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كسب و كار خانوادگي: تاثير طبقه و سرماية موروثي بر تداوم 
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 چكيده
هاي مهم ساختار تداوم و پيوستگي كسب و كارهاي خانوادگي از جمله شاخصه

رود. عوامل و داليل زيادي بر تداوم اين نوع از كسب اقتصادي يك جامعه به شمار مي
ها، سرماية موروثي خانوادگي كنشگران ترين آنو كار اثرگذار است كه يكي از مهم

نگاتنگي با طبقة خانوادگي افراد دارد كه كسب و كار است. سرماية موروثي ارتباط ت
گردد گردانندگان اين نوع از كسب و كار، با تكيه بر پشتوانة مادي (سرماية سبب مي

مالي و امالك) و معنوي (نام و اعتبار خانواده) خانوادگي خود، تداوم فعاليت اقتصادي 
ر زمينة صنعت خود را تا حد زيادي تضمين كنند. كسب و كار خانوادگي خجسته كه د

نساجي و بافت ترمه در شهر يزد فعاليت دارد توانسته امروز تا نسل چهارم تداوم 
ش. در يزد توسط حسين عباس بنا  1263داشته باشد. كسب و كاري كه در سال 

نهاده شد و توسط فرزندش خليل ادامه پيدا كرد. راه او توسط دو پسرش؛ محمدرضا 
ن كسب و كار توسط زينب خجسته وارد نسل و محمدصادق دنبال شد. امروز اي

چهارم خود شده است. مسالة اصلي در اين مقاله اين است كه چرا و چگونه اين 
كسب و كار تداوم يافته و طبقه و سرماية موروثي در اين تداوم چه نقشي ايفا كرده 
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گيري از اي ميداني و با بهرهاست؟. اين پژوهش در صدد است تا بر اساس مطالعه
هاي گوناگون مديريتي در منابع نوشتاري و رويكرد تاريخ شفاهي، ضمن بررسي مدل

خانوادة كارآفرين، ديرپايي كسب و كار خانوادة خجسته را از منظر تاريخي و نظري 
دهد عامل سرماية موروثي؛ چه در قالب مالي و تحليل نمايد. نتايج تحقيق نشان مي
و اعتبار خانوادگي، پشتوانة محكمي براي اين  عيني و چه در شكل انتزاعي؛ مثل نام

  كسب و كار بوده و توانسته تا اندازة زيادي، تداوم اين بنگاه را تضمين كند.  
 ي، طبقه.كسب و كار خانوادگي، تداوم، خانوادة خجسته، سرماية موروث ها:كليدواژه

  مقدمه. 1
انداز هر كسب و كاري در هر ترين برنامه و چشمتداوم و ديرپايي هر كسب و كار، شايد مهم

گوشه از جهان باشد. تاكيد بر امر پيوستگي، زماني كه به بررسي كسب و كار خانوادگي به 
پردازيم بيشتر به شكل اخص و مطالعة آن در سپهر اقتصاد شكننده و كوتاه مدت ايران مي

دار در استان يزد است خانوادة خجسته يكي از كسب و كارهاي قديمي و ريشهآيد. چشم مي
كه بيش از يك قرن در زمينة نساجي و باالخص بافت ترمه فعاليت دارد. فعاليت اين خانواده 

باشي آغاز شد و خليل خجسته، پسر او، ش. توسط حسين عباس مندلي 1280رسما در سال 
. بعد از خليل نيز دو فرزند ذكور خانواده، يعني محمدرضا و اين راه خانوادگي را ادامه داد

محمدصادق خجسته چراغ اين كسب و كار خانوادگي را روشن نگه داشتند و هر كدام با 
هاي فني خود توانستند اين بنگاه را تداوم بخشند؛ هر چند نوآوري هيچ كدام از نوآوري

ليل، چندان به چشم نيامد. اين خانواده، اعضاء، در برابر ماشيني كردن توليد ترمه توسط خ
اكنون وارد نسل چهارم كسب و كار  شده و همچنان در عرصة اقتصاد ايران، اگر چه به شكل 

شك كوچك، مشغول به كار است. تداوم هر كسب و كاري در افق كوتاه مدت اقتصاد ايران بي
اند كه كار تاثيرگذار بودهدر وهلة اول امر مهمي است. عوامل زيادي بر تداوم اين كسب و 

هاي جديد كسب و كار بازتوليد ترينش سرماية موروثي خانواده بود كه در نسلشك مهمبي
هاي خليل خجسته و آالت و زميناي كه نه تنها امالك و ماشينشود. سرماية موروثيمي

سبب ساز  گرديد، بلكه نام و اعتبار خانوادگي كهتر از او، حسين عباس را شامل ميپيش
تر اين كسب و كار خانوادگي شد را نيز در بر تسهيل فرآيند كسب و كار و تداوم آسان

گرفت. تكيه بر سرماية موروثي و پشتوانة مادي و معنوي خانواده، شاخصة بسيار مهمي مي
است كه در بررسي كسب و كارها در ايران تا حد زيادي مغفول باقي مانده است. تاثير سرماية 

اي است كه بسياري از اين ي در رونق و تداوم كسب و كار خانوادگي در ايران به گونهموروث
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هاي مديدي در عرصة اند مدتها، فقط بواسطة پيشينه و پشتوانة خانوادگي خود توانستهبنگاه

اي دارد كه، بواسطة اقتصاد ايران دوام بياورند. توجه به اين مساله از آن جهت اهميت بيشينه
هاي مختلف فعال در اقتصاد ايران در زمينة توليد و مطرح بودن اقتصاد بودن سهم بخشپايين 

هاي خدماتي و بازرگاني، بسياري از اين ايران در زمينة اقتصاد نفتي و فعاليت در بخش
واحدهاي توليدي، صرفا بواسطة بازتوليد سرماية موروثي خود (چه مادي و چه معنوي) 

انداز پيشينيِ خود، آيندة خود را تا حد زيادي تضمين كنند. بديهي پس اند با تكيه برتوانسته
است كه نقش سرماية موروثي در تداوم هر كسب و كار خانوادگي ارتباط مستقيمي با گروه 

اي كه بايد براي ادامة حيات كسب و كارش خويشاوندي و خانوادگي كارآفرين دارد؛ خانواده
خانوادة كنشگر را در كار خود پياده سازد. مسالة اصلي در  بداند در چه زماني، چه مدلي از

اين مقاله بررسي راز تداوم اين كسب و كار خانوادگي در چهار نسل متوالي است و اين كه 
عامل سرماية موروثي و نقش طبقة خانوادگي در بازتوليد اين سرمايه و ديرپايي اين كسب و 

ح است كه در مورد خانوادة مورد مطالعه در اين كند؟. الزم به توضيكار چه نقشي ايفا مي
پژوهش، تا كنون هيچ پژوهشي انجام نگرفته است و نگارندگان براي پي بردن به نقش سرماية 

اي و صرفا نظري، از روش موروثي در ديرپايي اين كسب و كار، در كنار منابع معدود كتابخانه
  اند. ه گرفتهمصاحبه و تاريخ شفاهي براي غناي بيشتر بحث، بهر
اي ضمني به تفاوت بين دو مقولة تداوم پيش از واردشدن به مبحث اصلي، بايد اشاره

)continuity جانشيني () وsuccession داشته باشيم. جانشيني صرفا بر يك رويداد (
كند، اما تداوم فرآيندي مستمر را نشان داللت دارد كه با انتخاب فرد تحقق پيدا مي

). به تعبيري انتخاب جانشين صرفا به معناي 19: 1393و پندرگست،  دهد (لكوويمي
تداوم نيست. جانشيني چيزي است كه آغاز و پايان مشخصي دارد، اما تداوم پويا و 

) است و جانشيني يك processشناور است. به عبارت ديگر تداوم يك فرآيند (
ديرپايي اين كسب و كار ).  در اين مقاله مسالة اصلي، تداوم و productفرآورده (

خانوادگي است و نه صرفا انتخاب جانشين؛ كه اين امر در ساية سرماية موروثي و 
هاي گوناگون مديريتي در كسب تنيدگي آن با مبحث طبقه و همچنين فهم مدلدرهم

  و كار خانوادگي نهفته است.
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ترين انواع كسب و كار در جهان است. در اين    كسب و كار خانوادگي از شايع ترين و رايج  
شگران اين         شايد به تعداد پژوه سر و كار داريم كه  سب و كارهاي خانوادگي  مقاله ما با ك

  حوزه، تعاريف گوناگوني براي آن وجود داشته باشد. 
ضوع      سب و كار وجود ندارد ولي در هر تعريفي، چهار مو سر تعريف اين ك اجماع كلي بر 

  خورد:م مياصلي به چش
  يك فرد غالب خانواده، سهم زيادي در آن دارد..1
 روابط عاطفي و خانوادگي در كار حكمفرما است..2

توسط عضوي از اعضاي خانواده ولو در مقطعي كوتاه، مديريت شود و خانواده نقش .3
 مهمي در مالكيت آن داشته باشد. 

