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 چکیده
هایاجتماعيواقتصادیونیروهایبازارازبازارسنتيتهرانازقدرتمندترينوپرنفوذترينمیدان

درطول اثرگذارترينکنشگراناجتماعيواقتصادیدرتحوالتدورانمعاصردرايرانبودهاست.

ایدراينمیدانهایتازهمعهايران،دگرگونينیمسدهگذشتهودرمواجهبافرايندهایمدرندرجا

پذيرشالزام نتیجه که است افتاده اتفاق فرايندها، اين منطق ناخواسته يختگیگسازهمبخشو

درونيبازاربودهاست.هدفازپژوهشحاضرپاسخبهاينسؤالبودهاستکهبازارسنتيتهرانبه

م به گذار در سنتي اقتصاد از شکلي چهعنوان مدرن اقتصاد از شکلي عنوان به وقعیتجديد

پاسخبهسؤالفوقتالششدبااستفادهازچارچوبتحلیلينمونهآرمانيدویبراهاييدارد؟ويژگي

نتايجپژوهشحاضرنشانگرشود.بندیوفرايندگذارتحلیلشکلبازارسنتيوبازارمدرنصورت

توانهایبازارراميتدرحالگذاروبحرانياست.بحرانايناستکهموقعیتکنونيبازار،وضعی

شدگي،بحرانمنشبخشبحراننظمنهادی،بحرانعقالنیتآيینيومعنوی،بحرانحکپنجدر

بحرانهويت اينگسستسنتي، نتیجه تمايزاتيبخششهریتحلیلکرد. ايجاد آنکه بیشاز ها

ست.اگیریاشکالپیوندیودرهمگراشکلشدهوخالصباشدبیشترروشنومرزبندی

بازاريان،عقالنیت،انسانکلید واژگان: بازارسنتي، شناسياقتصادی،اقتصادسنتي،اقتصادمدرن،

 .شدگيحک
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 مسئله مقدمه و بیان
طرقمختلفبه جامعهايراندرطوليکسدهگذشتهدرروياروييبافرايندهایمدرنبه

هایروياروييبودهاست؛جديدپرداختهاست.بازاريکيازساحتبازسازیخوددراشکال

سوالگویجهانيبايافتناماآنچهدارایاهمیتاستايناستکهدردورانمعاصرازيک

بافتهایینهزم با ترکیب در و شکلبسیار باعث سنتي اشکالهای از گروهي گیری

ينمعناکهپیوندهایايجادشدهازترکیبشناختيشدهاستبهاوعمدتاًآسیب«پیوندی»

ظاهرشده بهصورتتضادشکلومحتوا تغییردروني اند.الگوهایسنتيوجهانيعمدتاً

نمونه اشکالبازار ظهور کنار در محتوایمدرناست. الگویاشکالسنتيبا ایروشناز

گسست ظهور شاهد ما تعارضپیوندی و اليههاييها جدر مختلف کههای هستیم امعه

آنهانشانگروضعیتتثبیت جمله موقعیتکنونياستاز اقتصاد نشده تعارضمیانشیوه

يک مبادالتتجاریصرفاز سنتيو بازار بازارآرمانيمبتنيبر بر مبتني اقتصاد و سو

هابیشازآنکهسرمايهجهانيازسویديگردرحوزهاقتصادکشوراست.نتیجهاينگسست

مرزبندی ايجاد شکلتمايزاتيروشنو بیشتر خالصباشد و پیوندیوشده گیریاشکال

مي که گراست اجتماعي،درهم فرايندهای شناخت برای حرکتي نقطه عنوان به تواند

رفتازموقعیتکنونيباشد.فرهنگيواقتصادیوارائهراهکارهاييبرایبرون

یاجتماعيونیروهایبازارازاثرگذارترينهابازارسنتيتهرانازقدرتمندترينمیدان

کنشگراناجتماعيواقتصادیدرتحوالتدورانمعاصردرايرانبودهاستودرطولنیم

ایدراينهایتازهسدهگذشتهودرمواجههبافرايندهایمدرندرجامعهايران،دگرگوني

مدر فرايندهای با ايران مواجهه است. افتاده اتفاق ومیدان گذشته دهه چند طي در ن

باعثالزاميرشپذ ناخواستهمنطقاينفرايندها شدهيختگیگسازهمبخشو درونيبازار

موقعیتکنونيبازار،وضعیتدراست دربازارمستقرشود. بدونآنکهمنطقجديدکامالً

شروعودرحالگذاروبحرانيبرایبازاراست.تغییراتبازاردردورانحکومتپهلویاول

بعدازاصالحاتارضي) واردمرحلهجديدیاز1340دورهپهلویدوموبهويژه بهبعد(

تغییراتشدوتغییراتمهميدرسازوکارهایدرونيبازارومناسباتمیاننیروهایبازارو

ب.باوقوعانقالشدشانبادولتمستقرنیروهایجديدوموازنهمیانآنهاباهمديگرورابطه

حوزهسیاستو بهلحاظارتباطساختاریآنبا میدانبازار اسالميتغییراتجديدیدر

بهعنوانمسئله را موضوعيتغییراتمذکور اما اهمیتایفرهنگاتفاقافتاد؛ کردهحائز

است ؛ بهدلیلگسترشفرايندهایجهانيو بازار آنبرتأثیرسرشتتغییراتامروزیدر

یشازگذشتهبودهاست.گسترشفرايندهایجهانيدراقتصادوتوسعهاقتصادهایمحليب

گرایهایفرامليبراقتصادايرانموجبايجاداشکالدرهماينپروژهتأثیرتجارتجهانيو

داریوسايراشکالاقتصادیشدهاستونوعاقتصادیحاصلازپیوندمیاناشکالسرمايه

اددرمعنایعاموبازاربهمعنایاخصآنايجادنمودهمتفاوتومنحصربهفردیازاقتص

بهموضوعاساسيتبديلسازوکارهایاستکهبیشازپیشدرک را تغییردرايننهادها

آيدايناستکهچهتصويریازبازاردرموقعیتکنونيکردهاست؛اماسؤاليکهپیشمي
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ازار(مدرنچیست.هدفپژوهشحاضرتوانارائهدادونسبتآنبامختصاتاقتصاد)بمي

هایبازارسنتيتهراندردورانگذاراست.تحلیلويژگي



 های پژوهش پرسش
بهعنوانبخشيازفرايندطبیعيترسیمکردآيامي توانوضعیتموجوددربازارتهرانرا

دياکهپسازگذراندندورانگذاروگسستباشکلجديدبهموقعیتباثباتخواهدرسی

نه؟

يابيبهپاسخپرسشاصلياينموارداست:برایدستهایفرعيپرسش

قواعدوساختارحاکمبرآنچهتغییراتي (1 بازارسنتيتهرانبهلحاظنظمنهادی،

کردهاست؟

بازارياندرگذاربهموقعیتجديدچهتغییراتيداشتهاست؟1کنشومنش (2



 روش پژوهش
ت مطالعات نوع پژوهشاز اين و-وصیفي میداني روشمطالعات دو بر مبتني تحلیلي

دادهکتابخانه است. برای پژوهشحاضر مشاهدههای يعني روشکیفي ابزارهای اساس

هایمطبوعاتيفعاالنوگوومصاحبهعمیق،استفادهازاسنادبهويژهمصاحبهمستمر،گفت

بهدستآمده ربازار توضیحمختصریاز ذيلبه در بسندهوشاست. استفاده هایمورد

کنیم.مي

(به1382:56)رفیعپور،«هایجديدکشفسرزمین»مشاهده:فنمشاهدهبرای (1

مي فضایبازارکار از شناختاولیه اينمرحله هدفدر مستمرآيد. برایمشاهده است.

درمحققنزديکبهششماهبهصورتمتواتردربازارسنتيحاضرشد.اينزندگيموقتي

مي به«اطراقکردن»توانبازاررا تمامرخدادهاومشاهداتازنامنهاد. واسطهاينروش،

ثبتمي يکبازار در روشکلجريانزندگيروزمره تلفیقياز فنما اينجا در هایشود.

مشاهدهغیرمشارکتيومشاهدهمشارکتيبودهاست.

