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تغییرات ساخت اجتواعی بازار تْراى
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چکیذُ
زض ایه مقالٍ بٍ بطضؾی تغییرطات ؾراذت ارتمراٖی براظاض تُرطان برٍٖىرًان ییری اظ مُرمترطیه بررفَرای
اقتهازی ایطان پطزاذتٍ مری قرًز .مىٓرًض اظ ؾراذت ارتمراٖی ؾراذت َىزراضی برًزٌ ي تغییرطات ویرع زض
یک باظٌی ظماوی پىزاٌ ؾال بطضؾی قسٌ اؾت.
محًض ایه مُالٍٗ َىزاضَرای اذققری مطبرًٌ برٍ کؿر يکراض مریباقرىس کرٍ مرا زض ایره مقالرٍ اظ وُرا
تحت ٖىًان «َىزاضَای اذرق اقتهرازی» ورا مریبرطیم .بطضؾری تغییرطات َىزاضَرای اذرق اقتهرازی
اظ ن رُت زاضای اَمیرت اؾرت کرٍ پایبىرسی برٍ َىزاضَرای مرصکًض برطيظ َطگًورٍ ترلرق اقتهرازی زض
باظاض ضا محسيز میؾاذتٍ اؾرت .زظ برٍ شکرط اؾرت کرٍ ایره َىزاضَرا اظ زؾرتًضات مرصَبی وكر ت مری-
گطفتٍاوس.
زض ایه تحقیر تغییرطات ؾراذت ارتمراٖی براظاض تُرطان برا اؾرتدازٌ اظ ضيـ کیدری ي مهراحبٍ ٖمیر
با  27ودط اظ کؿراوی کرٍ زض براظاض تُرطان زض وقرفَرای مرتلرق اقتهرازی ي ایطاقتهرازی فٗالیرت زاقرتٍ-
اوس بطضؾی ي ياکايی قسٌ اؾت.
یافتررٍ َررای ایرره تحقی ر وكرران مرریزَررس تغییطاترری زض ؾرراذت ارتمرراٖی برراظاض تُررطان پسیررس مررسٌ ي
پایبىررسی بررٍ َىزاضَررای اذررق اقتهررازی زض برراظاض تُررطان کرراَف یافتررٍ اؾررت .بررٍٖررقيٌ مهرراحبٍ
قررًوسگان پررؽ اظ اقرراضٌ نررطی بررٍ تىررعل پایبىررسی بررٍ ایرره َىزاضَررا بررٍ پیامررسَای ن ماوىررس ضياد
زضياگًیی ،زال باظی ي کقَبرطزاضی زض براظاض تُرطان اقراضٌ کرطزٌاورسَ .مچىریه بطاؾراؼ یافترٍَرای ایره
تحقی میترًان ازٖرا ومرًز کرٍ کراَف پایبىرسی برٍ َىزاضَرای اذرق اقتهرازی زض براظاض تُرطان تحرت
ت ر حیط ،تغییررط اضظـَررا بررًزٌ ي تغییررط اضظـَررا ویررع اظ َطی ر میاویؿررم تغییررط بافررت ویررطيیکرراض زض برراظاض
تُطان بط پایبىسی بٍ َىزاضَای اذق اقتهازی ت حیطگصاض بًزٌ اؾت.
کلیذ ٍاشُّا :تُطان ،باظاضَ ،ىزاضَای ارتماٖی ،تغییطات ؾاذتاضی ،مصَ  ،وُازَای اقتهازی

 -1زاوكزًی زکتطی مؿائل ارتماٖی ایطان زاوكگاٌ قُیس بُكتی

Email: m.hosseini1969@gmail.com

ایه مقالٍ مؿترطد اظ ضؾالٍ زکتطی تحت ٖىًان «مُالٍٗ رامٍٗقىاذتی تغییطات ؾاذتی -کاضکطزی باظاض تُطان زض ویم
قطن اذیطٖ :لل ي پیامسَا» میباقس.
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هقذهِ ٍ بیاى هسألِ
باظاض تُرطان برا يؾرٗت تقطیبری َ 111یتراض 16 ،زضنرس اظ مؿراحت کرقن قرُط تُرطان ضا
قررامل مرریقررًز (کطیمرریَ .)1387 ،طچىررس برراظاض تُررطان قررسمتی زيیؿررت ؾررالٍ زاضز ام را
زض وتیزررٍی ضيو ر اقتهررازی زَررٍَررای چُررل ي پىزرراٌ َزررطی قمؿرری اؾررت کررٍ بررٍ
ٖىًان قل اقتهاز ایطان قىاذتٍ میقًز (کكايضظیان 1383 ،الق.)3 :
باظاضیرران کررٍ اظ قررسیمیتررطیه زیررٍَررای ارتمرراٖی ایررطان محؿررً مرریقررًوس ،افررطازی
پطودًش ي زض َرًل تراضید مٗانرط ایرطان وقرف ؾطوًقرتؾراظی ضا ایدرا کرطزٌ اورس اظ رملرٍ
نَا مری ترًان برٍ تكرییل مزلرؽ يکرقی تزراض (.ٌ1263ـ ،).پیرطيظی وًُرت تىبراکً
(.ٌ1267ـ ،).پیررطيظی رىرربف مكررطيَیت (.ٌ1285ـ ،).حًررًض زض مزلررؽ مؤؾؿرران
ي وقررف وُررا زض ؾررقًٌ احمررس قرراٌ (.ٌ1314ـَ ،).مطاَرری بررا ضيحرراویًن زض بررٍ قررسضت
ضؾررریسن زکترررط محمرررس مهرررس (.ٌ1331ـ ،).وًُرررت ملررری کرررطزن نرررىٗت ودرررت
(.ٌ1329ـ ).ي پیررطيظی اوقررق اؾررقمی (.ٌ1356-1357ـ ).اقرراضٌ ومررًز .شکررط ایرره
ویتٍ اَمیت زاضز کرٍ باظاضیران وقرف تر میه مرالی رطیرانَرای ارتمراٖی ي ؾیاؾری فرً
ضا ویع بٍ ُٖسٌ زاقتٍاوس (اظاىسی.)135 :1385 ،
برراظاض تُررطان اظ حیررج يرررًز وُازَررای ارتمرراٖی مؿررتقل ویررع زاضای اَمیررت بررًزٌ
اؾررت .ییرری اظ وُازَررای بؿرریاض مُررم زض برراظاض تُررطان وُرراز مررصَ مرریباقررس کررٍ
ؾرراظماوسَی َىزاضَررای اذققرری زض کؿ ر ي کرراض برراظاض ضا ُٖررسٌزاض بررًزٌ اؾررت .پایبىررسی
باظاضیرران تُررطان بررٍ َىزاضَررای مررصکًض باٖررج قررسٌ اؾررت کررٍ باظاضیرران قررسیمی زض
فٗالیررتَررای اقتهررازیقرران بررٍ ُٖررس ي پیمرران ذررًز بؿرریاض يفررازاض باقررىس .نَررا َب ر
اضظـَا ي ؾىه مصَبی برٍ قرطایٍ قرطاضزاز کرٍ -مٗمرًز قرداَی اُْراض مریقرس -پایبىرس
بًزوررس .زض چىرریه چُ راضچً َىزرراضی اگررط فررطزی اظ قررطایٍ قررطاضزاز ترُرری مرریومررًز،
تًؾٍ باظاضیَای زیگرط برٍقرست مزراظات مری قرس ي افرطاز اظ مٗاملرٍ کرطزن برا اي پطَیرع
مرریکطزوررس .بررٍ ایرره نررًضت بررًز کررٍ ظیرران کقَبررطزاضی ي یررا ٖررس ضٖایررت َىزاضَررای
اذققرری زض فٗالیررتَررای اقتهررازی یررا «اذررق اقتهررازی» بیكررتط اظ ؾررًز ن بررًز ي
بىررابطایه امیرران کقَبررطزاضی ي کاضَررای ذررقح زیگررط بررٍ حررساقل ممیرره مرریضؾرریس .زض
چىرریه فًررای ارتمرراٖی مبرراززت اقتهررازی بررٍ ؾررًُلت اوزررا مرریپررصیطفت ي َعیىررٍ
َطفیه مبازلٍ زض حساقل بًز.
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رساًِّا
ضؾاوٍَای رمٗی َم میتًاوىس َىزاضَای ارتماٖی ضا تقًیت کىىس ي َم وان ضا قدتٍ
ؾاظوس .زض ایه میان ،تلًیعیًن ابعاض مىاؾبی زض اوتقال اَقٖات ،مًظـ ٖمًمی ،ایزاز وگطـ
مخبت یا مىدی ي یا تغییط وگطـ ارتماٖی ي اقتهازی مطز اؾت ( ظاز اضمیی.)5 :1378 ،
با گؿتطـ اضتباَات ي ضؾاوٍَای رمٗی ،ي اؾتدازٌی اوبًٌ يؾایل نًتی ي تهًیطی،
گؿتطٌی ارتماٖی قسن افطاز بیكتط قسٌ ي وقف ذاوًازٌَا زض تطبیت ي ارتماٖی کطزن
کًزکان بٍ َمان میعان کاَف مییابس .بٍٖباضتی زیگط ،با ودًش تلًیعیًن بٍ ذاوًازٌ ،افطاز زض
مٗطو پیا َایی قطاض میگیطوس کٍ واذًاؾتٍ ،شَىیت وان ضا زؾتیاضی کطزٌ ،بٍ ؾًگیطی
اضظقی وان رُت میزَس رُت ایه ؾًگیطیَا ،زض ضاؾتای ٖقی ي مىافٕ فطؾتىسگان ن
پیا َاؾت ،ي ایه يؾایل ویع ٖمًما ي اؾاؾا با َسح ت حیطگصاضی بط ضيی رامٍٗ ابسأ قسٌاوس
(ضفیٕپًض .)5 :1378 ،حال اگط فطؾتىسگان ،پیا َایی ضا پرف کىىس کٍ زض ضاؾتای تطيیذ ي
تبلیغ زیه ي اضظـ َای زیىی باقس ،ت حیط مخبتی بط فط یىس ارتماٖی قسن افطاز (زض رُت
زیىی قسن) ذًاَس زاقت ،ي اگط ذقح ایه امط نًضت پصیطز ،افطاز پیا َایی ضا زضیافت
ذًاَىس کطز کٍ مغایط با بايضَای زیىی اؾتَ .مچىیه ،اگط فطؾتىسگان پیا کؿاوی باقىس
کٍ بطای افطاز ،مُم ي قابل تًرٍ ي احتطا َؿتىس (زیگطان مُم ،ي گطيٌ مطرٕ) ،ایه پیا َا،
بٍ قست مخبت تلقی قسٌ ي بٍ ؾطٖت پصیطفتٍ میقًوس ي زض ًَل ظمان زضيوی میگطزوس.
زض ایه میان اوتقال پیا َای مغایط با زیه نَم بٍ قیًٌَایی بؿیاض حطفٍای ي پىُان،
ت حیطاتی بٍ مطات بیكتط اظ تطفىسَای قیاض ي قابل مكاَسٌ زاضز .وبایس اظ وٓط زيض زاقت کٍ،
َمٍی قبیٍَا بٍ یک قیل ویؿتىس ي قبیٍَای زیىی ،کٍ وؿبتقان بٍ قبیٍَای
ایطزیىی واچیع اؾت ویع پیا َای زیىی پرف میکىىس .زض ایه میان ماًَاضٌ وقف مؤحطی
زاضز .البتٍ ایه ضا َم میزاویم کٍ تیىًلًغیَای پیكطفتٍ زاضای رىبٍَای مخبت ي مىدی
میباقىس کٍ بٍ قطایٍ اؾتدازٌکىىسٌ بؿتگی زاضز (ضفیٕپًض .)263 :1376 ،اما ،اال
قبیٍَای تلًیعیًوی ،مبلّغ فطَىگ ؾطمایٍزاضی ي مازیگطی ي حتی زض مًاضزی فطَىگ
يسزیىی َؿتىس ،تماقاگطان نَا اضظـَای مازی زضیافت میکىىس ،اگط فطزی زاضای
بايضَای ٖمی زضيوی قسٌی زیىی وباقس ي ظمیىٍی واضيایتی اظ زیه ویع زض اي مُیا باقس ،بٍ
تسضیذ بايضَای زیىی ذًز ضا اظ زؾت ذًاَس زاز ي اظ اوزا اٖمال زیىی مىهطح ذًاَس قس.
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ًظريِّای اجتواعی دربارُ بازار
زض ابتسا بایس متصکط قس ؾًُض ظیط بٍ بطضؾی وٓطات اوسیكمىسان ارتماٖی زضباضٌ باظاض
پطزاذتٍ اؾت کٍ َطکسا بٍوًٖی میتًاوىس زض تبییه تغییطات ؾاذتی باظاض تُطان مؤحط
باقىس .اما بىا بٍ ززیل امیانقىاؾاوٍ ي َمچىیه نًضتبىسی ایه تحقی  ،وٓطیٍ ؾاذتی-
کاضکطزی بیف اظ وٓطیٍَای زیگط مسوٓط میباقس.
ًظريِ هاکس ٍبر ()Max Weber
ماکؽ يبط ( )1921-1864ییی اظ چُطٌَای بطرؿتٍ رامٍٗقىاؾی اقتهازی بٍ قماض
می یس .يبط بىیانگصاض وٓطی رامٍٗقىاؾی اقتهازی بًزٌ ي مُالٗات تزطبی يی باٖج
پیكطفت ایه ضقتٍ قسٌ اؾت ).(Swedberg, 1998
يبط زیه ضا یک ٖامل ضيبىایی ي يابؿتٍ بٍ ظیطبىای اقتهازی ومیزاوس ي مٗتقس اؾت کٍ
زیه ،زض بؿیاضی اظ مقإَ ي مطاحل تیامل تاضیری ،ارتماٖی ،ؾیاؾی ي اقتهازی وقف
بؿیاض مُم ي اؾاؾی ایدا کطزٌ اؾت (یاضی ،1384 ،بٍ وقل اظ وًشضی .)528 :1381،اي زض
تحلیل َبقاتی زیه بٍ ایه وتیزٍ ضؾیسٌ کٍ زیهِ َیچکسا اظ قكطَای ارتماٖی ،يابؿتگی
نچىان ضيقىی بٍ ماَیت ن قكطَا وساضز (کطای  .)386 :1382 ،با يرًز ایه ،ضابٍُ بیه
اقتهاز ي زیه ضا ودی ویطزٌ ي مٗتقس اؾت کٍ قساؾت زیىی با ضَایی اظ ؾىتگطایی اقتهازی
بٍ میعان ظیازی تًٗیق میقًز (يبط.)42 :1374 ،
يبط ٖىًان میکىس کٍ قطٌ انلی محاؾبٍپصیطی ،يرًز یک محیٍ ارتماٖی باحبات ي اظ
ایه ضي قابل پیفبیىی اؾت .ایه قطٌ تا حس ظیازی با ایزاز «مقطضات قاوًوی» محق
میقًز  .بط ایه اؾاؼ ،مداَیم قاوًوی اظ قبیل قطاضزاز ي مالییت تٗاضیدی ضيقه ي زظ ازرطا
پیسا میکىىس ي -اظ َطی وُازَای ازاضی -بٍ نًضتی ایطقرهی اٖمال میقًوس .ایه امط وٍ
تىُا حقً ضا بٍ ؾمت ٖققوی قسن ؾً میزَس ،بلیٍ امیان میزَس تا با تًرٍ بٍ
ؾابقٍای کٍ اظ پیامسَای قاوًوی ٖمل ویطزن َطحَای قطاضزاز بٍ تیالیق قاوًویقان زض
زؾت اؾت ،مٗامقت باظاض محاؾبٍپصیط قًز.
يبط وٍ تىُا بٍ ييٗیت ٖیىی باظاض ي ٖققویت مًُٗح بٍ َسح تًرٍ زاضز بلیٍ بٍ َمان
اوساظٌ َم بٍ ایه مًئً تًرٍ میکىس کٍ مباززت باظاض ضيادزَىسٌی وًٖی رُتگیطی
شَىی وؿبت بٍ حؿابگطیاوس کٍ اظ حمایت ؾایط مىابٕ فطَىگی کىتطل ضيقمىس ي ضؾمی
(ماوىس اذق پطيتؿتاوی) ویع بطذًضزاض اؾت .قایان شکط اؾت کٍ ت حیطگصاضتطیه کاض يبط
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اذق پطيتؿتان اؾت .ایه احط بط زلمكغًلی کلی يبط زض مًضز تسيیه مىافٕ ي ٖقایس ایسٌ ل
ي مازی متمطکع اؾت.
يبط ازٖا میکىس کؿی کٍ بٍ پطيتؿتاوتیع ظاَساوٍ مٗتقس اؾت ،با ضظيی وزاتزازٌقسن
اوگیعٌ میگیطز ي بط َمان اؾاؼ ویع ٖمل میکىس (یک مىدٗت یا حًا مصَبی )1ي ظماوی کٍ
چىیه اتداقی بیافتس مىدٗت یا حًا زیىی با مىدٗت اقتهازی زضمی میعز .وتیزٍی ایه
تطکی  ،ظاز قسن ویطيی ٖٓیمی اؾت کٍ قیس ؾىتی ي يساقتهازی مصَ بط مطز ضا
متققی کطز ي ضيحیٍا ی اضائٍ زاز کٍ مًضز پؿىس (ٖققٍ) فٗالیت ؾطمایٍزاضاوٍ بًز
).(Smelser & Swedberg, 2005: 8-10

