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چكيده
های رایج  گرفته است. پژوهش فروش در فضای شهری انجام حاضر با هدف فهم هستیِ دستپژوهش 

اند.  گذاری و ساماندهی نوشته شده شناسانه و با هدف سیاست فروشی در چارچوبی آسیب دربارۀ دست

تر  فروش و نسبتش با فرم روابط اجتماعی در فضا کم این در حالی است که فهم هستی و کیستی دست

گذاری   ای از ساماندهی، قانون فروشی در چرخه رو، مواجهه با دست وجه قرار گرفته است. ازاینموردت

خورند. مسئلة پژوهش حاضر این است که  گذاری قرار گرفته است که غالباً شکست می و سیاست

رو با  توضیح است و ازاین های فضامندش با غریبة زیمل قابل واسطة ویژگی فروش به هستیِ دست

رو، وجود و حضور او همواره محل  خورد. ازاین بودن و سیالیت گره می بودن، مرزی عی بیروننو

کند. روش پژوهش حاضر  منازعه و تنش است؛ چراکه نسبتی با منطق منافع، فضا و قدرت برقرار می

ن و نگارانه است؛ در این پژوهش با بررسی مجموعة مصوبات و قوانی ترکیبی از مطالعة اسنادی و مردم

نگارانه در محدودۀ چهارراه ولیعصر تالش شده است هستیِ اجتماعی  های مردم همچنین انجام مصاحبه

فروش  بندی مفهومی دگرگونی از دست فروش در این محدوده تحلیل شود و صورت و فضامند دست

همچون غریبه ارائه گردد. 

 فروش، چهارراه ولیعصر، فضا. غریبه، دستواژگانکليدی:
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دمهمق

ترین محورهای حیات شهری است. نسبت  یکی از عمده  جدال بر سر فضا و دراختیارگرفتن آن

ای است درخور پژوهش که مطالعات رایج دربارۀ شهر کمتر  قدرت، شهر، فضا و مقاومت مسئله

شناختی و منطقی  فروشی، غالباً ذیل فهمی آسیب پردازند. فهم مسائلی از قبیل دست بدان می

ای  فروش در نسبت با فضا نه همچون مقوله ستی خالصه شده است. فهم دستپوزیتیوی

ای دگرگون با  شناختی که همچون ضرباهنگ حرکت، قدرت و مقاومت نیازمند مواجهه آسیب

فروشی، در  های زیست شهری، همچون دست کردن پدیده ها است. خالصه این قبیل پدیده

دام چرخة انضباط، ساماندهی، قوانین و مقررات و های رایج، در نهایت افتادن در  بندی صورت

 خورد.   اتفاق موارد شکست می ای که در اکثریت قریب به مانند آن است. چرخه

دادن به این  فروشی فهم هستیِ او در فضا است. بدون پاسخ گام اول مواجهه با پدیدۀ دست

ائة هر راهکار و راهبردی توان توضیح داد ار فروش را چگونه می پرسش که هستیِ فضامند دست

شود در وهمی  نامیده می« آسیب اجتماعی»معنا خواهد بود. منطق رایج اندیشیدن به آنچه  بی

پوزیتیویستی قرار دارد و با تفکیک جزء از کل و فرض بداهت پدیدۀ مورد بررسی بدون درک 

های نگاه  ستب کند )برای بن گذاری حرکت می عمق روابط اجتماعی به سمت راهبرد و سیاست

 (. 1911های اجتماعی بنگرید به: مهاجرانی و حیدری،  پوزیتیویستی به آسیب

ترین بحران در  انگاری در فهم و تعریف این پدیده رایج فروشی و ساده انگاشتنِ دست بدیهی

فروش و بردنش در تعاریف رایج  سازی دست قبیل است. بدیهی  هایی از این مواجهه با پدیده

چیز واضح است. اما  کند که همه انگارانه را ایجاد می شناختی و ... این تصور ساده بحقوقی، آسی

فروش صرفاً یک  توان فهم کرد؛ دست فروش را جز در نسبت با فضا، حرکت و منافع نمی دست

ای از منافع اقتصادی  شناختی نیست، بلکه یک موقعیت فضایی در نسبت با شبکه شخصیت روان

فروش حضور در فضاهایی است که تالقیِ تراکمی از  اهیتِ وجودی دستو اجتماعی است. م

حال محل  ها حاضر است سیال و درعین فروش در آن حرکت و منافع است. فضاهایی که دست

عیار بر سر تسخیر فضا در این نقاط  های مختلف اجتماعی است، لذا نزاعی تمام برخورد گروه

 وجود دارد.
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هایی که در آنجا  ارراه ولیعصر است با طیف بزرگی از گروهیکی از این فضاهای خاص چه

خواه در فضای چهارراه ولیعصر هستند  ترین نیروهای سهم فروشان یکی از اصلی حاضرند. دست

ای که در  اند. رابطه ای چندوجهی با سایر نیروهای حاضر در این فضا قرار گرفته و در رابطه

قد برای تسخیر فضا را به راه  ستی شده است و نزاعی تمامای آنتاگونی غالب اوقات بدل به رابطه

 انداخته است. 

فروشانِ این محدوده موضوعی پرمناقشه  های رایج برای مدیریت و ساماندهی دست سیاست

اند و گاه به سمت  فروش حرکت کرده ها گاه به سمت حذف دست بوده است. این سیاست

چندان باثبات با  های مختلف نیز در وضعیتی نه گروه رهاکردن و یا ساماندهی آنان. در این بین

هنری حاضر در -های فرهنگی اند؛ برای مثال مجموعة تئاترشهر و گروه فروشان قرار داشته دست

فروشان بوده و گروه دانشجویان در تعامل بیشتر  فضا عمدتاً خواهان حذف یا ساماندهی دست

های مختلف حاضر در فضا، این  رغم حضور گروه اند. همچنین علی فروشان قرار داشته با دست

ها در فضا وجود  ها بر سر حضور آن  اند که طی یک دهة اخیر عمدۀ درگیری فروشان بوده دست

 اند.  ترین مسائل محدوده شده نوعی تبدیل به یکی از مهم داشته و به

هم این پدیده به ها برای ف رسد که عمدۀ این پژوهش با مراجعه به مطالعات گذشته به نظر می

هایی برای ساماندهی  اند که طرح اند و تالش داشته حرکت کرده  شناسانه های آسیب سمت کلیشه

شناسانة پدیده در نسبت با  ارائه کنند. یعنی افتادن در دام راهبردگرایی صرف بدون فهم هستی

بازآرایی فروش را در افقی دگرگون  بندیِ دست زمان. پژوهش حاضر تالش دارد صورت-فضا

کند و سطحی دیگر از تحلیل این پدیده را ارائه نماید. مسئلة اساسی پژوهش حاضر این است 

فروش در چه نسبتی با سایر  فروش چگونه قابل توضیح است؟ دست که هستی فضامند دست

جای درگیرشدن در  ها به خواه از فضا قرار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش های سهم گروه

فروش در عین  شناسی فضا را وارد معادله کرد. دست باید جامعه شناسی می و آسیبشناسی  جرم

دیگر نسبت به  عبارت اینکه واجد نوعی آوارگی است توأمان نوعی پیوستگی با فضا نیز دارد. به

گاه به نظر  گونه باشد، آن کند هم دور است و هم نزدیک. اگر این فضایی که در آن کار می

، در اندیشة زیمل، فهم کرد؛ بنابراین، هدف 1توان همچون غریبه روش را میف رسد که دست می
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فروش، ذیل مفهوم غریبة زیملی است، تا از  اصلی پژوهش حاضر، ارائة تصویری از سوژۀ دست

فروش در تحقیقات رایج را به چالش کشید و فهمی  بندی مفهوم دست این طریق بتوان صورت

 ارائه کرد.  1ماندگار ات شهری به صورتی درونفروش در منطق حی از هستیِ دست

پيشينۀتحقيق

انسانی دارد،  ی طوالنی در مطالعات علوم ا فروشی سبقه پیشینة مطالعات پیرامون موضوع دست

آید مسائلی را رقم  فروشی و تعارض منافعی که به سبب حضور او در فضا پدید می مسئلة دست

 .ه استگرفت هایی صورت زده که حول آن پژوهش

فروشی در فضاهای عمومی شهر  ( ذیل پژوهشی در باب دست2111) 2برای مثال اونجاریا 

مثابة تهدیدی برای فضاهای شهری، از ضرورت  فروشان به رغم تلقی مرسوم از دست بمبئی، علی

( در 2119) 9دارد. اشنایدر فروشان در نحوۀ کارکرد فضاهای عمومی شهر پرده برمی حضور دست

فروشی میان طبقة  ویژه دست ای بر روی ترویج مشاغل کاذب به نسبتاً مشابه، مطالعهپژوهشی 

حال تعارض موجود  دهد. تأکید وی بر وابستگی متقابل و درعین کارگر در شهر دهلی انجام می

های زندگی و طبقة متوسط نوظهور برای تأمین سبک زندگی  میان طبقة کارگر برای تأمین هزینه

ای  ( در مطالعه2119و همکاران ) 4شهری جهانی است. در همین سال، اوسو النجدید خود در ک

پردازند. نقطة  فروشان در فضاهای شهری آکراسیتی می به دینامیک فضایی و زمانی حضور دست

مثابة   فروشی به فروشان به دست اتکای این پژوهش تعارض و تضادی است که میان نگرش دست

مثابة یک تهدید وجود دارد؛ پژوهشگر در این  ی و مدیریت شهری بهشیوۀ ارتزاق و تأمین زندگ

میان سعی دارد تا با رویکردی نو میان الزام تأمین فضاهای شهری زیبا و امکان تأمین نیازهای 

( نیز در 2111) 5ویژه مهاجران، تعادل برقرار سازد. آداون اجتماعی شهروندان، به-اقتصادی

فروشان و  های ناشی از برخورد قانون با دست ها و بحران به چالشای بر روی همین شهر  مطالعه

( نیز بر ابعاد گوناگون و 2111) 1پردازد. مطالعة ایزرات و آدام های اجباری آنان می جایی جابه

 فروشان در فضاهای عمومی شهر داکا متمرکز است. های ناشی از حضور دست چالش
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فروشان در فضاهای شهری،  رات حضور دستهای داخلی در خصوص ابعاد و اث در پژوهش

( مطالعة خود را با تمرکز بر تأثیرات حضور و عدم حضور 1914فر و همکاران ) نظم

فروشان بر ترافیک پیاده و سوارۀ شهر لنگرود، به کشف رابطة همبستگی میان تعداد  دست

وهشی ( در پژ1911دارند. مصمم و همکاران ) فروشان و حجم ترافیک محدود می دست

فروشی زنان در متروی تهران پرداخته و آن را یکی از ابعاد  تر، به مسئلة دست نگرانه جامع

به   دانند. اما در نهایت با وجود پرداخت گسترده گسترش اقتصاد غیررسمی در دو دهة اخیر می

شود، نه شناختی عمیق و دقیق از شرایط کالن  مفاهیمی چون اقتصاد غیررسمی، آنچه حاصل می

