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تبدیل  ی غیررسمی چگونه شکل گرفتند و چطور به یکی از مسائل اصلی جامعه ماها کنیم که سکونتگاه آغازاز اینجا 

 شدند؟

دانیم. یعنی  میی غیررسمی را به عنوان آخرین حلقه سلسله اتفاقاتی که طی یک روند نسبتاً طوالنی رخ داد، ها ما سکونتگاه

ی غیررسمی برخورد کردیم. این رسمیت و ها مجموعه اتفاقاتی درون کشور رخ داد که ما در وهله آخر به موضوع سکونتگاه

که در دوران مدرن رخ داده است، زیرا که در دوران پیشامدرن ما رسمیت یا غیررسمیت نداشتیم و غیررسمیت نیز امری است 

ی خودشان هستند اما سند مالکیتی ها ها بر روی زمین ها، انسان ای اصالً وجود نداشت. در این سکونتگاه بندی چنین تعریف و تقسیم

حاکم است و بنابراین امر رسمیت و غیررسمیت که امر قانونی است، در دوران  ها آنندارند، بلکه نوعی از توافقات عرفی و فقهی بین 

پیشامدرن وجود نداشته است. به هر روی اگر کسی زمینی را متصرف شد و سندی برای این زمین وجود نداشته باشد، اصطالحاً به 

گیرند.  جای میرفته، در این چارچوب شود. پس مالکیت غیررسمی که براساس اسناد غیررسمی شکل گ میگفته « غیررسمی»آن 

اما سؤال اینجاست که چطور این اتفاق رخ داده است؟ به خاطر اینکه ما از دوران پیشامدرن، بدون گذر کردن از فرایندهای میانی، 

توانسته این  میمستقیماً وارد دوران مدرن شده ایم و این تغییراتی که از دوران پیشامدرن ممکن بوده که رخ بدهد و اتفاقاتی که 

دو ساختار اجتماعی را به هم متصل بکند، اینها برای ایران رخ نداده اند و به همین دلیل این فاصله ایجاد شده است. حاال انسانی 

ی روستایی(، این شخص ناخواسته از زندگی در روستا زده ها کند )مانند زندگی میکه به لحاظ ذهنی در دوران پیشامدرن زندگی 

یی را که در روستا داشته است را در سکونتگاه جدید خود در ها شود، اما همچنان همان حالت میحاشیه شهر کشانده  شده و به

کند. از نظر شهر مدرن این سکونتگاه غیررسمی است، اما از نظر آن شخص این چنین نیست و آن شخص  میحاشیه شهرها پیاده 

د. بنابراین ما اگر نگاه پدیدار شناسانه به امر سکونت غیررسمی داشته باشیم، از ده میبه نوعی زندگی عادی خودش را دارد ادامه 

، این اتفاق باید یرند سر می بهکنند یا به عبارتی در پارادایم مدرن  میای که در دوران مدرن زندگی  میی رسها دیدگاه انسان

تواند در همان سکونتگاه غیررسمی  میرسمیت پیدا بکند، اما باز هم از دیدگاه آن شخص مذکور نیازی به رسمی شدن نیست و 

 زندگی کند. 

انسان مدرن میل به تسلط بر همه  است که پاسخ آنی مدرن نیازمند امر رسمیت بخشیدن هستند؟ ها که چرا انسان حال این

ای به نسبت برابر با طبیعت برقرار کرده بود. بر همین سیاق، انسان مدرن  رد. در حالی که انسان پیشامدرن رابطهجهان را دا

رو، سکونت غیررسمی، یعنی  ساخت خود را به نظم بکشاند و همه چیز را در سیطره خود داشته باشد. از این خواهد جهان دست می

نظم و انضباط رسمیت بخشیدن به یک سکونتگاه به معنای معنا است.  از نظر او بیحضور انسان بدون سند و مدرک و شناسنامه، 

گاهی و چه اجتماعی و  های زیرساختی، چه حقوقی، چه مالی و اقتصادی، چه شهری و سکونت در همه ابعاد است، چه در نظام



شوند و به  جهان انسان مدرن خارج می های خارج از این تعریف، غیررسمی تلقی شده و از ، پدیدهدر غیر این صورتفرهنگی. 