ًظريِ اهیل دٍرکین ()Emile Durkheim
زيضکیم ییی اظ بطرؿتٍتطیه مرالدان فایسٌبايضی بًز .يی مسٖی بًز فطز مسضن ،محهًلِ
رامٍٗ بٍ مىعلٍی یک وٓم اذققی اؾت ي وٍ رامٍٗ بٍ مىعلٍی یک وٓا اقتهازی نطح.
2
اظ زیسگاٌ زيضکیم ي ٖالمان رامٍٗقىاؾی اقتهازی بٗسی (اظ رملٍ پاضؾًوع ي اؾملؿط
 ،)1956فایسٌبايضی وٍ تىُا بطای رامٍٗ کٍ حتی بطای ذًز باظاض َم مبىایی وامًرٍ اؾت.
ذًز ایسٌ ی مباززت مىٓم مبتىی بط قطاضزازَای اذتیاضی بیه افطاز ،يرًز وًٖی وٓم اذققی
ضا اظ پیف مدطيو میگیطز ،چطا کٍ زض یک رامٍٗ قطاضزازَای مٗسيزی نطفا بط مبىای
محاؾبٍی ودٕ قرهی محتط قمطزٌ میقًوس .اظ ایهضي ،قطاضزازَا مؿتلع ؾُ وٓاضت ي
ارباضی بازتط اظ ؾُ ن مباززتی اؾت کٍ ٖمق زض رامٍٗی باظاض لیبطال رطیان زاضز.
چىانکٍ زيضکیم ذاَط وكان میؾاظز« ،زض َط قطاضزاز یک ٖىهط ایطقطاضزازیِ» ایطقابل
تقلیل يرًز زاضز کٍ ٖباضت اؾت اظ فطو انًلی يرًز یک ؤً اقتساض اذققی کٍ مًر
زظ ازرطا بًزن قطاضزازَا می قًز .ایه ٖىانط ایطقطاضزازی مٗمًز زض قیل مقسضات قًایی
ي اقتساض زيلت ْاَط میقًوس اما حتی ایهَا ویع نطفا قًاَسی ٖیىی اظ پیًوسَای اذققی
ٖمی تطوس کٍ يرًزقان بطای مقبًلیت بركیسن بٍ َط ؤً مزاظات ضؾمی ي وُازی يطيضی
اؾت .زض انل وگطاوی انلی زيضکیم ایه بًز کٍ با گؿتطـ تقؿیم کاض زض رامٍٗ ي بٍ تبٕ ن
پیكطفت َای اذیط اقتهازی (زض فطاوؿٍ) ممیه اؾت با میسان زازن بٍ َمٕ فطزیٖ ،ىهط
اذققی اظ بیه بطيز ).(Smelser & Swedberg, 2005: 10
1. a religious interest
2. Smelser
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زض ياقٕ وافصتطیه اؾتسزلَای زيضکیم حًل محًض تقؿیم کاض میچطذس کٍ تحًلی زقیقا
مسضن زض قیاؼ با اوسیكٍَای ضيقىگطی اؾت ،ظیطا اوسیكٍی ضيقىگطی اظ ایه ایسٌ ؾطچكمٍ
میگطفت کٍ رامٍٗ مبتىی بط افطاز مزعّایی اؾت کٍ بط اؾاؼ مبازلٍی مىافٕ قرهی ذًز،
بٍ ٖقس قطاضزازَایی میپطزاظوس کٍ متقابق يابؿتٍ بٍ َطح زیگط اؾت .زيضکیم کاض ذًز ضا اظ
یک الگًی َمبؿتگی میاوییی ااظ میکىس کٍ مبتىی بط قباَت اًٖاؾت ي يیػگی ن یک-
زؾتی ي يحست يرسان رمٗی اؾت .تقؿیم کاض مسضن واقی اظ فط یىسی اؾت کٍ َی ن
«يْایق تا رایی کٍ َمٍ ضا زضبطبگیطز ،تقؿیم میقًز»(َمان  .)218اظ ایه رُت ،وٓم
مسضن واقی اظ تزمٕ افطاز ویؿت ،بلیٍ واقی اظ فط یىس تدییک میباقس ي زظ اؾت کٍ
میان«برفَای ترههیقسٌ» ضابٍُی مؿتمطی بطقطاض باقس ،بًٍَضیکٍ ایه برفَا
بتًاوىس يْایق ضا بٍ ًَض مُلً میان ذًز تقؿیم کىىس.
زيضکیم َمچىیه بط مبىای ظمان ي تساي  ،ایه مًئً ضا مُطح میکىس کٍ مباززت ضا
وبایس بط حؿ َمظماوی ي واَمظماوی مباززت ،کٍ مكرهٍی باظاض ولًکقؾیک اؾت ،مًضز
بطضؾی قطاض زاز .بلیٍ بٍ رای ن بایس مباززت ضا بط حؿ ضيابٍ متقابل پایساضتطی کٍ
وكاوگط َمبؿتگی اضگاویک زض یک رامٍٗی مبتىی بط تقؿیم کاض اؾت ،تدؿیط کطز.
بٍ ایه تطتی  ،زيضکیم وُایتا بط ایه ٖقیسٌ اؾت کٍ زض رامٍٗی مسضن َمبؿتگی اذققی
بط اؾاؼ مسلی اضگاویک اظ وٓم ارتماٖی پسیس ذًاَس مس .البتٍ اي ومیگًیس کٍ تقؿیم کاض
ذًز بٍ ذًز گًوٍَای رسیسی اظ َمبؿتگی ایزاز میکىس .زض ياقٕ ،تقؿیم کاض زض يَلٍی
ورؿت یک ویطيی بٍقست متدطّزکىىسٌ اؾت کٍ افطاز ضا بط حؿ وقفَای مىحهطبٍفطز ي
رای ياقٗیقان زض زاذل اضگاویؿم ارتماٖی اظ ییسیگط متمایع ي تدییک میکىس.
اما تقؿیم کاض زض ٖیه حال وان ضا اظ قیس ؾاذتاضَا ي مٓاَط رمٗی ؾىتی ویع کٍ پیفتط
فطاَم کىىسٌی مباوی اذققی وٓم ارتماٖی بًز ،ضَا میؾاظز اما زض ایه ييٗیت یک رامٍٗ
چگًوٍ میتًاوس باظ َم بطقطاض بماوس؟
با تًرٍ بٍ ایه مقسمات ،اظ وٓط زيضکیم باظاض بٍتىُایی ومیتًاوس وٓم ارتماٖی پسیس يضز،
بلیٍ ذًز ویاظمىس وٓم اؾت .با ایه َمٍ ،وٓم ارتماٖی واچاض بایس گًوٍای اظ وٓم باقس کٍ با
1
مىاؾبات باظاض ي تقؿیم کاض گؿتطـیافتٍَ ،ماَىگ باقس .چىان کٍ اؾلیتط بٍ وقل اظ ًَلته
( )1992: 189یاز يض میقًز اگط زض یک رُان تدطّزیافتٍی مسضن ،پیسایف مباوی اذققی
َمبؿتگی«بٍ َیچ يرٍ با ویطيَای العا يض َمطاٌ وباقس ،پؽ بایس زض قال کىفَای فطزی،
1. Holton
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ي بٍ يیػٌ زض قال تیالیق فطزی زض قبال افطاز زیگط ْاَط قًز ».فطزبايضی تٗبیطی لعيما
مسضن اظ پیًؾتگی ارتماٖی اؾت :نچٍ زظ اؾت يرًز ویطيَایی اؾت کٍ بٍرای تًقق زض
فطز شضٌياض ي ایطارتماٖی -بٍ قیلی کٍ مسوٓط فایسٌبايضی اؾت -فطزبايضی اذققی ضا
پیكطفت زَىس .اظ ایهضي زيضکیم با اتیا بٍ ایه اؾتسزل کٍ رامٍٗ میتًاوس بطذی اظ
اضظـَای ااظیه ضا زض چاضچً تقؿیمکاض ضقس ي پطيضـ زَس ،بٍزوبال ایزاز وًٖی « ییه
فطزیت» اؾت کٍ مُمتط یه اضکان ن اضظـ قائل قسن بطای يابؿتگی متقابلَ ،مطاٌ با
احتطا بٍ افطاز ي تًرٍ بٍ ظازی ي بطابطی وان اؾت اما اضظـَایی کٍ زيضکیم مُطح
میکىس ،رعء حقً اؾاؾی یا اذتیاضات فطز ناح مىافٕ قرهی بٍقماض ومی یس ،بلیٍ اظ
قبیل َىزاضَا یا بايضَایی ارتماٖی اؾت کٍ متیدل اوزا يْایق ي کاضکطزَای تُی قسٌ اظ
يرسان رمٗی پیكیهاوس .اظ ایه زیسگاٌ ،ناح انًل اذققی بًزن ي بٍزوبال مىافٕ قرهی
ضفته ،وٍ اضظـَایی کامق متًاز ي وٍ چىانکٍ فایسٌبايضان گمان میکىىس ،اضظـَایی
َمؿان َؿتىس .چىانکٍ ًَلته ذاَط وكان می ؾاظز ،اظ وٓط زيضکیم ،يارس انًل اذققی
بًزن بٍ مٗىی اویاض ودؽ ویؿت بلیٍ بٍ مٗىی «تقـ ودؽ زض قبال تیالیق اذققی» اؾت
(َمان  .)191ایه تا حسی قبیٍ ضاٌحل يبط زض مًضز مؿ لٍی مسضویتٍ اؾت کٍ يرًز انًل
اذققی زض با مىف ي مؿلًلیت ضا زظ میزاوؿت ،انًلی کٍ َم يطيضی بًزن اوترا َای
فطزیَ ،م تبٗیت فطز اظ اضظـَای يازتط ضا ییؿان بٍ ضؾمیت میقىاؾس.
«ما بایس تًرٍ زاقتٍ باقیم کٍ قطاضزازَا وٍ تىُا بایس بط حؿ ضيایت َطفیه باقس،
بلیٍ بایس حقً َطفیه قطاضزاز ضا َم محتط قماضز» (اؾلیتط ،بٍ وقل اظ تامپؿه،
.)155:1985

