بازار به مثابه ميدان :تحليل بورديويي بازار با تاكيد بر بازار سنتي
تهران

مطالعات جامعهشناختی

غالمرضا جمشيديها
استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران
عبدالحسين كالنتري

(علميـپژوهشي) 



دوره،22شمارهيك 9-34:
شاپا 1010-2809

دانشيار جامعهشناسی دانشگاه تهران

نمايه در ISC

1

روحاهلل نصرتی
دكتري جامعهشناسی دانشگاه تهران
پذيرش 94/5/15

دريافت 93/7/5

چکيده
هدف مقالهي حاضر تحليل بازار بهمثابه ميدان است .تالش شده است بااستفاده از نظريهي ميدان
بورديو و براساس رويکرد روششناختی تركيبی و استفاده از تکنيکهايی چون مشاهده ،مشاهدهي
مشاركتی ،مصاحبه و استفاده از اسناد و منابع معتبر به تحليل بازار سنتی تهران پرداخته شود .براساس
يافتههاي پژوهش حاضر میتوان گفت كه بازار برخاسته از نظم خودانگيخته نيست و كنش بازاريان
در بستري از نظم و هماهنگی اتفاق نمیافتد؛ بلکه بازار به مثابه ميدانی است كه بازاريان در آن بااتکا بر
منابع و سرمايههاي مختلف و بهاقتضاي خصوصيات عادتوارهاي متفاوت به رقابت با يکديگر
میپردازند .همچنين يافتهها نشان میدهد كه بازار سنتی تهران در نيم قرن گذشته در سه مرحله شاهد
تغييرات ساختاري بوده و به تبع آن در هر مرحله از تغيير ساختاري ،نيروهاي درون بازار جابهجا شده
و قواعد آن تغيير يافته است.
واژگان كليدي :بازار  ،ميدان ،بورديو ،انسانشناسی اقتصادي ،جامعهشناسی اقتصادي

 1پست الکترونيکی نويسنده رابط:
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مقدمه و طرح مسئله
تامل بر جامعهي ايران و تحليل تغيير و تحوالت اجتماعی و صورتبندي مدرن آن بهويژه در
يک سدهي گذشته محل مناقشه و بحث جدي در گفتمان روشنفکري ايران بوده است .محور
اساسی مناقشات حولوحوش تکوين يا عدم تکوين جامعهي مدرن در چهارچوب چهار فرايند
سياسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی بوده است و بهاينترتيب گفتمانهايی در مخالفت يا
موافقت با پيدايش يا عدم پيدايش دولت مدرن ،اقتصاد مدرن ،جامعهي مدرن و فرهنگ مدرن
شکل گرفته است .فارغ از مجادلههاي نظري ،بدون شک جامعهي ايران در چند دههي گذشته
شاهد تحوالت جديد ساختاري و كنشی بوده است .در بسياري از موارد میتوان گفت كه اين
تغييرات ،داراي مختصاتی است كه آن را از نظم كهن خود متفاوت ساخته است؛ بهتعبيري ظهور
همهجانبهي تمايز را میتوان در جامعهي ايران مالحظه كرد .بازار بهعنوان مهمترين ميدان
اقتصادي و اجتماعی در ايران از قدرتمندترين و پرنفوذترين ميدانهاي اجتماعی ،و نيروهاي
بازار از اثرگذارترين كنشگران اجتماعی و اقتصادي در تحوالت دوران معاصر در ايران بودهاند.
علیرغم اينكه در طول يک سدهي گذشته و در مواجهه با فرايندهاي مدرن در جامعهي ايران،
دگرگونیهاي تازهاي در اين ميدان اتفاق افتاده است ،سازوكارها و استراتژيهاي درونی
نيروهاي بازار در مواجهه با فرايندهاي بيرونی كمتر مورد توجه و تامل قرار گرفته است .شايد
مهمترين تغييرات ايجادشده در بازار درطول يک سدهي گذشته را بتوان در پيوند آن با تحوالت
اجتماعی ،اقتصادي و سياسی مورد مالحظه قرار داد .پيدايش اقتصاد مدرن بهمنزلهي نهادي كه
با قوانين مستقلش از نهادهاي ديگر متمايز میشود در دورهي رضاشاه صورت گرفت (پرستش
 ،)179 ،1390اما نظام بازار در دورهي پهلوي دوم و بهويژه بعد از اصالحات ارضی ( 1340به
بعد) وارد مرحلهي جديدي از تغييرات شد؛ بهطوري كه در سازوكارهاي درونی بازار ،مناسبات
ميان نيروهاي بازار و نيروهاي جديد و موازنه ميان آنها و نيز رابطهشان با دولت مستقر تغييرات
مهمی ايجاد شد .مهمترين نيروي محركهي تغيير در درون بازار را میتوان ظهور يک گروه
اجتماعی و اقتصادي مهم از درون يک گروه كوچک كارخانهدار و تجار بينالملل در نيمهي دهه
 1300برشمرد كه شامل صدها تن از صاحبان صنايع بزرگ ،بانکداران و صاحبان صنايع مالی،
واردكنندگان و صادركنندگان ،پيمانكاران و مهندسان مشاور بود .در اين برههي تاريخی بهلحاظ
ساختاري نشانههايی از ظهور اقتصاد مدرن در ايران پديدار شد كه ازجملهي آنها میتوان به
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ارزش مبادلهاي يافتن كار و زمين درنتيجهي اصالحات ارضی اشاره كرد .اما ظهور نظم جديد
اقتصادي در شکل ايدهآلتايپی آن ،بهمعناي منفک شدن اين نظم از ساير عرصههاي زندگی
اجتماعی نظير سياست و فرهنگ و جز آن نبود و فعاليتهاي اقتصادي تحتالشعاع ارزشها،
هنجارها و قواعد برآمده از قلمروهاي سياسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار گرفت .با وقوع
انقالب اسالمی تغييرات جديدي در ميدان بازار بهلحاظ ارتباط ساختاري آن با حوزهي سياست
و فرهنگ اتفاق افتاد .تغييرات جديد در بازار بعد از پايان جنگ تحميلی و ايجاد فروشگاههاي
زنجيرهاي و اخيرا تاسيس شعب فروشگاههاي جديد با مارکها و برندهاي مختلف وارد
مرحلهاي جديد گرديده است .مختصات فروشگاههاي جديد درمقام ميدان اقتصادي مدرن و نوع
تعامالت آن با حوزه ي فرهنگ ،اجتماع و سياست متفاوت از ميدان بازار درشکل سنتی آن بوده
است .
مسئلهي پژوهش حاضر مبتنی بر ضرورتها و دغدغههاي ذيل بوده است:
 جامعهي ايران درطول يک سدهي گذشته در رويارويی با فرايندهاي مدرن قرار گرفتهاست و در مواجههي خود با اين فرايند ،به بازسازي خود در اشکال جديد پرداخته است.
بازار يکی از ساحت هاي رويارويی بوده است .بازار و نظم اقتصادي مستقر بيشتر بهعنوان
موضوع علم اقتصاد مطرح بوده است تا جامعهشناسی .اقتصاددانان عموما نظم اقتصادي
مستقر را وجهی از اقتصاد سنتی قلمداد نموده و بهتبعيت از الگوي كالسيکی و نئوكالسيکی
داعيهي عدم شکلگيري نظم بازار را در ايران مطرح نمودهاند  .جامعهشناسان نيز كمتر به
سازوكارهاي درونی بازار ،روند تحول آن در طی زمان و نظم اقتصادي جديد درقالب بازار
مدرن در ايران و رابطهي آن با بازارهاي سنتی پرداختهاند .در جايی كه بازار محل تامل بوده
است ،بيشتر بر نقش آن در پيوند با نهاد قدرت در تحوالت اجتماعی ايران در يک سدهي
گذشته تاكيد شده است .بازار بهعنوان ميدان اقتصادي مهم كمتر مورد توجه بوده است.
شناخت بيشتر اين ميدان ،عالوه بر نتايج نظري و تئوريکی آن داراي نتايج كاربردي نيز
هست .شناخت و تحليل ميدان اقتصادي بازار میتواند به شناخت الگوهاي مصرفی افراد
جامعه ،چگونگی شکلگيري ذائقهي آنها و تغييرات آن در طول زمان كمک كند.
 مطالعات صورتگرفته در ارتباط با بازار در چهارچوب رويکرد مدرنيستی ،ازطريقبهتصوير كشيدن بازار بهعنوان مامن فرهنگ سنتی ،مانع مطالعهي پيوستگیها و گسستها
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در نهاد بازار و چگونگی فرايند تکوين نظم جديد بازار شده است .بنابراين مطالعهي حاضر
میتواند بخشی از زواياي مبهم اين ارتباط را روشن سازد.
 پژوهشهاي صورتگرفته در ارتباط با بازار عموما در چهارچوب رويکرد كاركردگرايی،به كاركردهاي بازار و نظم در آن توجه كردهاند و كمتر به رقابتهاي داخلی و منازعات
درون آن و تغييرات در بستر زمان پرداختهاند .بنابراين ضروري است كه به ميدان بازار
بهعنوان عرصهي رقابت و كشمکش و تغييرات آن نيز توجه گردد .پژوهش حاضر از حيث
تاكيد آن بر رقابت و توجه همزمان به ساختار و كنش و تضاد و نظم ،نمونهاي بديع در
جامعهشناسی اقتصادي است.

