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نگاریفروشندگانخیابانیدرشهرسنندجپدیده

1مهر  حسین دانش
 

 11/50/1933تاريخ پذيرش:   50/11/1931تاريخ دريافت:  

 چکیده 

فروشی در میان فروشندگان خیابانیِ شهر سنندج است تا   نگاری دست  پژوهش حاضر به دنبال پدیده

دهنده و برسازندۀ   های آنها در نظام اقتصاد غیررسمی، به واکاوی عوامل شکل  ضمن تفسیر موقعیت

راستا از دیدگاه موافقان و مخالفان این  فروشی در میدان اجتماعی و فرهنگی آنها بپردازد. دراین  دست

بندی مفاهیم بهره گرفته شده است. این پژوهش در سنتِ روشیِ  عنوان راهنمای کار و صورت پدیده، به

نگاری، برای کشف و استخراج مقوالت استفاده شده است که در   کیفی صورت گرفته و از روش پدیده

ت. های موردنیاز به کار رفته اس  آن، ابزارهای مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبۀ عمیق جهت گردآوری داده

میدان پژوهش حاضر، شهر سنندج و خیابان فردوسی )حدفاصل میدان آزادی تا میدان انقالب( است که 

گیری این پژوهش،  فروشان با ارائۀ کاالها و خدمات متنوع را شاهدیم. شیوۀ نمونه در آن انبوه دست

از پدیدۀ هدفمند بوده است؛ بدین معنا که با افرادی گفتگو شده است که نخست تجربۀ زیسته 

اند  فروشان( و دوم دارای اطالعات و شناخت عمیق از خلق این وضعیت  دارند )دست فروشی  دست

با رعایت حداکثر تنوع گیری هدفمند و   (. بر همین مبنا با استفاده از نمونه)کارگزاران توسعۀ شهری

ۀ مدیریت و نوع فروش و براساس سابق  دست 12فروشی،  براساس معیارهای سن، جنس و سابقۀ دست

ها انجام گرفت. اطالعات   مصاحبه با کارگزاران توسعۀ شهری تا مرحلۀ اشباع داده 6دستگاه متولی 

بندی شدند و مفاهیم برآمده از روش  مفهوم اصلی صورت 9ها، در قالب   برآمده از دل مصاحبه

دگی لب مرزی نیافتگی، واقعیت زن  فروشی محصول توسعه  اند از: دست موردمطالعه عبارت

های اجتماعی، تحمل رنج اجتماعی، هجوم به اقتصاد   شدن جامعه از ظرفیت نشینی(، تهی )حاشیه

گیری   مثابه شیوۀ زندگی، شکل فروشی به  فروشی، دست  های ناممکن دست  ساختۀ خیابانی، جهان  پیش

عنوان نتیجۀ شرایط تاریخی،   نیافتگی اقتصاد غیررسمی. به های خیابانی، و تثبیت توسعۀ توسعه  سیاست

اند که چنین  هایی  موقعیت جغرافیایی و نگاه آمرانه و سیاسی به توسعه، ازجمله شرایط و زمینه

 اند.  جهانی را برای کنشگران این حوزه معنادار ساخته  زیست

 فروشی، سنندج، فروشندگان خیابانی  نگاری، دست  اقتصاد غیررسمی، پدیده واژگان کلیدی:
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 دمه و بیان مسئلهمق

شناسان   های مختلف، از انسان  فروشی خیابانی، موضوع پژوهش اندیشمندان رشته  امروزه پدیدۀ دست

المللی   و حتی مؤسساتی بزرگ مانند بانک جهانی و سازمان بین   اجتماعی گرفته تا اقتصاددانان توسعه است

فروشان خیابانی   ا به بهبود شرایط اقتصادی دستهایشان ر  به بعد بخشی از برنامه 2971از دهۀ  نیز کار

ای است که در اوایل اروپای مدرن   فروشی خیابانی پدیده  دست. (1121، 2اند )وان دن هیول  اختصاص داده

تقریباً در تمامی شهرها فراگیر شده بود. آنها محصوالت متنوعی را از مواد غذایی تازه گرفته تا لوازم جانبی 

تنها به فقرا و بینوایان شهری، بلکه به  کردند، و نه  رساندند، از مشتریان زیادی پذیرایی می  مد به فروش می

فروشان خیابانی،   (. دست1111، 1کردند )برودل  رسانی می  ثروتمندان نیز در قالب خدمات نوین خدمت

های   بیشتر شهرها، انجمن دادند. آنها در  های جامعۀ پیشاصنعتی را تشکیل می  فروشی  بازیگران اصلی خرده

ها به   فروشان برای تصرف خیابان  کرد. اما دست  صنفی داشتند که بخشی بزرگ از این تجارت را اداره می

(. آنچه حائز اهمیت است این 1111، 9شدند )هاردینگ  آمیز متوسل می  کارهای غیرقانونی و بعضاً خشونت

های آمریکای التین، آفریقا و آسیا به   ه در خیابانانگیز تمامی افرادی ک  است که به طرزی شگفت

هایشان در اقتصاد   احتساب فعالیت بودگی، عدم ها مانند درحاشیه  اند، در برخی از ویژگی فروشی مشغول  دست

شان و نظارت شدید از سوی مسئوالن و نهادهای  رسمی، تأثیر مقررات و قوانین دولتی بر حیات اجتماعی

اند که برای تأمین  د. اینها افرادی ازقبیل مهاجران، زنان، فقرا و کودکان بدسرپرستان حکومتی مشترک

فروشی در روندِ   دست. (1121اند )وان دن هیول،  های زندگی خود، در این فضاها مشغول فعالیت  هزینه

قالب شدن مفرط در   ظهور خود ناشی از فرایندهای نوسازی در قالب رشد روزافزون شهرگرایی، صنعتی

 (.1111، 4شدن جامعه بوده است )دِسوتو زدن نیروی کار از طریق تکنولوژی و بوراکراتیزه پس

فروشی اجناسِ ضروری، قدمت  گردی در روستاها و خرده فروشی در شکل دوره دست  در ایران پدیدۀ 

الحات ارضی، های مختلف و باألخص با اجرای اص تاریخی طوالنی دارد اما با تغییر و تحوالت در زمینه

(. شهرها گسترش فراوان یافتند، روستاهای زیادی 2969ای دیگر شد )شیخی،  گونه ایران به  وضعیت جامعۀ

رفت و این امر  شدن بیشتر پیش  سوی مکانیزه روز به به خالی از سکنه و بسیاری نابود شدند، کشاورزی روز

تر  اش مهاجرت به شهرهای بزرگ نتیجهباعث افزایش بیکاری در روستاها و شهرهای کوچک گردید که 

یک از شهرهای ایران، زیرساخت مدرن و  گرفت که هیچ رویه در حالی صورت می های بی بود. مهاجرت

را در شهرها    کارآمد شهری مناسب نداشتند و ناتوانی از پذیرش این حجم از جمعیت، مشکالتی عدیده

فروشان خیابانی، ازجمله پیامدهای مهم این تغییرات  تفروشی و رشد دس ( که دست2917پدید آورد )تجدد، 
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فروشی زمانی به مسئله تبدیل شد که شمولیت و ابعادش در حال افزایش اس،ت  است؛ بدین معنا که دست

ها و نهادهای دولتی هریک به نحوی با آن درگیر   که بسیاری از قشرهای مختلف جامعه و ارگان طوری به

فروشی یکی از مشاغل غیررسمی در اقتصاد هر کشور است که در محاسبات و  دست»اند. درواقع،،  شده

ندادن جامعه و دولت به آن و  آگاهی از میزان آن، مشروعیت های دولتی به دالیلی ازجمله عدم ریزی  برنامه

(. تجارت نو و اهمیت 22١: 2914)سرلک، « شود بودن اشتغال و... نادیده گرفته می ماهیت فصلی و موقتی

سو و هجوم کارگران  ترین مناطق روستایی در نقاط مرزی ازیک  توزیع کاالهای مصرفی تا عمق دورافتاده

فروشی در شهرهای ایران و   دیگر باعث شده است که پدیدۀ دست فصلی، مهاجران و کودکان کار ازسوی

نگی تبدیل گردد. عنوان مرکز استان کردستان به یک مسئلۀ مهم اجتماعی و فره ازجمله شهر سنندج به

هایشان است   لحاظ سطح درآمد و نوع فعالیت ای آنها به  گران خیابانی، موقعیت حاشیه  نشانۀ بارز این معامله

شود. این وضعیت در شهر سنندج مانند یک   که برحسب کنش ارتباطی هم بدین شیوه با آنها برخورد می

یابان موردمطالعه )فردوسی سنندج( را رقم زده است های شهری ازجمله خ  پاندول، تاریخی از حیات خیابان

که فروش اجناس را از فضاهای بسته به فضاهای باز سوق داده است و حتی فراتر از آن، در قالب فروش 

راستا سؤال اساسی این  توان بدان اصطالح تجارت آمبوالنسی را نیز داد. دراین  اجناس در وسیلۀ نقلیه می

 جهان  فروشان چه درکی از زیست  اند؟ دست  لق این شرایط و تداوم آن نقش داشتهاست که چه عواملی در خ

فروشان و فضای اجتماعی شهری چیست؟ و  فروشی برای حیات اجتماعی دست خود دارند؟ پیامدهای دست

 توان راهکارهای مؤثر برای حل مسئله ارائه داد؟  رغم منازعات نهادی و مردمی می چگونه علی

 بی پیشینۀ تجر

فروشی و نقش آن در حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرنشینان،   رغم گسترش پدیدۀ دست علی

زمینه صورت گرفته و نتایج آن هم اغلب به علل و عوامل فردی معطوف  تاکنون اندک تحقیقاتی دراین

 ها حاکم بوده است.  گونه پژوهش های پوزیتیویستی بر این بوده و دیدگاه

: فروشی: پژوهشی کیفی شناختی گرایش به دست  تبیین جامعه»( در پژوهشی با عنوان 2999پور ) طالب

با روش مشاهده و مصاحبۀ عمیق، « فروش بازار و مترو در شهر تهران مطالعۀ موردی دربارۀ مردان دست

جامعۀ فروشی از دید  کلـی دست   های مایه فروشان و بازگویی درون درصدد آشکارکردن تجربۀ زیسته دست

