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چکیده
بازارسنتيتهرانازقدرتمندترينوپرنفوذترينمیدانهایاجتماعيواقتصادیونیروهایبازاراز

اثرگذارترينکنشگراناجتماعيواقتصادیدرتحوالتدورانمعاصردرايرانبودهاست.درطول
هایتازهایدراينمیدان


معهايران،دگرگوني
نیمسدهگذشتهودرمواجهبافرايندهایمدرندرجا
ازهمگسیختگي
اتفاق افتاده است که نتیجه پذيرش الزامبخش و ناخواسته منطق اين فرايندها  ،
درونيبازاربودهاست.هدفازپژوهشحاضرپاسخبهاينسؤالبودهاستکهبازارسنتيتهرانبه
عنوان شکلي از اقتصاد سنتي در گذار به م وقعیت جديد به عنوان شکلي از اقتصاد مدرن چه
ويژگيهاييدارد؟برایپاسخبهسؤالفوقتالششدبااستفادهازچارچوبتحلیلينمونهآرمانيدو

شکلبازارسنتيوبازارمدرنصورتبندیوفرايندگذارتحلیلشود .نتايجپژوهشحاضرنشانگر

هایبازارراميتوان


تدرحالگذاروبحرانياست.بحران
ايناستکهموقعیتکنونيبازار،وضعی
بخشبحراننظمنهادی،بحرانعقالنیتآيینيومعنوی،بحرانحکشدگي،بحرانمنش

درپنج 
سنتي ،بحران هويتبخش شهری تحلیل کرد .نتیجه اين گسستها بیش از آنکه ايجاد تمايزاتي
شکلگیریاشکالپیوندیودرهمگرااست .
روشنومرزبندیشدهوخالصباشدبیشتر 

انسان شناسياقتصادی،اقتصادسنتي،اقتصادمدرن،بازارسنتي،بازاريان،عقالنیت،
کلید واژگان  :
حکشدگي.


هانسانشناسيدانشکدهعلوماجتماعيدانشگاهتهران

* استاديارگرو

r.nosrati@ut.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
جامعهايراندرطوليکسدهگذشتهدرروياروييبافرايندهایمدرنبه طرقمختلفبه
جديدپرداختهاست.بازاريکيازساحتهایروياروييبودهاست؛

بازسازیخوددراشکال 
اماآنچهدارایاهمیتاستايناستکهدردورانمعاصرازيکسوالگویجهانيبايافتن

ینههای بسیار و در ترکیب با بافتهای سنتي باعث شکلگیری گروهي از اشکال
زم 
«پیوندی»وعمدتاًآسیبشناختيشدهاستبهاينمعناکهپیوندهایايجادشدهازترکیب
الگوهایسنتيوجهانيعمدتاًبهصورتتضادشکلومحتواظاهرشدهاند .تغییردروني
بازار نمونه ای روشن از الگوی اشکال سنتي با محتوای مدرن است .در کنار ظهور اشکال
پیوندی ما شاهد ظهور گسستها و تعارضهايي در اليههای مختلف جامعه هستیم که
نشانگر وضعیت تثبیتنشده موقعیت کنوني است از جمله آنها تعارض میان شیوه اقتصاد
آرماني مبتني بر بازار سنتي و مبادالت تجاری صرف از يکسو و اقتصاد مبتني بر بازار
سرمايهجهانيازسویديگردرحوزهاقتصادکشوراست.نتیجهاينگسستهابیشازآنکه

ايجاد تمايزاتي روشن و مرزبندیشده و خالص باشد بیشتر شکلگیری اشکال پیوندی و
درهم گراست که مي تواند به عنوان نقطه حرکتي برای شناخت فرايندهای اجتماعي،
فرهنگيواقتصادیوارائهراهکارهاييبرایبرونرفتازموقعیتکنونيباشد .

بازارسنتيتهرانازقدرتمندترينمیدانهایاجتماعيونیروهایبازارازاثرگذارترين

کنشگراناجتماعيواقتصادیدرتحوالتدورانمعاصردرايرانبودهاستودرطولنیم
هایتازهایدراين


سدهگذشتهودرمواجههبافرايندهایمدرندرجامعهايران،دگرگوني
میدان اتفاق افتاده است .مواجهه ايران با فرايندهای مدرن در طي چند دهه گذشته و
ازهمگسیختگي دروني بازار شده
الزامبخش و ناخواسته منطق اين فرايندها باعث  
پذيرش  
است  بدونآنکهمنطقجديدکامالًدربازارمستقرشود.موقعیتکنونيبازار،وضعیتدر
حالگذاروبحرانيبرایبازاراست.تغییراتبازاردردورانحکومتپهلویاولشروعودر
دورهپهلویدوموبهويژهبعدازاصالحاتارضي( 1340بهبعد)واردمرحلهجديدیاز
تغییراتشدوتغییراتمهميدرسازوکارهایدرونيبازارومناسباتمیاننیروهایبازارو
نیروهایجديدوموازنهمیانآنهاباهمديگرورابطهشانبادولتمستقرشد.باوقوعانقالب

اسالميتغییراتجديدیدرمیدانبازاربهلحاظارتباطساختاریآنباحوزهسیاستو
فرهنگاتفاقافتاد؛اما موضوعيتغییراتمذکوررابه عنوانمسئلهای حائزاهمیتکرده
است؛ سرشتتغییراتامروزیدربازاربهدلیلگسترشفرايندهایجهانيوتأثیر آنبر
اقتصادهایمحليب یشازگذشتهبودهاست.گسترشفرايندهایجهانيدراقتصادوتوسعه
هایفرامليبراقتصادايرانموجبايجاداشکالدرهمگرای


اينپروژه
تجارتجهانيوتأثیر 
اقتصادیحاصلازپیوندمیاناشکالسرمايهداریوسايراشکالاقتصادیشدهاستونوع

متفاوتومنحصربهفردیازاقتصاددرمعنایعاموبازاربهمعنایاخصآنايجادنموده
استکهبیشازپیشدرکسازوکارهای  تغییردرايننهادهارابهموضوعاساسيتبديل
کردهاست؛اماسؤاليکهپیشميآيدايناستکهچهتصويریازبازاردرموقعیتکنوني
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ميتوانارائهدادونسبتآنبامختصاتاقتصاد(بازار)مدرنچیست.هدفپژوهشحاضر

تحلیلويژگيهایبازارسنتيتهراندردورانگذاراست .



پرسشهای پژوهش
آيامي توانوضعیتموجوددربازارتهرانرابهعنوانبخشيازفرايندطبیعيترسیمکرد

کهپسازگذراندندورانگذاروگسستباشکلجديدبهموقعیتباثباتخواهدرسیديا
نه؟ 
برایدستيابيبهپاسخپرسشاصلياينموارداست :

پرسشهایفرعي

 )1بازارسنتيتهرانبهلحاظنظمنهادی،قواعدوساختارحاکمبرآنچهتغییراتي
کردهاست؟ 
1
 )2کنشومنش بازارياندرگذاربهموقعیتجديدچهتغییراتيداشتهاست؟ 


روش پژوهش
اين پژوهش از نوع مطالعات توصیفي  -تحلیلي مبتني بر دو روش مطالعات میداني و
کتابخانهای است .دادههای پژوهش حاضر بر اساس ابزارهای روش کیفي يعني مشاهده

وگوومصاحبهعمیق،استفادهازاسنادبهويژهمصاحبههایمطبوعاتيفعاالن


مستمر،گفت
وشهای مورد استفاده بسنده
بازار به دست آمده است .در ذيل به توضیح مختصری از ر 
ميکنیم .

کشفسرزمینهایجديد» (رفیعپور)56:1382،به

 )1مشاهده:فنمشاهدهبرای«
کار ميآيد .هدف در اين مرحله شناخت اولیه از فضای بازار است .برای مشاهده مستمر
محققنزديکبهششماهبهصورتمتواتردربازارسنتيحاضرشد.اينزندگيموقتيدر
نامنهاد.بهواسطهاينروش،تمامرخدادهاومشاهداتاز

بازارراميتوان«اطراقکردن»

شود.دراينجافنماتلفیقيازروشهای


کلجريانزندگيروزمرهدريکبازارثبتمي
مشاهدهغیرمشارکتيومشاهدهمشارکتيبودهاست .
 )2مصاحبه :سوژههای مصاحبه و گفتوگو در اين پژوهش به دو دسته تقسیم
یتشده و
ميشوند .دسته اول افرادی را شامل ميشود که در بازار دارای موقعیت تثب 

شدهایهستندوادربازارسنتيتهرانبهخريدوفروشوتجارتميپردازند.اينافراد
يف 
تعر 
اعم از عمدهفروشان و خردهفروشان بازار بودند که در زمینههای مختلف (پارچهفروشي،
فرشفروشي ،حوله فروشي ،پتو فروشي ،طالفروشي و غیره) به کسبوکار مشغول و از

مطلعین بازار بودند .نحوه انتخاب اين افراد به صورت تصادفي بود و تالش بر اين بود تا
دومافرادیراشاملميشودکهدربازاربه

گروههایسنيمختلفمدنظرقرارگیرد.دسته


habitus

1
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دکارمي کنند.گفتگوباتعدادیازاينهابامعرفيباواسطه،اطالعاتخوبيدر

عنوانشاگر
واسطهمصاحبهبابازاریهاحاصلنشود .

