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   چکیده
ساز بازاریان در حرکت شت  سرنو صر پهلوي دوم هاي نقش  ضی ع اعترا

ها از  نارضــــایتی آن مل  جه پژوهش گران بوده، ولی عوا همواره مورد تو
ضــد حکومتی این هاي حکومت مذکور و مشــارکت گســتردةآنها در حرکت

کمتر مورد توجه قرار گرفته دوره، که هدف اصــلی پژوهش حاضــر اســت، 
اســت؛ بنابراین، ســوال محوري پژوهش حاضــر، این اســت که چه عواملی 

در زمینه ســـاز نارضـــایتی، مخالفت و کنش جمعی بازاریان علیه حکومت، 
اصــلی این پژوهش، این اســت که  دورة مورد بحث بوده اســت؟ فرضــیه

ــه در  مخالفت و اقدام جمعی بازاریان علیه حکومت پهلوي، از یک ــو ریش س
ـــوي دیگر، نتیجهخاص بازهاي و ویژگیها قابلیت ـــته و از س  اریان داش

ــت ــیاس ــومت آمیز حکومت مذکور علیه بازاریان بوده ها س و عملکرد خص
شده تا با بهره گیري از روش تحلیلی ست. در این تحقیق تالش  تاریخی،  -ا

ـــلی  ـــیج«و  با تکیه بر متغیرهاي اص ی واقعی و چارلز  تیلی، تبین» مدل بس
ها و بر این اســاس، ابتدا نقش ویژگی روشــن براي این ســوال، ارایه شــود.

هاي خاص بازاریان در این زمینه و ســـپس، نقش و عملکرد دولت توانمندي
ســیاســی بازاریان، مورد ارزیابی هاي و پویشها و تاثیر آن بر جهت گیري

  و تحلیل قرار گرفته است.
  ی.اسیسهلوي دوم، بسیج ، پچارلز  تیلیبازاریان، ب، انقال :واژهکلید 
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 باشد.این مقاله برگرفته از رساله دکتري آقاي عادل رستمی می
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  مقدمه
اقتصـــادي تأثیر گذار و با اهمیت در جامعۀ ایران، –بازاریان به عنوان یک گروه اجتماعی

ضد حکومتی عصر پهلوي دوم هاي و حرکتها نقش سرنوشت ساز و انکار ناپذیري در جنبش
ســتون «و » چشــم طوفان«که برخی پژوهش گران، از بازار با عناوینی چون اي ونهداشــتند؛ به گ

: 1378؛ فوران، parsa, 1989: 91ضـــد حکومتی این دوره، یاد کرده اند(هاي حرکت» فقرات
ست که چه زمینه554 ست این ا سی که در این جا مطرح ا سا سوال ا و عواملی در تقابل و ها ). 

دام جمعی علیه حکومت پهلوي دوم، موثر بوده اند؟ پژوهش حاضــر روي آوردن بازاریان به اق
سیل ست که هم پتان ستوار ا ضیه ا ستهاي و قابلیتها بر این فر سیا هاي موجود در بازار و هم 

ـــد ـــت. در این پژوهش، تالش ش ـــته اس تا  هدولت علیه بازاریان، نقش مهمی در این زمینه داش
، مورد بررســـی و ان در دورة مورد بحث، در دو بخشیجمعی بازارهاي و عوامل کنشها زمینه

نه یل قرار گیرد؛ نخســــت، زمی قدام جمعی ها تحل بالقوه، ا به طور  که  مل درون گروهی  و عوا
ارزیابی و تحلیل خواهد شـــد و در بخش  کرد،ه دولت را امکان پذیر و تســـهیل میبازاریان علی

ازاریان و گرایش آنها به اقدام جمعی آن، در نارضایتی بهاي دوم نقش دولت و سیاست گزاري
سی و تحلیل قرار خواهد گرفت. سیج«از آنجا که در  علیه دولت، مورد برر چارلز تیلی، » مدل ب

یرهاي برون گروهی در درون گروهی و هم نقش شرایط و متغهاي و قابلیتها هم نقش ویژگی
شد  هاي اجتماعی به کنش جمعی مورد توجه قرار گرفته،رویکرد گروه در این پژوهش، تالش 

با بهره گیري از متغیر نههاي تا  یه، زمی مل مؤثر بر کنش جمعی ها موجود در این نظر و عوا
  بازاریان علیه حکومت پهلوي دوم، بررسی و تحلیل شود.

