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 چکیده

 یعنتاا  مغییتربتهاً و عمتدتکننده در مبادلات بازار استت قیمت عنصری تعییناگرچه 

است کته قیمتت در بتازار  تر  حاضر این  پژوهشاساسی  ۀاید، شاداقغصادی منظار می

یتا ساخغار روابطی کنشتررا  اقغصتادی  یرأثتبلکه تحت ،عرضه و تقاضا نیست ۀنغیج صر اً

بتازار از رهرت ر ایتن گیری قیمت در شکلدارد و نیز قرار های اجغماعی شدگیانااع حک

-ی مکانیزمیبا هدف شناسا .گیردساخغار روابط اجغماعی میا  خریدار و  روشنده شکل می

 53نرارانته بتا ی و رو  متردماز رویکترد کی تگیتری گ اری با بهترههای اجغماعی قیمت

بازاریا   ر  شهرهای مشهد، تهرا ، قت  و اصت ها  بتا حتداکور ناستا   ازکننده مشارکت

ق انجام یعم ۀکار و واسطه، مصاحبهالعمل رو ، حق رو ، خردهحر ه شامل تاجر، عمده

ار در بتازگیتری قیمتت شتکلکه  دهدمیها( نشا  مصاحبهمغن )نغایج تحلیل مضما  شد. 

 نتاع دوبته ههتار  روشندگا  با خریدارا  غریبه و آشتنا استت،  ۀاز مااجه مغأثر ر  که 

 روشتنده  قیمت بازاری، معاملتاتدر . شادیممنجر شده حکقیمت قیمت بازاری و  اصلی

در  است ودار و سادآور نقدی، مدت ناعگیرد که شامل سه صارت میبا خریدارا  غریبه 
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قیمتت  شتاملقیمتت سته نتاع  ،شادانجام میخریدار آشنا  با تمعاملا که شدهقیمت حک

دهتد قیمتت نشا  میروشنی بهنغایج است. شدنی ییشناساگرانه آور و واسطهمغعهدانه، رنج

 بلکته ایتن ؛آیتددستت نمتیبته کنشررا  براساس محاسبات اقغصادی صر اًدر بازار  ر  

در مغعتددی هتای اجغمتاعی انیزمو مکت هسغندساخغارهای اجغماعی ه در شدحک هاقیمت

 .اندگ اری  ر  دخیل رایند قیمت

 .شدهشدگی، بازار  ر ، قیمت بازاری، قیمت حکگیری قیمت، حکشکلها: کلیدواژه

 مقدمه. 1

. ستعی .سیاستی و.شناسی، علامسیاهی هسغند که ابزارهای اقغصادی، جامعه ۀبازارها جعب

 اقغصادی نیستغند صر اًهایی چیده دارند. بازارها پدیدهپی ۀدر گشاد  رمز و رازهای این پدید

 ؛کننتدگیرند، تبعیت نمتیمسلط اقغصادی آنرانه که اقغصادانا   رض می نطقم نیز از لزوماًو 

د نشاد و نهاد اجغماعی محساب مینساخغی اجغماعی دارشناسا  بازارها بلکه به بیا  جامعه

-کنش ،تربه بیا   نی ؛(1891، 1)بکر اندیدهتن ه  در اقغصادی و اجغماعی در آنها یهاکنشو 

 ؛1885 ،1یتازی ؛1893 ،5)گراناوتر هسغند 2شده در روابط اجغماعیحکبازار های اقغصادی 

طلبانه من عتهای بر رویکرد صر اًنیز  در آ ین قیمت کالا تعیهای مکانیس و  (1581، پالانی

 (.1581رگ، ؛ سائدب2008، 3)بکرتابغنا ندارد و عقلایی 

-که  قتط مکانیست  خلاصته ندکای اجغماعی قلمداد میپدیدهرا  ( بازار1881سائدبرگ )

به این ترتیب، بتازار  ؛استنیز ای از قیمت نیست، بلکه ناع خاصی از ساخغار اجغماعی شده

تعاملات مکرر و الرامند میا  خریدارا  و  روشندگا  استت کته در مبادلته و رقابتت  ۀنغیج

استت سیسغمی از قاانین و هنجارهای اجغماعی عناا  بهبر این اساس، بازار  ؛شاندیدرگیر م

شده در میا  مغن اجغماعی گسغرده استت کته کمغتر که دارای الراهای باثباتی از روابط حک

                                                           
1. Baker 

2. Social embeddedness 

3. Granovetter 

4. Uzzi 

5. Beckert 
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تعیتین قیمتت را نظرا  اقغصتادی صاحب (.151 ، ص.2009، 1)اسغاراست شده  تاجهبه آ  

معر تی عرضه و تقاضتا  رایندهای ۀ نغیجرا  آ  و دانندمیازارها یکی از کارکردهای کلیدی ب

ای کالا و خدمات است که ارز  مبادله ،قیمت ،(. از دیدگاه اقغصادی2000، 2کنند )رزنباممی

گ اری به تعیین قیمت برای کالا یا ختدمات قیمت ؛ بنابراینشادصارت واحد پال بیا  میبه

کننده، ها، قیمت ثابت، شاخص قیمت مصرفقیمت ۀمنازعبیل شاد. اصطلاحاتی از قگ غه می

نقتش کلیتدی دهندۀ در بازار نشتا  .های قیمت و..های حبابی، برچسبسخغی قیمت، قیمت

 ،گت اری از کتار بی غتداگر مکانیست  قیمتتاین نکغه که  ،علاوهه. بهسغندها در جامعه قیمت

، 5)یازی و لنکاستغر باحث اقغصادی استمهمی در م ۀنکغ خارند،بازارها چرانه شکست می

. ستتتگتت اری ابتتزار کلیتتدی در بازارهاقیمتتت تتتاا  گ تتتمتتی بنتتابراین ؛(518 ، ص.2001

کننتد و گیری قیمت به بازارها نراه متیشناسا  معغقدند اقغصاددانا   قط از منظر شکلجامعه

کننتد قغصاددانا  ادعتا متیمعغقد است ا 1کنند. کازطلبانه و عقلانی را دنبال میدیدگاه من عت

اقغصاد مدر ، بازار تنها در سایه وجاد داشغه استت  ۀاما در نظری ،اندبازار مطالعه کرده ۀدربار

گیری کنشررا  در مبادلتات ها برای جهتتاا  گ ت قیمتمی(.110 ، ص.1581)سائدبرگ، 

- تراه  متی در بازار و خدمات ناهمرانی ءاشیا ۀزیرا از طریق قیمت مقایس اند؛حیاتیبازار 

ها  راتر از این عملکرد هماهنری است. از دیدگاه کنشتررا  با این حال، اهمیت قیمت ؛شاد

شده یا درآمد حاصل از یک کالتا یتا ختدمات استت و بته های پرداختها هزینهبازار، قیمت

هتا متتاا  اههار کرد درک قیبا تازیع ثروت نیز مرتبط است. می ی مسغقطار بههمین دلیل 

شناسی استت کته از آ  جامعه هایههای بین کنشررا  بازار، مدنظر نظریکنش ۀعناا  نغیجبه

-از دیدگاه جامعه(.2 ، ص.2011)بکرت،  شادیماسغ اده برای تجزیه و تحلیل قیمت کالاها 

 ۀموابتبتازار بتهرویکترد و دارد  اساسیاهمیت ها قیمت ۀشناسانجامعه  ه  ،شناسی اقغصادی

                                                           
1. Storr 

2. Rosenbaum 

3. Uzzi & Lancaster 

4. Coase 
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مبادلتات مناستبات اجغمتاعی را بتر هنجارهتا و  یرتأثدرصدد این است که ار اجغماعی ساخغ

 ؛2005، 2؛ بیرتارت و بمتیش1881، 1 لیرسغین؛ 1881سائدبرگ، دهد )بازار نشا   اقغصادی

که در بازار، کنشررا  اقغصادی با ا تراد آشتنا وارد مبادلته  یهنرام (.2001یازی و لنکاسغر، 

های تجتاری در وجاد شبکهگ ارد. می یرتأثهای تجاری بازار بر بخششاند، این شناخت می

، هزینته، شتناوری و کی یتت آوری اطلاعتاتمتعهتا، ارزیتابی و جسا بر قیمت بازار از یک

هتا، ها و مجازاتبر پادا  ،ها و از سای دیررشد  اخغلا ات و بسیج داراییاطلاعات، مرت ع

هی تن ی  حقاقی قرارداد و درنهایت بتر ایجتاد اعغمتاد و مراتب پایراها و سلسلهگریواسطه

، 2003گراناوتر، ؛ 170 ، ص.1881ثیرگ ار خااهد باد ) لیرسغین، أطرف مبادله تدو اطمینا  

ۀ شتده در شتبکحتکر این استاس، کتنش اقغصتادی ب؛ (20 ، ص.1581سائدبرگ، ؛ 55 ص.