فروشان،  مایۀ کلی یعنی عرصۀ تعامالت، تیپولوژی دست ها چهار درون  وتحلیل یافته هدف بوده است. تجزیه

مایـۀ تیپولـوژی  فروشی را نشان داده است. بررسی درون فروشی و مقصران در دست های دست  جذابیت

شان براساس سه  دند اما انگیزهشده، در نوع کار مشترک بو های شناسایی  فروشان نشان داد که دسته دست

فروشی نشان داد که نیاز  های دست  مایۀ جذابیت مفهوم اجبار، آرمان و عادت متفاوت بود. بررسی درون

لـزوم پرداخت اجاره، استقالل کاری و روزمزدبودن، از علل مشـابه  مالی، دستیابی به درآمـد مناسـب، عـدم
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مایۀ مقصران وضع موجود با توجه به تلقی  همچنـین بررسـی درون .  اند فروشی میـان ایـن دو شـیوۀ دست

فروشان از این امر، بیانگر باالبودن خطر میـل بـه تخریـب امـوال عمومی در مواقع بحرانی از سوی  دست

فروشی؛ مطالعۀ موردی   علل گرایش به تداوم دست»( در تحقیقی با عنوان 2994آنهاست. اکبری و خانی )

فروشی، فقر  فروشان برای تداوم دست  های دست  اند که دالیل و انگیزه به این نتیجه رسیده« دجدر شهر سنن

های جایگزین   و نداشتن درآمد کافی برای تأمین نیازهای اساسی زندگی، نبود سرمایه در کنار وجود انتخاب

تحقیقی  در( 299١و ربیعی ) جاه تکند. رفع  فروشان را به ادامۀ کار وادار می  ناچار دست درزمینۀ اشتغال، به

به این « فروش مترو خانوادگی در زنان سرپرست خانوار دست -زمان نقش شغلی تجربۀ ایفای هم»با عنوان 

کــه در چارچــوب  -و اعطـای نقــش را هــای تکثــر نقــش تحقیــق آنها نظریهاند که   ها رسیده  یافته

هـا و   ای از فرصت ی مختلف، مجموعـه ها کنــد و داشتن شغل میتأییــد  -نظــری تشــریح شــده است

هـا و ایجـاد یـک  گــذارد. داشــتن شـغل، بـا رشـد مهارت هــا را در اختیارشــان می محدودیت

شدۀ منظــم بــرای زندگــی همــراه بــوده و حتـی فشـارهای روانـی ناشـی از  بندی چهارچـوب زمان

ر آنهــا را بــه حداقــل رســانده اســت. همچنین بــا ایجــاد حــس مفیــدبــودن، ها د برخـورد نقش

بخشــی از نیازهــای روانــی آنها را تأمیــن کــرده و موجــب گســترش عاملیـت، توانمنـدی و 

هویت جدید »( در پژوهش خود تحت عنوان 112١) 2خودبـاوری ایـن زنـان شـده اسـت. پاالسیوس

ابعادی جدید از این پدیده پرداخته   به بررسی« ندگان خیابانی در سانتیاگوی شیلی، فضا و فرهنگفروش

فروشی  زمان با تغییرات شهری، اشکالی جدید از دست است. نتایج پژوهش وی داللت بر این دارد که هم

نمایشگرهای  فروشان سبب شده است که آنها به یابی جدید دست نیز ظهور پیدا کرده است. این هویت

داری بدل شوند که دارای خصایصی ازجمله جذب مشتریان مختلف، عرضۀ  کوچک جدید در نظام سرمایه

سازی سود باشند. طبق نتیجۀ این  متفاوت کاال، کار فشرده و اضافی، خودتنظیمی و آزادی عمل و بیشینه

اندیشی شود.  دترکردن آن چارهفروشی باید تغییر کنند و برای کارآم  ها نسبت به دست  تحقیق، دیدگاه

های تجاری سنتی در مراکز   نوسازی شهری برای خیابان»(  تحت عنوان 1129) 1تحقیق ابوالهجاج مهنا

تاریخی در مراکز تاریخی  -است که مناطق تجاری  دنبال این ایدۀ بنیادین بوده« تاریخی شهرها در مصر

حال، به دلیل  صادی و اجتماعی واالیی برخوردارند. بااینهای تاریخی، شهری، معماری، اقت  شهرها، از ارزش

ها اهمیتشان را از دست داده و در معرض بسیاری   حاضر، بسیاری از این خیابان تحوالت سریع اخیر، درحال

زعم  ند. به  ا  سان هویت تاریخی خود را از دست داده فروشی قرار گرفته و بدین  از امور غیررسمی مانند دست

ت تاریخی شهرها، همراه با نقش اقتصادی و اجتماعی آنها، باید به هر قیمتی حفظ شود و وی قدم

دادن اهمیت حفاظت از  زمینه انجام داد. هدف این پژوهش ، نشان ها را بایستی دراین  بیشترین تالش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Palacios 

2 Abou El-Haggag Mehanna 
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در این  کند  های سنتی و قدیمی است، زیرا هویت جوامع به آنها بستگی دارد.  وی پیشنهاد می  خیابان

ای خاص و   ها فرهنگ محلی ترویج شود، سودمندی برای همۀ کاربران شهری تعریف شود نه عده  خیابان

های   شیوه»( در پژوهشی تحت عنوان 1121) 2ها بازتعریف گردد. قاتک و چاترجی  هویت تاریخی این مکان

ها و خطرات در   ومی؛ نگرشهای شهری: بررسی آگاهی از وضعیت امنیت مواد غذایی ق  فروش در خیابان

به دنبال بررسی وضعیت ایمنی و اقدامات « ندیدۀ چینیِ در خیابان چینی کلکته بین فروشندگان آموزش

اند. در این خیابان، غذاها در خانه  فروشان مواد غذایی خیابان چینی شهر کلکتۀ هند بوده  بهداشتی دست

شان داده است که حق درآمد از این رهگذر برای شوند. نتایج تحقیق ن  تهیه و در خیابان سرو می

گیرد، اما   می شود و این وضعیت، سهمی مهم از اقتصاد غیررسمی شهر را دربر  فروشندگان تأمین می

های دسترسی   وپز، روش های پخت  هایی در باب آگاهی از وضعیت غذاهای قومی، شیوه  زمینه نگرانی دراین

ها، مقررات و   اند که بهبود سیاست بهداشتی وجود دارد. محققان نتیجه گرفتهبدان، موارد شستشو و اقدامات 

تواند پیامدهایی مثبت برای توریسم خوراکی در   استانداردهای ایمنی، ضمن حفظ کیفیت غذاهای چینی، می

 این خیابان به همراه داشته باشد.

وردمطالعه دارد و فروشی در فضای اجتماعی م  پژوهش حاضر سعی در واکاوی پدیدۀ دست

اند؛  اند که در آن گرفتار شده کنندگان و کارگزاران توسعۀ شهری خود به توصیف وضعیتی پرداخته  مشارکت

های آمرانه،   فروشان و مصلحان توسعه کوشیده است از توصیف  قراردادن دست لذا، محقق با مخاطب

ن و شدن را  از منظر آنها بازنمایی کند. عالوه آلود از این وضعیت دوری نماید و دیدن، بود  طرفه و وهم یک

کاررفته و نوآوری ادبیات پژوهش حاضر، وجه تمایز این  بر این فضای اجتماعی و فرهنگی، روش به

 هاست. پژوهش از دیگر پژوهش

 مالحظات مفهومی 

رسمی بر اگرچه به لحاظ مطالعات تاریخی، چندان توجهی به این سؤال نشده است که اثرات اقتصاد غیر

اروپای پیشاصنعتی چگونه بوده است اما در اواخر قرن بیستم، تعدادی از محققان برجسته، این مسئله را 

بود که اهمیت فروشندگان خیابانی  1این، فرناند برودل 2971اند. در دهۀ بررسی و دربارۀ آن کنکاش  کرده

های تجارت، وابسته به کار این   چرخزعم برودل،  های توزیع مدرن اولیه تشخیص داد. به  را در شبکه

سو تعدادی زیاد از  اند که ازیک فروشان است که معموالً در زمرۀ بازرگانان مسافرتی فقیر/ضعیف  دست

دهند. آنها حس تجارت را برانگیخته، آن را   دیگر مناطق زیادی را تحت پوشش قرار می عابران و ازسوی

(. برودل 76: 1111دهند )برودل،   ، به نقاط دوردست گسترش میمثابه یک نظام اقتصادی مستقر نموده به

فروشان نقشی مهم در توزیع کاالهای مصرفی خاص ازقبیل ظروف   همچنین خاطرنشان کرد که دست

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Ghatak and Chatterjee 

2 Fernand Braudel   
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نیز در تحقیقاتش مطالعاتی در باب  2(. اسپفورد76-77ای، سالنامه و ادبیات عامه داشتند )همان:   شیشه

گرد در انگلستان پیشاصنعتی انجام داد.سؤال بنیادین کار وی این بود که   ار دورههای تج  هویت و فعالیت

ویژه منسوجات، پوشاک و لوازم جانبی چگونه در سراسر کشور گسترش یافته و  کاالهای مصرفی جدید به

 مدت با شوند. اسپفورد طی یک دورۀ طوالنی  های کارگران عادی یافت می  طور خاص در خانه چگونه به

گرد در روستاهای انگلیس، نشان داد که به لطف   های تجار دوره  وتحلیل حرکات و فعالیت تجزیه

قیمت، در مناطق دوردست و روستایی انگلستان توزیع  گردها بود که کاالهای ارزان  فروشان و دوره  دست

زیادی بر شواهد  های برودل در خصوص اهمیت تجارت در مقیاس خرد، تا حد  که فرضیه شد. درحالی  می

مند افرادی که  بار نشان داد که امکان مطالعۀ نظام پراکنده مبتنی بوده است، کار اسپفورد برای نخستین

وجود دارد؛ لذا، کار  -گردان  فروشان و دوره یعنی دست -وجودشان تا حد زیادی در حاشیۀ اقتصاد بوده است

فروشان که   های دست  (. از ویژگی41-61: 2914رد، بخش محققان این حوزه بوده است )اسپفو ایشان الهام

در توزیع کاالهای مصرفی به مناطق    ها اشاره کرد، این بود که آنها   اش بدان  برودل در کارهای اولیه