   چارچوب نظري
ـــیج تا انقالب«چارلز تیلی، در کتاب  ـــیج«، الگوي نظري خود با عنوان»از بس را با » مدل بس

سی گروههدف تب سیا شدن آنها هاي یین رفتار  شگر و چرایی و چگونگی در گیر  اجتماعی چال
در اشــکال مختلف فرایند کنش جمعی، ارایه نموده اســت. عناصــر اصــلی الگوي نظري تیلی را 
متغیرهایی چون سازمان، منافع، بسیج، کنش جمعی، فرصت /تهدید، قدرت و سرکوب/تسهیل 

سیاسی هایی فع، امتیازات یا هزینهدهند. منظور از منامی تشکیل است که در نتیجۀ تعامل با نظام 
ــاي یک گروههاي یا ســایر گروه میزان هویت « شــود. ســازمان به معنیمی رقیب، متوجه اعض

اســت و قدرت آن، به میزان » مشــترك و ســاختار وحدت بخش افراد در درون یک جمعیت 
ارتباط دهنده میان هاي جمعی، وجود کانال آگاهی و تعهد و وفاداري اعضــاي آن نســبت منافع

فرایندي است که به «). بسیج 83: 1388اعضا و گستردگی و کیفیت سازمان، وابسته است(تیلی، 
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ـــطۀ آن، گروهی از حالت مجموعۀ منفعلی از افراد به مشـــارکت کنندة فعال در زندگی  واس
ـــوندمی عمومی تبدیل ـــیج منابع نیز به معنی تالش براي د». ش ـــتیابی و بهره گیري از تمام بس س

ست که شد. منابعمی منابعی ا شبرد عمل جمعی و تحقق اهداف گروه، مؤثر با  تواند در جهت پی
ارتباطی و اطالع رســانی و حتی هاي تواند شــامل منابع اجبار و تهدید، امکانات مالی، شــبکهمی

به اقدام  کنش جمعیمنابع هنجاري و ارزشـــی مانند تعهد، وفاداري و احســـاس تکلیف باشـــد. 
شترك، گفته شترك اعضاي یک گروه مدعی، براي رسیدن به هدف یا اهدافی م شود؛ و می م

سازمان یافتگی گروه، احساس هویت مشترك و  تابعی است از منافع مشترك، میزان انسجام و 
: 1388تعهد و وفاداري اعضاي گروه نسبت به یکدیگر، و البته میزان منابع در اختیار گروه(تیلی،

فرصــت، شــرایطی اســت که در آن، امکان کنش جمعی،  ،). فرصــت/ تهدید128و  105، 84
ـــرایطی می اعمال قدرت و نیز تحقق اهداف یک گروه چالش گر افزایش یابد؛ و تهدید نیز ش

ـــت که در آن، امکان کنش جمعی و تحقق اهداف گروه، کاهش منظور از  یابد؛ قدرت:می اس
رقیب اســـت؛ در هاي و مطالبات یک گروه بر قدرت دولت یا گروه قدرت، میزان غلبۀ منافع

ـــورت که دولت، قادر به اعمال قدرت بر گروه ـــد، تمایل این هاي ص مدعی و چالش گر باش
ــهیل:یابد. می به اقدام جمعی علیه دولت نیز کاهشها گروه ــرکوب/تس به هر گونه اقدامی از  س