سؤاالت پژوهش
-

بازار بهعنوان يکی از مهمترين ميدانهاي اقتصادي داراي چه مختصاتی است؟

-

در طول نيم قرن گذشته بازار چه تغييراتی داشته است؟

-

كنش در بازار از چه مولفههايی تاثير میپذيرد؟

-

رقابت در ميدان بازار با تکيه بر چه منابعی صورت میگيرد؟

روششناسي پژوهش
سازماندهی پژوهش بهلحاظ روششناسی متاثر از برنامهي پژوهشی بورديو است .به اين معنا كه
اين برنامهي پژوهشی سطوح هستیشناختی ،معرفتشناختی و روششناختی متفاوت از
سنتهاي مرسوم علوم اجتماعی دارد .بهلحاظ هستیشناسی ،رويکرد به واقعيت اجتماعی
رويکرد رابطهگرايانه است .بنابراين در مطالعهي واقعيت اجتماعی بايستی از تفکر تقليلگرايانهي
ساختار/عامل ،سوژه/ابژه ،وجوه عينی/وجوه ذهنی فاصله گرفت .بهلحاظ روششناسی ،تحقيقات
بورديو نوعا بهروش تركيبی است .او روشهاي آماري را با مشاهدهي مستقيم و تفسير تعاملی
،گفتمانی و اسنادي تركيب میكند و در مرحلهي تدوين و ساخت موضوع معتقد به
چندگانهانگارگی روششناختی است؛ يعنی بهكارگيري روشی كه با موضوع مطالعه بهتر
سازگاري داشته باشد و مقابلهي مستمر و پيوستهي نتايجی كه بهواسطهي روشهاي متفاوت
بهدست میآيد  .بورديو در كتاب هنر جامعهشناسی كه كتابی پايه در معرفتشناسی محسوب
میشود ،فرض را بر اين میگذارد كه رخداد و امر جامعهشناختی مانند هر موضوع علمی
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ديگري در واقعيت خود اجتماعی است و بهصورت معلوم و ازپيشآماده شده موجود نيست؛
بلکه بايد به اين امور دست يافت ،آنها را ساخته و محقق ساخت .برايناساس بورديو برخی
روشها مثل پيمايش را طرد میكند ،زيرا معتقد است گزارش افراد عينی نيست و واقعيت
اجتماعی را از طريق احساسات و تبيين يا واكنش شخص نمیتوان فهميد (استونز –333 ،1379
 .)330درهرصورت آثار بورديو را بهلحاظ روششناختی بايد مارپيچی بين نظريه و تحقيق
تجربی و برگشت به تدوين نظريه اما در سطحی ديگر دانست (همان .)328 ،بهطور كلی در
روششناسی بورديو دو اصل «چندگانهانگاري روششناختی» و «بازانديشی روششناختی» حاكم
است .
چندگانهانگاري روششناختی عبارت است از بهكار گرفتن هرگونه روند مشاهده و
حقيقتپژوهی و اثباتگري كه با موضوع مورد مطالعه سازگاري بيشتري داشته باشد و نيز
مقابلهي مستمر و پيوستهي نتايجی كه بهواسطهي روشهاي متفاوت بهدست میآيد  .بهعنوان
مثال بورديو در اشرافيت دولتی ،نتايجی را كه بهواسطهي سازهكاوي و تحليل مبتنی بر جدول و
فهرست مربوط به دادههاي پيمايشی بهدست آمده بود با گزارشهاي آرشيوي مربوط به روند
تاريخی  ،بيمارينگاري ،گفتاركاوي و تحليلهاي اسنادي ،مصاحبههاي ميدانی و تصويرگري
قومنگارانه تركيب كرده است.
اصل بازانديشی روششناختی عبارت است از نياز به بازگشت مستمر به ابزارهاي علم
اجتماعی كه مورد استفادهي جامعهشناس است  .اين بازگشت تالشی است براي كنترل بهتر
نادرستیهايی كه در ساخت موضوع بهواسطهي سه عامل روي میدهد .اولين عامل ،هويت
فردي محقق است؛ يعنی جنسيت ،طبقه ،مليت ،قوميت و آموزش .دومين عامل ،موقعيت وي در
ميدان روشنفکري است كه متمايز از موقعيت وي در فضاي اجتماعی بهمعناي گستردهي آن
است .اين عامل ما را به تجزيه و تحليل انتقادي مفاهيم ،روشها و مسائلی فرامیخواند كه وي
وارث آن است و نيز هوشياري نسبت به سانسوري كه بهواسطهي تعلق خاطر رشتهاي يا عاليق
سازمانی ايجاد میشود (همان .)342-344 ،بدينترتيب منطق روششناختی پژوهش حاضر
روش تركيبی است .مشاهده ،مشاهدهي مشاركتی ،مصاحبه و استفاده از اسناد و آمار و اطالعات
موجود از مهمترين ابزارهاي جمعآوري دادهها بوده است.
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چهارچوب نظري پژوهش
چهارچوب نظري پژوهش حاضر استفاده از نظريهي ميدان بورديو است .بورديو در سال 1997
مقالهاي را منتشر كرد كه در آن روش انديشيدن در باب موضوع اقتصادي را ارائه مینمود.
عنوان مقالهي بورديو «ميدان اقتصادي» بود و آن را در مجلهي بورديو چاپ كرد .مقالهي بعدي
او ساخت اجتماعی اقتصاد بود كه با كمی تجديدنظر باعنوان اصول انسانشناسی اقتصادي به
چاپ رسيد .در هر دو نسخه ،متن پروبلماتيک بورديو با يک گزاره شروع میشود :چرا اين متن
نوشته شده است؟ بورديو میگفت كه دو هدف در ذهن داشته كه هر دو مرتبط با روشی است
كه باعنوان دليل اقتصادي درک میشود .بدينترتيب از يک طرف رويکرد اقتصاددانان و از طرف
ديگر رويکرد خيلی واقعگرا مورد توجه قرار میگيرد .بورديو رويکرد واقعگرايی را به شرح ذيل
خالصه میكند :بايد براي ارائهي تعريفی رئاليستی از دليل اقتصادي تالش كرد .انگيزهي
اقتصادي برخورد بين موانع بهصورت اجتماعی ساختهشده با ساختارهاي بهصورت اجتماعی
ساختهشده است .متن پروبلماتيک بورديو از اين گزاره پيروي میكند .بخش اول آن به تحليل
ميدان اقتصادي و بخش دوم آن به منش اقتصادي اختصاص دارد .سه مفهوم كليدي بورديو
(ميدان ،منش و سرمايه) در بسياري از نوشتههاي او در پيوند و در پيوستگی با مفهوم ميدان
بحث شده است.
ميدان اقتصادي دربرگيرندهي بنگاههاست .آنها كنشگران كليدي هستند .همچنين نقش
دولت در ساختار ميدان اقتصادي جدي است و ساخت ميدان متکی بر آن است؛ بهويژه از
زمانیكه اقتصاددانان تمايل به ناديده گرفتن نقش دولت داشتهاند .ساختار ميدان اقتصادي
بهواسطهي ميزان و ساختار سرمايه تعيين میشود .انواع متفاوتی از سرمايه وجود دارد كه بخشی
از ميدان اقتصادي هستند .چهار نوع سرمايه عبارتند از سرمايهي اجتماعی ،سرمايهي فرهنگی،
سرمايهي نمادين و سرمايهي مالی .بهعنوان مثال سرقفلی يا برند اشاره به سرمايهي نمادين در
ميدان اقتصادي دارد .انواع ديگر سرمايه نيز وجود دارد كه مخصوص ميدان اقتصادي است؛ نظير
سرمايهي تجاري و سرمايهي تکنولوژيکی .سرمايهي تجاري شامل علم تجارت و صنايع
تکنولوژيکی است و سرمايهي تکنولوژيکی شامل مولفههايی نظير شبکهي توزيع ،منابع بازاريابی
و قدرت فروش است.
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مهمترين ويژگی ميدان اقتصادي اين است كه تعيينكنندهي كنش در درون خود است ،و اين
موضوعی است كه رويکرد فردگرايانه بهصورت مطلق فراموش میكند .يکی از نمونههاي
برجستهي آن فرايند قيمتگذاري است .قيمت ازطريق رقابت و مبادله بين كنشگران فوري
بهعنوان خريدار يا فروشنده تعيين نمیشود ،بلکه ازطريق ميدان تعيين میشود.
بنگاههايی كه يک ميدان اقتصادي را تشکيل میدهند با يکديگر در كشمکش هستند ،حتی
اگر ستيز آنها با يکديگر هميشه بهصورت مستقيم نباشد ،اين ستيز بهصورت غيرمستقيم وجود
دارد .برخی بنگاهها مسلط هستند و آنها تصميم میگيرند كه كارها چگونه بايد انجام گيرند؛
درحالی كه بنگاههايی با قدرت كمتر مجبورند دنبالهرو باشند .بنگاههاي بزرگ اغلب قدرتمند
هستند و بنگاههاي كوچک بهندرت جايگاه مناسبی پيدا میكنند .بنگاههاي متوسط برعکس
اغلب مجبورند تصميم بنگاههاي بزرگ را بهاجرا بگذارند .همچنين در هر ميدانی بهطور
مشخص بهطور توأمان آزادي و محدوديت براي عمل وجود دارد .درنتيجه بهخاطر تاكيد قوي
بر مقولهي انتخاب در موضوعات اقتصادي ،بر آزادي عمل در ميدان اقتصادي بيشتر از
ميدان هاي ديگر تأكيد شده است .اين موضوعی است كه در مکاتب تجاري باعنوان استراتژي
تئوريزه شده است و اين موضوع كه قيمتها براي ميدان اقتصادي اساسی است ،آن را به يکی از
واقعيتهاي بیرحم و جهانی تبديل كرده است .علیرغم تاكيد بر انتخاب و آزادي در ميدان
اقتصادي ،اين ميدان شامل پيکربندي پايدار و كامال مقاوم در برابر تغيير است .بنگاههاي كوچک
بهندرت با بنگاههاي مسلط موفق در كشمکش هستند .هنگامی كه تغييري اتفاق میافتد ،معموال
نتيجه ي نيروهايی خارج از ميدان است .تکنولوژي نو ،تغيير جمعيتی ،تهاجم از طرف ملت ديگر
میتواند باعث تغيير در ميدان شود .همچنين بازتعريف موانع میتواند باب تغييرات جديدي را
در ميدان باز كند .همچنين اگر بنگاهها بتوانند دولت را در راستاي اهداف خود همراه كنند
میتوانند باعث تغيير در ميدان شوند.
بورديو بيان میكند كه اين روش تحليل اقتصادي ،متفاوت از تحليلهاي اقتصاد نئوكالسيکی
است .اين تحليل شامل نکات مهمی است؛ بورديو برخالف نظريهپردازان تئوري بازي بر نقش
قدرت در اقتصاد ،سرنوشت تاريخی اقتصاد و نقش ساختارهاي اجتماعی در تحليل اقتصادي
تاكيد میكند .رويکرد او وراي رويکرد صاحبنظران كنش متقابل نمادين است .وي در تحليل
خود نهفقط بر كنش ،بلکه بر اهميت قدرت ساختاري ميدان نيز تاكيد میكند.
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ازنظر بورديو آن چيزي كه براي بنگاه مسئله است ،در مرحلهي اول ساختار آن است ،نه
افرادي كه بخشی از آن هستند .ميدان بنگاه در ميدان اقتصادي حک شده است ،اما همچنان
داراي استقالل نسبی است .عامالن كليدي در بنگاهها ،مالکين و مديران هستند و نظامهايی از
منشهاي آنها براي فهم كسانی كه در ارتباط با استراتژي بنگاه تصميم میگيرند ،اساسی است.
در بحث از منشهاي اقتصادي ،بورديو تعريف معمولی از منشها ارائه مینمايد .منشهاي
اقتصادي نظامی از موقعيتها هستند كه بهعنوان نوعی غربال فرهنگی و اجتماعی بين عامل و
واقعيت عمل میكنند .همچنين گفته شده كه كشف منشهاي كنشگر اقتصادي میتواند سخت
باشد؛ چرا كه اين منش معموال با ساخت اقتصادي جامعه هماهنگ است .درهرحال تفاوت بين
اين دو در موقعيتهاي خاص آشکار است ،نظير زمانی كه كنشگران منشهاي اقتصادي دارند
كه با واقعيتهاي اقتصادي جامعهاي كه در آن زندگی میكنند ،سازگار نيست .بهعنوان نمونه
منش الجزايريهايی كه در سال  1950به شهرها مهاجرت كردند هماهنگ با ساختار سرمايهداري
بابشده توسط قدرتهاي استعماري نبود .اين مثال نمايانگر نمونهاي از عدم تطابق منشهاي
اقتصادي با واقعيتهاي اقتصادي است .مردمان قديمی ممکن است منشهاي اقتصادي خود را
زمانی بهدست آورده باشند كه اقتصاد آن زمان متفاوت از اقتصاد دوران امروز بوده باشد.
بهطوركلی طرح بحث منشها بيشتر نمايانگر رويکرد انسانشناختی و فرهنگی بورديو است تا
نوعی مطالعهي جامعهشناختی سنتی .بورديو در منشهاي اقتصادي تالش میكند تعريف و
توضيح متفاوتی از معقوليت اقتصادي در برابر نظر اقتصاددانان ارائه نمايد .بهتعبير بورديو انسان
اقتصادي نوعی هيوالي انسانشناختی است (بورديو  .)209 ،2005انسان اقتصادي مثال روشن
چيزي است كه بورديو آن را سفسطهي دانشگاهی مینامد .از نظر بورديو ،انسان اقتصادي
توهمی ساختهشده است كه توسط تحليلگر جعل شده و براي توضيح رفتار كنشگر بهكار
میرود و به كنشگر نسبت داده میشود.
بورديو بهشدت به گري بکر بهخاطر تالش براي عموميت بخشيدن نظريهي انسانشناسی
اقتصادي از طريق بهكار بردن آن در مناطقی خارج از ميدان اقتصادي حمله میكند (بورديو
 .)1998وي همچنين به درک هربرت سايمون از عقالنيت محصورشده حمله میكند .سايمون با
كممايگی استدالل میكند كه مغز انسان فاقد ظرفيت نامحدود براي محاسبه است ،درحالی كه
روش تاثيرپذيري محاسبهي افراد از ساختارهاي اجتماعی را ناديده میگيرد .تی وراسکاي و