نگرانه در  اقتصادی و عوامل گسترش مشاغل کاذب در تهران که راهکارهایی جزئی و غیرواقع

بخشی به مشاغل کاذب یا ارائة تسهیالت خوداشتغالی به آنان است. صادقی و  خصوص رسمیت

تهران  11فروشان منطقة  ( در مطالعة دیگری که به پژوهش در باب دست1911همکاران )

رغم تقبیح برخوردهای سلبی از سوی مسئولین با  رویکردی مشابه و علی پردازد، ضمن اتخاذ می

شهر تهران معرفی کرده و  زای اقتصاد کالن مثابة وجه غیررسمی و آسیب فروشان، آنان را به دست

( به 1914پور ) نماید. طالب منظور رفع این معضل در سطح کالن ارائه می راهکارهایی را به

فروشی است و از نیاز  های دست پردازد و در پی انگیزه فروشان می تحلیل تجربة زیستة دست

مالی، دستیابی به درآمد مناسب، عدم لزوم پرداخت اجاره، استقالل کاری و روزمزد بودن 

  برد. فروشی نام می های دست عنوان جذابیت به

بحث از  توان افزود که برای پرهیز از اطالة های بیشتری را نیز می به این فهرست پژوهش

ها در این حوزه است )خصوصاً  کنیم. آنچه محور مشترک غالب پژوهش  ها عبور می آن

فروش چه باید کرد؟ اما این که  اند که با دست های داخلی( حول این سؤال مطرح شده پژوهش

زمان پیرامون خود دارد سؤاالت و مفاهیم -فروش کیست و چه نسبتی با شهر و فضا دست

گیری از مفهوم غریبة زیملی به آن  که پژوهش حاضر سعی کرده است با بهره اند مغفولی بوده

 پاسخ دهد.

غریبهومسئلۀفضا

نیست. « من»رسد. غریبه شخصی است که مثل  غریبه کیست؟ پاسخ این سؤال بدیهی به نظر می

ارد که تنها به این بستگی د این بدان معناست که غریبه یک موقعیت ساختاری است زیرا غریبه نه
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دیگر، ساخت اصلی  عبارت کیست، بلکه به بستر زمانی و مکانی تحلیل نیز بستگی دارد. به« من»

کند  ساخت است تغییر می غریبه در طول زمان و مکان و با توجه به شخصی که درحال

(Marotta, 2017: 9 برای زیمل، غریبه نه آواره است و نه ساکن در یک مکان، بلکه ترکیبی از .)

جاست در کنار  ماند. همین رود و هم می دو حالت است؛ غریبه هم نیست هم هست؛ هم می این

ما، اما انگار در کنار ما نیست. او آوارۀ بالقوه است، اما به رفتن هم کامالً مختار نیست. او جزئی 

(. در اندیشة زیمل، اگر Simmel, 1908کند ) از کل است که از خصوصیات کل تبعیت نمی

نوعی جداشدن از فضا است، نقطة مقابلش، اتصال با فضا است. غریبهْ سنتزی است از آوارگی 

فضایی شرط امکان -دهد که روابط مکانی اتصال به فضا و انفصال از آن؛ این پدیدار نشان می

کسی نیست که « غریبه»سان،  حال نماد این روابط هستند. بدین ها و درعین روابط بین انسان

ماند. او گویی یک آوارۀ آید و فردا میردا برود، بلکه کسی است که امروز میامروز بیاید و ف

رابطه است. غریبه -بالقوه است. لفظ غریبه برای زیمل معنایی ایجابی ندارد و رابطه با او یک نا

حال گروه یک رابطة  کسی نیست که با او در پیوند باشیم؛ یعنی عضوی از گروه نیست اما درعین

او دارد. موقعیت غریبه در یک گروه از این واقعیت متأثر است که او به این فضا  ارگانیک با

هایی خاص را به درون این فضا آورده است که درونی  تعلق ندارد، مال اینجا نیست، اما کیفیت

و او شباهتی پیدا کنیم؛ غریبه از « من»این فضا نیست. غریبه به ما نزدیک است تا جایی که بین 

گسترش یابند و ما را به یکدیگر متصل « ما»ها ورای او و   ست تا جایی که این شباهتما دور ا

  (.111-111: 1118)زیمل، توانند به هم متصل کنند  های زیادی را می کنند چون انسان

های  ( غریبه را فردی با آزادی1118–1858وتحلیل کالسیک گئورگ زیمل ) تجزیه

حال دور است. به همین ترتیب،  غیرمعمول توصیف کرد که از نظر فرهنگی نزدیک و درعین

توانند باشند. غریبه در اندیشة  آورد که بومی نیستند و نمی می خصوصیاتی را به ارمغان»غریبه 

ای را پیشِ روی جامعه  تر است و آینه دهندۀ یک نقطة تماس با جهانِ گسترده زیمل نشان

کنندۀ فضای موجود در داخل و خارج است و  (. غریبه بازنماییHarter, 2019: 78« )گذارد می

حال غریبگی یک فرایند ناملموس،  دهد. اما درعین میمند را نشان  یک بازیگر مجسم و بدن

تحرکی و  (. غریبه ترکیب تناقضی است بین کمMarotta, 2017: 10لغزنده و ناخودآگاه است )

شک، زیمل از این طریق تمایل دارد که مفهوم  (. بدون1181نشینی )ر.ک. دلوز و گواتاری  کوچ

مامی روابط انسانی حاضر است، حتی در غریبه را گسترش دهد. غریبه چیزی است که در ت
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شود؛ پس غریبه  ترین روابط ما نیز شریک عاطفی ما گاه همچون غریبه بر ما ظاهر می صمیمی

یک سنخ است و فراتر از یک بازیگر خاص. ما همه غریبه هستیم، به این معنا که فضا برای هر 

آزاد برای حرکت است. حال یک قلمرو  یک از ما توأمان از یک محدودۀ مشخص و درعین

غریبگی یک شرط همیشگی برای روابط انسانی است که سرگردانی و ثبات را توأمان به همراه 

(. همچنین غریبة زیمل یک شکل Bogard, 1999: 4-5دارد. غریبه یک سرگردانِ ثابت است )

طریق  شود و از این ای است که در یک دوگانگی فضایی بین مجاورت و فاصله تشکیل می رابطه

های مختلفی به خود بگیرد  ای که در آن جای دارد نقش تواند بسته به زمینه است که غریبه می

(Koefoed & Simonsen, 2011: 343.) 

در واقع، غریبه « بینیمش بینیمش. دیگریْ غریبی است که نمی ای است که می خارجیْ غریبه»

زمان پنهان و آشکار  یی است که همکند. این لوال آستانة بین دیگری و خارجی را اشغال می

به   (. غریبهMarotta, 2017: 9-10به نقل از  Kearney & Semonovitch, 2011: 5-6شود ) می

ریختی درک  مثابة نوعی انحراف و کج خاطر ماهیتش همواره در معرض این خطر است که به

ها است و این رو همچون نوعی  رشود چراکه تفاوتی است که همواره در معرض هنجا

 (. Marotta, 2017: 10-11به نقل از  Seidman, 2013, 5-14شود ) هنجاری دیده مینا

مرد »بسط و گسترش یافت. غریبه زیملی مبنای « غریبه»پس از زیمل ادبیات مربوط به 

انسان »( یا مفهوم 1144) 4( و شوتز1194) 9وود« 2وارد تازه»(، یا مفهوم 1128) 1پارک« ای حاشیه

( 1191) 1از استونکوئیست« 8المللی ذهن بین» یا« 1فرد جهان وطن»( و مفهوم 1152)1سیو« 5سیار

وجود آمده است که در حال بسط و   حال ادبیات جدیدی پیرامون غریبه به قرار گرفته است. بااین

 ,Stichweh؛  Dessewffy, 1996 Harman, 1998 &حک و اصطالح این مفهوم کلیدی است )

 (. Marotta, 2000 121به نقل از  Tabboni, 1995؛ 1997

                                                           
1 Robert Park 

2 The newcomer 
3 Wood 

4 Schutz 

5 The sojourner 

6 Paul C, G. Siu 

7 the cosmopolitan individual 

8 the international mind 

9 Everett Stonequist 
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توان آن را به طور قطعی تعریف کرد؟ شاید نه و  اگر غریبه مفهومی است چنین سیال، آیا می

شاید باید از تالش برای تعریف آن اجتناب کنیم زیرا همین سیالیت است که آن را به چنین 

 حال، سیالیتِ آن منافاتی با مطالعة (. بااینMarotta, 2017: 9-10کند ) ای قدرتمند تبدیل می ایده

 مند آن ندارد. نظام

مثابة غریبه دید. کنشگری که در عین اتصال به  فروش را به توان دست با این اوصاف می

حال بر آن فضا  فضا منفصل است. توأمان که مالک آن فضا است درعین فضای کارش از آن

د که بساطش را باید پهن کنمالکیتی ندارد. او در یک موقعیت مرزی قرار دارد در عین این

لحظة اضطراری بساطش را جمع کند. حضور او در فضا همواره بین تثبیت و  همواره باید در یک

فروش همواره در مرز فضاها است و همین موقعیت مرزی  عدم تثبیت در نوسان است. دست

رو  شود و ازاین تمامی واجد منافعی پایدار در فضا نمی کند. او به است که او را دور و نزدیک می

شود و همواره همچون یک غیر، یک بیرونی که در  تمامی نمادین نمی ارتی روانکاوانه، بهبه عب

زند و  ای که از مقررات و قوانین )نظم نمادین( تن می مانده شود. مثل پس درون است تصویر می

رو است که انبوهی قصه و داستان در مورد او  همواره موضوع عشق و نفرت است. دقیقاً ازاین

دار است. در عین  که فقیر است، پول اند. در عین این هایی درونی شوند که واجد تناقض یسروده م

فروش است و ... . او صاحب ملک نیست اما برای  که ساده و زحمتکش است زیرک و گران این

دهد اما درآمد دارد.  خود ملکی ساخته است. همواره در یک خط گریز قرار دارد، مالیات نمی

کند که بناست  وپا کرده است. در جاهایی بساط می ای دست د اما برای خود مغازهده اجاره نمی

فروش واجد یک تنش درونی  رو، دست شوند. ازاین جای کسب تبدیل می جای عبور باشند اما به

فروش در  زند. جایگاه متشنج دست است که فضا، قانون، حرکت و منافع را به یکدیگر گره می

ردگیری است.  وضوح قابل ای از قوانین و مقررات در این باره به مجموعه فضا و نظم نمادین در

دهد که در  خوبی نشان می همچنین گفتارها و جهان تجربة زیسته نیز این وضعیت غریبگی را به

 ادامه آن را روشن خواهیم کرد.
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روشپژوهش

 1و پالزای محدودۀ مورد مطالعة پژوهش، چهارراه ولیعصر تهران و فضای پارک دانشجو

ترین نقاط شهر تهران است. چهارراه  ترین و استراتژیک تئاترشهر است. این محدوده از مهم

های تهران )خیابان انقالب و خیابان ولیعصر(  ترین خیابان ولیعصر محل تقاطع بلندترین و مهم

اش شاهد  ترین فضاهای شهری تهران است و به سبب موقعیت مکانی بوده و از قدیمی

دهندۀ  ( نشان1نقشة )شماره  های مردمی بوده است. دهای تاریخی معاصر ایران و تجمعرخدا

ها در تمام این محدوده  فروش هرچند دست موقعیت محدودۀ موردمطالعه در عکس هوایی است.

