 ترکیبي

 

 پیشینۀ تحقیق 

 پیشینۀ داخلی

های  شناختي تداوم نسلي بنگاه به بررسي انسان  (1396)نوذریبني فاطمه و  محمدی تلوار و  

پرداخته ايران  در  خانوادگي  نتیج اقتصادی  مهمترين  که  نمودن   ۀاند،  برجسته  مطالعه  اين 

اقتصادی است. نتايج به دست  پديده  ۀهای اجتماعي در مطالعمؤلفهاهمیت متغیرها و   های 

اقتصادی به لحاظ اجتماعي و فرهنگي  دهند که چگونه يک نهاد يا سازآمده نشان مي مان 

مي آنسازمان  اقتصادی  عملکرد  فرهنگي  ـ  اجتماعي  سازماندهي  اين  چگونه  و  را يابد  ها 
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دهد که کنش اقتصادی افراد به ويژه  دهد. نتايچ ديگر اين تحقیق نشان ميقرار ميتأثیر تحت

  صرفاًهای اقتصادی خانوادگي ها و بنگاههای اقتصادی هم چون شرکتدرون نهادها و سازمان

عواطف تأثیر  تحتها به شدت  ی عقالني سود و منفعت نیست؛ و اين کنش وجوجست ی  نتیجه

های  بخش  شناختيانسان( در پژوهشي به بررسي تحلیل  1392)  و احساسات هستند. علي نژاد

-ت و فروشگاهها در بخش سوپر مارکبر داليل موفقیت درياني  تأکیدها با  اقتصادی آذری زبان

زنجیره نتايج  های  اين  به  و  پرداخته  کهای  درياني  رسیده  موفقیت  ماهیت  اساساً  دارای  ها 

در دو سطح کالن و خرد قابل تفکیک است؛    داليل آن  فرايندی، تاريخي و انباشتي بوده و

تاريخي   فرديت  نوعي  بر  درياني  فردبه منحصرسطح کالن داللت  میان  که داليل  در  هاست، 

ها را ريشه در تجربه تاريخي مشترک آنها از مهاجرت، رهبری محلي پیشگام و  یت آن موفق

روابط فامیلي و خويشاوندی و نهادسازی اجتماعي به منظور   ۀانسجام، شبک  ۀکارآفرين، روحی

دريانيحمايت موفقیت  داليل  به  معطوف  خرد  سطح  هست.  اجتماعي  بخش  های  در  ها 

فروشگاه   و  تناسبات شغليزنجیرهسوپرمارکت  تبیین  به  که  است  با  )سوپرمارکت  ای  داری( 

درياني  ۀروحی فعالیتاجتماعي  نوع  اقتصادی  و  اجتماعي  پیامد  و  اجتماعي(    ها  )برندسازی 

نهايي موفقیت    ۀکنندمرکزی تبیین  ۀشدگي منعطف به عنوان هستپردازد. در نهايت حکمي

( در پژوهشي به بررسي رشد سريع مهاجرت 1386)  باستاني و ساعي مهرها بوده است.  درياني

به شهرهای کوچک عشايری  و  پرداخته   روستايي  بزرگ  به شهرهای  از شهرهای کوچک  و 

اند  مهاجرت کرده  قبالًاست؛ بر اساس نتايج به دست آمده هرچقدر ارتباطات با خويشاونداني که  

نتايج    ۀاجتماعي شبک  ۀسرماي   ۀشود. در زمینهم بیشتر ميها  بیشتر باشد احتمال مهاجرت

مهاجرين خويشاوندان دوستان و همکاران و همسايگان است که    ۀبدست آمده حاکي از رابط

اجتماعي   ۀتوان گفت سرمايکند؛ در مجموع ميآنان ايفا مي  ۀنقش حمايتي متفاوتي در شبک

فرهنگي در    ۀگیزاقتصادی، ان  ۀهايي چون انگیزروابط خويشاوندی در کنار انگیزه  ۀبه ويژه شبک

 فرهنگ ملي،( در پژوهشي با عنوان  1385)  فکوهي  بوده است.  مؤثرمهاجرت به شهر تبريز  

 های قومي ـ محلي پرداخت وبه بررسي فرهنگ  جماعتي و بازار صنعتي  - های قوميفرهنگ

های  به اين نتیجه رسید که فرهنگ ملي در ايران بر اساس تکیه زدن و جمع کردن فرهنگ

دهد که نقاط بررسي  اين مطالعه نشان مي تعريف است، دفاع کرد.محلي و قوی اين کشور قابل

بااليي   بسیار  پتانسیل  زمینبشده  سه  هر  در  هويتي  ـ جماعتي  قومي  کاالهای  ايجاد   ۀ رای 

 رسانه و غذا وجود دارد. گردشگری،

 

 پیشینۀ خارجی

روابط اجتماعي قوی و ضعیف در يافتن شغل   ( در پژوهش به نام2016) گرين برگ و فرناندز
MBA  روابط اجتماعي دسترسي به اطالعات را فراهم    ۀبه اين نتیجه دست يافتند که شبک

آوردن آن دستهای زيادی صرف بهارتباطي افراد بايد هزينه  ۀکند که در نبود اين شبکمي

روابط ضعیف و قوی به    هايي که ازهای اين دو محقق نشان داد شغلاطالعات کنند. يافته
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-تر آن را ميبیش  MBAآيد حقوق و مزايای کمتری دارد، اما دانشجويان رشته  دست مي

مک دونالد    شود.ها فراهم ميتری در آينده برای آنکنند امکان رشد بیشذيرند؛ زيرا فکر ميپ 

 شدگي مجدد: جستجوی غیر رسمي شغل در حکدر تحقیقي با عنوان    (2012و همکاران )
ها بیشر  نشان دادند که جستجوی غیررسمي شغل در بین آمريکايي  بازار کار آمريکا و آلمان

های خاص از طريق  ها است. ساختار اجتماعي آمريکا امکان يافتن شغل برای گروه از آلماني

ای ديگر است.  کند. در حالي که در آلمان شرايط به گونهشبکه روابط اجتماعي را فراهم مي

غیررسمي شغل در بین کارگران يقه آبي بیشتر   یاين، نتايج نشان داد که جستجو  عالوه بر 

های  که سهم مهاجران در نرخ فعالیتبر اين  تأکیدبا    (2011و همکارانش )  ناس-ايلهان  است.

افزايش است، به بررسي چگونگي موفقیت کارآفرينان مهاجر در  کارآفرينانه ی شهرها رو به 

پرداخته وشهرها  تجزيه  اند  دادهدر  سرمايوتحلیل  ابعاد  همچون ۀ  های  اجتماعي  و  انساني 

اند. طبق نتايج اين تحقیق،  سازی، مشخصات فردی و کاری را مورد مطالعه قرار دادهشبکه 

هرچند موانع مهمي مانند عدم دسترسي به منابع پول و بازارهای کارگری و غیره وجود دارند؛  

لونت و   ر شهرها متکي بر نرخ متفاوت بازدهي خودشان است.اما فعالیت کارآفرينان مهاجر د

( نگرش  (2003همکاران  بر  زندگي شهری،  زنان در  قومي  کارآفريني  بررسي  دنبال  و  به  ها 

رفتارهای زنان کارآفرين ترک تبار آمستردام، تمرکز کردند. نتايج اين مطالعه نشان داد که  

که آنان را به کارآفريني ويژه تبديل    هستند  زنان ترک تبار آمستردام، دارای مشخصات خاصي

های  محور و ديگر فرصتها با توجه به ترکیب مشخصات خاص خود با فرصت قومکرده و آن

ارائ  -های هدف خويش مي خدمات متنوع متناسب با گروه   ۀموجود در بازارهای شهری، به 

های قومي  های گروهیتکنند که اين باعث کاهش محرومپردازند. و از اين رو موفق عمل مي

اين گروه استانداردهای زندگي  ارتقای  زنان قلمداد  و  برای ساير  الگويي  عنوان  به  ها شده و 

شوند. در اين پژوهش، زنان کارآفرين  گردند که منجر به کارآفرين شدن ساير زنان نیز ميمي

کردند و بعد از آن،    شان بیاننفسترين عامل موفقیت خود را بلندپروازی و اعتمادبهترک، مهم

کوشي و نظم کاری، مشتری مداری، عالقه به شغل، خوب انجام دادن  به ترتیب عوامل سخت

مستقل بودن را    های خانوادگي، انتخاب درست گروه هدف، تجارب شغلي و نهايتاً کار، حمايت 

 اند.دانسته مؤثردر موفقیت خويش 

 نظری  مفاهیم

 شدگی نظریه حک

های اجتماعي مورد توجه قرار دارد اين است که رفتارها  اصلي که در نظريههای سؤاليکي از 

(. در اين  1395سوئدبرگ و گرانووتر،  )  و کنش افراد تا چه حد از روابط اجتماعي متاثر است

مهم مسئلهپژوهش  ميترين  دنبال  که  کنش ای  که  است  اين  گروهشود  اقتصادی  های  های 

-ه مقدار در روابط اجتماعي حک شده است. در اينجا حکهای مقیم ايذه( چمهاجر)بروجني

ی ی يک نظريه دهیم که يک تالش موفق در ارائهشدگي را از نظر گرانووتر مورد بررسي قرار مي

 اقتصادی است.شناسي عمومي در جامعه
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اند و اين ادعا را دارد که قبل از استدالل گرانووتر اين است که تمام اقتصادها حک شده