بازار به مثابه ميدان :تحليل بورديويی بازار با تأكيد بر بازار سنتی تهران 17

كامن نيز بهخاطر ناديده گرفتن ساختارهاي اجتماعی در محاسبات خود و همچنين بهخاطر
استفاده از آزمايشهاي تصنعی مورد انتقاد قرار گرفتهاند .بورديو ( )2005نوعی از معقوليت
اقتصادي را مطرح كرد كه نيازمند ارائهي تحليلهاي مناسب است .در جهان واقعی ،عامالن
اقتصادي درصدد بسط انتظارات معقول هستند تا انتظارات عقالنی .آنها اين موضوع را ازطريق
به رخ كشيدن منشهايشان انجام میدهند؛ چيزي كه به آنها كمک میكند بر موقعيتهاي عملی
غيرقطعی مسلط شوند .عامالن با تركيبی از اجبار (فوريت) در مقابل واقعيت قرار میگيرند نه
بهواسطهي محاسبه عقالنی ريسکها ،آنچنانكه اقتصاددانان معتقدند .عامالن در موضوع
اقتصادي گرايش دارند بهشيوهاي معقول عمل كنند نه بهشيوهاي عقالنی.
جنبهي ديگر تحليل بورديو از ميدان اقتصادي اين است كه ميدان اقتصادي عملکرد بازار را
تعيين میكند .سوال بورديو اين است كه بازارها چگونه كار میكنند؟ ازنظر وي بازار عميقا
بهوسيلهي حوزهاي تحتتاثير قرار میگيرد كه بخشی پيوسته است .بازار بخشی از حوزهي
اقتصادي و تحت تسلط پويايی آن است .براي مثال ،قيمتها بهوسيلهي ساخت اين حوزه تعيين
میشوند و برعکس .كل بازار ،نتيجهي قيمتها نيست؛ بلکه كل بازار است كه براي قيمتها
تصميم میگيرد .طبق نظر بورديو ،نظريههاي هريسون وايت و گرانوواتر درمورد بازارها
اشتباهند ،زيرا تاثير ساخت حوزهي اقتصادي را بر بازار ناديده میگيرند .آنها بينش تعاملگرا را
در مقابل بينش ساختاري قرار میدهند .براساس بينش ساختاري بورديو« ،بازار كليت روابط
مبادله بين كنشگرانی است كه با يکديگر رقابت میكنند .طبق نظر زيمل ،اين تعاملها،
تضادهاي غيرمستقيم هستند؛ به اين معنا كه به ساختار حوزهي اقتصادي بستگی دارند كه از
طريق روابط قدرت بهنحو اجتماعی ساخته شده است .در اين حوزهي اقتصادي ،كنشگران
بهدرجات مختلف به روابط قدرت كمک میكنند .اين كمکها ممکن است روابط قدرت را
تعديل كند كه در اين مورد ،اين مسئله ازطريق كنترل و هدايت قدرت دولت انجام میشود»
(.)204 ،2005
بهعبارت ديگر ،بورديو تصور نمیكند كه اعمال تکراري مبادله براي تشکيل بازار كافی
است ،بلکه بايستی تاثير ساخت ميدان را بدان اضافه كرد .او بهشدت الگوي هريسون وايت از
بازارها را نقد میكند كه درصدد كشف كنشگرانی است كه به همديگر نشانه میفرستند .وي
همچنين نقد مشابهی را نسبت به الگوي وبري از بازار مطرح میكند .براساس الگوي وبر ،بازار
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تركيبی از خريداران و فروشندگان است كه ابتدا با همديگر رقابت میكنند و سپس با همديگر
وارد مبادله میشوند (وبر .)1978
چهارچوب نظري پژوهش حاضر بهلحاظ تاكيد بر تحليل كنش بازاريان در ميدان بازار،
نظريهي عمل پير بورديو است و بازار ميدانی است كه داراي ساحت فرهنگی (ابوالفيا ،1998
ديماجيو  ،)1994اجتماعی و سياسی است .رويکرد جامعهشناسان در تبيين كنش در قالب دو
سنت نظري عينگرايی و ذهنگرايی قابل دستهبندي است .رقابت اين دو سنت متقابل زمينه را
براي رويکرد سومی فراهم آورده است كه ادعاي فراروي از دوگانگی مرسوم را دارد .هستهي
اين برنامهي پژوهشی در مفهوم «رابطه» نهفته است (جمشيديها ،پرستش )2 ،1386؛ چنانكه از
توقف در وجوه عينی و ذهنی واقعيت امتناع میورزد و ديالکتيک سوژه و ابژه را بنياد واقعيت
اجتماعی در سطح هستیشناسی فرض می كند« .رويکرد تلفيقی بورديو در تالش براي
درگذشتن از اين تقابلهاي سنتی و رويت واقعيت بهگونهي ديگر به مفاهيم نوبنيادي نيازمند
است كه بازتاب آن در وضع مفاهيم دوقلوي منش و ميدان بهعنوان يکی از ابزارهاي نظري مهم
برنامهي پژوهشی بورديو تجلی میيابد» ( همان .)4 ،در چهارچوب نظري بورديو بازار ميدانی
اقتصادي است؛ به اين معنا كه بازار ،فضاي بازي كنشگرانی است كه با پذيرش قواعد بازي
تحتتاثير نيروي آن عمل میكنند .موقعيت كنشگران در درون ميدان وابسته به سرمايهي
آنهاست و برمبناي مقدار و نوع سرمايهاي كه در اختيار دارند جايگاهشان در فضاي ميدان تعيين
می گردد .كنشگران برطبق جايگاه خود در ميدان به منازعه می پردازند .منازعه بر سر تعريف
قواعدي است كه درنهايت به سرمايهاندوزي بيشتر میانجامد.