سوژه (2 گفتمصاحبه: و مصاحبه پژوههای اين در تقسیموگو دسته دو به ش

دستمي ميهشوند. شامل را افرادی تثباول موقعیت دارای بازار در که وشدهیتشود

پردازند.اينافرادوتجارتمييدوفروشهستندوادربازارسنتيتهرانبهخرایشدهيفتعر

عمده از خردهاعم و زمینهفروشان در که بودند بازار مختلف)پارچهفروشان فروشي،های

کسبفرش به غیره( و طالفروشي فروشي، پتو فروشي، حوله ازفروشي، و مشغول وکار

تا اينبود تالشبر و بهصورتتصادفيبود انتخاباينافراد نحوه بودند. مطلعینبازار

شودکهدربازاربهدومافرادیراشاملميههایسنيمختلفمدنظرقرارگیرد.دستگروه
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کنند.گفتگوباتعدادیازاينهابامعرفيباواسطه،اطالعاتخوبيدردکارميعنوانشاگر

هاحاصلنشود.واسطهمصاحبهبابازاریاختیارمحققگذاشت.اطالعاتيکهممکنبودبه

مصاحبه اقتضایموقعیتمحققو به ميشکلمصاحبه پیدا تغییر بنابراينازشونده کرد؛

يافتهوگفتگووگپزدنساختباسؤاالتمشخص،مصاحبهنیمهيافتههایساختمصاحبه

اينگفت نوعيمصاحبهساختنايافتهبودکهاجازهدرطولمصاحبهاستفادهشد. وگوها

ناگفتهمي تا خاللآننکداد از تا مطرحشود تحلیلقرارتازههایتهها مورد ایکشفو

يانمصاحبهانجامگرفت.باتوجهبهتکراریبودننفرازبازار30گیرد.درمجموعنزديکبه

هاواشباعنظریازادامهمصاحبهصرفنظرشد.پاسخ

توجهبهاينکهبخشيازسؤاالتپژوهشحاضرناظربربعد (3 با اسناد: از استفاده

بود.منظورازاسناداستفادهيرناپذتاريخيبوددراينزمینهاستفادهازاسنادامریاجتناب

آرش نگاشتهمصاحبهیواز پژوهشي منابع بازاريان، بازار،های فعاالن و بازار زمینه در شده

قوانینومقرراتفعالیتدرعرصهبازاراست.استفادهازاسنادودسترسيبهمصاحبهفعاالن

بازاردرزمینهتغییراتبازاراطالعاتخوبيدراختیارنگارندهگذاشت.



 ها روش تحلیل داده

تحلیلمحتوایکیفيروشي»دراينپژوهش،ازتحلیلمحتوایکیفياستفادهشدهاست.

مندمتونفنونمختلفبهتحلیلنظامیریکارگاستکهبااستفادهازرويکردکیفيوبابه

مصاحبه از يادداشتحاصل يادداشتها، روزانه، ميهای اسناد يا مشاهدات «پردازدهای

درپژوهشحاضر،دلیلانتخابتحلیلمحتوایکیفياينبودکه.(1385:264)حريری،

داردوباتوجهبهایيافتههایديگرتحلیلکیفي،ويژگيساختاراينروشنسبتبهروش

مقولهانعطاف در بازنگری امکان تحقیق، طرح پذيری اساسها تحلیلدادهبر مورد های

شمارشت نه پژوهش، هدف و دارد وجود مقولههمواره پیشکرار از و دقیق کامالً های

گیریاز،بلکهدستيافتنبهژرفایادراکيوتفسیریمتونموردتحلیلبابهرهشدهیینتع

اساسروشتحلیلکیفي،تالششدهاستمتنپذيررويکردکیفياست.برماهیتانعطاف

شیوه قاعدهبه گامای و شوبهمند تقسیم تحلیلي واحدهای به مقولهگام، و اساسد بر ها

فنتلخیصصورتگرفت.بهبراساسهاهاینظریويژهتکوينيابند.استخراجمقولهجنبه

هایهایمرتبطمتن،امکانايجادمقولهاينمعناکهازطريقتقلیل،تعبیروتعمیمبخش

بخش دارایماستقراييفراهمشد. تعبیراتيکه يا ارتباطکمتریداشتند عناييهاييکه

مشابهبودندناديدهگرفتهشدندوتعبیراتمشابهدريکگروهجمعوخالصهشدندودر

شدهازمتنانجامگرفتوبااستفادهازمفاهیمهایاستخراجنهايت،تحلیلبراساسمقوله

 تحلیل زوايایشدنظری از بررسي پژوهش، محیط با تماسطوالني مستمر، مشاهده .

ينراهبردهایافزايشاعتبارپژوهشحاضربود.ترمختلفازمهم
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 پیشینه پژوهش
لحاظواژه» به بازار مييشناسواژه شهریتأکیدتواند ايرانيبودناينعنصر بیشتریبر

 )مومني، 1373باشد و210: عثماني ترکي، عربي، به بازرگاني راه از ايراني واژه اين .)

)حبییهازبان است يافته راه باروپايي ،1385 نقش29: داشتن بر افزون بازار .)

است بوده نیز مردم برخورد و اجتماع مرکز قطبسیاستو تفريح، محل خريدوفروش،

استکردهچهارتصويرازبازارارائه(.کشاورزيان1392:158مطیعي،و1370:12)پیرنیا،

ایغیررسميوبازاربهکهعنوانشبيکطبقه،بازاربهبهعنوانکهشاملبازارسنتي،بازار

2007)عنوانمحصولکمیابياطالعاتاست ايراني46: يکشهر در را بازار اشرف .)

به بخشاسالمي در کاال عرضه و خريدوفروش مرکز عرصهعنوان شهر، قديمي ایهای

وشدهیلتشک فرهنگي محیط يک خانوادگي، محیط از خارج اجتماعي برخوردهای از

یهاوسنگریدرجنبشمذهبیعيرشهرنشینيسنتي،پايگاهيبرایجامعهشاجتماعيد

 بازتعريف به خودنیادرپژوهشیلي(.جل1983:16)کندآمیزسیاسيتعريفمياعتراض

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

ترينمحورارتباطيوفضایشهریدرشهرهایبازارمهم است زادهمعتقدسلطان (.1388)

مي ايرانيبهشمار معاصر دوره تا هرشهر بازار است؛ پيتوسعه-آمده کهشکلشهردر

ارتباطيارگانیک-هاوتغییرالگویسکونتوشهرنشینيتغییرکردهشهرهاوايجادخیابان

سعهشهرهااينارتباطگسیختهشدهومنسجمباسايرفضاهایشهریداشتهودرپيتو

اهمیت کنار در اجتماعي ـ لحاظسیاسي از بازار اهمیتفضايي بر ویهمچنین است.

اسالميمحلشکل دوره در ويژه به استبازارها معتقد و کرده گیریاقتصادیآناشاره

ازارهابهاند.دردورهمعاصر،حیاتشهریوکالبدیاغلببترينتشکیالتصنفيبودهمهم

هایگوناگونبهمخاطرهافتادهوتاکنونفضاهایتجاریمطلوبومناسبيجايگزينصورت

ایباعنوانازبازارسنتيتابازارمدرنمعتقداست(.نشاتدرمقاله1370)آنهانشدهاست

قرننوزدهمهستهاصليفعالیت در ودرطولقرننوزدهماستهایبازرگانيبودهبازار

الملليروندفزايندهورودايرانبهبازاربینتأثیراختسنتيجامعهواقتصادايرانتحتس

رشدطبقهسرمايه1383)قرارگرفت افزايشحجممبادالتخارجي، بهبود(. دارکوچک،

پیشه اصنافو برخياز آسیبديدن و عموميجامعه رفاه الزاماتوسطح نتیجه در ها

جبارازپیامدهایورودبهبازاربینمقتضیاتاقتصادجهاني بهنقشبازاردریالملليبود.

 تداومبررسي حال در موفق نهاد يک هوبازاررابهمنزلتأکیدساختوتوسعهجامعهايران

هایمثبتمدرنشدنداندکهقابلیت(.ویبازاررانهادیسنتيمي1379:16)کردهاست

درکاينتواننهتنهاقادربه میليومدرنیزاسیونازباالرادرخودداشتوليتوسعهتح

سیاست اتخاذ حتيبا که نبود مقابلمدرنیتهبالقوه نیروييدر به آنرا ایهاینادرست،

.داربدلکردريشه

ميازمجموعمطالعاتتجربيانجام بهعنوانمکانشده تواننتیجهگرفتکهبازار

خاصيازبازارازجملهمعماری،کالبدیهاتالششدهاستجنبهويفجغرافیاييمبادلهتعر
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عنواننهاد به بازار گیرد. قرار توجه دولتمورد با مناسباتآنها اخالقبازاريانو مادی،

اجتماعيوفرهنگيودرپیوندباسنتوشکليازاقتصادسنتيدرکشدهاست.ارتباطو

بازاربامسجدوینينشدولتبهلحاظکالبدیدرهمپیوستگينهاداقتصادبانهاددينو

شدهییراتيارگموردتوجهبودهاستوبااعمالتغییراتدربازارايننظمکهننیزدچارتغ

است.