داشتند، ارزش اضافی را در تجارت مدرن ایجاد کردند و بسیاری از آنها در زمرۀ   کننده روستایی نقشی تعیین

ای   اش، به موقعیت حاشیه (. برودل در مطالعات بعدی71-79: 1111بودند )برودل، مهاجران فصلی 

هایشان و در حاشیۀ قانون بودنشان اشاره   بودن سطح درآمد و جایگاه فعالیت فروشان در جامعه، پایین دست

ه است. در هایی مدید وضعیت نامطلوب آنها نسبتاً ناشناخته باقی ماند  زعم وی برای مدت کند که به  می

اروپای مدرن، در محالت فقیرنشین شهری، زنان تهیدست، بخشی کوچک از خیابان را برای فروش به 

کردند اما   زمینه کار می خود اختصاص دادند. آنها مدام در معرض سرکوب افراد دیگری بودند که دراین

  .ای جز این نداشتند، زیرا گزینۀ دیگری برای درآمدزایی وجود نداشت  چاره

توان   شناسان بر روی رشد انفجاری شهرها نشان داد که الگوهایی مشابه را می  مطالعات اولیۀ انسان

توسعه در سراسر جهان از آفریقا، آمریکای التین و آسیا پیدا کرد؛ بدین معنا  در میان کشورهای درحال

قش فروشندگان خیابانی را تدریج ن که طی چهار دهۀ گذشته، مباحث مربوط به اقتصاد غیررسمی و... به

ها و درک فزاینده از پدیدۀ   بودن داده دچار تغییر نموده است. این امر تا حد زیادی به دلیل دردسترس

فروشی و   ای که درزمینۀ دست  براساس ادبیات گسترده(. 294: 1121، )وان دن هیولفروشی است   دست

فروشان و بازیگران درگیر در این   های دست  اقتصاد غیررسمی طی نیم قرن اخیر وجود دارد، ویژگی

توان چنین برشمرد: نخست بیشتر محققان، فروشندگان خیابانی را    توسعه را می اقتصادهای درحال

واردانی برای شهرهای   مثابه تازه به -اما نه همیشه -کنند که اغلب  ساکنان نسبتاً فقیر شهری معرفی می

که هم زن و مرد را  . ویژگی دوم به جنسیت آنها مربوط است؛ درحالیشوند  شان قلمداد می محل زندگی

در  2999مثال،، در سال  عنوان اند؛ به فروش داریم اما در اکثر موارد این تجار خیابانی زن  عنوان دست به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Spuffford 
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درصد 91درصد به بیش از 66بنین، فیلیپین، بورکینافاسو و مالی، سهم زنان در بین تجار غیررسمی، از 

دستی و  های فروش آنهاست؛ زنان کاالهایشان را از طریق چرخ  د. ویژگی سوم مربوط به نوع فعالیترسی

که  پردازند، درحالی  دوام و فاسدشدنی می  رسانند و بیشتر به فروش کاالهای بی  دوچرخه به فروش می

سرانجام، بیشتر کنند.   روند و اغلب بساط پهن می  مردان بیشتر به سمت فروش محصوالت بادوام می

پردازند  کنند، فاقد مجوزند و هیچ مالیاتی نمی  گران خیابانی، در سایۀ اقتصاد غیررسمی فعالیت می  معامله

 (.   79: 1111، 2یا مالیات بسیار کمی دارند )کوهن

گرفتن  دست اند که محل کارشان را به خیابان یا فضاهای عمومی آورده و با به فروشان افرادی دست

صورت روان و شناور یا ثابت و  کردن بساط در سطح برخی معابر و نقاط پرتردد شهر به س یا پهناجنا

گردند که مکان ثابت و دائمی ندارند و  اند. این افراد، کاسبانی اطالق می ساکن در حال امرارمعاش

اجناسشان را تبلیغ  طور مرتبً جای دیگر بروند. آنها در فضاهای عمومی به  توانند از جایی به راحتی می به

کنند و از این طریق  کنند و با تأکید بر فروش به قیمت پایین، شهروندان را به خرید ترغیب می می

فروشی در دنیای متالطم   (. دست467-461: 1111، 1نمایند )یاتمو وجوش می فضاهای شهری را پرجنب

بربستن این  یل هریک برای ادامه یا رختادامه به اهم دال در شهریِ امروز، موافقان و مخالفانی دارد که

 ایم. پدیده در جامعه پرداخته

 فروشی  موافقان پدیدۀ دست   الف(

های اقتصادی و تأمین کاال و   طور مستقیم به فعالیت ، به  فروشان از طریق معامالتشان  دست -2

هش سطح رقابت ناپذیر از اقتصادند و حذفشان باعث کا  کنند. آنها بخشی جدایی  خدمات کمک می

فروشان برای مدت طوالنی نتوانند امرارمعاش کنند،   گردد. اگر دست  های اقتصادی می  و فعالیت

 شوند.   دهند متضرر می  فروشند و یا اجاره می  هایی که به این افراد می  تمامی فعالیت

و برخورداری از    در برخی از کشورها، شهروندان براساس قانون اساسی، آزادانه حق دارند شغلشان -1

هاست و هرگونه ممانعت و   فروشی یکی از این فعالیت  های کارآفرینی را انتخاب کنند. دست  فعالیت

های جایگزین برای شهروندان است. حتی اگر   جلوگیری از آن، به معنای کاهش دامنۀ انتخاب

قانون »عنوان  توان گفت که آنها از حقوق اساسی تحت  چنین حقوقی تضمین نشده باشد، می

 برخوردارند. « طبیعی

فروشی خیابانی، یکی از منابع بالقوه و بالفعل درآمدهای مالیاتی دولت از طریق صدور مجوز   دست -9

افزوده است که توسط فروشندگان شارژ شده، متعاقباً به  های ناشی از ارزش  و فروش آن و مالیات

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Cohen  
2 Yatmo 
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ق مالیات بر مصرف، درآمد و دارایی فروشندگان ها، از طری  شود. همچنین تعرفه  دولت پرداخت می

 شود.   خیابانی و افراد وابسته به آنها وضع می

کنند. بسیاری از آنها اگر   واسطۀ کارشان، به بقا و حفظ خود و قیمشان کمک می فروشان به  دست -4

گردند و  ا میشوند و برخی دیگر همراه وابستگانشان بینو  نتوانند در خیابان فروشندگی کنندبیکار می

مثابه یک شبکۀ  فروشی خیابانی، به آورند؛ لذا، دست  برخی به جرم، شورش و خشونت روی می

از    تر هزینه کند که برای دولت جهت برقراری نظام جامع رفاهی، بسیار کم  ایمنی اجتماعی عمل می

 های زندان، دادگاه و پلیس است.   گسترش نظام

اهی برای کارآفرینی، تجارت خانوادگی و تعامل اجتماعی است. فروشی خیابانی، آزمایشگ  دست -١

کنند.   تر با همدیگر ارتباط برقرار می  فروشان و مشتریان در نظام اجتماعی و اقتصادی گسترده  دست

 شوند.   های مهم کارآفرینی، در خیابان آموخته و نشان داده می  بسیاری از مهارت

های ثابت   ارآفرینی را برای مردم  ناتوان از خرید یا اجارۀ محلهای ک  فروشی خیابانی، فرصت  دست -6

ترین پلۀ نردبان تحرک اقتصادی است؛ لذا، برخی از   کند. این، امری حیاتی در پایین  مهیا می

 دهند.  ساخت یک تجارت غیرخیابانیِ موفق، به کار خود ادامه می فروشان خیابانی، برای دست

ها با کاالها و خدمات متنوع را گسترش   ها و مکان  وسیع از زمان فروشی خیابانی، طیفی  دست -7

هایی دیگر غیر از خیابان   کنند که در مکان دهند و گاهی اوقات کاالها و خدماتی را عرضه می  می

کنندگان بکاهند و به تقاضای   کوشند از تالش غیرضروری مصرف درنتیجه، میدر دسترس نیست. 

براین، با افزایش رقابت، به کاهش قیمت  ش پاسخ دهند. عالوهبخ آنها به شکلی رضایت

 کنند.  کننده کمک می  مصرف

های   آورند. آنها فعالیت  کننده می های سرد و کسل  فروشندگان خیابانی، زندگی را به خیابان -1

عات دهند، شاهد و گزارشگر رویدادهایند، اطال  اقتصادی خیابان و خارج از خیابان را به ما نشان می

ها و   دهند و باعث افزایش توریست  دهند، مسیرها را به آنها نشان می  را در اختیار رهگذران قرار می

 شوند.  ها می  عکاسان در این مکان

توجهی در ساعات و  پذیری قابل  فروشندگی خیابانی، برای کارگران شاغل در این حرفه انعطاف -9

های رسیدگی به وظایفی   در انتخاب محل کار و روش کند و نیز تاحدودی  سطوح فعالیت ایجاد می

منظور افزایش  براین، به گذارد. عالوه  نظیر مراقبت از کودک، آزادیِ عمل بیشتری در اختیار می

توانند   مثال، کارمندان اداری می عنوان عنوان کاری اضافی عمل کند؛ به تواند به  درآمد ناخالص می
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آموزان در اوقات تعطیل  ر هفته، و همچنین معلمان و دانشها یا در روزهای تعطیل آخ شب

 (.4-6: 1114، 2مدارس، از این طریق پول بیشتری به دست آورند )براملی

 فروشی  مخالفان پدیدۀ دست   ب(

شدت متمرکز  شوند. آنها در چند مکان به  طور مساوی در سطح شهر پخش نمی فروشان به  دست -2

اند.  طورمعمول نقاطی با باالترین سطح تراکم عابر پیاده و وسایل نقلیه ها به  شوند و این مکان  می

عابران پیاده در بازارهای خیابانی و افرادی که در وسایل نقلیه هستند، دائم در معرض دید کاالها 

 انجامد. و خدماتی قرار دارند که اغلب به خریدهای ناگهانی و غیرضروری می

فروشان خیابانی ممکن است باعث بروز   نقلیه و عابران پیاده، دستزدن به تراکم وسایل  با دامن  -1

حوادث ترافیکی، افزایش آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه و جلوگیری از گردش آزاد پلیس، 

عابران پیاده در صورت  نشانی، آمبوالنس و سایر وسایل اضطراری شوند. برخی از نیروهای آتش

روها به سمت خیابان تغییر دهند که   ممکن است مسیرشان را از پیادهروهای شلوغ   مواجهه با پیاده

کند و این امکان وجود دارد که فعالیت فروشندگان خیابانی   این امر، دید رانندگان را محدود می

 پرتی رانندگان شود. موجب حواس

ها و   تادیومهای شلوغ مانند سینماها، اس  فروشندگان خیابانی ممکن است مسیرهای خروج از مکان -9

سوزی بزرگ، انفجار، فرار از گاز سمی   های بزرگ را مسدود کنند و در صورت بروز آتش  فروشگاه

 یا هیستری گسترده، مقیاس فاجعه را افزایش دهند.