يافتههاي پژوهش
ظهور سرمايهداري در اقتصاد ايران :شکلگيري نشانههاي تمايز
با ظهور نشانههاي جدي تمايز در اقتصاد ايران و وارد شدن اين كشور در مناسبات جديد
اقتصادي میتوان گفت كه اقتصاد ايران درطول نيمقرن گذشته تحوالتی جدي را پشت سر
گذاشته است و مراحل ساختاري متفاوتی در اقتصاد ايران شکل گرفته است .اين مراحل را
میتوان به سه دورهي مختلف دستهبندي كرد .عملکرد ساختاري هر دوره نتايج خود را در سطح
كالن در اقتصاد ايران و در سطح خرد در بازار نشان داده است؛ بهگونهاي كه از هر مرحله
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میتوان بهعنوان صورتبندي جديد بهلحاظ آرايش نيروهاي اقتصادي در اقتصاد و بازار ايران
نام برد .در ارتباط با اين مراحل ساختاري از تعبيرهاي مختلفی میتوان استفاده كرد ،ولی از
آنجا كه عمدتا جهتگيريها در همهي مراحل صبغهي سرمايهدارانه داشته است ،با كمی
اغماض میتوان از آن با تعبير تکوين سرمايهداري نام برد .مرحلهي اول ،از اصالحات ارضی
حکومت پهلوي دوم تا برآمدن دولت سازندگی بعد از انقالب اسالمی است .در ابتداي اين
مرحله ،طبقه يا گروهی جديد با رويکردي نوگرا و در راستاي صنعتیسازي جامعهي ايران با
حمايت دولت پهلوي ظهور میيابد .بخشی از اين نيروها قبال فعاليتهاي تجاري را در درون
بازار انجام میدادند و همزمان با سياستهاي نوگرايانهي دولت بهويژه در زمينهي صنعت و
درآمدهاي حاصل از فروش نفت ،فرصت را براي سرمايهگذاري در صنعت مناسب ديدند و با
حمايت دولت شروع به ايجاد واحدها ،بنگاهها و شركتهاي توليدي و صنعتی كردند .اين گروه
درحالی در پروژهي صنعتیسازي ايران بهرهمند از سياستهاي حمايتی دولت بود كه طبقهي
سرمايهدار سنتی تجاري با محدوديتها و مشکالتی مواجه بود .بخشی از اين مشکالت حاصل
از دست دادن بازار بهواسطهي ايجاد فروشگاههاي جديد در بيرون از بازار و در درون شهرها و
حذف منافع حاصل از فعاليتهاي واسطهگري بهواسطهي حضور مستقيم شركتهاي توليدي در
درون بازار بود .بدينترتيب اين موضوع باعث تحولی مهم در ساختار طبقاتی سرمايهداري در
ايران گرديد و در كنار برخی از سرمايهدارانی كه از دل بازار به صنعت روي آورده بودند ،يک
طبقهي جديد سرمايهدار وابسته به دولت (سرمايهداري مساعدتی) متولد شد« .سرمايهداري
بزرگ صنعتی در دههي  1350مركب از  150خانواده بود كه حدود  67درصد كل صنايع و
مؤسسههاي مالی را دراختيار داشتند .طی اين سالها اتاق تجارت و صنايع و معادن كه از
تركيب كليه اتاقهاي تجارت تهران و شهرستانها تشکيل شده بود با وزارت امور اقتصاد و
دارايی درزمينهي اجراي سياست هاي اقتصادي دولت همکاري نزديک داشت .رشد ثروت و
قدرت طبقهي جديد دولت را نگران ساخت ،بهطوري كه در سال  1351از بابت نگرانی پيدايش
نوعی فئوداليسم صنعتی شورايی تحتعنوان شوراي عالی اجتماع تأسيس كرد و مقرر شد حدود
 15هزار واحد از صنايع بزرگ ،ثلث سهام خود را به كارگران بفروشند» (ملکی .)30 ،1382
البته در اين زمينه انتقادات گروهها و دستههاي مختلف سياسی و پيوستگی و وحدت روحانيون
و بازاريان و اعتراض آنها نسبت به سياستهاي حکومت را نمیتوان ناديده گرفت .بههرحال
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سياست حمايتآميز دولت درمورد يک طبقه يا قشر خاص منجر به تقويت همهجانبهي آن گروه
و رانده شدن بخش سرمايهداري تجاري ملی از قدرت شد.
شاه بهطور علنی اعالم كرد كه بازاريها يک مؤسسهي تجاري-اجتماعی در كل خاورميانه
هستند ،اما جرم آنها اين است كه متعلق به زمان گذشته هستند... :من نمیتوانم ساختن
سوپرماركتها را متوقف كنم .من يک كشور مدرن میخواهم .من میخواهم حركت بهسوي
مدرنيزاسيون را كه مخالف بازار است و كار پرخطري است به انجام رسانم (ميالنی .)63 ،1994
اما نبايد نتيجهگيري نمود كه بازاريها بهعنوان مهمترين بخش سرمايهداري تجاري سنتی و ملی
از اوضاع اقتصادي حکومت وقت ناراضی بودند؛ چراكه بازاريها بهطور كلی از رشد تجارت
بهواسطهي ترقی قيمت منتفع میشدند .سهلگيري دولت در اغلب موارد موجب افزايش قدرت
خريد مردم میشد و عرضهي غيراستاندارد كاالها بههمراه اعطاي تسهيالت بانکی و گشودن
دروازههاي گمركی براي واردات انواع كاالها پس از شوک نفتی ،نقش توزيعی-تجاري بازار را
پررنگ میكرد .اما بازاريها بااينكه از دولت سود میبردند ،اما با دولت در يک ائتالف نبودند و
سعی میكردند با استفاده از موقعيت پديدآمده ،حمايت از اعتصابها و جنبشهاي مختلف،
بهنحوي انتقام حمايت دولت و نقش آن در ايجاد سرمايهداري نوخاسته را بگيرند .بازار تقريبا
توانسته بود استقالل خود را از دولت حفظ كند و بر دامنهي قدرت خود بيفزايد و حاضر به
رويارويی با دولت در عرصهي اقتصاد نبود .اين مشی دليل مهمی داشت؛ گروههاي مخالف
بهراحتی میدانستند كه بهچالش طلبيدن دولت در ميدان اقتصاد ،بازياي است كه نتيجهي آن از
پيش معلوم است .بهعالوه تسهيالت رژيم در مورد وام كمبهره ،كنترل نکردن استاندارد كاالها،
عوارض گمركی ،مواد اوليهي ارزانقيمت و  ...بازاريها را به حد قابل قبولی اقناع و خودكفا
می كرد كه نياز به اخذ امتيازي دوباره احساس نکنند يا حداقل نيازمندي اقتصادي را نسبت به
ايدههاي ايدئولوژيک فرهنگی در اولويت قرار ندهند .عمدهي مخالفت آنها ،معطوف به انتفاع
بيشتر قشر نوپيداي بورژوازي مدرن از وضعيت موجود بود ( ملکی.)29 ،
درطول سالهاي قبل از انقالب ،يگانه اليهي منسجم و سازمانيافتهي سرمايهدار ،اليهي
سرمايهداران تجاري بود كه نفوذ آنها در اقتصاد ايران حداقل به قرن  19بازمیگردد .ميزان
انسجام و سازماندهی اين بخش از سرمايهداران تا حدي بود كه توانستند بهرغم محدوديتها و
دشواريها ،نظام مالی غيررسمی خود را در قالب صندوقهاي قرضالحسنه حفظ كنند و
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گسترش دهند و درعينحال ازطريق دسترسی نسبی به سيستم بانکی و پولی رسمی ،تاحدودي
نيازهاي خود به اعتبار بانکی و ارز خارجی را تامين كنند.
مرحلهي دوم رشد سرمايهداري در ايران بعد از پايان جنگ تحميلی ايران و عراق و با روي
كار آمدن دولت سازندگی آغاز شد و تا پايان دههي  1370طول كشيد .جنگ ايران و عراق
ضرورت حضور دولت براي بازسازي خرابیهاي ناشی از جنگ و اولويت دادن به ساماندهی
اقتصادي را توجيه میكرد .از طرف ديگر دولت در طول هشت سال جنگ و بعد از آن
بهاندازهي كافی تقويت شده و تبديل به دولتی با سازوكارهاي اداري مدرن يا شبهمدرن شده بود.
همين موضوع طبقهي جديدي را تحتعنوان اشرافيت جديد اداري يا بهتعبير ديگر
بوروكراتهاي مدرن شکل داد .موقعيت اجتماعی و تعلقات حرفهاي آنها ايجاب میكرد كه
آنها حامل ارزشها و هنجارهاي جديدي باشند كه با عقالنيت بوروكراتيک و مبتنی بر منش
حسابگرايانه ،آيندهنگر ،محاسبهگر و كاراي آنها سازگار باشد .كسب منشهاي جديد در
راستاي سازگاري با تغييرات ميدان براي اين گروه اساسی بود .منشهاي جديد پذيرش توسعهي
سرمايهداري را در ايران سهلالوصول كرد .در چنين شرايطی دولت سياستهاي خصوصیسازي
را مطرح نمود و به مرحلهي اجرا درآورد .عادتوارههاي تغييريافته در ميدان بوروكراسی،
آمادگی پذيرش اين شعارها و اجراي آن را داشت .انحصار واگذاري پروژههاي مختلف در
عرصههاي صنعتی و خدماتی به پيمانكاران اعم از نهادهاي خصوصی ،دولتی يا شبهدولتی و
كسب امتيازات ويژهي اقتصادي از اين پيمانكاران از جانب دستگاههاي اداري و دولتی در اين
چهارچوب قابل تحليل است .در چنين شرايطی است كه در دههي  1370عالوه بر گروههاي
صنعتی بزرگ همچون ايرانخودرو ،سايپا و  ...گروههاي صنعتی جديد اعم از گروههاي بزرگ و
كوچک شکل گرفتند .بخشی از اين گروهها درچهارچوب نهادهاي دولتی ،شبهدولتی و
خصوصی ايجاد شدند .بیترديد دركنار واحدهاي صنعتی بزرگ خصوصی ،گروههاي بزرگ
صنعتی متعلق به نهادهاي دولتی و عمومی در توسعهي سرمايهداري توليدي و صنعتی بسيار
تاثيرگذار بودند؛ يعنی شکلی از سرمايهداري را كه بهقول كينز مبتنی بر شركت توليدي 1است نه
سوداگري .2البته اين نهادها دركنار فعاليتهاي توليدي و صنعتی به واسطهگري نيز روي آوردند.
آنها شركتهاي سرمايهگذاري ،نهادهاي مالی مختلف و شركتهاي تجاري جديد تأسيس
1 Enterprise
2 Speculation
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كردند تا از فرصتهاي متعدد و جديد سودآوري همچون خصوصیسازي دوران بعد از جنگ،
تسهيالت و مجوزهاي نوين برجسازي و شهرکسازي و  ...بهره جويند.
بدينترتيب در اين مرحله بهموازات سرمايهداري تجاري ،سرمايهداري صنعتی در ايران
نهادينه شد .اين گروه اجتماعی برخاسته از تحوالتی بود كه از پايان دههي  1360آغاز شدند و
در طی آن بخشی از اشرافيت اداري و سياسی آن دوره يا مستقيما وارد عرصهي اقتصاد شد و
بهقول پير بورديو ،سرمايهي اداري و سياسی خود را تبديل به سرمايه اقتصادي كرد تا به گروه
سرمايهداران (بهمفهوم اقتصادي آن) بپيوندد؛ يا از مسئوليتهاي اداري يا سياسی خود استفاده
كرد تا بهعنوان حامی ازطريق اعطاي امتيازهاي متعدد به افراد مختلف به سرمايهدار شدن آنان
كمک كند .ازاينرو میتوان سرمايهداري اين دوران را تا آنجا كه به اداره و بازتوليد گروههاي
بزرگ صنعتی و نيز خاستگاه طبقاتی-اجتماعی مسئوالن آنها برمیگردد نه سرمايهداري دولتی،
بلکه سرمايهداري اداري و بوروكراتيک دانست .مرحلهي سوم تکامل سرمايهداري ايران معاصر
از اوايل سالهاي  1380آغاز شد و تا امروز ادامه داشته است .در اين مرحله ،گروههاي بزرگ
اقتصادي و اشرافيت جديد اقتصادي از سرمايهي صنعتی ،مالی و تجاري كه در دههي قبل
انباشتهاند ،بهره میبرند .ازسوي ديگر آنها در جستوجوي كانونهاي جديد وسيعتري براي
سرمايهگذاري و سودآوري هستند تا از اينطريق گذار از انباشت اوليهي سرمايه را به انباشت
گستردهتر آن ممکن سازند .تاسيس بانکهاي خصوصی از سال  1379يکی از اقدامات مهم
درراستاي پاسخ به اين نياز بود .توليد اين بانکها نيز نقطهعطفی در تاريخ اقتصاد بعد از انقالب
بهشمار میرود .بخشی از اين بانکها توسط گروههاي بزرگ اقتصادي و در چهارچوب نهادهاي
دولتی ،شبهدولتی و عمومی شکل گرفتند ،مثل بانک پارسيان ،بانک سامان و بانک سرمايه .گروه
ديگري از اين بانکها وابسته به بخش خصوصی هستند ،مثل بانک كارآفرين و بانک اقتصاد
نوين« .هدف از ايجاد اين بانکها جذب سپردههاي مردم است .اين سپردهها در مدارهاي
روبهتوسعهي سرمايه هدايت میشود و بهنفع اين بانکها و نهادهاي مادر آنها به بهرهوري
میرسد .مدارهاي سرمايهي صنعتی (هدايت بهسوي حوزههاي سوداگري) ،مدارهاي سرمايهي
تجاري (بهويژه درزمينهي صادرات و واردات يا تأسيس فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي)،
مدارهاي سرمايهي مالی و بانکی (ازجمله سرمايهگذاري در بازار مالی ،فعاليت صرافی،
شركتهاي بيمه) ،مدارهاي سرمايهي مستغالت (سرمايهگذاري در عرصهي مسکن بهويژه
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برجسازي و شهرکسازي) ،و مدارهاي سرمايهي ورزش (سرمايهگذاري در باشگاههاي ورزشی
سودآور) از جمله حوزههايی هستند كه گروههاي بزرگ اقتصادي براي بازتوليد و گسترش
سرمايهي خود به آنها روي میآورند» (معتمدنژاد .)1390
مهمترين ويژگی سرمايهداري در اين فرايند از يک طرف ،تضعيف گروههاي كوچک
اقتصادي و تقويت قدرت انحصاري گروههاي بزرگ اقتصادي است .ازسوي ديگر اين
سرمايهداري صحنهي تمركز شکلهاي مختلف سرمايه در درون اين گروههاي بزرگ صنعتی،
مالی و تجاري است .در فرايند اين تمركز ،واسطهها نقش اساسی دارند؛ زيرا بهگفتهي برودل
آنها ازطريق دسترسی به حمايتهاي سياسی و اداري و بهره بردن از امتيازهاي متعدد،
برقراري انحصارهاي گوناگون را ممکن میسازند .درمجموع میتوان گفت كه سرمايهداري ايران
امروز نه دولتی است نه بازار محور؛ بلکه نظامی اقتصادي است كه بخشهاي مختلف آن
(سرمايهي صنعتی ،تجاري ،پولی ،بانکی ،مالی ،مستغالت و واسطهگر) حلقههايی از يک زنجير
منسجم و تفکيکناپذير را تشکيل میدهند؛ يک سرمايهداري شبکهاي كه يوتوپياي اقتصاد آزاد
قادر به تبيين آن نيست (همان .)1390