را  «  ي ضعیفگشدموضع حک»اند. به اين منظور  داری اقتصادها کمتر حک شده بودهيهسرما

مقابل   حک»در  قویموضع  مي  «شدگي  ميقرار  وی  کنشدهد.  هرگز  گويد  اقتصادی  های 

نیستند و همواره عناصر غیراقتصادی را دربرمي اقتصادی  گیرد. گرانووتر استدالل  صددرصد 

اقتصادی همواره تا حدی به وسیلاعي  از جمله کنشها اجتمکند که تمام کنشمي ۀ  های 

  شودپذيری، منزلت، موقعیت و قدرت برانگیخته ميمانند جامعه  «های انساني اصليانگیزه»

 (.  126-128: 1395)سوئدبرگ و گرانووتر، 

های  های قومي تحت نفوذ ساختشدگي اين است که افراد عضو گروهدر واقع فرض حک

ناخودآگاه   طوربهی خارج از گروه،  های جامعهساخت  تأثیراجتماعي حاکم بر گروه و همچنین  

تواند تمايل افراد را به بعضي از  د و  اين مسئله ميشونهای خاصي رهنمون ميبه سمت کنش

 های خاص را به خوبي نشان دهد. مشاغل بیش از ساير مشاغل در بین گروه

 

  شناسیشدگی در انسانحک

خاص به وسیله کارل   طوربهشناسي که  در انسان  «مکتب جوهر گرايي»شدگي با  موضع حک

  )سعیدی،  شود در تاريخ علم سیاست شناسايي مي  «اقتصاد اخالقي»ی  پوالني و با طرح انگاره

شود.  که در آن افراد در متن اجتماعي خود پیوند خورده و متصل مي(. وضعیتي  37:  1395

به   ،اندها حک شدهشود به عنوان مثال يک شرکت در درون جامعه يا سیاستمي  اينکه گفته

بوسیله شبکه  آنها  و طرز عمل  افراد موجود  است  به هم گره  اين معني  قوانین، فرهنگ  ها، 

خودشان   پیرامون  اجتماعي  محیط  به  و  استخورده    (.211:  1997هاس،  دو  )  وابسته 

در  شدگي  حک  که  است  سطحي  بر  فعالیت داللت  بآن  اقتصادی  ساختارهای های  وسیله 

گرايانه  از رويکرد ذات  ويژهبهشود. اين مفهوم در انديشه کارل پوالني  غیراقتصادی احاطه مي

شدگي  گرانووتر در بحث حک   ۀروابط در انديش  ۀ(. هرچند شبک1392نژاد،وی مطرح شد )علي

شدگي ساختاری،  حک  ه عبارتند از:اما اين مفهوم انواع مختلفي دارد ک  ، کلیدی است  يمفهوم

فرهنگي، حکحک نهادی، حکشدگي  -شدگي سیاسي، حکشدگي شناختي، حکشدگي 

شدگي ترکیبي در پژوهش حاضر به  شدگي ترکیبي. در اينجا به خاطر استفاده از مفهوم حک

 کنیم. شدگي کفايت ميتوضیح اين نوع حک

 شدگی ترکیبیحک

عام و    طوربهدر تبیین داليل موفقیت آنترپرنرها در    شدگي ترکیبي يک مفهوم کلیدیحک 

همکاران،  )  خاص هست  طوربهمهاجران   و  سوئدبرگ،  1999کلوسترمن  گرانووتر، 1992؛  ؛ 

های اجتماعي  عدی داشته و بر ويژگيبُشدگي به تنهايي تمايل به تبیین يکاما حک(.  1985

اند. لذا استفاده از مفهوم مشترک قومي ـ نژادی را داشته  ۀتجرب  قبالً هايي اشاره دارد، که  گروه

گیرد. بنابراين های نهادی و اقتصادی گسترده را ناديده ميحداقلي، زمینه  ۀشدگي به شیوحک 

تقلیل نگاه  از  از  کلوستر  فراگیری  برداشت  نمود  سعي  و  کرده  اجتناب  حداقلي  و  گرايانه 
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شدگي ترکیبي مدنظر  باشد و معتقد است حکترکیبي داشته  شدگيشدگي در قالب حکحک 

مفهوم حک  از  پوالني  کار  برداشت  با  دربرگیرنده وی  و  داشته  زيادی  معنايي  قرابت  شدگي 

کلوسترمن باشد )های اجتماعي، اقتصادی و نهادی مهاجران کارآفرين ميزمینه   ۀ تعامل پیچید

کارآفرين ابتدا به ساکن در  (. در واقع در اين برداشت خاستگاه مهاجران  1999و همکاران،  

و در است  های فرهنگي و اجتماعي بومي و شهر محل تولد خود قابل تعريف  درون چارچوب 

های اقتصادی و نهادی کشور يا شهر محل اقامت و مهاجرت فرايند مهاجرت در درون چارچوب 

تر، بزرگمختلف از تغییرات در مقیاس    هایشود. تعامل و کنش متقابل بین مجموعهمطرح مي

گیرد. لذا  پوياتر و در درون چارچوب نهادی خويشاوندی، مدني، ملي و اقتصادی صورت مي 

آورد.  های اقتصادی فراهم ميشدگي ترکیبي يک چتر مفهومي مناسب برای تبیین کنش حک 

با خاستگاه تبییني هم  لحاظ  به  اجتماعي کنشاين مفهوم  اثرات  با  و هم  اقتصادی  ها  های 

   (.1392 نژاد،علي مرتبط هست )

 چارچوب نظری

در رويکردهای نظری ارائه شده در متن اصلي سعي شده تصويری از کنش اقتصادی و نقش  

روابط اجتماعي و    ۀشدگي ترکیبي و شبکعوامل اجتماعي و فرهنگي با محوريت مفهوم حک

فرهنگي ارائه شود. رويکردهای کالسیک و نئوکالسیک اقتصادی به دنبال يک نظم طبیعي و  

خودبنیاد از نظم اجتماعي هستند که تابع ترتیبات بازار است. بنابراين، در اين رويکرد کنش  

گرفته  يک نوع کنش اقتصادی و تمايل عام به داد و ستد، معاوضه و مبادله در نظر    انساني

نقطه عطف در رويکردهای فرايندی و نهادگرايانه    (. اين322:  1390س،یشود )اسلیتر و تونکمي

گیری کنش اقتصادی و عملکردهای اقتصادی در بستر در اقتصاد، مصروف فرايندهای شکل

با استقالل عمل بیشتر به تفکیک    شناختيانسانشود. و همچنین در بستر  مي  زمان و مکان

شود. کنشي که معطوف به  مي «گیری اقتصادیبا جهتهای کنش»از  «قتصادیاهای کنش»

شود. اين ارزش بوده و با تمايزات ناشي از دوگانگي ارزش ذاتي و ارزش صوری مشخص مي

از اقتصاد و کنش اقتصادی در انديشه   شناختيانسانهای  گیری رهیافتها بسترساز شکلتالش

(. سوئدبرگ با  1392  ،نژاد)علي پردازاني چون پوالني، سوئدبرگ، گرانووتر و کلوستر شدنظريه 

طرح منفعت اجتماعي معتقد است که هرچند اين منافع هست که کنش بشری را هدايت 

  (. 20:  1391  رگ، )سوئدب  کند را تعیین ميها  کنند ولي عنصر اجتماعي، جهت اين کنشمي

نظري ديگر  تحلیلشبکه   ۀرهیافتي  از  فرارفتن  امکان  که  گرانووتر  فراهمای  را  متعارف    های 

شبک  کندمي از  نمودی  را  انسان  اقتصادی  کنش  مي  ۀو  و  روابطي  بوده  اجتماعي  که  داند 

توان فعالیت  گرانووتر ميشدگي  حک های اقتصادی هستند. بر اساس مفهوم  کنش  ۀکنندحک 

ای از روابط اجتماعي  ها در بازار را به مثابه يک کنش اجتماعي در درون شبکه ادی بروجنياقتص

روابط، ماهیت اجتماعي داشته و مناسبات و پیوندهای    ۀ محاط شده در نظر گرفت. اين شبک

های  ها در قالب پیوندهای ضعیف و قوی هم داللت بر وجه اجتماعي کنشدرون اين شبکه

دهد. و در نهايت کلوستر های مربوطه را نشان ميداشته و هم میزان موفقیت کنشاقتصادی  
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مفهوم   طرح  از  شدگي  حک با  بعدی  عنوان  به  کنشي  های  پیچیدگيشدگي  حک ترکیبي 

  تأثیرگذارد. کلوستر  ترکیبي به نمايش ميشدگي  حک  ۀگروههای مهاجر و قومي را در نظري

های اقتصادی گورههای مهاجر به وضوح ا در فعالیتچارچوب نهادی و فرهنگي و اجتماعي ر

پديدار شده  ها  فرهنگي بر کنش اقتصادی در عمل اقتصادی بروجني  تأثیردهد، اين  نشان مي

 است.

توان کنش اقتصادی را  دارد که چگونه مي   تأکیدبه اين نکته    پژوهشاصلي اين    ۀمسئل

رار داد. مراجعه به جامعه ما را به سمت  با توجه به ماهیت اجتماعي آن مورد تحلیل و توصیف ق

-رساند که خود مصداق ها و...( ميها، بروجنيها، آذریها، يزدیهای اجتماعي)اصفهاني گروه

های  که اين گروهای اجتماعي چگونه به فعالیت  دهند باشند که به خوبي نشان ميهايي مي

داده فرهنگي  و  اجتماعي  ماهیتي  خود  ارتباط  اقتصادی  سرمايهدوسويهاند.  بین  که  های  ای 

های اقتصادی دلیلي بر اين فرض است های اقتصادی و فعالیتاجتماعي و فرهنگي با سرمايه

فعالیت و همین  که  اجتماعي هستند.  ماهیتي  داری  اقتصادی  ت   تأثیرهای  های  ثر سرمايهأ و 

تان ايذه شده  ها در بازار شهرس فرهنگي و اجتماعي است که باعث موفقیت اقتصادی بروجني

 است.