اختیارمحققگذاشت.اطالعاتيکهممکنبودبه
شکل مصاحبه به اقتضای موقعیت محقق و مصاحبهشونده تغییر پیدا ميکرد؛ بنابراين از
ساختيافتهوگفتگووگپزدن


باسؤاالتمشخص،مصاحبهنیمه
هایساختيافته 


مصاحبه
درطولمصاحبهاستفادهشد.اينگفتوگوهانوعيمصاحبهساختنايافتهبودکهاجازه

تازهای کشف و مورد تحلیل قرار
تههای  
ميداد تا ناگفتهها مطرح شود تا از خالل آن نک 

گیرد.درمجموعنزديکبه30نفرازبازاريانمصاحبهانجامگرفت.باتوجهبهتکراریبودن
پاسخهاواشباعنظریازادامهمصاحبهصرفنظرشد .

 )3استفادهازاسناد:باتوجهبهاينکهبخشيازسؤاالتپژوهشحاضرناظربربعد
تاريخيبوددراينزمینهاستفادهازاسنادامریاجتنابناپذير بود.منظورازاسناداستفاده

مصاحبههای بازاريان ،منابع پژوهشي نگاشتهشده در زمینه بازار و فعاالن بازار،

از آرشیو 
قوانینومقرراتفعالیتدرعرصهبازاراست.استفادهازاسنادودسترسيبهمصاحبهفعاالن
بازاردرزمینهتغییراتبازاراطالعاتخوبيدراختیارنگارندهگذاشت .


روش تحلیل دادهها
دراينپژوهش،ازتحلیلمحتوایکیفياستفادهشدهاست«.تحلیلمحتوایکیفيروشي
فنونمختلفبهتحلیلنظاممندمتون

استکهبااستفادهازرويکردکیفيوبابهکارگیری 

حاصل از مصاحبهها ،يادداشتهای روزانه ،يادداشتهای مشاهدات يا اسناد ميپردازد»
(حريری  .)264:1385،درپژوهشحاضر،دلیلانتخابتحلیلمحتوایکیفياينبودکه
يافتهای داردوباتوجهبه
اينروشنسبتبهروشهایديگرتحلیلکیفي،ويژگيساختار 

دادههای مورد تحلیل
انعطافپذيری طرح تحقیق ،امکان بازنگری در مقولهها بر اساس  

همواره وجود دارد و هدف پژوهش ،نه شمارش تکرار مقولههای کامالً دقیق و از پیش
،بلکهدستيافتنبهژرفایادراکيوتفسیریمتونموردتحلیلبابهرهگیریاز

یینشده
تع 
ماهیتانعطافپذيررويکردکیفياست.بر اساسروشتحلیلکیفي،تالششدهاستمتن

بهگام ،به واحدهای تحلیلي تقسیم شود و مقولهها بر اساس
به شیوهای قاعدهمند و گام 
هاینظریويژهتکوينيابند.استخراجمقولههابراساسفنتلخیصصورتگرفت.به


جنبه
هایمرتبطمتن،امکانايجادمقولههای


اينمعناکهازطريقتقلیل،تعبیروتعمیمبخش
استقرايي فراهم شد .بخش هايي که ارتباط کمتری داشتند يا تعبیراتي که دارای معنايي
مشابهبودندناديدهگرفتهشدندوتعبیراتمشابهدريکگروهجمعوخالصهشدندودر
هایاستخراجشدهازمتنانجامگرفتوبااستفادهازمفاهیم


نهايت،تحلیلبراساسمقوله
نظری تحلیل شد  .مشاهده مستمر ،تماس طوالني با محیط پژوهش ،بررسي از زوايای
مختلفازمهمترينراهبردهایافزايشاعتبارپژوهشحاضربود .
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پیشینه پژوهش
ميتواند تأکید بیشتری بر ايراني بودن اين عنصر شهری
«واژه بازار به لحاظ واژهشناسي  
باشد (مومني .)210 :1373 ،اين واژه ايراني از راه بازرگاني به عربي ،ترکي ،عثماني و
زبانهای اروپايي راه يافته است (حبیب .)29 :1385 ،بازار افزون بر داشتن نقش

خريدوفروش ،محل تفريح ،قطب سیاست و مرکز اجتماع و برخورد مردم نیز بوده است
(پیرنیا 12:1370،ومطیعي.)158:1392،کشاورزيان چهارتصويرازبازارارائهکرده است
کهایغیررسميوبازاربه
کهشاملبازارسنتي،بازاربهعنوان يکطبقه،بازاربه عنوانشب 
عنوان محصول کمیابي اطالعات است  ( .)46 :2007اشرف  بازار را در يک شهر ايراني
اسالمي به عنوان مرکز خريدوفروش و عرضه کاال در بخشهای قديمي شهر ،عرصهای
یلشده  از برخوردهای اجتماعي خارج از محیط خانوادگي ،يک محیط فرهنگي و
تشک 
وسنگریدرجنبشهای

یعيمذهب
اجتماعيدرشهرنشینيسنتي،پايگاهيبرایجامعهش 
یلينیادرپژوهش خود به بازتعريف
آمیزسیاسيتعريفميکند(.)16:1983جل 


اعتراض
ارتباطات حاکم بر شهر سنتي و عناصر آن ،از جمله بازار در بسترشهر جديد پرداخته است
بازارمهمترينمحورارتباطيوفضایشهریدرشهرهای

سلطانزادهمعتقد است

(.)1388
ايرانيبهشمارميآمدهاست؛بازارهرشهرتا دوره معاصر -کهشکلشهردرپيتوسعه

شهرهاوايجادخیابانهاوتغییرالگویسکونتوشهرنشینيتغییرکرده-ارتباطيارگانیک

ومنسجمباسايرفضاهایشهریداشتهودرپيتوسعهشهرهااينارتباطگسیختهشده
است .وی همچنین بر اهمیت فضايي بازار از لحاظ سیاسي ـ اجتماعي در کنار اهمیت
اقتصادی آن اشاره کرده و معتقد است بازارها به ويژه در دوره اسالمي محل شکلگیری
ترينتشکیالتصنفيبودهاند.دردورهمعاصر،حیاتشهریوکالبدیاغلببازارهابه


مهم
صورت هایگوناگونبهمخاطرهافتادهوتاکنونفضاهایتجاریمطلوبومناسبيجايگزين

).نشاتدرمقاله ایباعنوانازبازارسنتيتابازارمدرنمعتقداست

آنهانشدهاست(1370
بازاردرقرن نوزدهمهستهاصليفعالیتهایبازرگانيبوده است ودرطولقرننوزدهم
روندفزايندهورودايرانبهبازاربینالمللي

ساختسنتيجامعهواقتصادايرانتحتتأثیر 
قرارگرفت (.)1383افزايشحجم مبادالتخارجي،رشدطبقه سرمايهدارکوچک،بهبود
سطح رفاه عمومي جامعه و آسیب ديدن برخي از اصناف و پیشهها در نتیجه الزامات و
ازپیامدهایورودبهبازاربینالملليبود.جباریبهنقشبازاردر

مقتضیاتاقتصادجهاني 
ساختوتوسعهجامعهايرانتأکیدوبازاررابهمنزله يک نهاد موفق در حال تداومبررسي
داندکهقابلیتهایمثبتمدرنشدن


).ویبازاررانهادیسنتيمي
کردهاست(16:1379
رادرخودداشتوليتوسعهتحمیليومدرنیزاسیونازباال نهتنهاقادربه درکاينتوان
بالقوه نبود که حتي با اتخاذ سیاستهای نادرست ،آن را به نیرويي در مقابل مدرنیتهای
ريشهداربدلکرد .

ازمجموعمطالعاتتجربيانجامشده ميتواننتیجهگرفت کهبازاربهعنوانمکان
تالششدهاستجنبههایخاصيازبازارازجملهمعماری،کالبد

يفو
جغرافیاييمبادلهتعر 
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مادی ،اخالق بازاريان و مناسبات آنها با دولت مورد توجه قرار گیرد .بازار به عنوان نهاد
اجتماعيوفرهنگيودرپیوندباسنتوشکليازاقتصادسنتيدرکشدهاست.ارتباطو
دولتبهلحاظکالبدیدرهمنشیني بازاربامسجدو

پیوستگينهاداقتصادبانهاددينو 
ارگموردتوجهبودهاستوبااعمالتغییراتدربازارايننظمکهننیزدچارتغییراتيشده
است .


