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چکیده
فعالیتهای اقتصادی را تنها با عوامل و مؤلفههای اقتصادی نميتوان تبیین کرد ،بلکه اين کنشها و
فعالیتها از الگوهای فرهنگي-اجتماعي نیز پیروی ميکنند .بنابراين برای بررسي بهتر و جامعتر سطح
کیفي فعالیتهای اقتصادی ،بايد ارتباط آن را با ساختارهای اجتماعي و فرهنگي جامعه در نظر گرفت.
با عنايت به تأثیرپذيری فعالیتهای اقتصادی مناطق ايلیاتي از عوامل طبیعي ،اجتماعي و فرهنگي،
هدف اين پژوهش توصیف و تحلیل جامعهشناختي فعالیتهای اقتصادی بروجنيهای مقیم ايذه است.
در اين پژوهش از رفتار اقتصادی بروجنيهای مقیم ايذه با عنوان «تجار کوچرو» ياد شده و بر اساس
نظريۀ حکشدگي ترکیبي کلوستر مورد تحلیل قرار گرفته است .رويکرد نظری در اين پژوهش،
تفسیری و استراتژی روششناختي مورد استفاده مبتني بر روش مردمنگارانه بوده است .ابزار گردآوری
دادهها در اين پژوهش شامل مطالعه اسنادی ،مصاحبه ،مشاهده و عکس و حجم نمونۀ مورد نظر 24
نفر از بروجنيهای مقیم ايذه و  6نفر از بختیاریهای ساکن ايذه (جمعا  30نفر) هست .با توجه به
ماهیت روشي در تحلیل و نتیجهگیری دادهها از توصیف فربه استفاده شده است .نتايج حاصل از
توصیف فربه(تبیین) نشان ميدهد که وضعیت طبیعي ،اجتماعي و جغرافیای فرهنگ ايلي بختیاریها
به مثابه بسترهای مناسب به شکلگیری فعالیتهای اقتصادی بروجنيها در ايذه انجامیده و ويژگيهای
فرهنگي و اقتصادی بروجنيها و استراتژیهای تجاری آنها به مثابه «تجار کوچرو» نیز به تداوم فعالیت-
های اقتصادی آنها در بازار ايذه مدد رسانده است.
واژگان کلیدی :فعالیتهای اقتصادی ،بروجنيها ،ايذه ،حکشدگي ترکیبي ،جامعهشناسي اقتصادی،
پوالني ،گرانووتر
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مقدمه و بیان مسئله
قومیت يک پديدۀ غیراقتصادی است که ميتواند در میان متغیرهای مؤثر بر اقتصاد جای
گیرد .با توجه به حضور قومیتهای گوناگون در ايران ،عامل مهاجرت باعث تجمع گروههای
متعدد قومي در شهرها شده است .مهاجرتهای صورتگرفته به شهرها بهويژه مهاجرت
گروههايي با روحیۀ کارآفريني باال ،اثرات اقتصادی ـ اجتماعي مختلف و گاهاً غیرقابل
پیشبیني بر محیطهای شهری داشته است؛ اين اثرات از طرق مختلف و به شیوههای گوناگون
شکل گرفته که عبارتند از :تجديد حیات و رونق مجدد مغازههای خیابانهای قديمي و متروکه
(کلوسترمن و همکاران ،)1999 ،از طريق ايجاد تصوير تازهای از اشکال انسجام اجتماعي و
فرهنگي (آرمیستد ،)1997 ،از طريق ايجاد روابط تجاری بین نواحي دوردست که قبالً به
شبکه مبادالتي متصل نشده بودند (فايست ،)1997 ،و از طريق ايجاد چالش در چارچوبهای
نظم موجود با بهکارگیری فعالیتهای اقتصادی غیررسمي (کلوسترمن و همکاران.)1999 ،
مطالعات اخیراً نشان ميدهد که مهاجران ،بهويژه مهاجران کارآفرين ،در فعالیتهای اقتصادی
غیررسمي و رسمي نقش محوری داشتهاند .کلوسترمن ( )1999نشان داد که جايگاه اقتصادی
ـ اجتماعي کارآفرينان مهاجر و همچنین چشمانداز آنها برحسب تحرک اجتماعيشان ،نهتنها
با قرارگیری و حکشدن آنها در درون شبکۀ روابط اجتماعي خود مهاجران ،بلکه همچنین از
طريق حکشدگي در محیط شهر و کشور محل اقامت نیز صورت گرفته است .لذا وی از مفهوم
«حکشدی ترکیبي» استفاده نموده است؛ که داللت بر احاطهشدگي دو وجهي مهاجران
کارآفرين هم در درون شبکۀ مهاجران خويشاوند و هم در بیرون از شبکه مهاجران و در میان
محل مقصد دارد .در واقع ويژگیهای پیچیده حکشدگي ترکیبي در تضمین فعالیتهای
اقتصادی مهاجران از طريق هموارسازی فعالیتهای اقتصادی در محیطهای محل سکونت آنها
صورت گرفته است که قانوناً برای شرکتهای بومي ممکن نیست (کلوسترمن و همکاران،
.)2 :1999
در اين جستار تالش ميشود تا با نگاهي انسانشناختي به فعالیتهای اقتصادی گروه
مهاجر قومي يعني بروجنيها ،که در حدود  125سال قبل (1272ه.ش) وارد شهرستان ايذه
شدهاند و از همان ابتدا در شکلگیری بازار متمرکز اين شهر مؤثر بودهاند ،پرداخته شود .اين
گروه جمعیتي حدوداً ( )700نفری دارای بیش از  50بنگاه و فروشگاه در بازار اصلي شهرستان
ايذه هستند ،که در صنفهای مختلف فعالیت ميکنند .بروجنيهای مقیم ايذه که از سال
 1272هجری شمسي به ايذه مهاجرت کردهاند ،ابتدا به کارهای غیررسمي و کم ارزش روی
آورده بودند ،ولي با ورود به فعالیتهای تجاری و بازار به تدريج مورد پذيرش جامعهۀ مبدا
يعني ساکنان شهرستان ايذه قرار گرفتند .به نظر ميرسد بخشي از موفقیت يا عدم موفقیت
اقتصادی افراد و گروههای مهاجر قومي ناشي از ويژگيهای فرهنگي ،هنجارها و ارزشهای
دروني آن هاست (چلبي و جنادله.)118 :1386،
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اين پژوهش با فاصله گرفتن از مباني اقتصاد سیاسي حاکم بر کشور ،به توصیف اقتصاد
مردمي بروجنيهای مقیم ايذه ميپردازد که روابط خويشاوندی و ارتباطات فرهنگي مبنای
تولید سرمايههای اقتصادی مولد در آن است؛ لذا به توصیف ويژگيهای رفتار اقتصادی
بروجنيهای ساکن ايذه به عنوان گروهي مهاجر ،که در فرهنگ ايلیاتي شهرستان ايذه پذيرفته
شدهاند ،پرداخته ميشود .هدف از انجام اين پژوهش شناسايي مکانیزم عمل فعالیتهای
اقتصادی بروجنيهای ساکن ايذه و توصیف ويژگيهای فرهنگي و روحیات اقتصادی آنها بر
اساس حکشدگي ترکیبي و فرهنگي کلوستر ميباشد.
مسئلۀ اصلي اين پژوهش توصیف مردمنگارانۀ فعالیتهای اقتصادی بروجنيهای مقیم
ايذه ميباشد ،با انجام اين تحقیق انتظار ميرود بر ادبیات پژوهشي در حوزۀ اقتصاد قومي
افزوده شود و شايد بتوان با شناخت تأثیر روابط غیررسمي و خويشاوندی بر فعالیتهای
اقتصادی ،به رونق اقتصاد در شهرها و استانهايي که ماهیت غالب فرهنگي آنها ايلیاتي است
و يا پذيرندۀ گروههای قومي مهاجر هستند ،حداقل گامي رو به جلو برداشت .با توجه به اينکه
فعالیتها و کنشهای اقتصادی در بستری فرهنگي و اجتماعي صورت ميپذيرد ،سرمايههای
فرهنگي و اجتماعي ميتوانند عوامل مؤثر بر هدايت افراد گروههای قومي و اقلیتها به سمت
مشاغل خاص که همنوايي بیشتری با ارزشها و هنجارهای آنها دارند ،باشند .لذا سؤال اصلي
بررسي نحوه فعالیتهای اقتصادی بروجنيهای مقیم ايذه و مکانیزم عمل آنها هست.

اهداف پژوهش
هدف کلي در اين جستار تحلیل انسانشناختي فعالیتهای اقتصادی بروجنيهای ساکن ايذه
است که شامل اهداف جزئي زير است
 توصیف ويژگيهای مردمنگارانه مردم ايذه و بروجن توصیف ويژگيهای فرهنگي و روحیات اقتصادی بروجنيهای ايذه توصیف الگوهای اقتصادی بروجنيهای مقیم ايذه و تأثیر آن بر اقتصاد ايذه تحلیل فعالیتهای اقتصادی بروجنيهای مقیم ايذه با تأکید بر نظريه حکشدگيترکیبي