دهد، سرکوب، و به هر اقدامی که می فزایشسوي دولت که هزینۀ کنش جمعی یک گروه را ا
  ).196و  149، 147: 1388شود(تیلی،می دهد، تسهیل گفتهمی را کاهشاي چنین هزینه

ـــیم  به دو بخش درون گروهی و برون گروهی تقس ـــلی الگوي خود را  تیلی متغیرهاي اص
بسیج است،  نموده است: بخش نخست که شامل متغیرهاي درون گروهی نظیر، سازمان، منافع و

ـــوند، بلکه ظرفیت به کنش جمعی نمی ش موجود درون گروهی را هاي به خودي خود منجر 
ـــایر گروه ـــانهاي جهت اقدام جمعی علیه دولت یا س دهند. ولی متغیرهاي برون می رقیب، نش

گروهی که شـامل عناصـري چون، فرصـت/تهدید، قدرت دولت و سـرکوب/ تسـهیل اسـت از 
شته و توان بالقوة گروه براي کنش جمعی را تبدیل  بیرون، بر کنش جمعی یک گروه تاثیر گذا

ـــو به ظرفیتکنندمی به بالفعل و ها . بنابراین در این الگو، کنش جمعی یک گروه، از یک س
ـــتگی و عالیق و منافع هاي ویژگی یار، میزان همبس نابع در اخت خاص آن، نظیر میزان م درونی 

سازماندهی ضا، توان  شترك میان اع ستگی دارد؛ و از دیگر  م سوي آن گروه ب سیج منابع از  و ب
با  له  قاب ـــی براي م یاس ـــ ظام س قدرت ن ـــرایط بیرونی، همچون  ها و ش تأثر از متغیر ـــو، م س
مخالفین(ســرکوب)، میزان آمادگی حکومت براي واگذاري امتیاز (تســهیل) و همچنین وجود 
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تحقیق تالش خواهد شد تا شرایط مناسب جهت کنش جمعی(فرصت) است. از این رو، در این 
  ۀ تقابل بازاریان با حکومت پهلوي دوم نیز بر همین اساس، بررسی و تبیین شود. مسئل

  )341: 1389پناهی،(مدل بسیج چارلز تیلی-1شکل

  
  الف: نقش عناصر و متغیرهاي درون گروهی در رویکرد بازاریان به کنش جمعی

  یانسازمان اجتماعی و همبستگی و انسجام بازار -1
 اجتماعی خاص هنگامی آسان ترهاي عمل جمعی از سوي گروه«  به عقیدة صاحب نظران،

به ســـادگی قابل شـــناســـایی و از -1دو ویژگی برخوردار باشـــند:  ازها شـــود که این گروهمی
ـــند. هاي گروه باش قابل تمیز  ـــبکه-2اجتماعی دیگر  ـــطۀ وجود  ش اجتماعی بین هاي به واس

دالپور تا و »(االیی از انســجام درونی و یک هویت مشــخص باشــند.اعضــایشــان، داراي ســطح ب
ـــترك باعث ایجاد یک 52: 1383دیانی،  ـــاس هویت مش ـــمول«). در واقع احس و » ماي همه ش

ـــت مثبت از خودي ـــبکهها میو مخالفت فعاالنه با غیر خوديها برداش ـــود و با ایجاد ش هاي ش
شکال سمی و تعامالت درون گروهی، م شدید را بر طرف ارتباطی غیر ر سرکوب  شی از  ت نا

سازد(دالپورتا و و تهدیدات احتمالی آماده میها هنموده و اعضاي گروه را براي مواجهه با هزین
  ).123و  83: 1388؛تیلی، 131-134: 1383دیانی،

سترده شاغل تولیدي و خدماتی فعال در محدودة بازار بازاریان که طیف گ صاحبان م اي از 
ـــک ـــتراکات هند، عالوه بر روابط حرفهدمی یلرا تش باً از عالئق و اش اي و گاه خانوادگی، غال