تری دارند و در  شده تراکم بیشتر و حضور پررنگ های مشخص حضور دارند اما در قسمت

 این فضاها حاضرند.  ساعات مختلف روز و شب در

 
:موقعيتمحدودةموردمطالعۀپژوهش1نقشۀشماره

برد. در روش اسنادی قوانینی با  نگاری بهره می پژوهش حاضر از دو روش اسنادی و مردم

فروشان چهارراه ولیعصر موجود  هایی که پیرامون دست فروش و نیز مصاحبه موضوع دست

مثابة  فروش به ر این بخش نسبت این قوانین با سوژۀ دستبودند، مورداستفاده قرار گرفتند. د

 گیرد.  غریبة زیملی مورد واکاوی قرار می

                                                           
تری را به خود اختصاص داده و  گرفته از میادین و آگوراهای یونانی است که امروزه معنای بسگانه نشأت این واژه 1

 شود. به فضاهای شهری و فضاهای عمومی اطالق می
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شود. مشاهدۀ همراه با  های مشاهده و مصاحبه استفاده می از روشهمچنین در این پژوهش 

زمان تحلیل اسناد و مدارک،  توان روشی برای مطالعة میدان تعریف کرد که هم مشارکت را می

نگری را با یکدیگر  حبه با پاسخگویان و افراد مطلع، مشارکت و مشاهدۀ مستقیم و درونمصا

هایی که اصطالحاً به  کند. بر حسب ماهیت اکتشافی پژوهش در این بخش، از مصاحبه تلفیق می

  شوند استفاده خواهد شد. بدین معنا که در این شناخته می« بدون ساختار»یا « باز«  مصاحبة

های معمول در  ای از دل تماس نشده ریزی ت مصاحبه به طور غیرمعمول و برنامهپژوهش فرص

 آید. میدان پدید می

که  طوری زمان و تعداد مصاحبه و حضور در فضا تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است. به

صورت مرتب در  به 1911ماه سال  پژوهشگران به مدت چهار ماه در حدّ فاصل مرداد تا آبان

مصاحبه  21کردند؛ در مجموع تعداد  برداری می حضور داشته و از مشاهدات خود یادداشتفضا 

فروشی و مجموعة تئاترشهر،  مصاحبه با فعالین مدنی در حوزۀ دست 21فروشان و  با دست

داران، هنرمندان تئاتر، مدیریت مجموعة تئاترشهر و مدیران شهری مربوطه انجام شد و  مغازه

 ت.ی زیملی مورد تحلیل قرار گرف«غریبه»سازی در چارچوب مفهوم  هنتایج پس از پیاد

هافروشیدرقوانينوسياستدست

فروشی قلمداد کرد بند دوی  توان آن را نوعی مواجهه با دست از اولین قوانین شهری که می

قانون  است. البته در این ماده 11/14/1994ها، مصوب  قانون شهرداری 55تبصرۀ یک از مادۀ 

ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره  صرفاً به وظیفة شهرداری

مثابة نوعی سد معبر نیاز به برخوردی  فروشی به آید که دست شود و طبعاً این استنباط پدید می می

، باز هم موضوع 1945قهری یا سلبی دارد. در اصالحات بعدیِ این ماده قانونی، مصوب 

ها  صراحت بیان نشد و مجدداً بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری فروشی به دست

رغم وجود قانون لزوم رفع   قانون شهرداری، علی 55. بر اساس تبصرۀ دوم ماده 1تأکید شده است

                                                           
 1994ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال  قانون اصالح پاره 55برابر بند الف تبصرۀ یک مادۀ  1

ها و  ها و میدان روها و استفاده غیر مجاز آن سد معابر عمومی و اشغال پیاده –1تبصرۀ  ؛ (21/11/1945مصوب )

دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن  های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان ها و باغ پارک

 .اقدام کند  له مأمورین خود رأساًجلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسی
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فروشان را ندارند. در همان بند نخست مادۀ  سد معبر، مأموران شهرداری حق توقیف اموال دست

فروش مجرم نبوده و نیست. در واقع  ، ذکر شده است که دست1994شهرداری مصوب  قانون 55

طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سد معبری برخورد کند و البته 

کنندۀ سد معابر معرفی شده  عنوان رفع اساس، شهرداری به سدکنندۀ معبر لزوماً مجرم نیست. براین

گری جرم تلقی  ها تکدی در قوانین موجود برای شهرداری .ع سد معبر را ندارداست، اما اجازۀ دف

فروشی  آوری متکدیان به شهرداری محول شده است. اما برخورد با دست شده و وظیفة جمع

 خاطر سد معبر.  خاطر مجرمیتش، بلکه به اگرچه وظیفة شهرداری است اما نه به

های فقیر  عنوان یکی از زیرمجموعه ه با متکدی بهرسد که هرچه قوانین در مواجه به نظر می

فقیر یک مجرم است اما -فروشی دچار ابهام است. متکدی صراحت دارند اما در مواجهه با دست

دهد، محکوم است.  حال که عملی غیرمجرمانه انجام می فروش درعین فروش نه! دست دست

کند: سد  ست که با فضا برقرار میواسطة نسبتی ا فروشی که به واسطة دست محکومیت او نه به

بایست سد  تواند حضور داشته باشد اما می معبر. جرم او بودن درون مرزهای فضا است. او می

شود، این است که معبر چیست؟ و در این  معبر نکرده و فضا را اشغال نکند. سؤالی که مطرح می

تواند معبر باشد،  جا می همه رسد معبر چیست؟ به نظر می-قوانین مالک تمیز دادن معبر از نا

دیگر فضا همواره نوعی معبر است. فضایی که معبر نباشد اساساً فضا نیست. فضا  عبارت به

 که مجرم نباشد.  فروش همواره محکوم است ولو این رو دست حاصل و بستر حرکت است؛ ازاین

حسوب شوند، در زعم مدیریت شهری معبر م توانند به ها همه می ها، میادین، پارک خیابان

واقع هر فضایی که گذرگاه شهروندان است، بخشی از معابر شهری است. آنچه در بطن این 

هایی که معبر نیستند  تواند در مکان فروش می قانون نهفته است این گزاره است که دست

فروش طبق قانون  دهد، چراکه دست نقطه رُخ می  فروشی کند. پارادوکس دقیقاً در همین دست

فروشی بپردازد. مسئله دقیقاً در  کنند به دست هایی که شهروندان از آن عبور نمی تواند در مکان می

فروشی اجناس و محصوالتش را در فضایی به عرضه  اینجا است که چطور ممکن است دست

ای  فروش سوژه رسد که در نظم قانونی، دست بگذارد که معبر هیچ انسانی نیست؟ به نظر می

کند  تواند اینجا یا آنجا باشد، اما نسبتی که او با فضا برقرار می و نه بهنجار. او میاست نه مجرم 

تمامی در  فروش به نخواهد داد که دست  کند. نسبتی که به نظر هرگز اجازه هستی او را تعیین می

 فضا و قانون پذیرفته شود. 
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آورده است.  فروش نوعی سرگشتگی نمادین در نظم قانونی پدید مختصات حرکتی دست

« مال»حال این فضا  او نیست، درعین« مال»کند، فضایی که  فروش در فضا حرکت می دست

که بخشی از  فروش در عین این همه است، اما دست« مال»کس دیگر هم نیست. این فضا  هیچ

نیست. او یک شهروند است و حق دارد از فضای « همه»است، عضوی از این « همه»این 

« همه»تواند از این فضا استفاده کند چون این فضا مال  حال نمی کند اما درعینعمومی استفاده 

ها  زمان عضوی از آن فروش هم کیستند که دست« همه»است. « همه»است. مسئله بر سر همین 

توان  است که در یک آن می« مردم»تهی  همان مفهوم یا دال میان« همه»هست و نیست. مفهوم 

شود  تلقی می« مطالبة مردمی»فروشی  ود. برای مثال وقتی برخورد با دستبود و نب« آن»بخشی از 

فروش که در هر موردی  تنها در مورد دست گیرد. نه مردم قرار می-فروش ذیل نا بالفاصله دست

مردم همچون عنصری -های قانونی است نا مفهومی بنیادین در ضرباهنگ« مطالبة مردمی»که 

حال نباید در فضا باشد،  ه در درون است و در فضا است و درعینشود. بیرونی ک بیرونی خلق می

پرتاب « آنجا»به « اینجا»محض اینکه از  به«. آنجا»، باید برود «اینجا»باید بیرون برود، بیرونِ 

است لذا دوباره باید به بیرون « اینجا»شود، آنجا هم برای گروهی دیگر از صاحبان منافع یک  می

ی مطلق است که دورِ «آنجا»ها چنین است. اردوگاه یک  نطق خلق اردوگاهپرتاب شود. اساساً م

خاطر  فروش به نگرانی داشته باشند. اما دست« مردم»ها و «اینجایی»دور است و نیازی نیست 

، «متکدی»، «خواب خیابان»تمامی به  گاه به هیچ« همة ما»ی است مثل «کش انسان زحمکت»اینکه 

« ما»تبعید شود. او مثل « آنجای مطلق»شود. او الزم نیست به یک  دیل نمیو ... تب« معتاد متجاهر»

 در نوسان باشد. « آنجا»و « اینجا»تمامی، برای همین باید بین  است اما نه به

انگاری  شود، در قانون مجازات اسالمی سد معبر نیز جرم جا ختم نمی اما ماجرا به همین

قانون مجازات اسالمی، سد  2ها و مادۀ  ئم و مجازاتبودن جرا نشده است بنا بر اصل قانونی

بر اساس این  .معبر و مرتکب آن مجرم محسوب نشده و سد معبر فاقد عنوان مجرمانه است

گری  تکدی»قانون، سدمعبرکنندگان تنها زمانی مجرم هستند که در راستای عناوین متفاوتی نظیر 

، شناسایی گردند که از لحاظ «غیرقانونی توزیع مواد»و « اخالل در نظم عمومی»، «و کالشی

طور از حیث حقوقی نیز به  فروشی است. همین حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دست

قانون  2ها و مادۀ بودن جرائم و مجازات قانون اساسی، اصل قانونی 91ترتیب مقرر در اصل 

ب، هتک حرمت یا مناس فروشی جرم نبوده و مستوجب برخورد نا مجازات اسالمی، دست
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شود،  فروشان نیز جرم تلقی نمی رسد، سد معبر دست ها نیز نیست. به نظر می مسئولیت کیفری آن

فروش که در  فروشی جرم نبوده و نیست، لزوم برخورد با دست بنابراین اگر سد معبر و دست

ها  و مجازاتبودن جرائم  اصل قانونی»دهد چیست؟ مگر  شدن نمی تمام این قوانین تن به نمادین