پیشینۀ تحقیق
پیشینۀ داخلی
محمدی تلوار و بني فاطمه و نوذری( )1396به بررسي انسانشناختي تداوم نسلي بنگاههای
اقتصادی خانوادگي در ايران پرداختهاند ،که مهمترين نتیجۀ اين مطالعه برجسته نمودن
اهمیت متغیرها و مؤلفههای اجتماعي در مطالعۀ پديدههای اقتصادی است .نتايج به دست
آمده نشان ميدهند که چگونه يک نهاد يا سازمان اقتصادی به لحاظ اجتماعي و فرهنگي
سازمان مي يابد و چگونه اين سازماندهي اجتماعي ـ فرهنگي عملکرد اقتصادی آنها را
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تحتتأثیر قرار ميدهد .نتايچ ديگر اين تحقیق نشان ميدهد که کنش اقتصادی افراد به ويژه
درون نهادها و سازمانهای اقتصادی هم چون شرکتها و بنگاههای اقتصادی خانوادگي صرفاً
نتیجهی جستوجوی عقالني سود و منفعت نیست؛ و اين کنشها به شدت تحتتأثیر عواطف
و احساسات هستند .علي نژاد ( )1392در پژوهشي به بررسي تحلیل انسانشناختي بخشهای
اقتصادی آذری زبانها با تأکید بر داليل موفقیت دريانيها در بخش سوپر مارکت و فروشگاه-
های زنجیرهای پرداخته و به اين نتايج رسیده که اساساً موفقیت دريانيها دارای ماهیت
فرايندی ،تاريخي و انباشتي بوده و داليل آن در دو سطح کالن و خرد قابل تفکیک است؛
سطح کالن داللت بر نوعي فرديت تاريخي منحصربهفرد در میان دريانيهاست ،که داليل
موفقیت آنها را ريشه در تجربه تاريخي مشترک آنها از مهاجرت ،رهبری محلي پیشگام و
کارآفرين ،روحیۀ انسجام ،شبکۀ روابط فامیلي و خويشاوندی و نهادسازی اجتماعي به منظور
حمايتهای اجتماعي هست .سطح خرد معطوف به داليل موفقیت دريانيها در بخش
سوپرمارکت و فروشگاه زنجیرهای است که به تبیین تناسبات شغلي (سوپرمارکتداری) با
روحیۀ اجتماعي دريانيها و پیامد اجتماعي و اقتصادی نوع فعالیت (برندسازی اجتماعي)
ميپردازد .در نهايت حکشدگي منعطف به عنوان هستۀ مرکزی تبیینکنندۀ نهايي موفقیت
دريانيها بوده است .باستاني و ساعي مهر ( )1386در پژوهشي به بررسي رشد سريع مهاجرت
روستايي و عشايری به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ پرداخته
است؛ بر اساس نتايج به دست آمده هرچقدر ارتباطات با خويشاونداني که قبالً مهاجرت کردهاند
بیشتر باشد احتمال مهاجرتها هم بیشتر ميشود .در زمینۀ سرمايۀ اجتماعي شبکۀ نتايج
بدست آمده حاکي از رابطۀ مهاجرين خويشاوندان دوستان و همکاران و همسايگان است که
نقش حمايتي متفاوتي در شبکۀ آنان ايفا ميکند؛ در مجموع ميتوان گفت سرمايۀ اجتماعي
به ويژه شبکۀ روابط خويشاوندی در کنار انگیزههايي چون انگیزۀ اقتصادی ،انگیزۀ فرهنگي در
مهاجرت به شهر تبريز مؤثر بوده است .فکوهي ( )1385در پژوهشي با عنوان فرهنگ ملي،
فرهنگهای قومي -جماعتي و بازار صنعتي به بررسي فرهنگهای قومي ـ محلي پرداخت و
به اين نتیجه رسید که فرهنگ ملي در ايران بر اساس تکیه زدن و جمع کردن فرهنگهای
محلي و قوی اين کشور قابلتعريف است ،دفاع کرد .اين مطالعه نشان ميدهد که نقاط بررسي
شده پتانسیل بسیار بااليي ب رای ايجاد کاالهای قومي ـ جماعتي هويتي در هر سه زمینۀ
گردشگری ،رسانه و غذا وجود دارد.
پیشینۀ خارجی

گرين برگ و فرناندز ( )2016در پژوهش به نام روابط اجتماعي قوی و ضعیف در يافتن شغل
 MBAبه اين نتیجه دست يافتند که شبکۀ روابط اجتماعي دسترسي به اطالعات را فراهم
ميکند که در نبود اين شبکۀ ارتباطي افراد بايد هزينههای زيادی صرف بهدستآوردن آن
اطالعات کنند .يافتههای اين دو محقق نشان داد شغلهايي که از روابط ضعیف و قوی به
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دست ميآيد حقوق و مزايای کمتری دارد ،اما دانشجويان رشته  MBAبیشتر آن را مي-
پذيرند؛ زيرا فکر ميکنند امکان رشد بیشتری در آينده برای آنها فراهم ميشود .مک دونالد
و همکاران ( )2012در تحقیقي با عنوان حکشدگي مجدد :جستجوی غیر رسمي شغل در
بازار کار آمريکا و آلمان نشان دادند که جستجوی غیررسمي شغل در بین آمريکاييها بیشر
از آلمانيها است .ساختار اجتماعي آمريکا امکان يافتن شغل برای گروههای خاص از طريق
شبکه روابط اجتماعي را فراهم ميکند .در حالي که در آلمان شرايط به گونهای ديگر است.
عالوه بر اين ،نتايج نشان داد که جستجوی غیررسمي شغل در بین کارگران يقه آبي بیشتر
است .ايلهان-ناس و همکارانش ( )2011با تأکید بر اينکه سهم مهاجران در نرخ فعالیتهای
کارآفرينانه ی شهرها رو به افزايش است ،به بررسي چگونگي موفقیت کارآفرينان مهاجر در
شهرها پرداختهاند و در تجزيهوتحلیل دادههای ابعاد سرمايۀ انساني و اجتماعي همچون
شبکهسازی ،مشخصات فردی و کاری را مورد مطالعه قرار دادهاند .طبق نتايج اين تحقیق،
هرچند موانع مهمي مانند عدم دسترسي به منابع پول و بازارهای کارگری و غیره وجود دارند؛
اما فعالیت کارآفرينان مهاجر در شهرها متکي بر نرخ متفاوت بازدهي خودشان است .لونت و
همکاران ( )2003به دنبال بررسي کارآفريني قومي زنان در زندگي شهری ،بر نگرشها و
رفتارهای زنان کارآفرين ترک تبار آمستردام ،تمرکز کردند .نتايج اين مطالعه نشان داد که
زنان ترک تبار آمستردام ،دارای مشخصات خاصي هستند که آنان را به کارآفريني ويژه تبديل
کرده و آنها با توجه به ترکیب مشخصات خاص خود با فرصت قوممحور و ديگر فرصتهای
موجود در بازارهای شهری ،به ارائۀ خدمات متنوع متناسب با گروههای هدف خويش مي-
پردازند .و از اين رو موفق عمل ميکنند که اين باعث کاهش محرومیتهای گروههای قومي
و ارتقای استانداردهای زندگي اين گروهها شده و به عنوان الگويي برای ساير زنان قلمداد
ميگردند که منجر به کارآفرين شدن ساير زنان نیز ميشوند .در اين پژوهش ،زنان کارآفرين
ترک ،مهمترين عامل موفقیت خود را بلندپروازی و اعتمادبهنفسشان بیان کردند و بعد از آن،
به ترتیب عوامل سختکوشي و نظم کاری ،مشتری مداری ،عالقه به شغل ،خوب انجام دادن
کار ،حمايتهای خانوادگي ،انتخاب درست گروه هدف ،تجارب شغلي و نهايتاً مستقل بودن را
در موفقیت خويش مؤثر دانستهاند.

مفاهیم نظری
نظریه حکشدگی
يکي از سؤالهای اصلي که در نظريههای اجتماعي مورد توجه قرار دارد اين است که رفتارها
و کنش افراد تا چه حد از روابط اجتماعي متاثر است (سوئدبرگ و گرانووتر .)1395 ،در اين
پژوهش مهمترين مسئلهای که دنبال ميشود اين است که کنشهای اقتصادی گروههای
مهاجر(بروجنيهای مقیم ايذه) چه مقدار در روابط اجتماعي حک شده است .در اينجا حک-
شدگي را از نظر گرانووتر مورد بررسي قرار ميدهیم که يک تالش موفق در ارائهی يک نظريهی
عمومي در جامعهشناسي اقتصادی است.
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استدالل گرانووتر اين است که تمام اقتصادها حک شدهاند و اين ادعا را دارد که قبل از
سرمايهداری اقتصادها کمتر حک شده بودهاند .به اين منظور «موضع حکشدگي ضعیف» را
در مقابل «موضع حکشدگي قوی» قرار ميدهد .وی ميگويد کنشهای اقتصادی هرگز
صددرصد اقتصادی نیستند و همواره عناصر غیراقتصادی را دربرميگیرد .گرانووتر استدالل
ميکند که تمام کنشها اجتماعي از جمله کنشهای اقتصادی همواره تا حدی به وسیلۀ
«انگیزههای انساني اصلي» مانند جامعهپذيری ،منزلت ،موقعیت و قدرت برانگیخته ميشود
(سوئدبرگ و گرانووتر.)126-128 :1395 ،
در واقع فرض حکشدگي اين است که افراد عضو گروههای قومي تحت نفوذ ساختهای
اجتماعي حاکم بر گروه و همچنین تأثیر ساختهای جامعهی خارج از گروه ،بهطور ناخودآگاه
به سمت کنشهای خاصي رهنمون ميشوند و اين مسئله ميتواند تمايل افراد را به بعضي از
مشاغل بیش از ساير مشاغل در بین گروههای خاص را به خوبي نشان دهد.
حکشدگی در انسانشناسی
موضع حکشدگي با «مکتب جوهر گرايي» در انسانشناسي که بهطور خاص به وسیله کارل
پوالني و با طرح انگارهی «اقتصاد اخالقي» در تاريخ علم سیاست شناسايي ميشود (سعیدی،
 .)37 :1395وضعیتي که در آن افراد در متن اجتماعي خود پیوند خورده و متصل ميشود.
اينکه گفته ميشود به عنوان مثال يک شرکت در درون جامعه يا سیاستها حک شدهاند ،به
اين معني است افراد موجود و طرز عمل آنها بوسیله شبکهها ،قوانین ،فرهنگ به هم گره
خورده و به محیط اجتماعي پیرامون خودشان وابسته است (دو هاس.)211 :1997 ،
حکشدگي داللت بر سطحي است که در آن فعالیتهای اقتصادی بوسیله ساختارهای
غیراقتصادی احاطه ميشود .اين مفهوم در انديشه کارل پوالني بهويژه از رويکرد ذاتگرايانه
وی مطرح شد (علينژاد .)1392،هرچند شبکۀ روابط در انديشۀ گرانووتر در بحث حکشدگي
مفهومي کلیدی است ،اما اين مفهوم انواع مختلفي دارد که عبارتند از :حکشدگي ساختاری،
حکشدگي فرهنگي ،حکشدگي نهادی ،حکشدگي شناختي ،حکشدگي سیاسي ،حک-
شدگي ترکیبي .در اينجا به خاطر استفاده از مفهوم حکشدگي ترکیبي در پژوهش حاضر به
توضیح اين نوع حکشدگي کفايت ميکنیم.
حکشدگی ترکیبی
حکشدگي ترکیبي يک مفهوم کلیدی در تبیین داليل موفقیت آنترپرنرها در بهطور عام و
مهاجران بهطور خاص هست (کلوسترمن و همکاران1999 ،؛ سوئدبرگ1992 ،؛ گرانووتر،
 .)1985اما حکشدگي به تنهايي تمايل به تبیین يکبُعدی داشته و بر ويژگيهای اجتماعي
گروههايي اشاره دارد ،که قبالً تجربۀ مشترک قومي ـ نژادی را داشتهاند .لذا استفاده از مفهوم
حکشدگي به شیوۀ حداقلي ،زمینههای نهادی و اقتصادی گسترده را ناديده ميگیرد .بنابراين
کلوستر از نگاه تقلیلگرايانه و حداقلي اجتناب کرده و سعي نمود برداشت فراگیری از
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حکشدگي در قالب حکشدگيترکیبي داشته باشد و معتقد است حکشدگي ترکیبي مدنظر
وی با برداشت کار پوالني از مفهوم حکشدگي قرابت معنايي زيادی داشته و دربرگیرنده
تعامل پیچیدۀ زمینههای اجتماعي ،اقتصادی و نهادی مهاجران کارآفرين ميباشد (کلوسترمن
و همکاران .)1999 ،در واقع در اين برداشت خاستگاه مهاجران کارآفرين ابتدا به ساکن در
درون چارچوبهای فرهنگي و اجتماعي بومي و شهر محل تولد خود قابل تعريف است و در
فرايند مهاجرت در درون چارچوبهای اقتصادی و نهادی کشور يا شهر محل اقامت و مهاجرت
مطرح ميشود .تعامل و کنش متقابل بین مجموعههای مختلف از تغییرات در مقیاس بزرگتر،
پوياتر و در درون چارچوب نهادی خويشاوندی ،مدني ،ملي و اقتصادی صورت ميگیرد .لذا
حکشدگي ترکیبي يک چتر مفهومي مناسب برای تبیین کنشهای اقتصادی فراهم ميآورد.
اين مفهوم به لحاظ تبییني هم با خاستگاهها و هم با اثرات اجتماعي کنشهای اقتصادی
مرتبط هست (علينژاد.)1392 ،

