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 مقدمه

از  یهـیهمچـون  یبواسـهه احـزاب و تشـها هـا یاسـلام یدر دوره جمهـور ینهاد بازار سنت     
بوده اسـت.  میرمستقیو غ میو حهومت بهور مستق استیس ندیگذار بر فرا ریتأث یها انیجر نیمهمتر
 کیـجناح بازار اساسـا  وـود بـه عنـوان  ای ینهاد بازار سنت ،یاسلام یدوره جمهور یاسیس اتیدر ادب
 دایـمعنـا پ یاسـیمشـارکت س ایکه بدون حضور آن، رقابت و  شودیاثرگذار شناوته م یاسیس انیجر
 فیط بانیوود پشت یانقلاب یهیدئولوژیا یهاانیمتأثر از بن رانیدر ا یبازار سنت 9272. تا سال کندینم

 نیـا ادسـال نمـ نیـدر ا یمحمد واتم دیو س یاحمد ناطق نور یگرا بود. رقابت انتخاباتراست اصول
 فیـاز ط تیـوـود بـه حما کیکلاسـ یگریبود. در آن سال بازار بـه سـبک بـاز یاسیس یریگجهت
نژاد و  یاحمد ،یواتم یپس از آن در دوره ها یاسیشد اما تحولات س یگریگرا وارد عرصه بازراست
آن  یاسـیرنـ  شـدن نقـش سکم یانشقاق بـه معنـا نیته ابازار را دچار انشقاق ساوت. الب یروحان
کننـده منعهس شـتریب رانیـجامعـه ا یاسیس فیاز دو ط یبازار در طرفدار یاسیس یریگ. جهتستین

بـا   رانیـدر جامعه امروز ا رییتغ نیاست. ا یو نهاد اقتصاد انیجر نیدر ا شتریب یاسیس یظهور آگاه
در  زارنهادمنـد بـا تیـنمودار شده است. فعال شتریب یاسیس یهاسوم در عرصه رقابت یروهایظهور ن
داده  تیماه رییتفاوت که نسبت به گذشته تغ نیامروز کاملا  اثرگذار است با ا رانیا یاسیس یهارقابت

داشت؛ اما  یاتوده یتیجامعه، ماه یانقلاب یمتأثر از فضا  تیفعال نیا 9279دهه  مهیاست. تا قبا از ن
شـد. امـروز هـر تحـول  ترنهیدآن نها یاسیس تیرن  و فعالآن کم یستیپوپول یهایژگیپس از آن و

عـدم  ایـ یلـیبـازار اسـت. تعه یریگرخ دهد نگاه جامعه به جهـت رانیکه در جامعه ا یمهم یاسیس
بـدون  یاسیهاست و نخبگان ساول روزنامه تریروز هنوز ت یاسیبازار در واکنش به تحولات س یلیتعه

هنـوز  رانیـ. بازار در جامعه امروز اندندار یموثر یاسیکارکرد س ،یو نهاد اقتصاد انیجر نیتوجه به ا
مشـاهده  دیـمـدرن ور یدرفضـا هـا شـتریاست و ب یفرهنگ یهاتیو فعال یمذهب یهامرکز مراسم

در  یامـروز بـازار سـنت تیحاضر تلاش دارد روند گذشـته و وضـع یلیتحل – یفی. نوشتار توصشودیم
 .دینما یاثر گذار آن بررس یرا بواسهه احزاب و تشها ها رانیا یاسلام یجمهور
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 پژوهش نهیشی. پ1
وابسـته بـه آن در ایـران  یو نهادها و تشـها هـا یمهالعاتی که به نقش و عملهرد بازار سنت اندك

 میتوان به چند دسته تقسـ یمبا موضوع این پژوهش هم سویی بیشتری دارند را  یپرداوته و به نوع
و کـنش  ینتبه نهاد بازارس یو شهرساز ینوساز ،یمعمار هیکه از زاو ینمود که عبارتند از: الف( آثار

مـدرن شـدن بـر  ندیفرآ ریتأث یبازار در گذر زمان: بررس»آن  نظر داشته اند. به عنوان مثال  یاجتماع
( بـا 9214واعـ))اسـت کـه فروزنـده و  یعنوان مقالـه ا« بازار بزرگ تهران یسنت یکارکردها رییتغ
 ۀمشـاهد روشمختلـف بـازار بـزرگ تهـران پرداوتـه و بـا  یدوره هـا یبه بررس یخیتار یهردیرو

 ینظـر هـردیرو یریبه کـارگ نیو همچن یاسناد ۀو مهالع افتهیو ساوت  قیعم ۀو مصاحب یمشارکت
 ،یاقتصـاد یکارکردهـا یعنـیمختلف بازار تهران،  یکه در کارکردها یراتییتغ یدر به بررس میدورک
داده اسـت  اندر طول زمان بوجود آمده پرداوته اند و نشـ ،یمذهب ینیو د یاسیس ،یفرهنگ یاجتماع

روزافـزون، رشـد  تیـجمع شیکه بازار بزرگ تهران در جهت روند مـدرن شـدن شـهر تهـران، افـزا
 ،یارو سـاوت یافتـراق نهـاد ،یطبقات و اقشار اجتمـاع نیشدن جامعه، افتراق ب یصنعت ،ینیشهرنش
 یدهـااز کارکر یاریبس رهینقش ها و کارکردها و غ صیگسترش مبادله، تخص ،یمل یبازارها ایتشه
بـه دوره  یو سـنت یهیوود را در روند گذار جامعه از حالت مهان یاسیو س یاجتماع یو فرهنگ یارزش
 شـتریو آن هـم ب یوود را صرفا  در حوزه اقتصاد یاز دست داده است و کارکرد اصل کیو ارگان دیجد
همچـون  را، بـازار «بـازار شـهیهم»( در کتاب 9271)یفرو کاسته است. جبار یعمده فروش ههیدر ح

مثبت مدرن شدن را در وـود  یها تیداند که قابل یم «یسنت» یاش نهاد قیموضوع و مصداق تحق
توان بالقوه نبوده کـه  نینه تنها قادر به درك ا« از بالا ونیزاسیمدرن»و  «یلیتوسعۀ تحم» یداشت ول
بـدل کـرده « دار شـهیر یا تهیمدرن»در مقابا  ییروینادرست آن را به ن ییها استیبا اتخاذ س ،یحت

 یشهر یدر فضاها تیحس تعلق به مهان و هو نییتب»در مقاله  زی( ن9217و همهاران) یبیاست. حب
 ته اند.موضوع پرداو یبه بررس هیزاو نیاز هم «یسنت یبر بازارها دیبا تأک

 یدر نظر گرفتـه و بـه بررسـ رانیا یبازارها یاسیتهران را به عنوان نماد س یکه بازار سنت ی( آثارب
بـازار بـه »( در مقالـه 9214هـا و همهـاران ) یدیآن پرداوته اند. به عنوان مثال جمش یاسیکنش س
 ویـبورد دانیم یهیظربا استفاده از ن« تهران یبر بازار سنت دیبازار با تأک ییویبورد ای: تحلدانیمثابه م

 یچــون مشــاهده، مشــاهده ییهــاکیو اســتفاده از تهن یبــیترک یشــناوتروش هــردیو براســاس رو
تهران پرداوته اند. براسـاس  یبازار سنت ایمصاحبه و استفاده از اسناد و منابع معتبر به تحل ،یمشارکت
 انیـو کنش بازار ستین ختهیگار برواسته از نظم وودانگفت که باز توانیپژوهش حاضر م یهاافتهی

 در آن با اتها انیاست که بازار یدانیمثابه مبلهه بازار به افتد؛یاتفاق نم یاز نظم و هماهنگ یدر بستر
   گریهدیمتفاوت به رقابت با  یاوارهعادت اتیوصوص یاقتضامختلف و به  یهاهیبر منابع و سرما
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 قـرن گذشـته در سـه مرحلـه میتهران در ن یکه بازار سنت دهدینشان م هاافتهی نیچن. همپردازندیم
جا درون بازار جابـه یروهاین ،یساوتار رییتبع آن در هر مرحله از تغبوده و به یساوتار راتییشاهد تغ

 است. افتهی رییشده و قواعد آن تغ
وابسـته  یاجتماع – یاسیس یروهایو ن یبه نهاد بازارسنت یخیتار یجامعه شناس هیکه از زاو ی( آثارج

« وـرداد 91 امیـنقـش بـازار در ق»( در کتـاب 9239به آن  نظر داشته اند. به عنوان مثال روحبخش)
مرکز اسناد  سطکتاب که تو نیکند. ا ییرا در قبا از انقلاب بازنما یبازار سنت یاسیتلاش دارد نقش س

 یو بررسـ« 9243وـرداد  91 امیق»اسناد ساواك دربارۀ است از  یا دهیگز افتهیانتشار  یانقلاب اسلام
که بنابر نوشـتۀ  یروحان تیبا رهبر شانیو رابهه ا یمؤتلفۀ اسلام یها أتیه ژهیو به و انیکنش بازار

( در 9231پـور )اسـت. عتیق دهساواك انتخاب شـ یبرگ سند از پرونده ها 1999 انیگردآورنده از م
واکاوی علـا مخالفـت »در مقاله  زی( ن9232)یو مهلب« نقش بازار و بازاری در انقلاب اسلامی»کتاب 

 موضوع پرداوته اند. یبه بررس هیزاو نی، از هم«بازاریان با حهومت پهلوی
 یبـه آن را بررسـ وابسـته یاقتصـاد لاتیو تشه ینهاد بازارسنت ،یاسیاقتصاد س هیکه از زاو ی( آثارد

 «رانیـدر ا یدارهیسـرما نیتهـو»همچـون  یتـوان بـه آثـار یمـ نـهیزم نیـکرده اند. چنانهه در ا
ــاه ــرمایه»(؛  9229)یفش ــط س ــد رواب ــرانرش ــوداگر)« داری در ای ــازار و »(؛ 9221س ــب ــازار ای « ناب
 «دولـت –بـازار  یهایو ناکام هایابیکام»(؛ 9271) یرهبر «یاقتصاد و انقلاب اسلام»(؛ 9272)یانرن
 ( شاره نمود.3997)انیکشاورز« بازار و دولت در ایران: سیاست های بازار تهران»( و 9239)یتوکل
از طبقـه  یرا بـه عنـوان بخشـ انیو بازار ینهاد بازارسنت ،یاسیس یجامعه شناس هیکه از زاو ی( آثارج

طبقـات »همچـون  یتـوان بـه آثـار یم نهیزم نیکرده اند. به عنوان مثال در ا یبررس یمتوسط سنت
در  یوسازدولت و ن ،یجامعه مدن»(؛ 9233)یزیاثر اشرف و بنوعز «رانیدولت و انقلاب در ا ،یاجتماع
اثـر فـوران  «رانیـا یتحولـات اجتمـاع خیمقاومت شـهننده: تـار»(؛ 9239) یاثر کمال« معاصر رانیا
 شاره نمود.( ا9239)انیاثر آبراهام« دو انقلاب نیب رانیا»( و 9231)
و  یاسـیس یبـار تلـاش دارد تشـها هـا نیاولـ یمجموع و به رغم آثار موجود نوشتار حاضر بـرا در

 ینمـوده و اثرگـذار یاصولگرا را بررس ای یراست سنت انیدر جر یوابسته به جناح بازار سنت یاقتصاد
 قرار دهد. یمورد واکاو یاجتماع – یاسیآن ها را بر تحولات س

 ینظر کردی. رو2
گـروه هـا و احـزاب شناسی سیاسی عبارت است از شناوت بستر ها و چگونگی شها گیری جناح هـا،  جریان

سیاسی همراه با تعاما و نزاع میان آن ها که پیش از آن نیز آشنایی با مبانی فهری هریک از آن هـا ضـروری 
وعـده ای تحـت   شـدهاست اما غالبا جریان شناسی سیاسی با شناوت احزاب و گـروه هـای سیاسـی مشـتبه 