چارچوب نظری
بامروریبرپیشینهنظریموضوعميتوانگفتکهبازاردرسهمعنایمشخصموردتوجه

بودهاست.مناسباتبازاربه مثابهالگویعمليمبادله،بازارهایجغرافیاييبهمنزلهمکاني
الگویصوریتریازنظماقتصادیمحوراصليمطالعات

اجتماعيوفرهنگيوبازاربهعنوان
بوده است .بازار به عنوان الگوی صوریتر نظم اقتصادی بیشازپیش مورد توجه بوده و
مناقشههایزيادیرابرانگیختهاست.موضوعاتيازجملهتقدمواولويتنظمبازاريانظم

1
جامعه ،کنش عقالني اقتصادی و يا کنش اجتماعي ،حکشدگي نظم اجتماعي در درون
کشدگياقتصادازجامعهيا بالعکسازمناقشاتبین علوم
نظماقتصادیيابالعکسوح 
اجتماعي و اقتصاد بوده و کماکان ادامه داشته است .گروهي از منتقدان رويکردهای
سازیصوریازبازارراموردانتقادقراردادهاندتاتحلیلاقتصادیپیراستگي

نوکالسیک 
الگو
رشتهای در قالب انسانشناسي يا جامعهشناسي
ین 
يافته و به تحلیلي در چارچوبهای ب 
اقتصادیتبديلشود.جامعهشناسانکالسیکنظیردورکیمووبرهمپیامدهایقصدنشده

فرايندبازاروهمچشماندازهایمقرراتبازاررابهصراحتمطالعهکردهاند.آنهامنتقدمنطق

اقتصادن وکالسیکيبودندکهبازارهارانهادمناسببرایهماهنگيکنشفردیوبازتولید
تعادل پايدار فرض ميکردند .دولت به اعتقاد جامعهشناسان کالسیک يک عنصر ضروری
برایايجادثباتاجتماعيونظماقتصادیاست(بکرت .)2002،
عالمانعلوماجتماعيمدرنتاسالهاازمطالعهبازارغفلتکردند.کارقابلتحسین

هانس آلبرت در فاصله  1960-70در اين زمینه استثنا است .در طول دهه 1960
جامعهشناسانمطالعهبازارراشروعکردندوعالقهآنهابهمطالعهبازاردرطولدهه1980

به نقطه اوج خود رسید .در دهههای اخیر يک برنامه پژوهشي در درون جامعهشناسي و
انسان شناسياقتصادیظاهرشدهاستکههدفآنمطالعهپديدهبازاراست.محوراساسي

برنامهپژوهشيجديدتولیددانشدرزمینههاييبدينشرحاست:بازارهاچگونهبهوجود

آمدند ،چگونه کار ميکنند ،چگونه تنظیم ميشوند و ساخت مييابند و چگونه در درون
یافتهای نظری متعددی
محیطهای نهادی حک شدهاند؟ در پاسخ به سؤاالت مذکور ره 

توانبهرهیافتساختاری،شبکهای،فرهنگيومیدان


شکلگرفتهاستکهازجملهآنهامي
ژوهشحاضرنظربهاهمیترويکردانسانشناختينسبتبهموضوعپژوهش،

اشارهکرد.درپ

embeddedness

1



هایاقتصادیسنتيدرگذاربهموقعیتجديد273 ...


شناختيبحران
مطالعهانسان

تالششدهاستبهشرحمختصریازرويکردکارلپوالنينسبتبهموضوعاقتصادودر
معنایخاصبازارپرداختهشود.اهمیتموضوعرابايددرتوضیحوتأکیدپوالنيدراشکال
غیرنظمبازاردرنظمپیشامدرندانست.پوالنينظمبازاررانظممتأخرساختاقتصادی
مي داند و پیش از آن از دو الگوی مبادله در ساختارهای پیشامدرن نام ميبرد که دارای

مختصاتيمتفاوتازنظمبازاربودند .
سازدرانسانشناسيکتابدگرگونيبزرگ کارلپوالني


ترينآثاردوران

يکيازمهم
نشناسومورخاقتصادیبود.دردهه 1990توجهزيادیبهآثار
()1957است.ویانسا 
پوالني و به  ويژه اين کتاب جلب شد .اثر پوالني نقد کالسیک اقتصاد بازار آزاد به شمار
مي رود .پوالني در اين کتاب نظام اقتصادی غرب را نظام اقتصادی بسترزدا نامید؛ يعني

نظاميکهدرآنحوزهاقتصادازلحاظنهادیشکلمستقلياززمینهاجتماعيخوددارد.
پوالني در کتاب خود نوشت :لیبرالیسم اقتصادی اصل سازماندهنده جامعهای است که
درگیرخلقاقتصادبازاراست.لیبرالیسماقتصادیدردهه 1820حاملسهباوراعتقادی
ينکهخلقپولبايدتابعسازوکاری
کالسیکبود.اينکهکاربايدبهایخودرادربازاربیابد،ا 

خودکارباشد،اين کهکاالهابايدآزادانهازکشوریبهکشورديگرجريانيابند.پوالنيتضاد

دوگانه ایدرجوامعمقهوربازارنشانداد.نخستتناقضمیانسرمايهودومتناقضمیان

سرمايه و طبیعت .اين تناقضات متقاطعاند «زيرا کار و زمین چیزی جز انسانهايي که خود
نیستند.سرمايهدارهمکارو

يگیرد 
جامعهراتشکیلميدهندوطبیعتيکهپیرامونآنهارادربرم 

هم مواد خام (انسانو طبیعت) راخريداریميکند .تولید ماشیني در جامعهای تجاری در عمل
شود.اينجابهجاييکه


هکاالبدلمي
درگیرتحولياستکهدرآنجوهرطبیعيوانسانيجامعهب
آيدمناسباتانسانيراازهمجدامي سازدورفتارطبیعيویرادرمعرضتهديد


چنینپديدمي
دهد.ویمعتقدبودکهوظیفهماحفاظتازمحیطهایاجتماعيوکالبدیاست»


انهدامقرارمي
(پوالني .)1957،

هرچنداثرپوالنيدردهههایقبلم نتشرشدودرزمانانتشارازتوجهيمشابهآثار

بسیاریازنوشتههایاقتصادی

کارلپوپرياهايکبرخوردارنشد؛اماازاواخردهه 1980
متأثرازايننکتهآموزههایپوالنيشدکه«اقتصادبرمناسباتاجتماعيغلبهيافتهاست.

خودبهخود تنظیم ميشوند بر مناسبات میان انسانها مقدم

مناسبات بازارهايي که 
است»(صداقت.) 34:1388،پوالنيبانگاهيبهتاريخ،پیدايشبازارونظماقتصادیمدرن
را پديدهای متأخر ميداند .وی با پژوهشي نظاممند در سرشت و ساختار نهادی زندگي
(پیشامدرن)بهايننتیجهميرسدکهانگیزهفردیدر

اقتصادیدرجوامعپیشاسرمايهداری 

دستیابي بهماديات ،نیرویمحرکزندگياقتصادیدرجوامعقبیلهای(پیشامدرن)نبود.
اقتصاد رسمي در نظريه اقتصادی مدرن ،مبتني بر فرض مالاندوزی فردی است اما
هایديگریداشت.تنهابارشدسرمايهداریدردوران


اقتصادهایجوامعپیشامدرن،شالوده
ایرفتهرفتهبرحیاتاقتصادیچیره


کهمبادلهبازاربامحدوديتفردگراييذره
مدرناست 
شد.دراقتصادهایپیشامدرنانگیزههاييکهدرپسروابطومناسباتاقتصادیبهشکل

متقابلياتوزيعمجددوجودداشت،عمدتاًدرحفظنظماجتماعيمتمرکزميشد.استمرار
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تقويترشتههایخويشاوند ی،دوستيومودت،همکاریقبیلهوسايرارتباطاتاجتماعي

ها،فعالیتاقتصادیمعنامييافت.کاالهادرچهارچوبيازساختارنهادیتولید


کهدربطنآ
ومصرفمي شد.برخالفتخصیصمبتنيبرنیروهایغیرفردیبازاردراقتصادمدرن،در

جوامع قبیلهای تخصیص منابع از جمله کار انسان در نهادهای اجتماعي و مناسبات
پوالنيراميتوانبدينصورتبیانکردکهاز

ترينآموزههای


گرفت.مهم
اجتماعيجایمي
نظرپوالني،حیاتاقتصادیدرصورتيکهمبتنيبربازارنباشد،درنهادهایاجتماعيجای
ميانجامدمتفاوتباآنچهدراقتصادبازاروجوددارد.
گیردکهبهمعیارهاوارزشهايي  


مي
آموزهدومازنظريهپوالنيردرويکردذاتگرايانهاقتصادمدرنمبنيبراينکهفرضکمیابي

اندوزانهسرشتبشرینیستبلکهناشيازشیوههايياستکهبراساس


والگویرفتاریمال
آنها ،فعالیت اقتصادی ،نهادی شده است .از استدالل پوالني در اين زمینه آموزه سومي
حاصل ميشود اينکه جهان ميتواند دگرگون شود .ما ناگزير نیستیم که به خاطر نظم
ایمالاندوزومادیزندگيکنیم.