چارچوب نظری
در رويکردهای نظری ارائه شده در متن اصلي سعي شده تصويری از کنش اقتصادی و نقش
عوامل اجتماعي و فرهنگي با محوريت مفهوم حکشدگي ترکیبي و شبکۀ روابط اجتماعي و
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
انساني يک نوع کنش اقتصادی و تمايل عام به داد و ستد ،معاوضه و مبادله در نظر گرفته
ميشود (اسلیتر و تونکیس .)322 :1390،اين نقطه عطف در رويکردهای فرايندی و نهادگرايانه
در اقتصاد ،مصروف فرايندهای شکلگیری کنش اقتصادی و عملکردهای اقتصادی در بستر
زمان و مکان ميشود .و همچنین در بستر انسانشناختي با استقالل عمل بیشتر به تفکیک
«کنشهای اقتصادی» از «کنشهای با جهتگیری اقتصادی» ميشود .کنشي که معطوف به
ارزش بوده و با تمايزات ناشي از دوگانگي ارزش ذاتي و ارزش صوری مشخص ميشود .اين
تالشها بسترساز شکلگیری رهیافتهای انسانشناختي از اقتصاد و کنش اقتصادی در انديشه
نظريهپردازاني چون پوالني ،سوئدبرگ ،گرانووتر و کلوستر شد (علينژاد .)1392 ،سوئدبرگ با
طرح منفعت اجتماعي معتقد است که هرچند اين منافع هست که کنش بشری را هدايت
ميکنند ولي عنصر اجتماعي ،جهت اين کنشها را تعیین ميکند (سوئدبرگ.)20 :1391 ،
رهیافتي ديگر نظريۀ شبکهای گرانووتر که امکان فرارفتن از تحلیلهای متعارف را فراهم
ميکند و کنش اقتصادی انسان را نمودی از شبکۀ روابطي ميداند که اجتماعي بوده و
حککنندۀ کنشهای اقتصادی هستند .بر اساس مفهوم حکشدگي گرانووتر ميتوان فعالیت
اقتصادی بروجنيها در بازار را به مثابه يک کنش اجتماعي در درون شبکهای از روابط اجتماعي
محاط شده در نظر گرفت .اين شبکۀ روابط ،ماهیت اجتماعي داشته و مناسبات و پیوندهای
درون اين شبکهها در قالب پیوندهای ضعیف و قوی هم داللت بر وجه اجتماعي کنشهای
اقتصادی داشته و هم میزان موفقیت کنشهای مربوطه را نشان ميدهد .و در نهايت کلوستر
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با طرح مفهوم حکشدگي ترکیبي به عنوان بعدی از حکشدگي پیچیدگيهای کنشي
گروههای مهاجر و قومي را در نظريۀ حکشدگي ترکیبي به نمايش ميگذارد .کلوستر تأثیر
چارچوب نهادی و فرهنگي و اجتماعي را در فعالیتهای اقتصادی گورههای مهاجر به وضوح
نشان ميدهد ،اين تأثیر فرهنگي بر کنش اقتصادی در عمل اقتصادی بروجنيها پديدار شده
است.
مسئلۀ اصلي اين پژوهش به اين نکته تأکید دارد که چگونه ميتوان کنش اقتصادی را
با توجه به ماهیت اجتماعي آن مورد تحلیل و توصیف قرار داد .مراجعه به جامعه ما را به سمت
گروههای اجتماعي(اصفهانيها ،يزدیها ،آذریها ،بروجنيها و )...ميرساند که خود مصداق-
هايي ميباشند که به خوبي نشان ميدهند که اين گروهای اجتماعي چگونه به فعالیتهای
اقتصادی خود ماهیتي اجتماعي و فرهنگي دادهاند .ارتباط دوسويهای که بین سرمايههای
اجتماعي و فرهنگي با سرمايههای اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی دلیلي بر اين فرض است
که فعالیتهای اقتصادی داری ماهیتي اجتماعي هستند .و همین تأثیر و تأثر سرمايههای
فرهنگي و اجتماعي است که باعث موفقیت اقتصادی بروجنيها در بازار شهرستان ايذه شده
است.
توجه به اين چارچوب نظری به مثابۀ يک بصیرت نظری اين امکان را فراهم نمود تا
فرض نظری پژوهشگر در اين پژوهش اثبات شود .در واقع فرض عبارت است از اين که چگونه
ميتوان فعالیت اقتصادی را توسط حکشدگي ترکیبي تحلیل کرد.

سؤاالت پژوهش
1ـ ويژگيهای قوم نگارانۀ مردم ايذه و بروجن کدامند؟
 2ـ ويژگيهای فرهنگي و روحیات اقتصادی بروجنيهای ايذه چیست؟
 3ـ چگونه ميتوان به الگوهای اقتصادی بروجنيهای مقیم ايذه دست يافت؟
 4ـ فعالیتهای اقتصادی بروجنيهای مقیم ايذه با تأکید بر نظريۀ حکشدگي ترکیبي چگونه
قابل تبیین است؟