 چارچوب نظری
توانگفتکهبازاردرسهمعنایمشخصموردتوجهبامروریبرپیشینهنظریموضوعمي

مثابهالگویعمليمبادله،بازارهایجغرافیاييبهمنزلهمکانيبودهاست.مناسباتبازاربه

تریازنظماقتصادیمحوراصليمطالعاتالگویصوریبهعنواناجتماعيوفرهنگيوبازار

 بازار است. عنوانبوده صوریبه بیشالگوی اقتصادی نظم وتر بوده توجه ازپیشمورد

مناقشه برانگیختهاست. اولويتنظمبازاريانظمهایزيادیرا موضوعاتيازجملهتقدمو

حک کنشاجتماعي، يا کنشعقالنياقتصادیو درون1شدگيجامعه، نظماجتماعيدر

 بالعکسو مناقشاتبینعلومکحنظماقتصادیيا بالعکساز جامعهيا از شدگياقتصاد

گروه است. داشته ادامه کماکان و بوده اقتصاد و ياجتماعي رويکردهایاز منتقدان

اندتاتحلیلاقتصادیپیراستگيسازیصوریازبازارراموردانتقادقراردادهالگونوکالسیک

چارچوب در تحلیلي به و بيافته انسانایرشتهینهای قالب جامعهدر يا شناسيشناسي

نشدهدشناسانکالسیکنظیردورکیمووبرهمپیامدهایقصاقتصادیتبديلشود.جامعه

اند.آنهامنتقدمنطقهاندازهایمقرراتبازاررابهصراحتمطالعهکردفرايندبازاروهمچشم

نهادمناسببرایهماهنگيکنشفردیوبازتولیداقتصادن را وکالسیکيبودندکهبازارها

فرضمي پايدار جامعهتعادل اعتقاد دولتبه ضروریکردند. شناسانکالسیکيکعنصر

(.2002یايجادثباتاجتماعيونظماقتصادیاست)بکرت،برا

.کارقابلتحسینکردندهاازمطالعهبازارغفلتعالمانعلوماجتماعيمدرنتاسال

 فاصله در آلبرت استثنا1960-70هانس زمینه اين ادر دهه طول در 1960ست.

1980مطالعهبازاردرطولدههشناسانمطالعهبازارراشروعکردندوعالقهآنهابهجامعه

دهه در رسید. اوجخود نقطه درونجامعهبه پژوهشيدر شناسيوهایاخیريکبرنامه

شناسياقتصادیظاهرشدهاستکههدفآنمطالعهپديدهبازاراست.محوراساسيانسان

بازارهاچگونهبرنامهپژوهشيجديدتولیددانشدرزمینه بهوجودهاييبدينشرحاست:

مي کار چگونه تنظیمميآمدند، چگونه ساختميکنند، درونشوندو در چگونه و يابند

رههاینهادیحکشدهمحیط سؤاالتمذکور به پاسخ در نظریمتعددیهاییافتاند؟

ای،فرهنگيومیدانتوانبهرهیافتساختاری،شبکهشکلگرفتهاستکهازجملهآنهامي

شناختينسبتبهموضوعپژوهش،ژوهشحاضرنظربهاهمیترويکردانساناشارهکرد.درپ

                                                           
1 embeddedness 
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در تالششدهاستبهشرحمختصریازرويکردکارلپوالنينسبتبهموضوعاقتصادو

پوالنيدراشکالتأکیدمعنایخاصبازارپرداختهشود.اهمیتموضوعرابايددرتوضیحو

نظممتأخرساختاقتصادیغیرنظمبازاردرنظمپیشامدرندانست پوالنينظمبازاررا .

ساختارهایپیشامدرننامميمي الگویمبادلهدر دو آناز پیشاز دارایداندو که برد

مختصاتيمتفاوتازنظمبازاربودند.

يکارلپوالندگرگونيبزرگشناسيکتابسازدرانسانترينآثاردورانيکيازمهم

ویانسا1957) است. دردههن( توجهزيادیبهآثار1990شناسومورخاقتصادیبود.

به شمارپوالنيو به آزاد بازار پوالنينقدکالسیکاقتصاد اثر اينکتابجلبشد. ويژه

يعنيمي نامید؛ اقتصادیبسترزدا نظام غربرا اقتصادی کتابنظام اين پوالنيدر رود.

نهادیشکلمستقلياززمینهاجتماعيخوددارد.نظاميکهدرآنحوزهاقتصادازلحاظ

سازمان اصل اقتصادی لیبرالیسم نوشت: خود کتاب در جامعهپوالني استکهدهنده ای

لیبرالیسماقتصادیدردهه است. بازار اعتقادی1820درگیرخلقاقتصاد حاملسهباور

کهخلقپولبايدتابعسازوکاریينکهکاربايدبهایخودرادربازاربیابد،اکالسیکبود.اين

کهکاالهابايدآزادانهازکشوریبهکشورديگرجريانيابند.پوالنيتضادخودکارباشد،اين

ایدرجوامعمقهوربازارنشانداد.نخستتناقضمیانسرمايهودومتناقضمیاندوگانه

اينتناقضاتمتقاطع طبیعت. و زمین»اندسرمايه و کار انسانزيرا خودچیزیجز هاييکه

دارهمکارونیستند.سرمايهردیگيبرمدهندوطبیعتيکهپیرامونآنهارادرجامعهراتشکیلمي

خريداریمي را طبیعت( )انسانو جامعههمموادخام تولیدماشینيدر عملکند. ایتجاریدر

جاييکهشود.اينجابههکاالبدلميدرگیرتحولياستکهدرآنجوهرطبیعيوانسانيجامعهب

ازهمجداميچنینپديدمي سازدورفتارطبیعيویرادرمعرضتهديدآيدمناسباتانسانيرا

ویمعتقدبودکهوظیفهماحفاظتازمحیطانهدامقرارمي «هایاجتماعيوکالبدیاستدهد.

(.1957)پوالني،
نتشرشدودرزمانانتشارازتوجهيمشابهآثارهایقبلمهرچنداثرپوالنيدردهه

ازاواخردهه اما هايکبرخوردارنشد؛ هایاقتصادیبسیاریازنوشته1980کارلپوپريا

اقتصادبرمناسباتاجتماعيغلبهيافتهاست.»هایپوالنيشدکهمتأثرازايننکتهآموزه

 که بازارهايي ميخودخودبهمناسبات تنظیم انسانشوند میان مناسبات مقدمبر ها

(.پوالنيبانگاهيبهتاريخ،پیدايشبازارونظماقتصادیمدرن1388:34،صداقت«)است

پديده ميرا متأخر نظامای پژوهشي با وی نهادیزندگيداند. ساختار سرشتو در مند

انگیزهفردیدررسدکه)پیشامدرن(بهايننتیجهميیداراقتصادیدرجوامعپیشاسرمايه

جوامعقبیله نیرویمحرکزندگياقتصادیدر نبود.دستیابيبهماديات، ای)پیشامدرن(

مال فرض بر مبتني مدرن، اقتصادی نظريه در رسمي امااقتصاد است فردی اندوزی

داریدردورانهایديگریداشت.تنهابارشدسرمايهاقتصادهایجوامعپیشامدرن،شالوده

رفتهبرحیاتاقتصادیچیرهایرفتهکهمبادلهبازاربامحدوديتفردگراييذرهمدرناست

دراقتصادهایپیشامدرنانگیزه هاييکهدرپسروابطومناسباتاقتصادیبهشکلشد.

درحفظنظماجتماعيمتمرکزمي شد.استمرارمتقابلياتوزيعمجددوجودداشت،عمدتاً
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سايرارتباطاتاجتماعيهایخويشاوندتقويترشته همکاریقبیلهو دوستيومودت، ی،

يافت.کاالهادرچهارچوبيازساختارنهادیتولیدها،فعالیتاقتصادیمعناميکهدربطنآ

برخالفتخصیصمبتنيبرنیروهایغیرفردیبازاردراقتصادمدرن،درومصرفمي شد.