زيضکیم ي بؿیاضی اظ اوسیكمىسان ارتماٖی مسضن کٍ کاض ذًز ضا اظ اوتقاز بٍ مسضویتٍی
ؾطمایٍزاضی ي فایسٌگطا ااظ میکىىس ،بط ناوس کٍ رامٍٗی باظاض بٍ میعاوی کٍ
محاؾبٍگطیَای فایسٌبايضاوٍ ضا زض ظوسگی ضيظمطٌ مٗمًل میکىسٖ ،مق ضیكٍ ذًز ضا َم
میظوس ،ظیطا بًٍَض مساي قالًزٌَای َىزاضی ي َمبؿتگی فطیه ذًز ضا کٍ بطای حبات
ذًیف ویاظمىس ن اؾت ،فطؾًزٌ میؾاظز .ایه قیًٌی اؾتسزل قیلَای مرتلدی بٍ ذًز
میگیطز .زيضکیم ٖىًان میکىس کٍ رامٍٗی باظاض ومیتًاوس با َسح یافته مبىایی بطای حبات
زض زيضٌی مسضن ،بٍزوبال ضیكٍَای گصقتٍی َمبؿتگی (اظ رملٍ زیه) باقس ،اما کؿان
زیگطی چًن قًمپیتط1بط ناوس کٍ رامٍٗی باظاض بطای تًمیه پیفقطٌَای اؾاؾی باظاض اظ
1. Schumpter
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قبیل اوًباٌ ،قبًل تُٗسات ،محتط قمطزن قطاضزازَا ،انًل اذققی کاض ي ماوىس نٖ ،مق
بٍ فطَىگِ انًل ؾىتی ن يابؿتٍ اؾت .اما با يرًز ایه ،حاض ي پیامسَای ودٕ قرهی باظاض ي
«ترطی ذق » ؾطمایٍزاضی کٍ مُاب ن «َط چیع مقسؼ ،وامقسؼ میقًز» ،ایه مىابٕ
اذققی ي َمبؿتگی فطیه ضا میفطؾایس ي اظ بیه میبطز.
يبط گًوٍَای متدايت متٗسزی اظ ایه ؤً اؾتسزل ضا مُطح میکطز کٍ مكًُضتطیىف
تًيی اي زضباضٌ ی ایه مًئً بًز کٍ مباوی زیىی اذق ِ کاض پطيتؿتانَا چگًوٍ بٍ زلیل
تًفیقات مازیقان بٍ تسضیذ يٗیق می قًز .بىا بٍ اؾتسزل مُم زیگطی کٍ بل 1ظیطوًیؽ
قبق امسٌ اؾت بىابطایه حصح قًز( )1979مُطح کطزٌ« ،تىاقًات فطَىگیِ» بىیازیه
ؾطمایٍزاضی اظ قیافی ؾطچكمٍ میگیطز کٍ بیه انًل لصتبايضاوٍ ياذق پطيتؿتاوی (کٍ اظ
اوًباٌ کاضی حمایت میکىس) يرًز زاضز.
ًظريِ تالکَت پارسًَس
اقتهاز زض وٓطیٍ ولًکقؾیکَا بٍنًضت بىیاوی مؿتقل اظ رامٍٗ زض وٓط گطفتٍ میقًز ،اما
زض مقابل زض رامٍٗقىاؾی اقتهازی بٍ تٗبیط پاضؾًوع2ظیطوًیؽ حصح قًز-زض کتا ؾاذت
کىف ارتماٖی -3ییی اظ ذطزٌوٓا َای رامٍٗ ي لصا میمل وٓا ارتماٖی محؿً میقًز
( .)Smelser & Swedberg, 2005: 3-4تالیًت پاضؾًوع کؿی اؾت کٍ ظمیىٍی ضقس
رامٍٗقىاؾی اقتهازی ضا فطاَم کطز .وٓطیٍپطزاظان مىافٕ نچىان کٍ پاضؾًوع اقاضٌ میکىس
ومیتًاوىس اظ پؽ مؿللٍ َابعی وٓم بط یىس (.)Smelser & Swedberg, 2005: 13
برف آٖم ضاٌحل پاضؾًوع پیطامًن مدًُ فطَىگ زيض میظوس کٍ اي ن ضا وًٖی چؿ
ارتماٖی قلمساز میکىس .پاضؾًوع زض حاض ايلیٍاـ کٍ یک ؤً بطزاقت يبطی اظ وٓطیٍی
کىف ارتماٖی بٍحؿا می یس ،بٍ قیلگیطی کىفَای مًُٗح بٍ َسح ،بٍ مخابٍ
کىفَایی مٗىیزاض اظ وٓط فاٖقن نَامیپطزاظز .اظ نرا کٍ ایه کاض َىًظ َم قازض بٍ حل
مؿللٍ ی اوؿزا ارتماٖی زض ييٗیت تٗاضو اضظقی ویؿت ،تًرٍ پاضؾًوع بیف اظ پیف بٍ
مدًُ وٓا (ؾیؿتم) ارتماٖی مًُٗح میقًز کٍ مزمًٍٖی کاضکطزی اظ وُازَاؾت .زض
چاضچً ایه وُازَاؾت کٍ اضظـَای فطَىگی ،کىفَا ضا العا يض میؾاظوس .اظ وٓط يی
مًئً تحلیل رامٍٗ قىاذتی ایه اؾت کٍ ؾىت فطَىگی تا چٍ حس زض َىزاضَای ارتماٖی
1. Bell
2. Parsons
)3. The Structure of Social Action (1937
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العا يض یا زض اضظـَای وُازیقسٌ ضؾًخ کطزٌ اؾت .بٍٖباضت زیگط ،ؾىت فطَىگی تا چٍ
اوساظٌ تًاوؿتٍ اؾت اظ لحاِ رُتزازن بٍ کىفَا ،وقف ارباضَای َىزاضی ضا ایدا کىس
(اؾلیتط ،128 :1386 ،پاضؾًوع بٍ وقل اظ مک کاضتی.)1984:216 ،1
پاضؾًوع بٍ ایه تطتی بط ن اؾت کٍ اقتهاز َمًاضٌ زض یک چاضچً وٓم ارتماٖی رای
گطفتٍ اؾت .پاضؾًوع ي اؾملؿط ( )1956اؾتسزل میکىىس کٍ َیچ وُاز یا نًضتبىسی
ارتماٖی ومیتًاوس بٍ نًضت ذالم اقتهازی باقس ،بلیٍ «يرٍ اقتهازی» بٍ ییی اظ چُاض
يْیدٍ یا کاضکطز ٖامی کٍ َط وٓا ارتماٖی بایس اوزا زَس ،یٗىی کاضکطز اوُبا  ،قباَت
زاضز (ؾٍ کاضکطز یا يْیدٍی زیگط ٖباضتاوس اظ ویل بٍ َسح ،اوؿزا ي حدّ الگًی پىُان).
ممیه اؾت بٍ وٓط بطؾس کٍ وُازَای رُان ياقٗی اظ قبیل باظاض یا بىگاٌَای اقتهازی تقطیبا
بٍنًضت اوحهاضی بٍ ییی اظ کاضکطزَا مًُٗح َؿتىس (مخق باظاض بٍ کاضکطز اوُبا مًُٗح
اؾت) ،اما ایه مًئً بٍ َیچ يرٍ ناز ویؿت .وُاز باظاض زظ اؾت با امًضی چًن حدّ
الگً (فطَىگ) ،ویل بٍ َسح (زؾتًضالٗملَا ي مقسضات ؾیاؾی) ي اوؿزا (بطقطاضی
چاضچً َا ی َىزاضی حابت) ویع ؾط ي کاض زاقتٍ باقس .مخق کاضکطز اوؿزا کامق با نچٍ
زيضکیم ن ضا قلمطي اؾتقطاض قًاٖس باظی میوامیس ،مىُب اؾت .قلمطيی کٍ مطز ضا زض
گطماگط ضقابت اقتهازی ،بٍ وقفَا ي مىاؾبات ارتماٖی ،بٍيیػٌ بٍ وُاز قطاضزاز ي ضفتاض ي
ؾلًک «بىگاٌزاضی» متُٗس میکىس (اؾلیتط ،129 :1386 ،بٍ وقل اظ ًَلت-262 :1992 ،2
.)259
اظ ایه ضي ،وٓطیٍی وٓا َا یا ؾیؿتمَای پاضؾًوع ،مباززت باظاض ضا بٍ ذاَط اوؿزا بركی
ؾیؿتمی ن ،زض چُاضچً حدّ وٓم ارتماٖی رای میزَس ،اما زض َمان حال ن ضا بٍ
قال مداَیمی اؾاؾا ؾیاؾی ،فطَىگی ي َىزاضی ي ویع مدًُ ولًکقؾییی ٖققویت
میضیعز  .اظ وٓط پاضؾًوع ویعَ ،ماوىس زيضکیم ،فطَىگ ي َىزاضمىسی زض تما ابٗاز فٗالیتَای
ارتماٖی ضؾًخ مییابىس.
ًظريِ آرًگ کشاٍرزياى
بٍظٖم کكايضظیان «باظاض» انُقحی پط باض ي فكطزٌ اؾت .باظاض ي قیل يندی ن ،باظاضی
زضبطگیطوسٌی مٗاوی متٗسزی زض ظبانَای فاضؾی ي اوگلیؿی اؾت .مدًُ باظاض ضا میتًان زض
1. McCarthy
2. Holt
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قطح یک میان ،یک اقتهاز ،یک ضيـ ظوسگی ،یک َبقٍ ي ومازی اظ حیات اؾقمی یا
ذايضمیاوٍای بٍ کاض بطز .ایه تٗسز وقفَا ي ابٗاز ،اظ باظاض مًيًٖی بطای مُالٗات مٗماضی،
مطز قىاؾی ،اقتهازی ،رامٍٗقىاؾی ،تاضیری ي ؾیاؾی بٍزؾت زازٌ اؾت کٍ یا مؿتقیما
بٍ تحلیل باظاض پطزاذتٍاوس یا اظ ن بٍٖىًان رعء میمل مُالٍٗی ذًز بط رًامٕ ذايضمیاوٍای
بُطٌ بطزٌاوس .انُقح باظاضی ویع اظ رملٍ ٖىايیىی اؾت کٍ ایسٌَا ي کلیكٍَایی ضا زض اشَان
ایزاز میکىس ،چىسانکٍ میتًاوس قامل تهًیطی بیط یا مصمً باقس .بٍ ضام بطذی افطاز ،باظاض
ي اَالی ن ،زوبالٍضي یک ظوسگی اذققی ي پاک َؿتىس .زض حالیکٍ بطذی زیگط باظاض ضا بٍ
نًضت ؾىگط ؾىتگطایی کًضکًضاوٍ تًنیق میکىىس .بٍٖقيٌ زض ؾدطوامٍَا ي مىابٕ اطبی
َالٍای وامتٗاضح ي ایطمٗمًل ،حتی َمیه يرٍ ؾىتگطایی باظاض ضا زض بطگطفتٍ اؾت
(کكايضظیان.)141 : 1383 ،
زض تٗطیق بیه شَىی باظاضیان تُطان ،بٗس رغطافیایی باظاض بؿیاض ومایان اؾت .کكايضظیان
( )1383زض مهاحبٍَای ذًز با باظاضیَای تُطان ،ذطزٌفطيـَا ي ویع کاؾ َای ذاضد اظ
باظاض زضیافت کٍ االبا مُمتطیه ویتٍ زض تٗطیق نَا اظ باظاض ٖباضت بًز اظ محسيزٌ میاوی
مٗیه .يی میگًیس اظ مىٓط زاذلی ،تٗطیق ايلیٍ باظاض یک فًای فیعییی اؾت .ظماویکٍ اي
وٓط باظاضیان تُطان ضا زض مًضز مٗىای باظاض ي باظاضی ؾًال میکطز ،تقطیبا َمگی پاؾد ذًز ضا
با یک تٗطیق فیعییی قطئ میکطزوس :نَا باظاض ضا بٍنًضت فًای فیعییی بیه ذیابانَای
مًلًی،ذیا 15 ،ذطزاز ،ي مهُدی ذمیىی تًنیق میکطزوس .ویتٍ قابل تًرٍ زض ایه
مهاحبٍَا ایه اؾت کٍ:
«تساي تاضیری فًای باظاض بٍ تقًیت رىبٍی فًایی باظاض کمک میکىس ،رىبٍای کٍ باظاض ضا
اظ ؾایط ياحسَای باظضگاوی (مطاکع ذطیس ي ؾایط میانَای تزاضی) ي فًاَای ٖمًمی متمایع
کطزٌ اؾت .بسين تطزیس ،اگط قما نقسض کٍ بایس ي قایس زض باظاض وبًزٌ باقیس ومیتًاویس یک
باظاضی قًیس .بىابطایه باظاض با یس وٍ تىُا بطاؾاؼ ٖملیطز بلیٍ بطاؾاؼ مكرهات فًایی ویع
تٗطیق قًز :باظاض فقٍ یک باظاض ویؿت ،بلیٍ میاوی بطای باظاض اؾت» (کكايضظیان1383 ،
الق.)164 :
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بازار بِعٌَاى يک هَرد سٌتی