روش پژوهش
از آنجا که هر پژوهشي در پي يافتن روابط و عوامل مؤثر بر پديدههاست ،قاعدتاّ پژوهش کیفي
نیز از اين قاعده مستثني نیست .اما آنچه روش کیفي را در عرصۀ پژوهشهای علوم انساني
دارای کارکرد کرده است ،تنوع و تغییر در ساختارهای اجتماعي جوامع انساني و در نتیجۀ
تنوع در مؤلفههای مؤثر و متأثر بر آن است .روش مورد استفاده در اين پژوهش کیفي و با
توجه به ماهیت خاص و ممتاز جامعۀ موردمطالعه (بروجنيهای ساکن ايذه) به شیوۀ
مردمنگارانه هست.
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مردم نگاری
روش مورد استفاده در اين تحقیق مردمنگارانه بوده و پژوهشگر در طول انجام اين تحقیق با
در نظر گرفتن اصول ذکر شده برای مردمنگاری تالش کرده است از هر روشي برای احصای
اطالعات پیرامون چگونگي رفتار اقتصادی بروجنيهای مقیم ايذه و يافتن تأثیر اين رفتارها بر
موفقیت اقتصادی اين گروه بهره ببرد .نکتۀ اساسي در مورد چگونگي استفاده از روش مردم-
نگاری در اين پژوهش اين است که پژوهشگر به دلیل آن که سالها با جامعۀ موردپژوهش
مراوده داشته و در گروههای ورزشي و اجتماعات فرهنگي (هیئتهای عزاداری و مراسمات
شادی) شرکت نموده است ،و تا حدود زيادی از روابط اجتماعي حاکم بر اين گروه (بروجني-
های مقیم ايذه) آشنايي دارد ،پس نیاز نیست همانند بسیاری از فعالیتهای مردمنگارانه مدتي
را در جامعه مورد مطالعه گذرانده و پس از درک روابط اجتماعي آن جامعه و نزديک شدن به
چگونگي رفتار افراد آن جامعه ،به تحلیل رفتارها بپردازد .پژوهشگر در اين پژوهش با مستند
کردن مصاحبههای انجام شده و مشاهدات خود به عنوان عنصر پژوهشي به تدوين دادهها و
تحلیل آنها پرداخته است.
گسترۀ پژوهش (جامعه آماری) مورد استفاده در پژوهش بروجنيهای مقیم ايذه هست
که به فعالیتهای اقتصادی در بازار مشغولند .اما ضرورت تحقیق و لزوم مطالعات اولیه و
اکتشافي و همچنین لزوم برخورد مقايسهای در پژوهش باعث شد تا عالوه بر بروجنيها به
عنوان گسترۀ اصلي پژوهش ،با ساير مهاجران فعالي که در بازار مشغولاند نیز مصاحبههايي
انجام شود ،مانند بهبهانيهايي که در صنف لوازم خانگي فعالیت ميکنند .جامعۀ آماری مورد
استناد در اين پژوهش جمعیتي  700نفری از بروجنيهای ساکن ايذه است که در دهۀ 1330
به اين شهرستان نقل مکان کردهاند .پژوهشگر بر حسب ماهیت روش تحقیق نمونهگیری را
تا زماني که به اشباع نظری برسد ادامه ميدهد و در واقع حجم نمونه تابعي از اشباع نظری
است؛ هرچه اين امر ديرتر حاصل شود ،به طبع حجم نمونه بیشتر خواهد بود ،و با افراد
بیشتری مصاحبه ميشود.
نمونهگیری تحقیق نمونهگیری نظری است و عبارت است از انتخاب موارد يا گروههايي
از موارد بر اساس محتوایشان و نه با استفاده از معیارهای انتزاعي روششناختي .پژوهشگر
در اين پژوهش در آغاز به صورت هدفمند با چند تن از افراد موردنظر مصاحبه کرده و با
دريافت سری اول اطالعات به سؤاالت جديدتر و تکمیل کنندهتر رسید و پس از آن با بهره-
گیری از سؤالها از قبل تهیه شده ،افراد جديد را انتخاب کرده و با آنها به مصاحبه پرداخته
است .پژوهشگر مصاحبه شوندههای اولیه را متناسب با نوع سؤاالتي که از قبل تهیه کرده
بود ،انتخاب کرده است؛ مثال در آغاز بحث ،چند تن از کساني را که جزء اولین مهاجران بودند،
در اولويت قرار داد .به اين منظور مهاجران را به سه دسته ،يعني نسل اول مهاجران ،نسل دوم
مهاجران و نسل سوم مهاجران (که شامل کساني هستند که در ايذه به دنیا آمدند) تقسیم
کرد و در آغاز با دو نفر از هر گروه مصاحبه کرد و سپس به سراغ گروه بعدی رفت .البته اگر
در خالل مصاحبه سؤالي از جنس سؤالهای گروه قبلي پیش بیايد مجدداً با فردی از آن گروه
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مصاحبه خواهد شد .در واقع در تمام مراحل مصاحبهگیری افراد کامالً هدفمند انتخاب مي-
شوند .آنچه در نهايت در پیرامون نمونهگیری اين پژوهش ميتوان گفت اين است که نمونهها
در طول انجام پژوهش و متناسب با نیاز پژوهشگر انتخاب ميشوند و اين روند تا زماني ادامه
مييابد که پژوهشگر احساس کند در مصاحبههايي که انجام ميگیرد ،چیز جديدی حاصل
نميشود.
ابزارهای گردآوری دادهها در روش تحقیق کیفي بیشتر ناظر بر مشاهدات و توصیفات
پژوهشگر است و دادههای کسب شده دارای ويژگيهای تجربي و توصیفي است .اين روشها
ميتواند در دو گروه عمدۀ مشاهده و مصاحبه تقسیم بندی شود.
اعتبار و پایایی مشاهده
يکي از مهمترين انتقادات مطرح شده در مورد مشاهده به بحث اعتبار و پايايي مربوط ميشود،
لذا برای رفع اين مشکل از راههای زير استفاده شد -1 :استفاده از چند مشاهدهگر يا گروهي
از مشاهدهگران که به ويژه از نظر جنس و سن متنوع باشند -2 .استفاده از روش تحلیل
استقرايي نیز ميتواند در اعتباربخشي به مشاهدات مؤثر است.
انتقاد ديگر که در مورد پژوهشهای مبتني بر مشاهده مطرح ميشود ،مربوط به فقدان
پايايي اين نوع پژوهشهاست .به اين معني که بدون تحلیلهای آماری برای تأيید معنيدار
بودن روندها و الگوههای مشاهده ،پژوهشگران ،نميتوانند از صحت يافتهها و تصادفي نبودن
آن ها اطمینان يابند .در اين تحقیق با استفاده از مشاهدات مستمر و نظاممند در شرايط
مختلف پايايي مشاهدات پايايي را افزايش يافت .دو متغیر مهم در رابطه با کسب اعتبار و
پايايي مشاهدات ،متغیرهای زمان و مکان هستند .مشاهده در زمان و مکانهای مختلف و
توسط مشاهدهگرايي با جنسیت و سنهای مختلف ميتواند در تأمین اعتبار و پايايي مشاهدات
مؤثر است (حريری .)214 :1385 ،بر اين اساس در اين تحقیق دورههای زماني و مکاني متعدد
مشاهده و مصاحبه لحاظ شده است.
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جدول -1فهرست مشخصات مصاحبه شوندگان
ردیف

مشخصات

سن

شهر

شاخص مصاحبه

1

مقصودیفر

51سال

ايذهای

تاريخچه بازار ايذه ـ موسیقي ـ صنايع دستي

2

عالينژاد

45سال

ايذهای

کسب و کار در بین بختیاریهاـ موسیقي

3

چراغي

53سال

ايذهای

تاريخ و چگونگي ورود بروجنيها به ايذه

4

محمدی

44سال

ايذهای

شکلگیری بازار ايذه ـ صنايع دستي

5

نوذرپور

39سال

ايذهای

موسیقي و صنايع دستي

6

اسکندری

49سال

ايذهای

اقلیتهای ساکن ايذه ـ تاريخ ورود اقلیتها

7

آرخ

40سال

بروجني

داليل موفقیت بروجنيهای در بازار

8

کیوان

22سال

بروجني

رضايتمندی از مهاجرت گذشتگان

9

حسینیان

32سال

بروجني

ويژگيهای کسبوکار بروجنيها

10

حسینپور

36سال

بروجني

ويژگيهای کسبوکار بروجنيها

12

حسیني

45سال

بروجني

داليل موفقیت بروجنيها ـ ويژگيهای بروجنيها

13

خديوی

75سال

بروجني

داليل مهاجرت بروجنيها

14

اسماعیلفر

73سال

بروجني

داليل مهاجرت بروجنيها

15

عبداللهي

53سال

بروجني

داليل مهاجرت بروجنيها

16

عبداللهي

51سال

بروجني

داليل تداوم بروجنيها در بازار

17

اطهری

42سال

بروجني

داليل تداوم بروجنيها در بازار

18

اطهری

76سال

بروجني

داليل مهاجرت به ايذه

19

نیکخواه

37سال

بروجني

داليل موفقیت بروجنيها

20

باباجاني

29سال

بروجني

داليل موفقیت بروجنيها

21

عبداللهي

20سال

بروجني

رضايتمندی از مهاجت گذشتگان

22

کريمي

42سال

بروجني

داليل موفقیت بروجنيها

23

کريمي

31سال

بروجني

ويژگيهای کسبوکار بروجنيها

24

حسینپور

27سال

بروجني

رضايتمندیاز مهاجرت گذشتگان

25

عبدالهي

29سال

بروجني

ويژگيهای کسب کار بروجنيها

26

خسروی

24سال

بروجني

رضايتمندی از مهاجرت گذشتگان

27

خسروی

70سال

بروجني

داليل مهاجرت ـ داليل موفقیت

28

سعیدی

32سال

بروجني

ويژگيهای کسب کار بروجنيها

29

يگانه

45سال

بروجني

رمز و رازهای موفقیت و تداوم بروجنيها

30

کیوان

26سال

بروجني

بازارـ رضايتمندی از اين مهاجرت

یافتههای تحقیق
توصیف فربه
در روش مردمنگارانه به جای تبیین به توصیف فربه پرداخته ميشود که نوعي توصیف
تبیینگونۀ عمیق ،دقیق و در عینحال گسترده بوده ،اما با شیوۀ ساده و محاورۀ عامیانه بیان
ميشود .موردمطالعه در اين پژوهش بروجنيهای مقیم ايذه هستند که در بازار ايذه فعالیت
اقتصادی دارند.
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روند تکامل اشتغال بروجنیها در بازار ایذه
بروجنيها کار خود را در اطراف شهر بروجن با فروشندگي به شیوهی دورهگردی آغاز ،و بعد
از مهاجرت به ايذه عدهای همین کار را دنبال کردند .عدهای ديگر کارهايي که مربوط به صنايع
دستي(کالهمالي ،گیوهدوزی ،نمدمالي و )...که در بروجن رونق داشت ولي ايذهایها تمايلي به
انجام آن نداشتند ،را برای خود برگزيدند .با گسترش شهرنشیني و افزايش جمعیت شهری
ايذه نیاز به خريد در بین مردم افزايش يافت و همین امر سبب شد که بروجنيها گرايش پیدا
کنند که ،کسبوکار خود را در بقاليهای ثابت انجام دهند .نسل سوم و چهارم که سرمايۀ
اقتصادی کافي را در اختیار داشتند و رقابت در بقالي و مواد غذايي را به صرفه نميديدند ،و
همچنین برای کسب اعتبار اجتماعي باالتر ،تمايل به تأسیس فروشگاههای بزرگتر به خصوص
در صنف لوازم خانگي کردند.
شغل پدران قبل از آمدن به ایذه
اسماعیلي ميگويد من و پدرم کاسب بودهايم ولي پدربزرگم در بروجن قاطردار بوده و به
حملونقل و گاهي اوقات به فروش زغال اشتغال داشته است .حسینیان ميگويد« :من و