قبیله جوامع کار جمله از منابع تخصیص مناسباتای و اجتماعي نهادهای در انسان

توانبدينصورتبیانکردکهازپوالنيراميیهاترينآموزهگرفت.مهماجتماعيجایمي

نظرپوالني،حیاتاقتصادیدرصورتيکهمبتنيبربازارنباشد،درنهادهایاجتماعيجای

وارزشمي آنميهاييگیردکهبهمعیارها چهدراقتصادبازاروجوددارد.انجامدمتفاوتبا

گرايانهاقتصادمدرنمبنيبراينکهفرضکمیابيآموزهدومازنظريهپوالنيردرويکردذات

براساسهايياستکهاندوزانهسرشتبشرینیستبلکهناشيازشیوهوالگویرفتاریمال

اي در پوالني استدالل از است. نهادیشده اقتصادی، فعالیت سوميآنها، آموزه زمینه ن

مي حاصل مياينکهشود جهان که نیستیم ناگزير ما شود. دگرگون خاطرتواند نظمبه

جامعه کمیابيو سرشتانساندرجهانياز مادیزندگيکنیم.ایمالطبیعتيا و اندوز

سازمانناي ساختار که است شرايطي پديدها آن توسعه تاريخي مسیر و اجتماعي دهي

کرد،زمین،کاروسرمايهميتأکیدد.آخرينآموزهازنظريهپوالنيايناستکهویانآورده

سهمؤلفهاصليسازندهجامعههستندوبرایمعاشمردموکارکردخانواده،جامعهونظم

شدندکلنظام تبديلبهکاال)شبهکاال( وقتياينسهعنصر اجتماعيضرورتداشتند.

هایاخالقيوهنجارهایاخالقيدرتابعیتخانوادهواجتماع،ارزشاجتماعيازجملهافراد

؛هماننیروهایبازارقرارگرفت.اقتصادمبتنيبربازارتبديلبهجامعهمبتنيبربازارشد)

45-36.)

اساستحلیلپوالني،بشريتازجامعهبهاقتصاد،ازشکاروگردآوریبهتجارتوبر

هایرابطهمتقابلوتوزيعمجددبهفردگراييوماديتماعي،کنشصنعت،ازپیوندهایاجت

نیروهایبازارگذارکردهاست.دراينگذارافزايشچشمگیریدرثروتمادیوجودداشت،

بازارمجموعه هاو،ارزشهایزشایازانگامااينافزايشمبتنيبريکمعاملهفاوستيبود.

شتکهجانشینخويشاوندی،دوستيواجتماعيشدکههنجارهایاخالقيرابههمراهدا

(.45ن:)هماشدهبودخودازآنشروع

بندیدواقتصاديابازارسنتيواقتصادالگویتحلیليپژوهشحاضرمبتنيبرصورت

 بازارمدرنبرمبناینمونهآرمانياست. نمونهآرمانييکساختارتحلیلياستکهبر»يا

هایيدهصرواقعیتوباتشديديکجانبهيکياچندديدگاهوباترکیبپدپايهبرخيازعنا

وبیشوکمهمهستندکهدرواقعبسیارپراکندهوجداازشوديعینيومنفردیساختهم

شدهبهصورتتشديدجانبهيکهایيدگاهاندوبرحسبهماندحضوردارندوگهگاهغايب

.نمونهآرمانيباواقعیتعینيمطابقتکاملگیرنديانميکساختارتحلیلييکپارچهسام

يکایيسهکميکگامازآندوراست.اينمفهومبرایبررسيمقاندارد،بلکههمیشهدست

(.مختصاتنمونهآرمانيپژوهشحاضر،306؛1382)کوزر،«سازديروشبنیادیرافراهمم

ح به نسبت پوالني کارل نظری رويکرد از دورانکترکیبي در اقتصادی فعالیت شدگي
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شدگيآندردورانمدرنونمونهآرمانيوبرازمختصاتاقتصادسنتيوکحمدرنوپیشا

شدهازبازارسنتيوبازارمدرندارایمختصاتيبهشرحساختهنمونهمدرناست.ايدهآل

،سازیيکپارچهتمايز،ذيلاست.باتوجهبهنحوهفرايندساختنمونهآرمانيدرچهارمرحله

انتزاعوتعمیمتالششدهاستباتکیهبرپنجمؤلفهنمونهآرمانيساختهشود.


نمونهآرمانيبازاروبازارکنونيیهامؤلفه:1جدول

مختصاتبازارمدرنمختصاتبازارسنتيهامؤلفه

کیفیتنظم

نهادی

قواعدونظمنهادیمبتنيبراخالقو

انصاف
ونظمنهادیمبتنيبررقابتقواعد

کیفیت

عقالنیت

کنشبرمبنایعقالنیتیریگجهت

آيینيومعنویاست

کنشبرمبنایعقالنیتیریگجهت

ابزاریاست

کیفیتکنش
شدگيکنشاقتصادیدرساختحک

اجتماعي

فکشدگيکنشاقتصادیازساخت

اجتماعي

کیفیتمنش

واره()عادت

نيبرتالشوارهومنشمبتعادت

،روزیحالل،يحسابخوشسخت،

اعتقادبهتجربه،ريسکمحتاط،الگوی

مديريتخانوادهمحور

واره)منش(مبتنيبرسوداندوزی،عادت

گرايشبهتوسعهفعالیت،

پذيریيسکسکوالر،رهاییریگجهت

یاشديد،الگویمديريتحرفه

کیفیت

کارکرد

بخشيکالبداهمیتفرهنگيوهويت

مادی
اهمیتکارکردیوعملکردیکالبد

منبع:نگارنده

 پژوهش های یافته
محوریپژوهش سؤال به راستایپاسخ در و چارچوبنظریپژوهشحاضر به توجه با

شدهودرحالتوانگفتبازارسنتيتهراندرموقعیتکنونيازشکلسنتيخودخارجمي

مختصاتدوران است. موقعیتيجديد به ميگذار را بگذار دوران به دورانشکليتوان ،

رگهتعبیرنمود.درپژوهشحاضرباتوجهبهماهیتوتعريفبازارگراويادورانچنددرهم

شده،خروجازوضعیتموجودوعدمتثبیتوضعیتسنتيتهرانبرمبنایمختصاتاعالم

توانتحتعنواندورانبحرانتعريفنمود.باثباترامي



 ان نظم نهادیبحر
بازاردرجامعهايرانينهادسنتيبودهکهدرچارچوباقتصادسنتيکارکردهایاجتماعي،

است؛امادرگذاربهوضعیتجديدتغییراتيراپشتسرداشتهفرهنگي،سیاسيواقتصادی

مي موضوع اهمیت به توجه با که نمود.گذاشته بحران به تعبیر را تغییرات اين توان

ازسرميهمان ازسنتيبهمدرنتحوالتيرا گذراندوگونهکهيکجامعهدرحالگذار

دگرگونيمي مينهادهايشدچار آنتغییر بر قواعدحاکم و همینشود از هم بازار کند،

نظمنهادیحاکمبربازارنظممبتنيبراخالقوانصافبودهاست؛قاعدهتبعیتمي کند.
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بودهبنابراينقواعدمبتنيب وخريدار فروشنده اعماز مقومرفتارکنشگرانبازار راخالق،

تنظ يکنهاد مثابه به اخالق بینمصرفکنندهیماست. عرضهرابطه و عملکننده کننده

انصافمي و داشت فروشنده به مراجعه در محدودی انتخاب حق خريدار است. کرده

دراقتصادمدرنجایخودرابهرقابت.همینمالکگرفتيفروشندهمالکومعیارقرارم

بهمیزاني.شدبیشترتبلیغواخالقیاتترويجمي«فروشندهباانصاف»دادهاست.درگذشته

.بدينگرفتيکنندهدرحاشیهامنقرارمکهفروشندهپايبندبهموازيناخالقيباشدمصرف

نهادهترتیبويژگي خأل سنتي بازار در حاکم غیراقتصادی پرهای را اقتصادی مدرن ای

کرد.دروضعیتموجوددرفقداننهادهایسنتيدربازاروعدمتثبیتنهادهایمدرنمي

است؛بهعبارتديگرازيکطرفبازارازهنجاریياقتصادی،بازارسنتيتهراندستخوشب

 شده جدا سنتي نظم آن ديگراست سنتي بازار بر حاکم بازی قواعد آن، نتیجه در و

بازارسنتيدرگذشتهنقشي.اندکارکردینداردوازطرفيهنوزنهادهایمدرنايجادنشده

 از نوعيسازوکارهایفراتر که نهادی آن تغییرات، اين استپساز داشته مبادله ساده

هاييفراترازنقشخودراايفاکند،توانستنقششدکهميدهياجتماعيتلقيميسازمان

ندا وجود آنديگر به اما دارد وجود هنوز داوطلبانه شخصي صورتفردیو به البته رد.