يک بصیرت نظری اين امکان را فراهم نمود تا    ۀتوجه به اين چارچوب نظری به مثاب

گر در اين پژوهش اثبات شود. در واقع فرض عبارت است از اين که چگونه فرض نظری پژوهش

 ترکیبي تحلیل کرد. شدگي حکتوان فعالیت اقتصادی را توسط مي

 

 ت پژوهش سؤاال
 کدامند؟  مردم ايذه و بروجن ۀهای قوم نگارانويژگي  ـ1

 چیست؟ های ايذه های فرهنگي و روحیات اقتصادی بروجنيـ ويژگي 2

 دست يافت؟ های مقیم ايذه الگوهای اقتصادی بروجني توان بهچگونه ميـ  3

چگونه ترکیبي  شدگي  نظريۀ حکبر    تأکید  های مقیم ايذه بای بروجنيهای اقتصادـ فعالیت  4

 قابل تبیین است؟

 روش پژوهش 
است، قاعدتاّ پژوهش کیفي  هبر پديده  مؤثراز آنجا که هر پژوهشي در پي يافتن روابط و عوامل  

های علوم انساني  پژوهش  ۀنیز از اين قاعده مستثني نیست. اما آنچه روش کیفي را در عرص

 ۀ تنوع و تغییر در ساختارهای اجتماعي جوامع انساني و در نتیج  ،دارای کارکرد کرده است

روش مورد استفاده در اين پژوهش کیفي و با    بر آن است.  متأثر و    مؤثرهای  مؤلفهتنوع در  

جامع ممتاز  و  خاص  ماهیت  به  شیو)بروجني  موردمطالعه  ۀتوجه  به  ايذه(  ساکن    ۀهای 

 هست.   نگارانه مردم
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 مردم نگاری 

گر در طول انجام اين تحقیق با  بوده و پژوهش نگارانه مردماستفاده در اين تحقیق روش مورد 

نگاری تالش کرده است از هر روشي برای احصای در نظر گرفتن اصول ذکر شده برای مردم

اين رفتارها بر    تأثیرهای مقیم ايذه و يافتن  اطالعات پیرامون چگونگي رفتار اقتصادی بروجني

-اساسي در مورد چگونگي استفاده از روش مردم  ۀموفقیت اقتصادی اين گروه بهره ببرد. نکت

موردپژوهش    ۀها با جامعگر به دلیل آن که سال نگاری در اين پژوهش اين است که پژوهش

های عزاداری و مراسمات تئهای ورزشي و اجتماعات فرهنگي )هیمراوده داشته و در گروه

-)بروجني ادی( شرکت نموده است، و تا حدود زيادی از روابط اجتماعي حاکم بر اين گروهش

نگارانه مدتي  های مردمهای مقیم ايذه( آشنايي دارد، پس نیاز نیست همانند بسیاری از فعالیت

را در جامعه مورد مطالعه گذرانده و پس از درک روابط اجتماعي آن جامعه و نزديک شدن به  

گر در اين پژوهش با مستند  فتار افراد آن جامعه، به تحلیل رفتارها بپردازد. پژوهشچگونگي ر

ها و  های انجام شده و مشاهدات خود به عنوان عنصر پژوهشي به تدوين داده کردن مصاحبه

 ها پرداخته است.تحلیل آن

  های  مقیم ايذه هست)جامعه آماری( مورد استفاده در پژوهش بروجني  پژوهش  ۀگستر

فعالیت به  و  که  اولیه  مطالعات  لزوم  و  تحقیق  اما ضرورت  مشغولند.  بازار  در  اقتصادی  های 

ها به  ای در پژوهش باعث شد تا عالوه بر بروجنياکتشافي و همچنین لزوم برخورد مقايسه

هايي  اند نیز مصاحبهفعالي که در بازار مشغول  انساير مهاجر  با  اصلي پژوهش،  ۀعنوان گستر

آماری مورد   ۀکنند. جامعهايي که در صنف لوازم خانگي فعالیت ميد، مانند بهبهانيانجام شو

  1330  ۀکه در دهاست  های ساکن ايذه  نفری از بروجني  700استناد در اين پژوهش جمعیتي  

گیری را  گر بر حسب ماهیت روش تحقیق نمونهوهش ژاند. پ به اين شهرستان نقل مکان کرده

  دهد و در واقع حجم نمونه تابعي از اشباع نظرینظری برسد ادامه مي  تا زماني که به اشباع

افراد    است؛ با  و  بود،  خواهد  بیشتر  نمونه  به طبع حجم  شود،  ديرتر حاصل  امر  اين  هرچه 

 شود.بیشتری مصاحبه مي

هايي  عبارت است از انتخاب موارد يا گروه  است و  گیری نظریگیری تحقیق نمونهنمونه 

گر  شناختي. پژوهششان و نه با استفاده از معیارهای انتزاعي روشساس محتوایاز موارد بر ا 

با   افراد موردنظر مصاحبه کرده و  از  تن  با چند  آغاز به صورت هدفمند  پژوهش در  اين  در 

-تر رسید و پس از آن با بهرهت جديدتر و تکمیل کنندهسؤاالدريافت سری اول اطالعات به  

ها به مصاحبه پرداخته تهیه شده، افراد جديد را انتخاب کرده و با آنها از قبل سؤالگیری از 

تي که از قبل تهیه کرده سؤاالهای اولیه را متناسب با نوع  گر مصاحبه شوندهاست. پژوهش

که جزء اولین مهاجران بودند،    را  بود، انتخاب کرده است؛ مثال در آغاز بحث، چند تن از کساني 

يعني نسل اول مهاجران، نسل دوم    ،به سه دسته  را  اين منظور مهاجران  به  داد.در اولويت قرار  

تقسیم  (  که شامل کساني هستند که در ايذه به دنیا آمدند)مهاجران و نسل سوم مهاجران  

. البته اگر  رفت گروه بعدی  به سراغ  و سپس  کرد  دو نفر از هر گروه مصاحبه    باو در آغاز    کرد

با فردی از آن گروه    های گروه قبلي پیش بیايد مجدداًسؤالي از جنس  سؤالدر خالل مصاحبه  
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-هدفمند انتخاب مي   کامالًگیری افراد  مصاحبه خواهد شد. در واقع در تمام مراحل مصاحبه

ها  توان گفت اين است که نمونهگیری اين پژوهش ميه در نهايت در پیرامون نمونهچشوند. آن

ادامه    شوند و اين روند تا زماني گر انتخاب ميب با نیاز پژوهش در طول انجام پژوهش و متناس

چیز جديدی حاصل   ،گیردهايي که انجام ميگر احساس کند در مصاحبهپژوهش  که  يابدمي

 شود.نمي

تر ناظر بر مشاهدات و توصیفات  ها در روش تحقیق کیفي بیشابزارهای گردآوری داده

ها  های تجربي و توصیفي است. اين روشارای ويژگيهای کسب شده دگر است و دادهپژوهش

 مشاهده و مصاحبه تقسیم بندی شود.  ۀتواند در دو گروه عمدمي

 

 اعتبار و پایایی مشاهده 

شود،  ترين انتقادات مطرح شده در مورد مشاهده به بحث اعتبار و پايايي مربوط مييکي از مهم

گر يا گروهي  استفاده از چند مشاهده  - 1  ه شد:های زير استفادلذا برای رفع اين مشکل از راه

باشند.  از مشاهده متنوع  نظر جنس و سن  از  ويژه  به  تحلیل    - 2گران که  روش  از  استفاده 

 است. مؤثرمشاهدات  اعتباربخشي بهتواند در استقرايي نیز مي

مربوط به فقدان   ،شودهای مبتني بر مشاهده مطرح ميانتقاد ديگر که در مورد پژوهش

دار  معني  تأيیدهای آماری برای  هاست. به اين معني که بدون تحلیلپايايي اين نوع پژوهش

ها و تصادفي نبودن توانند از صحت يافتهگران، نمي، پژوهشمشاهده های بودن روندها و الگوه

از مشاهدات مستمر و نظامآن استفاده  با  اين تحقیق   در  يابند.  اطمینان  ند در شرايط  مها 

اعتبار و   با کسب  رابطه  متغیر مهم در  يافت. دو  افزايش  را  پايايي  پايايي مشاهدات  مختلف 

های مختلف و  پايايي مشاهدات، متغیرهای زمان و مکان هستند. مشاهده در زمان و مکان

اعتبار و پايايي مشاهدات    تأمین تواند در  های مختلف ميگرايي با جنسیت و سنتوسط مشاهده

زماني و مکاني متعدد    های(. بر اين اساس در اين تحقیق دوره 214:  1385  )حريری،  است  مؤثر

 مشاهده و مصاحبه لحاظ شده است.
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 فهرست مشخصات مصاحبه شوندگان  -1جدول
 شاخص مصاحبه  شهر سن مشخصات ردیف 