1

ایه یک زیسگاٌ قسیمی اؾت کٍ زض ایه زیسگاٌ ،باظاض متكیل اظ یک ضيـ کلی ظوسگی اؾت
کٍ ضؾً اقتهازی ،حؿاؾیتَا ی ؾیاؾی ،ضيابٍ ارتماٖی ي ٖقایس ایسئًلًغیک ضا زض قال
«ؾىتی» زضبطمیگیطز .ایه َطظ تلقی َمچىیه بٍ پیچیسگی باظاض اقاضٌ زاضز ي وكان میزَس
باظاض تُطان فطاتط اظ یک برف نطفا اقتهازی اؾت (کطیمی .)1387 ،ایه ؤً بطزاقت اظ باظاض
ضا میتًان ٖمستا تحت ت حیط وٓطیٍی مسضویعاؾیًن زض مدًُ زيگاوٍ «ؾىتی -رسیس» زاوؿت
(ضيکؽ بطي.)35 :1371 ،
مىكاء ایه َطظ تلقی ،فطيیٍای اؾت کٍ َب ن وٓا َای ارتماٖی ،اظ رملٍ وٓا َای
ؾیاؾی ،ياحسَایی رامٕ ،محسيز ،ذًزکدا ي پابطرا زض وٓط گطفتٍ میقًوسَ .ماوىس وٓا َای
بیًلًغییی ي میاوییی ،وٓا َای ارتماٖی ویع زضينزازَایی زضیافت میکىىس (ٖملیطزَایی
کٍ بایس تحق یابىس) ي اظ َطی ؾاذتاضَای ذًز بطينزازَایی ضا ایزاز میکىىس کٍ بٍ وًبٍ
ذًز ممیه اؾت مزسزا بٍ زاذل وٓا تعضی قًوس .بىابطایه ،ظماوی کٍ زضينزازَا مسضن
قًوس  ،بایس تطکی ؾاذتاضَا ویع زض رُت بط يضز ویاظَا اوُبا پیسا کىىس .بسیهتطتی
مًفقیت یا قیؿت وٓا  ،با میعان تًاوایی ن زض اوُبا با ویاظَای رسیس مسضویعاؾیًن ي
تًمیه بقای وٓا ارتماٖی تٗییه میقًز.