 همین عنوان صرفا به معرفی چند یا تعداد زیادی از تشها های سیاسی پرداوته اند و در مقابا عده ای دیگر 
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نیز به جهت گسترش  موضوع، هرگونه پرداوتن به این مقوله را تخهئه کرده و آنرا ارزیابی می کننـد. اگـر چـه 
رسد اما این امر نباید مانع هرگونه پرداوتن بـه ایـن موضـوع  یاستدلال گروه دوم تا اندازه ای منهقی به نظر م

باشد. چرا که جریان شناسی سیاسی از مقولات سها و ممتنع به شمار می رود سها از آن جهت کـه پـرداوتن 
به هر حزب و گروه تحت عنوان جریان سیاسی توجیه پذیر می گردد و ممتنع از آن رو که امهان پـردازش بـه 

گـردد. لـذا آنچـه  در ایـن نوشـتار  مـی گنجـد سیاسی در مجموعه ای محدود میسور نمی یاناتهمه ابعاد جر
جریان شناسی سیاسی به معنای واقعی و نه شناوت صرف احزاب و گروه ها می باشد چرا که رابهـه ایـن دو از 

احـزاب  است یعنی برای شناوت جریان های سیاسی، آشنایی هر چه بیشتر بـا« عموم و وصوص مهلق»نوع 
ضروری و اجتناب ناپذیر است اما شناسایی حتی کاما احزاب بـه معنـای جریـان شناسـی سیاسـی نیسـت. از 
همین رو شناسایی بستر ها و زمینه های شها گیری احزاب سیاسی و تعاما مثبت و منفـی میـان آن هـا بـه 

 (.31: 9213 ،یعنوان تعریف جریان شناسی سیاسی در این نوشتار آورده شده است)داراب
و زنده اسـت کـه  ایپو یاسیحرکت س کی ،یاسیس انیمقصود از جر ،یاسیس یشناس انیجر ندیفرا در

 یاسیبه مدد رهبران وود بر نظام س یدرون یفهر یها شیمشخص و گرا یدئولوژیاز ا یبا برووردار
را  ودوـ ژهیـنهاد و گروه و ایگذارد و جبهه، جناح، حزب، سازمان  یم ریاقشار مختلف جامعه تأث زیو ن
مورد نظر اسـت  یاسیکسب قدرت و استقرار نظام س ،یاسیس یها انیجر یینهد. هدف نها یم انیبن

جنـاح  ایـ انیـجر کیـ ی. کارکرد هارندیگ یم یمختلف پ یراهبردها و راههارها قیکه آن را از طر
کـادر  ،رهبران ایرهبر  یعرفو م ییبه اوتصار شاما شناسا قیتحق نیدر ا یهمچون بازار سنت یاسیس
قـدرت در جامعـه،  یبـه دولـت، کـارگردان یبخشـ تیحهومت،  مشـروع ایمردم، تشه جیبس ،یساز
از  یبانیو پشـت تیـحما  ،یو فرهنـ  سـاز یبه افهار عموم یاز دولت، جهت ده یبانیو پشت تیحما

 تیاز مشـروع ب،یـرق یهـا انیـاز جر یوابسته به وود،  ائتلاف با بروـ یاحزاب، نهادها و تشها ها
وابسته به وود هنگام  یآن، دفاع از دولت، احزاب، نهادها و تشها ها یو برانداز بیرق انیجر یندازا

گـردد)ر.ك. ورمشـاد و سرپرسـت  یمـ یو نظـام یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس یبحران ها
در  یتا چـه انـدازه ا یاسیها س انی(. کارکردها مذکور نشانگر آن است که جر79-73: 9213سادات، 
و سلامت و انحراف آنان در عاقبت کار افراد و جامعه  نندیو ملت نقش آفر یاسینظام س کیسرنوشت 
حـال و  تیمـردم، وضـع یاسـیکشور، سنت و گذشـته س کی یاسیس اتیکننده است. ح نییچقدر تع

 وابسته به آنست. یها و تشها ها انیجر نیا یآنان متأثر از کارگردان ندهیآ

 یژگـیمردم سالار، ازجملـه عوامـا و و یاسیساوتار س کیدر  یاسیس یها، احزاب و گروه ها تشها
عام تشها عبارت اسـت از:  فیروند. تعر یبه شمار م یاسیآن ساوتار س یمؤثر در ظهور و بقا  یها

 ردهمبلند گـ ایکوتاه  یمدت زمان یبرا نیمع یاز افراد که براساس آرمان و هدف یمجموعه ا ایگروه 
 یم یزیبه اهداف به برنامه ر یابیاز افراد که جهت دست یو اجتماع ییگردهما یبه عبارت ای ند؛یآ یم

  نهیاست که در حوزه ها و زم یهمۀ گروه ها و دسته جات یعام برا یپردازند. درواقع  تشها، عنوان
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 یمـ تیـبـه فعال وو... اجتمـاع نمـوده  یاجتمـاع ،یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد ایگوناگون از قب یها
باشـد  یمـ یاسـیهمـۀ انـواع دسـته جـات س یاسـیس یمنظور از تشها هـا انیم نیپردازند. و در ا

از افراد که براسـاس بـاور و  یمجموعه ا»عبارت است از:  یاسیتشها س ای(. 32: 9231 ان،ی)بادامچ
 ییو شـهوفا یرشـد کـارگروه یرا بـرا نهیتا بتوانند زم ندیآ یگردهم م یاسیمشترك س یها دگاهید

برنامـه  یاجـرا تیبرنامه و قبول مسئوول ۀیآن ها و ته تیو ترب یاسیس یاستعدادها و شناوت کادرها
گـروه  شتریاست که ب یعام و کل یمفهوم یاسیتوان گفت که تشها س یها هموارتر کنند. در واقع م

کنـد.  یمـ فیتعر انند،شناس یم یاسیوود را با عنوان س ایدارند و  تیفعال یاسیکه در عرصۀ س ییها
 ت،یـتوان به حزب، دسته، گروه، انجمن، امت، سازمان، جامعـه، مجمـع، جمع یگروه ها م نیازجملۀ ا

 انیـم کیـدر تفه تیـجبهه، جنبش، باند، فرقه، جناح، نهضت، کانون و... اشاره نمود. نهتۀ حـاثز اهم
مرامنامه و برنامـه  ،یرسم مانساز یاز آن ها ممهن است دارا یاست که برو نیها ا یگروه بند نیا
وود را  یها تیفعال نههیا ایو  یاسیس یجناح ها ای یاسیباشند مانند احزاب س ییمشخص اجرا یها

 .نفوذ و... یذ یفشار، گروه ها ینگه داشته باشند، مانند گروه ها یبرنامه پنهانهارانه، مخف کیطبق 

 انیو بازار یبازار سنت یو مفهوم شناس یستی. چ3
 یعلمـا انیـم یاتفاق نظـر چیه باشند،یم یمیو مفاه یچه معان یدارا انیبازار و بازار نههیمورد ا در

 یرهـایعوامـا و متغ ریتحت تأث رانیا یاجتماع خیتار یوجود ندارد؛ چرا که بازار در ط یعلوم اجتماع
و  یدگرگـونو چه از جنبـه کـارکرد، دسـتخوش  تیچه از بابت سرشت و ماه ،یو وارج یمتعدد داول
آن هم بـا مسـامحه بـه  م،یاز مفاه یازهیآم یواژه بازار را برا یاست، و معمولا  هر کس دهیتحول گرد
نـوع  یو فـروش و عرضـه  دیـمحـا ور یبازار به معن ی. در لغت نامه دهخدا آمده واژه بردیکار م

محا  یبه معن« آبا»از که مرکب« واچار» یپهلو یو در فارس« وازار»به آن  انهیم یکالاست. در فارس
صـابری،  بی)اد «ازرهیب»و «زاریب»یاست. در زبان عرب دنیو گرد دنیچر یبه معن «یکار» اجتماع و 
شود )دانشـنامه جهـان  یتلف) م« Pazar»ییایو در زبان مالا« Basar»ی( در زبان آلمان9:  9224
آن را از  زیـو آنـان ن شـدههـا گرفتـه  یاز پرتغال« Bazar»لغت فرانسوی  ن،ی(. همچن9273اسلام، 
 (.243: 9222اقتباس کرده اند )دهخدا،  انیرانیا

اسـت کـه  دادهیم ایرا تشه یاسهلت جامعه شهر یبازار همراه مسجد و ارگ شاه ،یسنت دگاهید در
 یهـاکارگاه ها،مچـهیسراها، ت ها،هیصریمتشها از ق یو گنبد دهیسرپوش یهاعموما  به صورت دالان
جـان  انندرا بر عهده داشتند؛ به م یعموم حتاجیما نیو تام یو مال یامور اقتصاد یکوچک، سازمانده

 تیـهو» یگری، د«محله» یهیمعتقد است فضا سه بعد دارد:   «استیفضا و س»که در کتاب  فیاگن
العمـا در آن است که عما و عهس یهیزیف ی. محله همان فضا«تیموقع»و سوم « براساس مهان

 و دیتول ییو توانا ردیگیقرار م یگرید ندیفرآ ایمهان و فضا  کیو هر مهان در برابر  شودیجام مان
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اعتقادنـد کـه بـازار در  نیـبر ا زین یو رنان ی(. توکل22-21: 9232،یرا دارد)مهلب تیهو کی دیبازتول 
بر عهـده داشـته اسـت. در واقـع چنـد حالـت  زیرا ن یگریمتفاوت د فیعلاوه بر دادوستد، وظا ران،یا

مجموعـه  -3کالـا؛  وشو فـر دیـمهـان ور -9 ؛یعنـی: بـازار دیبازار نام توانیرا م گریهدیمرتبط با 
بازار که معاملـات را  یدرون یسازوکارها -2 سازد؛یم ریپذمبادله کالا را امهان ایکه دادوستد  یهیشرا

؛ 97: 9239 ،ی)توکلشـودیانجام مـ نیدست و به نفع طرف که دادوستد به یعوامل-4 دهند؛یشها م
 (.79: 9272 ،یرنان
و  یراسـت سـنت انیـدر جر یو جنـاح یاز طبقه متوسط سنت ینوشتار، نهاد بازار به مثابه بخش نیا در

جوامـع  یشود که به طـور کلـ رفتهیبه کار رفته است. اگر پذ رانیا یاسلام یدر جمهور ییاصول گرا
کـه  انستد دیاند، باشده ایمدرن از سه طبقه فرادستان، فرودستان و طبقه متوسط تشه مهیو ن یسنت
همـراه  انیـبـاره کـه بازار نی. در اباشندیم یسه گروه اجتماع نیاز ا کیجزء کدام  نجایدر ا انیبازار
شناسـان و جامعه انیـم باشـندیمـ یدهنده طبقـه متوسـط سـنتشـها یاصـل یهاهیـاز لا انیروحان
را در  یمختلفـ یقشـرها یااجماع نظـر اسـت. طبقـه متوسـط در هـر جامعـه یاجتماع نگارانخیتار
طبقـه بـه دو  نیـهستند. ا یمتفاوت یاسیس شاتیها و گراوواسته ،یمنشأ اجتماع یکه دارا ردیگیبرم

 کردگان،ایکارمنـدان، تحصـ رنـدهیدربرگ دیـ. طبقات متوسـط جدشودیم میتقس دیو جد یگروه سنت
 انیرا روحان ینتو طبقه متوسهه س باشندیدانان مصاحبان مشاغا آزاد، مانند پزشهان، حقوق ،رانیمد

 یسـنت یبـورژواز»(. در نگـاه سـوداگر 41: 9233 ،ی)ازغنددهندیم ایتشه یشهر یبورژوازو ورده
 …عمده آن در بازار است گاهیکه پا دهدیم ایرا تشه رانیا یبورژواز هیلا نیترایو اص نیتریمیقد
 ،یگسـترده طبقـات گـاهیپا ،یخیبه علت قدمت تـار یسنت یتنها بورژواز یبورژواز یهاهیلا انیم در. 
ــا ــهیر یدئولوژی ــنف دارش ــنن ص ــاد یو س ــار م ــتحهام و اعتب ــاع یاز اس ــوده  یو اجتم ــوردار ب برو

 (.334: 9221سوداگر، «)است.