فکري، فرهنگی و مذهبی تقریباً مشــابهی برخوردار بوده و همین امر نیز همواره احســاس هویت 
-140: 1389؛شیرین کام، 68-90: 1379(جباري،  کرده استمی جمعی را در میان آنها تقویت
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ستر139 سله مراتب اجتماعی درون گروهی و اي ده). چنین مجموعۀ گ سل همواره داراي نوعی 
یدان و  ـــف یان، ریش س کدخدا ها  جار بزرگ و پس از آن پذیر بوده و در رأس آن، ت انعطاف 
ـــتند؛ تجار بزرگ، همواره از آگاهی، اعتبار و نفوذ باالیی در میان  ـــناف قرار داش ـــاي اص روس

ـــانی قادر بودند بازاریان را علیه حکومت و در بازاریان برخوردار بوده و در مواقع لزوم، ب ه آس
ـــرف،  ـــیج کنند(اش در  ).124: 1382؛ معدل، 23: 1359جهت دفاع از منافع جمعی خویش، بس

شته و بخش عمده سیاسی بازار را در اختیار دا اي عصر پهلوي دوم، این گروه از بازاریان، نبض 
: 1392گرفت(عسکر اوالدي، می نها انجامسیاسی بازاریان، تحت تأثیر و هدایت آهاي از پویش

ســطوح بازار نیز جمع ترین ). پس از تجار بزرگ، کســبه و پیشــه وران، در پایین 29و  25-24
کثیري از شــاگردان، پادوها، کارگران و دســت فروشــان قرار داشــتند که به دلیل نارضــایتی از 

دســت دادن  چیزي براي از وضــعیت معیشــتی خویش و هم به دلیل اینکه فاقد ســرمایه بوده و
جمعی هاي هاي باالي بازار، محافظه کاري کمتري داشـــته و در کنشنداشـــتند، نســـبت به الیه

  ).67-70: 1358بازاریان، حضوري پر رنگ تر و مطالبات رادیکال تري داشتند(عتیق پور، 
اعی در میان که از نظر مالی و منزلت اجتمهایی با وجود این ساختار سلسله مراتبی و تفاوت 

ـــت، عوامل متعددي چون،  ـــخص، بازاریان وجود داش فعالیت آنها در یک محدودة مکانی مش
ـــغلی و گاه خانوادگی  ـــتگی مشـــاغل بازاري به یکدیگر، ارتباط روزمره و پیوندهاي ش وابس

ـــبکه ـــترك و همچنین وجود ش متداخل و پیچیده در میان هاي بازاریان، وجود منافع جمعی مش
ینه را براي انســجام، همبســتگی و شــکل گیري احســاســی قوي از هویت جمعی در بازاریان، زم

ها فراهم یان آن نه ترمی م یل و کم هزی ـــه لت را تس یه دو ها عل قدام جمعی آن خت و ا ــــا  س
  ). keshavarzian, 2007, p: 21-24ساخت(می

  منافع بازاریان -2
ـــتقل و مقت در بودند که بتواند در برابر بازاریان همواره خواهان دولتی منطقی، قانونمند، مس

مداخالت بیگانگان بایســـتد، امنیت و امکانات الزم را جهت رونق داد و ســـتد و کســـب و کار 
فراهم کند، از مداخله در امور بازار خودداري کند، به لیبرالیزم سیاسی و اقتصادي پایبند باشد و 

)؛ مســلماً 58-59: 1389دادخواه،مورد احترام جامعه نیز احترام بگذارد(هاي و ســنت هاارزشبه 
مورد احترام آنها ي هاارزشتوانســت منافع بازاریان را تامین کند و از می تحقق چنین مطالباتی،

، منافع بازاریان، حول محور مطالبات مذکور و همچنین 1350نیز محافظت کند. تا اواســـط دهۀ 
ـــاه، ا ـــادي و اجتماعی ش ـــیون اقتص عتراض به نادیده گرفتن قانون مبارزه با پیامدهاي مدرنیزاس

