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Informality is a label to define anything unfamil-
iar in urbanism, from free-form settlements to 
Hoovervilles. However, due to the inadequacy 

of such connotations for informality, we need to 
know the mechanism of creating formality and 
informality binary.

مفهوم »غیررسمیت« از مفاهیمی است که بر سر آن مناقشات بسیاری وجود دارد. 
همین امر هم باعث شده است تا مجموعه ای از پیش فرض ها پیرامون این مفهوم شکل 
بگیرد. این پیش فرض ها همچون هاله ای موهوم، مفهوم غیررسمیت را در خود محاط 
سطوره هایی دامن زده است که در اصل 

ُ
کرده اند. هاله ای که این روزها بیش ازپیش به ا

غیررسمیت  توصیف  می کند.  دیکته  را  غیررسمیت  مفهوم  از  کلیشه ای  برداشتی  و  فهم 
به مثابۀ حوزه ای فراقانونی1، زاغه، آلونک2، حاشیه نشینی3، فقر4 و نظم تنظیم نشده5، در 
سطوره ای است. فهم این نکته که چنین باورهایی 

ُ
حقیقت دامن زدن به همین باورهای ا

تا چه حد، نه فقط درون جریان رسمی مدیریت شهری که ازقضا در بدنۀ دانش آکادمیک 
شهرسازی نفوذ کرده است، اهمیت ویژه ای دارد، چراکه به نظر می رسد هر شکلی از تفکر 
به مسئلۀ غیررسمیت بدون مشخص کردن مرزهای خود با جریان غالب تفکر پیرامون 
از  که  بی فایده  تالشی  اگرنه  آن،  از  برآمده  سطوره ای 

ُ
ا باورهای  و  غیررسمیت  موضوع 
اساس ناکافی باقی خواهد ماند.

با  آن  دانستن  این همان  و  غیررسمیت  پیرامون  بحث ها  مادامی که  مبنا،  این  بر 
حاصل،  نهایت  در  بچرخد،  حاشیه نشینی  یا  غیررسمی،  سکونتگاه های  نظیر  مسائلی 
ضمنی  نتیجۀ  بود.  نخواهد  سطوره ای 

ُ
ا باورهای  همان  از  توشه ای  برداشتن  جز  چیزی 

چنین مواجهه ای از یک سو فهم ناقص موضوع و از سوی دیگر بازتولید دوگانه ای است 
که در اصل بر مبنای آن، بخش عمدۀ نظم فضایی برنامه ریزی شهری سامان می گیرد: 
عمال داخل 

َ
ا از  این دوگانه است که مجموعه ای  بر مبنای  دوگانۀ رسمی و غیررسمی. 

مرزهای قانونی برنامه ریزی شهری فرض شده و از این مجرا به اصطالح »مشروع« دانسته 

Informality and mythical beliefs around it | Alireza 
khadem

علیرضا خادم
1371. دانش آموختۀ  کارشناسی ارشد طراحی شهری  و 

دانشجوی دکتری شهرسازی در دانشگاه تهران

در  که  پدیده ای  هر  تعریف  برای  است  برچسبی  غیررسمیت 
چهارچوب نظم شهرسازی امروز به مثابۀ نوعی امر تنظیم نشده 
قلمداد شود؛ از برخی سکونتگاه های خودانگیخته تا گونه هایی 
از این رو، به واسطۀ نابسندگی چنین تعاریف  از حاشیه نشینی. 
تولید  سازوکارهای  فهم  غیررسمیت،  تعریف  برای  مصادیقی  و 

دوگانۀ امر رسمی و غیررسمی اهمیت ویژه ای دارد.