 تاريخچه بازار ايذه ـ موسیقي ـ صنايع دستي ای ايذه  سال 51 فرمقصودی 1

 هاـ موسیقيکسب و کار در بین بختیاری ای ايذه  سال 45 نژاد عالي 2

 ها به ايذه تاريخ و چگونگي ورود بروجني ای ايذه  سال 53 چراغي  3

 گیری بازار ايذه ـ صنايع دستي شکل ای ايذه  سال 44 محمدی  4

 موسیقي و صنايع دستي ای ايذه  سال 39 نوذرپور  5

 هاهای ساکن ايذه ـ تاريخ ورود اقلیت اقلیت ای ايذه  سال 49 اسکندری  6

 های در بازار داليل موفقیت بروجني بروجني  سال 40 آرخ 7

 مندی از مهاجرت گذشتگان رضايت بروجني  سال 22 کیوان  8

 ها بروجنيوکار  کسب  هایويژگي بروجني  سال 32 حسینیان 9

 ها بروجنيوکار  کسب  هایويژگي بروجني  سال 36 پور حسین 10

 هاهای بروجنيها ـ ويژگيداليل موفقیت بروجني بروجني  سال 45 حسیني  12

 ها داليل مهاجرت بروجني بروجني  سال 75 خديوی 13

 ها داليل مهاجرت بروجني بروجني  سال 73 فر اسماعیل 14

 ها داليل مهاجرت بروجني بروجني  سال 53 عبداللهي  15

 ها در بازار بروجنيداليل تداوم  بروجني  سال 51 عبداللهي  16

 ها در بازار داليل تداوم بروجني بروجني  سال 42 اطهری  17

 داليل مهاجرت به ايذه  بروجني  سال 76 اطهری  18

 ها داليل موفقیت بروجني بروجني  سال 37 نیکخواه  19

 ها داليل موفقیت بروجني بروجني  سال 29 باباجاني  20

 مهاجت گذشتگان مندی از رضايت بروجني  سال 20 عبداللهي  21

 ها داليل موفقیت بروجني بروجني  سال 42 کريمي  22

 ها بروجنيوکار  کسب  هایويژگي بروجني  سال 31 کريمي  23

 از مهاجرت گذشتگان رضايتمندی بروجني  سال 27 پور حسین 24

 ها های کسب کار بروجنيويژگي بروجني  سال 29 عبدالهي  25

 رضايتمندی از مهاجرت گذشتگان  بروجني  سال 24 خسروی 26

 داليل مهاجرت ـ داليل موفقیت  بروجني  سال 70 خسروی 27

 ها های کسب کار بروجنيويژگي بروجني  سال 32 سعیدی  28

 ها رمز و رازهای موفقیت و تداوم بروجني بروجني  سال 45 يگانه  29

 مندی از اين مهاجرت بازارـ رضايت بروجني  سال 26 کیوان  30

 های تحقیق یافته 

 توصیف فربه 

روش   پرداختهنگارانه  مردمدر  فربه  توصیف  به  تبیین  جای  توصیف مي  به  نوعي  که  شود 

  عامیانه بیان  ۀ ساده و محاور  ۀاما با شیو  ، حال گسترده بودهعمیق، دقیق و در عین  ۀگونتبیین 

که در بازار ايذه فعالیت    هستند  های مقیم ايذهشود. موردمطالعه در اين پژوهش بروجنيمي

   .اقتصادی دارند
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 ها در بازار ایذه روند تکامل اشتغال بروجنی

گردی آغاز، و بعد  ی دورهها کار خود را در اطراف شهر بروجن با فروشندگي به شیوهبروجني

ای ديگر کارهايي که مربوط به صنايع  ای همین کار را دنبال کردند. عدهاز مهاجرت به ايذه عده

ها تمايلي به  ایدوزی، نمدمالي و...( که در بروجن رونق داشت ولي ايذهمالي، گیوهستي)کالهد

انجام آن نداشتند، را برای خود برگزيدند. با گسترش شهرنشیني و افزايش جمعیت شهری 

ها گرايش پیدا  ايذه نیاز به خريد در بین مردم افزايش يافت و همین امر سبب شد که بروجني

  ۀ های ثابت انجام دهند. نسل سوم و چهارم که سرمايخود را در بقاليوکار  کسب  ، کنند که

ديدند، و  اقتصادی کافي را در اختیار داشتند و رقابت در بقالي و مواد غذايي را به صرفه نمي

تر به خصوص های بزرگهمچنین برای کسب اعتبار اجتماعي باالتر، تمايل به تأسیس فروشگاه

 خانگي کردند.  در صنف لوازم 

 شغل پدران قبل از آمدن به ایذه

بودهاسماعیلي مي  پدرم کاسب  و  من  به  گويد  و  بوده  قاطردار  بروجن  در  پدربزرگم  ولي  ايم 

اشتغال داشته است.  حسینیان مي  ونقلحمل  به فروش زغال  اوقات  من و  گويد: »و گاهي 
هم دوساله بوده که به ايذه آمده و گويا پدر بزرگم در    پدرمايم و  مادرم در ايذه متولد شده

های فروخته شده  آوری و فروش هیزم مشغول بوده و در مقابل هیزماطراف بروجن به جمع
ارتباط مي فروختبرده و در جای ديگر ميگرفته و مي حبوبات مي اين  در  اطهری  گويد:  «. 

پدربزرگم چندتا برادر ت کرده است.  سال پیش به سمت ايذه مهاجر  90ـ80پدربزرگم حدود  »
بودند که برای کاسبي با هم به اينجا آمدند. پدربزرگم قاطر و حیوان داشته و بین شهرهای 

افزار مشغول بوده کرده ولي پدرم ابتدا به به دوختن پایجا ميچهارمحال و خوزستان بار جابه
سال است که در بازار    70دود  و پس از آن وارد کار خواروبار شده است و االن چیزی در ح

 «. مشغول است

رستان ايذه اکثراً در مشاغل مربوط به بازار ماندند و کمتر به مشاغل  ها در شهبروجني

و  دارندها کمتر به سمت تحصیل تمايل گفته شد بروجني قبالًمتفاوت روی آوردند چنان که 

و رسیدن پست ترکیبي  کارها  مناطقي که  در  دارندهای ديگر  پايگاه    ،ايلیاتي  داشتن  بدون 

ای مقدور نیست. عبداللهي معتقد است درآمد مناسب بازار و همچنین نداشتن  سیاسي طايفه

 ها در بازار بوده است. موقعیت سیاسي در شهرستان از داليل اصلي ماندگاری اکثر بروجني 

  گردیفروشندگی به صورت دوره

های قبل از مهاجرت آنها به شهرهای ديگر و باالخص  سالها به  اولین فعالیت اقتصادی بروجني

هايي که از  گردی بود. در اين زمان بروجنيها به صورت دورهگردد. که فعالیت آنايذه برمي

ضعیف مالي  فعالیتنظر  انجام  برای  کافي  منابع  و  بودند  زمینهتر  در  را  اقتصادی  های های 

یوان بارکش از اطراف بروجن هیزم و زغال تهیه دامداری و کشاورزی را نداشتند ، باکمک ح

کردند. در همین دوره به  مي  تأمینکردند، و با فروش آن مخارج زندگي خود و خانواده را  مي
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ها  ها ارتباط خود را با آنبروجن با يیالق قوم بختیاری اين گروه از بروجني  بودن مرزعلت هم

نشیناني که نه زماني برای اين کار  وردنیاز کوچمواد م  تأمینافزايش دادند و شروع کردند به  

به همین خاطر اين وظیفه را فروشندگان  ؛ و خريد و فروشوکار  کسب داشتند و نه تمايلي به 

 ها انجام دادند.  گرد برای آندوره

 اشتغال به کارهای تولیدی   

  تأمینای مانند گذشته به  ها به دو دسته تقسیم شدند دستهها به ايذه آنبعد از ورود بروجني

نشیني،  نشینان پرداختند و در کوچ به سمت قشالق و تا پايان مدت زمان کوچمايحتاج کوچ

تمام مواد مورد نیاز ايشان بود. در کوچ دوم به سمت يیالق، تولیدات   تأمیناين گروه    ۀوظیف

کساني بودند که به  کردند. اما گروه دوم  ها دريافت مي عشايری را به عنوان طلب خود از آن

برده بودند. اين تفاوت عبارت بود از انجام ها پيایيک تفاوت فرهنگي در بین خودشان و ايذه

و تا به    ؛ هاها برای بروجنيها و با ارزش بودن آن حرفهها توسط بختیاریندادن بعضي از حرفه

-هايي مانند گیوهشغلآيد. اين گروه با انجام  امروز جزء صنايع دستي اين شهر به حساب مي

 اقتصادی پرداختند.   ۀآوری سرمايدوزی و نمدمالي به کسب درآمد و جمعدوزی، لگاره

 بقالی   

بختیاری اقتصادی که  واحد  از يک  است  عبارت  را »دُکان« ميبقالي  آن  آن  ها  و در  نامند، 

فعالیت در بقالي  توان تهیه کرد.  هرگونه جنس از جمله مواد غذايي، پوشاک، دارويي و... را مي

های  هاست که به سالبه يک معني سومین فعالیت و به يک معني دومین فعالیت بروجني

گردی و يا با  دوره  ۀدهد که آنها ابتدا يا به شیوگردد. شواهد نشان ميبرمي  1315ـ    1322

مي معاش  امرار  به  دستي  صنايع  بروجنيتولید  سیمای  پرداختند.  تغییر  با  و  تدريج  به  ها 

ها برای انتخاب ها مردم بیشتر به سمت بقالي متمايل شدند. بروجنيجمعیتي شهر و نیازمندی

ها به خاطر سبک زندگي خود اکثر  بقالي يک دلیل ساده، ولي قابل قبول داشتند. بختیاری

توانست  کردند، و تنها بقالي بود که ميمي  تأمینهای مربوط به پوشش و مواد خوراکي را  نیاز

 کند.  تأمینافزار را ها، به خصوص قند و چای و پایز نیازهای آنبعضي ا

وکار  کسب  تصور از بقالي در اين نوشتار با ذهنیت تاريخي از فرهنگ کاسبي و پیوند

پايدار اجتماعي و مدخلي برای ورود بروجني بهها با ارزشبروجني آبرومند  وکار  کسب  های 

ای برای ورود آنها به شبکه  ها و دريچه بروجني  عطفي در زندگي  قطۀهست. در واقع بقالي ن

ای به يک  ها بعد از اسکان و تبديل شدن به شهروند ثابت ايذهروابط اجتماعي است. بروجني

ها تطبیق  که فرهنگ خود را با فرهنگ بختیاری  ندتطبیق فرهنگي دست زدند و سعي کرد

  ارزش قلمدادفرهنگ بختیاری کم بها و بيدهد. يکي از اين کارها ترک مشاغلي بود که در  

بروجني  ۀو در ادام  ؛ شدمي البته  اين حرکت بود که اکثريت  ها به سوی بقالي روی آوردند. 