 یزانـیاز م هیاز اواوـر صـفو ینهـاد اجتمـاع نیـدهـد ا یانجام شده در باب بازار نشـان مـ مهالعات
بـازار در  یو استقلال نسب ی(. وودمختار31-24: 9212و جنادله،  یبرووردار بود)آزاد ارمه یوودسامان

و تجار و  بودندبرووردار  یآن افزوده شد. اصناف از وودمختار زانیبه م یو حت افتیدوره قاجار ادامه 
 دانستندیوود م انیزآن را به رایز کردندیم یریوود جلوگ یدر امور داول از دوالت حهومت ان،یبازار
مهـم جامعـه  یمرکب از اعضـا یمجلس ایوود را با تشه انیوجود آمده در مو مشهلات به یو دعاو

در اواور دوره قاجـار  هیرابهه دو سو نی(. البته ا79و 99، 9: ج9222)فلور، کردندیتجار حا و فصا م
اشاره که در ادامه بدان  یاسلام یو جمهور یپهلو یدر دوره ها زیو بخصوص در انقلاب مشروطه و ن
 قیـبازار و حهومت عمومـا  از طر نیروبرو گشت. روابط ب یفراوان یوواهد شد با چالش ها و تضاد ها

 از دوالت قیطر نیو از ا شدیم میبود، برقرار و تنظ یندگیبر نما یکه مبتن یمشخص یمجار
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بـا  انیـکـه بازار یو اقتصـاد یمال ی. با وجود همهارشدیم یریحهومت در امور بازار جلوگ میمستق 
. بسـتن کردندیدولت در برابر آن مقاومت م یوواهادهیداشتند، در صورت ز یحهومت و مقامات دولت

 یهـادر برابـر دوالت یاعتراضـ وهیشـ کیـعنوان از آن و بست نشستن در مساجد به یبخش ایبازار 
تهـرار  اریبسـ هیـبـود کـه در دوره قاجار ییالگـو ،یمقامات دولت یهایوواهادهیحهومت در بازار و ز

 نیـبـا ا انیـ(. بازار47: 9234،یفارسـان ی؛ ترابـ12-17: 9229نـو،ی؛ دوگوب49: 9231ن،ی)مارتشـدیم
کرده و از  انیدولت را ب یهاو دوالت هایوواهادهیاعتراض وود نسبت به ز ،یمدن ینافرمان یهاوهیش

است از آنچـه ونسـا  یبخش یمدن ینافرمان یهاوهیش نی. اکردندیبازار دفاع م یاستقلال و وودمختار
مختلـف  یحهومـت قاجـار و نهادهـا نیبـ« حفـ) موازنـه دهیـچینظام پ»از آن تحت عنوان نیمارت
حهومت به حقوق وـود  یمقاومت در برابر تعد یبرا انی. اتحاد بازاربردیاز جمله بازار نام م یاجتماع
 (. 43: 9231ن،ی)مارتشدینشان داده م زین یگرید یهاوهیبه ش
تـا حـد  یاز لحاظ اقتصاد ونیروحان گرید یوابسته بود، از سو ونیبه روحان یهیدئولوژیاز لحاظ ا بازار
و اداره امـاکن مقـدس را بـه  یارنگهـد نـهیومس و زکات و هز انیبه بازار بودند، بازار یمته یادیز

از  شـتریب دادنـدیمـ ونیبه روحان انیکه بازار یپول کندیواطرنشان م یدی. هالپرداوتندیم ونیروحان
 یمـذهب یهـاتیاز فعال یاری(. بـازار بسـ34: 9213 ،یدیـ)هال پرداوتنـدیبود که به دولت مـ یاتیمال
بـه حـج  یادیتوجه ز انی. بازارکردیم یمال نیمحرم را تام امیمسجدها و مراسم ا ها،هینیها، حسحوزه
و مـال  رفتنـدیمـ ونیروحـان شیپ دیاب یکار نیاقدام به چن یودا داشتند، آن ها برا یوانه ارتیو ز

تجـار  یاقتصـاد تیـبـه فعال لهیوسـ نیـبه ا ونی. روحانکردندیحلال م ینیوود را با دادن وجوهات د
 کردنـدیمـ یاقتصـاد تیـحما ونیدر مقابـا از روحـان زیـو آن هـا ن دادنـدیمـ تیثیو ح تیمشروع
سیاسـی و وویشـاوندی هـای وـانوادگی،  -(. این بستگی های متقابا اجتمـاعی397: 9239،ی)کمال

شالوده ی آن اتحاد تاریخی بود که کانون یک اقتدار اجتماعی به عنوان وزنه ای در برابر اقتدار دولت 
وزه ی وصوصی زندگی وانوادگی و حوزه ی عمومی زنـدگی اقتصـادی بـا را به وجود آورد. تعاما ح

اقتـدار روحـانیون و بازاریـان در  حهـیمبروورداری از مشروعیت الهی پایگاه مهمئنی برای تداوم و ت
شناسان (. از دیدگاه علیرضا ازغندی، اکثر جامعه79 -79: 9239جامعه مدنی ایران ایجاد کرد )کمالی، 

اند، بر استقلال بازاریان و روحـانیون از دسـتگاه که در باب انقلاب اسلامی تحقیق کرده نگارانیو تاریخ
سنتی با طبقه متوسط جدید و نقش کاریزمـایی رهبـری در  متوسطساز طبقه حهومتی و ائتلاف تاریخ

ورزنـد. در واقـع انقلـاب ایجاد این ائتلاف علیه دشمن مشترك در پیروزی انقلـاب اسـلامی تأکیـد می
اسلامی، بازار و مسجد را بر تمام شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه مسلط کرد و به 

گرایان بـه نفـع گـروه دوم واتمـه بخشـید اویر تجددگرایان با سنت قرنهای رقابت گونه یک تلاش
 (.919 -919: 9231)ازغندی، 
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 یسلامو تحولات انقلاب ا یوابسته به نهاد بازار سنت ی. تشکل ها4
از پیروزی انقلاب اسلامی، بازار سنتی با حمایت لایه دیگر طبقه متوسط سنتی یعنی روحانیـت بـه  پس

بازاری  یاقتصادی کشور شد و بروی از نخبگان و شخصیت ها -تدریج وارد صحنه مدیریت سیاسی 
. تنـدور یافبهور چشمگیر و تاثیرگذاری حض -سیاسی، نظامی، قضایی و حتی اجرایی -در کلیه نهادها

ها کاملـا  ها محدودتر، در بعضـی عرصـهتر و در بروی عرصهها قویالبته این حضور در بعضی عرصه
(. در مجموع در میان 919-913: 9231،یها همراه با موفقیت نسبی بود)ازغندموفق و در بروی زمینه

ان و ... ایـن بـازار کردگان، کارگران، دهقانـاجتماعی همچون روشنفهران، تحصیا -نیروهای سیاسی
سنتی بود که بعنوان تأثیرگذارترین نیرو پس از انقلاب اسلامی موفق شد در نظام مدیریت کشور جای 
بگیرد و نقش و کارکرد مورد نظر وود را ایفا کند. بعبارت دیگر با توجه به همبسـتگی تـاریخی میـان 

همـراه بـا گسـترش نفـوذ  یاسـلام به قدرت رسیدن علمای دینـی در انقلـاببازار سنتی و روحانیت، 
 یهـا تیسیاسی بازار سنتی بود. بخش قدرتمند و با نفوذ بازار پس از انقلاب با بهره مند شدن از حما

که توسط دولت مصادره شـده بـود دسـت  یبخش وصوص یو صنعت یدیدر اکثر مراکز تول یحهومت
الحسنه، سازمان اقتصـاد  ضقر یصندوق ها ،یامور صنف تهیاز جمله کم یلاتیتشه جادیانداوت و با ا

 9239،یگرفت)کمـال اریـرا در اوت یتجـار یدار هیسرما یکنترل بخش اصل ،یو اتاق بازرگان یاسلام
(. با این حال بعدها گسترش دوالت دولت در اقتصاد و از آن جملـه تأسـیس سـازمان تعزیـرات 234:

اعمال مقررات  نیزمصلحت نظام و هجری شمسی با مصوبه مجمع تشخیص 9227حهومتی در سال 
کنترل ارزی که به واسهه وقوع جن  تحمیلی عراق علیه ایران و بروز مشهلات اقتصـادی ضـرورت 

 یافته بود، موجب نارضایتی بخش هایی از بازار سنتی گردید.

 یوابسته به بازار سنت یاسیس ی. تشکل ها4-1
ال ها شها گرفتند قسمت عمـده پشـتوانه و از احزاب و گروه های سیاسی که در طی این س بسیاری

اند. بـه عنـوان مثـال حـزب جمهـوری اقتصادی وود را از بازار سنتی کسب نموده -حمایت اجتماعی
اسلامی در دوران فعالیت وود، حامیان فعال وود را از درون جامعه اصناف که متشها از همه اصـناف 

 کرد. بازار تهران بودند بسیج می
مهوری اسـلامی و جامعـه اصـناف، حـزب )جمعیـت( مؤتلفـه اسـلامی نیـز یهـی از از حزب ج گذشته
باشـد کـه بعـد از انقلـاب اسـلامی بخـوبی ترین احزاب وابسته به بازار سنتی میترین و نیرومنداصلی

 بـهتوانسته اهداف سیاسی و نیز اقتصادی وود را دنبال و به نوعی پیاده کند. البتـه ایـن جمعیـت یـا 
تر حزب در سال های اویـر طیـف وسـیعی از اقشـار جامعـه از جملـه تحصـیلهردگان عبارتی صحیح

دانشگاهی را به وود جذب کرده است و فعالیت های متنوع آن در حال افزایش است.  برولـاف اکثـر 
 اند حزب احزاب ایران بعد از انقلاب که از بالای هرم قدرت شروع به فعالیت و رشد و نمو کرده
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از پایین هرم قدرت یعنی از میان اقشار مختلف مردم بخصوص بازاریان شها گرفته  )جمعیت( مؤتلفه
گیری نسـبت و به حیات وود ادامه داده است. و بدین واطر شاید بتوان گفت این حزب از نظر شـها

 مؤتلفـه تیّ)جمعیای ترین پایگاه مردمی برووردار است. حـزب مؤتلفـه اسـلامبه سایر احزاب از ریشه
امـام  رویـپ یمـذهب أتیـه 2از ائتلـاف  9243( بـود کـه در سـالیمؤتلفه اسلام یهاأتیو ه یاسلام
 یعلـ ق،یشـف یمهـد ،یهاشـم امـان ،یعراقـ ی)حاج مهد الدولهنیمسجد ام أتیه یعنی)ره( ینیوم

مسـجد  أتیـ(، هییاحمـد، محمـد کچـو یمهد نا،یب یابوالفضا توکل ،یمحمد محسن دیدروشان، س
( و یو اسـدالله لـاجورد یرحمـان نیحسـ ان،یریاحمد قد ،یمحمد صادق اسلام ،ی)صادق امانیعلخیش
محمـد  ،یلـیعزت الله ول ،یرفندرسهیبهادران، محمد م یمهد ان،ی)اسدالله بادام چهایاصفهان أتیه
از  یهـی( 9272:32 ن،ی؛ بـرز22: 9273ا،یـن یفیشـد)ظر ای( تشهیصادق رمحمدیم نیو علاءالد نیمت