رها و بال تکلیف و گفته را دارد و یا به بیرون پرتاب شوند و  های پیش ی غیررسمی، یا باید رسمی شوند،که قاعدهها سکونتگاهقاعده، 

ن متن است و انسان ها مسئولیتی ندارد. از دید جامعه مدرن، انسان رسمی، انسا دفاع باقی بمانند که جامعه مدرن در قبال آن بی

 ای دیگر است. شناسی به گونه ای. اما این تعریف در جامعه غیررسمی انسان حاشیه

شهر و  تعدادی ویژه در فالت مرکزی ایران، نیز، بهدوران این در  وجود داشت:در جامعه پیشامدرن هم انسان حاشیه و متن 

و گروهی از د و اد میرخ جز آن، سالی و  ا اتفاقات طبیعی مانند خشکاتفاقات سیاسی و ی .ندوجود داشت رو ای کوچه و جامعه واحه

شدند و اگر جسارت و  دستان و گداها و دراویش تیدیل می حاشیه پرتاب شده و به تهی ها از بدنه جامعه کنده شده و به انسان

 و بهیافتند  میرفته رفته قدرت  کردند، میای سیر  راهزنان که در فضاهای بین واحه. پرداختند ی میراهزن نیرویی در تن داشتند به

به  رای بزرگی ها حملههای کوچک،  های پراکنده و دزدی اکنون به جای حملهند. دش میتبدیل لشکر  تر و گاه به های بزرگ دسته

ای  شهری و واحهند. وقتی که این افراد از بیرون از فضای فتگر مینهایت حکومت مرکزی را به دست  در و ندداد سازمان میشهرها 

متن را جامعه که قصد تصرف  کردتلقی  ای ی حاشیهها انسان توان را می ها آنشوند، از دیدگاه جامعه شناسی  میوارد فضای شهری 

آید. این انسان  میبه وجود ای  هد. پس تقابلی میان انسان متن )که همان انسان شهرنشین و واحه نشین است( و انسان حاشیندار

و  شده تکرارچنین فرایند مشابهی  . پس از چندیشود میکند و سپس خودش تبدیل به متن  میدتی بر متن غلبه م ای حاشیه

توان گفت که همواره  میشوند. پس  میمسلط متن  برو  شدهشود و افراد دیگری صاحب قدرت  میمانند یک چرخه از ابتدا آغاز 

بار تغییر و انتقال قدرت،  . ضمن توجه به این نکته که در هرداشت متن در دوران پیشامدرن وجود یک فرایند از حاشیه به

 یم. کنمشاهده  رانی ی حکمها را به هنگام افول سلسله ها توانیم نمود این بحران میشود که ما  میی مختلفی ایجاد ها بحران

رو به افول  ها در حال تکرار است و این گونه نیست که در مقاطع خاصی که سلسله هاما در دوران مدرن این اتفاق هر روز

کند،  میای متن را تصرف  دانیم که هنگامی که انسان حاشیه میای وارد متن شده و آن را تصرف کنند.  ی حاشیهها هستند، انسان

های زندگی  ه ادغام است. زبان و فرهنگ و شیوهیری پدیدگ شکل ،مدت این تنش طوالنیحاصل تنشی وجود خواهد داشت.  ها مدت

های  داد و ما آن را با دوره آمیزد. این پدیده در دوران پیشا مدرن هر از چندگاهی رخ می ها با جامعه متن در هم می آنو معماری 

دائمی در شهرها منجر  دادی هر روزه است و به پدیده غریبگی توانیم بشناسیم. اما در دوران مدرن، روی تفکیک شده تاریخی می

 است.  شده

، انسانی است که از فضای بیرون متن آمده و قصد ورود به متن را دارد تا بعدها به انسان متنی تبدیل بشود. ای هانسان حاشی

گیری فضاهای  ای امری مزمن، دائمی و همیشگی است. حاصل تقسیم کار، جدایی کار و سرمایه و شکل گیری انسان حاشیه شکل

آن  شدت مدرن بر در دوراناما این برخورداری و نابرخورداری که در دوران پیشامدرن نیز بوده، اگرچه وردار و نابرخوردار است. برخ

تمرکزها، ها،  ها، تفاوت بر جدایی طور عمده به داری است، است. قاعده عمومی جامعه مدرن که نام دیگر آن جامعه سرمایه افزوده شده

دارای ارزش بیشتری در کنش با تمرکز سرمایه  و فضاها ها از زمین ی است. در چنین سازوکاری، برخی و عدم تمرکزها مبتن

ها  های تجمع و مقیاس منطق عمومی این جدایی سازی سود و صرفه داری، همچون بیشینه های عمومی سرمایه شوند. قاعده می

شود  ندارد، در جایی متمرکز میش سرمایه به یکسان در همه جا وجود امکان پراکنکمیاب است،  یاز آنجایی که سرمایه عاملاست. 