عدم انطباق ساختاری با محیط پیرامون

تغییر نظام بازار

شکل  :9هذل تحلیلی تغییرات بازار بر اساس ًظريات هذرًیساسیَى

وٓطیٍپطزاظان مسضویعاؾیًن ،زگطگًوی ضا حطکتی وٓا مىس اظ ؾىتگطایی بٍؾًی تزسز
میزاوىس .ؾىتگطایی بٍ مٗىی ًٖامل فطَىگی ي اضظـَا اؾت کٍ اظ رملٍ ضيابٍ مؿتحیم
ذًیكايوسی ،زاز ي ؾتس «ؾازٌ» ،قیًٌَای ایطمؿتقیم حیمطاوی ي ٖس اضتباٌ تداَم میع
(ییپاضچٍ) با ناحبان اقتساض ضا قامل میقًز (کكايضظیان .)143 : 1383 ،زضحالیکٍ
وًگطایی مزمًٍٖای اؾت اظ اضظـَا ي ندات قرهی ،اظ رملٍ تحطک ،فطزگطایی ي ضيحیٍی
کاض فطیىاوٍ ای کٍ بطای وًؾاظی رامٍٗ زظمىس .ایه مزمًٍٖ ،بٍ وًبٍ ذًز تبسیل بٍ یک
رطیان تیاملی میقًز کٍ افعایف ضقس اقتهازی ،پیچیسگی ارتماٖی ،متدايت قسن
1. Traditional Case
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ؾاذتاضَا ي یا تمایعات ؾاذتاضی بىا بٍ گدتٍ اظکیا ( )191 :1386ي گؿتطـ ویاظَا ي
ْطفیتَا اظ مكرهات ن اؾت.

شکل  :9ابعاد سٌت گرايی ٍ ًَگرايی

تا ؾالَای اذیط ،اال مُالٗات زض مًضز ایطان ،با ضيییطز مسضویعاؾیًن مًضز تًرٍ بًز.
حطکت ایطان اظ قیل ؾىتی بٍؾًی مسضویتٍ مًيًٖی اؾت کٍ زض ایه مُالٗات مُطح قسٌ
اؾت.
با ایه ضيییطز باظاض ضا میتًان بٍذًبی زض َبقٍبىسی فطَىگ ؾىتی رای زاز .مىكاء ایه
ؾىتگطایی ي ٖلل قُٗی ن مكرم ویؿت ،اما نچٍ مؿلم اؾت اقاضات محققان زض ایه
ظمیىٍ اؾت کٍ مدًُ باظاض ضا با یک ؾطی انًل کلی ي مزمًٍٖای اظ ًْاَط ي مٗیاضَای
مكتطک ییی میزاوىس .کكايضظیان ( )1388ازٖا زاضز یک ومًوٍ مُم اظ کاضبطز ایه ضيییطز زض
مًضز ایطان ،مطبًٌ بٍ تحقیقات وییی کسی 1اؾت .يی کٍ بٍ زضؾتی باظاض ضا زض حیٍُی
«ؾىتی» قطاض میزَس ،باظاضَا ضا ایه گًوٍ قطح زازٌ اؾت:
اکخط نَا [باظاضیَا] زض مقايمت ٖلیٍ يابؿتگی بٍ اط ي گؿتطـ اؾلً اطبی متحسوس،
اگط چٍ کازَای اطبی بٍ يفًض زض باظاضَا بٍ فطيـ میضيوس .ضقس ؾًپطماضکتَا،
فطيقگاٌَای بعضگ ي کازَایی وٓیط فطـَای ماقیىی کٍ با قالی ایطاوی ضقابت میکىىس ،بط
تؿلٍ اطبیَا بط اقتهاز ایطان افعيزٌ ي وقف باظاض ضا کاَف زازٌ اؾت .وٍ تىُا کؿاوی کٍ زض
باظاض حزطٌ زاضوس ،بلیٍ افطازی کٍ بٍ َطی ؾىتی ي وٍ مسضن بٍ ذطزٌفطيقی ي نازضات کاز
ي مهىًٖات میپطزاظوس ،باظاضی َؿتىس .باظاضیَا یک "َبقٍ" زض مدًُ ماضکؿیؿتی ن
1. Nikki R. Keddie
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ویؿتىس .چطا کٍ بٍ َط مرتلدی با ابعاضَای تًلیس اضتباٌ زاضوس ...بٍ ایه تطتی انُقح
باظاضی وٍ تىُا بط محسيزٌ باظاض ي فطَىگ اؾقمی ؾىتی تمطکع زاضز ،بلیٍ بٍ َمان اوساظٌ ویع
زض اضتباٌ با تزاضتَای کًچک ،تًلیس ي باویساضی با ماَیتی ٖمستا ؾىتی یا تىُا اوسکی
وًگطا ،مٗىا پیسا میکىس (کسی.)244 :1391 ،
«ایه تحلیل میتًاوساقاضٌا ی زض مًضز اضتباٌ ندات فطَىگی باظاض ي مًقٗیت ن زض
اقتهاز رُاوی زضبط زاقتٍ باقسَ .ط چىس اضتباٌ میان ایه زي ؾاذتاض تهطی وكسٌ اؾت ،بىا
بٍ ززیلی ،ایه اضتباٌ لعيما بایس بؿیاض پیچیسٌ باقس .بًٍَض مخال ضابٍُ اکخط برفَای باظاض
با اقتهاز رُاوی متدايت اؾت .باظاضیَا ٖمًما اظ گؿتطـ باظضگاوی زض ؾالَای 1961ي71
بُطٌمىس قسوس ي بؿیاضی اظ اًٖای باظاض پیًوسَای وعزییی با اًٖای برفَای بٍ انُقح
اطبی بطقطاض کطزٌ بًزوس» (کكايضظیان.)145 : 1383 ،

رشد مظاهر اقتصادی

کاهش نقش

نظام توزیع نوین

بازار

مدرنیته

شکل  :9هذل تحلیلی ظَْر ًظام تَزيع ًَيي ٍ تغییر بازار کذی

ًظريِ هارک گراًٍَتر

1

ماضک گطاوًيتط با بطضؾی وقف زيؾتان ي قىایان زض کاضیابی ،پیكتاظ ضيییطز قبیٍای زض
باظاض گطزیس (ؾًئس بطگ .)1387 ،يی بٍ ظمیىٍ َای فطَىگی ارتماٖی کىف اقتهازی تًرٍ
می کىس ي زض مقا اضائٍ یک مسل ارتماٖی زض ظمیىٍ اقتهازی ،میگًیس َم مىاؾبات ضؾمی،
َم مىاؾبات ایطضؾمی بٍ فط یىسَای اقتهازی قیل میزَىس (گطاوًيتط 1985 ،ي َمچىیه
اؾلیتط.)182-181 :1386 ،
ماضک گطاوًيتط ( )1985مٗتقس اؾت کٍ َم ضيییطز اقتهاززاوان ولًکقؾیک ي َم ضيییطز
اقتهاززاوان ظمیىٍ گطا ،کىف اقتهازی ضا وٍ اظ َطی ؾاذتاضَا ي تٗامقت بلیٍ اظ َطی
َبیٗت اوؿان مدًُ ؾاظی میکىىس  .اقتهاز ولًکقؾیک تهًیطی اظ اوؿان اضایٍ میکىس
(اوؿان اقتهازی )2کٍ کمتط اظ حسی کٍ بایس ي قایس میتًاوس مىاؾبات ارتماٖی اي زض رامٍٗ
ضا باظتا زَس ،تهًیطی بطذًضزاض اظ ؾطقتی بىیازی کٍ مؿتقل اظ تٗامقت ارتماٖی ي
1. Mark Granovetter
2. homo economicus
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حًًض ي ًًٖیت اي زض رامٍٗ اؾت .بٍ َطظ مكابُیَ ،طفساضان زیسگاٌ ظمیىٍگطا ي میت
اقتهاز اذققی ،ضيایتی شضٌایقسٌ اظ َبیٗت اوؿان بٍ زؾت میزَىس کٍ ویطيی محطکٍی
اٖمال اوؿان ضا وٍ اوگیعٌَا ي مىافٕ بلیٍ ؾطؾپطزگی بٍ رامٍٗ ي َىزاضَای زضيوی ي ٖمًمی
مٗطفی میکىس .گطاوًيتط مٗتقس اؾت:
«َط زي بطزاقت مكتطکی اظ کىف ي تهمیمگیطی کىكگطان فطزی زاضوس .زض ضيایتی کٍ بٍ
مىاؾبات ارتماٖی اوؿان زض رامٍٗ کمتط اظ حسی کٍ بایس بُا میزَس ،تدطزیافته اوؿان اظ
ضيییطز مًی حساکخطؾاظی مىافٕ قرهی واقی میقًز اما زض ضيایتی کٍ بٍ مىاؾبات
ارتماٖی اوؿان زض رامٍٗ بیف اظ حسی کٍ بایس بُا میزَس ،ایه مًٗل واقی اظ ایه اؾت
کٍ الگًَای ضفتاضی کامق زضينظا محؿً میقًوس ي بىابطایه مىاؾبات ارتماٖی راضی
نطفا يارس حاضی رىبی بط ضيی ضفتاض اوؿان بٍ حؿا می یىس .ایه کٍ قاٖسٌی زضينظا
بًزن ضفتاض اوؿان زض انل ماَیتی ارتماٖی زاضز باٖج ومیقًز کٍ ایه زیسگاٌ با ضيییطز
مُلًبیتگطا تدايت اؾاؾی پیسا کىس .ضيییطزی کٍ تابٕ مُلًبیت اوؿان ضا تحت ت حیط ًٖامل
بؿیاض متىًٖی میزاوس ي اظ ایه ضي ضفتاض اوؿان ضا مت حط اظ َىزاضَا ي اضظـَا بٍ حؿا
می يضز ٖ .یه َمان بطزاقتی کٍ بٍ ت حیط مىاؾبات ارتماٖی بط ضيی ضفتاض اوؿان بیف اظ
حسی کٍ بایس بُا میزَس»(.)Geranovetter, 1985: 485

بىابطایه ،گطاوًيتط ایه زیسگاٌ ضا بٍ بطزاقتی قسیسا میاوییی اظ ضفتاض اوؿان متُم میکىس.
با ایه تدايت کٍ اوؿان اقتهازی بٍ َطظی ذًزکاض بٍ َسفف وائل میقًز کٍ ٖباضت باقس اظ
حساکخطؾاظی مُلًبیتف .اما اوؿان اذققی بٍ اَسافی زؾت مییاظز کٍ تحت ت حیط فط یىس
رامٍٗپصیطقسوف بٍ وان ضيی يضزٌ اؾت .زض َط زي زیسگاٌ ،کىف افطاز تابٕ يیػگیَایی
مٗیه اؾت ي حانل ضيابٍ راضی ي مًرًز ارتماٖی ویؿت ي تدايت نَا وٍ زض وحًٌ
تٗامقت فطز با اقتهاز یا ارتمأ بلیٍ زض قاٖسٌی تهمیمگیطی وُدتٍ اؾت.
گطاوًيتط مٗتقس اؾت کٍ «میعان مبؿًٌقسن ضفتاض اقتهازی زض ضيابٍ ارتماٖی» میان
رًامٕ ایطباظاضی کمتط اظ حسی اؾت کٍ محتًاگطایان ي وٓطیٍپطزاظان تًؾٍٗ ازٖا میکىىس ي
ایه ييٗیت با مسضویعاؾیًن بٍ اوساظٌای کٍ نَا مٗتقسوس تغییط ویطزٌ اؾت .بٍٖباضت زیگط،
پًزوی زض مًضز قست بؿٍ پیسا کطزن ضيابٍ اقتهازی زض ضيابٍ ارتماٖی میان باظاضَای
تاضیری مبالغٍ میکىس ي اَمیت ایه پسیسٌ ضا زض باظاضَای مسضن زؾت کم میگیطز .زض
ًٖو ،رامٍٗ قىاؾان اقتهازی رسیس مٗتقسوس کٍ بٍ کاضگطفته ضيییطزی بٍ اقتهازَا کٍ
کىفَای ٖامقن ضا زضين مزمًٍٖای اظ قبیٍَای رای میزَس کٍ بٍ کىفَای اوؿان
قیل میزَس ي باظاضَا ضا زض میان ي ظمان ذانی تٗطیق میکىس ،ما ضا زض قىاذت ضفتاضی کٍ
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بٍ وٓط میضؾس َم اظ حساکخطؾاظی ؾًز متابٗت میکىس ي َم زوبالٍ ضي مىُقی ایط اظ
ٖققویت ابعاضی اؾت ،یاضی ذًاَس کطز .انًل انلی رامٍٗقىاؾی اقتهازی ایه اؾت کٍ
کىف اقتهازی تحت ت حیط اوگیعٌَایی ایطاقتهازی اؾت( .بًٍَض مخال ،ت ییسَلبی،
رؿتزًی ق ن ي مقا  ،يضيز بٍ ارتمأ ي کؿ قسضت) وُازَای اقتهازی ،بٍ لحاِ
ارتماٖی زض چُاضچً تاضید ي مزمًٍٖای اظ مىاؾبات قسضت ي تطکیبی اظ وُازَا قیل
میگیطوس (کكايضظیان.)161 : 1383 ،