مطلب اينکه ۀ اين کار بوده است. گزيد  ۀها نیز تشديد کنندنیازسنجي و مقتصد بودن بروجني 
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از  بروجني برای بدست آوردن يک موقعیت اجتماعي مناسب  خود دست    ۀمشاغل گذشتها 

 کشیدند و به بقالي روی آوردند. 

 های بزرگ فروشگاه  

های بزرگ برخاسته از نوع آوری و نیازسنجي به لحاظ ساختاری حرکت از بقالي به  فروشگاه

 گويد: پور ميها است. در اين ارتباط حسنکارآفريني بروجني ۀو همچنین روحی

بود. و خودم هم کارمند اداره بودم. ولي در    فروش ايذه ترين پارچه»من پدرم قديمي

گذشته به علت افزايش جمعیت و کمبود موقعیت کاری افراد زيادی وارد بازار شدند.    هایسال

و عدم علت کهولت  به  پدرم  تازه و  با  رقابت  و مهاجرت  توانايي در  مغازه  واردان قصد فروش 

اداری استعفا دادم و آمدم فروشگاه    داشت. لذا من مغازه را از وی گرفتم و همچنین از کار

بره آن  ايجاد کردم که در  و    ۀبزرگ  به کار کردم  و شروع  بود،  بسیار کم  تعدادشان  زماني 

وکار  کسب  مستقیم در حال  طوربهبینید االن در اين مغازه و انبار حدود ده نفر  طور که ميهمان

 هستند«.

گاه به يک صنف خاص  ها هیچآن  توان گفت اين است کهها ميآنچه در مورد بروجني

شان ممکن است به خطر بیفتد و يا در صنفي وفاداری ندارند. هرگاه احساس کنند که منافع

کلي کشش    طوربهدهند.  صنف خود را تغییر مي  ،تر و درآمد بیشتری خواهند داشتديگر موفق

 است.  مؤثرها و حک کردن آنها بسیار بروجني ۀو نیاز بازار بر ذائق

 دالیل  اقلیمی و محیطی مهاجرت

از عوامل مؤثر در مهاجرت بروجني اقلیم دو  يکي  بايد در متفاوت بودن  را  ايذه  ها به سوی 

منطقه دانست. درتفسیر کلي آب و هوای هر منطقه عواملي نظیر دوری و نزديکي به دريا،  

قلیمي مانند دما،  های موقعیتي از يک طرف و عناصر اارتفاع، عرض جغرافیايي و ديگر ويژگي

رود. اين تنوع اقلیم از طرفي   اقلیم به شمار مي  ۀکنندبارش، فشار و باد از طرف ديگر تعیین 

نشینان در قلمرو ايلي خود بین قشالق و يیالق بوده است، که  جايي کوچعاملي مؤثر بر جابه

  پهلوی   ۀا دورجانشینان تخود را بريک   ۀنشیني سلطدر غیر اين صورت زندگي و اقتصاد کوچ

خود   ۀد. از طرف ديگر اين اقلیم به نوبکنتوانست حفظ  قاپو کردن عشاير( نمي  )طرح تخت

که در ادامه بیان    کنار عوامل ديگر  نشیني بوده و درر تشکیل زندگي کوچبگذار  تأثیر  يعامل 

تجار  ها را به نام »توان آنسبب به وجود آمدن گروهي از افراد شده است که مي  ،خواهد شد

روی بايد پايه و اساس دامداری داشته باشد،  کنیم. از سويي زندگي کوچرو« معرفي مي کوچ

توان بضاعتي تشکیل شده بودند، که به علت عدمگرد و افراد کمولي اين گروه از کاسبان دوره

و فرهنگ و اصول  شدند رقابت در شهرها و مناطق يکجانشین به سوی ايالت و عشاير سرازير 

گي عشايری را پذيرفتند با اين تفاوت که اساس زندگي خود را بر دادوستد گذاشتند. شهر  زند

اقلیمي کوهستاني قرار    ۀ بروجن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. اين شهر در ناحی

گرفته است که کاهش دما و افزايش رطوبت به ازای ارتفاع زياد اين شهر، بارش در فصول سرد 
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صورت برف يک تیپ اقلیمي را در اين منطقه حاکم کرده است که از طرفي    به خصوص به

و    ؛روی اهمیت دارد، فراهم سازدشیب که برای اقتصاد کوچهای کمامکان رويش را در دامنه

های سال، امکان دادوستد را کاهش  ماهتر  بیش  از سويي ديگر به علت سرما و يخبندان زياد در

مايحتاج خود بوده است. ولي    ۀبودن مراجعین به بازار برای تهیلت کمداد و اين مسئله به ع مي

غرب جنوب   ۀرو بروجني برای خود انتخاب کرده بودند در ناحیاقلیم شهر مقصدی که تجار کوچ

وسائل    ۀبود که به علت میانگین دمای باال حتي در فصول سرد جمعیت بیشتری برای تهی

 کردند. مورد نیاز خود به بازار مراجعت مي

وجود    ،توان در اينجا به عنوان يک عامل محیطي بیان کردعامل مهم ديگری که مي

  ۀ منطق  ، های مهم در شهر ايذه بوده است. همان طور که در صفحات قبل گفته شدايل راه

از اين چهار ايل  طوربه بختیاری   از ايذه مي  ،کلي چهار ايل راه مهم دارد.  ،  گذردراه دو ايل 

از آن کوچ راه »دسپارت« و ايل يعني ايل از ايل بختیاری  راه »سوسن« که جمعیت کثیری 

زماني حدود  مي بختیاری مدت  طوايف  از  بسیاری  عنوان قشالق  به  ايذه  سويي  از  و  کنند، 

رو را قانع سازد  تواند يک تاجر کوچباشد و جمعي اين داليل ميماه میزبان اين مردم مي هفت

 تا به اين منطقه نقل مکان کند. 

مصاحبه شرکتدر  تمامي  شده  انجام  به  های  اذعان    تأثیر کنندگان  محیطي  عوامل 

ها را به عنوان نمونه بیان خواهیم کرد. اسماعیلي در اين  اند که در ادامه تعدادی از آنداشته 

های بود. به همین خاطر مرد  »در بروجن به علت سردی هوا کاسبي بسیار کم  :گفترابطه  

آمدند و بعد از دادوستد در هنگام تابستان به محل زندگي  خانواده چند ماهي به اين منطقه مي

در آن زمان از دوازده ماه سال  »  گويد: اهلل حسیني مي در همین رابطه روح گشتند«.خود برمي
که به ايذه مهاجرت کردند[ هم    ها ]بروجني  ماتر  بیش  بندان بود .ماه آن سرما و يخ  8حدود  

آمد و  گويم سرما، منظورم اين است که حداقل يک متر برف ميکه کاسب بوديم. وقتي مي 
ماه    4  تا  3  بوديم و با اين شرايط تنها به مدت  شد و ما هم که کاسببندان ميطور کامل يخبه

اقالنه مهاجرت به سمت شهرهای ما در يک تصمیم ع   توانستیم کاسبي کنیم. لذا پدرانمي
پور در اين مورد «. عبداهلل)شهر ايذه( آمدند   تر را شروع کردند و پدربزرگ من هم به اينجاگرم

اوالً آب و    اند،گفتند به اين خاطر ايذه را انتخاب کردهمن از پدرم شنیدم که مي »  اشاره که:
رسید و دلیل کاسبي در آن به صفر ميماه از سال بسیار سرد بود و    8-7هوای بروجن در  

از آنراهديگر وجود ايل از عشاير بختیاری  بود که تعداد کثیری  ها برای کوچ استفاده  هايي 
 «. همچنین در اطراف اين منطقه بسیاری از طوايف بختیاری سکونت داشتند کردند و مي

 دالیل اقتصادی مهاجرت 

آيد. اين مهاجران چون  مهاجرت به حساب مي  ناتواني اقتصادی مهاجران از داليل اقتصادی

ها در بروجن نیز  ی آنتوان رقابت در بازار شهرهای بزرگ را نداشتند، و از طرفي شغل و حرفه

سنجي از نظر جغرافیايي رونق زيادی نداشت، با آگاهي از نیاز مردم منطقه بختیاری و موقعیت 