وابسغه به ساخغار روابتط در نیز مت و از این دیدگاه، قیگیرد میقرار  اجغماعی مدنظر روابط

حاضر درصتدد  در پژوهش(.5 ، ص.2011؛ نقل از بکرت، 2001)باراکی،  شادتلقی می بازار

از بازارهای سنغی  که5غبافبا چنین رویکردی به تحلیل قیمت  ر  در بازار  ر  دس هسغی 

                                                           
1. Fligstein 

2. Biggart & Beamish 

طرح عمده  18بندی کلی شاد. در یک طبقههای مغناعی میها و نقش.  ر  دسغباف، کالایی هنری است که شامل  طرح5

دلیل پراکندگی ها در  ر  ایرا  بهها و نقشهی دارند. تعدد و تناع طرحهای  رعشناسایی شده است که هرکدام طرح

های که شهرهای مشهد، ق ، کاشا ، اص ها ، تبریز، شیراز، کرما  و... از تالیدکنندهطاریها در سراسر ایرا  است؛ بهبا ت

زنی  مغ اوت هسغند. این گره کشی وها از نظر رو  با ت، چلهشاند. همچنین  ر معغبر  ر  در ایرا  محساب می

های مغناع و مغعددی را در بازار ایجاد کرده است؛ به ها در ناع، طرح و نقشه، با ت، مااد اولیه، تعداد گره و... قیمتت اوت

 50تا  7.3گ اری شده است: کاشا ، به این صارت قیمت 1581مغری در شهرهای مخغلف در سال  8طار موال، یک  ر  

هزار تاما ؛  300میلیا  و  21رج چلۀ ابریش ،  30میلیا ؛ دسغباف تبریز  59رج واقعی،  10ا ؛ دسغباف تبریز میلیا  تام

 1میلیا ؛ دسغباف نائین  15ابریش ، میلیا ؛  ر  ق  ترک با ت تمام 83ابریش ، میلیا ؛ دسغباف ق  تمام 10 ر  اص ها ، 

 3هزار تاما ؛  ر  کاشا  پش ،  300میلیا  و  9لا خراسا ،  8ائین هزار تاما ؛ دسغباف ن 300میلیا  و  19لا اصل، 

میلیا   17رج،  30هزار تاما  و  ر  تبریز طرح ماهی  200میلیا  و  9هزار تاما ؛  ر  کاشا  ترک،  100میلیا  و 

 1587خرداد  3در تاریخ  http://www.bazarkhabar.ir/News.aspx?ID=104641)بازیابی از

http://www.bazarkhabar.ir/News.aspx?ID=104641
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هتتای اجغمتتاعی انتتااع مکتتانیزماز نرتتار واقتتعتصتتایری و  ی بپتترداز 1و دیرینتته ایتترا  استتت

گ اری  ر  برای خریدارا  آشتنا و غریبته ویژه مکانیزم مغ اوت قیمتهبگ اری  ر  قیمت

 .ی ارائه ده

 . مبانی نظری تحقیق2

 پیشینة تحقیق. 1. 2

کسی که رویکرد  ؛گراناوتر است تحقیقاتشناسی بازار بیشغر مدیا  تجدید حیات جامعه

رهایی از این  رض که مبادلته بتازار تنهتا  ۀواسطها بهبازار ۀای را برای مطالعساخغاری شبکه

 .5کرده استاست، ارائه  2مسغلزم پیاندهای بازاری

هتا و ستاخغار موبتت شتبکه یرتتأث( در تحقیقات خاد بته 2003، 1893، 1875گراناوتر )

شامل  ویهای اقغصادی از نظر است. خروجی کردهکید أهای اقغصادی تاجغماعی بر خروجی

قغصادی، کارآ رینی، تعیین قیمت، ناآوری، اعغماد، کاریابی، سادآوری، ناآوری و... ما قیت ا

گت ارد شتدگی ستاخغاری بتر بازارهتای متالی اثتر متیحک ،از دیدگاه برخی محققا  است.

ثیرگت اری بتر أ( و باعث ت1887، 1881؛ یازی، 1885، 1پارتز و سنسنبرنر ؛1893)گراناوتر، 

هتای اقغصتادی ( معغقتد استت کتنش1893یتن استاس، گرانتاوتر )بر ا؛ شادها نیز میقیمت

                                                           
ای بزرگ از هنر و صنعت ایرا  باده است، جزئی از زندگی مردم نیز ها علاوه بر اینکه جلاه. قالی ایرا  درگ ر قر 1

شده باشد،  اینکه ثابتقدمت نامحدود قالی ایرا  بی»گاید: شده است. سرجاج بیردوود دربارۀ قالی ایرا  میمحساب می

 (.1، ص. 1519)ادواردز، « شده استپ یر غه
2. arm’s-length 

نشده شناسی اقغصادی انجام گیری و تعیین قیمت در بازار  ر  تحقیقی در داخل ایرا  با رویکرد جامعه. دربارۀ شکل5

سغند. از حیوی دیرر، تحقیقاتی  که اند، در حازۀ اقغصادی هاست. بیشغر تحقیقاتی که دربارۀ قیمت نیز در بازار انجام شده

گ اری، تعیین قیمت در بازارهای های قیمتهای قیمت، اسغراتژیاند، دربارۀ مکانیس در حازۀ اقغصادی صارت گر غه

اند؛ بنابراین در بررسی پیشینۀ های اقغصادی سعی در تبیین قیمت در بازار داشغهاند که اغلب با رو مخغلف و... باده

شناسی گیری قیمت در بازار با رویکرد جامعههایی که محققا  خارجی دربارۀ شکلنغایج تحقیقات و نظریه پژوهش بر

 اند، تأکید شده است.اقغصادی انجام داده

4. Portes & Sensenbrenner 
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د. وی معغقد است ر غتار نشاهای روابط اجغماعی میا  کنشررا  الرابندی میشبکه ۀوسیلبه

زیترا روابتط اجغمتاعی  ؛تحرکتات  تردی و شتناخغی تبیتین شتاد اتااند تنها باقغصادی نمی

یابتد و بترای اخغصاصتی و غقرار متیمکانیس  مهمی است که در آ  انغظتارات و اعغمتاد است

 ۀوستیلهای ختاص بتهگیرندگا  به محرکرود و اینکه تاجه تصمی کار می ارزشمندشد  به

 ، ص.1885گیترد )یتازی، بندی اطلاعات صارت متیروابط اجغماعی از طریق  یلغر و کانال

20.) 

گاید سادگی می روشنی وهکند، اما بشدگی ارائه نمیگراناوتر تعریف صریحی برای حک

او معغقتد «. اندهای اقغصادی در نظامِ در جریا  و محک ِ روابط اجغماعی حک شدهکنش»که 

طتار غیترمنظ  و بته روابتط اجغمتاعی بته ۀاند: شتبکشدگیها محار م هام حکاست شبکه

، 1581کننتد )ستائدبرگ، های مخغلف زندگی اقغصادی ن اذ متیدرجات گاناگا  در بخش

 (.31 ص.

از کتنش  یشدگی گراناوتر بر ایتن قضتایا مغکتی استت کته کتنش اقغصتادی شتکلحک

شتده استت و نهادهتای منتد و حتکماقعیتت تاجغماعی است و کنش اقغصتادی اجغماعتا

 هتتای رض. (500 ، ص.2015اقغصتتادی قستتمغی از ستتاخغار اجغمتتاعی هستتغند )باجنهالتتد، 

 -1 :معغقدنتد بته ایتن متاارد است کتهمغکی شناسا  کلاسیک های جامعهگراناوتر بر  رض

پت یری، ماقعیتت، پایرتاه و قتدرت جامعته ۀوسیلطار هنجاری بهتعقیب اهداف اقغصادی به

تحرکتات تنهتایی  باتااند ماقعیغی اجغماعی است و نمی کنش اقغصادی -2شاد، همراهی می

 ۀه ستاخغبلکت ؛شتاندصارت اتاماتیک ایجاد نمینهادهای اقغصادی به -5ا راد تبیین شاد و 

هتای اقغصتادی هرگتز تتاا  گ تت کتنشمتی (.5 ، ص.1882هسغند )گرانتاوتر،  1ایجامع

گیرند و به محض اینکه کنشررا  با دیررا  ت نمیئاز منا ع اقغصادی نش صارت انحصاریبه

 ، ص.1581شتاند )ستائدبرگ، کنند، منا ع دیرر یعنی منا ع اجغماعی نیز وارد متیتعامل می

37.) 

                                                           
1. Socially Constructe  
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او این است کته چرانته ستاخغارهای  ۀکه ماضاع خاص نظریاست پردازی هنظری ،بارت

هتای های مغ اوت کنشررا  مطابق بتا ماقعیتتد و شانسنگ ارمی یرتأثیک شبکه بر بازارها 

بته  ؛(503 ، ص.2015نقل از باجنهالد، به  1883گیرد )بارت، شا  در شبکه شکل میخاص

 هت ها و ها ه  بر کنش و ه   رصتنه ماقعیتعبارت دیرر، بحث بارت این است که چرا

( 2000بتارت ) (.521 ، ص.1888، 1و بیتل )داسین ونغرستکا هسغندثیرگ ار أها تبر خروجی

 ۀشتده در دورکه به کنشررا  مشاهدهکند قلمداد میشدگی را تعدادی از شرکای سامی حک

با این رویکرد، بارت یتک (. سازگار 7 ، ص.2015، 2)کاتلینکاا شاندمغصل می یزمانی معین

کنتد کته تعریف متی« ارزساخغارهای معادل یا ه »ای از تالیدکنندگا ِ عناا  شبکهبازار را به

بر این  ؛(781 ، ص.2001، 5کنندگا  و تالیدکنندگا  دارند )کریپنرپیاندهای هایغی با مصرف

-هتای طبقتههاساس، جامعه از دیدگاه بارت ساخغاری استت کته براستاس روابتط و جایرتا

هایی را اشیال . کنشررا  در این ساخغارها جایراهاست ناشی از تقسی  کار بنا شده ۀشدبندی

شاند. بارت از جایراه کنشررا  با کنند که در ارتباط با جایراه کنشررا  دیرر تعریف میمی

ی کنشتررا  هتاهتاننقشای از جایرتاهها را مجماعهبرد و آ نام می «ایجایراه شبکه»عناا  

اند. این نظ  اجغماعی و جایراه  رد در آ  که در اثر تقسی  کار اجغماعی شکل گر غه داندمی

، 1581کنند )کسلر، دهند و علایق کنشررا  را تعیین میوضعیت کنش ساخغار میاز به درک 

« 1های ستاخغاریح ره»از ناع  هایراهجادر این بارت معغقد است برخی پیاندها  (.589 ص.