نوسازي حکومت پهلوي دوم و تغييرات ساختاري بازار
بازار نيز مثل بسياري از عرصههاي سنتی جامعهي ايران از تاثير برنامههاي نوسازي شاه در امان
نبود .در سه برنامهي نخست شاه كه اساسا معطوف به بخش كشاورزي بود ،بازار نسبتا
دست نخورده باقی ماند و نفوذ اقتصادي خود را در مناطق شهري نگه داشت .طی اين دوره
( )1328-46مخالفت بازار با شاه و مشاركت آنها در اعتراضات سياسی بيشتر معطوف به
انگيزههاي اجتماعی و دينی بود تا انگيزههاي اقتصادي .اما با برنامههاي بعدي نوسازي و ازجمله
اجراي برنامهي چهارم توسعه ( )1347-1350كه در آن سمتگيري سياست اقتصادي متوجه
بخشهاي صنعت و خدمات شد ،بازار در متن تحوالت جديد آسيبپذير شد .بازار با بخشهاي
رقيبی چون بوتيکها ،فروشگاههاي بزرگ و سوداگران جديد روبهرو شد .بااينحال ،بازار نقش
خود را در جامعهي ايران يکسره از دست نداد .در آستانهي انقالب اسالمی ،بازاريها نيمی از
توليد صنايع دستی ،دوسوم تجارت خردهفروشی و سهچهارم تجارت عمدهفروشی را در دست
داشتند (آبراهاميان  .)1384شمار كسانی كه در بخش خردهفروشی و عمدهفروشی اشتغال داشتند
از  481026نفر در سال  1345به  561583نفر در سال  1354رسيد (ميالنی .)63 ،1994