يد شغلي به اين منطقه مهاجرت کنند.  های جددست آوردن فرصتهتصمیم گرفتند تا برای ب
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ها از روی خوشي به اين منطقه مهاجرت کدام از بروجني  هیچ»  گويند:در اين باره آقای آرخ مي
گفت شرايط سخت درآمدی ما را مجبور به مهاجرت کرده  و آن طور که پدرم مي   ، اندنکرده
 «. است

 ها(نقش رهبری)خان  

ی بروجن و  قبل از پرداختن به نقش حاج شهاب بروجني به عنوان رهبران سیاسي منطقه 

ضمني اشاراتي را که بعضي از   طوربهوی بر مهاجرت به ايذه و فعالیت تجاری و توزيعي،    تأثیر

آوريم. پیش از مي،  اندخوانین بختیاری به گسترش تجارت داشته   ۀمستشرقین در مورد عالق

آن الزم است مختصری در مورد مفهوم رهبری و پیشگامي توضیح داده شود، و به دنبال آن  

ها و خصوصیات رهبری حاج شهاب بروجني به عنوان مؤثرترين فرد در ورود  به بیان ويژگي

 ها به ايذه خواهیم پرداخت.بروجني
به اين    های بروجنيهاحمدشاه نخستین گرو  ۀهای انجام شده در دورس مصاحبهبر اسا

کالنتری منطقه    ۀمحمدجواد درگاهي در ايذه وظیفآای که  اند. در دورهمنطقه مهاجرت کرده

در   داشته،  عهده  بر  من  بروجنرا  شهاب  حاج  نام  به  فردی  خانصنیز  اختیار  ب  در  را  بودن 

ای خواهد تا نامهآيد، آمحمدجواد درگاهي از او ميخان به ايذه ميلقاسماند. وقتي که ابواداشته

که مشتمل بر تعدادی    را،  کاروبه حاج شهاب بروجني بنويسد و از وی بخواهد تا چند کاسب

در آن دوره مورد نیاز    بود و دوز و ...   دوز، نمدمال،لگارهکاراني مانند گیوهکاران و کاسبصنعت

کار را گر و کاسبفرستد. حاج شهاب بعد از دريافت نامه تعداد دوازده نفر صنعتبود، به ايذه ب

خانواده ميبه همراه  ايذه  به  و  هايشان  کار  به  درگاهي  آمحمدجواد  تحت حمايت  تا  فرستد 

فعالیت بپردازند. در ادامه با نظارت حاج شهاب بازاری سرپوشیده به سبک بازارهای اصفهان 

-های اقتصادی بودند. حمايتها در آن مشغول به فعالیته تماماً بروجنيدر ايذه ساخته شد، ک

های  جا ختم نشد و در زماني که بر اثر يک اختالف، بروجنيهای حاج شهاب بروجني به همین 

ايذه از طوايف  يکي  توسط  ايذه  بودند مقیم  غارت شده  نام    ۀحاج شهاب گمارد  ،ای  به  خود 

رستد، و با همکاری آمحمدجواد درگاهي تمام اموال غارت ف»محمد هیبرون« را به ايذه مي

گرداند.  ها برمي گیرند، و به آنها را پس مي های وارد شده به بروجنيرفته، به همراه خسارت

های گروه اول مهاجرين با ساکنان بروجن  بعد از اين جريان است که بر اساس ارتباط و تماس

مي يواشباز  همه  و  سشود  اين  به  مييواش  اينجا  مت  در  خان  تأثیرآيند.  بر  مستقیم  را  ها 

مي  يکگیری  شکل بازار مالحظه  اقتصادی  هیچ  ؛شودواحد  خوانین  خود   طور بهگاه  هرچند 

ها در تمام ادوار، موجب  های آناما حمايت  ، کردندآشکارا مبادرت به انجام فعالیت تجاری نمي

 .  شدميها تحت حکمراني آن ۀدر منطقوکار کسب رونق

گويند بعد از اين افراد، پسرعموی حاج ابراهیم کیوان بودند که به ايذه آمدند،  يگانه مي  

  ولي به هر دلیلي از   ،قصد داشتند کارخانه تولید ظروف آلومینیم بزند  1356ايشان در سال  

ابراهیم کیوان و  جا  اين از وی پدر حاج  اينجا    پدرمهاجرت کرده و بعد  حیدرقلي کیوان به 

البته توجه به اين امر ضروری است که ها به صورت خانوادگي و به  بروجنيتر  بیش  آمدند. 
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پور نیز در همین برهه از  های خديوی و عبدهلل موازت هم به اين منطقه آمدند. يعني خانواده

 زمان وارد ايذه شده بودند.  

 

 ها در بازارهای فردی  و اجتماعی مهاجران بروجنیویژگی تأثیر

ها در بازار بوده است همسويي  بخشي از موفقیت بروجني  ۀدهندترين داليلي که نشانشاخصاز  

الزاماتي است که فعالیت در بازار نیازمند آن است. نتايج  ها و روحیات بروجنيويژگي ها به 

نیازمند پشتکار و جديت و صبر و   ها نشان داد که کار در بازارمطالعات اکتشافي و مصاحبه

کنند و  ها معموال به صورت خانوادگي و خويشاوندی کاسبي مي تحمل زيادی است. بروجني

ها چندين نفر به فعالیت مشغول است. يک نفر که غالباً بزرگ خانواده  های آندر تمام فروشگاه 

ترهای خانواده به  کنند، کارها را مديريت، و جواناست، و وی را با لقب »حاجي« خطاب مي 

دهند. در تمام مدت پژوهش و تمام مراجعاتي  رد، کارهای يدی فروشگاه را انجام ميعنوان شاگ

ها در اصناف مختلف شده است، به ندرت فرد غیر بروجني شاغل  های بروجنيکه به فروشگاه 

اند که به کار  ها ادعا کردههای انجام شده بروجنيشد. بر اساس مصاحبهها ديده  در فروشگاه 

ی پدری يا  حدوداً ده ساله شاگردی در مغازه  ۀعتقادی ندارند و اکثراً يک دورشراکتي چندان ا

کنند و سپس با حمايت مالي و معنوی پدر يا خويشاوندی  ی يک را تجربه ميخويشاوند درجه

  های بروجنيکنند. حسیني يکي از نسل چهارميای را داير مي مغازه  ، اندکه شاگردی او را کرده

به مدت ده سال در نزد پدرم  »  گويد:لوازم آشپزخانه دارد، در اين باره مي  که االن فروشگاه
ی  اکوچک داير کردم و خدا را شکر االن اين دو مغازه  ۀشاگردی کردم  و پس از آن يک مغاز

داند که، وی سود حاصل  « و عامل اصلي موفقیت خود را اين مسئله مي بینید، را دارمکه مي

بازار خارج نمي از  به  کرا  نیازهای ضروری زندگي  از برطرف کردن  با سود حاصله بعد  ند و 

 پردازد.   تر کردن اجناس مغازه مي گذاری و کاملسرمايه

های  نگری، استمرار، سابقه و قدمت فعالیتکوشي و پشتکار، آيندهسخت   ۀدر اصل روحی

دست يابند، که    ها در اين زمینه به مهارت و تجربه ارزشمندیبازاری باعث شده تا بروجني

اين تجربه، هم برای آنها با درآمدزايي و سودآوری همراه داشته و هم به گسترش زنجیروار و 

آنها در بخششبکه  عملکرد شبکه های  ای  اين  البته  است.  بازار شده  با  مختلف  ای در عمل 

قوی  مداری و روابط اجتماعي و کاری  حمايت و پشتیباني از همديگر، صداقت در کار، مشتری

توزيع تولیدکنندگان،  مصرفبا  و  باعث  کنندگان مجموعهکنندگان  که  عواملي هستند  از  ای 

 ها در بازار شده است.  مزيت نسبي بروجني

باشد. حسینیان در اين  مي  حايز اهمیت در بازار توجه به ذائقه و خواست مشتری  ۀنکت

خود   ۀزه شده، پس ما وظیفچون مشتری به ما احترام گذاشته و وارد مغا»  گويد:مورد مي
دانیم که به سلیقه و خواست وی احترام بگذاريم و در تمام مدتي که در مغازه حضور دارد مي

 «.رويي از او میزباني کنیمبا خوش

ای از های مقیم ايذه به مجموعههای اکتشافي انجام شده از بروجنيبر اساس مصاحبه

ها در  های زير مزيت نسبي بروجنياست. در کل ويژگيرسیم که خاص بوده  هايي ميويژگي
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بازار است که باعث تداوم و ماندگاری و در نهايت موفقیت آنها در اين بخش شده است: با  

ويژگي  بررسي آنميها  اين  مهاجرت  چگونگي  به  ويژگيشود  از  برد.  پي  بروجنيها  ها  های 

ها به مدت طوالني  ن کرد، چرا که آنها را بیاکوش بودن آنتوان زحمت کشیدن و سخت مي

ها تقريباً  پرداختند. آنستد ميوشدند، و در مناطق ديگر به دادخود دور مي  ۀ از خانه و کاشان

گذراندند و در هر سال يک تا دو  ستد مي وتمام سال را به سفر در بین شهرهای ايران برای داد

س بودند، و به قول حسیني رحساب  ها افرادیگشتند. بروجنيماه به محل زندگي خود برمي

 »کاسب بايد چرتکه بندازد و حساب و کتاب کند«. 