ایدرچارچوبروابطچهرهبهچهرهاخالقیاتخودشراتنظیمصورتکهقبالًيکجامعه

رنگشدنمقوالتوهایذيلگويایتغییراتدرنظمنهادیبازاروکمکرد،نیست.گفتهمي

واقتصادیدربازارسنتيازجملهانصافواخالقدرمفاهیمتنظیمبخشروابطاجتماعي

آناست.


اعتقادات» بازارهمهجاشدهدادوستدوپول،ازانسانیتخبرینیست...قبالً

مي حرام و حالل داشت، وجود جدمذهبي بازاریهایيدیکردند... بازار،

ساله،فروشندهدرمجتمعتجاریجنببازار(.63)خانم،«نیستند...

متأسفانهاآلنتازه» اما برایبازاریسرمايهاست؛ بازار برایانصافدر واردها

بگذارند پا زير را چیزی هر حاضرند صدساله ره کردن طي فروش)عمده«

سالدربازار(50سال،سابقهبیشاز65لباس،



 بحران عقالنیت آیینی و معنوی
وععقالنیتتحتعنوانعقالنیتابزاری،شدهازسهنبرایتفکیکدونمونهآرمانيساخته

عقالنیتابزاریبهسازگاریوسیلهيا عقالنیتآيینيوعقالنیتمعنویاستفادهشدهاست.

ارزشازمنظرناظربیرونيودرونيگفتهمي يعنييافردبهدنبالروشباهدفيا شود؛

ايننوععقالنیتبايستييابيبههدفياستيادرپيتحققارزشياست.دراقتصاددست

گرابودنوسازگاریاندازفردگرابودن،بیشینهسهويژگيديگریهمداشتهباشدکهعبارت

)رناني،انتخاب به74؛1390ها اجتماعياستکه عقالنیتآئینينوعيعقالنیتانباشته .)

عاد همان يا شرطيشدن فرايند و اجبار تجربه، القا، طريقآموزش، از فردتدريج تبه
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بهعبارتديگرعقالنیتآيینييعنيتطابقابزارهاوروشمنتقلمي هایرسیدنبهشود؛

بهمعنيهاييکهتوسطجامعهپذيرفتهشدهاست.عقالنیتمعنویهاوارزشاهدافباآيین

هایانتخابافرادباهويتانسانيآنهاست.براساسايننوععقالنیتتطابقابزارهاوروش

ها،ازهاهرچههمسودآورباشدبهدلیلناسازگاریباهويتانسانبرخيرفتارهاوفعالیت

شود.آنهاپرهیزمي

مهم عقيکياز از درطوليکدههگذشتهگذار النیتآيینيوترينتغییراتبازار

عنوانبحرانعقالنیتآيینيومعنویبهعقالنیتابزاریاستکهمي با را تواناينگذار

تکیهبرمنابعتقو تهراندرگذشتهبا بازار تفسیرکرد. بازار عقالنیتکنندهيتمعنویدر

همیاریوآتي،اعتمادبههمديگر،یهاها،انتقالتجربهبهنسلآيینيازجملهتقويتارزش

توانبهعنوانسازوکارهایمقومعقالنیتمشارکت،ساختاریراايجادکردهبودکهازآنمي

آيینينامبرد؛اماباگذشتزمانوگذاربهوضعیتموجود،ايننوععقالنیتدربازارتهران

دهازحرکتدرمسیرعقالنیتابزاریرابهوجودآمهنجاریيرنگشدهاستووضعیتبکم

انگیزه و بود معنوی يا آيیني عقالنیت بر متکي غالباً گذشته در بازاريان کنش است.

وسدست هر اقتصادیبا سود نماییلهيابيبه معنویشديتوجیه معیارهایاجتماعيو .

کنشبازاريانبسیاریریگنظیروجدان،حفظاعتباروحیثیتوجايگاهاجتماعيدرجهت

هایذيلهاباعثانباشتسرمايهاجتماعيدربازاربود.گفتهینمؤلفهمؤثربودهاستوهم

گويایوضعیتعقالنیتآيینيومعنویدربازارتهراناست:


فرش» زمینه در بیشتر و چاینیستم و صادراتخشکبار کار در امروز من

کنم.دلیلشهمايناستکهبازارايندوکاالبهشدتبازارتقلبيفعالیتمي

امتابهصادراتکاالیتقلبيبپردازم.مااستومنبهلحاظوجدانييادنگرفته

وقفاعتبارخودکرديموحاالنمي آيماعتبارخودرايکعمرزندگيخودرا

سالفعالیتدربازار(.40سال،سابقهبیشاز60)تاجرفرش،«خرابکنم



قتصادیدرچارچوبعقالنیتآيینيوبازارسنتيتهراندرگذشتهعالوهبرعملکردا

به مساعدت و خیريه امور در اجتماعي نقشمسئولیت ايفای به ملزم را خود معنوی،

همکارانخودمي ديگر کمنیازمندانو زمانايننقشبسیار گذر با اما وديد؛ رنگشده

ست:اهایزيرشاهدیبراينادعاوضعیتمحفليپیداکردهاست.گفته


دربازا» و بود آنان اعتماد مورد و مردم فکر به که بود بازاری قبلي، ر

اگرنگاهانبارآبهایاجتماعيمثلساختفعالیت داشت. مدرسهحضور يا

کنیدبیشترمدارسقديميدرکناربازاربودومؤسسآنازمیانبازاريان

رادربودند؛امادرحالحاضرکسبدرآمد،آنهمازهرطريق،حرفاول

سالسابقهکاردربازار(.50)بازاریسرشناس؛بیشاز«زندبازارتهرانمي
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ببینیدايناآلنموردیپیشمیادوماازدوستوآشناکمکمي» گیريم.

لیستياستکهچندروزپیشتهیهکردموبهخانوادهنیازمندداديم.حاج

داستيهکاریبراشبکنید.اینیازمنآقا...زنگزدوگفتفالنييهخونواده

مبلغ و آشنا اين430منرفتمسراغدوستو از تومانجمعکردم. هزار

همه اينها گرفتم. ديگر جاهای از را بقیه گرفتم آشنا نفر دو از راسته

تازه نیستند. کارها اين تو خیلي جوونن. و خیراصالًکارند به دستشون

«رهينم



تقويتسرمايهاجتماعيوبهتبعآنبسترتقويتیهالفهترينمؤاعتماديکيازمهم

عقالنیتآيینياست.بازارياندرگذشتهبهدلیلبرخورداریازسطحيازاعتمادوهمیاری،

؛اماامروزهاينمؤلفهسرمايهاجتماعيدانستنديهامنفعجمعيرادررعايتوعملبهآيین

مناسبين تهرانوضعیتچندان بازار است؛در عقالنیتابزاریگرفته را جایآن و دارد

وقواعدغیررسميمبتنيهايهمبادلهومناسباتافرادباهمديگرازروسازوکارهایبنابراين

رسميتغییريافتهاستیهاوقواعدرسميمبتنيبرضمانتهايهبراعتمادبههمديگربهرو

یاحداقليدرتنظیممناسباتحرفهرسمينقشیهاودربسیاریازمواردحتيضمانت

بههمیندلیلبراساسگفته است. میزانبرگشتاسنادضمانتيازهایبازاریداشته ها

غیررسميوهایيهمبادلهبراساسرویهاجملهچکوسفتهخیليزيادشدهاست.ضمانت

دبانکيرسميجديدمبتنيبراسناسازوکارهایرنگشدهوليمبتنيبراعتمادبسیارکم

همچندانکارسازنبودهاست.


حرکت» به و بود زنده اقتصادی فعاالن اعتماد پايه بر بازار کلي طور به

وانتقالپولنیزدرچنینبازاریيکسانومشخصبود.سیستمنقلآمديدرم

امروزشاهدانواعراهگونهينوا هایهایوصولدريافتيوروشنبودکهما

کسبهوبنکدارهایآنبازارکهشاخصهآنمختلفنقل وانتقالپولباشیم.