 ).fletcher, 2001: 20به نسل بعد از بنيانگذاران منتقل شود.(.4

گردد كه كســـب و كارهاي    بيشـــترين جنبة معماگونة اين كســـب و كار به اين امر باز مي      
شخصي و آرمان     هاي فردي در خانوادگي تجسم و نمايانگر مجموع افراد، خانواده و عاليق 

سخت و دشواري          صاد هستند. فلچر كسب و كار خانوادگي را ازدواج  سازماني و اقت رفتار 
سا  سب و كار، زندگي «داند و به تعبير او، س ميبين عقل و اح سر    فعاليت در اين ك سرا اي 

  ).ibid: 75».(مصالحه و مذاكره بر سر همة مسائل است
ــب و كار خانوادگي برگزيده     ايم، بر گرفته از ك. اي.  تعريفي كه در اين پژوهش براي كسـ

شامل مي            صة خانواده، مالكيت و مديريت را  شاخ سه  ست كه  سيك ا . طبق اين گرددگر
ساتي اطالق مي      س سب و كار خانوادگي به مو شود كه مالكيت و مديريت آن ها  تعريف، ك

معموال در دست دو يا چندين نفر از اعضاي يك خانواده است و نوعي ارتباط و تاثير متقابل 
 ,gersickهاي كسب و كار و عالئق و اهداف خانواده وجود دارد. (و دو طرفه ميان سياست

1989.(  
توان كسب و كارهاي خانوادگي را اين گونه  ز منظر تركيب مشروط مالكيت و مديريت مي ا

  دسته بندي كرد:
  شوند.كسب و كارهايي كه در مالكيت خانواده هستند و توسط آن مديريت مي.1
 شوند.كسب و كارهايي كه در مالكيت خانواده هستند اما توسط غريبه مديريت مي.2

شوند. د اما توسط آن مديريت ميمالكيت خانواده نيستن كسب و كارهايي كه در.3
 ).65: 1390احمدپور دارياني، (

 گيرد.بندي، كسب و كار خانوادة خجسته در دستة اول جاي ميطبق اين تقسيم
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از آنجا كه در اين پژوهش تعريف گرســـيك را مد نظر قرار داديم، در نتيجه پيروي مدل        

انواده، مالكيت و مديريت را در هستة مركزي كسب و كار   اي و ابعادي او هستيم كه خ حلقه
نا بر             خانوادگي جاي مي   خانواده در مالكيت و مديريت ب دهد. ميزان دخالت و اثرگذاري 

تواند متغير باشــد. چه بســيار كســب و كارهايي كه با توجه شــرايط هر شــركت و بنگاه مي
ند تا براي ادامه حيات كسب و كار، نداشتن نسل جديدي از مديران و كارآفرينان، ناگزير شد

 از اعضاي غير خانواده و بيروني استفاده و سهام خود را واگذار كنند. 

اي با هر درجه از توسعه و پيشرفت وجود دارد كسب و كارهاي خانوادگي در هر جامعه
ة رساند. اين نوع كسب و كار تاثير زيادي در رشد و توسعگيري، اهميت آن را ميو اين همه

ــادي و منطقه ــادي  اقتص ــتغال و توليد ثروت، از اهرم هاي موثر اقتص اي دارد و با ايجاد اش
شركت  جوامع مي شد. اين  شركت هاي موجود در اروپا حدود  با درصد،   93تا  60ها از كل 
صد و در آمريكاي مركزي و جنوبي    95در آمريكا شامل مي    65در صد را  شوند. و فقط  در

  ).61درصد در توليد ناخالص ملي نقش دارند.(همان:  60تا  40در آمريكا چيزي بين 
اش را حداقل براي شروع كسب و كار خانوادگي چون منبع اصلي مالي و سرماية انساني

ــتر از طريق خانواده تامين مي ــتگي و كار، بيش ــتقالل زيادي دارد و از وابس كند در نتيجه اس
سوء آن در امان است. چون در تك تك تصم     ها پاي خانواده در ميان است،  يم گيرياثرات 

صادي و            سبت به كار دارند و جداي از نتايج اقت شتري ن سئوليت بي ساس م ضا اح طبيعتا اع
مالي، نيم نگاهي به حفظ نام و آوازة خانوادگي خود نيز دارند. اين شـــور و شـــوق باعث          

ند و ديرپايي آن را   گردد تا افراد تالش كنند ميراث خانوادگي را به نســـل بعد انتقال ده      مي
  شاهد باشند. 

ــان در تمام    ــخصــيت خود را به همراه كســب و كارش افراد خانواده اغلب هويت و ش
شركت زندگي نمايش مي ها كمتر رايج است.  دهند. در حاليكه اين امر در ميان مديران ديگر 

، در كســب و كارهاي غير خانوادگي، فعال و كنشــگر اقتصــادي در صــورت تعلل و اشــتباه
سرمايه و دارايي خود را از دست مي    شركت خانوادگي عالوه بر دارايي  بيشتر،  دهد ولي در 

ــت مي     دهد و به تعبيري نام    مالي، فرد؛ اعتبار، شـــهرت و خوشـــنامي خود را نيز از دسـ
  اندازد.اش را از سكه ميخانوادگي

  نهاد خانواده و گروه خويشاوندي .3
معه است كه اولين و آخرين پناهگاه مطمئن فرد به حساب خانواده نخستين پايگاه اجتماعي جا

آيد. هر چند امروزه خانواده نقش توليدي خود را بدان صورت كه در گذشته داشته تا مي
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حدي از دست داده و غرق مصرف گرديده، اما زماني در كنار نقش عاطفي و حمايتگر خود، 
سازي و شكوفايي اقتصادي جامعه نقش اقتصادي و راهبردي در جامعه داشت كه به فرآيند

كرد. خانواده واحد توليد و مصرف بود و اين امر نه تنها در روستاها بلكه كمك شاياني مي
  ). 14: 1352خورد.(بهنام، در شهرها نيز، كه مراكز مهم صنايع دستي بودند، به چشم مي

اين كسب و از آنجا كه موضوع اصلي پژوهش ما، كسب و كار خانوادگي خجسته است و 
هاي خانواده شهري را كار در محيط شهري و مدني يزد فعال بوده و است، در نتيجه شاخصه

گيرد كه دهيم. جمشيد بهنام براي خانوادة شهري چهار ضابطه در نظر ميمد نظر قرار مي
ميزان وابستگي  -3طرز انتخاب همسر،  -2شغل رئيس خانواده،  -1شامل موارد زير است: 

). كنده شدن خانواده از محيط روستايي 19نقش زن و مرد.( همان:  -4خانوادگي و به شبكة 
هاي مرتبط با شهرنشيني، نيازمند برخي پيش و جذب شدن در محيط شهري و پذيرش نقش

ها است. اينكه رئيس و رهبر خانواده چه شغلي داشته باشد و توانايي مالي او چه اندازه زمينه
انتخاب شغل ساير افراد خانواده دارد. توانايي مالي شرايط موثري را براي باشد، تاثير زيادي بر 

تواند با آرامش بيشتر و دغدغة كمتري به زندگي كند و خانواده مياعضاي خانواده محيا مي
خود ادامه دهد و حتي شايد در آينده، حرفه و شغل فرد اصلي خانواده را دنبال كند. و اين 

شود تا فرد انتخاب معقوالنه تري با انتخاب همسر دارد كه باعث ميمساله ارتباط مستقيمي 
داشته باشد و كسب و كار و ادامة حيات خانواده را بيشتر از عواطف و احساسات خود در 

  نظر داشته باشد.
طبيعتا هر قدر خانواده حمايت مالي و عاطفي بيشتري از افراد خود داشته باشد، وابستگي 

شود. و در اين ميان نقش زن و مرد با توجه به شبكة خويشاوندي و گروه خانوادگي بيشتر مي
به تقسيم كار، نحوة مديريت كسب و كار و ادارة دارايي ها و مسالة مالكيت كتمان نشدني 

هاي گذشته خود را كه صرفا در محيط كوچك روستا ه بايد برخي از نقشاست. خانواد
هاي زندگي هاي جديد متناسب با نيازهاي و دغدغهتعريف شده بود، كنار بگذارد و نقش

شهرنشيني را بپذيرد بدون آنكه در پايگاه و نظام استوار خانواده خللي وارد شود. هر قدر نظام 
اي ي بر همياري و تعاون بود، در شهر با محيط رقابتي تر و حرفهاقتصادي روستايي، نظامي مبتن