فروشی مصداق آن دسته  صراحت بیان نکرده است که دست به« قانون مجازات اسالمی 2و مادۀ 

گردند نیست؟ مگر تمام قوانین بر این وفاق ندارند  های اشغال فضا که مجرمانه تلقی می از شیوه

 فروش مجرم نیست، پس چه اصراری بر طرد او از فضا وجود دارد؟ که دست

فروش یک غریبه است. او به  تر دست ماند، به عبارت دقیق اهیتش به غریبه میفروش م دست 

حال هرگز  شود. البته او هرگز یک آوارۀ مطلق نبوده است درعین تبدیل نمی« من»دوست و به 

های رسمی و مجوزدار است،  محل کسب مغازه« اینجا»تعلق نداشته است. اگر « اینجا»هم به 

برود و آنجا نیز برای صاحبان منافع که در « آنجا»لق ندارد. همیشه باید تع« اینجا»فروش به  دست

آمده است. « اینجا»فروشی از جای دیگر به  است که دست« اینجا»اند یک  فضای خود تثبیت شده

حال  نشود و درعین« مالکان فضا»ای که موی دماغ  اندازه فروش همواره باید دور شود به دست

وکارش را پیش ببرد. او در سیالیت بین بودن و نبودن، رسمی و  بتواند کسبباید نزدیک بماند تا 

غیررسمی، قانونی و غیرقانونی در آمدوشد است. او غیررسمی است، مجرم نیست، الگوی 

کنندۀ غیرقانونی متفاوت  اشغال فضای او نیز مجرمانه نیست، او با فقیر، مُخِل امنیت و توزیع

فروش با آن مواجه  جازۀ حضور در فضا را ندارد. وجه سلبی که دستها ا مانند آن است؛ اما به

 فروشی را پدید آورده است.  است، فضا است. فضایِ کسبی که فقدان آن دست

های ساماندهی و  شدن تناقضات قانونی و مدیریتی موجود سیاست با پررنگ 1911در دهة 

شود.  فروشان مستولی می دستهای برخورد با  فروشان بر سیاست بسامان کردن وضعیت دست

از  1918فروشی)بخشنامه وزیر کشور( ابالغیة  دستورالعمل ساماندهی دست»در همین راستا 

قانون  11مادۀ  1و تبصرۀ  55مادۀ  2بند  برای اجرای تبصرۀ یک « سوی وزیر کشور به استانداران

قانون  11نامة اجرایی آن، مادۀ  وکار و آیین قانون بهبود مستمر محیط کسب 11، مادۀ شهرداری

قانون نظام صنفی و  85ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل اجرایی آن و مادۀ 

وکار  کسب»، «تولیدات ایرانی»حمایت از نامة اجرایی آن تهیه شد. در این دستورالعمل  آیین

بخشی و  انتظام»، «ایجاد بازارهای موقت و محلی»از طریق « سرمایه خانگی و فروشندگان کم

حال با ساماندهی این افراد از  است. درعین« فروشی ساماندهی افراد شاغل در پدیدۀ دست

https://shenasname.ir/organs/shahrdari/237-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/shahrdari/237-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/shahrdari/237-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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سد معبر و »، با جلوگیری از «روندان برای استفاده از معابر و فضاهای عمومیتضییع حقوق شه»

شود )مهدی  ، جلوگیری می«اشغال غیرمجاز معابر و فضاهای عمومی و نازیبایی منظر شهری

معاون عمران و توسعة امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان  نژاد جمالی

 (.1918ها،  شهرداری

که نه مزاحمتی برای  طوری باید ساماندهی شود به فروش می ریت شهری، دستدر تخیل مدی 

زمان -سان فضا فروشان را با مشکل مواجه کند. بدین سایر شهروندان ایجاد کند و نه کسب دست

دوراز معابر اصلی منتقل شود  فروش باید به مکانی دیگر به فروش باید محدود شود، دست دست

کمتری با زمان اوج عبور و مرور دارد، محدود شود. پارادوکس دقیقاً در  و یا به زمانی که تداخل

های آن هیچ نسبت وثیقی با ماهیتِ عینی و مادی  فروش و ایده جا است. ساماندهی دست همین

گذارانه در تخیلی سلبی با عنصری  سیاست-فروشی ندارند. نظم قانونی فروش و دست دست

خواهد آن  چرخد و می دهد مواجه است و لذا مدام دور آن می شدن نمی متحرک که تن به نهادینه

ناپذیر است. نظم  خاطر ماهیتش تثبیت فروشی به را تثبیت کند اما مسئله دقیقاً اینجا است که دست

شود دچار اضطرابی  سیال و زمانمند مواجه می-حقوقی هرگاه با امور متحرک-قانونی

و متغیر برای نظم قانونی همچون یک موی دماغ شود. امور متحرک، سیال  شناختی می هستی

کنند. هرچقدر که ساخت حقوقی میل به تثبیت دارد، ساخت اجتماعی میل به تغییر و  عمل می

که ساخت قانونی از چه مشرب و چه گفتمانی تغذیه کند میل به  سیالیت دارد. بسته به این

تعارضش با حرکت در فضای تصلب یا انعطاف آن بیشتر یا کمتر خواهد بود لذا نسبت م

 اجتماعی شدت و حدت متفاوتی خواهد داشت.

فروش در اینجا است که در ساحت مادی و مُتعین  پارادوکس قانونی در مواجهه با دست

تواند کار تلقی شود و مکان  فروش در اوج زمان عبور و مرور می حیات اجتماعی کار دست

مکانِ اوج عبور و مرور باشد تا -اید در زمانفروشی ب فروش هم در محل عبور است. دست دست

مکان اوجِ عبور و مرور باشد -فروشی که بیرون زمان بتواند سود اقتصاد الزم را کسب کند. دست

فروش است که او را در قوانین نیز به یک  تواند باشد؟! ماهیت غریبگی دست در عمل چه می

 ن و پر از تناقضات درونی است. کردنش ناممک کند که نمادین ماندۀ سمج تبدیل می پس

ساماندهی مشاغل »فروشی در مصوبة شورای اسالمی شهر تهران با عنوان  در تعریف دست

فروشی شغلی فاقد مکان  آمده است که دست 1911مصوب سال « کانون در شهر تهران سیار و بی



  
 
 
 
 
 

 81فروش به مثابة غریبه   دست

 

 

ه و یا در محل با مالکیت شخصی است، با خدمات یا اجناس محدود که از قبل تهیه و تولید شد

فروشی فقط  توان اطمینان داشت که مشکل دست شود؛ بنابراین می واسطه عرضه می تولید و بی

تمامی در گروه  فروش به اشغال فضا است، فضایی که در مالکیت شخصی او نیست. دست

شانس باشد و به فضایی دیگر که احتماالً  شود اگر خوش کنندگان از فضا پذیرفته نمی استفاده

شود تا همچنان  تر تحدید می اب میلش هم نیست، منتقل نشود حضور او به زمانی کوتاهب

طور  رسد او در هیچ گروهی پذیرفته نخواهد شد، همان تمامی بخشی از فضا نباشد. به نظر می به

ای که همیشه باید دور و  تمامی پذیرفته نشده است درست مثل غریبه که در قانون و در فضا به

 شد. نزدیک با

نگارانهفروشیدرمواجهاتمردمدست

های مختلف، هنرمندانی که در حال  ای است برای حضور گروه محدودۀ تئاترشهر عرصه

برگزاری تئاتر در داخل مجموعة تئاتر شهر بوده و یا هنرمندان دیگری که در حال اجرای هنر 

ضا حضور دارند. صورت تفریحی در ف های عامه هستند و یا حتی به خیابانی و نمایش

آئینی هستند، -هایی که در حال اجرای مذهبی گیری در کنار گروه های پهلوانی و معرکه نمایش

های پنهان، متکدیان و کودکان کار که ازدحام و موقعیت ویژۀ  های گوناگون و گروه اقلیت

تماعی، هنری ویژه، فعالین اج-های فرهنگی ها را به این فضا کشانده است، گروه محدوده، آن

فروشانی که این فضا برایشان نه فضا است و نه مکان؛  ها و دست های ادبی، افراد، هیپی انجمن

سان بازار  ها این فضا به ها نه ابعاد اجتماعی فضا مهم است و نه ابعاد هنری آن؛ برای آن برای آن

روزه  ی همهگاه مهم شهری واقع شده و جمعیت انبوه برقضا در یک گره ای است که دست مکاره

فروشان  فروشان فرصتی مغتنم است. امروز دست کنند و این شرایط برای دست از آن استفاده می

فروشانی که حضورشان  شوند. دست های حاضر در این فضا محسوب می ترین گروه یکی از مهم

 ها دارند.  ای با سایر گروه وجه افتراق ویژه

اند  ی از فضای رسمی در این محدوده تثبیت شدهگروه هنرمندان تئاتر که به مدد برخوردار 

کنندگان مواد  های جنسی، متکدیان و یا توزیع عرفی دارند. اقلیت-و بر فضا مالکیتی حقوقی

حال  ها نباید دیده شوند و درعین پذیری دارند. آن ای خاص با حرکت و رؤیت مخدر رابطه

در فضا در نسبت با مجرمیت  مختصاتشان برای نظم حقوقی مجرمانه است و لذا حرکتشان
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ها الزم نیست خیلی  حضور است. آن-ها نوعی نا شود و لذا منطق اصلی حضور آن تعریف می

 ها را ببینند.  الزم نیست آن« همگان»تر  دیده شوند یا به عبارت دقیق

جا  تواند حرکت کند و یک جا بماند. گدا می فروش باید هم دیده شود و هم یک دست اما

های جنسی اساساً  جا بماند، اقلیت که یک کننده مواد باید پنهان شود ولو این توزیعنماند، 

دهند و تنها از جانب خودشان باید دیده شوند و نیازی به  ای را تشکیل می های بسته گروه

فروش هم باید دیده شود، هم بماند و هم برای  شدن از جانب همگان را ندارند. اما دست دیده

 کند، هم مجرم است هم نیست، هم اینجا است هم اینجا مال او نیست، هم باید شدن تقال دیده

 بماند و هم آماده رفتن باشد. هم نباید سد معبر کند هم باید در معبر باشد. 

های اخیر شدت هم  ثباتی و تالطم اقتصادی سال گروه در فضا که با بی حضور مضاعف این  

وقوس این فضا بدل کرده است. دربارۀ  ترین کش مهمفروشان را به  گرفته است، حضور دست

 گوید: های گذشته یک فعال مدنی می فروشان در فضا طی سال علت افزایش حضور دست

فروشان زیاد شده است. دلیل آن هم این است که خط فقر  طی چند سال اخیر تجمع دست»

کند. سرباز،  ه خود جلب میها را ب گاه شهری همه گروه عنوان یک گره یافته و اینجا به گسترش

ها،  ها دیگر توان خرید غذا را از مغازه فروشان، دانشجویان و ... این کارگر فصلی، خود دست

اند. اینجاست که  فروشان شده ها ندارند و حاال بدل به مشتری دست ها و کافه رستوران

های دیگر  سایر گروهها و  سری از تئاتریفهمیم فضا تغییر کرده و شاهد این هستیم که یک می

که این افراد کارکرد مرکز ها. درحالی دست حرف گویند چهرۀ تئاترشهر زشت شده و ازاینمی

کنندگان گوناگونی دارد و این فضا را بینند. کارکرد مرکز شهری که استفاده شهری را نمی

 «. شکل داده است

)دنیای « پارک دانشجو قتل فجیع سحرگاهی در»موسوم به  1911گرفته در سال  قتل صورت

  شد، بیش از گذشته فروشان نسبت داده می ( که به دست9441411کد خبر:  15/1/1911اقتصاد، 

مصوبة »فروشان این فضا جلب کرد و شهرداری تهران با استناد به  ها را به سمت دست توجه

این منطقه  فروشان در به برخورد با دست« کانون در شهر تهران ساماندهی مشاغل سیار و بی

فروشان حذف نشوند، بلکه  مطابق طرح انضباط شهری، قرار بر این شد که دستپرداخت. 