توان در امانت داری و چشم پاک بودن اشاره داشت. های ديگر اين طايفه مياز ويژگي

کند. آقای  تر ميدر اين باب نیز نقل حکايتي از آقای اسماعیلي درک ما را از مسئله روشن

ساله بودم همراه پدرم برای معامله به روستايي رفتم و    7ـ6عي که  موق»  :گويداسماعیلي مي
شاهد يک اتفاق خارج از عرف بودم، وقتي آن را برای پدرم تعريف کردم ايشان به من گفتند:  

پسرم ما کاسب کار هستیم و بايد محرم اسرار مردم باشیم و اگر چیزی را هم ديديم بايد نزد  "
ل آن هم اين است که هر حرفي که از سمت ما زده شود ممکن  خود و در خفا نگه داريم. دلی

حاال نزديک به هفتاد سال از آن نصیحت   "است تعدادی از مشتريان خود را از دست بدهیم.
 «.  کنمگذشته است ولي من هم چنان آن را به ياد دارم و به آن عمل مي 

ی جوانب نسنجد، انجام  ی منظم و محتاط کار دارند و تا کاری را از همها آنها روحیه

گذاری کردن  ههاست که، در نوع سرمايهای آننگر بودن يکي ديگر از ويژگيدهند. آينده نمي

داری در بین  مردمۀ  توان به روحیهای ديگر ميها، به خوبي قابل تشخیص است. از ويژگيآن

ه مالي و اجتماعي  شود بدون توجه به جايگاها ميآن  ۀها توجه کرد. هر کس وارد مغازبروجني

ها مراجعه های آنگیرد. در گذشته کساني که برای خريد به مغازه وی مورد احترام قرار مي

ها  ممکن بود چندين روز مهمان آن  شانها و محل سکونتبه علت فاصله بین مغازه  ند،کردمي

 کردند. با احترام پذيرايي مي ها آن ها در تمام مدت از د، و بروجنينباش

 )بختیاری ها(   ها ایهای ایذه ویژگی  

زدند، ديگر نیازی به سند هم نبود.  ها اين بود که وقتي حرفي ميایهای بارز ايذهاز ويژگي

ممبیني    ۀمن خودم ياد دارم که همراه پدرم در طايف»  آقای اسماعیلي در اين ارتباط گفتند:
به عبارتي    تأمینجا  در آن کردم و  و شاپوری کار مي بر عهده داشت،  پدرم  را  ايل  مايحتاج 

  تأمینما هرچیزی را که نیاز داشتند    ، ها بود. در تمام مدتي که ايل در قشالق بودگر آنمعامله
کرديم.  رفتیم و طلب خود را وصول ميرفت، ما ميکرديم و بعد از اينکه ايل به يیالق ميمي

گرفتیم،  داديم هیچ سندی نميدر قبال اجناسي که ما به افراد ميگیرم  من خدا را شاهد مي
 «.فقط حرف افراد مورد قبول بود

 ها عار بوده و به قول ايشون در بین بختیاری  دادوستدآقای اسماعیلي معتقد است که  

کند  ای مي بر درستي نظر خود اشاره به خاطره تأکید  «. برایگر استبدترين خَر، خَرِ معامله»

يک لحاف را گرفت    ۀکرد، با دست خود کنارکه در آن يک نفر که با مرحوم افکار شوخي مي 
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در واقع نوعي توهین   را اين  «.ديدی گفتم که هر کاری بکنید، لحاف فروش هستید»و گفت: 

ها آن را خواست، ولي بختیاریبازار آن زمان اجناس خاص خود را ميکه درحاليدانستند. مي

 دانستند.  کلي هر نوع کاسبي را ننگ مي طوربهند و دانستننگ مي

ها اين اعتماد را وارد تجارت خود ها اعتماد بود و آنپايه و اساس روابط بین بختیاری

بروجني از داليل موفقیت  بودند و يکي  اين خصوصیت جامعنیز کرده  بايد در وجود  را   ۀ ها 

پدر من پیام داده به پسر عمويش که  گويد: »میزبان جستجو کرد. حسیني در اين مورد مي
اينکه چرا به فالن شهر نرفتند،    برای کاسبي به اينجا بیا، مردم اين منطقه مردم خوبي هستند. 

ها اين مسئله در خونمان است که، به  قبول کردند. ما بروجنيتر  بیش  جا راهای اينچون آدم
ها اعتماد  به آن  کامالًه باشیم،  پذيريم، حتي اگر نشست و برخاست داشتراحتي کسي را نمي

مورد اطمینان بود، که ايستادن  جا  اين  به همه جا هست. ولي قطعاً   کامالً کنیم و حواسمان  نمي
رابطه   است. در همین  بیايید کاسبي خوب  را هم گفت،  و....  مادرش  برادرش،  و خواهرش، 

ای را برای فروش هها گلچیزی بگويم که شايد تعجب کني. همین االن هم وقتي بختیاری
کنند. پته يک تکه کاغذ سفید است که  ولي »َپته« را قبول مي  ،کنند آورند چِک قبول نميمي

 «. کردنويسد من به آقای فالني بدهکارم و زير آن را امضا ميشخص خريدار در آن مي

 ها و دالیل موفقیت اقتصادی بروجنی  ۀحرف

از داليل مهم موفقیت بروجني تر  بیش   فرهنگي جستجو کرد.  ۀرا بايد در يک مسئلها  يکي 

پايیني بودند و تنها سرمايبروجني از نظر توانايي مالي در سطح  ايذه  ها  آن  ۀهای مهاجر به 

صنايع دستي شهر بروجن قرار دارند.    ۀها اکثراً در حیطاين حرفهها بود.  آن   حرفه و تخصص

سرماي تخصص  اين  عبارتي  بو  ۀبه  قوم  اين  فعالیتفرهنگي  اين  طرفي  از  فرهنگ  د.  در  ها 

ها به  ها و ايذه مورد پذيرش نبود و حتي درحالت افراطي منتسب کردن اين حرفهبختیاری 

ها قرار گرفت و از آنجايي که ها در انحصار بروجنيشد. لذا اين حرفهاشخاص توهین تلقي مي

فرهنگي سبب    ۀاين سرماي  عشايری تولیدات حاصل از اين مشاغل نیاز فراواني داشت،   ۀجامع

اينکه  شد  ها اقتصادی بروجني   ۀافزايش سرماي ايذه به عنوان يک منبع درآمد    دادوستد .  در 

مقداری زمان برد. در اين زمان گذار کساني که ابتدا به اين امر واقف بودند، يا    ،پذيرفته شود

هايي  ز قضا اين قوم بروجنيتر بودند. ادادند، موفقاگر واقف نبودند، ولي اين کار را انجام مي

بودن که با همین هدف به اين شهر مهاجرت کرده بودند. مسلماً کسي که زمان بیشتری را به 

ها هم از اين امر تجارت اشتغال داشته باشد، موفقیت بیشتری هم کسب خواهد کرد. بروجني

 اند.     مستثني نبوده

عیت اقلیمي، بايد در توان مالي پايین  ها به ايذه عالوه بر وضاز داليل مهاجرت بروجني

جستجو کرد. اکثر کساني که به اين سمت مهاجرت کردند افرادی بودند که توان و رقابت در 

رو را برگزيدند  با اقوام کوچ  دادوستدشهرهای بزرگي مانند اصفهان را نداشتند. به همین خاطر  

انند ايذه، مسجدسلیمان، اللي،  ها هم مدت بسیار زيادی را در مناطق گرمسیری مو چون آن

 مجبور به مهاجرت به اين مناطق شدند.   ،کردند اهواز و ... سپری مي 
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بروجني مهاجرت  داليل  از  ديگر  مييکي  را  ايذه  به  منطقه ايل  نتواها  اين  بودن  راه 

بروجني اگر  بزرگدانست.  مناطق  به  اصفهان ميها  مانند  که    ، رفتندتر  داشتند  نیاز  احتماالً 

های سرپايي  ها از قديم به معاملهبروجنيکه  درحالي  ؛زيادی داشته باشند  ۀاولی  ۀمغازه و سرماي

تری برای  رو عادت کرده بودند و به اين دلیل ايذه جای مناسبکم با عشاير کوچ  ۀو با سرماي

هارمحل بختیاری بود و اين ديگر نزديکي فرهنگي بین ايذه و چ  ۀها بود. مسئلکسب وکار آن

با مناطق ديگر مانند    دادوستدتر از  ها را به مراتب سادهبا بختیاری  دادوستدتشابه فرهنگي  

ها  توانید با اصفهانيشما همین االن مي»  گويد:کرد. در همین باره آقای حسیني مياصفهان مي
اده بود[ و بعد ادامه داد  ]من رو مخاطب سؤال خود قرار د  «انجام دهید؟  دادوستدمعامله و  

 . «ستد طوالني مدت با مناطقي مانند اصفهان را نداشتیمدواز نظر اقتصادی ما توانايي دا » :که
شدند و دلیل حرفش هم  وی معتقد است در آن دوره فقط پدرانشان در اين مکان موفق مي 

ها کساني  ترين آنولي موفق  ؛ها به بیست شهر مهاجرت کردنداين بود که، در آن دوره بروجني

   بودند که به مناطق ايلیاتي و به خصوص ايذه مهاجرت کردند.