مادرم در ايذه متولد شدهايم و پدرم هم دوساله بوده که به ايذه آمده و گويا پدر بزرگم در
اطراف بروجن به جمعآوری و فروش هیزم مشغول بوده و در مقابل هیزمهای فروخته شده
حبوبات ميگرفته و ميبرده و در جای ديگر ميفروخت» .اطهری در اين ارتباط ميگويد:
«پدربزرگم حدود 80ـ 90سال پیش به سمت ايذه مهاجرت کرده است .پدربزرگم چندتا برادر
بودند که برای کاسبي با هم به اينجا آمدند .پدربزرگم قاطر و حیوان داشته و بین شهرهای
چهارمحال و خوزستان بار جابهجا ميکرده ولي پدرم ابتدا به به دوختن پایافزار مشغول بوده
و پس از آن وارد کار خواروبار شده است و االن چیزی در حدود  70سال است که در بازار
مشغول است».
بروجنيها در شه رستان ايذه اکثراً در مشاغل مربوط به بازار ماندند و کمتر به مشاغل
متفاوت روی آوردند چنان که قبالً گفته شد بروجنيها کمتر به سمت تحصیل تمايل دارند و
کارها و رسیدن پستهای ديگر در مناطقي که ترکیبي ايلیاتي دارند ،بدون داشتن پايگاه
سیاسي طايفه ای مقدور نیست .عبداللهي معتقد است درآمد مناسب بازار و همچنین نداشتن
موقعیت سیاسي در شهرستان از داليل اصلي ماندگاری اکثر بروجنيها در بازار بوده است.
فروشندگی به صورت دورهگردی
اولین فعالیت اقتصادی بروجنيها به سالهای قبل از مهاجرت آنها به شهرهای ديگر و باالخص
ايذه برميگردد .که فعالیت آنها به صورت دورهگردی بود .در اين زمان بروجنيهايي که از
نظر مالي ضعیفتر بودند و منابع کافي برای انجام فعالیتهای اقتصادی را در زمینههای
دامداری و کشاورزی را نداشتند  ،باکمک حیوان بارکش از اطراف بروجن هیزم و زغال تهیه
ميکردند ،و با فروش آن مخارج زندگي خود و خانواده را تأمین ميکردند .در همین دوره به
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علت هممرز بودن بروجن با يیالق قوم بختیاری اين گروه از بروجنيها ارتباط خود را با آنها
افزايش دادند و شروع کردند به تأمین مواد موردنیاز کوچنشیناني که نه زماني برای اين کار
داشتند و نه تمايلي به کسبوکار و خريد و فروش؛ به همین خاطر اين وظیفه را فروشندگان
دورهگرد برای آنها انجام دادند.
اشتغال به کارهای تولیدی
بعد از ورود بروجنيها به ايذه آنها به دو دسته تقسیم شدند دستهای مانند گذشته به تأمین
مايحتاج کوچنشینان پرداختند و در کوچ به سمت قشالق و تا پايان مدت زمان کوچنشیني،
وظیفۀ اين گروه تأمین تمام مواد مورد نیاز ايشان بود .در کوچ دوم به سمت يیالق ،تولیدات
عشايری را به عنوان طلب خود از آنها دريافت ميکردند .اما گروه دوم کساني بودند که به
يک تفاوت فرهنگي در بین خودشان و ايذهایها پيبرده بودند .اين تفاوت عبارت بود از انجام
ندادن بعضي از حرفهها توسط بختیاریها و با ارزش بودن آن حرفهها برای بروجنيها؛ و تا به
امروز جزء صنايع دستي اين شهر به حساب ميآيد .اين گروه با انجام شغلهايي مانند گیوه-
دوزی ،لگارهدوزی و نمدمالي به کسب درآمد و جمعآوری سرمايۀ اقتصادی پرداختند.
بقالی
بقالي عبارت است از يک واحد اقتصادی که بختیاریها آن را «دُکان» مينامند ،و در آن
هرگونه جنس از جمله مواد غذايي ،پوشاک ،دارويي و ...را ميتوان تهیه کرد .فعالیت در بقالي
به يک معني سومین فعالیت و به يک معني دومین فعالیت بروجنيهاست که به سالهای
 1322ـ  1315برميگردد .شواهد نشان ميدهد که آنها ابتدا يا به شیوۀ دورهگردی و يا با
تولید صنايع دستي به امرار معاش ميپرداختند .بروجنيها به تدريج و با تغییر سیمای
جمعیتي شهر و نیازمندیها مردم بیشتر به سمت بقالي متمايل شدند .بروجنيها برای انتخاب
بقالي يک دلیل ساده ،ولي قابل قبول داشتند .بختیاریها به خاطر سبک زندگي خود اکثر
نیازهای مربوط به پوشش و مواد خوراکي را تأمین ميکردند ،و تنها بقالي بود که ميتوانست
بعضي از نیازهای آنها ،به خصوص قند و چای و پایافزار را تأمین کند.
تصور از بقالي در اين نوشتار با ذهنیت تاريخي از فرهنگ کاسبي و پیوند کسبوکار
بروجنيها با ارزشهای پايدار اجتماعي و مدخلي برای ورود بروجني به کسبوکار آبرومند
هست .در واقع بقالي نقطۀ عطفي در زندگي بروجنيها و دريچهای برای ورود آنها به شبکه
روابط اجتماعي است .بروجنيها بعد از اسکان و تبديل شدن به شهروند ثابت ايذهای به يک
تطبیق فرهنگي دست زدند و سعي کردند که فرهنگ خود را با فرهنگ بختیاریها تطبیق
دهد .يکي از اين کارها ترک مشاغلي بود که در فرهنگ بختیاری کم بها و بيارزش قلمداد
ميشد؛ و در ادامۀ اين حرکت بود که اکثريت بروجنيها به سوی بقالي روی آوردند .البته
نیازسنجي و مقتصد بودن بروجنيها نیز تشديد کنندۀ اين کار بوده است .گزيدۀ مطلب اينکه
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بروجنيها برای بدست آوردن يک موقعیت اجتماعي مناسب از مشاغل گذشتۀ خود دست
کشیدند و به بقالي روی آوردند.
فروشگاههای بزرگ
به لحاظ ساختاری حرکت از بقالي به فروشگاههای بزرگ برخاسته از نوع آوری و نیازسنجي
و همچنین روحیۀ کارآفريني بروجنيها است .در اين ارتباط حسنپور ميگويد:
«من پدرم قديميترين پارچهفروش ايذه بود .و خودم هم کارمند اداره بودم .ولي در
سالهای گذشته به علت افزايش جمعیت و کمبود موقعیت کاری افراد زيادی وارد بازار شدند.
و پدرم به علت کهولت و عدمتوانايي در رقابت با تازهواردان قصد فروش مغازه و مهاجرت
داشت .لذا من مغازه را از وی گرفتم و همچنین از کار اداری استعفا دادم و آمدم فروشگاه
بزرگ ايجاد کردم که در آن برهۀ زماني تعدادشان بسیار کم بود ،و شروع به کار کردم و
همانطور که ميبینید االن در اين مغازه و انبار حدود ده نفر بهطور مستقیم در حال کسبوکار
هستند».
آنچه در مورد بروجنيها ميتوان گفت اين است که آنها هیچگاه به يک صنف خاص
وفاداری ندارند .هرگاه احساس کنند که منافعشان ممکن است به خطر بیفتد و يا در صنفي
ديگر موفقتر و درآمد بیشتری خواهند داشت ،صنف خود را تغییر ميدهند .بهطور کلي کشش
و نیاز بازار بر ذائقۀ بروجنيها و حک کردن آنها بسیار مؤثر است.
دالیل اقلیمی و محیطی مهاجرت
يکي از عوامل مؤثر در مهاجرت بروجنيها به سوی ايذه را بايد در متفاوت بودن اقلیم دو
منطقه دانست .درتفسیر کلي آب و هوای هر منطقه عواملي نظیر دوری و نزديکي به دريا،
ارتفاع ،عرض جغرافیايي و ديگر ويژگيهای موقعیتي از يک طرف و عناصر اقلیمي مانند دما،
بارش ،فشار و باد از طرف ديگر تعیینکنندۀ اقلیم به شمار ميرود .اين تنوع اقلیم از طرفي
عاملي مؤثر بر جابهجايي کوچنشینان در قلمرو ايلي خود بین قشالق و يیالق بوده است ،که
در غیر اين صورت زندگي و اقتصاد کوچنشیني سلطۀ خود را بريکجانشینان تا دورۀ پهلوی
(طرح تخت قاپو کردن عشاير) نميتوانست حفظ کند .از طرف ديگر اين اقلیم به نوبۀ خود
عاملي تأثیرگذار بر تشکیل زندگي کوچنشیني بوده و در کنار عوامل ديگر که در ادامه بیان
خواهد شد ،سبب به وجود آمدن گروهي از افراد شده است که ميتوان آنها را به نام «تجار
کوچرو» معرفي ميکنیم .از سويي زندگي کوچروی بايد پايه و اساس دامداری داشته باشد،
ولي اين گروه از کاسبان دورهگرد و افراد کمبضاعتي تشکیل شده بودند ،که به علت عدمتوان
رقابت در شهرها و مناطق يکجانشین به سوی ايالت و عشاير سرازير شدند و فرهنگ و اصول
زندگي عشايری را پذيرفتند با اين تفاوت که اساس زندگي خود را بر دادوستد گذاشتند .شهر
بروجن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد .اين شهر در ناحیۀ اقلیمي کوهستاني قرار
گرفته است که کاهش دما و افزايش رطوبت به ازای ارتفاع زياد اين شهر ،بارش در فصول سرد
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به خصوص به صورت برف يک تیپ اقلیمي را در اين منطقه حاکم کرده است که از طرفي
امکان رويش را در دامنههای کمشیب که برای اقتصاد کوچروی اهمیت دارد ،فراهم سازد؛ و
از سويي ديگر به علت سرما و يخبندان زياد در بیشتر ماههای سال ،امکان دادوستد را کاهش
ميداد و اين مسئله به علت کمبودن مراجعین به بازار برای تهیۀ مايحتاج خود بوده است .ولي
اقلیم شهر مقصدی که تجار کوچرو بروجني برای خود انتخاب کرده بودند در ناحیۀ جنوبغرب
بود که به علت میانگین دمای باال حتي در فصول سرد جمعیت بیشتری برای تهیۀ وسائل
مورد نیاز خود به بازار مراجعت ميکردند.
عامل مهم ديگری که ميتوان در اينجا به عنوان يک عامل محیطي بیان کرد ،وجود
ايل راه های مهم در شهر ايذه بوده است .همان طور که در صفحات قبل گفته شد ،منطقۀ
بختیاری بهطور کلي چهار ايل راه مهم دارد .از اين چهار ايل ،راه دو ايل از ايذه ميگذرد،
يعني ايلراه «دسپارت» و ايلراه «سوسن» که جمعیت کثیری از ايل بختیاری از آن کوچ
مي کنند ،و از سويي ايذه به عنوان قشالق بسیاری از طوايف بختیاری مدت زماني حدود
هفتماه میزبان اين مردم ميباشد و جمعي اين داليل ميتواند يک تاجر کوچرو را قانع سازد
تا به اين منطقه نقل مکان کند.
در مصاحبههای انجام شده تمامي شرکتکنندگان به تأثیر عوامل محیطي اذعان
داشتهاند که در ادامه تعدادی از آنها را به عنوان نمونه بیان خواهیم کرد .اسماعیلي در اين
رابطه گفت« :در بروجن به علت سردی هوا کاسبي بسیار کم بود .به همین خاطر مردهای
خانواده چند ماهي به اين منطقه ميآمدند و بعد از دادوستد در هنگام تابستان به محل زندگي
خود برميگشتند» .در همین رابطه روحاهلل حسیني ميگويد« :در آن زمان از دوازده ماه سال