شود تا در نقاط پیشنهادی شهر تهران به فعالیت خود ادامه دهند. این  ای ثبت  نامشان در سامانه

که در محدودۀ تئاترشهر انجام شد. مسئوالن انضباط شهری اعالم کردند  1918طرح در تیرماه 
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های خصوصی  خانه این طرح عالوه بر مردم و کسبه مورد حمایت مسئوالن تئاترشهر و نمایش

فروشان چهارراه ولیعصر، خبرگزاری دانشجویان ایران؛ ایسنا،  هم قرار گرفته است )مستند دست

تیراندازی در محدودۀ تئاترشهر )خبرگزاری ایسنا، بود که  1918اما تیرماه سال  (.1918

خبر با موضوع سد معبرِ  411ای بحرانی کرد که بیش از  ( وضعیت را تااندازه11/19/1918

فروشان، حادثة تیراندازی در چهارراه ولیعصر و معضالت پیرامون تئاترشهر در حد فاصل  دست

ها و مطبوعات منتشر شد و مدیریت شهری را مجاب کرد  تیر توسط خبرگزاری 9خرداد تا  11

شروع شده بود، پیگیری کند. این عوامل و  1911ا که از اسفند سال با جدیت بیشتری طرحی ر

دار شدن و  وبیگاه هنرمندان تئاتر که بعضاً واجد تریبون هم بودند، به مسئله اعتراضات گاه

 فروشی در تئاترشهر انجامید. تر شدن موضوع دست بحرانی

آقایان »چنین نوشته بود که  برای مثال یکی از مدیران تئاترشهر در توئیتی که خبرساز نیز شد

شهردار و پلیس این بنای محترم )تئاتر شهر( را از هرچه غیر هنر است خالی کنید. پارک 

های آن محدوده جزئی از فضاهای متعلق به  روهای اطرافش و حتی خیابان  دانشجو و تمام پیاده

 «. ها استفادۀ فرهنگی شود تئاتر و فرهنگ شهر است و باید از آن

رایندهای ایجاد هراس اخالقی حداقل چهار مرحله باید طی شود تا برخورد با موضوع در ف

منفی،  2، بیان اثرات1موردنظر حداقل مخالفت و حداکثر همراهی را به همراه داشته باشد: هشدار

و برخورد با مسببان )خیالی( بحران پدیدآمده  4و در مرحلة آخر واکنش 9تهیة لیستی از خسارات

ها در طول  ها است. غریبه (. هراس اخالقی همواره معطوف به غریبه1911به کوهن، )بنگرید 

ها  اقتصادی این غریبه-های سیاسی اند. در هنگامة بحران تاریخ سپر بالی بزرگ جوامع بوده

شود. اگر  ها آغاز می ها در مورد آن گیرند. در آغاز هشدار هستند که آماج هراس اخالقی قرار می

ها را به آن منسوب کرد این هشدارها شدت و حدت  ز اتفاق بیفتد که بتوان غریبهرویدادی نی

ها  کنند. اغراق در مورد اثرات و پیامدهای حضور غریبه بیشتری گرفته و موضوع خود را پیدا می

ها است. همة  کنند منطق رایج رسانه وارد می« مردم»در فضای همگان و میزان آسیبی که به 

باشد. تهیة « ما»آفرین حضور غریبه در فضای  ف به وجه پلید و زشت و بحرانحواس باید معطو
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رود که از  فهرستی بلندباال از خطرات این حضور و همراه کردن افکار عمومی تا جایی پیش می

ها  یک سو بتوان مارپیچ سکوت ایجاد کرد و اصطالحاً کسی جرئت مخالفت با برخورد با غریبه

ها سر داده  برای برخورد با این غریبه« مردم»ری همراهی و فریاد بلند را به خود ندهد و دیگ

 چرخة ایجاد هراس اخالقی به راه افتاد.« قتل فجیع سحرگاهی»شود. بعد از رویداد 

با جدیت بیشتری   گروه از اطراف این محوطه  جایی این این فضا باعث شد، برنامة جابه

ای با  سرعت به موضوع واکنش نشان داده و در نامه فروشان نیز به پیگیری شود. هرچند دست

قانون اساسی )آزادی انتخاب  49اصل  4توسل به اصول و مواد قانونی متعدد از جمله بند 

های صنفی سیار(، تفسیر مرکز  بخشی واحد قانون نظام صنفی )رسمیت 9شغل(، مادۀ 

انون شهرداری )عدم اطالق و ق 55مادۀ  2بند  های مجلس شورای اسالمی از تبصرۀ یک   پژوهش

توان بین حادثة تیراندازی  فروشی( و با تأکید بر این امر که نمی شمولیت سد معبر به شغل دست

فروشی ارتباط خاصی پیدا کرد، خواستار تداوم رویکرد  خرداد در محوطة تئاتر شهر و دست 11

ور، بازنگری طرح ط فروشان و همین بخشی و حمایت از دست محور و رسمیت انسان-عدالت

(. در واقع آنان به مدد 15/14/1918تحلیلی شعار سال، -انضباط شهری شدند )سایت خبری

 بخشی به حضورشان در فضا داشتند.  محوری سعی در رسمیت قوانین و گفتار عدالت

نفعانِ  فروشان و سایر ذی فروشان از فضا، به سبب فشارهای دست پس از حذف موقت دست

کردند. چرخة هراس اخالقی شکست   ان به فضا بازگشته و شروع به فعالیتفروش فضا، دست

هایی فراوان، مصوب شد که  وقوس خورد و غریبانِ آشنا به فضا بازگشتند. در نهایت پس از کش

ای از  ساله 51بعدازظهر حق فعالیت دارند. خانم  11-1فروشان حد فاصل ساعات  دست

 گوید: فروشان در این باره می دست

کردند،  ایستادیم و به یک سری که خودشان را کارمند شهرداری معرفی می ما از صبح می»

که همشون  دادیم. بعد مأمورها فهمیدند و جمعشون کردند. مثل این برای اینجا موندن پول می

ها خریده بودند! بعد که جمعشون کردند ما فهمیدیم و اومدیم اعتراض کردیم.  ماشین و این

ها. ما اومدیم رفتیم جلوی  دادیم به این بابا ما تا حاال پول مفت میای  دیمچی شد؟ فهمی

 «کار کنیم؟ گفتند فعالً باشید بعد ساعت هفت! شهرداری گفتیم چی

ها فقط مختص مدیریت شهری که در قانون رسمی مسئول رفع سد  فروش اما نزاع دست

ای از هنرمندان  ریت تئاترشهر و عدهفروشان است، نبوده و نیست. مدی معبر و یا ساماندهی دست
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تئاتر هم به این موضوع واکنش نشان دادند و خواهان پاالیش فضا به دست مدیریت شهری و 

رفته به فضای  کنندۀ فضا و بازگرداندن جو فرهنگی و شأنیت ازدست نهادهای متولی و کنترل

فروشان، از فضا  حضور دستزعم همان گروه از هنرمندان مخالف با  تئاتر شدند. شأنیتی که به

سلب شده و یا به گواه یکی از مسئولین تئاترشهر، فضای هنری را بالموضوع کرده است. این 

 نظر در گفتار مدیریت سابق و مدیریت فعلی مجموعه تئاترشهر مشخص است: نقطه

دادم ربط، داشتم هشدار  های مختلفی که با مسئوالن ذی نگاری از یکی دو ماه گذشته در نامه»

کننده است. چون با سالح سرد و نزاع خیابانی و که وضعیت امنیتی اطراف تئاترشهر نگران

حضور افرادی که شأنیتی با این مجموعة فرهنگی ندارند و به طور سازماندهی شده در اینجا 

فروشان چهارراه ولیعصر،  )مدیر وقت تئاترشهر در مستند دست« رو هستیم اقامت دارند روبه

 (.1918ری دانشجویان ایران؛ ایسنا، خبرگزا

فروش با  دست 111در همین فضای ایجادشده بعد از تیراندازی در محدودۀ تئاتر شهر، 

 نگاری کردند؛ در این نامه چنین آمده است که: شهرداری و شورای شهر تهران نامه

شهر،  خرداد در محوطه تئاتر 11همان گونه که مستحضر هستید در پی حادثه تیراندازی »

فروشان چهارراه ولیعصر مطرح شد. این در  ها در خصوص دست ها و شائبه برخی حساسیت

های مختلف و  حالی است که نظیر این حوادث تلخ را با مرور اخبار حوادث در مکان و فضا

فروشی  توان ارتباط خاصی بین آن با دست توان شاهد بود و نمی بین اقشار گوناگون می

این اتفاق و برخالف روند مثبت پیشین، بنا به اعالم شرکت شهربان شهرداری،  یافت. در پی

فروشی  گستری و دست آوری و ممنوعیت بساط با مصوبه شورای تأمین استان، طرح جمع

فروشان در این  دست .تحت عنوان طرح انضباط شهری در این محدوده آغاز شده است

های شهروندان، ایجاد نشاط  نامید، به تأمین نیاز توان قلب فرهنگی شهر محدوده که آن را می

رسانند. جمعیت بین دو تا سه هزار  اجتماعی، تقویت امنیت شهری و زیست شبانه یاری می

فروش محدوده که برای تأمین معیشت در شرایط رکود اقتصادی، بیکاری گسترده،  دست

و به تالش خود متکی هستند.  اند های ظالمانه، کمر همت بسته تورم افسارگسیخته و تحریم

های ضربتی و  بدیهی است در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود، اجرای طرح

تنها شود، نه خوردن نظم مردمی شهر میقهرآمیز که موجب به لطمه به معیشت جامعه و برهم

ندیم با کند که برای امنیت کشور نیز خطرناک است؛ لذا خواهشم به تأمین امنیت کمک نمی

فروشی  بخشی و حمایت از دست محور رسمیتانسان-تأکید و تداوم بر رویکرد عدالت
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نسبت به اجرای طرح انضباط شهری بازنگری شود و روند ساماندهی با تعامل با 

های دولتی مربوطه، اصناف و مدیریت شهری و  نهاد، دستگاه های مردم  فروشان، سازمان دست

مردم فهیم و نجیب تهران از  .شود  تر پیگیری  ات جامعه هرچه سریعمنطبق بر قانون و مقتضی