شکل  :9هذل تحلیلی تغییرات در ساخت اجتواعی بازار تْراى

رٍش تحقیق
زض ایه مُالٍٗ اظ ضيـ کیدی اؾرتدازٌ قرسٌ اؾرت .ییری اظ پریففرطوَرای مرا ایره برًز
کٍ وگطـ افطاز برٍ مخابرٍی وٓطیرٍَرای قرهری وران باظؾراظی یرا نرًضتبىرسی قرًز ي
زض تمررامی مطاحررل «مررته» ،پایررٍی باظؾرراظی ي تدؿرریط ضا تكررییل بسَررس (فلیررک-82 :
 .)83ززیررل زیگررطی کررٍ زض ایرره تحقی ر اظ ضيـ کیدرری ؾررًز بررطزٌ قررس ایرره بررًز کررٍ
ٖلی ضارم اکتكرافی برًزن ایره تحقیر مرا برٍزوبرال وگراَی ورً زضبراضٌ براظاض تُرطان -کرٍ
میررعان گرراَی زضبرراضٌ میاویؿررم َررای زضيورری ن بؿرریاض ومرریباقررس -ویررع بررًزیم ي ویررع زض
پی اضائٍی رعییراتی ْطیرق اظ پسیرسٌَرایی برًزیم کرٍ اوزرا نَرا برٍ ضيـ کمری – برٍ
َط زلیلی -مكیل می باقس (اؾتطياؼ ي کًضبیه.)19 :1387،
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ًوًَِی تحقیق ٍ شیَُی ًوًَِگیری
ومًوٍگیطی ،بٍ ٖىًان ییی اظ مُمتطیه مطاحل ضيـ کیدی زض ایه پػيَف ،تىُا مىحهط بٍ
ومًوٍگیط ی اظ افطاز مًضز مُالٍٗ وبًز ،بلیٍ زض مقإَ گًواگًوی اظ فط یىس تحقی  ،با
ومًوٍگیط ی ؾط يکاض زاقتیم .تهمیمات مطبًٌ بٍ اوترا ومًوٍ زض ایه قؿمت اظ تحقی بٍ
زي برف ٖمسٌ تقؿیم قس :ییی ومًوٍگیطی اظ افطاز ي مًقٗیتَا ي زیگطی ومًوٍگیطی اظ
میان اَقٖات گطز يضی قسٌ (فلیک.)153 :1387 ،
ًوًَِگیری ًظری

1

زض ومًوٍگیطی وٓطی -کٍ گاَی ومًوٍگیطی َسفمىسَ 2م ذًاوسٌ قسٌاؾتٖ -مًما مًاضزی
اوترا قسوس کٍ بٍنًضت ذال مؤیس یا وقىکىىسٌی تلًضی زضحال ًُْض بًزٌاوس ي وتیزتا
قُٗیت ي کاض یی بیكتطی بٍ مقًزت تحقی مصکًض میبركیسوس .مكرهٍی انلی
ومًوٍگیطی وٓطی زض ایه تحقی  ،مطتبٍ بًزن 3مًضزَا با فطایىس قیلگیطی مقًزت بًزٌ
اؾت کٍ ایه امط ذًز ییی اظ اؾتطاتػیَای مطبًٌ بٍ گطز يضی زازٌ زض تحقی کیدی بٍ
قماض می یس (فلیک 141 :1387 ،ي .)Corbin J, Strauss A, 2008: 175 153
زض ياقٕ زض ومًوٍگیطی وٓطی ،ما بٍزوبال مًاضزی بًزیم کٍ حساکخط تغییطات ضا اظ رُات
مرتلق زاقتٍ باقىس ،بٍٖىًان مخال ومًوٍَا ،تا حس امیانًَ ،ضی اوترا قسوس کٍ ضيییطزی
متدايت وؿبت بٍ تغییطات باظاض تُطان زاقتٍ باقىس ي َمیهًَض اظ ومًوٍَایی اؾتدازٌ قس کٍ
َط کسا بٍياؾٍُ پایگاٌ ارتماٖی کٍ زض باظاض زاقتىس ،وٓطاتقان وؿبت بٍ مؿ لٍ مًضز
تحقی متدايت بًز ،یٗىی َط کسا بٍياؾٍُی قغلكان ،ظايیٍی زیس متدايتی وؿبت بٍ
مؿللٍ زاقتىس .مخق زیس یک ضئیؽ باوک با یک ضيحاوی ي یا یک پیكیؿًت ي یا یک باضبط
وؿبت بٍ یک مؿ لٍ َمؿان ومیتًاوؿت باقس.
زض پاؾد بٍ پطؾف «تا چٍ ظماوی بایس ومًوٍگیطی ضا ازامٍ زاز؟» ،بایس گدت کٍ قاٖسٌی
کلی زض ومًوٍگیط ی وٓطی ایه اؾت کٍ ن ضا تا مًقٗی کٍ زض َط مقًلٍ بٍ «اقبأ وٓطی»4
بطؾیم ،ازامٍ ذًاَیم زاز (فلیک 141 :1387 ،ي َمچىیه محمسپًض.)325 -326 :1389 ،

1. Theoretical Sampling
2. Purposive Sampling
3. Relevance
4. Theoretical Saturation
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ؾاذتاض ي حزم ومًوٍ زض پػيَف حايط بٍ زلیل اؾتدازٌ اظ مهاحبٍَای ضيزضضي ي ٖمی
زض َی فطایىس پػيَف گؿتطـ یافت ،ي بٍ تٗساز  28مهاحبٍ با  27ودط کٍ زض وقفَای
ارتماٖی مرتلدی زض باظاض تُطان فٗالیت اقتهازی ي ایطاقتهازی زاقتىس زض ؾال 1388
ضؾیس .کٍ رسيل ظیط ومایاوگط ن اؾت.
جذٍل  :1خصَصیات ًوًَِ تحقیق ()1966

7

پیكیؿًت

َیات امىا باوک رايیس
ياضزکىىسٌ

1

11

باوک رايیس

---

8

ضيحاوی

ضئیؽ حًظٌ ٖلمیٍ ي اما
رماٖت

1

61

زفتط حًظٌ
ٖلمیٍ باظاض

---

ضيحاوی

اما رماٖت مؿزس
رامٕ

1

11

مسیط ٖالی ضتبٍ

ضئیؽ باوک ملی

1

11

مسیط ٖالی ضتبٍ

ضئیؽ باوک مُط

1

12

وائ ضئیؽ يقت
نىق ذطاظی

ياضزکىىسٌ لًظا ضایكی
ي بُساقتی

1

رديف

تعذاد هصاحبِ

6

پیكیؿًت

َیات امىا باوک رايیس

1

11

باوک رايیس

---

9

(دقیقِ)

5

پیكیؿًت

َیات امىا باوک رايیس

1

21

باوک رايیس

---

هصاحبِ

4

پیكیؿًت

ٖمسٌ فطيـ (ؾطاری)

1

41

باظاض

---

91

طَل هذت

3

پیكیؿًت

ٖمسٌ فطيـ (ذطاظی)

1

35

باظاض

---

هکاى

2

پیكیؿًت

ٖمسٌ فطيـ (ود)

1

41

باظاض

---

هتخصصیي

ًاهَفق

1

پیكیؿًت

ٖمسٌ فطيـ (ذكیباض ي
ریل)

1

41

باظاض

---

هَقعیت

تالشّای

شغل/سوت

مؿزس رامٕ

---

باوک ملی باظاض

1

باظاض

---

محل نىق
میسان 7تیط ي
فطيقگاٌ خ
قطیٗتی

1

13

تارط ؾُ متًؾٍ

ٖمسٌ فطيـ (پًقاک)

1

31

باظاض

---

14

تارط ؾُ متًؾٍ

ٖمسٌ فطيـ (قماـ)

1

31

باظاض

---

15

تارط ؾُ متًؾٍ

ٖمسٌ فطيـ (ؾطاد)

1

51

باظاض

---

21
45
31
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16

تارط ؾُ متًؾٍ

ٖمسٌ فطيـ (ؾطاد)

1

91

باظاض

---

17

تارط ؾُ متًؾٍ

ٖمسٌ فطيـ (لًاظ
ذاوگی)

1

31

حزطٌ تیمچٍ

---

18

تارط ؾُ متًؾٍ

ياضزکىىسٌ قاچا
(ضيؾطی)

1

31

باظاض

---

19

ياؾٍُ

لًاظ ذاوگی

1

51

حزطٌ تیمچٍ

---

21

کاضمىس

حؿابساض (قماـ)

1

31

باظاض

---

21

کاضگط ؾُ متًؾٍ

پًقاک

1

31

باظاض

---

22

باضبط

---

1

15

باظاض

---

23

مالک کاضگاٌ
تًلیسی

تًلیس کىىسٌ (رًضا )

1

31

باظاض

---

24

مالک کاضگاٌ
تًلیسی

تًلیس کىىسٌ (زؾتیف ي
رًضا )

1

91

کاضگاٌ تًلیسی
باظاض

---

25

مالک کاضگاٌ
تًلیسی

تًلیس کىىسٌ (زؾتیف ي
رًضا )

2

91

کاضگاٌ ي مغاظٌ
باظاض

---

26

کاضذاوٍزاض

تًلیسکىىسٌ ي ٖمسٌ
فطيـ (کدف)

1

11

باظاض

4

27

کاضذاوٍزاض

تًلیس کىىسٌ (مًاز
پتطيقیمی)