طبیعتياسرشتانساندرجهانيازکمیابيوجامعه
اينها شرايطي است که ساختار سازماندهي اجتماعي و مسیر تاريخي توسعه آن پديد
ميکرد،زمین،کاروسرمايه
آوردهاند.آخرينآموزهازنظريهپوالنيايناستکهویتأکید  

سهمؤلفهاصليسازندهجامعههستندوبرایمعاشمردموکارکردخانواده،جامعهونظم
اجتماعي ضرورت داشتند .وقتي اين سه عنصر تبديل به کاال (شبه کاال) شدند کل نظام
خانوادهواجتماع،ارزشهایاخالقيوهنجارهایاخالقيدرتابعیت

اجتماعيازجملهافراد
نیروهایبازارقرارگرفت.اقتصادمبتنيبربازارتبديلبهجامعهمبتنيبربازارشد(همان؛
 .)36-45
بر  اساستحلیلپوالني،بشريتازجامعهبهاقتصاد،ازشکاروگردآوریبهتجارتو
ماعي،کنشهایرابطهمتقابلوتوزيعمجددبهفردگراييوماديت

صنعت،ازپیوندهایاجت
نیروهایبازارگذارکردهاست.دراينگذارافزايشچشمگیریدرثروتمادیوجودداشت،
،ارزشهاو

یزشها
امااينافزايشمبتنيبريکمعاملهفاوستيبود.بازارمجموعهایازانگ 

هنجارهایاخالقيرابههمراهدا شتکهجانشینخويشاوندی،دوستيواجتماعيشدکه
خودازآنشروعشدهبود(همان .)45:

الگویتحلیليپژوهشحاضرمبتنيبرصورتبندیدواقتصاديابازارسنتيواقتصاد

يابازارمدرنبرمبناینمونهآرمانياست«.نمونهآرمانييکساختارتحلیلياستکهبر
يدههای
پايهبرخيازعنا صرواقعیتوباتشديديکجانبهيکياچندديدگاهوباترکیبپد 
يشود کهدرواقعبسیارپراکندهوجداازهمهستند وکموبیش
عینيومنفردیساختهم 
تشديدشدهبهصورت

يکجانبه 
حضوردارندوگهگاهغايباندوبرحسبهمانديدگاههای  

يگیرند .نمونهآرمانيباواقعیتعینيمطابقتکامل
يکساختارتحلیلييکپارچهسامانم 
يسهایيک
ندارد،بلکههمیشهدستکميکگامازآندوراست.اينمفهومبرایبررسيمقا 

يسازد»(کوزر1382،؛.)306مختصاتنمونهآرمانيپژوهشحاضر،
روشبنیادیرافراهمم 
کشدگي فعالیت اقتصادی در دوران
ترکیبي از رويکرد نظری کارل پوالني نسبت به ح 



هایاقتصادیسنتيدرگذاربهموقعیتجديد275 ...


شناختيبحران
مطالعهانسان

ک شدگيآندردورانمدرنونمونهآرمانيوبرازمختصاتاقتصادسنتيو
پیشامدرنوح 

ساخته شدهازبازارسنتيوبازارمدرندارایمختصاتيبهشرح

مدرناست.ايدهآلنمونه 
يکپارچهسازی،

ذيلاست.باتوجهبهنحوهفرايندساختنمونهآرمانيدرچهارمرحلهتمايز،
انتزاعوتعمیمتالششدهاستباتکیهبرپنجمؤلفهنمونهآرمانيساختهشود .

مؤلفههاینمونهآرمانيبازاروبازارکنوني 
جدول :1
مؤلفهها 


مختصاتبازارسنتي 

مختصاتبازارمدرن 

کیفیتنظم
نهادی 

قواعدونظمنهادیمبتنيبراخالقو
انصاف 

قواعدونظمنهادیمبتنيبررقابت 

کیفیت
عقالنیت 

جهتگیریکنشبرمبنایعقالنیت

آيینيومعنویاست 

جهتگیریکنشبرمبنایعقالنیت

ابزاریاست 

حکشدگيکنشاقتصادیدرساخت

کیفیتکنش 
اجتماعي 

فکشدگيکنشاقتصادیازساخت
اجتماعي 

عادتواره(منش)مبتنيبرسوداندوزی،

عادتوارهومنشمبتنيبرتالش

گرايشبهتوسعهفعالیت،
خوشحسابي،روزیحالل،
سخت ،
کیفیتمنش
يسکپذيری
یریهایسکوالر،ر 
جهتگ 

(عادتواره)  اعتقادبهتجربه،ريسکمحتاط،الگوی

شديد،الگویمديريتحرفهای 

مديريتخانوادهمحور 
کیفیت
کارکرد 

اهمیتفرهنگيوهويتبخشيکالبد

مادی 

اهمیتکارکردیوعملکردیکالبد 

منبع:نگارنده 

یافتههای پژوهش
با توجه به چارچوب نظری پژوهش حاضر و در راستای پاسخ به سؤال محوری پژوهش
مي توانگفتبازارسنتيتهراندرموقعیتکنونيازشکلسنتيخودخارجشدهودرحال

يشکل ،دوران
گذار به موقعیتي جديد است .مختصات دوران گذار را ميتوان به دوران ب 
گراويادورانچند رگهتعبیرنمود.درپژوهشحاضرباتوجهبهماهیتوتعريفبازار


درهم
سنتيتهرانبرمبنایمختصاتاعالمشده،خروجازوضعیتموجودوعدمتثبیتوضعیت

باثباتراميتوانتحتعنواندورانبحرانتعريفنمود .



بحران نظم نهادی
بازاردرجامعهايرانينهادسنتيبودهکهدرچارچوباقتصادسنتيکارکردهایاجتماعي،
فرهنگي،سیاسيواقتصادیداشتهاست؛امادرگذاربهوضعیتجديدتغییراتيراپشتسر
گذاشته که با توجه به اهمیت موضوع ميتوان اين تغییرات را تعبیر به بحران نمود.
همان گونهکه يکجامعهدرحالگذارازسنتيبهمدرنتحوالتيراازسرميگذراندو

نهادهايش دچار دگرگوني ميشود و قواعد حاکم بر آن تغییر ميکند ،بازار هم از همین
قاعدهتبعیتمي کند.نظمنهادیحاکمبربازارنظممبتنيبراخالقوانصافبودهاست؛
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بنابراينقواعدمبتنيب راخالق ،مقومرفتارکنشگرانبازاراعمازفروشندهوخريداربوده
یمکننده رابطه بین مصرفکننده و عرضهکننده عمل
است .اخالق به مثابه يک نهاد تنظ 
مي کرده است .خريدار حق انتخاب محدودی در مراجعه به فروشنده داشت و انصاف

يگرفت.همینمالک دراقتصادمدرنجایخودرابهرقابت
فروشندهمالکومعیارقرارم 
بیشترتبلیغواخالقیاتترويجميشد .بهمیزاني

دادهاست.درگذشته«فروشندهباانصاف»
يگرفت.بدين
کهفروشندهپايبندبهموازيناخالقيباشدمصرفکنندهدرحاشیهامنقرارم 

ترتیب ويژگيهای غیراقتصادی حاکم در بازار سنتي خأل نهادهای مدرن اقتصادی را پر
مي کرد.دروضعیتموجوددرفقداننهادهایسنتيدربازاروعدمتثبیتنهادهایمدرن

يهنجاریاست؛بهعبارتديگرازيکطرفبازاراز
اقتصادی،بازارسنتيتهراندستخوشب 
آن نظم سنتي جدا شده است  و در نتیجه آن ،قواعد بازی حاکم بر بازار سنتي ديگر
کارکردینداردوازطرفيهنوزنهادهایمدرنايجادنشدهاند.بازارسنتيدرگذشتهنقشي

فراتر از سازوکارهای  ساده مبادله داشته است پس از اين تغییرات ،آن نهادی که نوعي
توانستنقشهاييفراترازنقشخودراايفاکند،


شدکهمي

دهياجتماعيتلقيمي

سازمان
ديگر وجود ندا رد .البته به صورت فردی و شخصي داوطلبانه هنوز وجود دارد اما به آن
صورتکهقبالًيکجامعه ایدرچارچوبروابطچهرهبهچهرهاخالقیاتخودشراتنظیم
هایذيلگويایتغییراتدرنظمنهادیبازاروکمرنگشدنمقوالتو


کرد،نیست.گفته

مي
مفاهیمتنظیمبخشروابطاجتماعيواقتصادیدربازارسنتيازجملهانصافواخالقدر
آناست .