حدود  8ماه آن سرما و يخبندان بود  .بیشتر ما [بروجنيها که به ايذه مهاجرت کردند] هم
که کاسب بوديم .وقتي ميگويم سرما ،منظورم اين است که حداقل يک متر برف ميآمد و
بهطور کامل يخبندان ميشد و ما هم که کاسب بوديم و با اين شرايط تنها به مدت  3تا  4ماه
ميتوانستیم کاسبي کنیم .لذا پدران ما در يک تصمیم عاقالنه مهاجرت به سمت شهرهای
گرمتر را شروع کردند و پدربزرگ من هم به اينجا (شهر ايذه) آمدند» .عبداهللپور در اين مورد
اشاره که« :من از پدرم شنیدم که ميگفتند به اين خاطر ايذه را انتخاب کردهاند ،اوالً آب و
هوای بروجن در  8-7ماه از سال بسیار سرد بود و کاسبي در آن به صفر ميرسید و دلیل
ديگر وجود ايلراههايي بود که تعداد کثیری از عشاير بختیاری از آنها برای کوچ استفاده
ميکردند و همچنین در اطراف اين منطقه بسیاری از طوايف بختیاری سکونت داشتند».
دالیل اقتصادی مهاجرت
ناتواني اقتصادی مهاجران از داليل اقتصادی مهاجرت به حساب ميآيد .اين مهاجران چون
توان رقابت در بازار شهرهای بزرگ را نداشتند ،و از طرفي شغل و حرفهی آنها در بروجن نیز
رونق زيادی نداشت ،با آگاهي از نیاز مردم منطقه بختیاری و موقعیتسنجي از نظر جغرافیايي
تصمیم گرفتند تا برای بهدست آوردن فرصتهای جديد شغلي به اين منطقه مهاجرت کنند.
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در اين باره آقای آرخ ميگويند« :هیچ کدام از بروجنيها از روی خوشي به اين منطقه مهاجرت
نکردهاند ،و آن طور که پدرم مي گفت شرايط سخت درآمدی ما را مجبور به مهاجرت کرده
است».
نقش رهبری(خانها)
قبل از پرداختن به نقش حاج شهاب بروجني به عنوان رهبران سیاسي منطقهی بروجن و
تأثیر وی بر مهاجرت به ايذه و فعالیت تجاری و توزيعي ،بهطور ضمني اشاراتي را که بعضي از
مستشرقین در مورد عالقۀ خوانین بختیاری به گسترش تجارت داشتهاند ،ميآوريم .پیش از
آن الزم است مختصری در مورد مفهوم رهبری و پیشگامي توضیح داده شود ،و به دنبال آن
به بیان ويژگي ها و خصوصیات رهبری حاج شهاب بروجني به عنوان مؤثرترين فرد در ورود
بروجنيها به ايذه خواهیم پرداخت.
بر اساس مصاحبههای انجام شده در دورۀ احمدشاه نخستین گروههای بروجني به اين
منطقه مهاجرت کردهاند .در دورهای که آمحمدجواد درگاهي در ايذه وظیفۀ کالنتری منطقه
را بر عهده داشته ،در بروجن نیز فردی به نام حاج شهاب منصب خانبودن را در اختیار
داشتهاند .وقتي که ابوالقاسمخان به ايذه ميآيد ،آمحمدجواد درگاهي از او ميخواهد تا نامهای
به حاج شهاب بروجني بنويسد و از وی بخواهد تا چند کاسبوکار را ،که مشتمل بر تعدادی
صنعتکاران و کاسبکاراني مانند گیوهدوز ،نمدمال،لگارهدوز و  ...بود و در آن دوره مورد نیاز
بود ،به ايذه بفرستد .حاج شهاب بعد از دريافت نامه تعداد دوازده نفر صنعتگر و کاسبکار را
به همراه خانوادههايشان به ايذه ميفرستد تا تحت حمايت آمحمدجواد درگاهي به کار و
فعالیت بپردازند .در ادامه با نظارت حاج شهاب بازاری سرپوشیده به سبک بازارهای اصفهان
در ايذه ساخته شد ،که تماماً بروجنيها در آن مشغول به فعالیتهای اقتصادی بودند .حمايت-
های حاج شهاب بروجني به همینجا ختم نشد و در زماني که بر اثر يک اختالف ،بروجنيهای
مقیم ايذه توسط يکي از طوايف ايذهای غارت شده بودند ،حاج شهاب گماردۀ خود به نام
«محمد هیبرون» را به ايذه ميفرستد ،و با همکاری آمحمدجواد درگاهي تمام اموال غارت
رفته ،به همراه خسارتهای وارد شده به بروجنيها را پس ميگیرند ،و به آنها برميگرداند.
بعد از اين جريان است که بر اساس ارتباط و تماسهای گروه اول مهاجرين با ساکنان بروجن
باز ميشود و همه يواشيواش به اين سمت ميآيند .در اينجا تأثیر مستقیم خانها را بر
شکلگیری يک واحد اقتصادی بازار مالحظه ميشود؛ هرچند خود خوانین هیچگاه بهطور
آشکارا مبادرت به انجام فعالیت تجاری نميکردند ،اما حمايتهای آنها در تمام ادوار ،موجب
رونق کسبوکار در منطقۀ تحت حکمراني آنها ميشد.
يگانه مي گويند بعد از اين افراد ،پسرعموی حاج ابراهیم کیوان بودند که به ايذه آمدند،
ايشان در سال  1356قصد داشتند کارخانه تولید ظروف آلومینیم بزند ،ولي به هر دلیلي از
اينجا مهاجرت کرده و بعد از وی پدر حاج ابراهیم کیوان و پدر حیدرقلي کیوان به اينجا
آمدند .البته توجه به اين امر ضروری است که بیشتر بروجنيها به صورت خانوادگي و به
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موازت هم به اين منطقه آمدند .يعني خانوادههای خديوی و عبدهللپور نیز در همین برهه از
زمان وارد ايذه شده بودند.
تأثیر ویژگیهای فردی و اجتماعی مهاجران بروجنیها در بازار
از شاخصترين داليلي که نشاندهندۀ بخشي از موفقیت بروجنيها در بازار بوده است همسويي
ويژگيها و روحیات بروجنيها به الزاماتي است که فعالیت در بازار نیازمند آن است .نتايج
مطالعات اکتشافي و مصاحبهها نشان داد که کار در بازار نیازمند پشتکار و جديت و صبر و
تحمل زيادی است .بروجنيها معموال به صورت خانوادگي و خويشاوندی کاسبي ميکنند و
در تمام فروشگاههای آنها چندين نفر به فعالیت مشغول است .يک نفر که غالباً بزرگ خانواده
است ،و وی را با لقب «حاجي» خطاب ميکنند ،کارها را مديريت ،و جوانترهای خانواده به
عنوان شاگرد ،کارهای يدی فروشگاه را انجام ميدهند .در تمام مدت پژوهش و تمام مراجعاتي
که به فروشگاههای بروجنيها در اصناف مختلف شده است ،به ندرت فرد غیر بروجني شاغل
در فروشگاهها ديده شد .بر اساس مصاحبههای انجام شده بروجنيها ادعا کردهاند که به کار
شراکتي چندان اعتقادی ندارند و اکثراً يک دورۀ حدوداً ده ساله شاگردی در مغازهی پدری يا
خويشاوند درجهی يک را تجربه ميکنند و سپس با حمايت مالي و معنوی پدر يا خويشاوندی
که شاگردی او را کردهاند ،مغازهای را داير ميکنند .حسیني يکي از نسل چهارميهای بروجني
که االن فروشگاه لوازم آشپزخانه دارد ،در اين باره ميگويد« :به مدت ده سال در نزد پدرم