برای تاضیح امکانات نابرابر کتنش و منتابعی کته کنشتررا  در شتناخت ستاخغار هسغند که 

 (.101 ، ص.1581از اهمیت خاصی برخاردار است )کسلر،  ،ها در اخغیار دارندشبکه

دهتد کته هتر نشا  متی پیاندهای ضعیف ۀدرحقیقت، این نظریه با داشغن قرابت با نظری

هتای ماجتاد میتا  أتر باشد )یعنی خلهای ساخغاری غنیح ره ها از لحاظرابطه ۀاندازه شبک

                                                           
1. Dacin, Ventresca  & Beal 

2. Kotelnikova 

3. Krippner 

4. Sructural Hole 
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هتایی کته درو  آ  های بدو  اطناب( به اطلاعات بیشغر و به وسایل کنغترل بیشتغر آ تماس

هتای ستاخغاری، کنشتررانی کته روابتط (. در ح تره1581مجهز است )لالمتا ،  ،جای دارند

ماقعیت دلتالی  ،یکدیرر ارتباطی ندارند غیرحشا چندگانه دارند، برای دیرر کنشررانی که با

های های ساخغاری اغلب بر  رصتعبارت دیرر، ح ره به ؛(8 ،1889، 1ند )کالا نک راه  می

های عمامی بترای د و این قبیل تماسنشاباد  امغیازات در تماس عمامی مغمرکز میواسطه

 ، ص.2015، 2و استکارتزکنتد )کتی  تعاملات آشکار دوگانه است که امغیازات را ح ت  متی

127.) 

هتای ستاخغاری در اخغیتار بارت، باید تا حد امکتا  ح تره هایهبنابراین با تاجه به نظری

های شبکه وابستغری ها )دلالا ( و خاشهجانبه به واسطهصارت یککنشررا  قرار گیرد تا به

نشترر در شتبکه( ناعی استغقلال ستاخغاری )کتارکرد جایرتاه ک به ،به عبارتی ؛دننداشغه باش

ها د میا  آ ئهای ارتباطی باید طاری ساخغه شاند که ارتباط زابرسند. طبق نظر بارت، شبکه

کننتد و وجاد نداشغه باشد. از سای دیرر، کنشررا  درو  شبکه، اطلاعات مشابهی کسب می

هتای گانتاگا  از ستای های محدودی دارند. بارت معغقتد استت ارتبتاط بتا خاشتهتماس

شاد. از دیدگاه او، های کنشررا  می  سبب ا زایش اطلاعات گاناگا   رد و انغخابکنشررا

دهد و ساخغار شبکه را مهت  تشتخیص متیهای کنشررا  ساخغار اجغماعی را تیییر میکنش

 دهد.نشا  مینیز الرای تعاملات و ارتباطات اعضای یک شبکه را و  دهد

 بتابترد کته یرری از رابطه در بازار نتام متیشدگی، از ناع دبر حکعلاوه (1887یازی )

کند در روابط بازاری پیانتدهای بتازاری ( بیا  می1888است. یازی ) «روابط بازاری»عناا  

معاملات اندک و پراکنده بتدو  هرگانته امغتداد تمتاس انستانی و اجغمتاعی میتا  »عناا   با

عغی اعضاست و به معاملتات مدت، سرد و خادمن این پیاندها شامل روابط کاتاه«. شرکاست

 اندشتاد، شتبیهبعضتی اقغصتاددانا  تاصتیف متی ۀوستیلسنغی بته ۀوساطت بازار که به شیا

                                                           
1. Calion 

2. Kim & Skvoretz 
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تمرکتز معاملتات، تقلیتل  ابتروابط بازاری یازی، باور (. مطابق با 291 ، ص.2003)شاپیرو، 

ر غارهتای  بترتمرکز اولیته همچنین یا غه واحد و مبادله میا  شرکا، تعاملات ان رادی و تنظی 

عنتاا  روابتط شده بتهروابط حکدر معغقد است  (1887شاند. یازی )اقغصادی مشخص می

بتا  است، مغمرکز بر  رایندهای اقغصادی که الرایی برای ر غار میا  شرکا و مغصلا  شخصیِ

شتاند مشخص می اطلاعات و اتصال برای حل مشکلابعادی از قبیل اعغماد، نزدیکی، انغقال 

-( معغقد است پیانتدهای حتک177 ، ص.1881(. یازی )10 ، ص.2015و سارینن،  )تامینن

د که شامل اعغماد، انغقال اطلاعات درشت نکنشده تحت کارکرد واحد و به سه شیاه عمل می

هتا پیانتدهای و پرمایه و مقدماتی برای نظ  در حل مسائل میا  شرکا استت. ایتن مکانیست 

 ند.نکغصادی آسا  میشده را در تسهیل مبادلات اقحک

تاانتد بتر معغقد است ارتباطات میتا  کنشتررا  متی (1887 ،1881یازی )بر این اساس، 

هت  مترتبط طار مناسبی برای زنده مانتد  بتهها بهباشد و احغمال اینکه شرکت مؤثرها قیمت

 ترشتد  و پیتداکرد کننتدگا  بتازار بترای کامتلبقا را ا زایش دهند و به مشتارکت و شاند

 یتازی (.1 ، ص.2013کنندگا  کمک کنند، زیاد استت ) لیرستغین و دیتا ، مشغریا  و تهیه

-وجتای قیمتتاز قبیتل پترس دهد که اطلاعات عمامینشا  می دیرری ( در تحقیق1888)

ها باشد، اما در بازارهای رقابغی ایتن ماضتاع کمغتر تااند منبعی از خلق ارز هاست که می

 .دارندکمغری از دانش و منابع خصاصی  باد حصارزیرا م ؛مشاهده شده است

ثیرگ اری روابط اجغماعی بتر أبر چرانری تنیز ( ب 2001، الف 2001یازی و لنکاسغر )

معغقدنتد قیمتت عنصتر  هاآ . اندکردهاطمینا  در مبادلات تمرکز نباد کاهش  از طریققیمت 

 یهتا ستاخغاراز دیتدگاه آ  شتاد.شناسا  محساب میهعکلیدی در معاملات بازار برای جام

-شدگی در شرکتبا تمرکز بر م هام حکها آ دهد. ها را شکل میاجغماعی است که قیمت

شتناوری  ۀوستیلها بتهها بر قیمتشرکت ۀشدکنند که روابط حکهای قانانی بزرگ بیا  می

گی شتدکننتد حتکبیا  متی هاآ ثیرگ ار است. أهای حکمرانی غیررسمی تاطلاعات و بحث

 ها را ا زایش یا کاهش دهد.طار معناداری قیمتتااند بهمی
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کنشتررانی کته در  ۀوسیلبیند که بهاجغماعی می یبازار سهام را ساخغار( 1891وین بکر )

شاد. تجارت در میا  این کنشررا  به تمتایزات کنند، مشخص میمطمئن تجارت می یبسغر

 یرتتأثگیری و قیمتت اخغیتاری متااد تجتاری طار نمایشی بر جهتالراهای ساخغاری که به

-متی یرتأثعملکرد آ   ۀدهد ساخت اجغماعی بازار بر نحااو نشا  میشاد. دارند، آشکار می

کنتد. بته نظتر او، به ناپایتداری در قیمتت انغختابی اشتاره متی ماضاع برای این . ویگ ارد

کننتد ها را تعیتین متیقیمتثباتی بی ۀعجیبی جهت و انداز طارالراهای ساخغار اجغماعی به

 (.112 ، ص.1581)سائدبرگ، 

هتای خترد، ( معغقد است در بازارهای کاچک، شبکه773 ، ص.1891علاوه بر این، بکر )

کاچتک و ت تاوت کمغتر در  ۀد. انتدازنتدهباد  ساخغارهای بازار را کمغر نشا  متیمغ اوت

منجتر قیمت اخغیتاری تجتارت  تقاضای بههسغند که  طلابم و بازارها برای ارتباطات کا ی

( بتر 503 ، ص.1881) ایتربکتر و وی ( و501 ، ص.1882بکر ) ،مطالعات بعدی در .شادمی

ساخغار واقعی ارتباطات  هسغندد و معغقد نگ اراهمیت ساخغار شبکه بر ر غار بازار صحه می

ا  تتاجرا  هت  ثیرگ ار است. همچنین الراهای شبکه میتأگ ارا  بر ر غار بازار تمیا  سرمایه

ثیرگت ار أبزرگی قیمت بتا معیتار تجربتی ت گیری ومبادلات امن ملی و ه  بر جهت ۀبر زمین

ای جنس هستغند و اطلاعتات مقدمتهگ ارا  ه سرمایه ( معغقدند1881) ایرو وی بکر .هسغند

کند ساخغار واقعتی ارتباطتات برای سیسغ  غیرتار  و تصاد ی است. این نغایج پیشنهاد می

-شدگی به خلق  رصتگ ارد. از سای دیرر، حکمی یرتأثگ ارا  بر ر غار بازار ا  سرمایهمی

 .(2002)جک و اندرسا ، و دسغرسی به منابع بهباد یابد شاد که عملکردها هایی منجر می

 نظری تحقیق چارچوب. 2. 2

، شناسی اقغصادی جدید، به جای آنکه بتازار ستازوکار اقغصتادی صترف باشتددر جامعه

-طالتانی کتنش ۀای از زنجیرشاد و مناسبات بازار را حلقهاجغماعی در نظر گر غه می ینهاد

مبغنی بر مبادلات ات اقی و  صر اًمناسبات بازار  ،علاوهکنند. بههای مغقابل اجغماعی قلمداد می

هتای اجغمتاعی بلکه ایتن مناستبات در چتارچاب قالب ؛های مغقابل غیرشخصی نیستکنش
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های اجغمتاعی نهادهای اقغصادی با بسیج منتابع از طریتق شتبکه»زیرا  ؛گیردی پا میپایدارتر

های کنشررا  و کنش ،بر این اساس ؛(137 ، ص.1591)اسلیغر و تانکیس، « شاندساخغه می

د. از نشا، نهادها و مناسبات غیراقغصادی میهاشبکههای اقغصادی در بازار اسیر تار خروجی

کنند یتا تصتمی  هایی بیرو  از یک مغن اجغماعی ر غار نمیعناا  ات   بهکنشررااین دیدگاه 

مقالتات و  ۀدر احاطتهتا زیرا آ  کنند؛ تقلیدشده ها از یک سند ناشغهگیرند، نه اینکه آ نمی

شده حک ،هابنابراین کنش ؛(197ص.  ،1893)گراناوتر،  هسغند مغعددیمغییرهای اجغماعی 

صتارت ختالص بترای من عتت باثباتی هسغند و به نسبغاًی ماجاد و در میا  ساخغار اجغماع