1

91

کاضگاٌ تًلیسی
باظاض

---

زض ایه مهاحبٍ َا محق تقـ کطز تا رایی کٍ امیان زاضز افطازی زض ومًوٍ تحقی
باقىس کٍ وؿبتا میان ؾال ي تزطبٍ ظیازی زض باظاض زاقتٍ تا امیان مقایؿٍ باظاض قسیم ي رسیس
زض ایه تحقی فطاَم قًز.
يافتِّای تحقیق
بطاؾاؼ اُْاضاتِ پاؾرگًیان ،زض مهاحبٍَای ٖمی ایه پػيَف ؾاذت ارتماٖی باظاض
تُطان تحت ت حیط اضظـَای مصَبی قطاض زاقتٍ ي تغییطاتی زض ن مكاَسٌ میقًز .زض ياقٕ
زض ؾاذت ارتماٖی رسیس پایبىسی بٍ َىزاضَای اذق اقتهازی تىعل یافتٍ اؾت.
پاؾرگًیان کٍ َمٍ مطز بًزوس حًل چى س محًض ؾره گدتىس .ییی اظ محًضَایی کٍ َمٍ
تقطیبا زضباضٌ ن ارمأ وٓط زاقتىس کاَف پایبىسی بٍ َىزاضَای اذق اقتهازی زض باظاض
بًز .وُا اُْاض میزاقتىس کٍ باظاض تُطان بٍ میعان ظیازی اظ وٓط ضٖایت َىزاضَای اذققی زض
اضتباٌ با کؿ ي کاض تغییط کطزٌ اؾت.
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علت تغییر ساخت اجتواعی در بازار تْراى
مُمتطیه مقًلٍ ای کٍ پاؾرگًیان زض مهاحبٍ کیدی بٍ ن اقاضٌ کطزوس مطبًٌ بٍ تغییطات
ؾاذت ارتماٖی باظاض تُطان بًز .اکخط قطی بٍ اتدا مهاحبٍقًوسگان (حسيزا  )%81بًُض
مؿتقیم بٍ ایه مًئً پطزاذتىس .یٗىی وُا مهاحبٍ ذًز ضا بٍ وُاز مصَ زض باظاض ي ت حیط
ایه وُاز بط ؾاذت ارتماٖی باظاض ي پیامسَایی کٍ متطت اظ کاَف پایبىسی بٍ َىزاضَای
اذققی زض باظاض –بٍٖىًان یک وُاز اقتهازی -بًز ماوىس کاَف نساقت زض مٗامقت ،ي بٍ تبٕ
ن کاَف اٖتماز کٍ ییی اظ ٖىانط بىیازیه زض ضيابٍ ي َمیاضی َای اقتهازی اؾت،
اذتهال زازوس.
یافتٍَای تدهیلی تط ایه تحقی کٍ زض ياقٕ بٍٖلت تغییط ؾاذت ارتماٖی باظاض تُطان
اقاضٌ زاضز ،زض چُاض بٗس ؾیاؾی ،ابٗاز اقتهازی ،ارتماٖی ،فطَىگی زض ظیط اضائٍ گطزیسٌ
اؾت.
بعذ سیاسی:
مقًزت ؾیاؾی زض اُْاضات پاؾرگًیان کمتطیه يظن ضا بٍ ذًز اذتهال زاز (کمتط اظ
 )%11ي تىُا زض ییی اظ مهاحبٍ َا ،بًٍَض وؿبتا قیاض بیان قس کٍ چًن وٓا ؾیاؾی ي
زیىی زض ایطان بٍ َم پیًوس ذًضزٌاوس ي زيلت َم ذًزـ کاؾ قسٌ اؾت زض وتیزٍ ٖمًما
زض باظاض کمتط بٍ اذق تًرٍ میکىىس ....ممیه اؾت مىًٓض ایه باقس کٍ اضتباٌ وٓا
ؾیاؾی ي وٓا زیىی ي َمچىیه زذالت وٓا ؾیاؾی زض امًض اقتهازی بطای کىكگطان
اقتهازی زض باظاض َعیىٍ ایسئًلًغیک ایزاز کطزٌ اؾت یٗىی چًن باظاضیان اظ زذالت وٓا
ؾیاؾی زض امًض اقتهازی واذكىًز می باقىس ي ایه وٓا با وٓا زیىی ویع مطتبٍ اؾت زض
وتیزٍ واذكىًزی وُا پایٍَای وٓا اضظقی وُا ضا تحتالكٗأ ذًز قطاضزازٌ ي باٖج کاَف
پایبىسی بٍ اذق اقتهازی زض باظاض قسٌ اؾت.
بعذ اقتصادی:
انلی تطیه مقًلٍ اقتهازی کٍ زض اُْاضات پاؾرگًیان بٍ ن اقاضٌ قس کاَف ضيو
اقتهازی باظاض تُطان بًز %81 .اظ پاؾرگًیان زض ایه تحقی اشٖان زاقتىس کٍ ضياد
زضياگًیی ،کقَبطزاضی ،زالیاضی ي ....باٖج کاَف ضيو اقتهازی باظاض تُطان قسٌ اؾت.
 %25اظ پاؾرگًیان ویع مسٖی بًزوس کٍ ًُْض فطيقگاٌَای ظوزیطٌای ي مطاکع بعضگ ذطیس ي
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ویع وٓا وًیه تًظیٕ (قطکتَای پرف کاز ي ) ...باٖج کاَف ضيو اقتهازی باظاض تُطان
قسٌ اؾت.
بعذ اجتواعی:
ییی اظ محًضَای یافتٍَای ایه تحقی کٍ حسيزا  %85پاؾرگًیان چٍ بٍ ًَض يمىی ي چٍ
بٍ ًَض قیاض بٍ شکط ن پطزاذتىس ،بٍ «َعیىٍی ارتماٖی مباززت» زض باظاض مطبًٌ بًز.
یافتٍَا وكان میزَس کٍ بٍزلیل کاَف پایبىسی بٍ َىزاضَای اذق اقتهازیَ«،عیىٍی
ارتماٖی مباززت اقتهازی» زض باظاض بیكتط اظ قبل قسٌ اؾت .اکخط قطی بٍ اتدا
پاؾرگًیان زض مهاحبٍَای ٖمی مؿتقیما بٍ گعاضـ افعایف زضياگًیی ،زالکاضی ي
کقَبطزاضی زض باظاض پطزاذتىس .پاؾرگًیان متصکط قسوس کٍ بٍ زلیل افعایف زضياگًیی زض
باظاض ،مٗامقت بٍ ضاحتی ي ؾًُلت  51ؾال پیف نًضت ومیگیطز .ییی اظ پیكیؿًتان
میگدت« :ازن ایه حطح َا ویؿت (مىًٓض پایبىسی بٍ اذق اقتهازی) ازن بایس کقَت ضا
محیم وگٍ زاضی تا باز یا کؿی وبطز[ .قبق] اگط کؿی يضقیؿت میقس ،بایس فامیلف ایه ضا
حل میکطز( ...ازن بٍ يضقیؿت قسٌَا َم ومیقًز اٖتماز کطز) چًن زضياگًیی ي
زالباظی ظیاز قسٌ اؾت».
ٖقيٌبط وچٍ شکط گطزیس ییی زیگط اظ ًٖامل مؤحط بط تغییطات پایبىسی مصَبی زض باظاض
تُطان کٍ پاؾرگًیان اظ ن یاز میکطزوس ،تغییط زض بافت رمٗیت ي یا بٍ بیان زیگط تغییط زض
تطکی ویطيی کاض باظاض زض پىزاٌ ؾال اذیط میباقس .بطاؾاؼ یافتٍَای ایه تحقی تغییط
بافت رمٗیت زض باظاض تُطان بٍ ؾٍ برف تقؿیم میقًز -1 :يضيز وؿل زي باظاضیَا-2 ،
يضيز باظوكؿتگان قغلَای ازاضی بٍ باظاض تُطان ،ي  -3يضيز ظوان بٍ باظاض تُطان بٍٖىًان
ذطیساض ي فطيقىسٌ.
ٖامل ذط کٍ پاؾرگًیان بٍ ن اقاضٌ میکطزوس ،ذًز مٗلًل يرًز امیاوات حمل ي وقل
رسیس قُطی ي ایزاز متطيی تُطان اؾت .زض ایهباضٌ ییی اظ پاؾرگًیان میگدت« :متطي ز
زض باظاض ذالی میکىس ي ضاٌ ضا بطای ذاومَا َم ضاحت کطزٌ» ،پاؾرگًی زیگط میگدت« :باظاض
پط قسٌ اظ ظن ،قبق باظاض کٍ ایهًَضی وبًز».
بعذ فرٌّگی:
مقًلٍ اذتقل زض ضيابٍ وُاز اقتهاز ي وُاز مصَ کٍ ما زض ایىزا اظ ن بٍ ت ؾی اظ چلبی
( )1375تحت ٖىًان اذتقل ضابٍُای زض گدتمان اذققی یاز میکىیم حسيز  %81اظ
پاؾرگًیان بٍ ت حیط ن بط تغییط ؾاذت ارتماٖی باظاض تُطان اشٖان زاقتىس.
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یافتٍ َای ایه برف ضا با اُْاضوٓط ییی اظ پیكیؿًتان باظاض زض نىق کدف ااظ میکىیم.
يی بیان می کطز« :افطاز قبل (باظاضی َای قسیمی) ،متسیه ي مًز بٍ اذق نحی اؾقمی
بًزوس ».ظماویکٍ محق اظ اي زضذًاؾت کطز تا اذق اؾقمی ضا تًيی زَس ،اي ایه رمقت
ضا ايافٍ کطز« :اذق نحی اؾقمی یٗىی ( ...کاؾ َا) نساقت زض امط ذطیس زاقتٍ باقىس،
رىؽ تقلبی ودطيقىس ي تٗطیق بیذًزی اظ رىؽ ویىىس».
زض اضتباٌ با ٖلت تغییط ؾاذت ارتماٖی زض باظاض ،پیكیؿًتی ازٖا میکطز« :قسیمیَا زض
مؿزس ؾیس ٖعیعاهلل (ییی اظ مؿارس قسیمی زض باظاض کٍ َماکىًن ویع بؿیاض پط ضفت ي مس
اؾت) ،میاؾ میذًاوسوس ي زضباضٌی ذطیس ي فطيـ نحی ي وانحی ( مًظـ میزیسوس)».
ضيحاوی ییی اظ مؿارس باظاض ویع مسٖی بًز کٍ «قبق  .......اکخطا (باظاضیَا) ايل میاؾ
میذًاوسوس ،بٗس کاؾبی میکطزوس .زض ایه نًضت ایه بافت (باظاض) یک بافت مقسؼ میقسٌ،
کٍ گىاٌ ویىىس».
پیكیؿًتی زیگط زض ایه مًضز ،ایهًَض اُْاض میزاقت کٍ «افطاز قبل متسیه ي مًز بٍ
اذق نحی اؾقمی بًزوس اما ازن ( نَا) فًت قسٌاوس».
فطز زیگطی کٍ اظ ناحبان کاضگاٌ تًلیس زؾتیف ي رًضا بًز ،زض َىگا مهاحبٍ گدت:
«مكیل ما اقتهاز(ی) ویؿت( ،بلیٍ) اذق زض باظاض اؾت ،مكیل ما فطَىگی اؾت».
پیكیؿًت زیگطی اشٖان میزاقت( ...« :پایبىسی بٍ) زیه ي مصَ ازویَا (مىًٓض
باظاضیَای ازن) مخل قسیم ویؿت».
زض ییی اظ مهاحبٍَا گدتٍ قس« :زض مقایؿٍ باظاضی َای زیطيظ ي امطيظ بایس بگًیم:
زیطيظی َا متسیه ،اَل ذیط ،مٗتقس زیه ،زض کؿ مىٓم بًزوس .مقا باظاضی زض ظمان قسیم
مخل یک ؾطلكیط بًز .اظ وٓط حطمت [مىعلت ارتماٖی] ي اٖتقاز زیىی .زض ظمان بییاضی
قط ن میذًاوسوس».
زض رایی زیگط زض مهاحبٍ َمیه فطز میگدت« :قبق اگط یک باظاضی نب ايل يقت زقت
کطزٌ بًز اما َمؿایٍقان زقت ویطزٌ بًز ،مكتطی ذًز ضا بٍ مغاظٌ اي میفطؾتاز .اما ازن
بطازض ،مكتطیِ بطازضـ ضا میبطز».
باظاض قسیم اظ وگاٌ یک پیكیؿًت چىیه بًز« :قبق کؿبٍ ي تزاض متسیه بًزوس ...ازن َمٍ
لًزٌ قسٌاوس» .اي زض ازامٍ گدت« :قبق تقل کم بًز ،مخق زض يظن کطزن ارىاؼ».
َمچىیه یک قاگطز باظاض زضباضٌ ایىیٍ چٍ چیعَایی زض باظاض مًذتٍ میگدت« :بایس گاَی بٍ
ذاَط مىافٗت اظ انًل [اذققی]ت فانلٍ بگیطی».
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محًضَای زیگطی کٍ بقیٍ پاؾرگًیان ( )%14زض ن اتدا وٓط زاقتىس مؿائل مطبًٌ بٍ
مكیقت زیگط زض باظاض بًز .ماوىس يضقیؿتگی تًلیسیَا کٍ باٖج کاَف ضيو اقتهازی باظاض
قسٌ بًز .زقًاضی تطزز – کٍ پاؾرگًی باضبط بٍ ن اقاضٌ میکطز ي مؿائل مطبًٌ بٍ بافت
فطؾًزٌ ي واامه قسن باظاض بٍزلیل احتطا ي تف ؾًظی اظ رملٍ مؿائل ي مكیقتی بًز کٍ
( )%41پاؾرگًَا زض ایه تحقی بسانَا اقاضٌ کطزوس.
زض اوتُا بٍ مسل تحلیلی ًٖامل مؤحط بط تغییط ؾاذت ارتماٖی باظاض تُطان اضائٍ میگطزز.
قایان شکط اؾت ٖقيٌ بط ایىیٍ متغیطَای مسل تحلیلی وٓطی کٍ پیف اظ ایه مس بطاؾاؼ
یافتٍَای ایه تحقی ت ییس گطزیسوس زض ایه تحقی بٍ یافتٍَای رسیسی زؾت یافتیم کٍ زض
مسل ظیط مسٌ اؾت.