تحويلمي بهمشتريانخود را کاال يکپارچگيبود و زمانانسجام دادندو

دريافتمي را خود پول نیز اتاق«کردندسررسید سابق عضو بازار، )فعال

سالسابقهفعالیتدربازار(.50بازرگاني،بیشاز

آن» در حاليکه بادر مبارزه کمیته نه و قیمتداشتیم کنترل نه زمان

بود.فعاالناينعرصهاعتقادگونهينراهافتادهبود.ماهیتبازارايفروشگران

شودکهبرخيوباورباالييبهفعالیتاقتصادیداشتند.اينکهامروزگفتهمي

مي گرو را بهآنعملبرایتضمینمعاملهکاالريشخود همگذاشتندو

کردندافسانهنیستوواقعیتداشت.درحاليکهدرآنزمانازبیمهومي

هایبانکيکهامروزشاهدآنهستیمخبرینبود.نظامتوزيعبراتوهزينه

بازارکهمنمعتقدمکامالًاسالمينیزبود،ازاينروآنرانظامتوزيعاسالمي

چمي در داشت. اعتقادیتکیه اصول بر دودانم، بعضاً که بود بازاری نین

همديگردکان مغازه به کاال خريد برای را خود مشتريان همسايه دار
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کسبمي خود روزی اندازه به روز آن در بودند معتقد چراکه فرستادند

)فعالبازار،عضوسابقاتاق«اندوهمسايهنیزبايدبهسودخودبرسدکرده

لیتدربازار(.سالسابقهفعا50بازرگاني،بیشاز



 شدگی بحران تعدد کارکردی؛ بحران حک
آن فرهنگي و سیاسي کارکردهای بلکه و نبوده اقتصادی صرفاً نهادی بازار ايران در

تربودهاست.مسجدياحسینیهدربازارهایايرانمرکزسیاسيوفرهنگياستوبرجسته

خانهوگرمابهدرایاست.قهوهتودههایهاوانقالبگیریشورشمعموالًپايگاهيبرایشکل

هابرماسمي تعبیر به و مرکزیبرایگفتگوهایعموميبوده حوزهبازار، نماد توانآنرا

آناولینزمینهاشباع در مدنيغیررسميدانستکه جامعه هایتحوالتسیاسيونشده

لنهادیخوددرغربشناختيبامعادبازاردرايرانبهلحاظنشانهگیرد.اجتماعيشکلمي

وعمدتاًنخبگانسیاسينیستمتفاوتبودهاست.دراينجابازارکامالًمستقلازنهاددولت

شکلمي درجامعهايراناحزابسیاسيمهممتعلقبهنهادبازاربدنهاصليبازاررا دهند.

بودندواساساًبازاربدوندولتقابلتصورنیست.

دهدکهکارکردهایسازانقالبدرارتباطبابازارنشانميمطالعهتحوالتسیاسيپ

رنگشدهاست.غیرازکارکردهایسیاسيسیاسيبازاردچارنوسانودردورانمتأخرکم

مهم که عراق و جنگايران جريان در بازار انقالب، اوايل تحوالت ترينتحولمربوطبه

گانسیاسيهموارهبازاررابهعنوانمرکزسیاسيپسازانقالببودنقشمهميداشت.نخب

پايانجنگسیاستهایخوددانستهاصليديدگاه پساز هایلیبرالیزاسیوناقتصادیاند.

در کامالً کارکردهایبازاررا دولتکهيکيازعواملايجادکنندهبازارمدرندرايرانبود،

سیاست جايگاجهت و داد قرار دولت سیاسي و فرهنگي نهادهای عنوان به بازار ه

مهممستقلمهین بازار تضعیفنمود. تأثرا برمشارکتسیاسيمستقیمویرگذارتريننهاد

هااينکارکردهاوجودبرخيازاحزابواتحاديهغیرمستقیمبودهاست.اگردردورهپهلوی

ایسیاسي،اينهرامتوجهآنهاساختهبودپسازانقالباسالميدرنبوداحزابواتحاديه

بازارقرارگرفت.درادبیاتسیاسيدورهجمهوریاسالمي،بازاراساساًبهتأثیرکارکردتحت

رقابتويامشارکتعنوانيکحزبسیاسياثرگذارشناختهمي شدکهبدونحضورآن،

نمي پیدا بازارسنتيتهرانبهدلیلساختارسنتيجامعهايرانوفقدانسیاسيمعنا کرد.

توانايي بهدلیلتجهیزمنابع، حوليررسمیغاجتماعييدهسازماننهادهایمدنيديگر،

 در بازار است. داشته را ارتباطاتسنتي محلخألمحور يگانه به سرمايه، بازار نهادهای

انباشتثروتتبديلشدهبودوباتوجهبهاينقابلیتتواناييايفایتجهیزمنابعراداشته

کرد؛اماباگذارجامعهايرانبهردیشبیهکارکرداحزابدردورانمدرنايفامياستوکارک

وضعیتشبهمدرنويانیمهمدرنبرخيازکارکردهایايننهادبهنهادهایديگرواگذارو

يابهدلیلموقعیتکنشگرانبازاردرجايگاهقدرت،نقشبازاربهعنواننهادمدنيکمرنگ
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بازاریهاژهيوتواندبهفهمکاربازاردرايرانبابازاردرغربميایيسهمقاشدهاست.تحلیل

درايرانورابطهآنبادولتکمککند.

هایمختلفبازاردرغربباکارکردهایمدرنخودفضایجغرافیاييدولترادردوره

درواقعگذاردگرگونساختهاست.درقرنهفدهمگذارازجامعهسنتيبهجامعهمدرنو

به بورژوازی بود. بازار کارکردهای دولتملتنتیجه نظام به فئودالیسم سیاسي نظام از

عنوانطبقهپیشگامجامعهغربباکارکردهایاقتصادیخودنظامشهریراپديدآوردوبا

 دولت نظام شهر کردن کردن-اقتصادی ايمن هدف با مرزها ترسیم طريق از را ملت

ایاقتصادیپديدآورد.ايننهاداقتصادیکهخودايجادکنندهدولتبوددرادامههفعالیت

بهرقیببالمنازعآنتبديلشدوبابهچالشکشیدنآنتحوالتشکليدولتراازمطلقه

بازار آورد. پديد دموکرات لیبرال سپسبه دموکراتو سوسیال ادامه، به غربدر   در

مدرنرافراهمکردوبادرنورديدنمرزهایاغرافیاييمدرنبهپسهایگذارازفضایجزمینه

سیاسيوجغرافیايينظامدولتملترادرمقابلنظامشبکهجهانيواداربهتسلیمساخت.

نتیجهکارکردهایمدرنبازار نظامشهریبهجهانشهرها از درجهانغربگذار امروزه

ای،جهانيهایمنطقهایدرقالباتحاديهمنطقههایگیرینظامرسدشکلاست.بهنظرمي

ازعملکردبازاربودهمتأثرهایجهانيمختلفدرجامعهغربمستقیماًشدناقتصادونظم

پد.است با ايراننظاممعناييبازار حاليکهدر کهحاصلهایيدهدر مدرنجهانامروز

هایمدرنجهانامروزمثلامازمقولهکدعملکردبازارغربيهستندکامالًبیگانهاست.هیچ

ایهایمنطقههایاقتصادیپیشرفته،اتحاديهجهانشهرها،شبکهاقتصادیجهاني،سازمان

گنجند.کارکردهایآندرشکلموجودعمالًآنراهمگرادرنظاممعناييبازاردرايراننمي

.دهدينمبهشبکهبازارمدرنجهانيپیوند

گيواجتماعيبازارنیزباگذشتزمانتغییريافتهاست.بازاريکيازکارکردهایفرهن

ترينفضاهایزيستاجتماعيوفرهنگيبودهاست.بخشياززندگيروزمرهايرانيدرمهم

شکلمي مبازار تداوم اشکالمتعدد در يافتيگرفتو در گذشته در بنابراينبازار خأل؛

تنهايي برایزيستاجتماعيفضاهایزيستاجتماعيبه الزم اصليو واجدکلیهعناصر

گذشتوبسیاریازبودهاست.درگذشتهبخشيازاوقاتفراغتافراددردرونبازارهامي

.امروزهاينکارکردشدميهاومراسمخاصفرهنگيومذهبيدردرونبازاربرگزارجشن

توانبازسازیروابطسنتيراامروزميشود.ایديگردربازارهایمدرنبازتولیدميبهگونه

ایآنهاباهایبزرگوفضایجشنوارهدرنوعيبازگشتبهاينروابطدرچارچوبفروشگاه

هایزيستاجتماعيوفرهنگيبازار.برخيازجنبهافتيبازهایهنریهاوبرنامهکشيقرعه

عبارتاستازدهاستشتررنگکهدرطولزماندربرخوردبافرايندهایمدرنکم

درمؤثردادوبهعنوانفضایبازارسنتيهموارهصرفابخشيازمناسباتبازارراتشکیلمي

پیمان و آشتي مذاکرات، ديدارها، برای محلي اجتماعي )فکوهي،تنظیم بودند :1383ها

(.امروزبازارفضاهایرقیبيرادرمقابلخوددارد.271
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هایعموميواجتماعيشهردرجمعيجامعهشهریبودوفعالیتفضایبازارمرکزحیات

واحکامدربازارهااشارههافرمانتوانبهابالغازجملهاينفعالیتميآمديآنبهاجرادرم

.ردیگياهایمتنوعومتعددشکلمکرد.امروزهحیاتجمعيشهریدرفض

به شهرها در تردد اصلي شريان بازادو راسته قطعصورت را يکديگر که رهايي

بههمیندلیلبیشترحجمرفتمي بازارقرارداشتندو وآمدشهرونداندرآنجاکردنددر

اينويژگيبراستمرارخصلتفضایبازارهایشهریدراطالعديدهمي رسانيونظامشد.