خودش را در نقاطی پناه دهد که بتواند سود خود را  تا کند میسرمایه است که مهاجرت این نخست، پس و از جایی دیگر تخلیه. 

و این به  کند میحرکت و مهاجرت  رمایهس یعنی سرمایه به وسیله انسان مالکان هستند. دار سرمایه، سرمایه ن. حامالافزایش بدهد



تهی شدن سرمایه در . ای، اما از نوع ثروتمند آن است نخستین انسان حاشیه گیری جایی و شکل حلقه اول جابه گیری مفهوم شکل

نیروی ند. ک دچار خأل کرده و عامل دیگر، یعنی نیروی انسانی را وادار به حرکت و مهاجرت مینقاط مبدأ، ساختار جامعه مبدأ را 

و به آن دلبستگی ندارد.  ش نیستیخو ای به دنبال تبار سرمایهکنده شده از مکان خود، بر خالف دنیای پیشامدرن، دیگر  انسانیِ

ی ها به دنبال کار و درصدد استفاده از فرصت کَنده شده و رها، آزاد است که نیروی کار خود را به هر سرمایه دیگری متصل کند و 

جا  هایی که پیش از این سرمایه به آن زند؛ یعنی به همان مکان ایی که سرمایه، پیش از آن رفته، سر میهر جشغلی به 

هردوی این  دست. ای تهی آید: انسان حاشیه وجود می ای به شکل دیگری از انسان حاشیه ،، در این مرحلهبنابرایناست.  کوچیده

تواند  میآیند و عضوی از متن نیستند. درست است که آن دسته ثروتمند  میبه حساب  ای هی حاشیها در زمره انسان ها انسان

آیند. حضور  میبه حساب  ای هی حاشیها هم جزئی از انسان ها آنخودش را زودتر با مفهوم شهر و متن انطباق بدهد، ولی به هرحال 

خواهد خودش را خیلی سریع با متن  میکند. یک نوع سکونتی است که  می، دو نوع سکونت را در این مناطق ایجاد گروهاین دو 

، در نتیجه به ی میان خود و متن داردها منطبق بکند و به دنبال کسب اعتبار از متن است که در نتیجه سعی در پر کردن شکاف

وران رسیدگی، تظاهر، بروز رفتارهای یی از قبیل تازه به دها ما اینجا با پدیده .رود می ها سمت اشکال گوناگونی از این سکونت

کنید که  میمشاهده  گاهشویم.  میی مصرف( مواجه ها ناهنجار )چه در معماری و شهرسازی و چه در زندگی روزمره و چه در نحوه

دیرینه کوشد بر متن  کند و می انه سر بلند میشود که خودنمای میدر یک شهر به یکباره ساختمانی ساخته  ای جاافتادهوسط بافت 

وپایی ی ارها ژاپنی و یا سبک ،چینیاز معماری اسپانیایی، رومی،  ها اگر هم دقت کرده باشید معموالً در این ساختمان فخر بفروشد.

ن این اکنیم که ساکن میافتد. بعد از مدتی هم مشاهده  میشود و انواع تظاهرها در آن اتفاق  مانند سبک روکوکو استفاده می

از اگرچه در داخل متن قرار گرفته، اما  ها اهند ظاهر خودشان را به مانند ساختمانشان تغییر بدهند. این انسانخو میساختمان هم 

 برسندبه قدرت  توانند نمیداریم که  ای هی حاشیها دیگری از انسان گروهد. اما نآی میشمار  به ای هانسان حاشیشناختی  منظر جامعه

یی خود را با همان روستا سکونت شیوهو همان  رانده شدهاین افراد به حاشیه شهرها  ،یجهقدرت بشوند. در نت مناسباتو وارد 

ها مصالحی همچون خشت و گل و سنگ، تفاوتی با سطل حلبی  کنند. برای آن دستی و دورریزهای زندگی شهری برپا می مصالح دم

به  ، ثروتمند و فقیر،ای های حاشیه و ارزان بودن آن است. انسان در دسترس بودن مصالح مهم، و الستیک و پالستیک ندارد. 