اند که در  های متمادی نشان داده کش چهارراه ولیعصر طی سال فروشان زحمت جمله دست

اند، قدردان صبر و نجابت  برابر نامالیمات و برای حفظ مصالح اجتماعی، صبوری پیشه کرده

 111)نامة « ها توجه نماییم مطالبات بر حق آن کش باشیم و به این مردم شریف و زحمت

 (. 5/4/1918فروش خیابان ولیعصر به شهرداری و شورای شهر تهران،  دست

فروش خود را بخشی از  ترین محور این نامه است. دست یافتن، عمده تقال برای رسمیت

ای  ابة لختهمث او را به« قلب فرهنگی شهر»که متولیان  داند درحالی می« قلب فرهنگی شهر»

ارز با فرایندهای پمپاژ  شدن و ادغام، هم کنند. تقال برای آشناشدن، دوست خطرناک بازنمایی می

فروشان از مراجع قانونی  ادامه دارد. دست« قلب فرهنگی شهر»این لختة خون به بیرون از 

وند. ناپذیر از فضا دیده ش خواهند که نه همچون غریبه که همچون آشنا و بخشی جدایی می

شهر « قلب فرهنگی»آید. او شبیه به بخشی از  نفعان فضا خوش نمی چیزی که به مذاق سایر ذی

 «. قلب فرهنگی شهر»بخشی از  فرهنگ است نه-نیست، یک نا

فروشان از اینجا  اگر دست»گوید:  یکی دیگر از نویسندگان و فعاالن حوزۀ تئاتر در این باره می

در  «شود برای فضا موضوع تعریف کرد و آن را مدیریت کرد بهتر می ای گذاشته شود، بروند یا نرده

پاسخ به این سؤال که چه چیزی سبب شده تا مجموعة مدیریت شهری و تئاتر خود را مالک 

 این فضا بدانند؟ چنین پاسخ داده شد که: 

م طور که مالکیت این زمین برای وزارت ارشاد است، مالکیت پارک و فضا ه مالکیت؛ همان»

تواند در این فضا مداخله کرده و مثالً گل یا درخت  برای شهرداری است و شهرداری می

بکارد یا حذف کند. مثالً پارک دانشجو محوطة شهرداری است و در تصمیمات مدیریتی و 

 «.مراتب، دخالت من تأثیری نداردسلسله

حب حق و مالک طور که گفته شد، گروه هنرمندان تئاتر در محدودۀ تئاترشهر صا همان

ها در فضا را  شوند و عمدۀ این ثبات را مدیون بنای تئاترشهر هستند که حضور آن محسوب می

های جنسی آواره  تر در فضا نظیر اقلیت های پنهان تنها مانند گروه ها نه رسمیت بخشیده است. آن

 ضا هستند. هایی آشنا با ف گون نیز با فضا ندارند بلکه سوژه محسوب نشده و نسبتی غریبه
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شدن  یکی از فعاالن حوزۀ معماری و ساماندهی پالزای تئاتر شهر از احتمال رسمی

های پنهان فضا  موجب مقبولیت نسبی در بین قانون و مردم نسبت به سایر گروه فروشان به دست

کند که از سمت مدیریت مجموعة  صحبت کرده و این موضوع را خطری بالقوه مطرح می

شود. همچنین برای کاهش و دفع این خطر، از خواست مدیریت تئاترشهر  تئاترشهر حس می

 گوید: برای محصور کردن بنای تئاترشهر می

ها  فروش کنند، بیشتر به سمت دست های دیگر می ها به گروه ای که تئاتری نوک پیکان حمله»

دم و رود که مر های دیگر، چون معتقدند که گفتمان اجتماعی به سمتی می است تا گروه

ها این خطر رو از طرف  ها رو به رسمیت بشناسند و تئاتری فروش حاکمیت این دست

غیر از حصار، طور نیست که مطلق باشد. بهکنند. ولی باز هم این ها احساس می فروش دست

گفتند شما اینجا  پیشنهادها معطوف به خودشان بود و به نظرم بهترین پیشنهاد این بود که می

ما فراهم کنید، ما کل سال را نمایش بزاریم و فضا را رویدادمحور کنیم. در واقع فضا را برای 

کشاند  فروش در آنجا، طبقاتی از افراد را به آنجا می اند که حضور دست از این موضوع غافل

 «.ها آنجا بمانند و مکث کنند واسطة تئاتری تا آنجا مکثی کنند و بمانند نه اینکه به

فروشان، بر اِنتقال آنان  هم با تأکید بر لزوم مهیا کردن شرایط زیست دست  برخی از هنرمندان

 گوید:  کردند برای مثال یک کارگردان تئاتر می به مکانی دیگر تأکید می

ها  فروش تواند مکان دیگری را به دست به نظرم فضا باید نظم پیدا کند و مدیریت شهری می»

توانند  گوید؟ می وجود دارد. مگر کسی چیزی می اختصاص دهد. پایین چهارراه یک بازارچه

فروشد که چیز  فروش دو عدد غذا می ، بعضاً دست این بساط رو منتقل کنند به مکان دیگر

 «. عجیبی نیست ولی گسترش تا این حد واقعاً خطرناک است

 گوید: نظر در بین هنرمندان تئاتر، می هنرمند دیگری، نیز با تأکید بر اختالف

. البته در این ساختار های دیگر های جنسی هستند، کودکان کار و گروه فضا اقلیت در این»

شدن این نابرابری! یه عده هم  کار کردیم برای کم عنوان تئاتری مقصریم. ما چه نابرابر ما هم به

گویند  اند و می هستند که معتقد به یک شأنیت کاذبی در فضا هستند و بر فراز جامعه ایستاده

ها به این مسائل  ها پاک شود! خیلی از تئاتری امنیت نداریم و این فضا باید از آشغال که ما

جورهایی هم حق داشتند. چون اینجا  کنند و با این جریان همراه هستند و البته یک فکر می

 «. خِفت شدند کتک خوردند و خیلی چیزهای دیگر
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ارمغان آورده است. بنا در فضا ثابت  وجود بنای تئاتر شهر حق مالکیت را برای اهالی هنر به

ارزی  مالک هم-ثابت با نا-ثابت است و نا-بودن یک نا واسطة متحرک فروش به شود اما دست می

شود، اما  ثابت است که برای مدتی معلوم در یک مکان ثابت می-منطقی دارد. مستأجر یک نا

ل همه است را تسخیر حال ما کس نیست و درعین فروش بخشی از فضایی که مال هیچ دست

شود. برخی از اهالی هنر و تئاتر حضور  کند و همینجا است که حضورش بحرانی می می

شدۀ هنری باید  بینند. فضای تثبیت شدۀ استعالیی نمی این فضای تثبیت« در شأن»فروش را  دست

اند. هر  هنر نوعی ناخالصی-فروشی و سایر وجوه نا واجد نوعی خلوص هنری باشد و دست

کند:   آورد که نوعی از خلوص را طلب می کردن خود در مکان، فضایی را پدید می بنایی با تثبیت

واسطة مرزبندی  خلوص نظامی، خلوص هنری، خلوص دانشگاهی، خلوص بیمارستانی و ... . به

یابند. بنا با  ای از هنجارهای رفتاری نیز موضوعیت می فضا، مرزبندیِ هویتی و تعیین مجموعه

دهد و هرآنچه غیر از آن  مکان ترسیمی از سوژۀ ایدئال خود را نیز ارائه می-ذاری در فضامرزگ

 کند.  هنجار و بیرونی بازنمایی می-باشد را همچون نوعی عنصر نا

عنوان گروهی ثابت در فضا، از حضور  هنری، این کسبة محدوده بودند که به  به جز گروه

های هنری  فروشان برای گروه ه حضور دستکردند. اگرچ فروشان احساس خطر می دست

های اقتصادی را.  گیرد و حضورشان برای کسبه سرمایه های فرهنگی را هدف می سرمایه

ویژه قانون سد معبر خواستار بسامان کردن وضعیت سوژۀ  داران با ارجاع به قوانین به مغازه

ان امنیت خود را فروش واسطة حضور دست ها معتقدند که فضا به فروش هستند. آن دست

همان « امنیت»وکار رونق گذشته را ندارد. تأکید بر  داده و به همین سبب کسب ازدست

رو است که هرگاه بنا است چرخة  کند. ازاین ای است که غریبه را به دشمن تبدیل می کلیدواژه

ین باره ای اساسی است. یکی از کسبه در ا کلیدواژه« امنیت»طرد و هراس اخالقی به راه بیفتد 

جور باشد من هم در کف  سد معبر را برای من تعریف کنید، خب اگر این»گوید:  چنین می

قانونی  دهند مردم رد شوند! این بی ها اجازه نمی کنم. این ریزم و کاسبی می خیابان جنس می

)مستند اجرای طرح انضباط شهری در « است قانون حتی اگر غلط هم باشد، باید اجرا شود

داران این محدوده نیز در این  (. یکی از مغازه1918و محدودۀ تئاترشهر،  )عج(یعصرمحور ول

 گوید:  باره چنین می
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های اینجا   طور نبوده، االن بلبشو شده و کاسب سال است در این محدوده هستیم، این 51ما »

ق و شان مختل شده است. ما اینجا بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و هزینة آب و بر زندگی

اند که  رو را گرفته کنند. پیاده فروشان استفاده می که منافع فضا را دست دهیم، درحالی گاز می

  کنند. یه عده ها دارند استفاده می دهیم، این اش را می برای مردم است و امکاناتی که ما هزینه

هم نه. باید  گذرد، یه عده اند، زندگیشون از این طریق می ها هم هستند واقعاً محتاج از این

ها سازماندهی بشوند و یک جایی بروند که بتوانند زندگی کنند، احتیاجات زندگیشونو  این

خورد، باید  بگذرونن با این وضعیت بیان تو خیابون، تو سرما و گرما آواره بشوند به درد نمی

دار، مستند  ه)مغاز« ها اینجا دعوا و چاقوکشیه شان را بگذرانند. بیشتر شب بیان اینجا و زندگی

 (.1918فروشان چهارراه ولیعصر، خبرگزاری دانشجویان ایران؛ ایسنا،  دست

کنندگان از فضا در پاسخ به سؤال آیا  عمدۀ شهروندان، دانشجویان، رهگذران و استفاده

های  فروشان را باید از این فضا حذف کرد و یا به مکان دیگری منتقل کرد؟ عمدتاً به گزاره دست

کردند. برای مثال یکی از  فروشان تأکید می وسل کرده و بر لزوم مدارا با دستهمدالنه ت

کجا بروند؟ درآمدشون از کجاست مگه؟ دیگه اینجا براشون باب شده، اصالً »گوید:  شهروندان می

چیزا ناراحت بشیم و فقط باید همو درک  مشتریشون اینجا هستند، با شرایطی که ایران داره نباید از این

 (.1911ساله، شهریور 25)دختر، « مکنی

فروشان همراه نیستند، برای  ها هم با این نگاه ترحمی نسبت به حضور دست اما تمام گروه

 گوید: مثال یکی از ساکنان محدوده می

هایی که شهرداری  فروشان همچین مجوزی داده است؟ جز این که ضابطه چه کسی به دست»