،تداوماينمستقیمداشتتأثیرهادرمیانمردمشهرهاتوزيعاخبارواطالعاتوافزايشآن

توانديد.ایميمعاصرنیزتااندازهعملکردرادردوره

مناسباتاجتماعيبازاريانتجلي وجهاخالقيو اقتصاددر يافتهارتباطنهاددينبا

اقتصادبازاروروابطاجتماعيبرخاستهازآنبرپايهآموزه اجتماعيوبود. هایاقتصادی،

بسی بود. شده استوار آموزهاخالقي از اری توصیههاقولها، وو حدود ديني رهبران های

مرزهایرفتاراقتصادیواجتماعيواخالقيبازاريانراترسیمکردهبودکهبازاريانرابرای

هاسوقداد.اهمیتبعداخالقيدربازارباعثشدهبودکهفراگیریمبانيواصولآنآموزه

گرفتند.ناممکاسبيادميبادالتراباآموختندرسيبهبازارياناصولفقهيمعامالتوم

هادرمسجدونهادهایهایخیرخواهانهبازارياندردورهتجاریفعالیتمرکزبیشترکوشش

بنابرا علمایدينيومسجداساسفعالیتينمذهبيبود؛ هایاجتماعيپیوندهایآنانبا

شکلمي را بههمیندلیلپیوندهایآنها بیرونخانواده،حولمذهبوقومیتشکلداد.

گرفت.ايناقداماتباعثشدهبودکهمراودهنزديکيبینتجارشهرنشینوعلماوجودمي

باشد گروهگروه .داشته به کمک خانواده، کنار در نیز تجار ويژه به اجتماعي هایهای

ميآسیب تشويق را خیريهپذير اقدامات تأسیسمرکردند. مانند آموزشي،ای عبادی، اکز

گرفت.کارکردخیريه،هایمحروم،توسطخیرينثروتمندصورتميدرمانگاه،کمکبهگروه

برایآنهافراهممي هاینمود.گرچهفعالیتمشروعیتفعالیتتجاردرنزدعلماومردمرا

تأ نظام فقدان در حدودی تا اما نبود، اجباری قانونمند و فراگیر صورت به مینخیريه

ميکارکرداجتماعي را خود از انتظاراتجامعه تجار، امورمؤثریداشت. در و شناختند

بهخاطر تجار برخياز هزينهمراکزدينيمشارکتداشت. پرداختبخشياز اجتماعيو

پخشوجوهاتمي دريافتو حتياجازه توسطعلما، بودن، اعتماد مورد گرفتندتدينو

)سعیدی ،1388 ام92: ايفای(؛ زمینه در ويژه به بازار اجتماعي کارکرد گذر دوره در ا

رنگشدهاستوياحداقلبهعنوانخصیصهغالبهمچونگذشتهمسئولیتاجتماعيکم

شود.تعريفنمي



 واره یا منش سنتی بحران عادت
تترينوجوهتمايزبازارسنتيازبازارمدرندرشکلنمونهآرمانيآنمشخصايکيازمهم

حیثخصوصیتعادتمنش)عادت از است. کنشگرانبازار کنشگرانوارهواره( ای)منش(

توانبهچنددستهتقسیمکرد؛امادرمقايسهبامنشکنشگرانبازاربازارسنتيتهرانرامي



 
 
 
 

 2،شماره5شناسيايران،دورههایانسانژوهشنشريهپ282

همچوناعتقادبهتالشسخت،باوربهارزشمندبودنکار،رعايتهايييژگيتوانومدرنمي

خوش وانصاف، تجربه به دادن اصالت محتاط، ريسک حالل، روزی کسب حسابي،

دریتدرکاروفرصتخشیخو بهعنوانقدرمطلقويژگيمنشمحسوبکرد. شناسيرا

ويژگي با که مدرن بازار منشکنشگران کنشمقابل پذيرشريسکباال، همچون هايي

مشتری سود، به معطوف جهتعقالني غیرمذهبيمداری، فعالیتوگیری تعريفبسط ها

شود.مي

ويژگيکنشسنتيدر گرفتنبازاريانيبا قرار تنگنا در حاکياز تحلیلتجربي،

از تغییراتدرمیدانبازار بازاراست. نیروهایجديددر نتیجهتغییرقواعدبازیوحضور

هاييدستگرفتهبهموفقیتزمانيرویدادکهاعضایجديددربازارودرجهانتازهشکل

صورتيافته زيرا عادتاند؛ برای متفاوتي امابندی است؛ کرده پیدا اساسي ضرورت واره

ديدهیشترينبيکسان تغییرات اين از را عادتآسیب که اند آنها اساسواره مسیریبر

هایخودایدرساختارهایمیدانپیشینشکليافتهاستوباايناوضاعهمهآرمانحرفه

دانند.دربازارتمامچیزهاييکهنظمکهنراميبربادرفتهتارجديدمیدانبازاررادرساخ

داد،همکاریوهمدستيکهدرمیانافراددريکمحیطاجتماعيوجودداشت،تشکیلمي

نزديکيدوستي و احترامکهمیاننسلها با بودهمگيدرهایآمیخته هایمتواليبرقرار

ب از و رنگشدن کم است.حال رویداده میدان در واقعي تغییر نوعي است. رفتن ین

هاومنشسنتيدربازاراست:وارهتهایذيلشاهدیبرتغییرعادگفته


هاروزیدستخداستوخدابههمهميرسونه.قبالًخیليازمواقعبازاری»

مشتری همديگر مثلگذشتهفرستادنديمبه استو بدشده اوضاع اآلن .

اآلنهمهبهفکرخودهستندنیست .» سال30ساله،54)فروشندهلباس،

سابقهفعالیتدربازار(.

درحاليکه» نیستم. بازار فروشکاالهایتقلبيدر کارصادراتو مندر

کاالها اين از پر امروز آيتابازار نماينده من پدر وست. بود حکیم اهلل

آيت با اهللبروجردیداشتمراوداتخوبي روزیدستيادیم. بوديم گرفته

مغازه همین شما اما کرد؛ روزی کسب نبايد روشي هر به و خداست

تادهميدوسالاستاومدهبازاروبهشمااطمینانمبینیديرامييروروبه

مي را راسته اين نصف ديگر سال قاچاقدخريک و تقلبي کاالهای .

سالفعالیتدربازار(40ازسال،سابقهبیش60)تاجرفرش،«فروشديم

هایجديدکهناشيازتغییرمیداناستوعامالندرونمیدانشکافمیانموقعیت

بايدموقعیتکهداراینگرش اعمالمتفاوتهستندو و اشغالها بفهمندو هایجديدرا

بازاريانقديميمعتقدندکهبازاردارایموقعیتوشرايطياستک برجستهاست. هکنند،

توانندحضورخودرادرعدمآشناييوآگاهيکاملازآنچنداننميیلکاربهدلافرادتازه

بازاردوامبخشند.ممکناستکهدرمدتکوتاهسرمايهاقتصادیالزمراکسبکنندولي
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ایاستکهدردرازمدتهمانسرمايهرانیزازدستخواهندداد.چراکهبازاردارایقاعده

آيدوبدونشناختآنقاعده،امکانادامهفعالیتدرچهارچوبتجربهبهدستميفقطبا

واردهایبازارفاقداينسرمايهفرهنگيهستند.يکيازبازاريانفروشبازارمیسرنیست.تازه

:گويديسالهدربازارتهرانداردم35لوازمحولهوپتوکهسابقهفعالیت


اندوواردبازارشدهثنایدوياسهمغازه،بقیهتازهاستوحوشبهدراينحول»

کرده ايناجاره نمياند. استها يکهنر بازار در کار دهند. ادامه «توانند

سالسابقهفعالیت(35)فروشندهلوازمحولهوپتو،

اندوممکناستکهپولدارشوندامادرکار،تازهواردبازارشدهاينافرادتازه»