« بازارهمهجاشدهدادوستدوپول،ازانسانیتخبرینیست...قبالًاعتقادات
يدیهای بازار ،بازاری
مذهبي وجود داشت ،حالل و حرام ميکردند ...جد 
نیستند(»...خانم63،ساله،فروشندهدرمجتمعتجاریجنببازار) .
انصافدربازاربرایبازاریسرمايهاست؛امامتأسفانهاآلنتازهواردهابرای

«
(عمدهفروش

طي کردن ره صدساله حاضرند هر چیزی را زير پا بگذارند» 
لباس65،سال،سابقهبیشاز50سالدربازار) 


بحران عقالنیت آیینی و معنوی
برایتفکیکدونمونهآرمانيساختهشدهازسهنوععقالنیتتحتعنوانعقالنیتابزاری،

عقالنیتآيینيوعقالنیتمعنویاستفادهشدهاست .عقالنیتابزاریبهسازگاریوسیلهيا
روشباهدفياارزشازمنظرناظربیرونيودرونيگفتهميشود؛يعنييافردبهدنبال

دست يابيبههدفياستيادرپيتحققارزشياست.دراقتصادايننوععقالنیتبايستي

اندازفردگرابودن،بیشینهگرابودنوسازگاری


سهويژگيديگریهمداشتهباشدکهعبارت
انتخابها (رناني1390،؛ .)74عقالنیت آئیني نوعي عقالنیت انباشته اجتماعي است که به

تدريج از طريق آموزش ،القا ،تجربه ،اجبار و فرايند شرطي شدن يا همان عادت به فرد
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شود؛بهعبارتديگرعقالنیتآيینييعنيتطابقابزارهاوروشهایرسیدنبه


منتقلمي
هاوارزشهاييکهتوسطجامعهپذيرفتهشدهاست.عقالنیتمعنویبهمعني


اهدافباآيین
تطابقابزارهاوروشهایانتخابافرادباهويتانسانيآنهاست.براساسايننوععقالنیت

هاهرچههمسودآورباشدبهدلیلناسازگاریباهويتانسانها،از


برخيرفتارهاوفعالیت
آنهاپرهیزميشود .

يکيازمهمترينتغییراتبازاردرطوليکدههگذشتهگذارازعقالنیتآيینيو

معنویبهعقالنیتابزاریاستکهميتواناينگذارراباعنوانبحرانعقالنیتآيینيو

يتکننده عقالنیت
معنویدربازارتفسیرکرد.بازارتهراندرگذشتهباتکیهبرمنابعتقو 
ها،انتقالتجربهبهنسلهایآتي،اعتمادبههمديگر،همیاریو


آيینيازجملهتقويتارزش
مشارکت،ساختاریراايجادکردهبودکهازآنميتوانبهعنوانسازوکارهایمقومعقالنیت

آيینينامبرد؛اماباگذشتزمانوگذاربهوضعیتموجود،ايننوععقالنیتدربازارتهران
کمرنگشدهاستووضعیتبيهنجاریازحرکتدرمسیرعقالنیتابزاریرابهوجودآمده

است .کنش بازاريان در گذشته غالباً متکي بر عقالنیت آيیني يا معنوی بود و انگیزه
يشد .معیارهای اجتماعي و معنوی
یلهای توجیه نم 
دستيابي به سود اقتصادی با هر وس 

نظیروجدان،حفظاعتباروحیثیتوجايگاهاجتماعيدرجهتگیری کنشبازاريانبسیار

هاباعثانباشتسرمايهاجتماعيدربازاربود.گفتههایذيل


ینمؤلفه
مؤثربودهاستوهم
گويایوضعیتعقالنیتآيینيومعنویدربازارتهراناست :

« من امروز در کار صادرات خشکبار و چای نیستم و بیشتر در زمینه فرش
فعالیتمي کنم.دلیلشهمايناستکهبازارايندوکاالبهشدتبازارتقلبي

استومنبهلحاظوجدانييادنگرفتهامتابهصادراتکاالیتقلبيبپردازم.ما

يکعمرزندگيخودراوقفاعتبارخودکرديموحاالنميآيماعتبارخودرا

خرابکنم»(تاجرفرش60،سال،سابقهبیشاز40سالفعالیتدربازار) .


بازارسنتيتهراندرگذشتهعالوهبرعملکرداقتصادیدرچارچوبعقالنیتآيینيو
معنوی ،خود را ملزم به ايفای نقش مسئولیت اجتماعي در امور خیريه و مساعدت به
نیازمندان و ديگر همکاران خود ميديد؛ اما با گذر زمان اين نقش بسیار کمرنگ شده و
وضعیتمحفليپیداکردهاست.گفتههایزيرشاهدیبراينادعااست :


«بازا ر قبلي ،بازاری بود که به فکر مردم و مورد اعتماد آنان بود و در
آبانبار يامدرسهحضورداشت.اگرنگاه
فعالیتهایاجتماعيمثلساخت 

کنیدبیشترمدارسقديميدرکناربازاربودومؤسسآنازمیانبازاريان
بودند؛امادرحالحاضرکسبدرآمد،آنهمازهرطريق،حرفاولرادر
بازارتهرانميزند»(بازاریسرشناس؛بیشاز50سالسابقهکاردربازار) .
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موردیپیشمیادوماازدوستوآشناکمکميگیريم.ببینیدايناآلن

«
لیستياستکهچندروزپیشتهیهکردموبهخانوادهنیازمندداديم.حاج
آقا...زنگزدوگفتفالنييهخونوادهاینیازمنداستيهکاریبراشبکنید.

من رفتم سراغ دوست وآشناو مبلغ  430هزار تومان جمع کردم .ازاين
راسته از دو نفر آشنا گرفتم بقیه را از جاهای ديگر گرفتم .اينها همه
تازهکارند و جوونن .خیلي تو اين کارها نیستند .اصالً دستشون به خیر

يره» 
نم 


لفههای تقويتسرمايهاجتماعيوبهتبعآنبسترتقويت
اعتماديکيازمهمترينمؤ 

عقالنیتآيینياست.بازارياندرگذشتهبهدلیلبرخورداریازسطحيازاعتمادوهمیاری،
يدانستند؛اماامروزهاينمؤلفهسرمايهاجتماعي
نفعجمعيرادررعايتوعملبهآيینهام 

در بازار تهران وضعیت چندان مناسبي ندارد و جای آن را عقالنیت ابزاری گرفته است؛
يهها وقواعدغیررسميمبتني
بنابراينسازوکارهای مبادلهومناسباتافرادباهمديگرازرو 
يههاوقواعدرسميمبتنيبرضمانتهایرسميتغییريافتهاست
براعتمادبههمديگربهرو 
حداقليدرتنظیممناسباتحرفهای

ودربسیاریازمواردحتيضمانتهای رسمينقش 

داشته است .به همین دلیل براساس گفتههای بازاریها میزان برگشت اسناد ضمانتي از
يههایغیررسميو
جملهچکوسفتهخیليزيادشدهاست.ضمانتهایمبادلهبراساسرو 

مبتنيبراعتمادبسیارکمرنگشدهوليسازوکارهای جديدمبتنيبراسنادبانکيرسمي

همچندانکارسازنبودهاست .

« به طور کلي بازار بر پايه اعتماد فعاالن اقتصادی زنده بود و به حرکت
.سیستمنقل وانتقالپولنیزدرچنینبازاریيکسانومشخصبود

يآمد
درم 
هایوصولدريافتيوروشهای


نبودکهماامروزشاهدانواعراه
ينگونه 
وا 
مختلفنقل وانتقالپولباشیم.کسبهوبنکدارهایآنبازارکهشاخصهآن

انسجام و يکپارچگي بود کاال را به مشتريان خود تحويل ميدادند و زمان
سررسید نیز پول خود را دريافت ميکردند» (فعال بازار ،عضو سابق اتاق
بازرگاني،بیشاز50سالسابقهفعالیتدربازار) .
«در حالي که در آن زمان نه کنترل قیمت داشتیم و نه کمیته مبارزه با
ينگونهبود.فعاالناينعرصهاعتقاد
گرانفروشيراهافتادهبود.ماهیتبازارا 

وباورباالييبهفعالیتاقتصادیداشتند.اينکهامروزگفتهميشودکهبرخي

برای تضمین معامله کاالريش خود را گرو ميگذاشتند و به آن عمل هم
مي کردندافسانهنیستوواقعیتداشت.درحاليکهدرآنزمانازبیمهو

براتوهزينه هایبانکيکهامروزشاهدآنهستیمخبرینبود.نظامتوزيع

بازارکهمنمعتقدمکامالًاسالمينیزبود،ازاينروآنرانظامتوزيعاسالمي
ميدانم ،بر اصول اعتقادی تکیه داشت .در چنین بازاری بود که بعضاً دو

دکان دار همسايه مشتريان خود را برای خريد کاال به مغازه همديگر
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ميفرستادند چراکه معتقد بودند در آن روز به اندازه روزی خود کسب

کرده اندوهمسايهنیزبايدبهسودخودبرسد» (فعالبازار،عضوسابقاتاق

بازرگاني،بیشاز50سالسابقهفعالیتدربازار) .