 تیریبـه مناصـب و مـد یابیدر دسـت انیبه بازار یادیکه کمک ز دیآ یبشمار م یاسیس یتشها ها
 (. 331: 9213 ،یپس از انقلاب نموده است )داراب یدر سال ها یاسیس

مؤتلفه را بیشتر بازاری های متوسط و ورده پا که دارای سوابق مبارزاتی بودنـد تشـهیا مـی  اعضای
(. اینان کـه بـرای 323-321: 9273دینی بود)زیباکلام،  داد که محرك اصلی آن ها اندیشه اسلامی و

ابوالقاسم  سیدروحانیت و مخصوصا  روحانیون مبارز ارزش فراوان قائا بودند، بعد از درگذشت آیت ا... 
کاشانی به سوی امام ومینی)ره( جذب شدند. این تشها پس از مشـخص نمـودن اعضـای شـورای 

نیت نیز در تشهیلات مؤتلفـه ایجـاد نمایـد؛ لـذا پـس از مرکزی وود، تصمیم گرفت یک شورای روحا
 .  ندمشورت با امام، قرار شد پنج تن از روحانیون را انتخاب و جهت تأیید به ایشان معرفی کن

در شـورای مرکـزی »کنـد: عسگراولادی چگونگی تشهیا این شورا را این چنین روایت می اللهحبیب
باره صحبت کردیم که ودمت امام عرض کنـیم فر بودیم در ایناسلامی که دوازده ن های مؤتلفههیآت

توانیم اتهایی که به شما داریم با سایر پیوست مراجع دیگر در قم داشته باشیم. ما بیسـت و که ما نمی
گیریم و پیشنهاد ما این است که از بین اینها شما یـا مـا، پنج نفر از علمای شناوته شده را در نظر می

تخاب کنید. فرمودند: وودتان بروید انتخاب کنید و بیایید بگویید. ما آمدیم و از بـین صـد پنج نفر را ان
اللـه انـواری، اللـه بهشـتی، آیتالله مههری، آیتنفر، بیست و پنج نفر و از بین بیست و پنج نفر، آیت

ه سـه تـا غفوری را انتخاب کردیم و به ودمت ایشـان رفتـیم. ایشـان راجـع بـ آقای مولایی و گلزاده
شناسـم و من به آقای بهشتی و آقای مههری ارادت دارم. آقـای انـواری را هـم می»صحبت کردند: 

مراجعه کنید، اگر مهلبی را گفتند شـما تردیـد  آقایانقبول دارم. اگر به من دسترسی نداشتید، به این 
)مصاحبه بـا حبیـب ا... « نهنید و عما کنید. امّا هرگاه به من دسترسی داشتید به وودم مراجعه کنید.

 (. 99/1/9273عسگر اولادی، 
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هیأت مؤتلفه معتقدند که مخالفتشان با لایحه انجمن های ایالتی ولایتی به شـها گیـری سـازمان یافتـه  فعالان
حیات سیاسی این هیأت ها مدد رسانده است. مخالفت با رفراندوم )همه پرسی( شش ماده ای شـاه در دی مـاه 

رهبـری امـام ومینـی)ره(.  هبود برای رونق بخشیدن به کوشش های هیـأت مؤتلفـه بـ انگیزه دیگری 9249
ورداد نقش اصلی را برای سازماندهی مؤتلفه داشته است. اما شاید بتوان مهم تـرین عامـا را در  91 نهضتیول

توسـط  9242حرکت های اسلامی دهه چها، اعدام انقلابی حسـنعلی منصـور نخسـت وزیـر وقـت در بهمـن 
آورین اقدام نظـامی آن نیـز بـود بـا اوـذ مجـوز و بـا  ا ی مؤتلفه دانست. این اقدام مؤتلفه که اولین و عملاعضا

فتوای آیت ا... میلانی صورت گرفت. کمیته مرکزی مؤتلفه در آن زمـان عبـارت بودنـد از آقایـان حـاج مهـدی 
نفـر و در شـورای روحـانی  93جمعا    عراقی، حبیب ا... عسگراولادی، بخارائی، صادق امانی، نیک نژاد و هرندی

مههری، محمد حسینی بهشتی، محی الدین انـواری و احمـد مولـایی بودنـد. پـس از تـرور  یآن آقایان مرتض
انقلابی حسنعلی منصور جمعی از سران مؤتلفه به اعدام و ما بقی به زندان های طویـا المـدت محهـوم شـدند 

 (. 72-77:  9233)دارابی، 
ان این جمعیت در طول دوران مبارزه نقـش مـؤثری در چـا  و توزیـع اعلامیـه هـا و و هوادار اعضاء

)ره( و سازماندهی اعتراضات بازاریان و اصـناف داشـته و در مـاه هـای ینینوارهای سخنرانی امام وم
 یـاریپایانی رژیم شاه نیز سهم بسزایی در تدارك راهپیمای و اعتصابات داشتند. آن هـا در کمـک و 

وانواده زندانیان سیاسی و متحصنین و اعتصابیون نقش ویژه ای را ایفـا نمودنـد. در آغـاز  رساندن به
)ره( واداره مقر ایشـان درمدرسـه ینیانقلاب این جمعیت نقش و تلاش ویژه ای در استقبال از امام وم

هـای در مقـام  ؤتلفـهعلوی از وود بروز داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بروی از اعضای جمعیت م
کابینه های دولت، حضور  ه،ییکلیدی نظام مسئولیت گرفتند: که از آن جمله باید به حضور در قوه قضا

در کمیته های انقلاب، دادستانی انقلاب اسلامی و مدیریت زندان ها، کمیته امـداد، بنیـاد مستضـعفان، 
ت اجرایـی انتخابـات، نگهبان، هیأ یامجلس شورای اسلامی، شور ما،یدانشگاه آزاد، سازمان صدا و س

 (913: 9231 ،یمصلحت نظام، استانداری ها و ستاد نماز جمعه اشاره نمود)ازغند صیمجمع تشخ
از همان آغاز، وفاداری وود را به انقلاب اسلامی از طریـق انحلـال تشـهیلات « مؤتلفه اسلامی هیأت»

حال حاضـر بـه جنـاح  تشها که در نیمستقا وود و پیوستن به حزب جمهوری اسلامی نشان داد. ا
 بحـز نیـ. اکنـدیمـ یندگیرا نما «یمذهب یهایبازار»تعلق دارد، قشر  یسنت انیگراراست و اصول

اسـت. الحسنه فعال و صندوق قرض یمدرسه اسلام رینظ یینهادها سیو تأس هیریدر امور و نیهمچن
و بازار را در دست دارد و به نام مؤتلفـه  کندیشرکت م یتجار یهاتیمؤتلفه در فعال أتیاز ه یبخش
اسـت.  مؤتلفـهشاوه  نیتریو قو شودیمؤتلفه در بازار تهران شناوته م تیبخش اصناف جمع ایبازار 

مخـالف کنتـرل کامـا وزارت  یاز نظـر اقتصـاد یگرا است ولدولت یاسیس نهیهر چند مؤتلفه در زم
. انجمـن باشـدیمـ یو مبادلات اقتصاد یتجار یهاتیالبر همه فع ییو وزارت اقتصاد و دارا یبازرگان

 همسو با مؤتلفه است. یاسلام یهابازار و اصناف از تشها یجامعه اسلام
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گرفت، اعضاء مؤتلفـه  یوود را از بازار م یتیاز عقبه حما یانحلال حزب جمهوری اسلامی که بخش با
تمهیدات لازم را برای تشهیلاتی با سـازکار نـوین را فـراهم سـاوتند کـه بـا تصـویب  9227در سال 

 فـهجمعیت مؤتلفه اسلامی با هیأت مؤسس آن شها گرفـت. مؤتل 9221اساسنامه و مرامنامه در سال 
« شـما»ی دارد. هفته نامـه شهر دفتر و شعبه نمایندگ 939اسلامی در تمام مراکز استان ها و بیش از 
و اسـدا...  یمرکـز یشـورا سیرئـ میسـل ریـم یمصـهف دیارگان رسمی آن است. در حـال حاضرسـ

 بادامچیان دبیرکا حزب می باشد.
اسلامی انگیزه اصلی وویش را انجام وظیفه و ادای تهلیف شرعی در هرزمان و مهان می داند  مؤتلفه

و رهنمودهای ولی فقیه زمان را به عنوان بهترین معیار و راهنمـا قبـول دارد. هـدف اصـلی مؤتلفـه، 
 نـینو طرفداران در درون تشـها اسـت کـه نمونـه باشـد و همچ ای اسلامی از اعضاءساوتن جامعه

الله علیه در ایجاد امت بزرگ و سعادتمند ها و انقلاب اسلامی و راه امام ومینی رحمهسداری از ارزشپا
الله علیه و آلـه وسـلم و های مؤتلفه اسلامی براساس اسلام ناب محمدی صلیباشد. برنامهاسلامی می

نین و مقررات جمهوری قوا بااصول انقلابی و رهنمودهای امام ومینی )ره( و ولی فقیه زمان و منهبق 
 باشد. اسلامی می
. 2. تبلیغـات، 3. تشـهیلات، 9واحـد اسـت:  2نفر هسـتند.  حـزب دارای  31شورای مرکزی  اعضای
 . طرح و برنامه.2. سیاسی، 1. اداری و مالی، 4آموزش، 
ی هر عضو باید مسلمان، معتقد و متعهد به ولایت فقیـه و مبـان»شرایط عضویت آمده است:  1 درماده

نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی بوده و اساسنامه و مرامنامـه جمعیـت مؤتلفـه اسـلامی و عـدم 
 تی،عضویت در سازمان ها و احزاب و جمعیت های سیاسی دیگر را پذیرفته باشد و سوء سـابقه عقیـد

 «.  سیاسی و اجتماعی نداشته باشد
حزب سیاسی ایـران نامیـد. داشـتن دفتـر و  حال حاضر حزب مؤتلفه اسلامی را باید با سابقه ترین در

شعبه در همه استان ها و شهرستان های کشور نیز از ویژگی های این حزب پرسـابقه اسـت. ارتبـا  
 ختصـاتگسترده و دائمی با روحانیت و اهتمام در همراهی و اعلان مواضع با آنـان را نیـز بایـد بـه م

لگرا از جایگاه مهمی برووردار است و در نقـش حزب مؤتلفه افزود. این حزب در مجموعه جریان اصو
جامعه  ن،یمهندس یحزب و تشها سیاسی همچون جامعه اسلام97رهبری و هماهن  کننده بیش از 

 ونکـان ان،یـفرهنگ یکـارگران، جامعـه اسـلام یجامعه اسـلام ان،یدانشگاه ی)س(، جامعه اسلامنبیز
 یاصـناف و بـازار، انجمـن اسـلام یاسلام یها شبهه قاره هند، جامعه انجمن لانیفارغ التحص یاسلام

کارمندان و... که با عنوان جبهه پیروان وط امام)ره( و رهبری  فعالیت مـی  یپزشهان و جامعه اسلام
حزب مشارکت  یرکا(.  مهاتبات دبیر کا حزب مؤتلفه با دب97:  9239 ،یکنند ایفای نقش دارد )داراب

 هشت ساله دولت واتمی و موضع گیری های شفاف و محمد رضا واتمی و مجلس ششم در دوران 
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صریح گویای دیدگاه های حزب درباره مسائا و رودادهای آن زمان نمونه ای از نقش آفرینی مؤتلفه 
امـا  اسـتکند که یک تشها مستقا در رودادهای کشور است. این حزب یا جمعیت اغلب اعلام می

است و این امر به رابهه اقتصـادی و « جامعه روحانیت مبارز»عملهرد آن همیشه نشانگر همسویی با 
شأنی بین روحانیت سنتی و بازار سنتی )طبقه متوسط سنتی( بخاطر وجوهات شرعی )ومس و زکـات 