شدگی بتر نقتش ستاخغار اجغمتاعی در (. حک771 ، ص.2001کنند )کریپنر، خاد عمل نمی

 ، ص.2010، 1؛ دِلانت 1893تعیین ر غار اقغصادی و خروجی بازار مغمرکز است )گرانتاوتر، 

( و هنرتامی 193 ، ص.2002ستا ، ؛ جک و اندر1887 یازی، ؛171 ، ص.1881؛ یازی، 10

شتدگیِ اجغمتاعیِ اقغصتاد شاند، حکهای اقغصادی و غیراقغصادی دره  تنیده میکه  عالیت

یتا  راینتدها بته کتنش یتا  اهتداف مغن، های اقغصادی درکنش ،ت دیررعبار به ؛ددهرخ می

 (.1581پالانی،  ؛2003، 1893 هسغند )گراناوتر،وابسغه نهادهای غیراقغصادی 

شتده شتکل شاند، روابتط حتکمیدر بازار، زمانی که کنشررا  با ا راد آشنا وارد معامله 

-بترای شتکلشدگی شامل پیاندهایی است که ر غار کنشررا  اقغصادی را گیرد. این حکمی

-مه  جلاه متی شدهحک روابطآنچه در مطالعات، مرور  براساس .کندتعیین میقیمت  گیری

مبسغری بین ا راد، معاملات تکرارشانده میا  کنشررا ، شتناوری و هو  ساخغار روابطیکند، 

تتاا  کته متیطاریهب ؛استاعغماد بین کنشررا  و اعغبارنامه از شریک سام انغقال اطلاعات، 

ای برای شاد و مقدمهمیمیا  کنشررا  باعث تکمیل تعهدات و مبادله اطلاعات  اعغمادگ ت 

شتده مغکتی بتر . علاوه بر این، پیانتدهای حتکاست دیاقغصارسید  به نظ  در حل مسائل 

استت. وستعت ایتن روابتط مغقابتل  کنشررا  های قبلیای از شریک سام و تجربهاعغبارنامه

منظار دهد. ن ر سامنواسطه بهنیازها و اهداف کنشررا  را براساس حضار ن ر سام شکل می

                                                           
1  . De Lange 
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عناا  میتانجی حضتار ملات بهحل اشغباهات و مشکلات و ا زایش سادهای دوجانبه در معا

ساخغار روابطی و علاوه بر این، . خااهد باد تأمل درخارآ  بر قیمت  یرتأثکه خااهد داشت 

 .استثیرگ ار أقیمت ت تعاملات بین کنشررا  و خروجی آ  یعنی برشبکه  درا راد جایراه 

متدت، ط کاتتاهاز روابت مغتأثرد نتاانمی نقیمتهای بازارها و خروجیعلاوه بر این، کنش

آشتنایی میتا  خریتدار و  ۀپراکنتده و بتدو  ستابق ،د. این معاملتاتنو خادمن عغی باش دسر

. در داردتمرکتز یا غته زیرا بر ر غارهای اقغصادی و معاملات ان رادی و تنظی  ؛ روشنده است

کته ممکتن  پراکنتده و نتاهمرا  استت ،این معاملات اطلاعاتی که در دسغرس خریدار است

 روشتنده اطلاعتات گانه روابتط،  . در ایندنباش کردهز مراجع رسمی اطلاعاتی کسب است ا

عرضه و تقاضا در بازار خااهد  ای ازنغیجه قیمتو  کندارائه میمغکی بر قیمت را به خریدار 

 باد.

 تحقیق روش. 3

تنیتدگی روابتط گت اری  تر  و درهت هتای اجغمتاعی قیمتتبرد  و کشف مکانیزمپی

آنا  است و این امتر  هایاقغصادی بازاریا ، مسغلزم ورود به عمق و جزئیات نظراجغماعی و 

(. 1597اسغراوس و کاربین،  ؛1599 لیک، ) کندناپ یر میگیری از رو  کی ی را اجغناببهره

رویکترد  ،نخستت استت: گر غتهگیری از رو  کی ی دو رویکرد مبنای عمتل قترار در بهره

 کنتد تراه  میاز معانی، ت اسیر و دلایلی « غنی»امکا  تاصیف که  است ت سیری و اسغقرایی

قیمت  ر  با سایر کنشتررا   ۀدر زمین خصاصبههای خاد که بازاریا  از مناسبات و کنش

محقق را  کهاست  (1881 )یازی، نراریرویکرد مردمدوم،  د.نکنمی ارائهدرو  و بیرو  بازار 

روابتط اجغمتاعی بتر مبادلتات  یرتتأثو ری  تر  گت ای اجغماعی قیمتتهامکانیس  به  ه 

گیتری هد منتد و از رو  نمانته هاکنندهمشتارکتبرای انغخاب  .کنداقغصادی بازار قادر می

 ن تر 53ین اساس با ا بر ؛اشباع نظری باد ۀبر ی اسغ اده شد و معیار تاقف آ  نیز قاعدگلاله

و اص ها  با حداکور ناسا  حر ه شامل  از بازاریا  بازارهای  ر  شهرهای مشهد، تهرا ، ق 
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سپس  .انجام گر ت عمیق ۀ، مصاحبهکار و واسطهالعملو ، حق ر، خرده رو تاجر، عمده

و شتد میتدانی پترداز   هایههتا و مشتاهدها و همچنتین نکغتههای حاصل از مصاحبهداده

ا و مقالتات اصتلی هتبتر دادهشده، الرای نظری مبغنتیدرنهایت با تاجه به مقالات اسغخراج

 شد. قیمت گ اری  ر  ترسی  

 ی تحقیقهایافته. 4

 ه بتامصتاحبحاصل از های مغا  کدگ اریمضامین براساس : های اجغماعی قیمتمکانیزم

-دستغهعمتده  محتاری ۀدو مقال درتاا  را می گیری قیمت در بازارشکلکنندگا ، مشارکت

 مضتامیناز این مقالات عمده هریک  در .شدهحک قیمت -2 و بازاری قیمت -1: کردبندی 

باد  قیمت در بازار ارائته کنندهتعیینابغدا تاضیح مخغصری از . ه استحاصل شد تریجزئی

 .شادمیپرداخغه عمده  ۀو در ادامه به تحلیل این دو مقالشاد می
 

 
 قیمت در بازار -1شکل 

 

 کنندگی قیمت در بازار/اصل بنیادین مبادلهتعیین. 1. 4

کننتده در از اصال اساسی بازار و عنصری تعیتین قیمت در بازار ،گر غن مبادلهرای شکلب

کننتده ، بازاریا  قیمت را عنصری ضروری و تعیتینهامبادلات بازار است. در تحلیل مصاحبه

 :گ تبازاری اص هانی یک  کهطاریبه ؛کنندگیری مبادلات خاد قلمداد میبرای شکل
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دیتدین  .کشدار باشه. خیلی راحغته مولاً کر کنید  .کشدار نیست .مولاًقدر  ا  ل این کار به قیمت»
 13 گ تغ : تتامن. گ تت آختر  چنتد؟ 30ج ت چنده؟ گ غ   ؟  این آقا اومد گ ت  ر  داریآال

. 10 :قا اومد گ ت چنده؟ گ غ آدی؟ گ غ  نه. خداحا  . خیلی راحت. او  می 10حالا . گ ت: تامن
 «.مکش با ه  نداری کش...  ندارم : گ غنداری؟  20 :گ ت

کته طتاریبته ؛ثیرگت ار استتأگیری مبادلات تبرای کاهش قیمت نیز در شکل «زنیچانه»

 :گ تباره  تاجری مشهدی در این

بتاز  .دکغتر و اسغاد دانشراه  ه وشیککه با شاهر   زنن. خانمه میاد شیکاینجا مردم چانه می»
 «.زننه  چانه می

 :گ تنیز  ر بازار تهرا ی د روشخرده

دارهتای متا زنته. خانتها  رو میمیلیا . چک و چانه 20گی  گه این چنده؟ میطرف میاد می»

 «!خاام بدمگه من چک میبعد آخر می .زنها  رو میشد  الحمدلله. چک و چانه زرن 

، مله باشتدتااند آغازگر یک معامی صر اًزنی برای معاملات باد  قیمت و چانهکنندهتعین

-کترد  قیمتت در بتازار و شتکلتلقیدر مه  ،گیرداما  ه  اینکه این قیمت چرانه شکل می

ه بتمه  دیرری است که باید  ۀمقال و کنشرری عقلانی گیری آ  تاسط ساخغارهای اجغماعی

-حتک قیمتتو  بازاری قیمت»محاری  ۀتاا  به دو مقالمیاین اساس،  بر ؛ه شادپرداخغ آ 

 اند.که هرکدام از م اهی  جزئی دیرری تشکیل شدهکرد اشاره  «شده

 بازاری قیمت. 2. 4

 ،شتادبازاری  ر  در بازار از دیدگاه بازاریا  مه  تلقتی متی قیمتگیری آنچه در شکل

 .شادمیدار و قیمت سادآور ترِ قیمت نقدی، قیمت مدتشامل م اهی  جزئی

تاانتد خریتدار هنناآشنا )این غریبه متیگیرد که مشغری غریبقیمت بازاری زمانی شکل می

معاملته بته داد  بترای انجتام ،(شتاد همکاری که با  روشنده آشنایی نداشغه باشتد یا خانری

کند. در این ناع از روابطی که بین خریدار و  روشنده شتکل  روشندهنتالیدکننده مراجعه می

دهتد. بانه معامله را انجتام متیطلکارگیری محاسبات عقلانی و من عتگیرد،  روشنده با بهمی



 95...                                     رانیدر بازار ا متيق ياجتماع شدگيحک                                دومارة شم

 

 

و معاملتات  نیستتتاریخی روابتط بتین خریتدار و  روشتنده  ۀاین معاملات مسباق به سابق

 ممکن است تداوم یابد یا نیابد. واست  مدتو کاتاه گ ری

بنا به تقاضتای خریتدار و  که دارندریدار در این معاملات حضار خدو ناع بر این اساس 

 گیرد.های مغ اوتی در خرید  ر  صارت میدهد، قیمتانجام میمحاسباتی که  روشنده 
 

 
 قیمت بازاری -2شکل 

 قیمت نقدی. 1. 2. 4

برند و هر دو بتا یکتدیرر در معاملاتی که خریدار و  روشنده در ناآشنایی کامل به سر می