وجب خیابون ولیعصر را بفروشند!  به یرند که وجبگ های هنگفت می وضع کرده است؟ پول

هایی هستند که چون فروش ندارند،  ها متعلق به همان مغازه مطمئن باشید خیلی از اون

شود طرفشان رفت، انقدر که  ها را اصالً نمی رو پهن کردند، خیلی از این بساطشان را در پیاده

تواند جمعشان هم نمی  ه شهرداریگردنشان کلفت است. چندتایی هم هستند که صدتا گرو

ها. خب این خیابان را چه کسی فروخته است؟  جا اصالً سرقفلی دارند اون کند، اون

)یکی از ساکنین محدوده و « ها داده است شهرداری! پس این حق را شهرداری به آن

 (.1911نگاران شهر تهران، مهر  تاریخ

کنند و در فضا تثبیت   می« عبور»ن فضا توجه اینجا است که کسانی که از ای نکتة جالب

اند نسبت به  اند و آنان که در این فضا تثبیت شده فروش همدل اند )عابران( با دست نشده
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فروش برای عابر غریبه نیست بلکه برای  تر، دست فروش موضع دارند. به عبارت دقیق دست

که بیش از حد  محض این به مالک غریبه است. خودِ عابر تا زمانی که عابر است خطری ندارد،

پرسشی جدی « کاری داری؟  اینجا چه»شود. پرسش:  آنجا بماند به یک غریبة بالقوه بدل می

تحرکی غیرعادی یک عنصر در یک مکان است. ایستادن در یک جا  است و نوعی مواجهه با بی

آفرین  بشدگان در یک محدوده اضطرا نوعی مال خود کردن است و همین است که برای تثبیت

کند، اما نه قلمرو  فروش قلمروها را تهدید می است. مسئله بر سر تهدید قلمرو است. دست

شهروندان را، چراکه معبر برای شهروند خصلت قلمرو را ندارد بلکه برای مالک چنین خصلتی 

 کردن افکار عمومی با برخورد با های تبلیغاتی برای همراه رو است که تمام تالش دارد. ازاین

فروشی  خورد. واقعیت ماجرا این است که شهروندان با دست ها شکست می فروش دست

فروشی مسئلة نزاع مالکیت بر فضا است  کنند. دست  ای ندارند چون تنها از آنجا عبور می مسئله

 آید.  به میان می« مردم»که هرگاه بنا است با آن برخورد شود مفهوم موهوم 

های مختلف به  داران، مدیریت شهری و سایر گروه ان، مغازهای که هنرمند در برابر هجمه

ها با  بخشند. آن ها سعی دارند به حضور خود در فضا رسمیت  کنند، آن فروشان وارد می دست

خواهند از یک سوژۀ غریبه به یک سوژۀ آشنا و ثابت بدل شوند. برای  ارائة دالیل گوناگون می

فروشی و  کنند که دست شوند، آنان بیان می یخ متوسل میتحقق این مهم بسیاری از آنان به تار

 دار است:  ای تاریخ ای طوالنی داشته و پدیده فروشی در این محدوده سبقه ویژه دست به
فروشی  فروشی از اول بوده. از زمان خیلی دور از زمان امامان و از زمان شاه! دست دست»

ها اگر  فروش ه. داره زیاد میشه دستساله(. االن وضعیت اقتصادی بد28فروش  بوده)دست

باال بوده. و هم عوام و  برگردی عقب از زمان انقالب وجود داره. اون موقع اینجا مرکز روبه 

« تونستند جنسشون رو اینجا بهتر ارائه کنند وآمد داشتند و مردم می هم خواص رفت

 (.1911ساله، مهر 95فروش،  )دست

کند اگرچه  واهی مبنی بر صدق حضور بوده و ثابت میفروشان گ تو گویی تاریخ برای دست

هویت نیستند. با دست یازیدن به تاریخ، تقال برای خلق و  ثباتی دارند، اما بی ها مکان بی آن

های عمده برای گذار از غریبگی به آشنایی و اعالم حضور است.  ساخت هویت یکی از مکانیسم

صادی نیاز به یک تاریخ هم دارد، چراکه فضا عالوه اساساً مالیکت بر یک فضا عالوه بر وجه اقت

سال است اینجا کار »... بر ارزش اقتصادی دارای ارزش هویتی نیز هست. این عبارت که 
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گوید. اگر در مدتی معلوم فضایی  و ... از یک حق سخن می« سال است اینجا ساکنم»... ، «کنم می

رو است که تقال برای  واهد بود. ازاینتو خ« مال»معلوم را بتوانی تسخیر کنی، آن فضا 

سازی برای تسخیر فضا تقالیی جدی است. تاریخ یک فضا همواره مالکیت صرف  تاریخ

تواند  تواند یک تاریخ را مال خود کند اما نمی کند. پول می اقتصادی بر یک فضا را استیضاح می

چه بوده است و مال که بوده « اینجا قبالً»حق تاریخی بر یک فضا را از فضا سلب کند. اینکه 

است و چه هویتی داشته است فارغ از اینکه خریدوفروش شده باشد همواره همچون یک 

 کند.  پروندۀ باز، یک حق، یک مدعا، بر سرآن مکان سنگینی می

یافته هستند مدعایی جدی در بین برخی  فروشان باندهای سازمان این مدعا که دست

فروشان مدیریت پنهانی دارند؟ و اگر ندارند، نظم حاضر بر  دست ها و ادعاها بود. آیا گزارش

های مختلفی  ها سؤاالتی بود که از گروه شود؟ این فروشان چگونه حاصل می اجتماع دست

 گوید:  پرسیده شد، در پاسخ به این سؤال یکی از مدیران فضای سبز می

ها را  من نیست بروم آمار اینشود مدیریت نداشته باشند؟ ولی من فقط شنیدم، کار  مگر می»

ای  در بیاورم. هرچی از این جماعت دور باشید بهتر است. یک ساعت دیگر نگاه کنید، عده

روند!  ام نمی که وسایل چرخ دستی دارند، میان اینجا، پای ثابت اینجا شدند. دیگر خانه

 «. خوابند ای می هم یه گوشه شب

ای که به گفتة  ساله 49فروش  ول نداشتند، دستفروشان اصالً این مدعا را قب هرچند دست

خودش درگذشته شغل مقبولی هم داشته، با رد این موضوع که مدیریتی پنهان در فضا وجود 

 کند: دارد، بیان می
کنیم.  آییم و زندگی می چیزی به اسم مدیریت نیست. هر جوری که ما بتوانیم، باهم کنار می»

ام. االن اینجا  پز درجه یک ستیم، من خودم آشپز ایرانیهای باسواد و فنی ه هممون هم آدم

کنم. کاسبی هم دیگه وجود نداره بخاطر کرونا. چرا پیش میاد مثالً دو هفته  کاسبی می

گویند، اینجا  های اینجا دارن که می مسافرتیم، یکی بیاد بساط کنه، ولی این خوبی رو بچه

 «.ید پا بشیجای فالنی است، دو روز نیستش. بعد دو روز با

گوید که بر سر مکان  های کوچکی می سالة دیگری با رد موضوع مدیریت، از گروه 22پسر 

 اند: هایی داشته و حتی مرتکب قتل شده فروشی درگیری دست
دهند. البته اینجا سر جای خاطر برق پول می طور نیست. ولی فکر کنم به فروشی این نه دست»

سال پیش یکی را کشتند و انداختند تو اون حوض و بعد فروشی خیلی دعوا شده، چند  دست
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اند. دو سه سال پیش اینجا غوغا بود،  انگار که یک انسان را کشته از آن رفتند زندان، انگارنه

گفتند اینجا جای ما است.  جا ورودی مترو هم چند وقت پیش یک سری اومده بودند میاون

ها بهش گفتن که  فت زندان و ... حتی بچهسر این فضا، دعوا شد و آدم کشته شد. طرف ر

 «. خوام بسته باشه کنیم، گفت نه مغازمه! می خب تو نبودی بساط می

فروشی در فضا را نیز دارد دربارۀ فرایند مدیریت  ای که سابقة سه سال دست ساله 92مرد 

 گوید: فروشی در تئاترشهر می دست

گذاری کسی اینجا بساط کند، میگی برو  اُم نمی  92مثالً تو اگر یک ماه اینجا بساط کنی روز »

طوری وقتی در دانشگاه همیشه رو یه صندلی میشینی،  اینجا برای من است. خودتم همین

شینی،  جا نرسیدم که دانشگاه برم ولی وقتی تو مدرسه رو یه نیمکت می البته من به اون

جا میشه برا تو تا پایان سال.  ندستی منه. اینجا جای منه. او گی اینجا جای منه. این بغل می

شه. حاال بعضی  جا نمی گیره، دیگه جابه طوره. وقتی یه کسی جایی رو می اینجا هم همین

ها همراه  کنند. بعضی وقت جا می ها اگر بخواهند کسی را راه بدهند یه کوچولو جابه وقت

ذارم. چرا؟  د اینجا نمیاس، کسی بخواد بیا دهند. مثالً من بساطم از اینجا تا اون رگاله نمی

طرف خیابون بودم، به یکی گفتم  زنه. من تازه اومده بودم اینجا اون چون به کار من آسیب می

دم. تو اگر خودت مغازه ام را می یکم جا بده منم وایستم. گفت من دارم خرج زن و بچه

 «.دارد دی به کسی؟ گفتم نه. گفت اینجا هم حکم مغازۀ من را داشته باشی، نصفشو می

های مطبوعات، این گزاره که  ها و گزارش در بین گفتارهای موجود در تمام مصاحبه

کند و یا  ها را کنترل می فروشان مافیای بزرگ و هماهنگی هستند، مدیریت پنهانی آن دست

های پژوهشگران  های اطراف هستند نیز وجود داشت، مشاهدات و پرسش به مغازه  نفراتی وابسته

داد که حداقل در ضلع شرقی خیابان ولیعصر که  کنندگان مختلف در فضا نشان می هاز استفاد

پردازی برای  ها نادرستند و حاصل نوعی اسطوره پالزای تئاترشهر قرار دارد، این گزاره

ها امری رایج است: گدای  بافتن در مورد غریبه دادن ماجرا هستند. اسطوره وغریب جلوه عجیب

فروشی و ... .  فروش میلیاردر، باندهای مافیایی دست چاق کودکان کار، دستدار، باندهای قا پول

دار وجود ندارد، یا باندی که کودکان کار را  صدالبته این سخن بدان معنا نیست که گدای پول

فروشی و  خریدوفروش کند در میان نیست. مسئله اینجا است که منطق گدایی، کودک کار، دست

گیری یک پدیده است نه اسطوره  نیست. مسئله بر سر فهم قاعدۀ شکل ... حاصل این استثناها

 ساختن از استثناها.
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گيرینتيجه

شناسی  آسیب»فروش را فراتر از  بندی مفهومی دست پژوهش حاضر تالش داشت تا صورت

ماندگار  ناهنجار به سمت فهم درون-جای افتادن در دام بازیِ هنجار ببرد و به« اجتماعی