  شود. تري روبرو هستيم. كه در اين موقعيت، نياز به خانوادة حامي بيش از هميشه احساس مي
» خانوار«كنيم از الزم به ذكر است كه هرگاه بر وجه اقتصادي نظام خويشاوندي تاكيد مي

زنيم منظور خانواده است. خانوار خويشاوندي حرف مي گوييم و وقتي تنها از وجهسخن مي
ترين اجتماع اقتصادي محسوب شده و در همان حال مبناي اطاعت و اقتدار است كه گسترده

دهد. به نوبة خود زيرساخت بسياري از عواطف تاثيرگذار در نهادهاي ديگر را تشكيل مي
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ري، احساس قوي احترام و اطاعت زيرا كه عاطفة اساسي گروه خانگي، تحت اقتدار پدرساال

  دارد.است كه اين گروه را در كنار يكديگر نگاه مي
اي از افراد كه بر اساس قرابت گروه خويشاوندي به طور كلي عبارت است از مجموعه

ها اند و روابط اجتماعي، اقتصادي و عاطفيِ خاصي، آننَسبي يا سببي با يكديگر پيوند خورده
اي از تعهدات و ها است و مجموعهسازد. اين گروه يا شبكه، تابع سنتيرا به هم مرتبط م

).  طبق اين تعريف، گروه 61هاي اجتماعي و مالي ميان افراد آن وجود دارد. (همان: مسئوليت
كند و هم ضوابط مدرن شدن در گسترة اقتصادي را خويشاوندي هم سنن خود را حفظ مي

و تحت تاثير قرار گرفتن همة اركان جامعه، طبيعي است كه پذيرد. با آمدن موج مدرنيته مي
تواند همان شكل قديمي و سنتي خود را با همان وظايف تعريف شده، حفظ خانواده نيز نمي

همان گونه كه در مورد خانوادة خجسته نيز اين وضعيت صادق بود. رفته رفته با انتقال  كند.
خويشاوندي و خانوار كوچك تر شد و اعضاي كسب و كار به نسل هاي جديد، گروه 

  خانواده به شكل محدودتر و دروني تري امور را در دست گرفتند.
هاي خانوادگي در شرايط تغيير و تحول قرار دارند و بايد اين فرآيند را يك تمام گروه

نوادة ).  در نتيجه، خا37: 1388هايي تغيير ناپذير (سگالن، پروسة پويا دانست و نه موجوديت
كارآفرين بايد پويا و فعال باشد و هم رو به جلو حركت كند، هم بنيادهاي شكل دهندة خود 
را حفظ و بازسازي نمايد. چرا كه آنچه اهميت دارد نه اندازه، كه ساختار گروه خانگي است. 

هاي فرهنگي را زيرا ساختار است كه شكل خاص سازماندهي ناظر بر انتقال آداب و ارزش
خانواده را با كار، خانواده را با قدرت و خانواده را با دارايي آن مرتبط «كند و يمعين م

اي از افراد است ). گفتني است كه منظورمان از گروه خانگي، مجموعه33(همان: ». سازدمي
كه در يك فضاي زيستي معين سهيم هستند. همخانگي و مسكن مشترك عنصري تعيين 

  است.  كننده در تشكيل گروه خانگي
هاي توليدي خانوادگي، نقش خانوادة توليدگر در شكل گيري موسسات اقتصادي و بنگاه 

مهمي داشته و دارد. اين نقش هم در جهان صنعتي و پيشرفته، هم در جامعة سنتي ايران و 
خانوادة تجاري را دو «شهر كهن يزد هنوز كه هنوز است نقش خود را از دست نداده. اساسا 

(سعيدي و ». دادندعي خاندان و مفهوم اقتصادي شركت يا تجارتخانه شكل ميمفهوم اجتما
ها هاي امروزي بخشي از فرايند توسعة همين خانواده) و اصوال شركت45: 1388كام، شيرين
شوند يا مالكيت آن بر عهدة خانواده ها يا توسط خانواده مديريت مياند. اكثر اين شركتبوده

الكيت و مديريت در كنار خانواده، سه ضلع كسب و كار خانوادگي را است يا هر دو عامل م
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بخشند. سه حوزة خانواده، مالكيت و مديريت، خود در ساية عواملي چون فرهنگ تجسم مي
بومي، سنت، قوانين ارث و مذهب قرار دارند. بدين معنا كه مسالة انباشت سرمايه و ذخيرة 

كند و نتيجة گوناگون به اشكال مختلفي جلوه ميثروت، تحت تاثير اين عوامل در جاهاي 
  دهد. اي ميجداگانه

 شود.بديهي است كه خانواده نيز همچون ساير نهادهاي جامعه با گذر زمان دگرگون مي

 -اي و خانوادة صرفا زنديگر چندان از خانوادة گسترده خبري نيست و با خانوادة هسته
جهاني شدن و عوامل ديگري چون؛ چندپاره شوهري روبرو هستيم. موج صنعتي شدن  و 

شدن خانواده در اثر طالق، مرگ، مهاجرت، رشد فمينيسم و كار كردن بيرون از منزل زنان 
سبب گرديد تا نظم قديم جهان پدرساالر بر هم بخورد و خانواده و گروه خويشاوندي نه در 

شهرنشيني نيز در جاي خود كميت و نه در كيفيت، تاثير پيشين خود را نداشته باشد. جريان 
  اي باالخص در زمينة توليد و فعاليت اقتصادي قرار داد.خانواده را در موقعيت ويژه

هاي اصلي شهرنشيني مدرن و زوال اقتصاد صنعتگري خانوادگي اين بود يكي از ويژگي
كه فضاي شهر و زندگي روزمره، پيرامون جدايي قلمروي توليدي سرمايه، يعني كارهاي 

مزدي و بازار كار، از محلة مسكونيِ سامان يافته، از طريق بازار مسكن سازمان يافت. هر دست
اگر چه «چند اين رويه در غرب بيشتر به چشم آمد اما بنا به گفتة درست كيان تاجبخش: 

هايي دارد ولي هاي مختلف تفاوتها و مكانپيكربندي و زمان بندي دقيق اين تحول در زمان
). از 91: 1393(تاجبخش، ». ين جدايي كار و خانه همواره وجود داشته استواقعيت بنياد

فرآيند صنعتي شدن «گويد: تبعات صنعتي شدن راه گريزي نبود. همان طور كه تامپسون مي
تر هاي زندگي قديميالقاعده مستلزم نابودي سبكدر هر بستر اجتماعيِ تصورپذيري، علي

  ). 219: 1396(تامپسون، ». است
هاي مديريتي در كسب و اي: تغيير مدلاز مدل كاپيتاني تا خانوادة حرفه. 4

  كارهاي خانوادگي
بديهي است كه با تغيير شكل خانواده (چه از نظر كمي و چه كيفي)، كسب و كارِ مرتبط با 

كند و نياز به مديريتي جديد بر اساس مدل و الگويي نو دارد. مديريت آن نيز، تغيير پيدا مي
.م اولين مدرسة 1881كسب و كار خانوادگي در دلِ غرب؛ آلمان متولد شد و در سال  جديد

هاي زيادي براي مدل  2010Gimeno, .(1 :4كسب و كار جديد در آمريكا تاسيس گرديد. (
ها را به شرح زير هاي كنشگر اقتصادي طراحي شده است. آلبرت خيمنو اين مدلخانواده

  كند:معرفي مي
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 كاپيتاني..1

 امپراطوري..2

 تيمي..3

 اي.حرفه.4

 مشاركتي..5

 ). ibid: 58گذاري خانوادگي. (گروه سرمايه.6

ها به اين صورت است: در مدل كاپيتاني، عضو خالصة نظرات او در باب هر كدام از اين مدل
تري را تحت كند ولي امپراطور مقياس و پهناي گستردهاي حكمراني ميخانواده بر واحد ساده

خود دارد. اصوال امپراطور، مدير بهتر و كارآمدتري است. مدل امپراطوري بيشتر در نسل  امر
تواند سودمند باشد. در مدل اول خانواده جوابگو است و در گذار به نسل دوم، چندان نمي

خانوادة تيمي، نسبت سهم دارندگان بيشتر است و در نتيجه اعضاي خانواده قدرت و 
اي، با رشد و توسعة زيادي در امر كسب و باشند. در مدل حرفهارا ميپراكندگي بيشتري را د

كنند. اين مدل براي كسب و كارهايي كار روبرو هستيم و كل خانواده به مثابة مدير عمل مي
كه در آغاز راه هستند اصال مناسب نيست و براي شروع كسب و كار خانوادگي، بهتر است 