، ردنتداهتا وجتاد خریتد بتین آ  ۀعبارتی سابقبهو  گیرنددر جریا  عرضه و تقاضا قرار می

. تالیدکننده و تاجری اندک است  ر  مبلغ یکه گاه شادانجام می صارت نقدیمعاملات به

 :کرداههار  در بازار تهرا 

به حساب یتا دوجتار  .گی  این قیمغهقیمغش رو می اولاًکنی ، قالی رو که به حساب پیشنهاد می»

  کته شترایط شتما یکنتحبت متیمتا صت ولاینته. انقدی قیمغش  ۀمعامل .کنی : یکی نقدیهمعامله می
خرم. نقتد آقتا گه آقا من نقد میخریدار می مولاًخرید؟ این می دارخرید یا مدتچطاریه؟ نقدی می

غتر بتدی . کم درصد 10 زنی  که قیمغش روزنی . ت اوت میت اوت می خرییمیک قیمغه. وقغی نقد 
 «.کنی  وقغی که غریبه باشهاول صحبت می

 :گ ت، شادانجام میای که با ناآشنا معامله بارۀ روشی در بازار ق  درهتالیدکننده و خرد

 «.نقد اصلاًکنی . بعد تاجری که نشناسی  گی  نقدی کار میمی اصطلاحاًداری ما خانه»
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 تر   معاملاتی که قیمتتدر گیرد، اما ندرت صارت میهمعامله با غریبه در بازار  ر  ب

این قیمت اولیه نیز  ۀشاد. محاسبمحاسبه مینقدی  صارت، بهباشد اندک و جزئیشده لهمعام

 : گ ت در بازار تهرا  روشی خرده. 1شادمی محاسبهمعیارهای دیرری براساس 

 «.اگر نشناسی  طرف رو باید نقد بده»

 :کرداههار  روشی دیرر در بازار تهرا  و خرده

معاملته  ،جنسایی که بخاا  رو داشغه باشی  دارایی که بیا  و ماخانهالبغه  .ندرتغریبه خیلی به»

 «.کنی شده که با پال معامله می ینقدی. امروز جار ،گیری . با غریبهکنی ، پالش رو میمی

-به خریدار بتازمیاز دیدگاه  روشنده ، ساد معامله استنقدی صارت بهدر معاملاتی که 

معاملته را  ،دهتدانجام متیروشی  مدتمعاملات زیرا  روشنده مانند محاسباتی که در  ؛گردد

 :گ ت. تاجری در بازار مشهد دهدنمیانجام 

درصتد  10ختره، وقغتی نقتد متی .خترمممکنه بره آقا من پال دارم نقتد متی مولاًدو درصد  »
-خااد بمانه، من این  ر  رو نقتد متیگه پال  که میپال داره. می .خره. سادشه دیرهتر میارزو 

  هما  آقا و خان  عرب که اومد ، من کته اینتا آده. الکنه نقد بهش می  میدرصد ک 10خرم. اون  
 «.گ  پالش رو بدید ببریدمی .شناس رو نمی

هتای انتدک و خری مشخص است و معاملاتی که در قیمتتبنابراین ساد معامله در نقدی

 :گ ت روشی در بازار تهرا  . خردهاستصارت نقدی مشخص و به ،است جرئی

دار بیاد از من ایتن کنی جنست رو. یک خانهخری با پال ه  معاوضه میدی میز پال میامرو»
 معمالتاًهتا شناسمش. دیره این معاملتهگیرم. نمیچک بده از  نمی .میلیا  3ج ت قالی رو بخره 

میلیا  کته بته متن  2ماه  3من بیام بخرم  .میلیا  2نقدی شده. شما بیای یک قالی رو نقدی بخری 
 «. روشه به یکی که نقد بخرهده که. مینمی

 :کردبیا   روشی در بازار مشهد همچنین تالیدکننده و خرده

                                                           
شده، عرضه و تقاضا، تارم و رکاد(، سرمایۀ اقغصادی و نمادین . این قیمت براساس وضعیت اقغصادی بازار )قیمت تمام1

ث آید. این م اهی  در مقالۀ دیرری بح روشنده، سرمایۀ تکنیکی، قیمت مبغنی بر تجربۀ زیسغه و قیمت روابطی به دست می

 و بررسی شده است.
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چا  ساد در نقد خریدنه. اگر بخره ستاد در نقتد  ؛خرهمیاد نقد می ،اگر کسی پال داشغه باشه»
 «.خریدنه

اد تتارم، دلیتل وجتبته و ناسانات قیمت باد  شرایط بازارنامشخصاز دیدگاه بازاریا ، 

است. تالیدکننده و تاجری  در بازار  روشی و کسب ساد مشخص از معاملاتدلیلی بر نقدی

 :گ تدر بازار تهرا  

 یاعتهد . یتک شهکه شرایط بازار معلام نمیخاطر اینِه ب .کنی داری  بیشغر نقد کار می تازگیبه»

درصتد جنستا  10ااد برسه بتا اینکته خچکش می طرفماه  چهاربعد امروز این قیمغه.  مولاً بینییم
درصتد  10 .کنهدرصد اخغلاف ایجاد می 20نی عی ؛غرهکمدرصد  10اضا ه خریده، اما او  روز جنس 

و ر درصد. چتک 20 شهکه می خاطر ا ت قیمت داشغهه   به درصد 10و که خریده  خاطر زمانیه ب
نکنی  که به مشکل نخاری  و به قال کنی  دیره اونجاری معامله   سعی میه کنه. مادیره پاس نمی

 «.خری  ارزو  ب روشی  که کارما  راه بی غهمیدیره ارزو   !راحت .نقد بریری  معروف

 دارقیمت مدت. 2. 2. 4

کنتد و بته خریتد  تر   ر  به  روشتنده مراجعته متی ای که برای خریدِخریدار غریبه

-بته ؛کندای دیرر قیمت را تعیین میهگاندارد،  روشنده به تمایلناقساطی دارصارت مدتبه

 :کردبیا   در بازار تهرا  تالیدکننده و تاجریکه طاری

وقغتی  خریتد؟متیدار خرید یا مدتکنی  که شرایط شما چطاریه؟ نقدی میاول ما صحبت می»
 2.100قتالی کته قیمتغش  مولاً ؛دی ماه پنج ماه قیمغشا می ارهار ماه پنج ماه، ما حقیقغش چهگه چمی

 «.یا نقد خرمیم داراول باید بره من قالی مدت شه.می 2.100 ،دی می

نامه و استناد ضمانتاز خریدار،  روشنده در این معاملات که خریدار ناآشنا حضار دارد، 

 :گ ت روشی در بازار تهرا  خرده. کنددرخااست میمعغبر 

که بازنشسغه باد . اومد  این یته ج تت اومد  یه خانامی پرسغار باد  با یه آقایی  مولاًدیروز »
میلیا  تتامن. گ تت شترایط   21خااسغن. گ غن چنده؟ گ غ    رو  نشسغی ، میآقالی رو که ما ال

 قتره دو تا سته   تا ه  ادین؟ گ غ  بله. گ ت شرایطغا  چطاره؟ گ غ  نص شا نقد بدین. بقیهمی
 «.البغه اسغعلام چکغا  رو ه  باید بریری  ؛چک بدین
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 قیمت سودآور. 3. 2. 4

استت و  زیتادو مبلتغ معاملته  دهتدانجتام متیغریبه خریدار با  روشنده در معاملاتی که 

محاسبه برای خریدار ای دیرر قیمت را گانه ریسک بیشغری برای  روشنده دارد،  روشنده به

 : تداشت، گ کند. تالیدکننده و تاجری در بازار تهرا  که تالیدی  ر  ابریش  ق  می

بهغا   یشغرقیمغشا ب .خرمیمه  بدم ریسکشا به جا   گها .دمینمبه شمایی که تازه اومدین نه »
 «.دممی

 شدهحک قیمت. 3. 4

گیتری کننده در شتکلتاانند نقشی تعیینگانه که بیا  شد، ساخغارهای اجغماعی میهما 

اخغار روابتط اجغمتاعی ها در سقیمت یعنیشده های حکقیمت یک کالا داشغه باشند. قیمت

شتامل  ،دنتدهنشتا  متیرا شده های حککه قیمت تریم اهی  جزئیاند. محکمی حک شده

 گرانه است.آور و قیمت واسطه، قیمت مغعهدانه، قیمت رنجقیمت روابطی

 به عبارتی پیامدهای اقغصادی ؛شادساخغارهای روابطی حاصل می یرتأثها تحتاین قیمت

-شدگی زمانی رخ متیها و ساخغارهای اجغماعی است. این حککنش شده درحک )قیمت(،

شتناخت طتر ین  براستاسای دهد که معاملات خریدار و  روشنده براساس آشنایی و رابطته

تتاا  شدگی ساخغاری استت. متیحک حضار یک واسطه در معامله است که بیانرر ومبادله 

بته  ؛گیرد، ناعقلتانی استتت شکل میگ ت محاسباتی که در این ناع روابط برای تعیین قیم

است کته خریتدار و  دلیل شناخت و اعغمادینیت در این روابط بهعبارتی وجاد ناعی ناعقلا

  روشنده به یکدیرر دارند.