بحران تعدد کارکردی؛ بحران حکشدگی
در ايران بازار نهادی صرفاً اقتصادی نبوده و بلکه کارکردهای سیاسي و فرهنگي آن
برجسته تربودهاست.مسجدياحسینیهدربازارهایايرانمرکزسیاسيوفرهنگياستو

ایاست.قهوهخانهوگرمابهدر

هاوانقالبهای 
توده


گیریشورش
معموالًپايگاهيبرایشکل
بازار ،مرکزی برای گفتگوهای عمومي بوده و به تعبیر هابرماس ميتوان آنرا نماد حوزه
اشباعنشده جامعه مدني غیررسمي دانست که در آن اولین زمینههای تحوالت سیاسي و

بازاردرايرانبهلحاظنشانهشناختيبامعادلنهادیخوددرغرب

اجتماعيشکلميگیرد.

متفاوتبودهاست.دراينجابازارکامالًمستقلازنهاددولتنیستوعمدتاًنخبگانسیاسي
بدنهاصليبازارراشکلميدهند.درجامعهايراناحزابسیاسيمهممتعلقبهنهادبازار

بودندواساساًبازاربدوندولتقابلتصورنیست .
سازانقالبدرارتباطبابازارنشانميدهدکهکارکردهای

مطالعهتحوالتسیاسيپ
سیاسيبازاردچارنوسانودردورانمتأخرکمرنگشدهاست.غیرازکارکردهایسیاسي

مربوط به تحوالت اوايل انقالب ،بازار در جريان جنگ ايران و عراق که مهمترين تحول
سیاسيپسازانقالببودنقشمهميداشت.نخبگانسیاسيهموارهبازاررابهعنوانمرکز
اند.پسازپايانجنگسیاستهایلیبرالیزاسیوناقتصادی


هایخوددانسته
اصليديدگاه
دولتکهيکيازعواملايجادکنندهبازارمدرندرايرانبود،کارکردهایبازارراکامالًدر
جهت سیاستهای فرهنگي و سیاسي دولت قرار داد و جايگاه بازار به عنوان نهاد
راتضعیفنمود.بازارمهمتريننهادتأثیرگذار برمشارکتسیاسيمستقیمو

مهمستقل 
نی 
هاوجودبرخيازاحزابواتحاديههااينکارکرد


غیرمستقیمبودهاست.اگردردورهپهلوی
رامتوجهآنهاساختهبودپسازانقالباسالميدرنبوداحزابواتحاديههایسیاسي،اين

کارکردتحتتأثیر بازارقرارگرفت.درادبیاتسیاسيدورهجمهوریاسالمي،بازاراساساًبه
عنوانيکحزبسیاسياثرگذارشناختهميشدکهبدونحضورآن،رقابتويامشارکت

سیاسيمعناپیدانميکرد.بازارسنتيتهرانبهدلیلساختارسنتيجامعهايرانوفقدان
سازماندهي اجتماعيغیررسمي حول

نهادهایمدنيديگر،بهدلیلتجهیزمنابع،توانايي
محور ارتباطات سنتي را داشته است .بازار در خأل نهادهای بازار سرمايه ،به يگانه محل
انباشتثروتتبديلشدهبودوباتوجهبهاينقابلیتتواناييايفایتجهیزمنابعراداشته
ردیشبیهکارکرداحزابدردورانمدرنايفاميکرد؛اماباگذارجامعهايرانبه

استوکارک
وضعیتشبهمدرنويانیمهمدرنبرخيازکارکردهایايننهادبهنهادهایديگرواگذارو
يابهدلیلموقعیتکنشگرانبازاردرجايگاهقدرت،نقشبازاربهعنواننهادمدنيکمرنگ
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بازاردرايرانبابازاردرغربميتواندبهفهمکارويژههایبازار

يسهای
شدهاست.تحلیلمقا 
درايرانورابطهآنبادولتکمککند .
بازاردرغربباکارکردهایمدرنخودفضایجغرافیاييدولترادردورههایمختلف

دگرگونساختهاست.درقرنهفدهمگذارازجامعهسنتيبهجامعهمدرنو درواقعگذار
از نظام سیاسي فئودالیسم به نظام دولت ملت نتیجه کارکردهای بازار بود .بورژوازی به
عنوانطبقهپیشگامجامعهغربباکارکردهایاقتصادیخودنظامشهریراپديدآوردوبا
اقتصادی کردن شهر نظام دولت  -ملت را از طريق ترسیم مرزها با هدف ايمن کردن
فعالیته ایاقتصادیپديدآورد.ايننهاداقتصادیکهخودايجادکنندهدولتبوددرادامه

بهرقیببالمنازعآنتبديلشدوبابهچالشکشیدنآنتحوالتشکليدولتراازمطلقه
به سوسیال دموکرات و سپس به لیبرال دموکرات پديد آورد .بازار در غرب در ادامه،
زمینههایگذارازفضایجغرافیاييمدرنبهپسامدرنرافراهمکردوبادرنورديدنمرزهای

سیاسيوجغرافیايينظامدولتملترادرمقابلنظامشبکهجهانيواداربهتسلیمساخت.
امروزهدرجهانغربگذارازنظامشهریبهجهانشهرهانتیجهکارکردهای مدرنبازار
هایمنطقهای،جهاني


ایدرقالباتحاديه

منطقه
گیرینظامهای


رسدشکل

است.بهنظرمي
شدناقتصادونظمهایجهانيمختلفدرجامعهغربمستقیماًمتأثر ازعملکردبازاربوده

است .درحاليکه درايراننظاممعناييبازاربا پديدههای مدرنجهانامروزکهحاصل
امازمقولههایمدرنجهانامروزمثل

عملکردبازارغربيهستندکامالًبیگانهاست.هیچکد
هایمنطقهای


هایاقتصادیپیشرفته،اتحاديه
جهانشهرها،شبکهاقتصادیجهاني،سازمان
همگرادرنظاممعناييبازاردرايراننميگنجند.کارکردهایآندرشکلموجودعمالًآنرا

يدهد .
بهشبکهبازارمدرنجهانيپیوندنم 
کارکردهایفرهن گيواجتماعيبازارنیزباگذشتزمانتغییريافتهاست.بازاريکياز
مهم ترينفضاهایزيستاجتماعيوفرهنگيبودهاست.بخشياززندگيروزمرهايرانيدر

ييافت؛ بنابراين بازار در گذشته در خأل
بازار شکل ميگرفت و در اشکال متعدد تداوم م 
فضاهای زيست اجتماعي به تنهايي واجد کلیه عناصر اصلي و الزم برای زيست اجتماعي
بودهاست.درگذشتهبخشيازاوقاتفراغتافراددردرونبازارهاميگذشتوبسیاریاز

ميشد.امروزهاينکارکرد
جشنهاومراسمخاصفرهنگيومذهبيدردرونبازاربرگزار 

بازسازیروابطسنتيراامروزميتوان

ایديگردربازارهایمدرنبازتولیدميشود .