شاگردی کردم و پس از آن يک مغازۀ کوچک داير کردم و خدا را شکر االن اين دو مغازهای
که ميبینید ،را دارم» و عامل اصلي موفقیت خود را اين مسئله ميداند که ،وی سود حاصل
را از بازار خارج نميکند و با سود حاصله بعد از برطرف کردن نیازهای ضروری زندگي به
سرمايهگذاری و کاملتر کردن اجناس مغازه ميپردازد.
در اصل روحیۀ سختکوشي و پشتکار ،آيندهنگری ،استمرار ،سابقه و قدمت فعالیتهای
بازاری باعث شده تا بروجنيها در اين زمینه به مهارت و تجربه ارزشمندی دست يابند ،که
اين تجربه ،هم برای آنها با درآمدزايي و سودآوری همراه داشته و هم به گسترش زنجیروار و
شبکهای آنها در بخشهای مختلف بازار شده است .البته اين عملکرد شبکهای در عمل با
حمايت و پشتیباني از همديگر ،صداقت در کار ،مشتریمداری و روابط اجتماعي و کاری قوی
با تولیدکنندگان ،توزيعکنندگان و مصرفکنندگان مجموعهای از عواملي هستند که باعث
مزيت نسبي بروجنيها در بازار شده است.
نکتۀ حايز اهمیت در بازار توجه به ذائقه و خواست مشتری ميباشد .حسینیان در اين
مورد ميگويد« :چون مشتری به ما احترام گذاشته و وارد مغازه شده ،پس ما وظیفۀ خود

ميدانیم که به سلیقه و خواست وی احترام بگذاريم و در تمام مدتي که در مغازه حضور دارد
با خوشرويي از او میزباني کنیم».
بر اساس مصاحبههای اکتشافي انجام شده از بروجنيهای مقیم ايذه به مجموعهای از
ويژگيهايي ميرسیم که خاص بوده است .در کل ويژگيهای زير مزيت نسبي بروجنيها در
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بازار است که باعث تداوم و ماندگاری و در نهايت موفقیت آنها در اين بخش شده است :با
بررسي اين ويژگيها ميشود به چگونگي مهاجرت آنها پي برد .از ويژگيهای بروجنيها
ميتوان زحمت کشیدن و سختکوش بودن آنها را بیان کرد ،چرا که آنها به مدت طوالني
از خانه و کاشانۀ خود دور ميشدند ،و در مناطق ديگر به دادوستد ميپرداختند .آنها تقريباً
تمام سال را به سفر در بین شهرهای ايران برای دادوستد ميگذراندند و در هر سال يک تا دو
ماه به محل زندگي خود برميگشتند .بروجنيها افرادی حسابرس بودند ،و به قول حسیني
«کاسب بايد چرتکه بندازد و حساب و کتاب کند».
از ويژگيهای ديگر اين طايفه ميتوان در امانت داری و چشم پاک بودن اشاره داشت.
در اين باب نیز نقل حکايتي از آقای اسماعیلي درک ما را از مسئله روشنتر ميکند .آقای
اسماعیلي ميگويد« :موقعي که 6ـ 7ساله بودم همراه پدرم برای معامله به روستايي رفتم و

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
خود و در خفا نگه داريم .دلیل آن هم اين است که هر حرفي که از سمت ما زده شود ممکن
است تعدادی از مشتريان خود را از دست بدهیم ".حاال نزديک به هفتاد سال از آن نصیحت
گذشته است ولي من هم چنان آن را به ياد دارم و به آن عمل ميکنم».
آنها روحیهای منظم و محتاط کار دارند و تا کاری را از همهی جوانب نسنجد ،انجام
نميدهند .آيندهنگر بودن يکي ديگر از ويژگيهای آنهاست که ،در نوع سرمايهگذاری کردن
آنها ،به خوبي قابل تشخیص است .از ويژگيهای ديگر ميتوان به روحیۀ مردمداری در بین
بروجنيها توجه کرد .هر کس وارد مغازۀ آنها ميشود بدون توجه به جايگاه مالي و اجتماعي
وی مورد احترام قرار ميگیرد .در گذشته کساني که برای خريد به مغازههای آنها مراجعه
ميکردند ،به علت فاصله بین مغازهها و محل سکونتشان ممکن بود چندين روز مهمان آنها
باشند ،و بروجنيها در تمام مدت از آنها با احترام پذيرايي ميکردند.
ویژگیهای ایذهایها (بختیاری ها)
از ويژگيهای بارز ايذهایها اين بود که وقتي حرفي ميزدند ،ديگر نیازی به سند هم نبود.
آقای اسماعیلي در اين ارتباط گفتند« :من خودم ياد دارم که همراه پدرم در طايفۀ ممبیني

و شاپوری کار ميکردم و در آنجا تأمین مايحتاج ايل را پدرم بر عهده داشت ،به عبارتي
معاملهگر آنها بود .در تمام مدتي که ايل در قشالق بود ،ما هرچیزی را که نیاز داشتند تأمین
ميکرديم و بعد از اينکه ايل به يیالق ميرفت ،ما ميرفتیم و طلب خود را وصول ميکرديم.
من خدا را شاهد ميگیرم در قبال اجناسي که ما به افراد ميداديم هیچ سندی نميگرفتیم،
فقط حرف افراد مورد قبول بود».
آقای اسماعیلي معتقد است که دادوستد در بین بختیاریها عار بوده و به قول ايشون
«بدترين خَر ،خَرِ معاملهگر است» .برای تأکید بر درستي نظر خود اشاره به خاطرهای ميکند
که در آن يک نفر که با مرحوم افکار شوخي ميکرد ،با دست خود کنارۀ يک لحاف را گرفت
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و گفت« :ديدی گفتم که هر کاری بکنید ،لحاف فروش هستید» .اين را در واقع نوعي توهین
ميدانستند .درحاليکه بازار آن زمان اجناس خاص خود را ميخواست ،ولي بختیاریها آن را
ننگ ميدانستند و بهطور کلي هر نوع کاسبي را ننگ ميدانستند.
پايه و اساس روابط بین بختیاریها اعتماد بود و آنها اين اعتماد را وارد تجارت خود
نیز کرده بودند و يکي از داليل موفقیت بروجنيها را بايد در وجود اين خصوصیت جامعۀ
میزبان جستجو کرد .حسیني در اين مورد ميگويد« :پدر من پیام داده به پسر عمويش که

برای کاسبي به اينجا بیا ،مردم اين منطقه مردم خوبي هستند .اينکه چرا به فالن شهر نرفتند،
چون آدمهای اينجا را بیشتر قبول کردند .ما بروجنيها اين مسئله در خونمان است که ،به
راحتي کسي را نميپذيريم ،حتي اگر نشست و برخاست داشته باشیم ،کامالً به آنها اعتماد
نميکنیم و حواسمان کامالً به همه جا هست .ولي قطعاً اينجا مورد اطمینان بود ،که ايستادن
و خواهرش ،برادرش ،مادرش و ....را هم گفت ،بیايید کاسبي خوب است .در همین رابطه
چیزی بگويم که شايد تعجب کني .همین االن هم وقتي بختیاریها گلهای را برای فروش
ميآورند چِک قبول نميکنند ،ولي «پَته» را قبول ميکنند .پته يک تکه کاغذ سفید است که
شخص خريدار در آن مينويسد من به آقای فالني بدهکارم و زير آن را امضا ميکرد».
حرفۀ بروجنیها و دالیل موفقیت اقتصادی
يکي از داليل مهم موفقیت بروجنيها را بايد در يک مسئلۀ فرهنگي جستجو کرد .بیشتر
بروجنيهای مهاجر به ايذه از نظر توانايي مالي در سطح پايیني بودند و تنها سرمايۀ آنها
حرفه و تخصص آنها بود .اين حرفهها اکثراً در حیطۀ صنايع دستي شهر بروجن قرار دارند.
به عبارتي اين تخصص سرمايۀ فرهنگي اين قوم بود .از طرفي اين فعالیتها در فرهنگ
بختیاریها و ايذه مورد پذيرش نبود و حتي درحالت افراطي منتسب کردن اين حرفهها به
اشخاص توهین تلقي ميشد .لذا اين حرفهها در انحصار بروجنيها قرار گرفت و از آنجايي که
جامعۀ عشايری تولیدات حاصل از اين مشاغل نیاز فراواني داشت ،اين سرمايۀ فرهنگي سبب
افزايش سرمايۀ اقتصادی بروجنيها شد .اينکه دادوستد در ايذه به عنوان يک منبع درآمد
پذيرفته شود ،مقداری زمان برد .در اين زمان گذار کساني که ابتدا به اين امر واقف بودند ،يا
اگر واقف نبودند ،ولي اين کار را انجام ميدادند ،موفقتر بودند .از قضا اين قوم بروجنيهايي
بودن که با همین هدف به اين شهر مهاجرت کرده بودند .مسلماً کسي که زمان بیشتری را به
تجارت اشتغال داشته باشد ،موفقیت بیشتری هم کسب خواهد کرد .بروجنيها هم از اين امر
مستثني نبودهاند.
از داليل مهاجرت بروجنيها به ايذه عالوه بر وضعیت اقلیمي ،بايد در توان مالي پايین
جستجو کرد .اکثر کساني که به اين سمت مهاجرت کردند افرادی بودند که توان و رقابت در
شهرهای بزرگي مانند اصفهان را نداشتند .به همین خاطر دادوستد با اقوام کوچرو را برگزيدند
و چون آنها هم مدت بسیار زيادی را در مناطق گرمسیری مانند ايذه ،مسجدسلیمان ،اللي،
اهواز و  ...سپری ميکردند ،مجبور به مهاجرت به اين مناطق شدند.
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يکي ديگر از داليل مهاجرت بروجنيها به ايذه را ميتوان ايلراه بودن اين منطقه
دانست .اگر بروجنيها به مناطق بزرگتر مانند اصفهان ميرفتند ،احتماالً نیاز داشتند که
مغازه و سرمايۀ اولیۀ زيادی داشته باشند؛ درحاليکه بروجنيها از قديم به معاملههای سرپايي
و با سرمايۀ کم با عشاير کوچرو عادت کرده بودند و به اين دلیل ايذه جای مناسبتری برای
کسب وکار آنها بود .مسئلۀ ديگر نزديکي فرهنگي بین ايذه و چهارمحل بختیاری بود و اين
تشابه فرهنگي دادوستد با بختیاریها را به مراتب سادهتر از دادوستد با مناطق ديگر مانند
اصفهان ميکرد .در همین باره آقای حسیني ميگويد« :شما همین االن ميتوانید با اصفهانيها
معامله و دادوستد انجام دهید؟» [من رو مخاطب سؤال خود قرار داده بود] و بعد ادامه داد
که« :از نظر اقتصادی ما توانايي دادوستد طوالني مدت با مناطقي مانند اصفهان را نداشتیم».
وی معتقد است در آن دوره فقط پدرانشان در اين مکان موفق ميشدند و دلیل حرفش هم
اين بود که ،در آن دوره بروجنيها به بیست شهر مهاجرت کردند؛ ولي موفقترين آنها کساني
بودند که به مناطق ايلیاتي و به خصوص ايذه مهاجرت کردند.
در اين قسمت داليل مهاجرت خانوادۀ يگانه را از زبان خودشان بیان ميشود« .پدربزرگ