کنند و   دستی می  آوردن مشاغل خارج از خیابان، پیش  دست فروشندگان خیابانی اغلب در به -4

کنند؛   زنند جذب می  های خارج از خیابان قدم می  ینکه در فعالیتخریداران بالقوه را به محض ا

رود، ممکن است یک غرفۀ   که خریدار روزنامه به فروشگاه خبرنامه می مثال، هنگامی عنوان به

فروشندۀ خیابانی توجهش را جلب کند و او روزنامه را از آنجا خریداری نماید و هرگز به خانۀ 

 نرسد.مطبوعات خارج از خیابان 

کنند و پرداخت مالیات بر درآمد و   وکتاب خود را ثبت نمی فروشندگان خیابانی معموالً چون حساب -١

اند. آنها به  افزودۀ مشتری را ندارند، دائماً به رقابت ناعادالنه در برابر تجارت غیرخیابانی متهم ارزش

کاالهایشان را با قیمت کمتر  ، اجناس و  ها نکردن مالیات های عمومی کمتر و پرداخت  دلیل هزینه

 اند. دارشان  فروشند و قادر به حذف رقبای مغازه  می

فروشندگان خیابانی، در مقایسه با فروشندگان دارای مکان ثابت، به دلیل سهولت در ترک محل  -6

تمکین  برداری و باالکشیدن پول مشتریان و عدم کار و جابجایی سریع، فرصت بیشتری برای کاله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Bromley 
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فروشان را به  فروشان غیرخیابانی عمدتاً دست  و کنترل نهادهای رسمی دارند. خردهبه نظارت 

که احساس کنند  کنند و اینکه همین  شده متهم می های ثبت  فروشی و نداشتن قیمت  کم

فروشند.   داند چه مقدار باید بپردازد، کاال یا خدمات را به قیمتی باالتر به او می  خریدار/مشتری نمی

هایی نظیر عرضۀ کاالی قاچاق، سرقتی،   فروشان، در معرض اتهام  براین، برخی از دست عالوه

تقلبی و یا فاسد قرار دارند و پیش از آنکه مشتریان عصبانی یا پلیس بتوانند آنها را پیدا کنند ناپدید 

 دهند.  را تغییر می   سادگی مکان فعالیتشان شوند یا به می

کنند،   خیابانی، عمده مشکالت بهداشت عمومی را ایجاد می   شامیدنیفروشندگان مواد غذایی و آ -7

زیرا کاالهای آنها ممکن است در معرض آفتاب، آلودگی هوا و آلودگی معابر قرار داشته باشد، 

چراکه معدودی از آنها برق و تجهیزات آشپزی در اختیار دارند و در صورت شیوع مسمومیت 

 د.شون  راحتی جابجا می غذایی به

شوند   توجه زنان، افراد زیر سن قانونی و جوانانی را شامل می فروشندگان خیابانی اغلب تعداد قابل -1

ای، تهدید به خشونت و مشارکت در جرم   که در معرض نقض قوانین کار، آلودگی، تصادفات جاده

 قرار دارند.

هایی همچون معامالت   یو بدنام   ها شدت درگیر رسوایی اقلیتی اندک از فروشندگان خیابانی به -9

 فروشی مواد مخدرند.  بری، فحشا و خرده  غیرقانونی، جیب

هایی که به   واسطۀ رشوه تنها از طریق فروش محصوالتشان، بلکه به فروشندگان خیابانی نه -21

گیری و تقویت اقتصاد زیرزمینی کمک   پردازند، آشکارا به شکل پلیس و مأموران شهرداری  می

های جاری و   د زیرزمینی، ظرفیت دولت را برای تعیین بودجه، اعتبارات فعالیتکنند. اقتصا  می

کند   بسا جرم و جنایت و فرار از مالیات را تشویق می دهد و چه  های جدید کاهش می  گذاری  سرمایه

 شود. شدن ساختار جامعۀ مدنی منجر می که همگی این موارد به سست

نمایند، با سروصدایشان جهت جلب مشتری،   زشت میفروشندگان خیابانی، منظر شهری را  -22

ریزند. از   روها می  ها را در سطح خیابان و پیاده  کنند، و خود و مشتریانشان زباله  آلودگی ایجاد می

نظمی تلقی شده، یکی از عوامل مهم در تقویت وندالیسم و   منظر نخبگان شهری  آنها عامل بی

 (.6-21: 1114)براملی، شوند   انجام اعمال بزهکارانه معرفی می

 تحقیق   روش

شناسی کیفی انجام گرفته است. روش کیفی تالشی است جهت توصیف  رو در سنت روش پژوهش پیش

های کوچک اجتماعی با توجه به جزئیات. در این روش سعی بر تعبیر  ها، حوادث و گروه  غیرکمّی از موقعیت

بخشند. گزارۀ   های طبیعی و عادی به زندگی و حوادث می  موقعیتها در   است که انسان  ای و تفسیر معانی
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تنیده از روابط است  بنیادین این روش مبنی بر این است که کنش متقابل اجتماعی، کلیتی پیچیده و درهم

رو جهت دستیابی به پاسخ  (. در تحقیق پیش27١: 111١، 2درک است )پین و پانی وسیلۀ استقرا قابل که به

نگاری، نوعی از پژوهش کیفی   استفاده شده است. پدیده 2نگاری  هداف تحقیق، از روش پدیدهمسئله و ا

های شفاهی، ادراک و برداشت مردم و   کاو و گزارش  است که در تالش است با استفاده از ابزارهای ذهنیت

، شناسایی، توصیف حال با روش همدالنه طرفانه و درعین  صورت بی تفسیرشان را از واقعیت تا حد ممکن به

بندی و توصیف   ها یا تصورهای موجود را کشف، طبقه  و بازنمود کند و برای این منظور همۀ مفهوم

هایی مستقیم در خصوص یک پدیده ارائه دهد،   تواند توصیف  (. این روش می١: 2997، 9نماید )بروس  می

های مردم،   ه به تمرکزش روی تغییر در تجربهنگر و یکپارچه توصیف کند، با توج  ها را به شیوۀ کلی  مفهوم

: 299١تمرکز نماید )میرزایی،  -و نه افراد -هایی از مردم ها را به دست آورد و روی گروه  ای از مفهوم  دامنه

های سوژۀ موردمطالعه   کند، بدین معنا که بر دریافت  استفاده می 4دوم نگاری از رویکرد دست  (. پدیده921

است    های محقق؛ لذا، هدف این روش، شناسایی تنوع در تجربۀ پدیده  ود، نه بر دریافتش  متمرکز می

های مشاهدۀ مشارکتی   های این پژوهش، با استفاده از تکنیک  (؛ بر همین اساس، داده91: 2991)محمدپور، 

میدان  فروشان شهر سنندج حدفاصل های عمیق گردآوری شده است. جامعۀ موردمطالعه،دست  و مصاحبه

مثابه گروهی از افراد به  اند که به آزادی تا میدان انقالب واقع در خیابان فردوسی این شهر بوده

گیری این پژوهش هدفمند بوده است؛ بدین معنا که با افرادی گفتگو  اند. شیوۀ نمونه فروشی مشغول  دست

ان( و دوم اینکه دارای اطالعات فروش  دارند )دست فروشی  شده است که نخست تجربۀ زیسته از پدیدۀ دست

اند )کارگزاران توسعۀ شهری(. به این افراد اصطالحاً مطلعین یا   و شناخت عمیق از خلق این وضعیت

نگاری بسیار مهم است این است که   گویند. آنچه در خصوص اعضای نمونۀ پدیده بانان اجتماع می دروازه

رسی شناخت داشته، مایل به ابراز محتوای ذهنی خود باشند های موردمطالعه، در باب موضوع موردبر  نمونه

کارگیری مالحظات  (؛ امری که در پژوهش حاضر، با مشاهدۀ مشارکتی محقق و به921: 299١)میرزایی، 

کنندگان در دو سطح موردبررسی محقق   اخالقی همچون اعتماد، رابطۀ افقی، رازداری و گمنامی مشارکت

گیری هدفمند و برای تعیین حجم نمونه نیز از معیار اشباع نظری   ا، از روش نمونهه  شد. جهت انتخاب نمونه

ها هیچ دادۀ جدیدی پیدا نشده   استفاده گردید. اشباع نظری بدان معنی است که در فرایند گردآوری داده

(. در 62 :2967، ١های مقوله را توسعه دهد )گالسر و اشتراوس  وسیلۀ آن بتواند ویژگی است که محقق به

مصاحبه با کارگزاران  6فروشان و   مصاحبه با دست 12مصاحبه شامل  17دادن  این تحقیق، پس از انجام

 شوندگان آمده است. توسعۀ شهری، اشباع نظری حاصل گردید که در جدول زیر، مشخصات مصاحبه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Payne and Pany  
2 Phenomonography 

3 Bruce 

4 Second- Order Perspective 

5 Glaser and Strauss 
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 کنندگان در پژوهش  . مشخصات مشارکت1جدول شمارۀ 

 فروشان  دست

 تحصیالت سابقۀ فعالیت جنس سن شونده  ر مصاحبهنام مستعا ردیف

 راهنمایی 24 مرد 41 محمود 2

 ابتدایی 21 مرد ١1 هادی 1

 دیپلم 1 مرد 46 حبیب 9

 دیپلم فوق 6 مرد 91 کاوه 4

 دیپلم 21 مرد 41 رسول ١

 سواد بی 2١ مرد ١2 اله سیف 6

 ابتدایی 22 مرد 4١ رمضان 7

 سواد بی 29 مرد ١4 سلمان 1

 راهنمایی 11 مرد ١4 شاهسوار 9

 دیپلم 9 مرد 44 جمشید 21

 دیپلم فوق 6 مرد 99 صابر 22

 کارشناسی 1 مرد 97 مهدی 21

 کارشناسی 4 مرد 96 ریبوار 29

 دیپلم فوق 1 مرد 9١ مهران 24

 راهنمایی 1 مرد 91 امید 2١

 دیپلم 7 مرد 41 نامدار 26

 راهنمایی 1 زن 41 لیال 27
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ها، تأکید روی توصیف است و واحد تحلیل در   سازی مصاحبه  نگاری بعد از پیاده  براساس روش پدیده