بهگونه
هایبزرگوفضایجشنوارهایآنهابا


درنوعيبازگشتبهاينروابطدرچارچوبفروشگاه
.برخيازجنبههایزيستاجتماعيوفرهنگيبازار

هاوبرنامههایهنریبازيافت

قرعه 
کشي

رنگترشدهاستعبارتاستاز 
کهدرطولزماندربرخوردبافرايندهایمدرنکم 
بازارسنتيهموارهصرفابخشيازمناسباتبازارراتشکیلميدادوبهعنوانفضایمؤثردر

تنظیم اجتماعي محلي برای ديدارها ،مذاکرات ،آشتي و پیمانها بودند (فکوهي:1383،
.)271امروزبازارفضاهایرقیبيرادرمقابلخوددارد .
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جمعيجامعهشهریبودوفعالیتهایعموميواجتماعيشهردر

فضایبازارمرکزحیات
فرمانها واحکامدربازارهااشاره
ازجملهاينفعالیتميتوانبهابالغ 

يآمد 
آنبهاجرادرم 
يگیرد .
کرد.امروزهحیاتجمعيشهریدرفضاهایمتنوعومتعددشکلم 
دو شريان اصلي تردد در شهرها بهصورت راسته بازارهايي که يکديگر را قطع
کردنددربازارقرارداشتندوبههمیندلیلبیشترحجمرفتوآمدشهرونداندرآنجا


مي
شد.اينويژگيبراستمرارخصلتفضایبازارهایشهریدراطالعرسانيونظام


ديدهمي
توزيعاخبارواطالعاتوافزايشآنهادرمیانمردمشهرهاتأثیرمستقیمداشت،تداوماين

ایميتوانديد .


معاصرنیزتااندازه
عملکردرادردوره

ارتباطنهاددينبااقتصاددر وجهاخالقيومناسباتاجتماعي بازاريانتجلييافته
بود.اقتصادبازاروروابطاجتماعيبرخاستهازآنبرپايهآموزههایاقتصادی،اجتماعيو

قولها و توصیههای رهبران ديني حدود و
اخالقي استوار شده بود .بسیاری از آموزهها  ،
مرزهایرفتاراقتصادیواجتماعيواخالقيبازاريانراترسیمکردهبودکهبازاريانرابرای
فراگیریمبانيواصولآنآموزههاسوقداد.اهمیتبعداخالقيدربازارباعثشدهبودکه

بادالتراباآموختندرسيبه ناممکاسبيادميگرفتند.

بازارياناصولفقهيمعامالتوم
هایخیرخواهانهبازارياندردورهتجاریفعالیتهادرمسجدونهادهای


مرکزبیشترکوشش
مذهبيبود؛بنابراين پیوندهایآنانباعلمایديني ومسجداساسفعالیتهایاجتماعي
آنهاراشکلميداد.بههمیندلیلپیوندهای بیرونخانواده،حولمذهبوقومیتشکل

مي گرفت.ايناقداماتباعثشدهبودکهمراودهنزديکيبینتجارشهرنشینوعلماوجود

گروههای اجتماعي به ويژه تجار نیز در کنار خانواده ،کمک به گروههای
داشته باشد  .
آسیبپذير را تشويق ميکردند .اقدامات خیريهای مانند تأسیس مراکز عبادی ،آموزشي،

هایمحروم،توسطخیرينثروتمندصورتميگرفت.کارکردخیريه،

درمانگاه،کمکبهگروه
نمود.گرچهفعالیتهای

مشروعیتفعالیتتجاردرنزدعلماومردمرابرایآنهافراهممي
خیريه به صورت فراگیر و قانونمند اجباری نبود ،اما تا حدودی در فقدان نظام تأمین
اجتماعي کارکرد مؤثری داشت .تجار ،انتظارات جامعه از خود را ميشناختند و در امور
اجتماعيوپرداختبخشيازهزينهمراکزدينيمشارکتداشت.برخيازتجاربهخاطر
تدين و مورد اعتماد بودن ،توسط علما ،حتي اجازه دريافت و پخش وجوهات ميگرفتند
(سعیدی)92 :1388 ،؛ اما در دوره گذر کارکرد اجتماعي بازار به ويژه در زمینه ايفای
مسئولیتاجتماعيکم رنگشدهاستوياحداقلبهعنوانخصیصهغالبهمچونگذشته

تعريفنميشود .



بحران عادتواره یا منش سنتی
يکيازمهم ترينوجوهتمايزبازارسنتيازبازارمدرندرشکلنمونهآرمانيآنمشخصات

وارهای (منش) کنشگران
منش (عادتواره) کنشگران بازار است .از حیث خصوصیت عادت 
بازارسنتيتهرانراميتوانبهچنددستهتقسیمکرد؛امادرمقايسهبامنشکنشگرانبازار
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يژگيهاييهمچوناعتقادبهتالشسخت،باوربهارزشمندبودنکار،رعايت
مدرنميتوانو 

انصاف ،خوش حسابي ،کسب روزی حالل ،ريسک محتاط ،اصالت دادن به تجربه و
یتدرکاروفرصت شناسيرابهعنوانقدرمطلقويژگيمنشمحسوبکرد.در

شیخوخ
مقابل منش کنشگران بازار مدرن که با ويژگيهايي همچون پذيرش ريسک باال ،کنش
عقالني معطوف به سود ،مشتریمداری ،جهتگیری غیرمذهبي و بسط فعالیتها تعريف
ميشود .

تحلیل تجربي ،حاکي از در تنگنا قرار گرفتن بازارياني با ويژگي کنش سنتي در
نتیجهتغییرقواعدبازیوحضورنیروهایجديددربازاراست.تغییراتدرمیدانبازاراز
گرفتهبهموفقیتهاييدست


زمانيرویدادکهاعضایجديددربازارودرجهانتازهشکل
يافتهاند؛ زيرا صورتبندی متفاوتي برای عادتواره ضرورت اساسي پیدا کرده است؛ اما

کساني بیشترين آسیب را از اين تغییرات ديدهاند که عادتواره آنها بر اساس مسیری
ایدرساختارهایمیدانپیشینشکليافتهاستوباايناوضاعهمهآرمانهایخود


حرفه
ميدانند.دربازارتمامچیزهاييکهنظمکهنرا
رادرساختارجديدمیدانبازاربربادرفته  
تشکیلمي داد،همکاریوهمدستيکهدرمیانافراددريکمحیطاجتماعيوجودداشت،

هاونزديکيهایآمیخته بااحترامکهمیاننسلهایمتواليبرقراربود همگيدر


دوستي
حال کم رنگ شدن و از ب ین رفتن است .نوعي تغییر واقعي در میدان روی داده است.
وارههاومنشسنتيدربازاراست :
ت 
گفتههایذيلشاهدیبرتغییرعاد 


« روزیدستخداستوخدابههمهميرسونه.قبالًخیليازمواقعبازاریها
يفرستادند .اآلن اوضاع بد شده است و مثل گذشته
به همديگر مشتری م 
نیست.اآلنهمهبهفکرخودهستند» (فروشندهلباس 54،ساله 30،سال
سابقهفعالیتدربازار) .
« مندرکارصادراتوفروشکاالهایتقلبيدربازارنیستم.درحالي که
بازار امروز پر از اين کاالها است .پدر من نماينده آيتاهلل حکیم بود و
مراودات خوبي با آيتاهلل بروجردی داشتیم .ياد گرفته بوديم روزی دست
خداست و به هر روشي نبايد کسب روزی کرد؛ اما شما همین مغازه
يدهم تا
يبینید دوسالاستاومدهبازاروبهشمااطمینانم 
روبهرويي رام 

يک سال ديگر نصف اين راسته را ميخرد .کاالهای تقلبي و قاچاق
يفروشد»(تاجرفرش60،سال،سابقهبیشاز40سالفعالیتدربازار) 
م

شکافمیانموقعیت هایجديدکهناشيازتغییرمیداناستوعامالندرونمیدان

کهداراینگرشهاواعمالمتفاوتهستندوبايد موقعیتهایجديدرابفهمندواشغال

کنند،برجستهاست.بازاريانقديميمعتقدندکهبازاردارایموقعیتوشرايطياستکه
افرادتازهکاربهدلیل عدمآشناييوآگاهيکاملازآنچنداننميتوانندحضورخودرادر

بازاردوامبخشند.ممکناستکهدرمدتکوتاهسرمايهاقتصادیالزمراکسبکنندولي
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دردرازمدتهمانسرمايهرانیزازدستخواهندداد.چراکهبازاردارایقاعدهایاستکه

تجربهبهدستميآيدوبدونشناختآنقاعده،امکانادامهفعالیتدرچهارچوب

فقطبا 
بازارمیسرنیست.تازهواردهایبازارفاقداينسرمايهفرهنگيهستند.يکيازبازاريانفروش

يگويد :
لوازمحولهوپتوکهسابقهفعالیت35سالهدربازارتهرانداردم 

واردبازارشدهاندو

ثنایدوياسهمغازه،بقیهتازه

وحوشبهاست


دراينحول
«
اجاره کردهاند .اينها نميتوانند ادامه دهند .کار در بازار يک هنر است»
(فروشندهلوازمحولهوپتو35،سالسابقهفعالیت) 
کار،تازهواردبازارشده اندوممکناستکهپولدارشوندامادر


اينافرادتازه
«
بهآبميزنندوريسکباال

يگدار
توانندادامهدهند.اينهامعموالًب 

بازار 
نمي
ميکنند .درحاليکه کار بازار نیازمند ريسک نه باال و نه پايین است .اين

حرفمنبرگرفتهازتجربهدهههافعالیتدربازاراست» (فروشندهپارچه،
32سالسابقهفعالیتدربازار) .