پدربزرگ شود. »يگانه را از زبان خودشان بیان مي  ادۀدر اين قسمت داليل مهاجرت خانو 
چرا که آگاهي الزم جهت پیشرفت در بروجن را نداشت و    ، من به اين مناطق مهاجرت کرد

هايي را که داشتند در  دی آن جا توان رقابت نداشتند و حرفهاقتصا  ۀهمچنین از نظر سرماي
بروجن زياد بود. لذا تصمیم به مهاجرت به اين منطقه گرفتند که در اينجا هم ناشناس بودند  

توانستند جايگاه اجتماعي خود را ارتقا دهند و از سويي  وبرخاست با بزرگان ميو با نشست
 «.  اقتصادی نیز به دست بیاورند  ۀبوده و باعث شد تا سرمايو شغلش مورد نیاز اين منطقه    حرفه

ها در بازار ايذه، بکر بودن و پتانسیل باالی  يکي ديگر از داليل موفقیت و تداوم بروجني

بروجني بود.  پیشرفت  برای  آيندهآن  بزرگ  های  بازارهای  بودند که  رسیده  نکته  اين  به  نگر 

رفي رقابت در اين بازارها توان اقتصادی و اجتماعي  ممکن است به اشباع رسیده باشند و از ط

شود  هايي بیان ميهای مهاجر فاقد آن بودند. در ادامه استراتژیخواست که بروجنيبااليي مي

 دهند. های خود انجام ميها در بازار و در برخورد با مشتریکه بروجني

 های مقیم ایذه  بازار دالیل برتری نسبی بروجنی

 های مقیم ايذه در بازار و سابقه طوالني بروجنيـ پیشگامي 1

چه ها و فعالیت آنها در بازار دقیقاً مشخص نیست. اما آن تاريخ مهاجرت اولین گروه از بروجني

اند،  نشان داد که  غیربروجني که در بازار فعالیت داشته   ۀاز مصاحبه با برخي از افراد باسابق

ها به ايذه  زماني که بروجني»  ها:نداشته و به قول يکي از بازاریها را  هیچ کدام سابقه بروجني
گاراژ "تا    "کفت"آمدند چیزی به نام شهر  يا بازار وجود نداشت و تنها چند کپر در حد فاصل  

ها به ايذه  زمان با ورود بروجني«. در واقع همهم اکثريت بروجني بودند  بود، که آن "محمدی

به ايذه مهاجرت کردند، که به  وکار کسب  بهان و شوشتر هم برایافرادی از سمت شهرهای به

 گر مشخص نشد اکثرآً از ايذه مهاجرت کردند و يا از بازار خارج شدند.داليلي که بر پژوهش 

ها را علت موفقیت بروجني  ، هايي که در کار فروش مبل استآقای نیکخواه يکي از بروجني



 

 

 

 

 
...  یاقتصاد هایتیفعال يشناختو انسان شناختيجامعه لیتحل 103  

ما وارد بازار ايذه شديم تا زماني که ساکنان اصلي ايذه    از وقتي که»  کنند:گونه بیان مياين
گذار بود که    ۀرا به عنوان يک منبع درآمد قبول کردند، يک مرحلوکار  کسب  ها يعني بختیاری

چندين سال به طول انجامید. همین زمان کافي بود تا ما در بازار تثبیت و موفقیت را به دست 
 «.                                                   شانس بیشتری برای موفقیت دارند  ،کنندتر شروع ميآوريم. همیشه کساني که کاری را زود

 ـ وجود و نقش رهبر پیشگام  2

به برکت  بروجني  ۀهم  تقريباً اول  بازار مشغول شدند. نسل  ايذه آمدند همه در  به  هايي که 

حمايت و  بروجني  شهاب  حاج  و  وجودی  مادی  برای های  را  زمینه  که  بوده  وی  معنوی 

ها فراهم ساخته بود. در واقع نقش رهبری و دستوری حاج  شهاب های بعدی بروجنيمهاجرت

بروجني مهاجرت  برای  بسترسازی  بسیار  در  کردند،  مهاجرت  ايذه  به  که  ويژه کساني  به  ها 

در اين بازار مزيتي    های بروجنيگذار بود. به خصوص ساختن بازار و اسکان دادن خانوادهتأثیر

ها از آن بي  ها و بهبهاني بود که ساير افراد مهاجرت کرده از شهرهای ايران مانند شوشتری 

 بهره بودند. 

 شدگي ـ نهادسازی و تثبیت3

سرمايهبروجني داشتن  خاطر  به  که  بودند  ايذه  به  مهاجر  قوم  تنها  مانند  ها  فرهنگي  های 

نها احداث  به  دست  مذهبي  قرضدهااعتقادات  صندوق  مسجد،  مانند  فرهنگي  و  ی  الحسنه 

آن توانستند برای   ۀ)دعای ندبه( زدند و به وسیل  های مذهبيهیئت عزاداری و همچنین انجمن

های مهاجر به ايذه به دست بیاورند. توجه اقلیت  ۀخود جايگاه اجتماعي بهتری، نسبت به بقی

های اجتماع و  سطح درآمد، حمايت  هايي مانند به اين امور باعث بهبود در موارد و شاخص

شدگي و نهادسازی در اصل نقش رهبری حاج شهاب، تثبیت   .شد  گروهيبهبود روابط درون

ها در استقرار زودهنگام در ايذه نسبت به بقیه کساني که  موفق و همچنین پیشگامي بروجني

برای  وبرای کسب  را  بودند، زمینه  اين شهر مهاجرت کرده  به  بروجنيکار  ها  موفقیت نسبي 

 فراهم نموده است. 

 گیری بحث و نتیجه
های مقیم  های اقتصادی بروجنيشناختي فعالیتتحلیل جامعه  اصلي در اين پژوهش  ۀمسئل

های مقیم ايذه شاغل  شناختي از داليل موفقیت بروجنيايذه به ويژه تحلیل و توصیف جامعه

های  منظور الزم بود تا يک توصیف کامل از ويژگي در بازار بوده است، اما برای رسیدن به اين

-میزبان چه ويژگي  ۀی ايذه به عنوان میزبان ارائه شود. آن هم عبارت بود از اينکه جامعجامعه

ها با ورود به آن توانستند  های جغرافیايي، تاريخي، فرهنگي، اجتماعي را داراست، که بروجني

د را حفظ کنند. در توصیفات ارائه شده در متن های متمادی موفقیت و تداوم خوبرای سال

میدان از  روشن  تصويری  شده  سعي  )دادوستد(،  اصلي  اقتصادی  تاريخي،  جغرافیايي،  های 

 ها نشان داده شود.  ایها و ايذهفرهنگي و شخصیتي بروجني

حک  مورد  در  کلوستر  نظری  جامعهرويکرد  تحلیل  در  ترکیبي  علل  شدگي  شناختي 

شدگي ترکیبي با پديده  ها در ايذه حائز اهمیت است. رويکردی که در آن حکموفقیت بروجني
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يابد.  هم معني مي  ارتباط با   درات عمیق مبدع و مقصد مهاجرت  تأثیرمهاجرت و همزماني  

مصاحبهبروجني اساس  بر  ايذه،  شهرستان  به  ورود  بدو  در  سرمايها  نظر  از  اکتشافي    ۀهای 

های فرهنگي از جمله  ني قرار داشتند، ولي دارای سرمايهاقتصادی و اجتماعي در سطح پايی 

جامع طرفي  از  بودند.  بااليي  مذهبي  اعتقادات  و  حرفه  يک    ۀصالحیت  دچار  ايذه  روز  آن 

-دوزی(، نمدمالي، لگاره)گیوه   هايي مانند کفاشي اقتصادی بود، که حرفه-پارادوکس فرهنگي 

نمي برای خود  را  از    ها بروجنيصنايع دستي  ها  هاين حرفکه  درحاليپسنديدند،  دوزی  بود. 

سنجي ها با موقعیتنیاز داشتند. لذا بروجني  شدتبهها  ها به تولیدات اين حرفهسويي بختیاری 

همین    ۀاقتصادی پرداختند. ادام  ۀها به کسب سرمايکه داشتند، با در اختیار گرفتن اين حرفه

بروجني تا  در   ۀها سرمايروند سبب شد  تثبیت شوند.  و  آورده  به دست  را  زيادی  اقتصادی 

های عزاداری  اندازی هئیتاقتصادی را در امور فرهنگي مانند راه  ۀبعد ايشان مازاد سرماي  ۀمرحل

اين طريق سرمايو تأسیس مسجد، سرمايه از  افزايش   ۀگذاری کردند و  را  اجتماعي خويش 

افزايش سرماي اين  با  ۀدادند.  به  آناجتماعي منجر  به  نسبت  اجتماعي  اعتماد  رفتن  و  هاال   ،

ها  . در گام بعد بروجنيشد  شدگي ترکیبياقتصادی و حک  ۀسرمايتر  بیش  محرکي برای کسب

میزبان از   ۀاقتصادی و با در نظر گرفتن فرهنگ جامع  ۀبه علت مواجه شدن با افزايش سرماي

( خارج شده و در اصناف ديگر بازار دوزيو ...دوزی، نمدمالي، لگاره)گیوه  صنف کارهای تولیدی

سرمايه  ... و  بزازی  خانگي،  لوازم  صنف  غذايي،  مواد  صنف  کردندمانند  )چرخش    گذاری 

تولیدی و سرمايه از کارهای  اين خارج شدن  افزايش  گذاریاستراتژيک(.  های جديد موجب 

ها  ه ازدواج يروجنيتوان بمي  و به عنوان مصداق و نشانه  شد  هااجتماعي بروجني  ۀمجدد سرماي

ها به  با ساکنین منطقه در اين تاريخ اشاره کرد. افزايش سرمايه اجتماعي سبب شد تا بروجني

تولید  ۀگر، در ايذه انگ و برچسب را از روی خود بردارند و اين چرخعنوان تنها اقلیت صنعت

و موفقیت )رمز فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی در طول زمان يکي از علل اصلي تداوم    ۀسرماي

   ها در ايذه است.بروجني موفقیت(
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