 24مطالعات جامعهشناختی دوره  ،22شماره يك ،بهار و تابستان 1394

بدينترتيب برنامههاي نوسازي شاه نتوانست موقعيت اجتماعی-اقتصادي بازارها را تضعيف
كند ،اما از لحاظ سياسی بازار را به حاشيه راند .شاه سياستهايی را دنبال میكرد كه نفوذ بازار
و علما را در ايران كاهش دهد .برنامههاي او ،بازاريان را از دريافت اعتباراتی كه درنتيجهي
افزايش قيمت نفت در دههي  1350قاعدتا میبايست در دسترس بازاريان نيز قرار گيرد،
بازمیداشت .اجراي سياست از بين بردن بخشهاي سنتی شهر منجر به پيوند محکمی بين
بازارها و مغازههاي كوچک (كه تاسيس مراكز خريد مدرن موقعيت اقتصادي آنها را بهخطر
انداخته بود) و اتحاد آنها با روحانيت شد.
پيوند بازاريان و روحانيت عامل كليدي در وضعيت اجتماعی-سياسی و تحوالت ايران در
يک سدهي گذشته بهويژه در دو انقالب مشروطه و انقالب اسالمی بود .جدا از انگيزههاي دينی
بازاريان در حمايت از روحانيون ،در انقالب اسالمی بازاريان داراي انگيزهي اقتصادي هم بودند.
در آغاز انقالب اسالمی ،بازاريان با گروه اجتماعی-اقتصادي قدرتمندي چون سرمايهداران
جديد روبهرو بودند كه بيش از  85درصد موسسات بزرگ خصوصی مثل صنايع ،بانکداري،
تجارت خارجی ،بيمه و ساختمانسازي شهري را اداره میكردند .اين گروه در برنامهي نوسازي
شاه از حمايت او برخوردار بودند .بازاريان در اين وضعيت ،نهفقط از جريان عمدهفروشی بيرون
رانده شدند ،بلکه در بخش خردهفروشی نيز منافع آنها در معرض تهديد بود؛ چراكه مجوزهاي
مهم به بنگاهداران جديد داده شد (بخاش  .)192 ،1990همهي اينها بهمعنی ازدست دادن
جايگاه اقتصادي و اجتماعی و رقابت فزاينده با بنگاهداران مدرن و تمركز قدرت اقتصادي در
دست يک گروه كوچک بود .عالوهبراين ،تالشهاي شاه براي كنترل اقتصاد يا وضع قوانين و
مقررات جديد براي اثرگذاري بر اقتصاد ،اثر منفی بر بازار داشت .بهعنوان مثال هنگام تشديد
فشارهاي تورمی دههي  ،1350تالش شاه براي كنترل قيمتها به بازاريان سخت لطمه زد و در
اثر اقدامات دولت ،تعدادي از بازاريها زندانی ،جريمه يا تبعيد شدند (كمالی .)207 ،1381
برنامههاي نوسازي شاهان پهلوي از  1299به اين سو ،باعث ايجاد شکاف در درون بازار گشت.
برنامههاي نوسازي ،محيط سنتی جامعهي ايران را تغيير داد و تاحدودي قدرت اجتماعی-
اقتصادي بازاريان را دگرگون كرد .تحوالت تازه ،گروههاي اجتماعی جديد و ايدئولوژيهاي
تازهاي آفريد كه بخشهاي سنتی جامعه را به معارضه گرفت .درنتيجهي برنامههاي نوسازي،
بخشی از بازاريان فرزندان خود را به مدرسههاي جديد فرستادند و يا آنها را براي كسب
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آموزش جديد بهاقتضاي نيازهاي جديد در امور تجاري و پوياي بازارهاي مدرن به كشورهاي
اروپايی فرستادند .همين موضوع باعث ظهور گروههاي اجتماعی جديد در بازار ،ادغام بازار در
تجارت بينالملل جديد و به حاشيه رانده شدن قدرت اقتصادي بخشی از نيروهاي بازار شد.
همين تحوالت پيوند بخش سنتی بازار با روحانيون را تقويت نمود و آنها را بهعنوان نيروي
سياسی مهم خواهان تغيير انقالبی در جامعهي ايران در كنار هم نشاند؛ امري كه در پيوند با
گروه هاي اجتماعی ديگر منجر به انقالب اسالمی شد .با وقوع انقالب اسالمی ،بازار مورد
حمايت حکومت قرار گرفت .امام خمينی در ديدار با هيئتی از بازرگانان و سران اصناف ،آنان را
بهسبب كمک مالی به مساجد و حوزههاي علميه ،حفظ اسالم در سراسر تاريخ و ايفاي نقشی
كليدي در انقالب مورد تمجيد قرار دادند و اظهار داشتند« :حاكمان پيشين جرأت نکردهاند تا
جايگاهی براي خود در بازار ايجاد نمايند .اما اكنون شرايط بسيار فرق كرده است.
رئيسجمهوري و بازاريان همگی با يکديگر برادرند» (امام خمينی ،خطاب به تجار و بازرگانان،
اطالعات 28 ،مرداد  .)1360در جاي ديگري اعالم شد ما بايد بازار را تا آنجا كه ممکن است
نگه داريم و بازار نيز بايد از حکومت حمايت كند .اين رويکرد تفاوت بسياري با رويکرد دولت
پهلوي دوم داشت كه معتقد بود« :بازاريها آدمهاي كهنهپرستیاند و بهدليل موقعيت و محلشان
كه سودهاي كالن انحصاري براي آنها دارد ،در برابر هرتغيير و تحول مقاومت میكنند .من
نمیتوانم سوپرماركت نسازم ،من يک كشور مدرن میخواهم .حركت در برابر بازار از آن
ريسکهاي سياسی و اجتماعی بود كه من میبايست در حركت براي مدرنيزهكردن كشور آن را
بپذيرم» (ميالنی )63 ،1994؛ و بيش از هر چيز نشانگر نوع رابطهي دو حکومت با بازار بود.
بدينترتيب روابط بازار و حکومت بهسمت دوستانه شدن رفت .اتاق بازرگانی انباشته از
صادركنندگان و واردكنندگانی بود كه كه پيشينهي بینقصی در پرداخت خيرات و صدقات
داشتند .رئيس اتاق سمت وزارت بازرگانی را نيز در اختيار داشت .ساير وزرا نيز خويشان و
وابستگانی در بازار و نهاد روحانيت داشتند .شوراي اصناف كه در زمان شاه تعطيل شده بود،
بهاسم انجمن اسالمی اصناف بازار احيا شد و تا امروز نيز به فعاليت خود ادامه میدهد .اين
انجمن فعاليتهاي خود را به مزدبگيران شاغل در فروشگاهها و كارگاهها نيز گسترش داد .سران
اين انجمن كه قبل از انقالب از پيشگامان اعتراض به حکومت شاه بودند ،گروهی پارلمانی بهنام
جمعيت مؤتلفهي اسالمی تشکيل دادند .ساير بازاريان نزديک به دولت نيز داراي مجوزهاي
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واردات با ارزهاي خارجی بهنرخ مطلوب بودند .افزونبراين ،بيش از  70درصد از نمايندگان
مجلس اول از طبقهي متوسط مالک بودند؛  63نفر روحانیزاده بودند ،پدر  69نفر از آنها
مزرعهدار بود 39 ،فرزند مغازهدار و  12نفر بازرگانزاده بودند (آشنايی با مجلس شوراي اسالمی
 .)25، 1371بدين ترتيب با وقوع انقالب اسالمی بخش بزرگی از مناصب سياسی به تصاحب
گروههايی از بازاريان درآمد .نتيجه اين شد كه دولت به واحد سوداگري بزرگی تبديل شد و اين
امر بهنوبهي خود موجب گرديد بازار كه زمانی در موضع قدرت بود و از دولت استفادههاي
اقتصادي میبرد ،كمكم به حاشيه كشانده شود .دولت اين روند را با ايجاد واحدهاي دادوستد و
فروشگاههاي جديد زنجيرهاي شدت بخشيد .پايههاي نهاد اجتماعی بازار با تأسيس
فروشگاههاي زنجيرهاي دولتی و غيردولتی بهشکلی اساسیتر متزلزل گشته است .دليل چنين
اقداماتی را میتوان تصميم دولت براي مهار تورم دانست .اما ساختار روابط بازار ،جامعه و
دولت با تشکيل مؤسسات حرفهاي ،ورود كاالهاي تازه و بهوجود آمدن گروهی جديد از
بازاريان جوان دستخوش تغيير گشته است .گروههاي جديد ازطريق كسب يا تصاحب
موقعيتها و فرصت هاي اقتصادي جديد ،قدرت سياسی خود را نيز تحکيم میبخشند و اين
موضوع میتواند موازنهي قدرت را بههم ريزد .بدينترتيب ما شاهد شکلگيري تغييراتی در
مناسبات سياست و بازار نيز هستيم .درحقيقت تغيير ماهيت و شکل بازار میتواند نشانگر تغيير
در ماهيت و شکل نيروهاي سياسی هم باشد .اگر در گذشته پايگاه اقتصادي دولت ،بازار در
معناي سنتی آن بود ،امروز اين پايگاه متمركز در بازار سنتی نيست و در بازارهاي مدرن با تمام
ويژگیهاي مترتب بر آن پخش شده است .البته اين اتفاق در حال رخ دادن است و نشانههاي
آن را میتوان مشاهده كرد.

ناسازگاري عادتوارهها و تغييرات ساختاري ميدان
بازار تهران بهعنوان يکی از مهمترين خردهميدانهاي اقتصادي در طول  50سال گذشته دچار
تغييرات ساختاري شده است .عدهاي از بازاريان كه قابليت انطباق با شرايط جديد ساختاري را
داشتند ،در بازار به فعاليت خود ادامه دادند و برخی از بازاريان كه توانايی سازش با شرايط
جديد ساختاري را نداشتند ،از گردونهي بازار خارج شدند .بازار در طول  50سال گذشته در دو
نوبت دچار تغييرات ساختاري شده است .نوبت اول ،وقوع انقالب اسالمی در سال  1357بود.
بازار در دورهي انقالب اسالمی باتوجه به رويدادهايی چون تحريمهاي اقتصادي ،ترويج
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گرايشهاي ضدغربی و ضدسرمايهداري و مالاندوزي ،برخی از نيروهاي فعال خود را ازدست
داد و آنها سرمايههاي خود را از بازار به بيرون منتقل كردند .در اين دوره برخی از بازاريان كه
در جريان انقالب نقش برجستهاي داشتند ،از حمايت دولت بهرهمند شدند و با كسب سرمايهي
فرهنگی و سياسی الزم جريان بازار را در دست گرفتند .عدهاي از سرمايهداران بازار كه فاقد
سرمايههاي فرهنگی و سياسی الزم بودند و عادتوارههاي مرتبط با تغييرات جديد را نداشتند،
ثروت خود را در فعاليتهاي سودآور بيرون از بازار مانند زمين و ملک بهكار انداختند .اين
دگرگونی سرمايه گذاري در فضاي بازار و خروج بازاريان باعث شد تا فضاي بازار پذيراي
چهرههاي جديد بهجاي تجار و بازاريان قديمی شود .با دولتی شدن بازرگانی خارجی و دولتی
بودن واردكننده ،زنجيرهي روابط پيشين ازهم گسيخت .نوبت دوم تغييرات ساختاري ميدان در
طول يک دههي گذشته اتفاق افتاده و در چند سال گذشته تشديد شده است .اين تغيير نيز متاثر
از تغييرات فرهنگی ،اجتماعی و سياسی خارج از حوزهي بازار است كه خود را بر بازار سنتی
تهران نيز تحميل كرده است .تغييرات خارج از ميدان بازار سنتی باعث شده است گروه جديد
با اتکا بر سرمايهي سياسی ،توانايی كسب سرمايهي اقتصادي را داشته باشد و بههمين دليل بازار
شاهد حضور چهرههاي تازهكار است .فضاي بازار اكنون شاهد بازاريهاي نوكار موقتی (گذرا)
شده است و بدينترتيب رابطهي جاافتادهاي كه تداوم جريان مبادالت را در گذشته تضمين
می كرد و بر اعتبار و كالم استوار بود ،جاي خود را به روابط جديدي داده است كه اساس آن
سود بيشتر در كمترين زمان و كمرنگ شدن ارزشهايی چون خوشنامی ،اعتبار و  ...است.
ورود كاالهاي قاچاق نهفقط باعث لطمه زدن به توليدكنندگان داخلی شده ،بلکه شکل روابط را
در بازار دگرگون كرده است .اين وضعيت موجب شده است قراردادهاي كوتاهمدت ،نامطمئن و
نقدي جايگزين سيستم اعتباري و تعاون بازار شود .بدينترتيب بازار دويست سالهي تهران
همچنان در جاي خود باقی است و فقط روابط و شکل غالب دگرگون شده است؛ بهطوري كه
آقاي خاموشی ،از شاخصترين چهرههاي بازار ،يگانه راه احياي قدرت بازار را اصالح وضعيت
موجود و پاکسازي بازار از نيروهاي جديد میداند:
بايد بازار را درست بهكار بگيرند و سياستهاي خود را به اين بخش تحميل نکنند .آنگاه
اوضاع درست میشود .بايد به بازار اجازه بدهند كه خودش را تصفيه كند .بهاعتقاد من بايد بازار
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از صاحبانی كه امروز دارد تصفيه شود (خاموشی ،بيش از بيست سال مدير اتاق بازرگانی،
نزديک به هيات

موتلفه).