 گردد.و ...( که مقرر یافته است، برمی
ته این گروه در مدیریت اقتصادی کشور در چهـار اقتصادی این حزب از آنجا که اعضای برجس مواضع

اند بسیار در وور توجـه اسـت. ایـن جمیعـت بـیش از حـد بـه وزرات دهه گذشته نقش مهمی داشته
و اتـاق  -بخاطر فعالیت اقتصادی وود که به جناح بازار نیز موسـوم هسـتند -بازرگانی حساس است 

گردد، از این رو اغلب وزرایی بازرگـانی ب مینقهه عهف فعالیت اقتصادی این تشها محسو رگانیباز
اند. سیاستگذران این گروه همـه دارای نـوعی بعد از انقلاب همسویی وود را با این جمعیت نشان داده

توان این می اند،باشند و صراحتا  از تجارت آزاد دفاع نمودهوابستگی به بازار و صاحبان تجارت آزاد می
اقتصاد بازار آزاد، وصوصی سـازی و عـدم دوالـت غیرضـروری دولـت در  گروه را متمایا به دیدگاه

شـهر و  یاسـلام یتشها در انتخابـات مجلـس، شـوراها نیا نیهای اقتصادی دانست. همچنعرصه
 یمـوارد نامزدهـا شتریداشته است. البته در ب ینقش فعال رانیا یجمهوراستیانتخابات ر زیروستا، و ن
انـد. بـه عنـوان مثـال در شهست وورده یجمهور استیر انتخابات رمؤتلفه بخصوص د تیمورد حما
حزب  یانتخابات، دو تن از اعضا نینامزد منتخب حزب بود. در دوم یفارس نیالددوره، جلال نینخست
 نیـا رغـمیامـا علـ دنـد،پرورش در انتخابـات نـامزد بو اکبریعل دیو س یعسهراولاد اللهبیحب یعنی

 –شـد روزیکه در انتخابات پ یاسلام یجمهور حزب نامزد – ییرجا یدعلموضوع حزب رسما  از محم
 9233کـرد. در انتخابـات  تیحما یناطق نور اکبریاز عل 9272حزب در انتخابات  نینمود. ا تیحما
کـه از محمـود  دیجه رسـینت نیوود، به ا یاعضا نیفراوان در ب یهاثیحزب پس از حرف و حد نیا

وود برشمرد. اما بلافاصله پس از انتصـاب  تیحما یبرا ایدل 2 یاهیانیکند و در ب تیحما نژادیاحمد
 دهـم دولـت منتقـدان صـف بـه –بـود آن مخالف که – یبه سمت معاون اول ییمشامیرح اریاسفند
اما پـس از انصـراف او از  دکر تیاسحاق حماآل ییحیحزب ابتدا از  نی، ا9213. در انتخابات وستیپ

 اسـتیحـزب در انتخابـات ر نیـاعلـام کـرد. ا یتیولا اکبریوود را از عل تینتخابات، حمادر ا ینامزد
در آسـتانه  یکـرد ولـ یرا به عنوان نامزد حـزب معرفـ میرسلیم ی، ابتدا مصهف9212سال  یجمهور
هـای سیاسـی هیـأت مؤتلفـه  رهکرد. از میـان چهـ تیحما یسیرئ میابراه دیانتخابات از س یبرگزار

بعد از انقلاب بـه نـوعی در  یدولت ها یو بازرگان ی)سازمان تشهیلاتی بازار(، افراد زیر با بدنه اقتصاد
،)سرپرست سپاه پاسداران و ریاست بنیـاد مستضـعفان و «محسن رفیق دوست»ارتبا  بوده و هستند: 
 ، )معـاون رئـیس«مصهفی میرسـلیم»(؛ انمستضعف ادیبن یامنا اتیسال، عضو ه 3جانبازان به مدت 

 صیمجمـع تشـخ یو از اعضـا ،یرفسـنجان یجمهور و وزیر فرهن  و ارشـاد در دولـت دوم هاشـم
 ، )وزیر بازرگانی در «یحیی آل اسحاق»(؛ ازدهمیمردم تهران در مجلس  ندهینظام و نما مصلحت
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اتـاق  سیو جانبازان، رئـ انو قائم مقام بنیاد مستضعف یهاشمی رفسنجانی و محمد واتم یدولت ها
حبیـب اللـه »(؛ رانیـا یسازمان اقتصاد اسـلام رهیمد اتیو معادن تهران و عضو ه عیو صنا یبازرگان

نماینـده  ،یموسو نیرحسیو دولت اول م یکن یدر دولت موقت مهدو یبازرگان ری، )وز«عسگر اولادی
،)نماینـده «اسدالله بادام چیـان» ؛مصلحت نظام( صیمجمع تشخ یامام)ره( در کمیته امداد و از اعضا

،)شهردار تهـران، «محمد نبی حبیبی»رئیس قوه قضائیه(،  یدوره هشتم مجلس و مشاور امور اجتماع
 ،یراه و ترابـر ریمعاون وز ،یاسلام یعاما شرکت پست جمهور ریمد ر،یغد یالمللنیب ادیقائم مقام بن

مستضـعفان و جانبـازان،  ادیبن سیقائم مقام رئ ،یبازرگان ریکشور، معاون وز ییمایسازمان هواپ سیرئ
دوره  ینـدگی)نما «یرضـا ترقـ دیـحم»استاندار کرمان(؛  یاسیستاد اقامه نماز تهران، معاون س سیرئ

 یریامـداد امـام)ره(، سـردب تهیکم یمرکز یدر شورا تیاز مشهد، عضو یاسلام یپنجم مجلس شورا
 نی)اولـ ،«یرضـا زواره ا دیسـ»)ره( وراسان بـزرگ(؛ ینیامداد امام وم تهیکم تیریشما، و مد هینشر

 تیـامن یشـورا سیرئـ ،یرفسـنجان یهاشم یکشور دولت هاشم ریدادستان انقلاب تهران، معاون وز
 ری( وِ عضو حقوقدان و قائم مقام دب9222تا  9229)از یاسلام یتهران در مجلس شورا ندهیکشور، نما
 9223سازمان ثبت اسناد و املاك کشور )از  سی(، رئ9234تا  9223)از  ینگهبان قانون اساس یشورا
 ری،)وز«مرتضی نبوی»سوم، چهارم و هفتم(؛  یهادر دوره یجمهوراستی( و نامزد انتخابات ر9272تا 

مصـلحت نظـام(،  صیو عضـو مجمـع تشـخ یموسو نیرحسیپست، تلگراف و تلفن در دولت اول م
علـی اکبـر »و دادستان انقلاب تهران در دهه شصت(؛  نیزندان او نیشیپ سی،)رئ«اسدالله لاجوردی»

محمد جواد باهنر، دولـت  دیشه نیحجت الاسلام والمسلم یهاپرورش در دولت رآموزشیوز«)پرورش
 یهـادر دوره یاسلام یمجلس شورا ندهینما ،یموسو نیرحسیو دولت م یکن یالله مهدو تیموقت آ

 بیدوره اول، نا یاسلام یاول مجلس شورا سیرئ بینا) سهیرئ أتیاول، دوره سوم و چهارم و عضو ه
در  رانی، )رئیس اتاق بازرگانی ا«سید علی واموشی»دوره چهارم(؛  یاسلام یدوم مجلس شورا سیرئ

 (. 331-321: 9213 ،ی()داراب9232یال9217یفاصله سال  ها

و  سیدر زمان تأسـ متحد در اعضا با مواضع مشخص یتوان با حزب یچه حزب مؤتلفه امروز را نم اگر
ها نسبت به  یکرد اما برولاف گمانه زن سهیاصلاح طلبان مقا یجمهور استیبه وصوص در دوره ر ای

 یدر حزبـ یرسد بروز چند دستگ یاصولگر، به نظر م هدستی یکار آمدن دولت یحزب با رو فیتضع
 است.  ریکند اجتناب ناپذ یم دایاز آن درز پ شیبر اوتلاف اعضا یمبن یکه به ندرت اوبار

 یوابسته به بازار سنت یاقتصاد ی. تشکل ها4-2
و صـندوق  رانیـا یهمچون اتـاق بازرگـان یتشها ها ؛یهمچون حزب مؤتلفه اسلام یاسیس یکنار ابزارها در
بـه جنـاح  یادیکه کمک ز ندیآ یبشمار م یاقتصاد یاز ابزارها ینیامداد امام وم تهیقرض الحسنه و کم یها
 نمود.  نقلابپس از ا یدر سال ها یاسیس تیریبه مناصب و مد یابیدر دست انیزار و بازاربا
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از انقلاب، بازار با حمایت روحانیت به تدریج وارد صحنه مدیریت کشور شـد و بروـی از بازاریـان  پس
شاوص در کلیه نهادهای سیاسی، نظامی، قضایی و حتی اجرایـی بـه طـور چشـمگیر و تأثیرگـذاری 

ها محـدودتر بـود. بـازار تر و در بروـی عرصـهها قـویحضور یافتند. ایـن حضـور در بعضـی عرصـه
نیرویی بود که پس از انقلاب موفق شد در نظام مدیریت کشـور جـای بگیـرد و نقـش  گذارترینیرتأث

گرفتند از همـان  یاسلام رانیا یاز قدرت نوپا انیکه بازار ییها ازیمورد نظر وود را ایفا کند. روند امت
برای تـأمین  نانقلاب شروع شد. در اوایا انقلاب، شورای انقلاب چند قانو یشورا ایاول تشه یروزها

منافع اصناف بازار به تصویب رساند که مؤید تلاش اصناف برای تأمین منافع وودشان است. تصـویب 
این قوانین نشان می دهد که اصناف بازار بسیار فرصت شناس بوده و از فضای انقلاب و روابط جدیـد 

تـا  9219بـازار، از سـال  استفاده کرده و مهالبات وود را تعقیب می کرده اند. دیگر این که، اصناف و
سال های پس از پیروزی انقلاب، هیچ گاه وواستار تغییر جایگاه وود در وصول مالیات نشـدند. تلـاش 

 اصناف در این زمینه به قرار زیر است:
؛ شورای انقلاب دادگاه های صنفی را لغو و محهـومین ایـن دادگـاه را 9217اسفند  37: در نههیا اول

؛ کارگاه هـای کوچـک صـنفی از پرداوـت حـق بیمـه بـه 9213آذر ماه  34در  :نههیعفو کرد. دوم ا
سازمان تأمین  اجتماعی معاف شدند و سازمان تأمین اجتماعی موظف گردیـد، بـدون دریافـت سـهم 

 و سهم بیمه شونده و تنها با دریافت سهم دولت به این واحدها ودمات ارائه دهد.  رفرماکا
میلیـون تومـان  199؛ شورای انقلاب به بانک مرکزی مجوز پرداوت  9213بهمن  97: در نههیا سوم

 (.79: 9219زاده،  نیحس ،یوام را به صندوق تعاون صنفی داد)حاضر
در « انحلال دادگاه های نظام صنفی و عفو متخلّفین از مقرّرات قانون نظـام صـنفی»مصوبه  بنابراین،
انقلاب، نمایانگر این امر است که اصناف قدرت روز پس از پیروزی  21، یعنی  9217اسفند  37تاریخ 

را در مجـازات  افزیادی در تعریف قوانین متناسب با منافع وود دارا بوده اند. این مصوبه قدرت اصـن
مجـوز »متخلّفان نشان می دهد و دوالت دولت را به حداقا می رساند. علاوه بر این، اصناف با صدور

بازار را در اوتیار داشته و از ورود بدون کنترل به بازار و اصناف  کنترل یبه افراد، تا حد« واحد صنفی
اسفند  1نظارت بازار قرار گرفت. در  حتاصناف نیز ت تیجلوگیری می کردند. پس از وقوع انقلاب فعال