ازطرفديگراعضایجديدبازاردواموبقایخوددرمیدانبازارباخصوصیاتمدرن
را منوط به پذيرش تغییرات و الزامات جديد فعالیت اقتصادی و کسب ارزشهای جديد
المللي،ظهورنظامهاونهادهای


.اينگروهمعتقدندکهالزاماتمناسباتاقتصادبین
يدانند
م
مدرن،تغییردرذائقههایمربوط

توزيعخردهفروشي

ماليواعتباریجديد،ظهورشبکههای

بهمصرفوخريد،پذيرشتغییردربینبازاريانرابهامراجتنابناپذيرتبديلکردهاست .



بحران کارکرد هویتبخشی به شهر
توجهبهايننکتهضروریاستکهبررسينهاداقتصادی -اجتماعيبازاربايدبیشازهر
چیز در زم ینه اصلي آن يعني شهر به مثابه موجودی زنده و ملموس شناخته شود
).بازارهایايرانينقشبهسزاييدررشدوتوسعهشهرهاداشتهاند.بازار

(فالمکي35:1384،
درادوارگذشته،شالودهشهربودند کهکلیهفعالیتهای عمومي شهررادرخودمتمرکز
يشدند(همان)139:وعالوهبر
ميکردندوازنظراجتماعيوفرهنگيمرکزشهرشمردهم 

اينکهيکيازاصلي ترينارکانواجزایشهربودند،درپسوجهکالبدیوشکليآن،توجه

بهمعانياجتماعيوعقیدتيبسیاراهمیتداشتهاست(قاسمي.)46:1388،اساساً فضای
بلکهمهمترينشاهراهحیاتيشهربودو

بازارتنهابهدادوستدوبازرگانياختصاصنداشت 
حتيبرخيازعناصرمهمشهریرادرخودجایميداد(نظريان .)94:1388،

بازارتهرانيکيازعناصرکالبدیشهرتهرانبودهاستکههستهاولیهشهرازآن
منشعبشدهاستوبقیهعناصربافتشهریدرهماهنگيباآنبودهاست؛يعنيبازاربر
يکهويتمکان مندواحدکهکنشگرانمتکثریدرآنحضوردارند،درشهرنقش

اساس 
راايفاميکردودرارتباطمداومبامحلههای پیرامونبود.طبقهسنتيبازار

کنندهای 

تع 
یین
وشهروندانتهرانازبازاربهشکلبرابریاستفادهميکردند.درنتیجهبازاروزندگيدر
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تطابق کاملباهمتحتيکفرهنگقناعت،عدالتواقتصادمبتنيبرمعیشتگسترش
مي يافتند.بازارسنتيتنهاشکلموجودفضایتجاریدراينشهربودهاست.ايننوعبازار،

،هويتمکانمندواحدخودرا

کشيها
یابان 
یهایشهریوخ 
طيروندشهریشدنونوساز 
یابانها پراکندهشد(نظاممحله،
رفتهرفتهازدستدادهودرتماميسطحشهردرکنارخ 

هاوبرنامههاینوسازیحکومتپهلویبودکهدرچارچوب


).اينتغییراتنتیجهطرح
1392
يشد  .طرح توسعه کالبد شهری بافت کهن بازار را به
طرح توسعه کالبد شهری انجام م 
کشيهای عريضوطويلشمالي-جنوبيوشرقي-غربيودسترسيبهبازار
یابان 
واسطهخ 
وترددبیشتردرمنطقهتحتتأثیر قراردادوباادامهتوسعهعمرانوبهسازیشهری،به
تدريجبروسعتشهرافزودهوازمرکزيتهستهتاريخيومرکزیشهرتهرانکاستهشد.
ظهور فضاهای جديد اقتصادی به ويژه در مناطق شمالي شهر تهران از يک طرف باعث
جابه جاييمراکزاقتصادیوسرمايهازبازارتهرانبهاينمناطقوظهورکنشگرانجديد
اقتصادیوازطرفديگرباعثجداييوفاصلهگزينيمحلسکونتازمحلکارفعاالنبازار

،مجتمعهایتجاری،رشدصنايعو...شهرمواجهبا

یرهای
گرديد.بااحداثفروشگاههایزنج 
هويت فضايي متکثر گرديد .درنتیجه بازار نتوانست با سبک نوين زندگي مدرن همراه و
همسازباشد،زيراطبقهجديدمتوسطدرحالشکلگیریبودکهسلیقهمصرفيخودرادر

یابانهانقشياساسيدردوقطبيشدن
وجوميکرد.درواقعخ 


فضاهایتجاریجديدجست
برابریايفانمود.درادامهروندمدرنشدنوشکلگیریبازار

شهروازبینرفتنفرهنگ 
يمکهميتوانازآنباعنواننابازاريادکرد

سرمايهدرشهر،امروزهبابازاریزمانمندمواجها

کهسببگسترشهويتانتزاعيشهردرسراسرکشورشدهاست.مشخصهاينهويتنوين
تبديلشدنروابطموجوددرآنبهروابطيمبتنيبراقتصادمصرفيوبازاراست .


نتیجهگیری
بازار سنتي تهران به عنوان نهاد اجتماعي عالوه بر کارکرد اقتصادی دارای اهمیت
شناختيوانسان شناختيبودهاستودربسیاریازابعادزندگياجتماعيوسیاسي


جامعه
لگیری و انباشت سرمايههای
جامعه ايران اثرگذار بوده است .همین موضوع باعث شک 
مختلفدردرونبازارسنتيبودهوخصیصهایبهبازارسنتيبخشیدهاستکهآنرابه

موضوعبااهمیتجهتپژوهش هایعلوماجتماعيمطرحساختهاست.بازارسنتيبا

عنوان
پیشینهتاريخيقدرتمندوحکشدهدرساختاراجتماعيوفرهنگي،مناسباتخويشاوندی،

قومي ،اعتقادات ديني الگوی منحصر به فردی است که نحوه تنظیم و هماهنگي آن با
یبزای اقتصادی باشد نیازمند
اقتضائات دنیای مدرن به نحوی که به دور از مسائل آس 
شناختبیشتراست.نتايجپژوهشحاضرگويایايناستکهازيکطرفبازاردرتقابلبا
يژههایقبلي
اقتصادمدرنومختصاتاقتصادجهاني،درحالازدستدادنبسیاریازکارو 
خوداستکهقبالًبخشزيادیازهويتخودرابهواسطهايفایآنکارکردهاکسبميکرد.
ازطرفديگردرکشورمانشاهدظهوراشکالجديداقتصادیوبازاربرمبنایمنطقتوسعه
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شناختيبحران
مطالعهانسان

الگویاقتصادینولیرالیستيهستیمکهنتیجهآنحاکمشدنبیشازپیشمنطقسرمايهو
تخريب بیش از پیش شالوده های اخالقي مناسبات اجتماعي است .منطق نظم موجود
متفاوت از نظمهای پیشامدرن است و برای حاکم شدن سر سازگاری با نظم ريشهدار در
رويههایجاریدربازارسنتيراندارد.درسطحکالنروندهایموجودنشانگرتعمیممنطق

سرمايه به سطوح ديگر نظام اجتماعي است که خود را در اشکال آسیبشناختي بیشتر
نمايان ميسازد .اين موضوع به ويژه وقتي مسئلهزا ميشود که بخشهای ديگر نظام
اجتماعيهمگراوسازگارباتوسعهسريعاينمنطقنباشد؛بنابرايننمودهایآنراميتوان

طحخردبهصورتتعارض هایرفتارودرسطحکالنبهشکلناهمگراييوناکارآمدی

درس
ساختارهایاجتماعي،سیاسي،فرهنگيواقتصادیمشاهدهکرد.بخشيازايننمودهارادر
بازارسنتيتهرانهمدرشکلالگوهایکنشبازاريانوهمدرساختبازارميتوانمالحظه
کرد.حرکتبهسمتايجادبديلبرایاقتصادسنتي،اقتصادمبتنيبربازارآزادورقابتيو
توسعهبیشازپیشسرمايه داریماليوپوليوجداشدنآنازسیستمتولیدواقعيبوده

است.نتیجهچنینرويکردیدربازار،واگذارینقشحمايتگریبازارازنظامتولیدمحورو
توزيعآنوتبديلشدنآنبهمکانيجهتتوزيعکاالهایوارداتياست؛بنابراينضروری
بهای
لهايي مناسبباآسی 
استباتوجهبهشرايطکشورخودبايستيبهسمتايجادبدي 
حداقليحرکتکرد .

هایانسانشناسيايران،دوره،5شماره2
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