تحليل تجربی ،شکاف ميان نسل اول بازار و نسل دوم تازهواردان را نشان میدهد .تحول
جالب توجه در ميدان بازار از زمانی روي داد كه اعضاي جديد در بازار و در جهان
تازهشکلگرفته به موفقيتهايی دست يافتند؛ امري كه سبب شد صورتبندي متفاوتی براي
عادتواره ضرورت يابد .اما كسانی بيشترين ضربه را از اين تغييرات خوردند كه عادتوارهي
آنها براساس مسيري حرفهاي در ساختارهاي ميدان پيشين شکل يافته بود و با اين اوضاع
همهي آرمانهاي خود را در ساختار جديد ميدان بازار بربادرفته ديدند .در بازار تمام چيزهايی
كه نظم كهن را تشکيل میداد ،همکاري و همدستی كه ميان افراد در يک محيط اجتماعی وجود
داشت ،دوستیها و نزديکیهاي آميخته با احترام كه ميان نسلهاي متوالی برقرار بود ،همگی
درحال نابودي است .نوعی تغيير واقعی در ميدان روي داده است .يکی از بازاريان فرش كه قبال
در صادرات خشکبار و چاي هم فعاليت داشته است میگويد:
من امروز در كار صادرات خشکبار و چاي نيستم و بيشتر در زمينهي فرش فعاليت میكنم.
دليلش هم اين است كه بازار اين دو كاال بهشدت تقلبی است و من بهلحاظ وجدانی ياد
نگرفتهام به صادرات كاالي تقلبی بپردازم .ما يک عمر زندگی خود را وقف اعتبار خود كرديم و
حاال نمیآيم اعتبار خود را خراب كنم (تاجر فرش 60 ،ساله ،سابقهي بيش از  40سال فعاليت
در بازار).
شکاف ميان موقعيتهاي جديد كه ناشی از تغيير ميدان است و عامالن درون ميدان كه
داراي نگرشها و اعمال خاص هستند و بايد موقعيتهاي جديد را بفهمند و اشغال كنند،
برجسته است .بازاريان قديمی معتقدند كه بازار موقعيت و شرايطی دارد كه افراد تازهكار بهدليل
عدم آشنايی و آگاهی كامل از آن چندان نمیتوانند حضور خود را در بازار دوام بخشند .ممکن
است كه در مدت كوتاه سرمايهي اقتصادي الزم را كسب كنند ولی در درازمدت همان سرمايه را
نيز از دست خواهند داد؛ چراكه بازار داراي قاعدهاي است كه فقط با تجربه بهدست میآيد و
بدون شناخت اين قاعده ،ادامهي فعاليت در چهارچوب بازار ميسر نيست  .تازهواردهاي بازار
فاقد اين سرمايهي فرهنگی هستند .يکی از بازاريان فعال در تجارت حوله و پتو كه سابقهي
فعاليت  35ساله در بازار تهران دارد میگويد:
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در اين حولوحوش بهاستثناي دو يا سه مغازه ،بقيه تازه وارد بازار شدهاند و اجاره كردهاند.
اينها نمیتوانند ادامه دهند و معموال هم ورشکست شده و بازار را ترک كردهاند .كار در بازار
يک هنر است (فروشندهي لوازم حوله و پتو 35 ،سال سابقهي فعاليت).
فروشندهي ديگر در بازار پارچه معتقد است:
اين افراد تازهكار ،تازه وارد بازار شدهاند و ممکن است كه پولدار شوند ،اما در بازار
نمیتوانند ادامه دهند .اينها معموال بیگدار به آب میزنند و ريسک باال میكنند .درحالی كه كار
بازار نيازمند ريسک نه باال و نه پايين است .اين حرف من برگرفته از تجربهي دههها فعاليت در
بازار است (فروشندهي پارچه 32 ،سال سابقهي فعاليت در بازار).
تحليلی تجربی نشان میدهد از آنجا كه تجربيات پيشين افراد بهگونهاي پيچيده در برساختن
توجيهات و اعمالی كه عادتواره را تشکيل میدهند ،نقش ايفا میكند ،بهاحتمال زياد بازيگران
پيشين آمادگی بيشتري براي تشخيص و تصريح موقعيتهاي جديد ميدان دارند .اين افراد
بهدليل اينكه داراي سرمايهي فرهنگی ،اقتصادي و اجتماعی بيشتري هستند ،سرآمدان
موقعيتهاي جديد خواهند بود .بازيگران اين ميدان ،تمايالت و كردارهايی كسب كردهاند كه به
آنها كمک میكند سرمايهي نمادينی بهدست آورند كه بهواسطهي حضور ديرين آنها در
موقعيتهاي ميدان تازهتاسيس حاصل شده است.

تغييرات ساختاري ميدان و چرخش سرمايهها
رابطهي بازار با نهاد دين بيش از هر چيز در همجواري كالبدي بازار با مسجد قابل توضيح
است .هرچند كه اين رابطه در طول زمان بهدليل تغييرات ساختاري درون ميدان بازار دچار
تغييرات و نوساناتی شده است ،بااينحال هنوز هم میتوان گفت دين بهعنوان مهمترين مؤلفهي
بازتوليد سرمايهي نمادين در بازار داراي كاركرد است .مسجد بهعنوان يکی از اماكن انجام و
اداي فرايض دينی باعث گردهم آمدن بازاريان میگردد .اين اجتماع ،بازاريان را در تعامل
چهرهبهچهره و با فراغت كافی در ارتباط با همديگر قرار میدهد و عالوه بر اينكه باعث پيوند
روابط دوستانه با همديگر میگردد ،امکان تبادل اطالعات را نيز فراهم میسازد .مسجد در
سطحی ديگر باعث پيوند و ارتباط بازاريان با نهاد روحانيت میشد و ازاينطريق توانايی
اثرگذاري بر ساخت قدرت سياسی را داشت .بهعبارتديگر قدرت اقتصادي بازاريان (سرمايهي
اقتصادي بازار) و قدرت اثرگذاري روحانيت بر حوزهي سياست (سرمايهي سياسی) دو گروه
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روحانيون و بازاريان را به يکديگر پيوند میداد .روحانيت از حمايت مالی بازاريان در تاسيس
نهادهاي مذهبی مانند مسجد و حوزهي علميه سود میجست .حضور بازاريان در مساجد و
مراسم مذهبی باعث افزايش سرمايهي نمادين در ميدان اقتصادي بازار میشود كه ذيل آن
میتوان از امانتدار بودن ،باانصاف بودن ،درستكار بودن ،خوشنام بودن و خوشحساب بودن
نام برد كه بهواسطهي برگزاري و حضور در مراسم مذهبی تقويت میشود.
امروزه اين ارتباط بهويژه درميان نسل دوم بازاريها قويتر از نسلهاي اول و سوم است.
نسل اول بازاريان ويژگی اصلی بازاريان قديم و نسل گذشته را مذهبی بودن آنها میدانند و
معتقدند كه شاخص آنان نهفقط اداي فرايض دينی و واجبات ،بلکه رفتارهايی اقتصادي است كه
سفارششدهي دين است .اين نسل از ابزاري ديدن اعتقادات مذهبی توسط برخی ديگر شکايت
دارند .اين نسل ،گروهی را ديندار واقعی و گروهی را مذهبینما میشمرند و معتقدند انجام
اعمال مذهبی يگانه راه كسب حسن شهرت نيست و همچنين مسلمان بودن نيز يگانه راه معتمد
شدن نيست .بههميندليل در گفتوگوهاي برخی بازاريان نکاتی دال بر حسن شهرت بازاريان
غيرمسلمان و نيز گفتههايی دربارهي تظاهر عدهي قليلی از بازاريان شنيده شد .نسل دوم
بازاريها بيشترين ارتباط را با نهاد روحانيت دارند و برخی از سرمايههاي خود را بهواسطهي
ارتباط با نهاد روحانيت در گذشته كسب كردهاند .اين نسل ،نسل جديد را بیتوجه به مسايل
اخالقی تجارت میدانند و ريشهي اين امر را در اعتقادات دينی ضعيف آنان میدانند .نسل دوم
بازاريان معتقدند كه روزي و بركت بهواسطهي حضور افراد تازهكار و نحوهي عملکرد دولت
ازبين رفته است.
تحليل تجربی ميدان بازار نشان میدهد كه نسل اول ارتباط خود را با مقولهي دين و
نهادهاي مرتبط در چهارچوبی غيرشعاري تعريف نموده و نگه داشته است .انباشت سرمايهي
اوليه در ابتداي فعاليت بهواسطهي اين ارتباط ميسر شده است .گفتههاي زير نمونهي روشنی از
اين ارتباط است:
پدر من نمايندهي آيتاهلل حکيم (مرجع سرشناس نجف) در تبريز بود .همچنين ارتباطات و
مراودات خيلی خوبی با آيتاهلل بروجردي داشت .بنابراين ما هم خانوادهي مذهبی بوديم و
هستيم .اما تعريف ما از اعتقاداتمان با تعريف برخیها متفاوت است (تاجر فرش 70 ،ساله،
سابقهي بيش از  55سال فعاليت در بازار).
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اما با تغييرات ساختاري درون ميدان بعد از انقالب اسالمی ،برخی از اعضاي بازار بهدليل
فقدان عادتوارههاي مرتبط با تغييرات ساختاري درون ميدان از گردونه خارج شده و از منافع
حاصل از اين ارتباط بیبهره ماندهاند .البته الزم به ذكر است خارج شدن از ميدان تماما ناشی از
اراده هاي فردي نبوده بلکه عملکرد نسل دوم خواسته يا ناخواسته اين وضعيت را ايجاد كرده و
باعث طرد اين نسل شده است .ارتباط نهادهاي دينی با نسل دوم باعث ايجاد و انباشت
سرمايهي نمادين براي اين نسل شده است و تا دههي اخير ادامه داشته است .با تغييرات جديد
در درون ميدان بازار در طول يک دههي گذشته ،پيوند روحانيت و بازار سنتی دچار تغييراتی
شده است .نسل جديد بازار بهلحاظ دارا بودن سرمايهي سياسی و گرايشهاي نوگرايانه ،خود را
بینياز از سرمايهي دينی و نمادين میداند .اين نسل در تقابل سوداگري اقتصادي با آموزههاي
فرهنگ دينی ،جانب سود اقتصادي را گرفته و بیاعتنا به آموزههاي فرهنگ دينی است.