فروش و  در نسبت با فضا حرکت کند. تنش درونیِ قانون در مواجهه با دستفروشی  دست

که « گذاری درست  عدم قانون»بهنجار نه لزوماً محصول -فروش در مرز مجرم تعلیق دست

فروش و نسبتش با هستیِ ایستا و دودویی قانون  محصول هستیِ مادی و متحرک و سیال دست

ای که  تواند حرکت کند؛ ایده از ایدۀ ساماندهی نمیرو است که قانون، فراتر  است. ازاین

معبر یعنی بالموضوع کردنِ -فروش به نا کند. هدایت دست پارادوکسی دیگر را وارد معادله می

فروش در معبر یعنی سدمعبر.  فروشی و حضور دست دست

گردد. مالکان مکان واجد حق هستند و  سطح دیگر، به مسئلة تثبیت و حرکت باز می

مال همه است جای دارد. همین وضعیت مرزی -کس فروش در جایی که بین مال هیچ دست

فروش حقی بر مکان نداشته باشد و برای صاحبان یک مکان به یک غیر  شود که دست باعث می

فروش در فضای شهری حول  طور که مشاهده شد هستیِ دست و ناهنجاری بدل شود. همان

نفعان فضا یک بیرونی است یک  فروش در گفتار ذی توضیح است. دست مفهوم غریبه قابل

فروشان یک صاحب هویت است، یک  که در گفتار دست هنجار درحالی-زنندۀ نظم، یک نا برهم

فروشی از منظر ناظر بیرونی )شهروند معمولی(  جایگاه، یک سنخ صاحب حق بر فضا. دست

شود.  ذیل نوعی همدلی و ترحم روایت می

فروش  گذار، شهروند و ... دست نفعان فضا، قانون ش در گفتار ذیفرو موقعیت مرزی دست

خاطر  تک عناصر مستقر در آن فضا واجد تماس است. به دهد که با تک را در وضعیتی قرار می

های ناگهانی و پیوندهای آنی با  فروش در فضای تئاترشهر، تماس جنس حضور سیال دست

فروشی همواره موضوع  کند، لذا دست خلق می عناصر این فضا همواره رویدادهایی جدید را

مند، سوژۀ  ها است. بر خالف سوژۀ مکان ها و اسطوره ها، روایت انواعی از رویدادها، قصه

شده  های تثبیت فروش همواره در آستانة یک مواجهه است. هرچقدر که ساختمان دست-غریبه

مثابة یک عنصر موقتی  بهفروش  اند، دست های خود را محدود و تثبیت کرده قلمرو تماس

همیشه به مواجهات جدید و تضادهای جدید گشوده است. او همواره در حال تهدید حق 
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است: محلة من، خانة « اینجا»مالکیت دیگران است چراکه هرجا برود، آنجا برای گروهی یک 

شده در قالب یک  من، درب خانة من، درب مغازۀ من، کوچة من، و ... . یک فضای تثبیت

کند بلکه حریمی در بیرون را  اختمان، برای صاحبانش تنها حق مالکیتی بر درون ایجاد نمیس

گیری  شده نوعی جهت داند. مالکیت بر حریم یک ساختمان تثبیت نیز جزوی از آن قلمرو می

مالکیت « درِ خانة ما»شناختی است در تعیین قلمرو. اگرچه در سطحی حقوقی کسی بر  روان

« من»بخشی از ملک « درِ خانة ما»یا « درِ مغازه»شناختی  روان-طحی عرفیندارد ولی در س

شده است و  فروش همیشه در حریم یک مکان تثبیت ها نباید آنجا باشند. دست است و غریبه

لذا همیشه یک عنصر مزاحم است. 

که سیال است و با همة عناصر فضای تئاتر شهر در تماس است  فروش در عین این دست

داران، سکنه و ...( اما فاقد پیوند  هنری، فضای سبز، محل عبور مرور شهروندان، مغازه )فضای

شدگی  ارگانیک با دیگر اعضا است. پیوندهای ارگانیکی از قبیل مالکیت و محلیت نوعی چفت

کنند. درست مثل ساکنان واحدهای یک آپارتمان که  بین اعضای یک گروه در یک فضا ایجاد می

ای که مستأجر از آن  شوند. همبستگی یت بر ملک واجد نوعی همبستگی میبر اساس مالک

بهره خواهد بود و همواره در یک فاصله نسبت به مالکین قرار خواهد داشت. موقعیت  بی

فروش نیز چنین موقعیتی است. دست

های رایج  باید ورای کلیشه گذاری می گذاری و سیاست رو فهم نظم ساماندهی، قانون ازاین

توانیم ادعا کنیم که  مثابة غریبه ببینیم آنگاه می فروش را به شناسانه حرکت کند. اگر دست یبآس

شدن مقید به داشتن  شدن و تثبیت هستیِ او بنا نیست تثبیت شود و رسمی شود چراکه رسمی

حقی مشخص و قانونی نسبت به فضا است و تا این حق مورد بررسی قرار نگیرد هرگونه 

فروش را تکرار و  ای است که غریبگی دست ساماندهی و انضباط و ... تنها چرخهگفتنی از  سخن

فروشی حل ناشدنی است چراکه وجود چیزی به نام  رو معضل دست بازتولید خواهد کرد. ازاین

وجود خواهد آورد.  فروش نوعی تنش همیشگی در فضا را به دست

ارز نوعی  شدن است، هم یبهارز غر فروش شدن همواره هم مسئله اینجا است که دست

حال نوعی ادغام است.  بودن است؛ نوعی حذف و درعین حال درون انداختن و درعین بیرون

فروشان.  فروشی است و نه ساماندهی دست مسئله بر سر فهم فرایندهای مولّد دست

 شود ساماندهی کرد چراکه وجود و هستیِ عینی و فضایی و اجتماعی او از فروشی را نمی دست
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زدن از ساماندهی است که شرط بقای او را فراهم  زند و اساساً همین تن ساماندهی تن می

باید »کند. مسئله فراتر رفتن از ساماندهی و فهم فرایندهای مولدِ نیروهایی که است که  می

باید در باب   حاصل و تکرارشوندۀ ساماندهی می جای افتادن در چرخة بی به«. ساماندهی شوند

ی تولید انواع غریبگان سخن گفت. ها چرخه

گونه باشد، به جای درافتادن در وسواس تکرارشوندۀ نوشتنِ طرح بر طرح، سیاست اگر این

بر سیاست، قانون بر قانون و مصوبه و بر مصوبه باید از این نظم رایج فراتر رفت و به نظم 

فروش شدن است و  دستها نگریست. مسئله بر سر  سیاسی مولّد این چرخه-اقتصادی-اجتماعی

فروش.  نه مواجهه با دست

منابع
 ( 1118زیمل، گئورگ .)ترجمة شاپور بهیان، گزیده مقاالت با مقدمة زیگفرید کراکاور، غریبه ،

 .111-111انتشارات دنیای اقتصاد، صص. 

 ( 1911صادقی، مظفر؛ بافرانی، جمال؛ مهدوی، پروانه؛ غالمرضایی، زهرا« .) بررسی و ساماندهی

، فصلنامة اقتصاد شهر، «دار شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله 11فروشان منطقة  ضایی دستف

1(1 ،)91–41. 

 فروشی: پژوهش کیفی )مطالعة  شناختی گرایش به دست تبیین جامعه(. »1914پور، اکبر ) طالب

ی، شمارۀ ، معرفت فرهنگی اجتماع«فروش بازار و مترو در شهر تهران( موردی دربارۀ مردان دست

  .114-141، صص. 29

 ( 1911کوهن، استنلی .)ترجمة شدن مودها و راکرها شیاطین شهر و هراس اخالقی؛ ساخته ،

 پور، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. اسماعیل یزدان

 فروشی زنان در متروی کالنشهر تهران کنکاشی در پدیدۀ دست(. »1911مصمم، حسن ) محمدیان» ،

 .81–11، صص. 21، شمارۀ 1هشی اقتصاد و مدیریت شهری، دورۀ پژو-فصلنامة علمی

 آغاز طرح (. 1918و محدودۀ تئاترشهر ) )عج(مستند اجرای طرح انضباط شهری در محور ولیعصر

  (.aparat.comانضباط شهری در محور خیابان ولیعصر)

 حاشیة تئاتر شهر (. 1918نا )فروشان چهارراه ولیعصر، خبرگزاری دانشجویان ایران؛ ایس مستند دست

 (namasha.comشود؟ نماشا ) خالی می  از دستفروش

 ( 1911مهاجرانی، سیده مهشاد؛ حیدری، آرش .)انتشارات خرد سرخ.کهریزک: برون درون تهران ، 

https://www.aparat.com/v/HItJj/%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://www.aparat.com/v/HItJj/%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://www.aparat.com/v/HItJj/%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://www.namasha.com/v/4L9LpegX/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://www.namasha.com/v/4L9LpegX/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://www.namasha.com/v/4L9LpegX/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F


 

 

 

 

 

 0011، شماره دو، پاییز و زمستان 82شناختی دوره مطالعات جامعه   12 
 

 

 ثار فروشی در شهر و آ تحلیلی بر پدیدۀ دست(. »1914فر، حسین؛ ابوذر، مطیع؛ موالیی؛ نصراهلل ) نظم

های  مطالعات و پژوهش ،«آن بر حجم ترافیک پیاده و سوارۀ شهری )مطالعة موردی شهر لنگرود(

  .41-21، صص. 24ای، سال ششم، شمارۀ  شهری و منطقه

 Adaawen, S. A. (2011). Stephen A. Adaawen (Issue May). Norwegian University of 

Science and Technology. 
 Anjaria, J. S. (2006). "Street Hawkers and Public Space in Mumbai". Economic and 

Political Weekly, 41(21), 2140–2146. 

 Bogard, W. (1999). "Simmel in Cyberspace: Strangeness and Distance in Postmodern 

Communications". Space and Culture, 4(5). 

 Harter, N. (2019). "Calling a Stranger to Lead. Journal of Leadership Studies", 13(1), 78–

80.  

 Kearney, R, & Semonovitch, K. (2011). phenomenologies of the stranger. Forfham 

University press. 

 Koefoed, L., & Simonsen, K. (2011). “The stranger”, the city and the nation: On the 

possibilities of identification and belonging. European Urban and Regional Studies, 18(4), 

343–357. 

 Marotta, V. (2000). "The Stranger and Social Theory. Thesis Eleven", 62(1), 121–134.  

 Marotta, V. (2017). Theories of the Stranger. Routledge. 

 Owusu, A. B., Abrokwah, S., & Frimpong, S. (2013). "Analysis of the Spatial and 

Temporal Dynamics of Street Hawking: A Case Study of the Accra Metropolitan Area". 

Journal of Geography and Geology, 5(4), 169–180. 

 Schindler, S. (2014). "The making of “world-class” Delhi: Relations between street 

hawkers and the new middle class". Antipode, 46(2), 557–573. 

 Seidman, S. (2013). "Defilement and disgust: Theorizing the other". American Journal of 

Cultural Sociology, 1(1), 3–25.  

 Simmel, G. (1908). The Stranger. In D. N. Levine (Ed.), On Individuality and Social 

Forms (pp. 143–149) 
 