اند و براساس  رتباط منطقیکننده. این مفاهیم در این روش دارای ا این روش، مفهوم است نه مشارکت

یابد   بندی مفاهیم تا آنجا ادامه می گیرد. گروه  های متفاوت توصیفی شکل می  تجربه و برداشت افراد، مقوله

ای و درنتیجه وضعیتی الگودار و باثبات قرار گیرند و در مرحلۀ نهایی   ها در قالب یک وضعیت مقوله  که داده

ها باهم   (؛ فاصلۀ پیامدی بدین معناست که مقوله912: 299١یرزایی، در فاصلۀ پیامدی مشخص گردند )م

(. برای رسیدن به معیار 16: 2911، 2مراتبی دارد )سالجو ارتباط منطقی دارند و این ارتباط، خصلتی سلسله

صورت منفک و جداگانه، تطابق بین  ای به  اعتبار نتایج نیز در این روش، از سه عامل منطق نظام مقوله

 . ها استفاده شده است  ایج و واقعیات میدان موردمطالعه و درنظرگرفتن احتمال در مقولهنت

 ها  یافته

در فضای موقعیتی موردمطالعه )حدفاصل میدان آزادی تا میدان انقالب( طیفی وسیع از کاالها شامل 

لکتریکی، وسایل آشپزخانه، التحریر، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم ا    خشکبار، کیف و کفش، پوشاک، لوازم

ها و اعیاد، دخانیات، لوازم   میوه و سبزیجات، تاناکورا، لوازم جانبی تلفن همراه، غذای آماده، وسایل جشن

شود. در پژوهش   گونه محدودیت و ممنوعیتی خریدوفروش می دوم و گاهاً سرقتی و... بدون هیچ دست

ی، ضمن مشاهدۀ مشارکتی در میدان تحقیق و مصاحبۀ نگار  منظور رعایت الزامات روش پدیده حاضر به

های فضای اجتماعی و   شده از موقعیت عمیق با افراد مطلع و درگیر موضوع موردمطالعه، مفاهیم خلق

بندی و توصیف شدند که به شرح مقوالت   مراتبی این روش طبقه فروشان، در قالب خصلت سلسله  دست

 اصلی زیر آمده است.

 نیافتگی  حصول توسعهفروشی، م  دست

های شهری با میزان   گاه  نیافتگی سکونت  تاریخ فروشندگی خیابانی، نشان از رابطۀ مستقیم بین توسعه

خوبی توسط  فروشان خیابانی در آن مناطق دارد. در شهر سنندج این وضعیت به  گسترش دست

افزاری   های سخت  ج است. تمامی جنبهاستنتا های مشارکتی قابل  فروشان، کارگزاران توسعه و مشاهده  دست

شود، در   افزوده و به یک معنا مازاد اقتصادی از طریق آن حاصل می توسعه که عمدتاً اشتغال، درآمد، ارزش

طور خاص، وضعیتی مطلوب ندارد. بخشی اعظم از اشتغال  طور عام و شهر سنندج به استان کردستان به

فروشی پوشش داده شده است.   ه/بدون هزینه از طریق دستهزین صورت کم شهری هرچند غیررسمی به

فروش در محدودۀ خیابان موردمطالعه و طبق آمارهای غیررسمی و   نفر دست 1111گواهی این مدعا حدود 

نفر در سایر معابر و میادین شهر سنندج است. این وضعیت در قالب  4111های میدانی، نزدیک به   پایش

 خوبی توصیف شده است. فروشان به  ستکدهای مصاحبه از جانب د

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Saljo 
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بینید که جوونا در  شیر تا تبریز کلی کارخونه و کارگاه می من خدمت سربازی تبریز بودم. از عجب»

ای نه کارگاهی. هیچی نداره.   اونجاها مشغول هستند. شهر ما رو نگاه کنید، هیچی نداره، نه کارخونه

 ساله(.99)صابر، « مجبورم بیام اینجا بساط پهن کنم

بینی،  هایی که می  سنندج هیچی نداره، کجا کار کنم، تو به من بگو. من قبلش مثل همین تاکسی»

های بسیار پایین،   کردند با نرخ  های غیرشخصی مسافر جابجا می راننده تاکسی بودم. از بس تعداد ماشین

« ن  ا عی و بدون برنامهها اینجا مقط  فروشی. شغل  دیگه صرف نداشت، فروختم اومدم اینجا دست

 ساله(. 99)رمضان، 

تونم دنبال وام و اجارۀ مغازه  ما زندگی بخورنمیر داریم، امکان درآمد اضافی برای من وجود نداره، نمی»

روز هم با این تعداد زیاد جوونای بیکار،  به در محل زندگیمم برم. عمالً این میشه شغل و گذران من. روز

های   ( هرروز چهره91تا آبان  91ه. باور کنید از ماه گذشته تا االن )اشاره به مهر به تعداد ما اضافه میش

 ساله(. 97)مهدی، « کنن و دنبال بساط پهن کردن هستند  وجو می بینم که میان پرس جدیدی را می

 فروشان و خدماتشان، ناشی از جمعیت بیکارِ زیاد و  ها، بخشی از جمعیت دست  براساس نتایج مصاحبه

ناتوانی اقتصاد رسمی در جذب آنهاست. جمعیتی که نتواند جذب اقتصاد رسمی شود، طبیعی است که 

های   ها و تکانه  ازپیش دچار جابجایی های میانبر را برای کسب درآمد انتخاب نموده، جامعه را بیش  راه

بودن و  اش موقتی اصلیکه مشخصۀ  -شده را پاره کند و بیش از هر چیزی اشتغال موقت و تکه  طبقاتی می

نیافتگی  همدیگر را   های توسعه  سان زنجیره کند. تمامی این موارد، به  تر می  گسترده -پشتوانگی است بی

های بلندمدت و   ها و استراتژی  مدت، بدون توجه به برنامه کنند و انتظار بهبود وضعیت در کوتاه تقویت می

های   که اتفاقاً از مزیت -یدار، معادن و صنایع وابسته بدانهای کشاورزی پا  تعریف شغل از منظر بخش

نیافتگی امری طبیعی نیست، بلکه خود، محصول   پذیر نیست؛ لذا، این توسعه امکان -  بسیار مهم استان است

ای اجتماعی،  عنوان مسئله فروشی را در اکنونیتِ خود، به های چندبعدی در گذر زمان است که دست  سیاست

 ی مصلحان توسعه در شهر سنندج قرار داده است. رو  پیش

 نشینی(  واقعیت زندگی لب مرزی در سنندج )حاشیه

اش و مشخصاً زندگی در مناطق  منظور از زندگی لب مرزی، نه مفهوم جغرافیایی آن، بلکه مفهوم اجتماعی

زیاد جمعیت، اعتیاد، نشین است؛ جایی که انبوهی از مسائل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، تراکم   حاشیه

زدگی   مسئولیتی اجتماعی، انگ تفاوتی اجتماعی، بی های شکننده، بی  های فردی و ساختاری، هویت  خشونت

اجتماعی، سطح پایین سواد و تحصیالت و کمبود امکانات رفاهی و خدمات شهری، به اصطالح 

حیث  نشین دارد و ازاین  جمعیت حاشیه درصد١4راستا شهر سنندج  اند. دراین  شناسان شهری کپه شده  انسان

محلۀ شهری و سه ناحیۀ منفصل شهریِ ننله، نایسر و  27رتبۀ دوم کشوری را داراست. این جمعیت، در 

کننده و   نشینی در شهر سنندج بسیار نگران  . مسئلۀ دیگر اینکه رشد حاشیه  آباد جای گرفته است  حسن



 

 

 

 

 

 11١ ابانی در شهر سنندج نگاری فروشندگان خی مهر/ پدیده دانش

 

 

نیافتگی در ابعاد اقتصادی و   ت که شهری که خود درگیر توسعهبرابر میانگین کشوری است. مشخص اس سه

های رسمی اقتصاد   زیرساختی است، توان تحمل و پذیرش این حجم از جمعیت و نیروی کار را در بخش

فروشان خیابانی است   نشینی مفرط( شیوع و گسترش پدیدۀ دست  نداشته باشد. نتیجۀ این وضعیت )حاشیه

 های سطح شهر است.   نشینی، در حال افزایش در فضاهای اجتماعی و خیابان  شیهموازات رشد حا که به

دره اومدیم سنندج. قبالً کار کشاورزی و دامداری  سال پیش به همراه خانواده از منطقۀ دیوان 11ما »

اجاره قدری نبود که بتونیم در اونجا بمونیم. شهر هم که اومدیم توانایی حتی  کردیم. درآمد به در ده می

خونه را نداشتیم. رفتیم نایسر ساکن شدیم و االن هم اونجا هستیم. شما که بهتر میدونین اونجا نه 

فروشی کنیم. این شده محل  وکاری و نه چیز دیگر. مجبوریم بیایم شهر و دست شغلی هست. نه کسب

سم اینجا مشغول شنا ساله مشغول این کارم. خیلی از کسانی را می 2١روزی بخورنمیر ما. من االن 

 ساله(. ١2اله،   )سیف «اند و خونشون در نایسره  فروشندگی در خیابان

من در دورۀ راهنمایی به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده مجبور به ترک تحصیل شدم. چون درس »

مون نداشتیم،   حسابی هم در محله نخوندم هیچ مهارتی هم نداشتم. البته بهت بگم ما مدرسۀ درست

ای هستیم. پدرم هم فوت کرد و سرپرست خانواده شدم. چیزی که به ذهنم   ن جزء مناطق حاشیهچو

با خنده[ ]ای دیگر نداشتم. االنم دیگر عادت کردم به این شغل.  فروشی کنم، چون چاره رسید بیام دست

 ساله(.١4)شاهسوار، « این شغل تنبلی میاره

یافتگی شهر سنندج، در گروه   اکی از آن است که توسعههای مشارکتی ح  ها و مشاهده  نتایج مصاحبه