ستبداد، مبارزه با روند رو به رشد نقش دولت در  سوي وي، جلو گیري از بازگشت ا اساسی از 
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غرب گرایانۀ آن هاي اقتصـــاد و همچنین حمایت از رهبران مذهبی در برابر رژیم شـــاه و برنامه
سمت مقابله با حملۀ آشکار  شاه به بازار و براندازي رژیم بود؛ ولی از آن پس، منافع بازاریان به 

      پهلوي و برقراري حکومت اسالمی، تغییر یافت.
  و منابع در دسترس بازاریان جهت اقدام علیه دولتها ظرفیت -3

جامعۀ ایران برخوردار بوده و شــــالودة زندگی   ـــیار مهمی در  جایگاه بس بازار همواره از 
شکیل شهرها را ت صادي واجتماعی  ست؛می اقت صادي بازاریان و امکان بهره  داده ا ستقالل اقت ا

نظیر احتکار، اخالل در نظام مالی و شــبکۀ توزیع کاال و هایی گیري آنها از شــگردها و تاکتیک
ـــاخت تا در هنگام ایی بوده که بازاریان را قادر میمالیات گریزي، از جمله ابزارها و راهبرده س

شار قرار دهند. به لحاظ ا صر محوري نیاز، دولت را تحت ف جتماعی نیز بازار همواره یکی از عنا
سوب و ب شهري مح سی  شنا شکیلهشدنیادین ریخت  شهري را ت داد؛ می ، قلب تپندة زندگی 

شار مختلف مردم در  ضور اق شتغال هزاران نفر و ح شهرها، به همراه ا موقعیت مرکزي بازار در 
ــهرها تبدیل محدودة بازار، آن را به محلی براي تجمع و گردهمایی روزانۀ ــاکنان ش کرد؛ می س

هاي تجمعی غیررســمی و خود جوش که حجم وســیعی از اخبار، اطالعات، شــایعات و دیدگاه
ــیاســی، اقتصــادي و اجتماعی جامعه را به جریان انداخت و گاه می مختلف پیرامون اوضــاع س

 ,p: 9 keshavarzianشـــد(می کنش جمعی علیه دولت اعتراضـــی وهاي براي حرکتاي پایه

2007,.(  
در شـــرایط اختناق و ســـرکوب و در نبود وســـایل ارتباط جمعی مؤثر و آزاد، اعتصـــاب و 
تعطیلی بازار، ابزاري مؤثر براي فشــار علیه دولت بود؛ زیرا از یک ســو صــداي معترضــان را به 

شهر را غمی گوش مردم ضاي  سوي دیگر، ف ساند و از  ساخته و با وقفهر اي یر عادي و ملتهب 
ضایتیمی کار تولید و توزیع ایجادکه در  شدید نار ها کرد، باعث کمیابی ، گرانی و در نتیجه، ت

ـــات ـــد(عتیق پور،می و اعتراض ـــئلۀ 78: 1358ش ). به همین دلیل نیز حکومت ها، همواره به مس
 تعطیلی بازار و شـــایعاتی که میان بازاریان در جریان بود، توجه و حســـاســـیت خاصـــی نشـــان

ســـاواك، به این امر اختصـــاص یافته هاي از گزارشاي ي که حجم گســـتردهدادند؛ به طورمی
  ). 196، 260-263، 417-427: 6،ج1378است(مرکز بررسی اسناد تاریخی، 

  کرد بازاریان به اقدام علیه دولتها و رهبران مذهبی شیعه در روینقش آموزه -4
ـــاز ـــیعه هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ س مانی، نقش مهمی در بدون تردید، مذهب ش

ــارکت بازاریان و افزایش انگیزة و توان آنها جهت اقدام جمعی در برابر رژیم  همبســتگی و مش
شیعه مبنی بر غاصب و نامشروع بودن  سیاسی  سیاسی، به ویژه نظریۀ  شته است. فرهنگ  شاه دا