نتيجهگيري
هدف از مطالعهي حاضر تصوير و ترسيم بازار بهمثابه ميدان بود .براساس اين رويکرد ،بازار
برخاسته از نظم خودانگيخته نيست .كنش بازاريان در بستري از نظم و هماهنگی اتفاق نمیافتد،
بلکه بازار بهمثابه ميدانی است كه بازاريان با اتکا بر منابع و سرمايههاي مختلف و بهاقتضاي
خصوصيات عادتوارهاي متفاوت به رقابت در درون آن میپردازند .در چهارچوب اين رويکرد
میتوان گفت كه بازار سنتی تهران در نيم قرن گذشته در سه مرحله شاهد تغييرات ساختاري
بوده و بهتبع آن در هر مرحله از تغيير ساختاري ،نيروهاي درون بازار جابهجا شدهاند و قواعد
بازار تغيير شکل يافته است .با رويکردي تاريخی ،شکلگيري نشانههاي تمايز در اقتصاد ايران
ترسيم شد .يافتههاي حاصل از اين بخش نشانگر تغييرات در درون بازار برمبناي تکوين اشکال
مختلف سرمايهداري در دورههاي تاريخی بوده است .عملکردهاي هر دورهي «تاريخی» بازار را
تحتتاثير قرار داده است .تکوين سرمايهداري از سرمايهداري تجاري و مساعدتی قبل از انقالب
شروع و به سرمايهداري اداري و نهايتا سرمايهداري شبکهاي در دورهي متاخر رسيده است.
بازتاب تغييرات اشکال سرمايهداري را در بازار تهران هم میتوان ديد .بخشی از سرمايهداران
تجاري درون بازار و بخشی بيرون از بازار بودند كه هردو موازنهي قدرت را در درون بازار
بههم ريختند و بخشی از بازار را به منازعه طلبيدند .نتيجهي آن نارضايتی بازاريان و پيوستن
آنها به نيروهاي انقالبی بود .سرمايهي اداري و بوروكراتيک نيز بهواسطه حمايت از توزيع
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مدرن و ايجاد فروشگاههاي جديد وارد چالشی جديد با بازار سنتی تهران شد .نهايتا در
سرمايهداري جديد بازار فقط عرصهي رقابت و كشمکش نيست ،بلکه عرصهي رقابت در درون
ميدانهاي مدرن است .بهعبارت ديگر مبارزه و كشمکش در درون بازار مدرن انتزاعی همچون
بازار سهام ،بورس و غيره اتفاق میافتد .در چهارچوب رويکرد بورديويی نکتهي قابل تامل در
جريان تغييرات ساختاري ميدان بازار ،ناسازي عادتوارهها و حذف آنها از گردونهي رقابت
است .ناسازي عادتوارهها زمانی اتفاق میافتد كه كنشگران درون ميدان خصوصيات
عادتوارهاي متفاوت از اقتضائات ميدان رقابت داشته باشند .بازار تهران در سه مرحله چنين
تجربهاي داشته و در هر مرحله بخشی از نيروهاي بازار از گردونهي رقابت در بازار حذف
شدهاند يا حضوري كمرنگ داشتهاند .مرحلهي اول به قبل از انقالب و تغييرات ساختاري ميدان
بعد از اصالحات ارضی و انقالب سفيد حکومت محمدرضاشاه پهلوي برمیگردد .حمايت
دولت از نيروهاي نوگرا و سياستهاي نوگرايانهي دولت در پيوند با اقتصاد جهانی ،زمينهي
تضعيف برخی از نيروهاي سنتی را فراهم ساخت .تغييرات ساختاري جديد ،قواعد بازي
جديدي را میطلبيد و ازطرف ديگر خصوصيات عادتوارهاي متفاوتی را طلب میكرد كه از
جملهي آنها میتوان به ارتباط برقرار كردن با دنياي خارج ،منش همراهی با دولت ،رويکرد
نوگرا يانه به مبادله و معامله و غيره اشاره كرد كه بخشی از بازاريان فاقد آن بودند .بنابراين
بهدليل عدم تطابق خصوصيات عادتوارهاي با تغييرات ساختاري جديد حضورشان در بازار
كمرنگ شد .مرحلهي دوم تغيير با وقوع انقالب اسالمی اتفاق افتاد كه نتيجهي آن همراهی
برخی از بازاريان با گفتمان انقالب اسالمی و حذف برخی ديگر از گردونهي بازار بود .اين
فرايند و تغيير را میتوان انقالب بازاريان (سرمايهداري تجاري) كمحضور در جريان نوسازي
محمدرضاشاه عليه سرمايهداران صنعتی برخاسته از بازار و حامی برنامههاي نوسازي
محمدرضاشاه تعبير كرد .در جدال بين نيروهاي سنت و مدرنيته ،برنده و پيروز ميدان نيروهاي
سنتگرا بودند .نفوذ و تاثير اين نيروهاي جديد تا سالها در بازار ادامه داشته است و تنها در
چند سال گذشته ،از بازار سنتی تهران بهسمت ايجاد قطبهاي جديد بازار در درون شهرها و در
زمينههاي تخصصی كشيده شده است كه از جمله نتايج آن میتوان به راهاندازي مراكز تجاري
متعدد در نقاط مختلف تهران اشاره كرد .مرحلهي سوم به تغييرات درون بازار در ده سال گذشته
برمیگردد .درطی اين ده سال نيروهاي جديد با خصوصيات عادتوارهاي جديد وارد بازار
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شدهاند .گرايشهاي نوگرايانه درزمينهي امور بازار ،سودگرايی ،نفع فردي ،نگاه فرصتگرايانه
نسبت به كسبوكار و تهی از ارزش ماهوي كار از جمله خصوصيات عادتوارهاي اين نيروهاي
جديد است .درنتيجهي چنين تغييراتی ،بخشی از نيروهاي بازار حوزهي فعاليت خود را به
فعاليتهاي سوداگرايانهي ديگر از جمله ساختوساز در بيرون از بازار بسط دادهاند.
تغييرات ساختاري ميدان عالوه بر اينكه موجب جابهجايی نيروهاي درون ميدان شده است،
باعث اتخاذ استراتژيهاي متفاوت از جانب نيروهاي درون بازار شده است كه از جملهي آنها
میتوان به استراتژي تبديل سرمايهها به همديگر و استراتژي شناسايی موقعيتها و فرصتهاي
سودآور اشاره كرد .در مرحلهي اول تغييرات ساختاري ميدان بازار ،استراتژي نيروهاي پيروز
بازار تبديل سرمايهي اقتصادي به فرهنگی و سرمايهي سياسی بود؛ بههمينخاطر بيشتر تاجران
دههي  1340-50عالقهمند به فراگيري دانش روز ،اعزام فرزندان خود به خارج از كشور براي
تحصيل و پيوند با دنياي خارج بودهاند .در مرحلهي دوم تغييرات ،استراتژي نيروهاي پيروز
ميدان براي حفظ جايگاه خود در بازار  ،تبديل سرمايهي اقتصادي به سرمايهي سياسی و مذهبی
بود .بههميندليل در داخل بازار سنتی تهران ،احزاب و گروههاي سياسی چون هيأت مؤتلفه
شکل گرفت كه در فرايندهاي سياسی جامعه نقش موثري ايفا نمود .اين گروه همچنين
بهواسطهي پيوند و ارتباط با روحانيت و نهادهاي مذهبی به انباشت سرمايهي مذهبی و نمادين
اقدام نمود؛ بهگونهاي كه امروزه بازاريان در شمار معتمدين بازار به تعدادي از افراد سرشناس از
جمله آقايان عسگراوالدي ،الوانی و غيره اشاره می كنند .در مرحلهي سوم تغييرات ،استراتژي
نيروهاي پيروز ميدان ،تبديل سرمايهي سياسی به سرمايه اقتصادي بوده است .بههمينخاطر اين
نيروها تمايل و گرايش به فعاليتهاي سوداگرايانه داشته و فعاليت خود را به عرصههايی خارج
از بازار كشاندهاند .برآيند فعاليت نيروهاي جديد حذف نيروهاي سنتگرا از درون بازار است.
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