ای مورداشاره و تدوین راهبردهای بلندمدت عملیاتی و نه شعارگونه )در قالب   یافتگی مناطق حاشیه  توسعه

اند و ساکنان این  مدت  ها فقط مُسکنی کوتاه  گونه طرح های بازآفرینی شهری و توانمندسازی( است. این  طرح

کنند، بلکه توانمندسازی و بازآفرینی را  تنها نسبت به تأمین شغل و معیشت پایدار مطمئن نمی نهمناطق را 

سازند.  اعتمادی مفرط به نهادهای متولی همراه می  با بی -برند  که در فقر مطلق به سر می -برای آنها

نی، خدمات افزاری ازجمله تقویت خدمات بهداشتی و درما  های توسعۀ سخت  ضروری است سیاست

، استاندارهای   ها گاه ونقل، تقویت فضاهای شهری و معابر و سکونت های حمل  آموزشی، توسعۀ زیرساخت

  رفت از این وضعیت برداشته شود.   الزم را پیدا کنند و گامی مهم در راستای برون

 های اجتماعی   شدن جامعه از ظرفیت تهی

ها را از   نهادهای اجتماعی نیز نهادینه شده است، فرصت   لبنظمی اقتصادی که در قا  شرایط ناشی از بی

ترتیب، در چنین  گیرد؛ بدین  جمله فروشندگان خیابانی، در راستای مشارکت آنها می گروهی از مردم من

ای   اشتغال صرفاً کسب درآمد به هر شیوه. های افراد وجود ندارد  مندی جامعه از ظرفیت  شرایطی امکان بهره

شود و روابط   از این رهگذر معنادار می   شان گذرد، زندگی  یابی کنشگران از این مسیر می  بلکه هویتنیست، 

گردد؛ لذا،  های اجتماعی مختلف در بسیاری از مواقع از منظر شغل افراد تعریف می  اجتماعی در میان شبکه
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های   تدریج از این ظرفیت بهفروشی است،   کسی که دارای اشتغال ناقص و یا شغل نامطلوب مانند دست

ها   تفاوتی  تعلقی اجتماعی، سرخوردگی و طرد اجتماعی و دیگر انواع بی  شود و راه برای بی اجتماعی تهی می

 شود.  باز می

 گوید:  یکی از مدیران شهری چنین می

ستقیم فروشان است. به هیچ صراطی م  دهی دست های شهری، همین سامان  ریزی  ترین برنامه  سخت» 

اند. هیچ   ای مخالف  دهی در قالب جابجایی دادیم اما هر بار به بهانه نیستند. چند بار پیشنهاد سامان

کنند و نفع شخصی در   پابرجا نیست. مسائل را عمدتاً فردی پیگیری می   صنف و تشکلی در میانشان

 ساله(.41)صباح الدین، « هایشان است  اولویت خواسته

کنند.   فروشی فقط کسب درآمد است، برام مهم نیست که دیگران چگونه فکر می  هدف من از دست»

رغم تذکر مأموران سد معبر در ایام پرفروش، بساط را تا وسط  زنم، علی  با صدای بلند فریاد می

کنن تا من به حرف اونا گوش  کنم. مگه دیگران در کارهایشان از من نظرخواهی می  رو پهن می  پیاده

ول خودم فقط خودم هستم. کاری به کار ما نداشته باشند ما هم کاری به کسی بدم. مسئ

 ساله(.  41)رسول، «نداریم

سازی در جامعه، مستلزم   عنوان یکی از عوامل مهم ظرفیت توجه به مشارکت و تأکید بر نقش آن به

سازی   است. ظرفیت   شان های همۀ اقشار فارغ از عالیق، شغل و دیگر اشکال هویتی  گیری از توان    بهره

آورد، جامعۀ محلی را توانمند  سازی فراهم می  هایی برای مشارکت در تصمیم  عالوه بر اینکه فرصت

دیگر، موضوع  اختیار روندهای توسعۀ محلی را بر عهده بگیرد. ازسوی   ای کند که تااندازه  می

فت توسعۀ پایدار نقشی بسیار مهم دارد. سازی نهادی نیز برای تغییرات بلندمدت مطمئن در پیشر  ظرفیت

های مرتبط با آن، با روند افزایشیِ چشمگیر، جامعۀ شهری سنندج را جدای از   فروشی و فعالیت  دست

گیری   کار ساده و شکل کند، آن را به مسیر تقسیم های اقتصادی دور می  اینکه از نهادمندشدن فعالیت

 دهد.    دستی سوق می های دم  هویت

 مل رنج اجتماعیتح

شود؛ از   رنج اجتماعی وضعیتی است که تحت تأثیر ساختارهای پیرامون حیات اجتماعی بر ما تحمیل می

شرایط سیاسی گرفته تا وضعیت بیکاری و اشتغال غیررسمی، از طرد اجتماعی گرفته تا وضعیت 

های درد و رنج را بر   هنشینی. دنیای پیرامون ما ماالمال از مسائلی دهشتناک است که تجرب  حاشیه

فروشی، روسپیگری، جنگ   کند؛ مسائلی همچون فقر، کولبری، زندگی مرزی، دست  کنشگرانش تحمیل می

روز در عصر کنونی رو به فزونی است. روی سخن ما در اینجا فروشندگان  به روز   و... که تعداد و مقیاسشان

مانند درآمد، آموزش، بهداشت، و    دگی اجتماعیهای مسلم زن  خیابانی است که محرومیتشان از موهبت

 دهد. های دیگر قرار میشان را در پیوند با ریسکناامنی روانی، زندگی
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 کنند:  های زیر توصیف می  ، رنج اجتماعی را به شیوهکنندگان  مشارکت

این خرج و  بینی ده ساله قند خون دارم، پول رفتن به یک دکتر خوب را ندارم، مگه با آاقا منو می»

ام و  مونه! ما در محلۀ فرجه هستیم، کلی مسائل دیگر داریم. من که زن مخارج چیزی برام باقی می

مونم. هوا که تاریک میشه، محله پر میشه از جوونای  فروش، گاهی اوقات تا آخر کاروکاسبی نمی دست

 ساله(.41)لیال،  «کنم وشی میفر ترین جا برای من همین خیابانه که دست  عالف و معتاد. ]با بغض[ امن

کردم. تو گرما و  ای کار می  چنانی نداریم. اگه منم سواد داشتم حتماً االن تو اداره ما بیشترمون سواد آن»

هام درس بخونن اما االن با این شغلی که من دارم   فروشی نبودم. شرط بستم بچه سرما مجبور به دست

خواد. توکل بر  پسرم از من پول می   ای زیاده، هرروز به بهانهنگران آیندۀ اونا هم هستم. خرج مدرسه 

 ساله(.١4)سلمان، « کنم که مثل من گرفتار نشه خدا تا جایی که بتونم کمکش می

فروشان را در ارتباط کامل با  ها، رنج اجتماعی، عالوه بر اینکه دست  براساس نتایج حاصل از مصاحبه

دهد، به دلیل ماهیت این شغل، پیوندی تنگاتنگ با زوال روزمرۀ   ار میهای عینی فقر قر  پندارها و گزاره

زندگی آنها دارد. این همان چیزی است که افرادی مانند رابرت چمبرز در قاموس ادبیات توسعه از آن تحت 

داری   براین، ساختارهای قدرت در جامعه )ائتالف نظام سرمایه کند. عالوه  یاد می« فقر   های دنده چرخ»عنوان 

های فرودست،   صورت سوژه داشتن آنها به نگه با هر نیروی سرکوبگرِ دیگر( مدام با رفتارهای قهری و عقب

 سعی در تحمیل درد و رنج بیشتر بر آنها دارد.

 ساختۀ خیابانی  هجوم به اقتصاد پیش

جود بوده، ساختۀ خیابانی، نوعی اقتصاد شهری است که اجزای آن در محل مو مراد از اقتصاد پیش

اصطالح بر روی چرخ قرار دارد. این نوع اقتصاد، دارای مختصات اقتصادهای  حمل است و به قابل

های فکری، سرعت پایین رشد،   توجهی به سرمایه  پیشامدرن است که تمرکزگرایی، فقدان نوآوری، بی

پرواضح است که های بارز آن است.   معامالت رودررو و فقدان تفکر سیستمی و جهانی، از مشخصه

بودن از مهارت و سرمایه، بیش از هر نوع سیستم و تفکر  بهره هایی مانند بی  فروشندگان خیابانی، با ویژگی

چیز آماده است و با کمترین ریسک و  شوند، جایی که همه  اقتصادی دیگر، جذب این شیوه از اقتصاد می

 نهند.    روحیۀ کارآفرینی بدان پای می

فروشی است. من اگر  بیکاری که در شهر سنندج است، همه تنها چیزی که بلدند دستبا این وضعیت »

فروشی که شغل نیست، همه بلدند، میان خیابون  رفتم دنبال یه شغل دیگر. دست سرمایه داشتم می

 ساله(. 46)حبیب، « بساط میندازن و رزق و روزیشم با خدا

کتاب داره، به همون نسبت که  ما حسابفروش هست ا من همدان درس خوندم، اونجا هم دست»

کنند.  وحسابی کار می های اقتصادی درست فروشندۀ خیابانی هست، چند برابرش هم در سیستم

خواد.  فروشی نیست اونجا تخصص و مهارت می های گردشگری بسیار زیادند. مثل دست  آژانس
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فروشیه. ولی تو سنندج همۀ ما دل  تتر از دس  وکتاب رستوران و اماکن تفریحی بسیار زیاده که باحساب

 ساله(.96)ریبوار،  «به این خیابون و این رهگذران بستیم. اینم شد درآمد و شغل!