ترين مدل كسب و كار است ب شود. مدل مشاركتي پيشرفتهمدل امپراطوري يا كاپيتاني انتخا
سال) را دارد. در اين مدل شاهد همبستگي بيشتري بين  61و بيشترين ميانگين طول عمر (

هاي كسب اي است كه هر گاه پيچيدگيخانواده و كسب و كار هستيم. اساسا اين مدل به گونه
آورند. مدل ها به اين مدل روي ميدلهاي مرتبط با آن بيشتر شود، ساير مو كار و تنش
گذاري خانوادگي نياز به انباشت و ارزش اضافي اقتصادي زيادي دارد و در گروهي سرمايه

باشد. در اين مدل، خانواده پيوستگي داري قابل اجرا مينتيجه بيشتر در جوامع كامال سرمايه
ا مسئوليتي در زمينة مديريت دهد امهاي گوناگون را انجام ميگذاريو اتصال بين سرمايه

  كسب و كار ندارد. به تعبيري در امر مالكيت دست باال را دارد. 
ها، منبع بنگاه و ها، فعاليتدر كل بايد متذكر شد كه يك مدل كسب و كار، تابعي از جايگاه

خانواده و همچنين عوامل ويژة صنعتي است. اين چهار جزء به همراه عنصر پنجم يعني 
  ).26: 1395سازد. (آفوآ، دل هر كسب و كار خانوادگي را مشخص ميهزينه، م

  دهيم:گانه را ارائه مي 6هاي اي از خصوصيات مدلدر جدول زير خالصه
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  موثر در كسب و كارهاي كوچك كاپيتاني
اثيرگذار در دو نسل كسب و ت -وحدت توسط رهبر  امپراطوري  

 كار
تعدد  -توسط خانوادة گستردهادارة كسب و كار   خانوادة تيمي

 سهامداران
اي كسب و كار توسط اعضاي محدود مديريت حرفه  ايخانوادة حرفه

تر خانواده (اين مدل براي نسل دوم و سوم كاربردي
 است)

مديريت جمعي كسب و كار توسط مجموعة   همكارانه و مشاركتي
ترين يشرفتهپ -ن فروپاشيكمترين امكا -خانواده

 مدل
گذاري رمايهگروه س
 خانوادگي

گذاري توسط خانواده و دوري از مديريت سرمايه
 مستقيم

  
  سرماية موروثي و  عادات و سبك زندگي .5

صلي و اولية خود (ثابت و متغير)، در جريان كار انواع گوناگوني      شكل ا سرمايه فارغ از دو 
ــگاهي، اجتماعي و    ــنعتي، دانش ــرماية مالي، تجاري، ص فرهنگي.  فارغ از دارد. از جمله؛ س

ضوعات          شتر با مو شكال گوناگون آن، كه بي سرمايه و ا سر چگونگي فراهم آمدن  بحث بر 
رســد نقطة آغاز هر كســب و كاري، ســرماية داري كالن همخواني دارد، به نظر ميســرمايه

موروثي باشد. سرماية موروثي حتي امروز نيز ارزش و اهميت خود را نه تنها از دست نداده، 
هاي ســدة بيســت و يك در حال شــكوفايي در نخســتين ســال«به گفتة توماس پيكتي  بلكه

سه، آلمان و     339: 1395(پيكتي، » دوباره است  صاد آمريكا، فران ). پيكتي با بررسي آماري اقت
ترين شكل سرمايه، سرماية موروثي    رسد كه هنوز كه هنوز است مهم  بريتانيا به اين نتيجه مي
شورهاي ديگر جهان را بررسي نكرده و شرق جهان نيز در جغرافياي است. هر چند پيكتي ك

  توان نظر او را به اقتصاد ايران نيز تسري داد. تحقيق او جايي ندارد، اما مي
ديناميك ســرمايه به اين صــورت اســت: هنگامي كه يك ثروت مطرح شــد و جا افتاد،  

شد مي      سم ويژة خود، حركت و ر صرفا به دليل  كند و ميسرمايه به تبعيت از دينامي تواند 
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). 629هاي متمادي با سرعتي زياد به رشد خود ادامه دهد.(همان:  حجم باالي خود، طي دهه

رسيدن به ثروت فقط در گروي شايستگي نيست. دليل اين امر، به     «گويد: پيكتي در ادامه مي
ساده است كه ثروت   هاي موروثي فقط به دليل حجم اولية خود غالبا بازدة ويژه اين واقعيت 

  ).630(همان: ». بسيار هنگفت دارند
هاي ديگري نيز دارد. بورديو شرح كاملي  هاي اقتصادي خود، جنبه سرمايه فارغ از پوسته  

سرمايه ممكن است اقتصادي باشد (منابع مادي يا      بندي ارائه ميين دسته از ا دهد. از نظر او 
كه                يا شـــب طات  با ماعي (ارت يا اجت مد)،  يا درآ يت  ها)، فرهنگي (دانش فرهنگي و  مالك

هاي گوناگون هاي رسمي) و يا نمادين (حرمت و آبرو) باشد. تركيب اين سرمايه   صالحيت 
توان آن را در معناي نامد. كه ميمي (habitus)»هابيتوس«يو آن را سازد كه بوردچيزي را مي

اي از ). هابيتوس مجموعه  bourdieu, 1987: 13به كار برد (  » عادات و ســـبك زندگي   «
ها كه در الگوهاي اكتسابي تفكر و رفتار و ذائقه است؛ يعني نظامي از گرايشات يا شايستگي     

ص      شرايط (اقت صول  شابهي  بين همة افرادي كه مح ادي و فرهنگي و اجتماعي و نمادين) م
ها در مبارزه براي جايگاه در فضــاي هســتند مشــترك اســت. اين گرايشــات با هم به عامل

  شوند. بخشند و سپس به شكل موروثي به نسل بعدي تحويل داده مياجتماعي، قدرت مي
سب و كار را فراهم مي     سرماية اولية ك سب و كار را  سازد و جريان ك سرماية موروثي، 

توان شــود. بلكه ميبخشــد. ســرماية موروثي فقط در پول و وجه خالصــه نميســهولت مي
مالكوم             خانوادگي  و ميراث فرهنگي را نيز ذيل آن گنجاند. همانگونه  نام  بار، عزت و  اعت

ــد نيرويي قدرتمند اســـت.   ميراث فرهنگي كه از نياكانمان به ما مي      «گويد:  گلدول مي  رسـ
حتي وقتي  –ميق و قدمتي طوالني دارد. اين ميراث، از نســلي به نســل ديگر هايي عريشــه

عمال  -اند از بين رفته باشد ها شده شرايط اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي كه باعث پيدايي آن  
كند كه ها و رفتارهاي ما ايفا ميماند و چنان نقشي در هدايت نگرش دست نخورده باقي مي 

).  مردم از هيچ به همه جا    180: 1396(گلدول،  ». شـــودبدون آن درك ما از دنيا مختل مي    
رسند. ما به واقع به اصل و نسب و حاميان خود مديونيم. اينكه كي و كجا به دنيا آمده و نمي

ــتگانمان به ما ايم مهم اســت. اينكه از چه فرهنگي آمدهبزرگ شــده ايم و ميراثي كه از گذش
دهند كه حتي در تصـــورمان هم رســـيده اســـت، الگوهاي موفقيت ما را چنان شـــكل مي

اند كافي نيست. فقط با پرسش   اينكه بپرسيم افراد موفق چگونه «ت ديگر، گنجد. به عبارنمي
توانيم از منطقي كه در پس هر موفق شــدن يا اند مياي آمدهها از چه پيشــينهدربارة اينكه آن

ست، پرده برداريم   شدن نهفته ا شتر به آن   23همان: ».(ن سرمايه كه پي ). تركيب انواع گوناگون 
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ها، ثروت شامل امالك، كارگاه  –ء بدنة اصلي سرماية بنيادي خانواده   اشاره شد، جزء به جز  
دهد كه با انتقال درست به نسل بعد، بر سهولت تداوم    را شكل مي  -و نام شهرت خانوادگي 

  كسب و كار خانوادگي اثرگذار خواهد بود.
  طبقة خانوادگي و  انتقال دارايي.6
ــت با معاني فراوانطبقه واژه« ).  غامض بودن تعريف طبقه از 42: 1396پتون، كرام( ».اي اس

شخص مي      شناس با همين عبارت م سر . هر چند به كاربردن 2شود نظر كرامپتون، طبقه پژوه 
) براي اشاره به ساختار اجتماعي و اقتصادي ايران، مخصوصا در بازة       classاصطالح طبقه ( 

رسد و ار دشوار به نظر ميبسي -ش. 1395تا  1280از  –زماني مورد مطالعه در اين پژوهش 
، به مطالعة اين مقوله در گســترة 3هاي فكري غربيتوان با اســتفاده از نظريات و دســتگاهنمي

گيري از نظرات متفكران بومي پوشـــي و با بهره تاريخ ايران پرداخت، اما با اندكي چشـــم      
سب و كار خانوادگي تا ا     مي سي تداوم ك ست اين مفهوم براي برر اي اميد ندازهتوان به كارب

 بست.  