 «  آیت الله انواری»، کمیته انقلاب اسلامی به فرمان امام ومینی)ره(، حهمی را به9217
دیدی را برای سازماندهی اصناف ایجاد کند.  بازاری ها با حمایت آیت الله تفویض کرد تا تشهیلات ج
را تشهیا دادند، که این کمیته، اصـناف « کمیته نایب امام در امور صنفی»انواری، کمیته ای با عنوان

را تحت نظارت وود داشت. اعضای کمیته اصناف که از طرف آیت الله انـواری تعیـین شـد، عبـارت 
د تقی واموشی، مجتبی قائم مقامی، علی اکبر رخ صفت، حبیب الله شفیق و سعید امانی، بودند از: سی

دولت در  سه ماه امور اصناف تقریبا  را بدون دوالت روهکه همگی از بازاری های معروف بودند. این گ
 اوتیار داشتند. در این دوره اتاق اصناف از ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران حذف شد. دولت
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هیأت جدیدی را بـرای سرپرسـتی اداره امـور  9213اردیبهشت  93ت بازرگان، بعد از سه ماه در موق 
سرپرست جدیدی برای این امـر تعیـین شـد. در ایـن  عالیت،اصناف تعیین کرد که بعد از هشت ماه ف

:  9233هیأت که توسط دولت موقت روی کارآمد، بازاری های سنّتی نفوذ زیادی داشـتند )غفاریـان، 
(. این هیأت جدید تا تشهیا مجلس و کابینه امور اصناف را در اوتیار داشتند. بـا تشـهیا کابینـه  13

، بازاری ها، به میزان قابا توجهی کنترل بازار «الله عسگراولادی یبحب»دولت و وزیر بازرگانی شدن 
اصـناف بودنـد کـه  و توزیع را در اوتیار گرفتند. در این دوره، نمایندگان دولت در اصـناف، همگـی از

توسط جامعه انجمن های اصناف و بازار معرفی شدند. آن ها کمیته امور صنفی را تشـهیا دادنـد. در 
کالاهای موردنیاز شهروندان از طریق دولت تأمین مـی شـد و در اوتیـار کمیتـه  تریناین دوره، مهم 

توزیع تحـت نظـارت کمیتـه توزیع گردد. این فرآیند « مساجد»امور صنفی قرار می گرفت تا از طریق
 (.71-72: 9219زاده،  نیحس ،یبود. در این دوره، تجارت وارجی به بازاری ها واگذار شده بود)حاضر

 نیرحسـیبرای وزارت بازرگانی در دولت م« حسن عابدی جعفری»عسگراولادی  اللهبیاستعفای حب با
ارت بازرگانی را تغییر داد و اقداماتی انتخاب شد. وی در قدم اول، تعداد زیادی از کارمندان وز یموسو

« امور صـنفی یتهکم»جایگزین « مجمع امور صنفی»را برای کنترل بازار در دستور کار وود قرار داد. 
را غیرقانونی اعلام کرد. توزیـع کالاهـا را «کمیته امور صنفی»شد و عابدی جعفری با نگارش نامه ای 
ود کرد. کمیته امور صنفی نیز تسلیم وزیر جدید نشد. زیرا، هم از کمیته گرفت و فعالیت آن ها را محد

موافقت کمیته قرار نگرفتند. کمیته  ردنمایندگانی که از طرف وزیر برای کمیته انتخاب شده بودند، مو
را تشـهیا داد «اصـناف یمرکز یشورا»نهاد جدید 9224امور صنفی که نماینده بازاری بود، در سال 

« مجمع امـور صـنفی»میت نشناوت. دولت تمام فعالیت های اقتصادی را بهکه دولت آن ها را به رس
را در وزارت بازرگـانی « اصـناف و بازرگانـان ردفتـر امـو»واگذار کرده بود و برای تحدید قدرت بازار 

نخست وزیر، در صدد محدود کردن قدرت شورای مرکزی اصناف برآمـد.  9222تشهیا داد. در سال 
مجمـع »در نامه ارسالی به امام ومینی)ره( و پاسخ امام مسئوولیت های شورای مرکـزی اصـناف بـه 

اصـناف در کنـار  یمرکـز یشـورا تی. فعال(72: 9219زاده،  نیحس ،یواگذار شد)حاضر« امور صنفی
 یماه همان سال قانون نظام صنف بهشتیو در ارد افتیادامه  9223تهران تا سال  یمجمع امور صنف

قانون  نیا 4شد . که از جمله ماده  بیرفت و تصو یاسلام یاز اصلاحات به مجلس شورا یبرو یبرا
اسـفند مـاه  92شـد. در  میتقس یو ودمات عیزوت ،یودمات فن ،یدی، اصناف به چهار گروه صنوف تول
قـانون  9233اصناف از متن قانون حذف شد. در سـال  یمرکز یهمان سال توسط مجلس نام شورا

از  ی. قانون قبلدیرس یاسلام یمجلس ششم شورا بیو به تصو نیمجددا تدو یمذکور با اصلاحات کل
 لاتیمشهلات تشه ،یو مجامع امور صنف اه هیاتحاد اراتیو اوت فیچون عدم تناسب وظا ینقا  ضعف
و  یصـنف مجامع و امـور اراتیاوت تیبودجه لازم و عدم شفاف ینیب شیفقدان  پ ،یصنف یسازمان ها
 از  34/93/9233دستگاه ها در حوزه اصناف مواجه بود. اما قانون مصوب  ریسا ادیمداوله ز
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کشـور و  یاقتصـاد یریـگ میتصم درحضور اصناف  تیبرووردار بود از جمله تقو یمهم یها یژگیو
 و کشور و ... . یاستان هیاتحاد جادیا زیآن ها و ن یمال هیبن تیو تقو هیاتحاد تیتقو
 نیـبا دسترسی بازار به اتاق بازرگانی و اتاق اصـناف در اوایـا انقلـاب یهـی از مهمتـرین ا نیهمچن

امی، بازاری ها تلـاش کردنـد تـا در تشها ها بود. پس از پیروزی انقلاب اسل نیتحولات، تغییرات در ا
نفـره  13فهرست  جزواتاق بازرگانی نفوذ پیدا کنند. بازاری هایی که به اتاق بازرگانی دست یافته اند، 
 (. 13 – 14:  9233سرمایه دارانی نبودند که پس از وقوع انقلاب اموالشان مصادره شده بود)غفاریان، 

در اسفند سـال  رانیو معادن ا عیصنا یاتاق بازرگان ،یانقلاب اسلام یروزیو قبا از پ یخیلحاظ تار به
وجود آمد. ضمنا  با ادغام دو اتاق سهم به رانیو معادن ا عیو اتاق صنا یاز ادغام دو اتاق بازرگان 9243

 1/2در هزار به  1/9معادن از  نو بهره بردارا عیبازرگانان و صاحبان صنا اتیاتاق از درآمد مشمول مال
نفـر و در  7979شعبه تهران بـه  ران،یاتاق ا ی. در آغاز دوره دوم، مجموع اعضاافتی شیدر هزار افزا

 شینفـر پـ 73 رانیاتاق ا ندگانینما اتیها، ه. در قانون ادغام اتاقدینفر رس 9331به  گریشعبه د 39
 هیـاتحاد 31 نـدهینما نفر 97شعبه ها و  ندهینفر نما39شعبه تهران،  ندهینفر نما 21شده بود که  ینیب

ها، تـا سـال نیـو صادرکنندگان و وارد کنند گان وابسته به اتاق بودند.در ا دکنندگانیتول یهاهایسند
 یشـد، دولـت علـ رانیـا یانقلاب اسلام یروزیها و بعد اعتصابات منجر به پ یکه ابتدا ناآرام یهنگام

 ینظـرات مشـورت زیـتسلط کاما داشت و اتـاق ن رانیامور اتاق ا بر ،یبخش وصوص عیرغم رشد سر
 یدولـت مـ یبـرا یکشـاورز یو حتـ یمعدن ،یصنعت ،یبازرگان ،یاقتصاد یها نهیوود را در همه زم

بـه  یکسب و کـار، واژه کشـاورز طیبر اساس قانون بهبود مستمر مح 9219فرستاد. چنانهه در سال 
 . افتی رییتغ «رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان» هنام اتاق اضافه شد و نام اتاق ب

)ره( اداره امـور را  ینیبه فرمان امام وم یأتیه ،یانقلاب اسلام یروزیبلافاصله پس از پ 9217سال  در
اسـدالله  ،یواموشـ ینقـیعل دیسـ ،یحـاج طروـان یعبارت بودند از: علـ أتیه نیدر دست گرفتند. ا

 نی. در اولیو ابوالفضا احمد دینو یمحمد عل ،یرفندرسهیمحمود م ،یصادق رمحمدیم ،یعسگراولاد
 ینقـ یعلـ دیمنتخب امام)ره(در اتاق صورت گرفت، مهندس سـ تهیکم تیکه پس از مامور یانتخابات
انقلـاب  یشورا 9211اتاق تهران انتخاب شد. در سال  استیو ر رانیاتاق ا استیبه سمت ر یواموش
داده شـد نصـف  اریـو معـادن اوت عیو صنا یبازرگان یه وزراکرد که بر اساس آن ب بیرا تصو یقانون
 قیـاز طر زیـنفـر ن کیـرا انتخاب کنند و نصـف بعلـاوه  ندگانینما أتیه ینفر از اعضا کی یمنها

 انتخاب گردند. یاز طرف بخش وصوص میانتخاب مستق
و معـادن  عیو صـنا یاتـاق بازرگـان دیـقانون جد یاسلام یمجلس شورا 9221اسفندماه  91 خیتار در
 یشـورا بیبه تصـو 9279ماه  نیفرورد 2 خیکرد که در تار بیتبصره تصو 91ماده و  23را در  رانیا

نشـد و  هیـته د،یـنما میتنظ یوزارت بازرگان دیقانون، که با نیا ینامه اجرائ نیآئ هنیل د،ینگهبان رس
 در هر کجا که مجاز بود به  یاتاق بازرگان هنیها معلق ماند. ل نهیزم یدر پاره ا دیقانون جد یاجرا
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 دیـحال، با نیوود را انتخاب کرد. در هم سهیرئ اتیو ه ندگانینما اتیوود ادامه داد و ه یهاتیفعال
 یداشت، اتاق بازرگـان دنبالهکه وواه ناوواه ب یجانیپس از انقلاب و تحت شور و ه یهاگفت در سال
وـود و  تیـموجود یو گـاه تـا سـرحدّ فـداکار ی)ره( توانست با سـع ینیامام وم ندگانیبا تلاش نما

 شرفتیو به جامعه بشناساند که پ یرا حف) کند و رفته رفته به مقامات دولت یبخش وصوص تیموقع
و  یو ارشـاد یرهبـر نقـشآزاد و دادن  سـتمیو س یقـو  یهر جامعه در گرو داشتن بخش وصوص

اق بازرگانی سازمانی است قانونی کـه در شفاف تر ات یانیباشد. در ب یم یدولت یهانظارت به سازمان
باشـد. های صادرکنندگان کالاهـای غیرنفتـی میبرگیرنده تولیدکنندگان کالاهای ساوتمانی و اتحادیه

بازاریابی کالاهـای ایرانـی در بازارهـای  هاین اتاق در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمین
ار ایرانی و وارجی ترتیب داده است. همچنین در امر تعیـین هایی را بین تجوارجی فعال بود و تماس

قیمت توسط مرکز توسعه صادرات و در کمیسیون اصلاح حقوق گمرکی مشارکت دارد. اتاق بازرگـانی 
و توزیع داولی کالا است و به هنگـام تصـویب  یطرفدار کنترل هرچه کمتر حهومت بر تجارت وارج

نامـه پـردازد. هفتههای مجلـس میانه به بحث و گفتگو با کمیتـهلوایح مربو  به تجارت و توزیع فعال
گرایی دولـت در اقتصـاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به طرح و دفاع از بینش عـدم مداولـه