من به اين مناطق مهاجرت کرد ،چرا که آگاهي الزم جهت پیشرفت در بروجن را نداشت و
همچنین از نظر سرمايۀ اقتصادی آن جا توان رقابت نداشتند و حرفههايي را که داشتند در
بروجن زياد بود .لذا تصمیم به مهاجرت به اين منطقه گرفتند که در اينجا هم ناشناس بودند
و با نشستوبرخاست با بزرگان ميتوانستند جايگاه اجتماعي خود را ارتقا دهند و از سويي
حرفه و شغلش مورد نیاز اين منطقه بوده و باعث شد تا سرمايۀ اقتصادی نیز به دست بیاورند».
يکي ديگر از داليل موفقیت و تداوم بروجنيها در بازار ايذه ،بکر بودن و پتانسیل باالی
آن برای پیشرفت بود .بروجنيهای آيندهنگر به اين نکته رسیده بودند که بازارهای بزرگ
ممکن است به اشباع رسیده باشند و از طرفي رقابت در اين بازارها توان اقتصادی و اجتماعي
بااليي ميخواست که بروجنيهای مهاجر فاقد آن بودند .در ادامه استراتژیهايي بیان ميشود
که بروجنيها در بازار و در برخورد با مشتریهای خود انجام ميدهند.
دالیل برتری نسبی بروجنیهای مقیم ایذه بازار
1ـ پیشگامي و سابقه طوالني بروجنيهای مقیم ايذه در بازار
تاريخ مهاجرت اولین گروه از بروجنيها و فعالیت آنها در بازار دقیقاً مشخص نیست .اما آنچه
از مصاحبه با برخي از افراد باسابقۀ غیربروجني که در بازار فعالیت داشتهاند ،نشان داد که
هیچ کدام سابقه بروجنيها را نداشته و به قول يکي از بازاریها« :زماني که بروجنيها به ايذه
آمدند چیزی به نام شهر يا بازار وجود نداشت و تنها چند کپر در حد فاصل "کفت" تا "گاراژ
محمدی" بود ،که آن هم اکثريت بروجني بودند» .در واقع همزمان با ورود بروجنيها به ايذه
افرادی از سمت شهرهای بهبهان و شوشتر هم برای کسبوکار به ايذه مهاجرت کردند ،که به
داليلي که بر پژوهش گر مشخص نشد اکثرآً از ايذه مهاجرت کردند و يا از بازار خارج شدند.
آقای نیکخواه يکي از بروجنيهايي که در کار فروش مبل است ،علت موفقیت بروجنيها را
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اينگونه بیان ميکنند« :از وقتي که ما وارد بازار ايذه شديم تا زماني که ساکنان اصلي ايذه
يعني بختیاریها کسبوکار را به عنوان يک منبع درآمد قبول کردند ،يک مرحلۀ گذار بود که
چندين سال به طول انجامید .همین زمان کافي بود تا ما در بازار تثبیت و موفقیت را به دست
آوريم .همیشه کساني که کاری را زودتر شروع ميکنند ،شانس بیشتری برای موفقیت دارند».
2ـ وجود و نقش رهبر پیشگام
تقريباً همۀ بروجنيهايي که به ايذه آمدند همه در بازار مشغول شدند .نسل اول به برکت
وجودی حاج شهاب بروجني و حمايتهای مادی و معنوی وی بوده که زمینه را برای
مهاجرتهای بعدی بروجنيها فراهم ساخته بود .در واقع نقش رهبری و دستوری حاج شهاب
در بسترسازی برای مهاجرت بروجنيها به ويژه کساني که به ايذه مهاجرت کردند ،بسیار
تأثیرگذار بود .به خصوص ساختن بازار و اسکان دادن خانوادههای بروجني در اين بازار مزيتي
بود که ساير افراد مهاجرت کرده از شهرهای ايران مانند شوشتریها و بهبهانيها از آن بي
بهره بودند.
3ـ نهادسازی و تثبیتشدگي
بروجنيها تنها قوم مهاجر به ايذه بودند که به خاطر داشتن سرمايههای فرهنگي مانند
اعتقادات مذهبي دست به احداث نهادهای فرهنگي مانند مسجد ،صندوق قرضالحسنه و
هیئت عزاداری و همچنین انجمنهای مذهبي (دعای ندبه) زدند و به وسیلۀ آن توانستند برای
خود جايگاه اجتماعي بهتری ،نسبت به بقیۀ اقلیتهای مهاجر به ايذه به دست بیاورند .توجه
به اين امور باعث بهبود در موارد و شاخصهايي مانند سطح درآمد ،حمايتهای اجتماع و
بهبود روابط درونگروهي شد .در اصل نقش رهبری حاج شهاب ،تثبیتشدگي و نهادسازی
موفق و همچنین پیشگامي بروجنيها در استقرار زودهنگام در ايذه نسبت به بقیه کساني که
برای کسبوکار به اين شهر مهاجرت کرده بودند ،زمینه را برای موفقیت نسبي بروجنيها
فراهم نموده است.

بحث و نتیجهگیری
مسئلۀ اصلي در اين پژوهش تحلیل جامعهشناختي فعالیتهای اقتصادی بروجنيهای مقیم
ايذه به ويژه تحلیل و توصیف جامعهشناختي از داليل موفقیت بروجنيهای مقیم ايذه شاغل
در بازار بوده است ،اما برای رسیدن به اين منظور الزم بود تا يک توصیف کامل از ويژگيهای
جامعهی ايذه به عنوان میزبان ارائه شود .آن هم عبارت بود از اينکه جامعۀ میزبان چه ويژگي-
های جغرافیايي ،تاريخي ،فرهنگي ،اجتماعي را داراست ،که بروجنيها با ورود به آن توانستند
برای سالهای متمادی موفقیت و تداوم خود را حفظ کنند .در توصیفات ارائه شده در متن
اصلي سعي شده تصويری روشن از میدانهای جغرافیايي ،تاريخي ،اقتصادی (دادوستد)،
فرهنگي و شخصیتي بروجنيها و ايذهایها نشان داده شود.
رويکرد نظری کلوستر در مورد حکشدگي ترکیبي در تحلیل جامعهشناختي علل
موفقیت بروجنيها در ايذه حائز اهمیت است .رويکردی که در آن حکشدگي ترکیبي با پديده

 104پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،9شماره 2

مهاجرت و همزماني تأثیرات عمیق مبدع و مقصد مهاجرت در ارتباط با هم معني مييابد.
بروجنيها در بدو ورود به شهرستان ايذه ،بر اساس مصاحبههای اکتشافي از نظر سرمايۀ
اقتصادی و اجتماعي در سطح پايیني قرار داشتند ،ولي دارای سرمايههای فرهنگي از جمله
صالحیت حرفه و اعتقادات مذهبي بااليي بودند .از طرفي جامعۀ آن روز ايذه دچار يک
پارادوکس فرهنگي-اقتصادی بود ،که حرفههايي مانند کفاشي (گیوهدوزی) ،نمدمالي ،لگاره-
دوزی را برای خود نميپسنديدند ،درحاليکه اين حرفهها صنايع دستي بروجنيها بود .از
سويي بختیاریها به تولیدات اين حرفهها بهشدت نیاز داشتند .لذا بروجنيها با موقعیتسنجي
که داشتند ،با در اختیار گرفتن اين حرفهها به کسب سرمايۀ اقتصادی پرداختند .ادامۀ همین
روند سبب شد تا بروجنيها سرمايۀ اقتصادی زيادی را به دست آورده و تثبیت شوند .در
مرحلۀ بعد ايشان مازاد سرمايۀ اقتصادی را در امور فرهنگي مانند راهاندازی هئیتهای عزاداری
و تأسیس مسجد ،سرمايهگذاری کردند و از اين طريق سرمايۀ اجتماعي خويش را افزايش
دادند .اين افزايش سرمايۀ اجتماعي منجر به باال رفتن اعتماد اجتماعي نسبت به آنها ،و
محرکي برای کسب بیشتر سرمايۀ اقتصادی و حکشدگي ترکیبي شد .در گام بعد بروجنيها
به علت مواجه شدن با افزايش سرمايۀ اقتصادی و با در نظر گرفتن فرهنگ جامعۀ میزبان از
صنف کارهای تولیدی (گیوهدوزی ،نمدمالي ،لگارهدوزيو  )...خارج شده و در اصناف ديگر بازار
مانند صنف مواد غذايي ،صنف لوازم خانگي ،بزازی و  ...سرمايهگذاری کردند (چرخش
استراتژيک) .اين خارج شدن از کارهای تولیدی و سرمايهگذاریهای جديد موجب افزايش
مجدد سرمايۀ اجتماعي بروجنيها شد و به عنوان مصداق و نشانه ميتوان به ازدواج يروجنيها
با ساکنین منطقه در اين تاريخ اشاره کرد .افزايش سرمايه اجتماعي سبب شد تا بروجنيها به
عنوان تنها اقلیت صنعتگر ،در ايذه انگ و برچسب را از روی خود بردارند و اين چرخۀ تولید
سرمايۀ فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی در طول زمان يکي از علل اصلي تداوم و موفقیت (رمز
موفقیت) بروجنيها در ايذه است.
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