محمد مالجو از جمله پژوهشــگراني اســت كه راهكار مناســب را براي در نيفتادن در   
ــي افراد به   ــترس ــايي چند و چون نحوة دس ــناس مباحث تعريفي و نظري مفهوم طبقه، در ش

شان به منابع قدرت  داند. از نظر او جايگاه طبقاتي افراد بر اساس دسترسي   جايگاه طبقاتي مي
ابزار توليد  -1كند: شود. از اين منظر، او سه منبع عمدة قدرت را از هم تفكيك مي  ين ميتعي

اقتدار ســازماني و  -3دانش و مهارت انســانيِ واجد ارزش مبادله در بازار و  -2يا ســرمايه. 
شكل يابي (مالجو،   ضاي جامعه، طبقه    1396قدرت ت ساير اع ). اين منابع و نوع رابطة فرد با 

كند. به عبارتي اين كه فرد چقدر مالكيت ابزار توليد را در دســت دارد و مهارت مي را تعيين
نايي عرض اندام دارد و اينكه چقدر مي          توان فردهاي  و دانش او در بازار، تا چه اندازه توا

سان را تعيين مي       شكيل داد، طبقة ان شكل ت شده را افراد كرد و ت كند. از آنجا كه مقولة اتمي 
تر ساختن مفهوم طبقه  ر صبغة سياسي و سازماني دارد، در نتيجه، براي كاربردي    تشكل، بيشت  

  ايم. در مورد موضوع مورد مطالعة خود در اين مقاله، دو منبع اولي قدرت را مد نظر قرار داده
ساس مالجو   سايي مي   5بر اين ا شنا سنخي  طبقه را  كند كه با تاريخ و بافت جامعة ايران هم 

  زيادي دارد:
 داران: كه ابزار توليد را دارند.سرمايه.1

كارگران: كه نه ابزار دارند و نه اقتدار سازماني و در نتيجه مجبور به فروش نيروي كارشان .2
 هستند.
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 شود.متوسط: كه قشرهاي بااليي طبقة كارگر را شامل مي.3

هاي بتواند آدمخرده بورژوا: گروهي كه اگر چه ابزار توليد دارد اما نه به آن ميزان كه .4
زيادي را به استخدام خود در آورد. بلكه فقط به آن ميزان كه مجبور نباشد نيروي كار خود 

 را بفروشد.

دست هستند و به منابع قدرت دسترسي دستان شهري: كه از هر نظر تهيتهي.5
 ).45: ص 1396ندارند.(مالجو، 

  گيرد.داران قرار ميعني سرمايهبندي، خانوادة خجسته در دستة اول، يبر اساس اين طبقه
  سرآغاز كسب و كار خانوادگي خجسته. 7

هاي قديمي و سرشناس يزد است كه از ديرباز در زمينة نساجي و خانوادة خجسته از خانواده
اي است كه، مشخصا بافت ترمه فعاليت دارد. تاثيرگذاري اين خانواده بر شَعربافي يزد به گونه

كاران يزد، روزگاري شاگرد نسل ن و كنشگران صنعت نساجي و ترمهامروزه اكثر كارآفرينا
ش. سالي بود كه حسين عباس فعاليت تجاري  1263اول اين خانواده بودند. هر چند سال  

ش. با مديريت او متولد شد. حسين  1280خود را آغاز كرد، ولي ترمة خجسته رسما در سال 
ش. در يزد  1245تا  1240دار در سالي بين زميناي شعرباف و باشي از خانوادهعباس مندلي

باالي يزد، به كار نساجي و شعربافي نيز به دنيا آمد. پدر او در كنار كار كشاورزي در منطقة ده
پرداخت. اين امر سبب گرديد تا فرزندان او نيز به اين حرفه گرايش پيدا كنند. حسين مي

كرد و چند قطعه زمين در منطقة رزي نيز ميعباس در كنار پارچه بافي، همچون پدرش، كشاو
  داد.آباد يزد را كه از پدرش ارث برده بود، سر و سامان ميآباد و صادقنصرت

ش. را شامل  1316تا  1313هاي از دفترچة حساب و كتاب حسين عباس كه سال 
فروش آيد كه در كنار توليد ترمه و ساير منسوجات، در كار خريد و شود چنين بر ميمي

دفتر يادداشت بافندگي حسين خجسته، شناسة ( اي داشتابريشم مصنوعي نيز فعاليت گسترده
بيشتر مكاتبات او با ادارة دفتر حكومتي يزد، و مربوط به خريد مقادير . )96/293/21366سند 

شعبة طهران بود. با نظر انداختن بر » شركت سهامي صنايع ايران«زيادي ابريشم مصنوعي از 
اي كه از ش. كسب و كار او رونق گرفت. به گونه 10بريم كه در دهة دفترچه پي مياين 

 1317كيلو ابريشم در سال   35ش. به خريد  1313كيلو ابريشم مصنوعي در سال  4خريد 
رسيد (همان). البته اين رونق، ارتباط مستقيمي با فضاي كلي كسب و كار شهر يزد در آن 

ش. صنايع موجود در  1310گزارش اياالت و واليات سال  13دوران داشت. طبق سند ش 
يك دستگاه ماشين الكتريك، يك دستگاه پارچه بافي و دو ماشين پيراهن «يزد عبارت بود از 
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بافي و قريب دستگاه قالي 860پيچ بافي و دستگاه جوراب و مچ 15بافي و قريب و ژاكت
 40هاي چوبين و قريب مي به وسيلة چرخريسي به طرز قديكني و پشمپاكدستگاه پنبه 500

: 1383(مختاري اصفهاني، » هاي متعدد نساجي به سبك قديمدستگاه زيلوبافي و دستگاه
دستگاه فوق در كارگاه حسين عباس وجود داشت. بنا بر اسناد  40).  دو دستگاه از 252

داخله به جا از طرف بلدية يزد زير نظر وزارت » راپورت تفتيش«موجود كه تحت عنوان 
مانده، حسين عباس مكلف بود تا هر ماه ميزان خريد ابريشم مصنوعي و همچنين چند و 

  چون مصرف آن را گزارش دهد.
حسين عباس در كنار استفاده از ابريشم مصنوعي در توليدات خود، در كار خريد و فروش 

اران ابريشم او بودند. ترين خريدنژاد دو تن از معروفآن نيز فعاليت داشت. وطنچي و ايراني
حسين عباس خريد و فروش ابريشم را محدود به يزد نكرد و با اهواز نيز مراودات تجاري 

ترين خريدار غير بومي او، فردي اهوازي به نام كاشانچي بود كه فقط در زيادي داشت. مهم
و يك كيلو  229بسته كالف ابريشم مصنوعي به وزن يك  50 8/10/1315يك فقره در تاريخ 

  دوم از او خريداري كرده بود (دفتر يادداشت بافندگي حسين خجسته، همان). 
ش. تصميم گرفت تمركز خود را بيشتر بر امر نساجي بگذارد و با  1262او در سال  

الساعت يزد خريداري كرد. پس از خريد فروش يك قطعه زمين، كارگاهي را در محلة وقت
و، به شكل جدي به توليد پارچه پرداخت. پس از مدتي ماكدو دستگاه بافندگي دستي و بي

ترين بازارهاي زمان خودش بود تاسيس كرد و اي را در بازار خان يزد كه از پر رونقحجره
به فروش محصوالتش در آنجا پرداخت. پس از گسترده شدن كسب و كار حسين عباس و 

  ا تاسيس كرد. ش. شركت بافندگي خجسته را رسم 1280رونق كارش، او در سال 
حسين عباس يك بار ازدواج كرد و دو دختر و پنج پسر از خود به جاي گذاشت. از بين  

 60ش. پس از  1325پسرانش فقط خليل حرفة نساجي را ادامه دادند. او سرانجام در سال 
  سال فعاليت درگذشت.