 ورزد.  مبادرت می
 میتوان بـه سـه دوره تقسـ یرا م یپس از انقلاب اسلام رانیو معادن ا عیصنا ،یاتاق بازرگان خچهیتار
 کرد: یبند
 یافراطـ انـاتیمانند نو پا بودن انقلـاب، جر یدوره عوامل نی(: در ا9217-9223) تیحف) و تثب ۀدور 

و  یدار هیاحساسـات ضـد سـرما ع،یداران و صاحبان صـنا هیمهاجرت سرما ،یستیالیچپ گرا و سوس
 أتیـه باشد. هها قرار داشت-بیباعث شده بود که اتاق در معرض انواع هجمه ها و آس یلیجن  تحم

 نیبا مسـئوول یزنیو را شانیبه حهم ا یامام )ره( بودند با اتها نیوقت اتاق که عموما  از منصوب سهیرئ
 ینهـاد را بـرا نیـتلاطمات مصون نگه دارند و ا نیو مقامات ارشد کشور تلاش نمودند که اتاق را از ا

 مهم موفق شدند. نیحفط کنند و در انجام ا یبخش وصوص
در کشـور انتظـار  یو آغـاز دوران سـازندگ یلیجن  تحم انی(: پس از پا9223-9233ون )دوره سه 
کوچک  یمجدد بخش وصوص یسازمانده یدوره و در راستا نیا اتیکه اتاق همراه با مقتض رفتیم

بخـش و  نیـتوسعه ا یبرا  یبخش وصوص یشگامیو نقش پ دیساوتار نما دیو کم توان کشور، تجد
حاکم بر اتاق و عـدم اسـتقبال از نسـا  میپارادا رییعدم تغ ای. اما به دلردیرا به عهده گ اتجبران ماف
اتـاق و  سـهیرئ أتیو ه ندگانینما أتیبه ه وستنیپ یپس از انقلاب برا یبخش وصوص رانیدوم مد
 یدوران گذار اتاق ها نتوانستند نقش وود را آنچنـان کـه انتظـار مـ نیدر ا ،یبخش وصوص یرهبر
 بر اتاق ها حاکم شد. ینسب یو سهون و رکود ندینما فایرفت ا
کرده و نوگرا و  ایتحص یدوره مهالبات انباشته فعالان اقتصاد نی(: در ا9233-9211) یدوره نوساز 

 . ابندیبتوانند به اتاق راه  یبخش وصوص رانیکه نسا دوم مد دیموجب گرد شانیا یتلاش جمع
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 ایاتـاق هـا و رشـد تشـه یاعضـا شیشهرستان، افزا یاتاق تهران و اتاق ها یابی تیاستقلال و هو
فهـر و  دیتول شیقوا، افزا ریمشترك، ارتقاء سهح گفتمان اتاق ها با دولت و سا یها و اتاق ها تشها
دوره در ســاوتار و  نیــباشــند. البتـه در ا یدوره مـ نیــا یدر اتـاق از دســتاوردها یاقتصــاد شـهیاند
 نیـ. در ادیـآن نگرد دیجد یها تیو مأمور گاهیو متناسب جا امدیتحول لازم بوجود ن اتاق یندهایفرا

بـا کسـب  انی، محمد نهاوند9231در اسفند  یاتاق بازرگان استیو در دور هفتم انتخابات ر یدور زمان
شـدن مـدت حضـورش در دولـت از  یپـس از طولـان یاتاق انتخاب شد. و نیا استیبه ر یرا 971
شـد، و پـس از آن  انینهاونـد نیگزیجا یشافع نیاستعفا کرد و پس از آن غلامحس رانیاتاق ا استیر
 یایـشـد)روزنامه دن یشـافع نیغلامحسـ نیگزیمحسن جلال پـور جـا ران،یدر دوره هشتم اتاق ا ز،ین

 (.31/2/9214اقتصاد، 
والـت بـازار و که منجر بـه د یگرید یاقتصاد سمیمهان زیو ن تیبازار و روحان وندیاز نشانگان پ یهی

قـرض  یصـندوق هـا»شـده اسـت  یقبا و بخصوص بعد از انقلاب اسلام یاسیس ندیدر فرا انیبازار
ها پس از انقلاب اسلامی به وصوص طی سال های جن  به سـرعت باشد. این صندوق یم« الحسنه
ای را در فعالیتهای اقتصـادی بـه وـود اوتصـاص دادنـد. ایـن یافتند و بتدریج سهم فزاینده شگستر

یـا بـه  صندوق ها سازمان های اعتباری بودند که موجب افزایش استقلال بخش وصوصـی سـرمایه
گردیدند. با گذشـت زمـان بسـیاری از ایـن عبارتی بازار سنتی و غیرمتشها پولی نسبت به دولت می

اند و با مشهلاتی چون بحران نقدینگی، ورشهستگی، اوتلاس و شهایت مردمی روبرو شده اصندوق ه
و  یبانهـدار سـتمیمقابلـه بـا س یها گذشته از آن که نوعصندوق نیاین روند تا به امروز ادامه دارد. ا

 بـود. یانقلـاب یهـاکمـک بـه گروه یبرا یمهم یمنبع مال رفت،یحاکم بر آن به شمار م ینظام ربو
دوالـت منـابع  زانیـم 9217و  9212 یتنش در سال هـا شیروند مبارزه و افزا یریچنانهه با اوج گ
. هرچنـد افـتی شیافزا یاز حهومت پهلو دگانید بیکمک به آس یقرض الحسنه برا یصندوق ها

 میرمسـتقیغ یرد کردنـد، امـا کمـک هـا میاقدام را به طور مستق نیدست اندرکاران آن ها همواره ا
 یو بـازار یو عمـدتا  مـذهب یاسـیس انیزنـدان یوانواده ها یاز برو تیصندوق ها در حما نیا عمناب

در مسجد لـرزاده  یمؤتلفه اسلام یهاأتیالحسنه را گروه هصندوق قرض نیگزارش شده است. نخست
 یاصـل زهیـکردنـد.  انگ سیتأسـ «دیـجاو رهیالحسنه ذوصندوق قرض»و با نام 9242تهران در سال 

 تیـدر آغـاز فعال دیـبود. صندوق جاو یواقع ازمندانیصندوق کمک به محرومان و ن نیا گذارانانیبن
بـه  ینهـاد اقتصـاد کیـدر چـارچوب  یاما پس از چنـد داد،یبلاعوض م یهاوام ازمندانیوود، به ن

به دست آورد سرمشـق و  نهیزم نیکه در ا ییهاتیو با موفق دیالحسنه مبادرت ورزسنت قرض یایاح
صـندوق  ریّـو انیـاز بازار یکه در همان زمان تعـدادشد چنان ینید ینهادها گریمساجد و د یلگوا
 (. 9212 ،ییامو یکردند)ر. ك. احمد یاندازرا راه« الحسنه کوثرصندوق قرض»موسوم به  یگرید
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مؤتلفـه  یهـاأتیه یرخ صفت از اعضا اصغریعل د،یجاو رهیصندوق ذو یگذارانیبن یچگونگ درباره
آن سـوء اسـتفاده  یهـامسجد )لرزاده( مراجعـه و از کمک نیعنوان مستمند به ابه یاعده: »دیگویم
م و پس یکن یآورجمع یمردم را در صندوق یهاکه صدقه میدیرس جهینت نیبعد به ا ی. مدتکردندیم

 دایـپ شیها افزاصندوق یکم موجود. کممیآن برسان یصدقات را به دست محتاج واقع نیا قیاز تحق
الحسنه وام قرض ریوجوه انباشته شده صدقه را در مس نیکه بهتر است ا میدیرس جهینت نیکرد و به ا
در مسـجد  الحسنهضصندوق قر نیو اول میکرد هیانداز تهها، دفترچه پسمثا بانک یعنی. میقرار ده
 ایـبلهـه ر سـتیکارها صدقه ن نیمسجد معتقد بودند که ا نینیاز متد یشد. البته بعض سیلرزاده تأس

مسجد لرزاده به  نیبامام جماعت روشن یفلسف یآقا یرزاعلیحاج م اللهتیاست، اما با کمک مرحوم آ
 (.27: 9211)ملک زاده، «میکارمان ادامه داد

مهالـب  انیـبـا ب بـارهنیدرا کـردیمـ یصندوق همهار نیبا ا 9219که از سال انیاعتماد محمدرضا
کمـک بـه مسـتمندان  یکـه بـرا دیـجاو ۀها من در صندوق اندووتدر آن سال»ت:گفته اس یشتریب

گذارده شده بود. از  انیبن ینیصندوق توسط اشخاص متد نیکردم. ا تیبود شروع به فعال شدهایتشه
 میصندوق گذاشته بود. مرحوم حاج کـر نیمؤسس اریکه محا صندوق را در اوت ییجمله مرحوم فرسا

مرحـوم  نیحاج اصغر و اکبر رخ صفت و همچنـ یهاصندوق و دو برادر به نام نیا رعامایمد یانصار
 یدسـت هـم داده و بـرابهدست یدروشان جملگـ دیو آل احمد و شه ینیوادم حس انیو آقا ییعها
حـا مشـهلات  یصندوق تنها بـرا ا،یکرده بودند. در اوا سیصندوق را تأس نیکار مردم، ا یزانداراه

در  زیـصـندوق ن م،یـرژ هیـبه مبـارزه عل نینیمتد شیبا گرا جیتدرشده بود. اما به جادیا نینیامور متد
 (.23: 9211ملک زاده، «)قرار گرفت میرژ نیمبارز و مخالف یهااز گروه تیحما ریمس
. دیبود که به انجام رس یواموش یتق یاز جانب آقا گریصندوق و چند صندوق د نیا سیتأس شنهادیپ

با آن ها آشنا شده و از آن  9219 -9219دروشان در سال  دیرخ صفت و شه انیآقا قیاز طر زیمن ن
 ناکنـوبحمداللـه هم تیـفعال نیـنمـودم کـه ا تیـوقت در صندوق شروع به فعالصورت پارهزمان به
کمـک  یاسـیس انیزنـدان یهـابـه وانواده دیـصندوق جاو قیادامه دارد ... ما از طر زی( ن9277)سال
صـاحبان  یعنـی نیمتـد نیو اقسـا  آن را مـؤمن شـدیصورت وام داده مـبه رشتی. کمک بمیکردیم

 یهـااز وانواده کیـبـه کـدام  شدندیصورت کارکنان صندوق مهلع نم نی. به اپرداوتندیصندوق م
 ۀبار شـعب کیدو بار به صندوق ما حمله کردند که  –یهی یتیامن یروهایکمک شده است. ن انیندانز

گفتـه  شـانیبـه ا هاییکردند. در بازجو ریدستگ زیرا ن یواموش یو آقا ایآباد تعهصندوق را در حسن
 یبـرا دیـادهعنوان وام داکه شـما بـه ییهاو پول دیکنیکمک م هاستیو ترور انیبودند شما به زندان

بـه  ییرهایدر چه مسـ میدهیکه م ییهاوام دانستمیاسلحه بوده است. البته من تا آن زمان نم دیور
در اسناد  شدیکه به وانواده مبارزان داده م ییهاآن دسته از وام شدیم ی. چون سعشودیکار گرفته م