 :1مناط به حضار ا راد ذیل در معاملات است در بازار شدهگیری قیمت حکشکل

                                                           
العمل کار، خریدکن، حقاند از: عاملنواسطه، پیشترین ا رادی که در بازار  ر   عالیت دارند، عبارت. برخی از مه 1

(؛ البغه در بازار  ر  با 2012؛  لار، 251-235، صص. 1572 روشا  )آذرپاد و حشمغی،  رو  و عمدهبنکدار، امانت

- رو ، ر اگر، حسابدار و... نیز میها از ا راد دیرری از جمله تاجر، شاگرد، خردهانی و مصاحبههای میداسغناد به مشاهده

 تاا  نام برد.
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یبنتد استنمشتغری خریدار آشنایی که همکار  روشنده استت و بته تعهتدات پا .1

 ؛مغعهدقالنخا 

هتداتش پایبنتد نیستنمشتغری خریدار آشنایی که همکار  روشنده است و به تع .2

 کننده؛اذیتبدقالن

کند.  روشنده واسطه را همراه یک واسطه به  روشنده مراجعه میخریداری که به .5

ده شناسند، اما خریدار ممکن است برای  روشنده آشنا یا ناآشنا باشد.  روشتنمی

گ اری و  رو   ر  دارد، به قیمت هواسط به ضمانت آشنایی و اعغمادی که به

 .کندمیاقدام 

 
 شدهقیمت حک -2شکل 

 

 قیمت متعهدانه/اعتمادی. 1. 3. 4

برای خرید و  شدهحکقیمت  ۀدهندترین عناصر تشکیلبه خریدار از مه « اعغماد»داشغن 

 یشتغریمت بیشغری دارد یا معاملتات بتا قیمتت ب رو  است. این اعغماد هنرامی که  ر  ق

 بتا. هنرتامی کته خریتدار و  روشتنده شتادمتیاز اهمیت بیشغری برخاردار  ،گیردانجام می

 بیشتغریاعغبتار و اعغمتاد  دارای  روشتنده نزدیکدیرر آشنایی کاملی داشغه باشند و خریدار 

 د.دهتبه صارت دیرری انجام میرا یا معامله  هددکاهش میرا قیمت نهایی  روشنده ، است

 :کردبیا   شت، عالیت دا  ر  ابریش  تجارتدر بازار تهرا  که در  یتاجر
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ب روشتن. همته و تتانن نقتدی بختر  همه نمی. چا  سنرینه قیمغاما  ؛بازار ما بیشغر اعغباریه»
اشتغه   تتا  باشته بایتد اعغبتار ده مدت .  تا  باشهه چی باشه مدتمعروف به قال . تانننمی

بته  ،کنته  که قبال متیه کنه. کسیجاری کسی قبال نمیالاّ همین باشی که مدت ازت قبال کنن و
 «.خارهمشکل می

 : تگ خت، روهای بیجار و تبریز را میکه  ر   روشی در بازار تهرا خرده

ولی  .  شرایطی داره که تاا قیه دیرهه او  .شناسیمشا  دیرهها ه  خاب میخادی بارۀدر... »

 «.کنی کار می اعغباری ه  مولاًخاب آشنا ه  

ایتن اعغمتاد شتاد. محساب متی بین خریدار و  روشنده خرید نهایی ۀکنندتعیین ،اعغماد

 روشنده نیز برای خریتدار صارت مغقابل بین خریدار و  روشنده باید وجاد داشغه باشد و به

مهت  اعغمتاد  ؛ بلکهیدار، مه  قیمت نیستاز دیدگاه خر .باید از اعغماد کا ی برخاردار باشد

 : کردعناا  در بازار مشهد   روشیعمدهبه  روشنده است. 

 ؛خترهاز متن متی ،با من رابطه داره طرف. 1300میلیا ، همسایه داره  3من این قالیچه رو دارم »

تتا  کنته.تر بخره. تا ایرا   قط این حرف صتدق متیهزار تامن ه  گرو  300حغی حاضره از من 
 «.کنهبازار  ر  صدق می

. ایتن اعغمتاد کنتد روشنده نیز باید بته خریتدار اعغمتاد  بر آنچه بیا  شد، درنهایتعلاوه

همکاری است که با  روشتنده  و مغعهدباد  خریدارِ هادر پرداخت باد سابقهبراساس خا 

ختت مبلتغ  تر  آشنایی دارد و  روشنده با اعغماد بته اینکته ایتن خریتدار در بازپردا ۀسابق

 کند.می تعیینکند، قیمت  ر  را قصاری ندارد و سر ماعد به پرداخت وجه اقدام می

 ۀهتایی کته ستابقیا خانریهمکار خریدارا  )این ناع با را معاملات  روشنده هنرامی که 

ای کته خریتدار از برمبنای تاا  پرداخغی و سابقه د،دهمی انجام ی در بازپرداخت دارند(بخا

 دو طترفبتر ایتن استاس، معاملتات  ؛دکنتتعیتین متیرا ، قیمت ه جای گ اشغه استخاد ب

 د.گیردار و اقساطی انجام میصارت مدتبه
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هتا دارنتد، بازاریا  میا  خریدارا  خاد که شتناخت کتاملی از آ طار که بیا  شد، هما 

 ۀکننتد. تالیدکننتدبا غربالرری میا  خریدارا  قیمت را تعیین می هاآ شاند. ت اوت قائل می

 : شت، گ تدا  روشی در بازار تهرا خردهۀ میاز طرح ماهی تبریز که

در  .مشتهد در   شما در نظر بریریتدآده. الدونی  چه جاری پال میمی، شناسی که میرو اونی »

-میگ  دارم،  ردا گه این رو داری؟ میزنه میده. الا  این آقا زن  میپال نقد می  لانی مشهد آقای

 پرسته. قیمتت  بپرسه، ولی او  قیمغش رو ه  نمیه حالا شاید قیمغش پرسی  که. رسغ . دیره نمی

 «.ره رسغی  میدونه می  میه

ای گانته بته مغعهدو  حساببر این اساس است که بازاریا  قیمت را برای مشغری خا 

 :کردزار ق  بیا   روشی در باو خرده که تالیدکنندهطاریهب ؛کنندمی محاسبهدیرر 

کنه دیرته. ببتین یته حسابی یا بدحسابی  رق میشناسی  براساس او  خا تاجرایی ه  که می»

دی، آقا من  لا  تاریخ پال میدم، ما تا قیمت یه خرده مشغری هسغش شما وقغی قالی رو تحایل می
باهتا  راه . ریتزمیم گه آقا یه ماهه دیره پالری میازه میحسابه میذاری . کسی که خا  رق می

 «.کنی و ک  میر میای  یه خرده قیمغش

 آورقیمت رنج. 2. 3. 4

اما به تعهدات خاد پایبنتد نیستت و  ،آشناست برای  روشنده در برخی ماارد که خریدار

 دارصارت مدتبه یشغریشاد با قیمت بکند،  روشنده حاضر میها بدقالی میدر بازپرداخت

 هتایی دارد و بتهنیست و ضتعف یشاد،  ر  مرغابرشی که معامله می.  کندمعامله  ویبا 

ایتن  ر بتازار تهترا  روشتی داستت. تالیدکننتده و خترده«  رشی ضعیف»اصطلاح بازاریا  

 : گ غندها تعیین قیمت برای این مشغریبارۀ در و کردندگانه تاصیف ها را اینمشغری

کشه که  قط چکتش ن  دیره این یک ماه طال میدومی .زنهزن  می  لانی ها آقایبعضی ماقع»
-و متیر من این .ماههچهاربعد  و ماههسهکشه، بعد یک چک رو ب رسغه. یک ماه بعد چکش رو می

 روش . اون  دوست دارم اون  مشغریمه. نه اینا اذیتت نیستت. نترخ  روش  به اون  میمی یادب .دون 

 10مغره،  1این  ر   .میلیانه 13مغره،  1این  ر   مولاً  آ ر  خاد  رو داره. ال .خاد  رو داره
دیرته ایتن آقتا تتا  .خاا ن ر ه  می 3 .با  میلیا  تامنه. او   رشه کمه با غنش سخغه تکه، من می
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دونته چا  متی ؛اد بره این  ر  رو بده به منیوقت خاد  ه  نمیهیچ ه.دم منن ر آ 3لیست او  
زنت  هت  بار  10 .دماین  ر  خاب  رو به مشغری نقدی می دم. منکه من این  ر  رو بهش نمی

 «.دممن نمی، بزنه بره  لا  قااره رو بده

 :گ تتالیدکننده و خرده  روشی در بازار ق  

تانی  پالش رو بریری  ولی بخار نیست، ولی بعتد سال نمییک ماه ب روشی ، تا شش کسی که »
 «.ذاری رو قیمغش می مولاًدرصد  10 رق می اری . یا ما تا قیمت یه خرده  ،دهسر یه سال پالا می

، سادی که حاصتل از شتدا  روشی در بازار تهرا خرده ۀ ر  تبریز که میاز ۀتالیدکنند

 :دانست. وی گ تمیبیشغر از سایر خریدارا   کرد،کسب را  ا  رو   ر  به این خریدار

-ماه متی. چهار طلاست ،که چکش پاله هیناشاید مه  . ایشا  ساد  بیشغر از دیررانه برای ما»

-ختره رو متیکس نمیاین  یک  ر  آشیالی که هیچ .دهده، بده. خاب این ه  ساد خاد  رو می

ده. شاید بیشغر دوست دارم بته او  کستی کته نستیه خره. هر مشغری امغیازای خاص خاد  رو می
خره بته خره،  ر  آشیالما میمی ر  ضعی ما  ؟چرا ندم .دمنسیه ه  می ؟ایدخره بدم. مغاجهمی

 «.خرهخاب می .خرهحساب. گرو  می

 گرانهقیمت واسطه. 3. 3. 4

شتکل  در معاملتات مغ تاوت صتارتبهقیمت ، ها در بازارواسطه ۀبراساس حضار دوگان

 :یابندمیحضار  ی مغ اوتها در بازار  ر  به دوگانهگیرد. واسطهمی

هسغند که باعث اتصال خریدار و  روشنده در بتازاری  هاییواسطه :های شخصیواسطه. 1

 شاند که کمباد اطلاعات برای خریدار وجاد دارد. می

 گاید:میدارد  در بازار مشهدساله پنجاه ۀسابقکه تاجری 

-ده. خریداری داری خریتدار  رو متیها معامله رو جا  میکه به قال ما بازاری ینهاواسطه »

گه کت  و گ  او  یک قیمغی میخاام. من قیمغی میآقا قالی رو برای این میگه حاجمی و ره اینجایا
خاره. یتک درصتدی کمیستیا  معامله جا  می ،اگر طرف پسندید .کنهکنه وساطت میزیاد  می