  كنندة كسب و كارخليل خجسته؛ تثبيت1,7
الساعت يزد به دنيا آمد. پس از پايان دوران لة وقتش. در مح 1299خليل خجسته در سال 

سالگي وارد حرفة نساجي شد. او از كودكي در كارگاه پدر رفت و آمد  14ابتدايي در سن 
سالگي وردست پدر بود. او همواره  12داشت و با شعربافي آشنايي مختصري يافته بود و از 

هاي گوناگون فعاليت و بايد در زمينهاعتقاد داشت كه بايد توليد نساجي همه جانبه باشد 
اگر روزي بازار ترمه راكد شد ما در توليد پتو نيز حرفي براي «داشت. تا به گفتة خودش 



 
 163...    تاثير طبقه و سرمايه موروثي بر تداوم كسب و كار خانوادگي

  
). در نتيجه، در كنار 6/7/85مصاحبة مركز اسناد يزد با خليل خجسته، »( گفتن داشته باشيم

يزدي و دارايي نيز پرداخت. كار ترمه به توليد محصوالتي چون پتو، زيلو، چادرشب، دستمال 
هايش اضافه كرد و در سال ، بافت فرش را نيز به فعاليت -ش.  30اواخر دهة –او در مقطعي 

  ش. رئيس صنف فرش فروشان يزد شد. اين، اولين و آخرين سمت اجرايي او بود.  58
هاي توليدي و اقتصادي خليل خجسته عمدتا حول محور منسوجات و پارچه فعاليت

الساعت كه از پدرش به او ارث رسيده بود، كارگاه ديگري رخيد. او در كنار كارگاه وقتچمي
متر تاسيس كرد (مصاحبة مركز اسناد يزد با خليل  1300كهنة يزد به مساحت در محلة قلعه

تي بيدستگاه تي 30دستگاه دستي و  10دستگاه ماشيني،  20). اين كارگاه با 12/7/85خجسته، 
ار بود. او در عين اين كه، خود طراح و توليدكننده بود و محصوالت خاص مشغول به ك

كرد، از مراكز فروش ديگري نيز، خودش را با برند و نام تجاري خجسته روانة بازار مي
  كرد. سفارش كار قبول مي

هاي ش. بر اثر آتش سوزي نابود شد و فقط برخي دستگاه 65كهنه در سال  كارگاه قلعه
الساعت منتقل شد و تعدادي از آن نيز به كارگاه پسرش، م مانده بود به كارگاه وقتآن كه سال

منتقل شد. خليل در كارگاه  -ميدان آزادي فعلي–محمدصادق خجسته، واقع در محلة باغ ملي 
دستگاه ماشيني داشت  2دستگاه دستي و  2هاي جديد، الساعت تا قبل از انتقال دستگاهوقت

كهنه كردند. تعداد كارگران بخش قلعهباف آن كار ميشيفت در بخش دست كارگر در دو 12و 
رسيد كه در برخي از ايام خاص سال بواسطة سفارش كار زياد از كارگر ثابت مي 60به 

  شد.كارگران روزمزد نيز استفاده مي
با افزايش تقاضا و عدم توانايي توليدكنندگان ترمه در عرضة اين كاال و همچنين سنتي 
بودن و دستي بودن فرآيند توليد آن، خليل دست به كار ماشيني زدن توليد ترمه شد. زيرا اين 

نيز براي تامين  -بواسطة داشتن سرماية موروثي–نياز را حس كرده بود و از نقدينگي مطلوبي 
ش. به ثمر نشست و خليل اولين كسي شد كه  46اين نياز برخوردار بود. اين مهم در سال 

  توليد ترمه در يزد را، كامال ماشيني ساخت.مكانيسم 
قبل از ماشيني شدن توليد ترمه، خليل با دو دستگاه ماشين دستي، كه ارث پدري بود، 

كرد. اولين دستگاهي كه شخص خليل براي كارگاهش خريد، الساعت را اداره ميكارگاه وقت
ين برادران نيز به احتمال زياد صفا خريداري شد. ادستگاه ماكوپراني بود كه از برادران اخوان

خريداري كرده بودند  (محبوبي  4آن دستگاه را از شركت سهامي ريسندگي و بافندگي اصفهان
  ). 111 -109: 1368اردكاني، 
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خليل اعتقادي به واگذاري امالك و اموال و دارايي خود پس از مرگ نداشت و زماني كه 
در قيد حيات بود، اموال خود را طبق قانون ارث بين فرزندانش تقسيم كرد. به محمدرضا و 

آالتي براي شروع كار داد و مند به نساجي بودند تجهيزات و ماشينمحمدصادق كه عالقه
ترين توليدي شخصي گرفت. در كنار واگذاري كارگاه به فرزندانش، مهمبراي هر كدام مجوز 

آالت بود را نيز بين فرزندان تقسيم كرد و فقط باال و  ماشينهاي دهاش كه همان زميندارايي
آباد يزد كه به دليل مشاع بودن، درگير مشكالت حقوقي شد و ماند قطعه زميني در نصرت
  ). 19/10/95ت (مصاحبة نگارندگان با محمدرضا خجسته، هنوز حل نشده باقي مانده اس

پيشكسوت حرفة «ش. از طرف ادارة صنايع و معادن وقت يزد به عنوان  77خليل در سال 
انتخاب شد. او يك بار ازدواج كرد و همسر او از خانوادة مشيريان بود كه از قنادان » نساجي

كردند كه ن در محلة فهادان يزد زندگي ميو نبات ريزان قديمي يزد بودند و در كوي يوزدارا
آمدند. خليل سه پسر و چهار دختر از خود به جا هاي متمول يزد به شمار مياز خانواده

  ش. از دنيا رفت. 1380گذاشت. او در سال 
  تداوم كسب و كار در نسل سوم؛ محمدرضا و محمدصادق خجسته 2,7

ش. در يزد و در همان محلة  1329ر شهريو 29محمدرضا خجسته؛ فرزند ارشد خليل در 
پدري به دنيا آمد. دوران دبستان خود را در مدرسة ادب گذراند و سيكل خود را از دبيرستان 

ترين مدارس يزد بود گرفت. در دبيرستان رشتة علوم طبيعي را انتخاب افشار كه از قديمي
درش راه آلمان را پيش كرد و در دانشگاه آزاد در رشتة پزشكي قبول شد. اما به اصرار پ

گرفت. در آموزشگاه مخبرالدولة يزد در ليست اعزام دانشجويان به آلمان قرار گرفت و 
ش. به آلمان رفت و در كلن آلمان دورة كالج  49توانست نفر اول اين ليست شود و در سال 

ترن را گذراند. او عالقة زيادي به رشتة برق داشت ولي چون پدر راغب نبود، در كايزرسال
ليسانس، مهندسي نساجي خواند رشتة نساجي را براي تحصيل انتخاب نمود و تا مقطع فوق

ش. به ايران برگشت. در اين سال در يزد ازدواج كرد و به اتفاق همسرش به  55و در سال 
ش. براي هميشه به ايران بازگشت و عالوه بر فعاليت در كارگاه  61آلمان بازگشت و در سال 

  نشگاه آزاد يزد نيز به تدريس رشتة نساجي و طراحي پارچه پرداخت. پدر، در دا
محمدرضا خجسته جداي از تحصيالت دانشگاهي و سواد علمي، از كودكي با كار و 
حرفة پدري آشنا بود. تحصيل در آلمان امتياز توامان تحصيل و كسب تجربه را براي او به 

بردند. هاي گوناگون نساجي ميديد به كارخانهارمغان آورد. در آلمان دانشجويان را براي باز
) در ايالت بايرن lindau) بود كه در شهر ليندا اُ (durinehها دورينه (يكي از اين كارخانه
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شد. در آن كارخانه او با هاي تخصصي نساجي در آن به وفور يافت ميقرار داشت و ماشين

(مصاحبة نگارندگان با محمدرضا هاي ژاكارد، گروسه و هنو اشتوبلي آشنا شد دستگاه
). در سفرهاي خارجي پدرش، هم نقش مترجم خليل را داشت هم مهندس 12/2/96خجسته، 

آالت براي پدر و پيگيري آن را به عهده داشت. به مشاور و نقش مهمي در سفارش ماشين
  دستگاه از آلمان سفارش داد. 6سفارش پدر و با حمايت ماليِ او، 

ر دو فرزندش (محمدرضا و محمدصادق) كه در كار نساجي بودند خليل خجسته به ه
كارگاه شخصي داد و اعتقاد داشت كه هر كدام بايد جداگانه كار كنند و كسب و كار شخصي 

به محمدرضا رسيده  -بلوار جمهوري–قرآن يزد خود را داشته باشند. در زميني كه در دروازه
اين كارگاه به قدري گسترده بود كه بسياري از بود، كارگاه پتوبافي تاسيس كرد. فعاليت 

 5شهر و اراك از دل آن بيرون آمدند. او در ادامه، از كارخانة اميد اصفهان نساجانِ بنامِ قائم
اي بافندگي خريداري كرد و مشغول پتو بافي شد (مصاحبة نگارندگان با دستگاه حرفه