شکل  : 8هذل تحلیلی تغییرات در ساخت اجتواعی بازار تْراى بر اساس يافتِ ّای تحقیق

ًتیجِگیری
َمانگًوٍ کٍ زض برف یافتٍَای ایه تحقی اقاضٌ قس ییی اظ ززیل تغییط ؾاذت ارتماٖی
باظاض تُطان کاَف اضتباٌ وُاز مصَ ي اقتهاز زض باظاض اؾت .ایه امط ذًز ویع واقی اظ تغییط
اضظقُایی اؾت کٍ زض محیٍ پیطامًن باظاض ضخ زازٌ اؾت .زض ياقٕ باظاض تُطان بٍ مخابٍ یک
وٓا اقتهازی زض تٗامل با محیٍ پیطامًن ذًز تحت ت حیط ًٖامل تغییط بطيوعا (تیىًلًغی ي
ضؾاوٍ) قطاض گطفتٍ ي زچاض تىفَا ي تىاقًاتی گطزیسٌ اؾت کٍ مًربات تغییط ؾاذت
ارتماٖی ن ضا فطاَم يضزٌ اؾت.
زض ایىزا زظ بٍ تًيی اؾت کٍ اضظـَا میتًاوىس بٍٖىًان ییی اظ ًٖامل تغییط محؿً
قًوس .رامٍٗ قبل اظ َط چیع حانل کىف ارتماٖی مزمًٍٖای اظ باظیگطان اؾت ي اوگیعٌَا
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َؿتىس کٍ کىف ارتماٖی ضا قیل میزَىس ي ن ضا بٍ حطکت ي اقسا زض رُتی مٗیه ؾً
زازٌ ي یا اظ ؾایط ضاٌَا ي اوترا َای ممیه بطحصض میزاضوس .بىابطایه ایسٌَا ظماوی بط تغییط
ارتماٖی مؤحط ياقٕ میقًوس کٍ تبسیل بٍ اضظـَایی گطزوس کٍ قازض بٍ تحطیک اوگیعٌای
قًی باقىس ي یا مًقٗی کٍ بٍ نًضت یک ؾیؿتم ایسئًلًغییی پیكىُازی بٍ تمامی مطز یک
رامٍٗ اضائٍ گطزز (ضيقٍ  )71 ،1383:کٍ زض ایه مًضز اذیط وقكی کٍ ضؾاوٍَای ذاضری -کٍ
زض قال ماًَاضٌ ي ایىتطوت ًُْض کطزٌاوس -ت حیط بٍؾعایی زاضز .با تًرٍ بٍ ایىیٍ پاؾرگًیاوی
کٍ اظ کاَف پایبىسی بٍ َىزاضَای اذق اقتهازی زض باظاض نحبت میکطزوس پیكرىُاز
میزازوس کٍ حتما بایس ضاَیاضَایی تٗبیٍ قًز کٍ «با ایه ابطاظ بی زیىی َا مقابلٍ قًز» اظ
ایهضي میتًان گدت اضظـ َای فطَىگی َم اظ ًٖامل تغییط ي َم ٖاملی َؿتىس کٍ زض مقابل
تغییط مقايمت میکىىس (کیا.)24 ،1381:
قایان شکط اؾت کٍ امیان ودًش تغییطات اضظقی بٍ باظاض تُطان اظ َطی میاویؿم تغییط
بافت رمٗیتی باظاض تؿُیل گطزیسٌ اؾت .یٗىی َمطاٌ با يضيز باظوكؿتگان زيلتی ،وؿل
زيمیَای باظاض ،ي ظوان بٍ باظاض تُطان ،اضظـَای رسیس بٍ باظاض تُطان ياضز قسٌ اؾت ي با
تغییط بافت رمٗیت اضظـَا ویع تغییط کطزٌ اؾت.
بطاؾاؼ اُْاضت پاؾرگًیان زض ایه تحقی ٖامل زیگطی کٍ باٖج تغییطات اضظقی زض
باظاض قسٌ اؾت واضيایتی اظ وٓا ؾیاؾی اؾت کٍ بٍ زي زلیل بٍيرًز مسٌ اؾت .ورؿت
ایىیٍ وٓا ؾیاؾی ياضز امًض اقتهازی قسٌ ي بىابطایه حیٍُ اقتهازی ضا بط باظاض تىگ کطزٌ
اؾت ي ٖقيٌ بط ن ایه وٓا با اضظقُای زیىی پیًوس زاضز ي زض وتیزٍ ٖاملی اؾت کٍ بط
تغییطات اضظقی ت حیطگصاض اؾت کٍ شکط ن زض برف یافتٍَای تحقی گصقتَ .ط زي ٖامل
مصکًض مًربات کاَف اضتباٌ باظاضیان با مطاکع فطَىگی -مصَبی باظاض فطاَم يضزٌ اؾت کٍ
زض ظیط بٍ ن پطزاذتٍ میقًز.
کاضکطز ذطزٌوٓا فطَىگی حدّ الگً میباقس کٍ زض ایهرا باظتًلیس ي تقًیت اضظـَایی
اؾت کٍ َىزاضَا بط نَا اؾتًاض َؿتىس .بٍوٓط میضؾس اذتقل زض ضيابٍ گدتماوی اذققی
زض باظاض کٍ پیف اظ ایه تًؾٍ مطاکع فطَىگی باظاض نًضت میپصیطفت ي پایبىسی بٍ
َىزاضَای اذق اقتهازی کاَف یافتٍ اؾت.
باظاضیَای قسیمی مًظـ وٓطی زظ ضا زض مؿارس ي حًظٌَای باظاض زض قال قطکت زض
کقؼَای اذق ي میاؾرر زضک میکطزوس .نچٍ کٍ شکط قررس ،میتًاوس میاویؿم
رامٍٗپصیط قسن باظاضیَا ضا تا حسيزی قیاض ؾاظز .نَا زض حیه مكاضکت زض فٗالیتَا
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ذًاٌ مؿزس ي ...اَساح مكطئ رامٍٗ ي َمیهًَض وحًٌی زؾتطؾی بٍ ایه اَساح ضا
می مًذتىس .اظ ایهضي تُٗسات اقتهازی -کٍ پاضؾًوع اظ ن با وا «ذطزٌ وٓا حدّ الگًَای
فطَىگی» (وُدتگی) یاز می کىس ،زض باظاض تُطان زض ایه میانَا باظتًلیس میقسٌ اؾت.
باظتًلیس وٓا َىزاضی زض ایه میانَا (یٗىی مؿارس ي امامعازٌَا ،کٍ زض قال حًظٌَای
ٖلمیٍ اؾقمی زض باظاض فٗالیتَای اذققی زاضوس) بسیهگًوٍ اؾت کٍ نَا با اؾتدازٌ اظ ؾاظ
ي کاض يّٖ اذققی زض ظمان مىاؾبتَای مصَبی ي َمیهًَض پؽ اظ اوزا فطائى ضيظاوٍ ،بٍ
اقاٍٖ ي گؿتطـ اذق ٖملی زض اضتباٌ با فٗالیتَای باظاض میپطزاظوس .ایهگًوٍ فٗالیتَا
میتًاوىس بط پایبىسی َىزاضَای اذق اقتهازی باظاضیان ت حیط مخبت زاقتٍ باقىس.
زض یک رمٕبىسی وُایی یاز يض میقًیم کٍ یافتٍَای ایه تحقی بٍ تغییط ؾاذت
ارتماٖی باظاض تُطان اقاضٌ میکىس ي ایه تغییط ویع با افعایف َعیىٍی ارتماٖی مباززت
اقتهازی اظ ضيو اقتهازی باظاض تُطان کاؾتٍ اؾت.
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