های  های انسان جا شیوه برخورد انسان متن با این گونه کنند. اما در این شورند و متن خود را ایجاد می های گوناگون بر متن می شیوه

واند شیوه و سبک نگرش خود را بر متن از پیش ت ای ثروتمند حق دارد و می حاشیه . انساناستآمیز و ناعادالنه  ای تبعیض حاشیه

ثروتمند به راحتی به درون  ای هحاشی های انسانست، چنین حق و قدرتی را ندارد.  د ای تهی موجود تحمیل کند، اما انسان حاشیه

  شوند.  ود شهری پرتاب میدست به بیرون از ساختارهای موج تهی ای هی حاشیها اما انسان ،شوند و در آن ادغام می یابند میراه  متن

به  تداوم آنانقالب و ، ی پس از اصالحات ارضیها سال رویدادهای. گیرد شکل می ها انواع و اقسام تنشو  ها واکنشجا  در این

 ، همگی از این دست هستند. آباد و اکبرآباد و مشهد و اصفهان سلطان ماجراهایی همچون شورشاز جنگ و  پسدوران 

ی غیررسمی از نگاه حاشیه و متن است. حال سوال این است ها کردید، ورودی به موضوع سکونتگاهمطالبی که بیان 

 ی غیررسمی چه باید کرد؟ها در سکونتگاه ها که برای بهبود کیفیت زندگی این انسان

این است و نباید روبه رو  ای هبا پدیده انسان حاشی ای، یابی به آرامش توسعه چند دهه آینده و تا دستما تا من معتقدم که جامعه 

های حاشیه و  بلکه، تقابل انسان دانیم.بمسئله را تمام شده و امری در گذشته تلقی کنیم و جامعه خود را تنها تشکیل شده از متن 

ما جامعه  .کنیمریزی  برای آن برنامهو باید درباره آن بیاندیشیم  ها منجر شده، امری هر روزه است جاشدگی دائمی انسان متن، که به



را به رسمیت  ای هشود که انسان حاشی میکه چگونه  شی از آن را دائماً خواهیم داشت. اینی سیاسی ناها متن و حاشیه و تنش

است که  ای نظری و عملی بندی کرد، پروژه شود که فرایندهای ادغام آن را در فضای متن سامان داد و قاعده میشناخت و چگونه 

 . ایرانی است نیازمند دانشی از جنس

جا بلند شده و به مناطق  شوند، از آن میموقعی که در جاهایی که ناامن هستند انباشته  ها طور که بیان کردم، سرمایه همان

و  ها توانند صرفه میمانند و چرا ن در همان نقطه اولیه نمی ها بررسی کنیم که چرا سرمایهسازوکار را روند، ما باید این  میامن 

یعنی  :ن بیاندازیمناه را به گردن جمعیت زیاد مهاجراتوانیم تقصیر و گ میرا که در آنجا وجود دارد را استفاده بکنند. ما ن ییها مزیت

زایی و  پس از آن، به دنبال اشتغالو  ها. و جز آن« مهاجر از روستاها جمعیت»، «جمعیترویه  رشد بی»که سر دهیم ناله و فغان 

شغلی را به چندین نفر توزیع کنیم   کنیم و بیکاری را رفع کنیم و هر فرصت« خوداشتغالی»که چگونه  های منفعالنه بگردیم حرکت

 های از این قبیل بپیچیم. و نسخه

رادر جای  ها بتوانیم سرمایه های از باال دیکته شده پس چه کنیم که بدون نیاز به قوه قهریه دولت و یا فشار سنگین برنامه

ی ناشی از تجمع مرکز ها استفاده بکنیم؟ درست است که از صرفه ها آن مکانی و اکتسابی یها از مزیت خودشان تثبیت کرده و

تواند از مزیت  میکنند. مثالً کسی که در سیرجان است استفاده  ها مزیتانواع دیگر توانند از  میتوانند استفاده بکنند ولی  مین

مزیت مکانی خودش که همان  تواند از میمکانی خودش برای نزدیکی به بندرعباس استفاده بکند و یا کسی که در شبستر است 

یابی کنیم و  دشت وسیع و نزدیکی به مرز بازرگان است، بهتر استفاده بکند. ما باید از ابتدا به موضوع بنگریم و برای آن ریشه

کنیم و هنگامی که  میمشاهده رویدادها را  گونه است که آخرین حلقه اینشیوه برخورد معمول رف کنیم. اما را برط مانمشکالت