  ). 28/10/95محمدرضا خجسته، 
هاي بافندگي وليدي، او در امر تدريس و مشاوره دادن به ساير شركتهاي تدر كنار فعاليت

در يزد و تهران و اراك فعاليت داشت. امروزه نيز در كنار ادارة كارگاه پدري و تدريس در 
گستر مشغول طراحي پارچه است. محمدرضا خجسته يك دانشگاه آزاد يزد، در شركت بافت

باشند. از بين فرزندانش هستند كه همگي دختر ميبار ازدواج كرده و حاصل آن سه فرزند 
  دهد.فقط زينب وارد حرفة خانوادگي شده است و راه آبا و اجدادي خود را ادامه مي

ش. در يزد به دنيا آمد و در رشتة  1336محمدصادق خجسته، ديگر فرزند خليل در سال 
كارداني در اين رشته، التحصيل شد. پس از دريافت نساجي از انستيتو رازي اصفهان فارغ

كارشناسي ارشد را در رشتة كسب و كار گرفت. هر چند از كودكي در كسب و كار پدر 
ش. و پس از پايان دورة سربازي به شكل مستقيم وارد كسب  58فعاليت داشت ولي در سال 

دار شد و كارت و كار شد و توسط پدر ادارة كارگاه و فروشگاه ميدان باغ ملي را عهده
  براي او صادر شد.» بافندگي محمدصادق خجسته«ايي شناس

عضو فعال اتاق بازرگاني يزد بود و امروز نيز معاون  -ش. 84تا  78از –او چند سال 
داران اين شهر است. مدت كوتاهي نيز مدير عامل شركت دركشت از اتحادية گلخانه

بازرگاني است ولي هاي فعال در امر گلخانه بود. هر چند هنوز در عضويت اتاق شركت
كند (مصاحبة نگارندگان با حضور فعالي در آن ندارد و در انتخابات آن شركت نمي

ش. از موسسة تحصيالت تكميلي فن پردازان  1396. در سال 8/3/97محمدصادق خجسته، 
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را گرفت. او يكبار ازدواج كرده و چهار فرزند دارد  DBAو دكتراي  MBAفوق ليسانس 
  ختر هستند.ها دكه همگي آن

  پشتوانة خويشاوندي خانوادة خجسته 3,7
خانوادة خجسته در ابتداي امر با مشاركت خانوادگي گستردة اعضاي زيادش كه شامل عموها 

مند و شد فعاليت خود را آغاز كرد. هر چند اين مشاركت به شكل نظامها ميو عمه
صميمانه، اما توام با تعهد و وجدان كاري، گرديد، اما در فضايي كامال سيستماتيك اعمال نمي

هاي شهري رخ داد و سبب ساز جدايي شد. با تغيير و تحوالت كالني كه در خانوادهانجام مي
تر اما كار و اقتصاد از خانه و خانواده شد، خانوادة خجسته نيز رفته رفته، شكل كوچك

  تري گرفت.منظم
از منزل، شكافي را بين جهان سنتي كار و  جدايي كار از خانه و گسست حجره و كارگاه

اي كه در زمان جهان مدرن ايجاد كرد. خانوادة خجسته نيز از اين امر مستثني نبود. به گونه
ها خليل، مكان فيزيكي كار و منزل در مجاورت يكديگر بود و فقط يك در فاصلة بين آن

كند بايد به اين فعاليت مي اي كه در كسب و كاريبود. خانوادة كارآفرين و هر خانواده
ها آگاه باشد و بتواند با مديريت، اين خالء را پر كند. رفته رفته و با مدرن شدن ساختار شكاف

اجتماعي ايران، همان گونه كه پيشتر در مورد گروه خويشاندي و نهاد خانواده در ايران توضيح 
به شكل خانوادة كوچك داديم، خاندان خجسته نيز از حالت خانوار گسترده خارج، و 

  توليدكننده در آمد. 
  هاي مديريتي در كسب و كار خانوادگي خجستهمدل4,7

هاي گوناگون مديريتي در كسب و كارهاي خانوادگي از منظر طبق آنچه پيشتر در بخش مدل
رسيم كه كسب و كار خانوادة خجسته، در نسل اول بنيانگذار نظري گفتيم، به اين نتيجه مي

آن، يعني حسين عباس با مدل كاپيتاني كه مختص كسب و كارهاي كوچك در آغاز راه است 
خليل خجسته، بواسطة تمركز كسب و كار در دست يك نفر، با مدل شروع شد و در زمان 

امپراطوري راه بنگاه ادامه يافت. از آنجا كه اين كسب و كار خانوادگي هيچگاه شكل موسسة 
به خود نگرفت، در نتيجه، مدل خانوادة تيمي كه توسط خانوار گسترده  داري گستردهسرمايه

آمد، در نتيجه، محمدرضا و محمدصادق به كار نميشود، براي ادامة حيات آن اتخاذ مي
اي، چراغ اين كسب و كار را روشن نگه داشتند. در خجسته، با استفاده از مدل خانوادة حرفه

ايِ كسب و كار توسط اعضاي محدود خانواده اعمال گرديد كه با اين مدل، مديريت حرفه
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تا اين بنگاه خانوادگي هر چند در تكيه بر پشتوانة مادي و معنوي خانوادگي سبب گرديد 

  ابعاد كوچك، اما با ثبات و تداوم به حيات خود ادامه دهد.
  سرماية موروثي خانوادگي خجسته 5,7

بر اســاس چارچوب نظري و مفهومي ســرماية موروثي؛ هم در شــكل عيني و هم در قالب 
نوادة خجســـته با   خواهيم برد كه خا  هابيتوس، چه از منظر كمي و چه از نظرگاه كيفي، پي    

ستفاده كرده        بهره سب و كار ا ستوار براي تداوم ك شينة ا ست و بجا از اين پي اند. به گيري در
شكل كامال   اي كه فارغ از امالك، كارخانه و ماشين گونه آالت، نام و اعتبار خليل خجسته به 

سب و كار و تداوم آن        سهيل ك شده و باعث ت سل بعدي خانواده منتقل  شود.  كارآمدي به ن
اين رويه عموما در ايران و خصوصا در مورد كسب و كار خانوادة خجسته خيلي به چشم       

ــته  مي ــتوانة گذش ــب و پش ــل و نس اي محكم، تا حد زيادي آينده را تامين آيد. تكيه بر اص
ستاي راه    كند. براي نمونه ميمي سته در را شينة اثرگذار خليل خج سب و  توان به پي اندازي ك

سال     كار محمدرضا خج  شاره كرد. او در   350ش. براي تامين نقدينيگي نيازمند  1361سته ا
هزار تومان بود. از آنجايي پدرش، خليل، تمايلي به پول قرض دادن به فرزندانش نداشــت، 
او را نزد عزيزاهللا مشكي كه از تجار و ريسندگان بنام يزد بود فرستاد. مشكي جداي از وجه     

اين امر فقط بواســـطة «ا خجســـته داد كه به گفته خودش نقد، دو تن نخ نيز به محمدرضـــ
(مصــاحبة نگارندگان با محمدرضــا خجســته،  » ســفارش پدر و توصــية او به مشــكي بود 

صدق مي      19/10/95 سوم خانواده نيز  سل  ساله، در مورد ن اي كه زينب كند؛ به گونه). اين م
شود،  ي كه به او سپرده مي هايخجسته در گفتگو با نگارندگان اذعان داشت، بسياري از طرح   

است (مصاحبة نگارندگان با   » نوة خليل خجسته و دختر محمدرضا خجسته بودن   «ناشي از  
ــته،  ــكلي، ارتباط  9/11/95زينب خجس ــرمايه و اندختن ثروت در هر ش ). فراهم آوردن س

  اقتصادي عامل انساني دارد. -مستقيمي با پايگاه خانوادگي و طبقة اجتماعي
گيرد. هر چند نهاد خانواده    ه تا حد زيادي از طريق خانواده صـــورت مي    بازتوليد طبق   

ست، ولي       شده ا سيار زيادي  ».  همچنان در بازتوليد طبقه نقش مهمي دارد«دچار تغييرات ب
ــده در نهاد خانوادة خجســـته كه كارگاه           233(كرامپتون، همان:   ها،  ). ســـرماية اندوخته شـ

شامل مي آالت و ناآباد، ماشين هاي نصرت زمين سبب گرديد تا    م و اعتبار خانوادگي را  شد، 
شد. خانواده        شته با سب و كار دا شاياني به تداوم اين ك بازتوليد طبقه و انتقال دارايي، كمك 
ــهراب بهداد و فرهاد نعماني  نقش بنياديني در بازتوليد طبقه و نابرابري دارد. همانگونه كه س

صلي انتق «گويند: مي سرماية مادي و فرهنگي  خانواده مكانيزم ا ال مالكيت و كنترل دارايي و 
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است. خانواده تعيين كنندة شرايط اوليه و مسير پيشرفت مورد انتظار افراد در كسب امكانات     
). مصداق عيني و گواه تاريخي اين موضوع،   252: 1387(بهداد و نعماني، ». زندگيشان است  

سرماية موروثي نسل اول خانوادة خجست    شكل كامل و متناسب با    هابيتوس و  ه است كه به 
هاي بعدي اين خانواده رسيد و توانست با   ساختار اقتصادي و بافتار اجتماعي ايران به نسل    

ــد.    ايفاي نقش به مثابة بازتوليد ثروت، نقش مهمي در تداوم اين كســب و كار داشــته باش
له داليل مهمي بود هاي خليل خجسته بين فرزندش در زمان حياتش نيز از جمتقسيم دارايي

سب و كارهاي       سب و كار درگير اختالفات عديدة مالي كه در بين ك سبب گرديد اين ك كه 
  خانوادگي شايع است نشود و انتقال دارايي با سهولت صورت پذيرد.