 «.برهاو  واسطه می
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-این معامله دریا تت متی داد دلیل انجامکه این واسطه به (ای )کمیسیا نمزدحق معامله

 ۀحتق معاملت. دریا تت و خریدار از آ  مطلع است شده در بازار استشناخغه غعارف و، مکند

ا تزایش قیمتت  تر  را بته شتاد و تعیین می شدهمغناسب با  ر  معامله مغعارف از معامله

 .ندارددنبال 

 گاید:میدارد، مشهد ساله در بازار شصت ۀکه سابق دیرری تاجر

شا  کرد. معاملهاومد. بین خریدار و  روشنده صحبت مییا  مخریدار واسطه داشت با واسطه»

 «.گر تیک درصدی می ،گر تداد که معامله انجام بشه. اون  یک کمیسیانی میرو جا  می

زیترا  ؛بترای معاملتات نتدارد یمارد اعغماد خریدار و  روشنده است و ضرر ،واسطهاین 

واسطه آگاه است. این  مغعارفِ نمزدادبه سنیز شناخت کا ی از واسطه وجاد دارد و خریدار 

-طرف انجام متیدو و با رضایت  اما عادلانه است ،شاددر قیمت  ر  محاسبه می نمزدساد

 کند. زنی از سای واسطه و  روشنده است که قیمت  ر  را تعیین میو این  رایند چانه شاد

 گاید:می ،ای طالانی در امر تجارت داردکه سابقه تاجری در بازار مشهد

رف متن. متن کته اینجتا نشستغ  طتواسطه میاد یا از طرف شما میاد یا از  .واسطه ضرری نداره»

کنته بته میتاد شتروع متی مولتاً ؛خترهولی واسطه با شما میاد این  تر  رو متی ،واسطه ندارم خادم

ا رو متا یکی اینیکی ه.این  رشا هرکدوم یک قیمغی دار ،هایی که ما داری همین قالیچه .خرید  ر 
ده این قالیچه واسطه نظر می .ا ذاره این طرف، با واسطهکنه میکنی  هرکدوم پسند میبرا  باز می

 «.ذار  کناریکی مییکی و کنننراه می .ارزه. واسطه با او  هستتامن می 100به 

در معاملتات میتا  خریتدار و  روشتنده  کههسغند یی هاواسطه: های غیرشخصیواسطه. 2

  شاند.می ر  باعث ا زایش قیمت  و دارند حضار

 گاید: می ،صادرکنندگا  است ۀکه عضا اتحادی و تاجری در بازار تهرا  یدکنندهتال

 «.شنها باعث ا زایش قیمت  ر  میببینید واسطه»

خریتدارا   همراه بتا، از بازاریا  هسغند اندکیداد مارد اعغماد تع معمالاًکه ها این واسطه

 . کنندمراجعه میمدنظر  ۀ، به  روشنددر بازار هاگیری از سایر  روشندهتپس از قیم
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 گاید: می ،ای در اردبیل که در تهرا  مشیال به  عالیت تجارت استتالیدکننده

بره متال بعد به خاطر اینکه حالا این قیمغشا به او  نشا  بده، بعد می .گیرهمیاد از ما قیمت می»

 «.کننده. دیره از ما که خرید نمیآشنا  میو   امیلشبه و ر خاد 

دلیل ساد نامغعار ی به  ر باعث ا زایش قیمت در  ،ها در بازاراین شکل از ر غار واسطه

 کند. کسب می اتاین معامل داد دلیل انجامکه واسطه به شادمی

 گاید: روشی در بازار تهرا  میخرده

گن آقا  رشای ختاب داریت  بته قیمتت. گیر . میرو می دارخانه دار که میاد، میا  دستِخانه»
داری که میتاد  تر  رو بختره، گیر . خانهدرصد ه  کمیسیا  می 13تا  10جار که شنیدی ، تا این

تتا  10ای که دلال بترده، مجبتاره او  حجره ،خره. واسطه بر  رض موال ببرهدونه گرو  داره مینمی
دار  ر  برای خانته ،برای همین ؛خااد بدهاینکه کمیسیا  می برای ؛بده یشغردرصد قیمت رو ب 13

 «. غهمیتر گرو 

در به کی یت  ر   یتاجهبیو  نسادباد  پالاز مه تاجری در بازار تهرا  تالیدکننده و 

 :گایدمی معاملاتگانه این
 بتازیهدودوز اصتن یدشا .زنهیم به  کارو رهیگیم یالکو  یخادیب پال کنهیم خراب ور جنس»

 او  ،کننتدهمصترف بته ب روشت  ا یتلیم صتدیس نتایا دکنندهیتالِِ من دیشا که ی رش هی مولاً ؛باشه
 «.ه  به زنهیم رو یچ همه نیا. دهیم ا یلیم 300 مولاً دارهیورم

ای تجربتهیا خریتدارا  بتی هاخانری معمالاً هسغند،همراه ها این واسطهبا که  یخریداران

کته کی یتت را  رشی  حیثدارند و از این ن کا یو احاال بازار اطلاعات  که از اوضاعهسغند 

کننتد. قیمتت در معاملتاتی کته اری میمعامله و خرید ،باید به  رو  برسد و تری داردپایین

شخصتی در  ۀبیش از قیمغی است کته واستط ،های غیرشخصی همراه استخریدار با واسطه

 معاملات حضار دارد.

و بته  هسغند از اقاام و خایشاوندا   روشنده یهای غیرشخصی گاهطهعلاوه بر این، واس

 کنند. میو مراجعه خاصی خریدارانی را هماهن   ۀبرای  روشند صر اًاین ترتیب 

 کند:بیا  می ، روشی خرده دارد در بازار تهرا   ر  ماهی تبریز که ۀتالیدکنند
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کته  گتیمتیشتینی ی بختری؟ متیختااچطتاری متی .تخصص نداریو یک خانمی  مولاًشما »
گته چتی بتره متید شما رو مییاخرم. او  میرم با او  میمی . روشه ر  ، لانی ،پسرعمای مامان 

چتا  او  کمیستیا   ؛دو، سته ۀبره سترا  شتمارصاف می .خاامگی ماهی میخاای دخغرم؟ میمی
هما   !رو ب روشه. واسطه نه. باید با کمیسیا ،  رشش هآشیالده. آره چا  جنسش بیشغری بهش می

 .«ب روشنو بازاریا  ک و  امیلشا  رو میار  که  ر  بخر  

 گیرینتیجه. 5

کته قیمتت در بتازار  تر  باد  سؤالبه این با رویکرد ت سیری پاسخ  پژوهشاین هدف 

قیمت »عناا   باعمده  مضما دو  دهندۀنشا  (هامصاحبهمغن )تحلیل گیرد. چرانه شکل می

 تتریجزئی مضتامینعمده مغشکل از  مضامیناز این  هرکدام. باد« شدهقیمت حک بازاری و

 در .گر غندقرار قیمت بازاری م هام  در ذیلدار و سادآور نقدی، مدتقیمت مضامین بادند. 

سته  بستزایی  «گرانتهواستطهو آور مغعهدانه، رنجقیمت »م اهی  شده گیری قیمت حکشکل

بلکه  ؛ای از قیمت نیستشدهمکانیس  خلاصه صر اًبازار  ر  داد نغایج تحلیل نشا  داشغند. 

ای از ار اجغماعی است که قیمت در آ  نغیجته( ناع خاصی از ساخغ1881به بیا  سائدبرگ )

داا  و  روشندگا  در جریا  های تکرارشانده و الرامندی است که بین خریتعاملات و کنش

 یرتتأث ،بکترت و یازی، گراناوتر، بکترمانند بازار  شناسا همچنانکه بسیاری از جامعه ؛است

 .دانندیم تاجه درخارگیری قیمت در بازار در شکلرا ساخغارهای اجغماعی 

خارج از مغن اجغماعی  های کنشررا  بازار  ر گیریتصمی  ،(1893گراناوتر ) به عقیدۀ

های روابط شبکه ۀیلوسبهتعیین قیمت  منظاربههای اقغصادی . این کنشنرر غه استصارت 

کته انغظتارات و اعغمتاد در  استت بر ایتن استاس اند؛شدهالرابندی  کنشررا اجغماعی میا  

شده براستاس انغقتال و های حکبازار  ر ، قیمت در .یا غه استمبادلات اقغصادی اسغقرار 

  روشتندگا  درگیری قیمتت مغعهدانته، در شکل. گر غه استکسب اطلاعات و اعغماد شکل 

عمل مدت و آشنایی طالانی ۀسابق مبنایازار  ر  براساس اعغمادی که به خریدارا  خاد برب

 معاملتاتاین  در .دهندانجام میمغ اوتی  طاردارند، محاسبات قیمت را به به تعهدات پیشین
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ی استت دلیل اعغمتادتداوم معاملات بهگیرد، معغبر صارت می ۀنامبدو  پرداخت ضمانت که

ی که بین خریدار و  روشتنده وجتاد و صمیم . در روابط نزدیکدارد به خریدار که  روشنده

شخصی نیز ت سیر که با انسجام بین یا غه استدارد، شکلی از تعهد، نزدیکی و اعغماد جریا  

متدت یتا ، براستاس تمتاس طالتانیشدهعناا  رکن اساسی در روابط حکاعغماد بهشاد. می

اعغمتاد از  ،(1893زیترا بته بیتا  گرانتاوتر ) ؛یا غه استتاسعه  ارتباطات میا  شرکای مبادله

شده است که اعغماد در روابط حک ،(1881به اعغقاد یازی ) و خیزدهای اجغماعی برمیشبکه

 شاد تعهدات تکمیل و وسعت یابند و اطلاعات مبادله شاند.باعث می

 ۀنامضمانت ،به خریدار دارداعغمادی که  روشنده  قیمت مغعهدانه،گیری شکلدر بنابراین 

-ینصارت طالتاو بهیابد میگانه معاملات، قیمت کاهش  . در ایندر معاملات است خریدار

 شاد.محاسبه می مازاد مدت بدو  ا زایش ساد

-گانه از شکل این. باددر بازار  ر  شده های حکآور، ناع دیرری از قیمترنجمت یق

 و نامغعهتدی استت کته بدسابقه، بدقال خریدارا با  لاتمعام شد دلیل انجامگیری قیمت به