« اقتصاد خیابانی»شدۀ  فروشی در خیابان فردوسی سنندج، مصداق بارز مفهوم خلق  نگاری دست  پدیده

زیند. با   داری مدرن از طریق آن می  رمایهاست، جایی که انبوهی از افراد فاقد مهارت و سرمایه در نظام س

شدگی این  دیگر، حک رویه از مناطق اطراف ازسوی  های بی  سو و مهاجرت توجه به افزایش جمعیت ازیک

سیستم اقتصادی هرچند بدون معانی علم اقتصاد مدرن )عرضه، تقاضا، سود، انباشت، مازاد و...( در دل شهر 

رفت از این وضعیت، فراتر از امری فردی و درگرو توجه  ست. برونویکمی جا خوش کرده ا قرن بیست

بنیان گرفته تا  از اقتصاد صنعتی و دانش -های اقتصاد شهری  مسئوالن به استقرار و تثبیت دیگر گونه

 اند. آفرینی در ابعاد مادی و انسانی است که دارای مختصات جهانی و ارزش -اقتصاد نوین و دیجیتال

 فروشی  مکنِ دستهای نام  جهان

تواند به طرق گوناگون وجود   های ممکن، توصیفی کامل از وضعیت فروشندگان خیابانی است که می  جهان

تواند توصیفی از جهانی باشد که واقعاً در میان   و امکان ظهور داشته باشد؛ اما فقط یک وضعیت می

واقعی است و آن چیزی است که آنها در  تر، یک جهان ممکن،  فروشان در جریان است؛ به زبان ساده  دست

کنند. در سنندج قدرت خرید پایین مردم، بار سنگین   بینند و درک می  عمل و پژوهشگر در مقام محقق می

ها   وکار )مغازه نشینی، فرهنگ پایین کسب  رویۀ حاشیه  اقتصادی، بیکاری گسترده، گرانی مسکن و رشد بی

ها را به دنبال   پویایی نظام بازار و گرانی اجناس مغازه این امر عمالً عدم -شوند  دیر باز شده، زود بسته می

فروشی   شدگی دست  اطمینانی از کسب درآمد پایدار، حک های مرزی و نا  بودن بازارچه داشته است(، موقتی

ا در فروشان عمالً یک جهان ممکن ر  پیشگی دست  عنوان کاسب در میان فرهنگ عامه و روحیۀ قناعت به

 های ممکن دیگر را از آنها گرفته است.   جهان   کشد و امکان  فروش به تصویر می  میان افراد دست

کنم و تا این   کار کنم. خدا رو شکر میام روزانه بساط کاسبی می مندم، چه من که سوادی ندارم، عائله»

ماه واریز یارانه و  به و منتظر ماه ام به رضای خدا. اینم نباشه باید برم گوشۀ خونه بشینم  هم باشه راضی

  ساله(.41)نامدار، « های ناچیز دولت باشم. اونم با این وضعیت اقتصادی که االن هست  کمک

 گوید؛  ساله چنین می42راستا با این مفهوم، زهرای  هم

من  تونم به شغل جایگزین فکر کنم. اونم تو این شهر. فقر و تنگدستی نفسمان را بریده است. نمی» 

درآمدی رفت دنبال اعتیاد، برای اون که مرد بود کار نبود، منی که زنم  شوهرم معتاده، از بیکاری و بی

]چند قلم لوازم بینی بفروشم  هام این اجناسی که می دیگه هیچ. مجبورم برای کرایۀ خونه و خرج بچه

  آرایشی و دستگیرۀ آشپزخانه و کیسۀ استحمام[.

ها   های بالفعل و بالقوه، در جهان ذهنی سوژه  حاکی از آن است که عمالً جهانفروشان   مصاحبه با دست

اند و قادر به  زمینه دچار فروکاست شده فروشان دراین  و جهان عینیِ فضای زندگی، موجود نیستند. دست
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ای خود وکار و درآمد بر ها در حوزۀ کسب  جایگزین از گزاره   ای  های دیگر و ساخت مجموعه  تعریف هویت

 دانند.  ها را امری ناممکن و انتزاعی می  نیستند. آنها وجود دیگر جهان

 مثابه شیوۀ زندگی فروشی به  دست

های نظری مطالعات فرهنگی، زندگی روزمره است. در   ترین قلمرو معنا در میان رهیافت  امروزه اصلی

در قالب کردارهای اجتماعی، اقتصادی و... کردن وجود دارد و مدام  های متفاوت زندگی  زندگی روزمره، شیوه

ها و دیگر اماکن، هرکدام بازتابندۀ شیوه زندگیِ مختص   ها، گالری  ها، کافه  ها، خیابان  شود. پاساژ  تمرین می

های مقاومت در برابر   های قدرت قرار دارند. این نوع زندگی، روش  به خودند که گاهاً بیرون از شبکه

هاست، چراکه این مقاومت، در منش و   فروشی یکی از این شیوه  کندکه دست  یق میفرهنگ غالب را تشو

 مشاهده است. کردارهای عادی زندگی روزمرۀ فروشندگان خیابانی قابل

فروشندگی در خیابان تنها راه منه، هیچ راه دیگری برای تسکین درماندگیم نیست. هر کاری بکنن و »

 ساله(.91)کاوه،  «اینجا و کنار خیابان جنس بفروشمهر مانعی بزارن من مجبورم بیام 

زنیم، جنس سفارش میدیم،  کنم، تعداد زنان االن زیاده، باهم حرف می من اینجا احساس تنهایی نمی»

بینی اینه که تفاوتی بینمون نیست، لباس و غذا و  خورم، چیزی که اینجا می میام اینجا کمتر غصه می

درآوردنمون مثل همه، روش زندگیمون مشترکه و جای زندگیمون هم  لخونه و اینجور چیزا. روش پو

 ساله(. 41)بهاره، «کنیم!  همه باالشهر زندگی می ]با خنده[عین همه. 

های مختص به خود را در میان فروشندگان خیابانی ایجاد کرده است؛ مواردی   واره  فروشی، عادت  دست

 -های ملی  فعالیت در ایام تعطیل و غیرتعطیل، اعیاد و جشن مانند ساعت ورود به خیابان و خروج از آن،

مذهبی و گرما و سرما را برای آنها معنادار کرده است. درآمد مترتب بر فروشندگی خیابانی، سبک زندگی 

انداز و   جویی، گذران اوقات فراغت، مصرف نمایشی، پس  خاصی را در میان آنها رواج داده است که از لذت

ها فاصله دارد و بر روی نیازهای عینی و روزمره مانند تأمین کاالهای اساسی   ایه فرسنگانباشت سرم

. با توجه به   خوراکی، پاسخ به حداقل خدمات آموزشی اعضای خانواده و تأمین اجارۀ خانه متمرکز است

افتد و   ق میبخشی به طبقات اجتماعیکه وجه بارزش در مقولۀ مصرف اتفا  اهمیت تمایزات ساختی در هویت

داری نیز این امر عالوه بر جنبۀ کارکردی، اهمیت نمادین یافته است؛ لذا، تعریف و تثبیت   در دنیای سرمایه

فروشان و تبدیل آن به فرهنگ خیابان و عامه با توجه به فزونی   این شیوه از زندگی در میان دست

ها و   ای از مواقع این تزلزل و سیالیت در شیوه  هتأمل است. هرچند در پار تعدادشان در مرکز شهر، امری قابل

شدن ممکن است اتفاق بیفتد اما آنچه وجه مسلط این  کردارهای تصنعی در قالب آموزش، تقلید و شرطی

های خاص   دستان شهری استکه حامل ارزش  کند، فرهنگ مسلط طبقۀ پایین و تهی  فرهنگ را بازنمایی می

های   داری، حامل ارزش  که طبقۀ متوسط و نظام سرمایه -گ مسلط جامعهخود و مقاومت در مقابل فرهن

 .   است -اند آن
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 های خیابانی  گیری سیاست  شکل

فروشان را در فضاهای شهری شاهدیم، منازعات حول مواردی مانند نحوۀ   که حضور روزافزونِ دست اکنون

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی   عملمندی یا هنجارشکنی دستورال  تصرف مکان، شیوۀ فروش و قاعده

قدری بغرنج است  ها شدت یافته است. مسئله به  میان فروشندگان خیابانی و متولیان امر ازجمله شهرداری

نظر وجود دارد و بر همین مبنا نیز با  بودن آن، اختالف بودن یا غیررسمی های قانونی  که میان جنبه

های خیابانی را به خود دیده است،   م عالوه بر اینکه تحول در سیاستشود. این مه  فروشان رفتار می  دست

 فروشان را نیز به همراه داشته است.   های دست  ورزی  های حکمرانی و کنش  دگرگونی در شیوه

مأمورین سد معبر شهرداری، هرازگاهی : »گوید  فروشی دارد چنین می  سال دست 24محمود که سابقۀ 

دارها   شناسیم. فقط میگن مغازه هاست همدیگر و می کنیم. سال شون فرار نمیمیان، ما که از دست

روها. یه تکانی به خودمون   ها را گرفتن و مردم هم میگن اومدن داخل پیاده  شکایت دارن که جلو مغازه

بی وارد و ناشناس زدوخورد و دعوای حسا فروشان تازه میدیم و یه تذکر میدن و میرن. البته بگم با دست

 «.گیره و اجناسشون را میبرن. باید زبانشون را بلد باشی! شکل می

کنیم، حتی  دهی می فروشان را سامان تا االن میگن دست 2992هاست فکر کنم از سال  سال»

شهرداری جلساتی گذاشته، جاشم تعیین کردن. جای بدی نیست اما تا االن به نتیجه نرسیده است. 