 . نتيجه گيري8
پرسش اساسي كه از آغاز اين پژوهش سعي در يافتن پاسخش بوديم، چرايي و چگونگي 

ها به اين نتيجه رسيديم كه پيش و خانوادة خجسته بود. بر اساس يافته تداوم كسب و كار
بيش از هر عاملي، بايد نقش سرماية موروثي خانواده را در دوام و بقاي اين كسب و كار مد 

بواسطة داشتن  –داران نظر داشت. اين سرمايه بواسطة تعلق داشتن خانواده به دستة سرمايه
هاي پياپي بازتوليد شد و طبقة خانواده را در جايگاه ام در طول نسلمد -ابزار توليد و سرمايه

آالتي كه در اختيار خليل رفيعي از منظر مالي و اقتصادي ابقا كرد. كارگاه، امالك و ماشين
خجسته قرار گرفت و پس از او، به دو فرزندش محمدرضا و محمدصادق رسيد، شروع 

آباد و صادق هاي نصرتتر جلوه داد. زمينر آسانكسب و كار و گسترش و تداوم آن را بسيا
گيري آباد كه از حسين عباس به خليل خجسته به ارث رسيد، سبب گرديد تا خليل ضمن بهره

از اين سرماية غني و همچنين نام و آوازة حسين عباس، كار خود را به عنوان نساج و طراحي 
هاي مالي ولية خانواده كه هم شامل بخشماهر و خوشنام بهتر و بيشتر به پيش ببرد. حمايت ا

گرفت، شد و هم تامين نيروي انساني ماهر براي فعاليت در بنگاه را در بر ميكسب و كار مي
سبب گرديد تا اين كسب و كار خانوادگي با موانع كمتري بر سر راه خود روبرو شود. در 

ترينش وروثيِ نمادين را كه، مهمكنار اين سرماية موروثيِ عيني، بايد نقش و جايگاه سرماية م
شهرت و اعتبار نام خليل خجسته براي اطرافيان بود را نيز در نظر داشت؛ همان گونه كه 

هاي نگارندگان با اعضاي پيشتر در جاي جاي پژوهش با ارجاع به منابع نوشتاري و مصاحبه
از تالش و كوشش ارشد اين خانواده، مشخص ساختيم كه تا به امروز نيز نسل چهارم فارغ 

كارآفرينانه و نقش عامليتي، همچنان بواسطة ارتباط با نام خانوادگي خجسته توانسته بسياري 
تر از سايريني كه از هابيتوس و سرماية موروثي مكفي برخوردار از امور كسب و كار را، راحت
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نيز  نيستند، حل و فصل كند.اين موضوع در مورد نسل سوم يعني؛ محمدصادق و محمدرضا

اي رقم خورد اي كه شروع كسب و كار مستقل محمدصادق با مغازهبسيار اثرگذار بود. به گونه
هاي كه توسط خليل در اختيار او قرار داده شده بود. محمدرضا خجسته نيز به مدد حمايت

اي براي خود دست و پا كند. در كنار پدرش؛ خليل توانست نام و آوازة علمي و كارآفرينانه
شك عامليت و تالش عوامل اثرگذار بر تداوم و پيوستگي كسب و كار خانوادگي، كه بيهمة 

هاست، با تكيه بر تجربة و كوشش فردي و گروهيِ اعضاي خانواده، يكي از اثرگذارترين آن
تاريخي خانوادة خجسته در سپهر اقتصاد يزد، بايد نقش سرماية موروثي كه ارتباط تنگاتنگي 

اي تر از ساير عوامل دانست. سرمايهكنندهتر و تعيينكارآفرين دارد را برجستهبا طبقة خانوادة 
ها در دست خانواده كه با مالكيت و مديريت خاصِ اين كسب و كار، كه هر دوي اين شاخصه

بود، توانست در بازة زماني صدساله، خود را بازتوليد كند و نقش مهمي در ديرپايي اين بنگاه 
آالت، كارگاه، ابزارآالت و زمين) پايي و تداومي كه سرماية موروثي (ماشينداشته باشد؛ دير

هاي اقتصادي، نمادين، اجتماعي و فرهنگي) و عادات و سبك زندگي و هابيتوس (سرمايه
  خانوادگي نسل اول، نقش زيادي را در آن ايفا كرد. 
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 171...    تاثير طبقه و سرمايه موروثي بر تداوم كسب و كار خانوادگي

  
  نوشتپي

  
سال     شركت  -1 شتند. در  سترش كمي تاكيد دا هاي خانوادگي تا قبل از اين دوران فقط روي اندازة خود و گ

  شد..م اولين برنامة آكادميك براي مديريت كسب و كار خانوادگي تدوين 1980
شــمارد: طبقه به عنوان پرســتيژ، طبقه به عنوان نابرابري اقتصــادي و اجتماعي او ســه معنا براي طبقه بر مي - 2

  ).1396اجتماعي بالفعل يا بالقوه (كرامپتون،  -ساختارمند، طبقه به عنوان بازيگران سياسي
ــتفاده كرد و كمتر از هر   - 3 ــتر از هر متفكري از كلمة طبقه اس ــخن گفت.  ماركس بيش ــي در باب آن س كس

سوم    صل جلد  صفحه و نيم زمينه چيني كرد ولي مرگ   » سرمايه «آخرين ف شد. او يك  به نام طبقه نامگذاري 
مهلتش نداد. به تعبير التوسر آنچه كه ماركس دربارة طبقه گفت؛ عنوان: طبقه، سي و سه خط توضيح و سپس      

يافت درستي از مفهوم طبقه رسيد. كاري كه ادوارد پالمر   توان به درك و درسكوت. از البالي آثار ماركس مي 
شاهكار خود     سون در  ستان «تامپ ) براي making» (تكوين«انجام داد. او از لفظ » تكوين طبقة كارگر در انگل

طبقه بهره گرفت. بدين معنا كه ســاخت طبقه، يك فرآيند اســت و البته فرآيندي فعاالنه. همان قدر محصــول 
). از نظر او طبقه نه صــرفا يك چيز، كه يك رابطه 17 -13: 1396عامليت. (تامپســون،  شــرايط كه محصــول

ساني واقع مي    است. پديده  ساختار است و نه يك مقوله. طبقه در روابط ان شود و به عبارتي  اي تاريخي كه نه 
ساختار، رابطة ديالكتيكي ايجاد مي   شرايط خ   همواره بين انسان و  ود، نقش عامليت را شود و نيروي انساني با 

سون اعتقاد دارد طبقه هنگامي واقع مي ايفا مي سان   كند. تامپ شترك،  ها در نتيجة تجربهشود كه برخي ان هاي م
كنند. چه به ارث رسيده، چه به اشتراك گذاشته شده، همانندي منافعشان را بين خودشان احساس و تقرير مي       

ها در طبقه را انسان «منافع آنان متفاوت و معموال متضاد است.    هايي كه منافعشان با آن هم بر ضد ساير انسان   
همان،  ».(زيند. ســـرانجام نيز، همين يگانه تعريف طبقه اســـت      كنند كه تاريخ خويش را مي   حالي تعريف مي 

صورت  سته از فرآيندهايي كه فقط هنگامي مي   مقدمه). طبقه يك  ست، برخا توان بندي اجتماعي و فرهنگي ا
  كرد كه طي دورة تاريخي درازي تجلي يابند. شان مطالعه

بواسطة كافي نبودن سرماية شركت     17ش. بسيار فعال بود و پس از خرداد سال    1317شركتي كه تا سال    - 4
  برداري آن دچار مشكل شد.براي تامين احتياجات و هزينة قبلي، بهره

 
 
 

 