و  ، بتروزشرایط نامناسب اقغصادی و رکادی که در بتازار  تر  حتاک  استتوجاد دلیل به

کته در  ایکاتتاهیل دلیخریدار از ناع  ر  و قیمت آ  به. در این معامله، یا غه است ههار

رر،  روشنده نیز با آگاهی کامل و اطلتاع آگاه است. از سای دی کاملاً ،داردبازپرداخت هزینه 

قیمتت ، . در ایتن نتاع معاملتاتکنتدتعهد و بدحسابی این ناع خریدار  معامله می قدا  از 

زیرا  گیرد؛می روشنده به خریدار در شرایط نامساعد اقغصادی شکل  براساس اعغماد اجباریِ

 .است بازپرداخت آ   راتر از ماعد مقرر

دلیتل حضتار ن تر بتهکته  بتادای های واسطهقیمتشده، های حکناع دیرری از قیمت

برمبنای ساد و من عت واسطه  ،گانه معاملات . در اینگر غه استدر بازار شکل واسطه سامن

شتکل واستطه  ۀقیمت براستاس حضتار دوگانتو  است کردهعمل  یا  روشنده خاد، خریدار

لیل دراخغیارداشغن اطلاعات از خریتدارا  دبه در بازار هاواسطهاز دیدگاه بارت، . گر غه است

. که بسیار بتاارز  استت کنندهای ساخغاری ایجاد میو  روشندگا ، پیاندهایی از ناع ح ره
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ها برای خریدارانی که اطلاعتات کمتی از مصتالح، طترح و نقشته، متااد ... و حضار واسطه

ها برای کاهش واسطه تگانه معاملا زیرا در این ؛درنهایت قیمت  ر  دارند، ضروری است

ستاخغار بر این استاس،  ؛شانداشغباهات و مشکلات خریدار و  روشنده در معامله حاضر می

قیمتت در  ۀکننتدتاانتد تعیتینروابطی بین کنشررا  و جایراهی که ا راد در شبکه دارند، می

را بته  شدگی ساخغاریحک حضار  رد سام ،(1893) رتبه تعبیر گراناومعاملات بازار باشد. 

اقغصتادی  ۀاتصالات غیرشخصی برای خروجی اقغصادی یا شااهدی از مبادل زیرا ؛دنبال دارد

؛ 211 ، ص.1889ناهابیت و قاشتال، شاد )مه  میشخصی در الراهای در حال پیشر تِ بین

بتا حضتار  بر این استاس، مبادلتات ؛(1017 ، ص.2007 ارکاد،  ؛112 ، ص.2005دکائیچ، 

در . شتادمتیتأکیتد ها و بر ساخغارها یا شبکه رودمیشخصی  راتر  ۀوگاناز روابط د واسطه

یک معامله بین خریدار و  روشنده عمتل  ۀکنندتکمیل عناا بههنرامی که واسطه بازار  ر ، 

-های عادلانهو قیمت شادمی، حضار  الزامی کندمیجا وو ساد مغعارف را جست کندمی

 طلب در بازار بتههای من عتبه شرایطی که از حضار واسطهاما با تاجه  گیرد،میتری شکل 

و  ان رادی صارتبه  اها و حضار خریداروجاد آمده است، بازاریا  خااسغار ح ف واسطه

 داشتتتمایتل  روشنده  صر اًای که گانه به ؛بادند هامعامله بدو  حضار واسطهشد  انجام

، در ایتن (1882تعبیتر گرانتاوتر )به  .غه باشداعغماد در معاملات حضار داش درخار خریدارِ

اشتاره دوتتایی  ۀکی یت و عمق یتک مبادلتبه  یراز ؛یابدای ههار میشدگی رابطهحک حالت

 دارد.نقیمت اقغصادیو پیامد  اثر مسغقی  بر کنش کهدارد

شکل  در ساخغار اجغماعی شدهحکروابط  تأثیرتحت صر اًقیمت در بازار  ر   ،علاوههب

بتا الهتام از . استتاز روابط و پیاندهای بازاری  مغأثر همچنین بلکه این قیمت ، غه استنرر

پراکنتده  شتاد،انجام میگاهی معاملاتی که در بازار  ر   تاا  گ تمی (1888) یازی ۀنظری

-برای معاملتات مراجعته متیبازار  بهای که خریدارا  غریبهدلیل حضار به که و اندک است

 .گر غه است لای دیرر شکگانه سای  روشنده به ، قیمت ازکنند



 هفدهمعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال مجلّۀ                           38

 

 

آشنایی بین خریدار و  روشنده وجاد  ۀهای نقدی، خریدارا  غریبه هسغند، سابقدر قیمت

گانته  هتا جریتا  دارد. در ایتنمتدت، سترد و ختادمن عغی در بتین آ ندارد و روابط کاتاه

خاا  دسغراه کارت بارت نقدی صابه معمالاًاندک است و  شده ر  معامله ۀمعاملات، هزین

و ستادی کته  این قیمت بنا به اعغقاد  روشنده، به ن ع خریدار استتشاد. یا چک تسایه می

 ؛کنتداز سادی است کته  روشتنده کستب متی غربیش ،کندخریدار در این معاملات کسب می

ی را ساد مشخصت روشنده ، حضار داردکه خریدار غریبه  معاملاتیر تاا  گ ت داگرچه می

بته  کنتد،دریا تت متیصارت نقدی به ای کهو هزینهکند میتعیین  ی که از قبلبراساس قیمغ

 .آورددست می

 بترای خریتدار مغکی بتر قیمتت اطلاعات ،گانه معاملات ایندر  ،(1881به تعبیر یازی )

و براساس عمتل  مدتطالانیممکن است این روابط در تاا  گ ت میاگرچه   ؛شادارائه می

تبدیل شده گیرد، به روابط حکصارت میدر معاملات آینده تعهداتی که از سای خریدار  به

 شاد.می

برخی از  روشتندگا  بته معاملته بتا نامساعد اقغصادی در بازار  ر ، با تاجه به شرایط 

در  شتدهمحاستبه زیرا قیمت کردند؛خرید میدار مدت صارتبه که داشغندتمایل خریدارانی 

پت یری بتا ریستکهمتراه  که بادنقدی معاملات شده در بیش از قیمت محاسبه تمعاملااین 

از  .هتا همچتا  جتااز کستب یتا..نامتهسایر ضتمانتدرخااست اسغعلام از بانک یا و  بیشغر

برای اطمینا  بیشغر از عمل به تعهدات خریدار غریبه،  روشنده اهی اوقات نیز . گبادخریدار 

 .ورزدمبادرت می ،کندکه خریدار معر ی میاز ا رادی به کسب اطلاعات 

 روشنده هنرامی به اوج  طلبیمن عت، ر تگدر معاملاتی که با خریدار ناآشنا صارت می

های در قیمت. داشتتمایل با خریداری ناآشنا ساد بیشغرین ای با که به مبادله رسیدمیخاد 

 در ایتن. گر تتحد اعلا قترار  اعضا در خاد من عغیو یا ت ریسک مبادله ا زایش سادآور، 

،  روشتنده ستاد شتاد منجر به شکست در معاملات درنهایت گانه معاملات که ممکن است
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های نقتدی و ای مغ اوت از قیمتگانهو قیمت به کردخاد را از  رو   ر  در ابغدا تعیین 

 .گر تدار شکل مدت

استت، مغکتی یتازی  کته بتر روابتط بتازاری متدنظر ی بازاریهاقیمت درتاا  گ ت می

معاملاتی اندک و پراکنده بدو  هرگانه امغداد انسانی و اجغمتاعی میتا  خریتدار و  روشتنده 

خص شتمدت زمانی کاتاه که از طریق قیمت . کسب ساد و من عت در مگر غه استصارت 

ستنغی تاستط بعضتی از  ۀکته بته شتیا استتمشابه  با معاملات وساطت بازار شده است که

ها در بازار گانه قیمت (. آنچه در این219 ، ص.2003شاد )شاپیرو، اصیف میاقغصاددانا  ت

 .داشغندکه خریدارا  غریبه از  ر  در اخغیار  باد، اطلاعات پراکنده و ناهمرانی بادمه  

ماند  و بقای بازار در گروی وجاد انااع روابط در بازار و زنده تاا  بیا  کرددر پایا  می

از  مغتأثرهتا در بتازار  تر  قیمتتنیز  مقالهها در بازار است. در این متگیری انااع قیشکل

گیتری انتااع کته بته شتکل استتشده در بین کنشررا  بازاری و حک روابط ۀحضار دوگان

 شتدهحکروابط بازاری و ترکیبی از  قیمت در بازار  ر . شده استها در بازار منجر قیمت

ایتن نغتایج دارد. بستغری بتازار  با خریدارا  مغ اوت در معاملاتانااع به  هامؤل هاست. این 

قیمت  ،ترین بازارهای ایرا  استترین و سنغیدر بازار  ر  که یکی از قدیمی دهدمی نشا 

-از حتک مغتأثرپت یرد، متی تأثیرعلاوه بر اینکه از منطق بازار براساس کسب ساد و من عت 

هتای حضتار واستطه. ( استتقیمتت) اقغصتادی هایدر پیامتدساخغارهای اجغماعی  گیشد

و روابطتی کته  استتگ اری در بازار  ر  شده قیمت روند درباعث اخغلالاتی  طلبمن عت

است، امتا  شدهمغمایل شدگی روابط به حک ،شدگی ساخغاری باشدتاانست ناشی از حکمی

گیترد، متادی و هنتری صتارت متی ارز ِ کالای با عناا بهمبادلاتی که در بازار  ر  ایرا  

براساس عرضه قیمت در آ  اقغصادی نیست که  صر اًات اقی و غیرشخصی نیست یا مبادلاتی 

مناستباتی اجغمتاعی در چتارچاب  ۀنغیجتد نتتاامتیها بلکه این قیمت ؛و تقاضا شکل بریرد

 .نیز باشد یترهای اجغماعی پایدارقالب
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