هتر است، چون ظاهراً سقف داره، دستشویی داره، آب هست برای ام اونجا ب برای من که خانم

متر فضا دارم،  1ها و تمیزکردن اجناس و... اینجا خیلی ناعادالنه برخورد میشه، من   شستشوی دست

)نسرین،  «فروشی بزرگ زده! متر فضا داره، انگار مغازۀ کفش 21بینی  تر یه آقایی را می  چند قدم پایین

  ساله(.46

ازپیش مدیران را به سمت  بودن خیابان فردوسی شهر سنندج، بیش فروشان و شلوغ د زیاد دستتعدا

   هایی نانوشته  ها و رویه  ها دستورالعمل  های شهری سوق داده است. برخی از این سیاست  الصاق سیاست

ها   اهم این سیاستفروشان خیابانی جا افتاده است.   است که در این شیوۀ اقتصاد غیررسمی، در میان دست

فروشان،   صورت عرفی و براساس سابقه و میزان همبستگی با سایر دست اند از: دراختیارداشتن فضا به عبارت

فروش در آنجا مشغول فعالیت است، ارائۀ کاالها و خدمات با   دارهایی که دست  خرید برخی از اقالم از مغازه

های   پاسخگویی به مشتری و تعویض اجناس و اجرانکردن سیاست مها و پاساژها، عد  تر از مغازه  قیمت پایین

های خیابانی،   کنترل قیمت مانند ارائۀ برچسب قیمت بر روی کاال، فاکتور خرید وغیره. قسم دیگر سیاست

اند از: برقراری امنیت و جلوگیری از  شود که عبارت از جانب مدیران شهری و نهادهای دولتی اعمال می

های منظم و مستمر تعزیرات حکومتی جهت کنترل و   داران، گشت  فروشان با مردم و مغازه  تقابل دست

ها، حضور مداوم مأموران سد معبر شهرداری جهت برقراری نظم اجتماعی و فضایی، و ارائۀ   نظارت بر قیمت

امات، عالوه فروشان. برآیند این دو دسته اقد دهی دست فضای جایگزین در قالب سیاست جابجایی و سامان
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ای از قواعد و   جهانی پویا بدل کرده است، آن را در سیطرۀ مجموعه  بر اینکه خیابان را به زیست

 های نوشته/نانوشته قرار داده است.   دستورالعمل

 نیافتگی اقتصاد غیررسمی  تثبیت توسعۀ ِتوسعه

ها   مرور در همۀ زمینه های آن به  هزمانی که توسعۀ نامتوازن و بدقواره، شکل مسلط جریان توسعه باشد، سوی

شود که بخش کالبدی و معماری   توازن دیده می شود. در کردستان نمودهای زیادی از این عدم  هویدا می

های  دهد. رشد نظام آموزش عالی و دانشگاه  نشینی قرار می  نسبتاً مدرن را در مقابل انبوهی از حاشیه

دستی و غیررسمی ندارد.  های دم  در بخش متورم خدمات و فعالیتگونه، هیچ سنخیتی با اشتغال   قارچ

های ارتباطی ضعیف، از مواجهه با سیالیت کاال و خدمات، مسافرت و سرعت انتقال   ونقل و زیرساخت حمل

این موارد را ناتوان است. نمودهای این نامتقارنی در عناصر توسعه، بیش از هر چیزی در اقتصاد غیررسمی 

شده در صنعت،  های تعریف  ن است؛ جایی که نسبت اشتغال افراد در این بخش،  با بخششهر نمایا

مقایسه نیست. اقتصاد غیررسمی هرچه باشد، با  کشاورزی، خدمات رسمی و فناوری اطالعات قابل

و    بودن یگیر اندازه شفافیت، نبود سامانۀ ثبت، غیرقابل بودن، فرار مالیاتی، عدم هایی مانند غیرقانونی  مشخصه

 شود.  محاسبه در تولید ناخالص ملی شناخته می عدم

  گوید:  گونه می ساله و از مدیران استانداری این١١علیرضا 
اقتصاد ناکارآمد شهری، کمر این شهر را شکسته است. ما هیچ نقشی در تولیدات صنعتی منطقۀ غرب »

فروشی  مهارت مانند دست ت و بیهای موق  و کشور نداریم. سرریز جمیعت میاد در این فعالیت

کار و ارزش شغلی است. همیشه جایگاه  که کار همراه با مهارت، تقسیم کند، درحالی  می« کار»مثالً

 «.استان در تولید ناخالص ملی جزو سه استان پایین کشور است

 ساله و از مدیران شهری معتقد است41هیوا 

ر حوزۀ اقتصادی، منظر شهری را زشت نموده است. ما این شیوه از اقتصاد، عالوه بر ناکارآمدی د» 

ها خرج   بدون آنکه مالیاتی بگیریم صرف توسعۀ خدمات شهری بکنیم، همیشه از بودجۀ شهرداری

دهی  کنیم. ما تنها که متولی سامان  فروشان می های دست  خدمات نظافتی و زیباسازی خیابان

ازمان صمت مثل ما نیست. اونا عملکردهای آن را فروشان نیستیم. نگاه در استانداری و س  دست

مدت  فروشان مستلزم هزینۀ مادی و زمانی است و تولید موفقیت در کوتاه  دهی دست میخوان. سامان

 «.کند برای آنان نمی

نیافتگی اقتصاد غیررسمی، عالوه بر وجود اقتصاد  ها نشان داد که تثبیت توسعه  نتایج حاصل از مصاحبه

گردد.   های آمرانه و سیاسی به چنین مناطقی نیز برمی  بودن استان و نگاه شهر، به مرزی غیررسمی در

عنوان مکمل اقتصادی و اشتغال  های مرزی به  هایی مانند ایجاد بازارچه  موفقیت سیاست زمینه عدم دراین

ها   موفقیت این بازارچه ایم، چراکه در مرزهای استان، موفقیت یا عدم  ها را شاهد بوده  جوانان در این طرح
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خورده است. مضاف بر این، شیوۀ مدیریت در استان، در تثبیت این    کامالً با سلطۀ اقتصاد سیاسی گره

ای طی چهار دهۀ   باالی افراد غیربومی در نهادهای توسعه   تأثیر نبوده است، بدین معنا که دست وضعیت بی

زمینه بوده است. این شیوه از  بحث دراین مباحث مهم و قابل اخیر در نظام مدیریتی استان، همواره یکی از

مدیریت در ارتباط با توسعۀ سیاسی بیشتر تعریف شده و توسعۀ اقتصادی و اشتغال، همواره در حاشیه قرار 

ها مانند کولبری، عملگی ساختمان،   فروشی را در کنار دیگر فعالیت  داشته است. مجموعۀ این عوامل، دست

نیافتگی اقتصاد شهری بدل کرده   کسی، انبوه دالالن مسکن و غیره، به یکی از موانع مهم توسعهراننده تا

 است.   

نگاری در   مثابه مدل فروشندگی خیابانی در قالب روش پدیده براساس مفاهیم مورداشاره، نقشۀ زیر به

 :    شهر سنندج قابل ارائه و تبیین است

 
 ندگی خیابانینگاری فروش  نقشۀ مفهومی پدیده

 گیری  بحث و نتیجه

فروشی و اقتصاد غیررسمی وجه مسلط اشتغال و درآمد در شهر سنندج است که همواره محل مناقشۀ   دست

رویۀ این پدیده در سطح شهر، به کارکردهای مثبت آن،   موافقان و مخالفان آن است. موافقان رشدِ بی

قیمت برای مردم،  دسترس قراردادن کاالها و خدمات ارزان گیر بیکاری در این شهر مرزی، در  ازجمله ضربه

آوردن آنها به اعمال بزهکارانه و رفتارهای وندالیستی و یکی از  نمودن جوانان و ممانعت از روی سرگرم

فروشی، بر مواردی ازقبیل   کنند. در نقطۀ مقابل، مخالفان دست  های جامعۀ مصرفی اشاره می  ضرورت

فروشان در جامعه،   های اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه، جایگاه فرودست دست  بازتولید نابرابری
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محرومیت از خدمات و امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی، بازتولید عدم تخصص و مهارت در میان 

های پنهان مانند فروش   دارنمودن سیما و منظر شهری، فرار از مالیات، رشد تجارت  فروشان، خدشه  دست

 نهند. های شهری انگشت می  ارد مخدر و کاالهای مسروقه و رشد مهارنشدۀ حاشیهمو

پردازند، عمدتاً چندان ارزشی برای   فروشی می  محققانی که با نگاهی منفی به مفهوم دست

اساس،  عنوان عامالن تغییر قائل نیستند و براین فروشان یا صاحبان مشاغل غیررسمی به دست

مورد خطاب قرار « لمپن»و « سربار اقتصاد»، «های زائد  انسان»فاهیمی همچون فروشان را با م  دست

تر دربارۀ فروشندگان خیابانی، آنها را   هایی مثبت    دهند اما برخی از پژوهشگران، با خلق مفاهیم یا نظریه  می

که برای حفظ بقای خود  (4١- 41: 2992فیلد،  پندارند )هاروی و مری و فاقدامتیاز می   هایی تأثیرگذار  گروه

توان   کنند؛ بنابراین، می های یک زندگی شرافتمندانه و اخالقی بسیار مقاومت می و همچنین داشتن حداقل

 (.179: 2992های تغییر در نظم شهری نام برد )بیات،  عنوان گروه از آنها به

های شغلی در  نبود فرصت جدای از کشمکش و منازعات مورداشاره، واقعیت عریانِ جامعۀ موردمطالعه، 

محلۀ  27های شهری در قالب سه ناحیۀ منفصل شهری و   سو و رشد حاشیه بخش اقتصاد رسمی ازیک

 شهری است که به زیست اجباری افراد در این بخش از اقتصاد غیررسمی شهری منجر شده است. 

هری و رشد ش -های روستا  فروشی در شرایط تاریخی خود، با دو عامل مهم مهاجرت  دست

ها،   ها و فرصت  نشینی مرتبط بوده است. این نوع از اقتصاد شهری، با همۀ فرازوفرودها و محدودیت  حاشیه

های خاص بدل شده است. نتایج   ای از زندگی روزمره برای گروه  امروز در جوامع سنتی و مدرن به شیوه

بحث  قوله و یک مفهوم اصلی قابلفروشی در شهر سنندج در قالب هشت م  تحقیق نشان داد که دست

اند که چنین  است. تاریخ، موقعیت جغرافیایی و نگاه حاکمیتی، ازجمله عوامل مهم و تأثیرگذاری

ای بر این حوزه را به یک   اند. آنچه نگاه توسعه جهانی را برای کنشگران این حوزه معنادار ساخته  زیست

فروشی در اکنونیت خود  انگری است که پدیدۀ دستضرورت بدل کرده است، پیامدهای نامطلوب و ویر

های متولی توسعه  های شهروندان نسبت عملکرد دستگاه  سو و قضاوت برای مدیریت شهری ازیک

های   فروشی، محصول عوامل مختلفی است؛ در گام نخست در نظام  دیگر داشته است. دست ازسوی

مثابه شکل غالب  نمودن و حذف این پدیده به رنگ  ه کمبایست نسبت ب  ریزی سطوح کالن و میانه می  برنامه

های اقتصاد رسمی در   های بعدی، با تقویت بنیان  اشتغال و درآمد در شهر سنندج مبادرت نمود و در گام

های گردشگری، کشاورزی، صنایع وابسته به آب و معادن آن بر کسی   که قابلیت -استان و شهر سنندج

 حرک و جابجایی نیروی کار از این بخش از اقتصاد اهتمام ورزید.نسبت به ت -پوشیده نیست
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