 از ضوابط  ی. بلهه بر اساس بروشدیصندوق در دادن وام ولاصه نم یهامنعهس نشود. همه کمک
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. در آن شـدیاسـتفاده مـ زیـن انیکمک به وانواده زندان یبرا شدهیآوروجوهات جمع یصندوق، گاه
وجوهـات را  نیـ)ره( داشـت کـه بـر اسـاس آن اینیاجازه از امام وم نایب یابوالفضا توکل یزمان آقا
 (.23: 9211)ملک زاده، «کردیم تیهدا
شـد.  ایدر تهران تشه «هیریصندوق امور و»، با نام 9213در سال  زیالحسنه نصندوق قرض نیسوم
و بــا پرداوــت  ریــنفــر از افــراد و 939بــود کــه آن را  الیــر9399999صــندوق نیــا هیــاول هیســرما
وام  الیــر 199999اعلــام کــرد حــداکثر  هیــریکردنــد. صــندوق امــور و نیتــأم الیــر99999ینفــر
و بر اساس  یتجار یاصورت موسسهصندوق به نی. اکندیپرداوت م طیشرا واجدانالحسنه به قرض

شدند و به  سیدر تهران و شهرستان تأس یگرید یها. از آن پس صندوقدیقانون تجارت به ثبت رس
صـندوق  سـتیبـه دو 9217انقلـاب در بهمـن  یروزیـپرداوتند که تعداد آن ها تـا آسـتانه پ تیفعال
 (.93 -91: 9219،ی)رجائدیرس
آن وجـود  یبـرا یبود و هنوز قـانون مشخصـ یمتشها پول ریاز بازار غ یصندوق ها بخش نیا چون
 ییبود، مرجـع نهـا دهیرس بیبه تصو 9219کشور که در سال  یو بانه یشت، بر اساس قانون پولندا

 نیـشـد. بـه ا نیـیهـا تع یقرض الحسنه، وزارت کشور و شهربان یبه صندوق ها یدگیکنترل و رس
 یاسـیو س یتـینـوع نگـاه امن دیگرفتنـد. شـا یمـ تیـها مجوز فعال یاز شهربان دیها با نشها که آ

وزارت  یتـیو امن سیپلـ یروهـایموضوع برگردد کـه ن نیصندوق ها هم به هم نیدرباره ا جادشدهیا
 کشور با آن ها در ارتبا  بودند.

الحسـنه بـه وام قرض یالحسـنه افـزون بـر اعهـاقرض یهااز صندوق یکه اشاره شد، تعداد چنان
نوشـته  بـارهنیدرا انیـفربود. رسـول جع یانقلاب یهاکمک به گروه یبرا یمهم یمنبع مال ازمندان،ین

 ایـقـم را داشـت بـه دل یبانک تعـاون اسـلام تیکه مسئوول یالله انصارالاسلام نصرتحجت»است: 
 بهشتیکرد به زندان افتاد و در ارد یپهلو میمخالف رژ یاسیس یبه گروه ها قیطر نیکه از ا یکمه
 (.144: 9232ان،ی)جعفر «دیشهنجه به شهادت رس ریز9211
قـرض الحسـنه در سـال  یصندوق هـا انیو متصد انیو آشهارا تصور کرد که بازار یتوان بخوب یم

از آن هـا  یبخـش عمـده ا یاسـیبه رهبران انقلاب داشتند. ازنظر س ی، دست بالا را در دسترس9217
 یالله بهشـت تیاز آن ها با آ یبرو یو فرد یبودند و ارتبا  شخص یمؤتلفه اسلام تیبه جمع کینزد
 نیـداد. در ا یبه آن ها مـ یا ژهیو تیموقع ونیاز روحان گرید یو برو ییو رجا یرفسنجان یهاشم و

انقلـاب تعـداد  یقرض الحسنه در سراسر کشور پراکنده شده بـود. در ابتـدا یصندوق ها گریزمان د
شـد. امـا پـس ازآن، بـه ناگهـان، رشـد  یصندوق برآورد مـ 399قرض الحسنه، حدود  یصندوق ها

بـه  9223صندوق، در سال  399به  یدرصد 299با رشد  11که در سال  ی. به نحوافتی ینده ایفزا
از  شیب 9271صندوق و در سال  3319از  شیبه ب 9221، سال 9219به  9222صندوق، سال  9499

قـرض الحسـنه بانـک  یگزارش بازرسـان صـندوق هـا 9213پنج هزار صندوق برآورد شد. در سال 
 از هفت هزار عنوان کرده است. شیرا ب اتعداد آن ه ،یمرکز
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الذکر بزرگترین و به لحاظ اقتصـادی قدرتمنـدترین بخـش اقتصـادی بـازار مالی فوق -کنار موسسات پولی در
ـلامی»سنتی و غیرمتشها تجاری یا بخش وصوصی سرمایه در ایران بعد از انقلاب  اسـت. « سازمان اقتصاد اس

ـلامی ایت آیتاین سازمان کمی پس از انقلاب با حم الله بهشتی و آیـت اللـه اردبیلـی تحـت عنـوان بانـک اس
تشهیا شد اما علیرغم ملی کردن همه بانک های وصوصی این سازمان بنابه فرمـان حضـرت امـام ومینـی 
)ره( از ملی شدن معاف شد. به هر حال بانک اسلامی به سازمان اقتصادی اسلامی تغییر نام داد. این سـازمان بـا 

کند. سـازمان بـه را کنترل می -بازار سنتی -وصوصیوق وابسته به وود بخشی از نقدینگی بخش صدها صند
عنوان یک موسسه غیرانتفاعی تحت کنترل بانک مرکزی نیست و سیاست وود را الزاما  با سیاست پـولی نظـام 

بـه نحـو  کند. این سازمان همچنین در عرصـه تجـارت داولـی، سـاوتمان، واردات و صـادراتهماهن  نمی
 نماید.گسترده فعالیت می

جنـاح  لهیکه تا مدت ها بوس  رانیا یاسلام یدر جمهور یاجتماع – یاقتصاد لاتیاز تشه گرید یهی
 94باشـد کـه در  ی)ره(  مـینیامداد امام وم تهیشد کم یاز حزب مؤتلفه اداره م یبازار و توسط افراد

. هدف دیردگ سیتأس یالله عسگراولاد بیحب تیر)ره( و با محوینیبه دستور امام وم 9217اسفندماه 
 د،یـآ یبشـمار مـ یشـده پـس از انقلـاب اسـلام سیتأسـ ینهاد انقلاب نینهاد که دوم نیا سیاز تأس
 یاللـه عسـگراولاد بیآن ها اعلام شده است. حب یاز محرومان و مستضعفان و توانمند ساز یبانیپشت

 دی. لذا مؤتلفه باست)ره( اینیامداد امام وم تهیبا کم یحزب مؤتلفه همهار یجهاد اقتصاد»معتقد بود: 
تواند  یکه م ییآن ها را تا جا یازهایکند و ن ییسرپرست را شناسا یو ب میتی یتلاش کند وانواده ها

امـداد و  تـهیو مناسـب کم سـتهیمؤتلفه اسـت. رابهـه شا فیاز وظا یابیبرطرف کند چرا که محروم 
 (.2: 9219 ،یراولادشود)عسگ یم نیو کمک به محروم تامیشدن اکرام ا یمؤتلفه موجب عمل

 تـهیاساسنامه کم نیاول ینهاد انقلاب نیا تیسال از فعال 99و پس از گذشت  9222ورداد  39 خیتار در
. دیگرد دیی)ره( تأینیو توسط امام وم هیته یزیمناسب و برنامه ر لاتیتشه جادیامداد امام به منظور ا

 یو محمـد تقـ یکروبـ یحـزب مؤتلفـه، مهـد یاز اعضا قیالله شف بیو حب یالله عسگراولاد بیحب
اساسنامه آن شدند.  هیامداد و ته تهیکم ایبودند که به دستور امام مأمور تشه یمقدم از افراد قیتصد

قـرار گرفـت و  یمـورد بـازنگر یبا اذن مقام معظم رهبـر 9239آذرماه  31امداد در  تهیاساسنامه کم
امـداد بـه  تهیاداره کم وهیشد. ش یبا آن ملغ ریمقررات مغا هیاساسنامه، کل نیا بیبا تصو بیترت نیبد

 یو اعضـا نیاز موسسـ یریـو ن یدریـح یحاج ،یکروب ق،یشف ،یبود که عسگراولاد ییصورت شورا
امـداد ووانـد، از اسـفند  تـهیسرپرست کم نیتوان اول یرا که م یریرضا ن دیبودند. س یمرکز یشورا
در  تی)ره( به عضوینیوم ماما ینهاد آغاز کرد و از سو نیوود را با ا یو جد یاساس یمهاره 9217
 امـداد محـول شـد. تـهیکم یو سرپرست ییاجرا تیامداد درآمد و سپس مسئول تهیکم یمرکز یشورا
 نیامداد بود. حسـ تهیکم یو سرپرست یمرکز یعضو شورا 9231سال  انیسال و تاپا 37حدود  یرین

 رهبر معظم انقلاب دییتأ با یرا بر عهده گرفت. انوار ینهاد انقلاب نیسهان ا یریپس از ن یانوار
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 از شی)ره( شـد و بـینـیامـداد امـام وم تهیسرپرست کم 9231اسفند ماه  92در  یالله وامنه ا تیآ 
 یفتاح و مرتضـ زیرا به عهده داشت. پرو تیمسئوول نیهمچنان ا 9214 نیفرورد 92هشت سال و تا 

 باشند. یامداد م تهیکم یبعد یاز روسا یاریتبخ

 یریگ جهینت
از پیروزی انقلاب اسلامی، بازار سنتی با حمایت لایه دیگر طبقه متوسط سنتی یعنی روحانیـت بـه  پس

بازاری  یاقتصادی کشور شد و بروی از نخبگان و شخصیت ها -تدریج وارد صحنه مدیریت سیاسی 
. تنـدبهور چشمگیر و تاثیرگذاری حضور یاف -سیاسی، نظامی، قضایی و حتی اجرایی -در کلیه نهادها

 یروزیمبارزه و پ انیکه در جر یانقش و مشارکت گسترده ایبه دل انیالواقع با وقوع انقلاب، بازار یف
کـه از منـافع بـازار و  یکار سـنتمحافظه ندگانیائتلاف با نما قیداشتند، توانستند از طر یانقلاب اسلام
را ارتقـاء  شیوـو یاسـیس گـاهیو جا افتـهیبه ساوت قدرت ورود  کردند،یم تیحما یبخش وصوص
بـه طـور  یاسـلام یدر دوره جمهـور یاسـیو نفـوذ بـازار در سـاوت س یاسیس گاهیبخشند. ارتقاء جا
 ،«یفـه اسـلاممؤتل تیـجمع» یعنـیوابسـته آن  یاسـیس یتشـها هـا نیتریاصل قیمشخص از طر

و « یاتـاق بازرگـان» زیـو ن« قـرض الحسـنه  یصندوق ها» ، «بازار و اصناف یاسلام یانجمن ها»
ها تر و در بروـی عرصـهها قـوی.  البته این حضور در بعضـی عرصـهرفتیصورت پذ« امداد تهیکم»

 هـایها همراه با موفقیت نسبی بود. بررسـها کاملا  موفق و در بروی زمینهمحدودتر، در بعضی عرصه
 ریآن تـاث یو اقتصـاد یفرهنگـ ،یاسـیس یهایریگنشان داد که ورود بازار به ساوت قدرت درجهت

دولـت بالـا  یهااستیس نییرا در تع یبخش از طبقه متوسط سنت نیا یزنانهداشته و قدرت چ یاژهیو
بازار و قدرت  انیعدم وجود تنش م یدوره به معنا نیبرده است. البته ورود بازار به ساوت قدرت در ا

 یهـاتیفعال انـدعناصـر تلـاش کرده نیبلهه هم ستیچپ گرا و مدرن ن یها انیجر ژهیحاکمه به و
آن  یاجتمـاع -یاسـیس گـاهینقـش و جا نیدرآورند. همچن یو مقررات دولت ودیتحت ق رشتیبازار را ب

آن بخصوص در دهه چهـارم از  یاجتماع -یاسیس یگرجیو قدرت بس یاجتماع هیدگرگون و از سرما
 کاسته شده است. یانقلاب اسلام
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