زنندوريسکباالبهآبميگداريهامعموالًبتوانندادامهدهند.ايننميبازار

درحاليمي اينکنند. است. پايین نه و باال ريسکنه نیازمند بازار کار که

فعالیتدربازاراستحرفمنبرگرفتهازتجربهدهه )فروشندهپارچه،«ها

سالسابقهفعالیتدربازار(.32



عضایجديدبازاردواموبقایخوددرمیدانبازارباخصوصیاتمدرنازطرفديگرا

کسبارزش فعالیتاقتصادیو الزاماتجديد پذيرشتغییراتو منوطبه جديدیهارا

هاونهادهایالمللي،ظهورنظام.اينگروهمعتقدندکهالزاماتمناسباتاقتصادبینداننديم

مربوطیهامدرن،تغییردرذائقهيفروشتوزيعخردهیهاماليواعتباریجديد،ظهورشبکه

است.کردهناپذيرتبديلبهمصرفوخريد،پذيرشتغییردربینبازاريانرابهامراجتناب



 بخشی به شهر بحران کارکرد هویت
بايدبیشازهر-توجهبهايننکتهضروریاستکهبررسينهاداقتصادی اجتماعيبازار

زم در شودچیز شناخته ملموس و زنده موجودی مثابه به شهر يعني آن اصلي ینه

اند.بازار(.بازارهایايرانينقشبهسزاييدررشدوتوسعهشهرهاداشته1384:35)فالمکي،

بودندکهکلیهفعالیت شالودهشهر ادوارگذشته، درخودمتمرکزدر را هایعموميشهر

(وعالوهبر139:شدند)همانيهنگيمرکزشهرشمردهمکردندوازنظراجتماعيوفرمي

ترينارکانواجزایشهربودند،درپسوجهکالبدیوشکليآن،توجهاينکهيکيازاصلي

فضایاساساً(.1388:46بهمعانياجتماعيوعقیدتيبسیاراهمیتداشتهاست)قاسمي،

ترينشاهراهحیاتيشهربودوبلکهمهمبازارتنهابهدادوستدوبازرگانياختصاصنداشت

(.1388:94،داد)نظريانحتيبرخيازعناصرمهمشهریرادرخودجایمي

بازارتهرانيکيازعناصرکالبدیشهرتهرانبودهاستکههستهاولیهشهرازآن

برمنشعبشدهاستوبقیهعناصربافتشهریدرهماهنگيباآنبودهاست؛يعنيبازار

مندواحدکهکنشگرانمتکثریدرآنحضوردارند،درشهرنقشيکهويتمکاناساس

پیرامونبود.طبقهسنتيبازارهایهکردودرارتباطمداومبامحلراايفاميایکنندهیینتع

مي بهشکلبرابریاستفاده بازار زندگيدروشهروندانتهراناز و نتیجهبازار در کردند.
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اقتصادمبتنيبرمعیشتگسترشتطابق عدالتو همتحتيکفرهنگقناعت، کاملبا

نوعبازار،ينا.يافتند.بازارسنتيتنهاشکلموجودفضایتجاریدراينشهربودهاستمي

مندواحدخودرا،هويتمکانهاکشيیابانشهریوخهاییطيروندشهریشدنونوساز

پراکندهشد)نظاممحله،هایابانتماميسطحشهردرکنارخرفتهازدستدادهودررفته

هاینوسازیحکومتپهلویبودکهدرچارچوبهاوبرنامه(.اينتغییراتنتیجهطرح1392

م انجام شهری کالبد توسعه بهشديطرح را بازار بافتکهن شهری کالبد توسعه طرح .

غربيودسترسيبهبازار-يوشرقيجنوب-عريضوطويلشماليهایکشيیابانواسطهخ

قراردادوباادامهتوسعهعمرانوبهسازیشهری،بهتأثیروترددبیشتردرمنطقهتحت

تدريجبروسعتشهرافزودهوازمرکزيتهستهتاريخيومرکزیشهرتهرانکاستهشد.

يک از تهران مناطقشماليشهر در ويژه اقتصادیبه فضاهایجديد طرفباعثظهور

تهرانبهاينمناطقوظهورکنشگرانجديدهجاب بازار از اقتصادیوسرمايه جاييمراکز

گزينيمحلسکونتازمحلکارفعاالنبازاراقتصادیوازطرفديگرباعثجداييوفاصله

تجاری،رشدصنايعو...شهرمواجهبایها،مجتمعاییرههایزنجگرديد.بااحداثفروشگاه

و سبکنوينزندگيمدرنهمراه نتوانستبا بازار درنتیجه گرديد. هويتفضاييمتکثر

گیریبودکهسلیقهمصرفيخودرادرهمسازباشد،زيراطبقهجديدمتوسطدرحالشکل

نقشياساسيدردوقطبيشدنهایابانکرد.درواقعخوجوميفضاهایتجاریجديدجست

گیریبازاربرابریايفانمود.درادامهروندمدرنشدنوشکلشهروازبینرفتنفرهنگ

توانازآنباعنواننابازاريادکرديمکهمياسرمايهدرشهر،امروزهبابازاریزمانمندمواجه

کهسببگسترشهويتانتزاعيشهردرسراسرکشورشدهاست.مشخصهاينهويتنوين

وابطيمبتنيبراقتصادمصرفيوبازاراست.تبديلشدنروابطموجوددرآنبهر



 گیری نتیجه
اهمیت دارای اقتصادی کارکرد بر عالوه اجتماعي نهاد عنوان به تهران سنتي بازار

شناختيبودهاستودربسیاریازابعادزندگياجتماعيوسیاسيشناختيوانسانجامعه

شک باعث موضوع همین است. بوده اثرگذار ايران سرمايهلجامعه انباشت و هایگیری

مختلفدردرونبازارسنتيبودهوخصیصه بهایبهبازارسنتيبخشیدهاستکهآنرا

هایعلوماجتماعيمطرحساختهاست.بازارسنتيباموضوعبااهمیتجهتپژوهشعنوان

ندی،شدهدرساختاراجتماعيوفرهنگي،مناسباتخويشاوپیشینهتاريخيقدرتمندوحک

با آن هماهنگي و تنظیم نحوه استکه فردی به منحصر الگوی ديني اعتقادات قومي،

آس مسائل از دور به که نحوی به مدرن دنیای نیازمندزاییباقتضائات باشد اقتصادی

شناختبیشتراست.نتايجپژوهشحاضرگويایايناستکهازيکطرفبازاردرتقابلبا

هایقبلييژهاقتصادجهاني،درحالازدستدادنبسیاریازکارواقتصادمدرنومختصات

کرد.خوداستکهقبالًبخشزيادیازهويتخودرابهواسطهايفایآنکارکردهاکسبمي

بنایمنطقتوسعهازطرفديگردرکشورمانشاهدظهوراشکالجديداقتصادیوبازاربرم
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نتیجهآنحاکمشدنبیشازپیشمنطقسرمايهوولیرالیستيهستیمکهالگویاقتصادین

شالوده پیش از بیش موجودتخريب نظم منطق است. اجتماعي مناسبات اخالقي های

نظم نظمريشهمتفاوتاز سازگاریبا برایحاکمشدنسر درهایپیشامدرناستو دار

نشانگرتعمیممنطقهایجاریدربازارسنتيراندارد.درسطحکالنروندهایموجودرويه

آسیب اشکال در را خود استکه اجتماعي نظام ديگر سطوح به بیشترسرمايه شناختي

مي مسئلهنمايان وقتي ويژه به موضوع اين ميسازد. بخشزا که نظامشود ديگر های

تواناجتماعيهمگراوسازگارباتوسعهسريعاينمنطقنباشد؛بنابرايننمودهایآنرامي

هایرفتارودرسطحکالنبهشکلناهمگراييوناکارآمدیطحخردبهصورتتعارضدرس

ساختارهایاجتماعي،سیاسي،فرهنگيواقتصادیمشاهدهکرد.بخشيازايننمودهارادر

توانمالحظهبازارسنتيتهرانهمدرشکلالگوهایکنشبازاريانوهمدرساختبازارمي

ادبديلبرایاقتصادسنتي،اقتصادمبتنيبربازارآزادورقابتيوکرد.حرکتبهسمتايج

داریماليوپوليوجداشدنآنازسیستمتولیدواقعيبودهتوسعهبیشازپیشسرمايه

است.نتیجهچنینرويکردیدربازار،واگذارینقشحمايتگریبازارازنظامتولیدمحورو

نيجهتتوزيعکاالهایوارداتياست؛بنابراينضروریتوزيعآنوتبديلشدنآنبهمکا

یهابیآسمناسبباييهاليبداستباتوجهبهشرايطکشورخودبايستيبهسمتايجاد

حداقليحرکتکرد.
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