معلول  راه حل به این ترتیب،است.  ها گوییم که مقصر همین غیررسمی میگیرد،  میشکل  می و یا شغل غیررسمیسکونتگاه غیررس

عوامل  ی قبلی موضوع را بررسی کرده تا به بنیاد قضیه که سرچشمه مهاجرتها ما باید سامانه .ایم را به خود معلول موکول کرده

 کنیم. اقدام است برسیم و از آن نقطه  سرمایه و کار

جا است که ایران هنوز  توانیم شیوه کشورهای دیگر آزمون کنیم. مشکل این توسعه هر کشوری راه حل خود را دارد. ما نمی

ای  داری ایران باید از چه شیوه داری در هر کشور به روشی متفاوت ایجاد شد، اما سرمایه د. سرمایهاست شیوه خود را بیاب نتوانسته

و ورود به دنیای  داری سرمایه گیری برای شکل راه حل ایرانی مد؟ ماآ ه آن از چه راهی باید به دست میگرفت و تجرب شکل می

و در مجموع در هر جایی هم که  کردیمریخته و شلخته استفاده  و درهم ی مغلوط و مخلوطها یم و در نتیجه از روششتندا مدرن را

گیر  حاال گریبان ی وارداتی بوده و این مسئله از صدر مشروطیت تاها ی خاص ایرانی نبوده، بلکه راه حلها مداخله کرده ایم، راه حل

ی ها را به انسان ها آنرا گرفته و روانه شهرها کرده و  ها آنی ها ی خودمان را از بین برده، زمینها ما بوده است. یعنی ما فئودال

را به انسان  ها آنایم و به شهرها کشانده و  ی خودشان در روستا کندهها را از زمین ها ایم. رعیت ثروتمند تبدیل کردهای  هحاشی

تی ناقص تبدیل کرده و در روستاها و های خودمان را به موجودا نشین . کوچایم و دوره گرد و دستفروش و ... تبدیل کردهای  هحاشی

دار خودمان درست بکنیم، نه توانستیم کارگر خودمان را  ایم سرمایه ما نه توانسته ساز اسکان دادیم. شهرهای مصنوعی و دست

ا به آن داری خودمان را تولید کنیم و برمبنای آن چیزی که در جامعه ما مرسوم بوده و م بسازیم و نه توانستیم مناسبات سرمایه

 عادت داریم الگویی را برای خودمان ابداع بکنیم. 

رو )در فالت  ای و کوچ های شهری، واحه ان انسانمداری باید از درون ه به نظر من، توسعه کشور و تجربه ایرانی سرمایه

زندگی در این سرزمین بیرون های  ها و شیوه و اشکال دیگر انسان نشین )در کناره دریای آزاد( مرکزی( یا انسان دریانورد و ساحل



داران ونیزی از درون بازرگانانِ دریانورد بیرون آمدند،  دارها و سرمایه داران انگلستان از درون اجاره گونه که سرمایه همانمد. آ می

کن اهای س سانکشید. به هر حال باید بر کشاکش میان ان داری خود را از درون ساختار طبیعی خود بیرون می ایران نیز باید سرمایه

های متفاوت و تعریف نشده را از میان برداریم، تخت قاپو کنیم،  آن نبود که گونه ،کرد. راه حل در سرزمین، به روش خود غلبه می

 وار به این سو و آن سو گسیل کنیم. ها را انبوه روستاها را تجمیع کنیم، انسان

ها هست، از حکمتی محلی برخوردار بودند.  اند، منطقی در درون ان شکل گرفته یها به دلیل تک تک شهرها و واحه

ها را از میان برد و تجربه دیگران را، به روش صنایع مونتاژ و وارداتی، در  ها و انباشت ماجراجویی مدرن در ایران، همه این داشته

 بندی و پیاده کرد. ایران سرهم

باید ما تا بر بنیاد آن بتوانیم به تجربه خود سروسامان بدهیم. . هستیمتوافق عمومی  ونظام منسجم فکری نیازمند ما 

، حکمت نظیر ما دهی کنیم. این مزیت، جغرافیای بی وکار و مشاغل خود را سازمان های خود را بشناسیم، و شبکه بزرگ کسب مزیت

افزایی  تواند با دیگران نیز هم ناپذیر است و در عین حال، می قابتاست. مزیتی که ر اوری او محلی ما و تاریخ انسان ایرانی و رمز تاب

 شود. کند. بنیاد صلح نیز بر همین مبنا برپا می

 