باورهای  و  رسمیت  غیر
اسطوره ای پیرامون آن 
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می شوند؛ درحالی که گروهی دیگر از همان ابتدا با 
داغی به نام غیررسمی بودن مواجه شده که گویی 
گریز از آن و حرکت به سمت ساحل امن و آرام امر 
امری  اول،  نگاه  در  حداقل  برنامه ریزانه،  مشروِع 
ناممکن جلوه می کند. به این ترتیب، پرسش اصلی 
اینجاست که آیا نمی   توان امکانی را متصور شد که 
امر رسمی-  این دوگانه انگاری  ورای  و  آن  فق 

ُ
ا در 

غیررسمی، بتوان به گونه ای دیگر از اندیشه، مجال 
اصلی  مسئلۀ  به عبارت دیگر  داد؟  پروبال گرفتن 
و  تعاریف  این  سطح  از  می توان  آیا  که  اینجاست 
فراتر  غیررسمیت  پیرامون  اسطوره ای  باورهای 
فق وسیع تری به فهم مختصات نوینی 

ُ
رفت و در ا

از آن پرداخت؟
از  پیش  باال  پرسش  پاسخ  که  نظر می رسد  به 
هر چیز در گروِی تغییر زاویۀ دیدی است که گویی 
تنها از مجرای قسمی دیگرگونه دیدن، یا به تعبیری 
دیگرگونه  این  می شود.  ممکن  »کژنگریستن«6 
دیدن خود منوط به بیرون آمدن از چهارچوب های 
آن  محتوم  نتیجۀ  که  است  ازپیش تعیین شده  ای 
پیش گفته  دوگانه انگاری  گرداب  در  آمدن  گرفتار 
همین  به  است.  غیررسمی(  رسمی-  امر  )میان 
جلوه های  به  صرف  توجه  به  جای  اگر  دلیل 
سکونتگاه های  نظیر  غیررسمیت،  تلقین شدۀ 
حاشیه نشینی ها،  اقسام  و  انواع  یا  خودانگیخته 
نگاه به سمت فرایندها و مکانیسم های برسازندۀ 
غیررسمیت معطوف شود، نتیجه به نظر متفاوت 
غ از آن  خواهد بود. به عبارتی دیگر، آیا می توان فار
تعاریف ازپیش موجود دربارۀ غیررسمیت، آن را نه 
به شکل امر یا حوزه ای فراقانونی، یا حتی به هنجار 
تعریف  فضا  تولید  از  شیوه ای  به مثابۀ  درنیامده، 
همچون  نه  غیررسمیت  آن  در  که  شیوه ای  کرد؟ 
در  و  مانده  برنامه ریزی  ساحت  از  بیرون  که  امری 
برنامه ریزی  بدنۀ  سوی  از  شدن  بهنجار  انتظار 
برنامه ریزی  از  نوعی  به عنوان  واقع  در  که  است 
مکانیسم های  و  چهارچوب ها  ساختارها،  درون 

برنامه ریزی شهری فهم شود.

چنین نگاهی در مواجهه با غیررسمیت، شاید بیش 
نزارالصیاد7  مهم  عبارت  از  است  طنینی  چیز  هر  از 
در مقالۀ کالسیکش با عنوان »غیررسمیت شهری 
شکلی  به  آن  در  که  زندگی«8  از  شیوه ای  به مثابۀ 
چیزی  »...غیررسمیت  که  می کند  اذعان  روشن 
برنامه ریزی  فرایندهای  ]همان[  به جز  نیست 
به عبارت دیگر،   .)AlSayyad, N. 2004( شهری« 
غیررسمیت چیزی بیرون یا ورای فرایندهای جاری و 
روزمرۀ برنامه ریزی و تولید فضا نیست؛ بلکه به طور 
این  دارد.  سکنی  برنامه ریزی  بدنۀ  خود  در  دقیق 
از  غ  فار غیررسمیت  که  معناست  بدین  موضوع، 
آنکه به چه گروه یا طبقۀ اجتماعی مرتبط دانسته 
شود، پیش از هر چیز از خود ساختارهای دولتی و 
مکانیسم های تولید فضا نشئت می گیرد. به همین 
دلیل آنانیا روی9 در مقالۀ مهم خود با عنوان »چرا 
کند:  برنامه ریزی  را  خود  شهرهای  نمی  تواند  هند 
غیررسمیت، تمرد و زبان ویژۀ شهری شدن«10، ادعا 
همین  تحت  غیررسمیت  »]مفهوم[  که  می کند 
ِپَرکتیس11های سرزمینی دولت قابل تعریف است« 
می شود  سبب  دیدگاه  همین   .)Roy,  2009(
که  کلیشه های همیشگی  تکرار  از  پرهیز  با  روی  که 
سکونتگاه های  به  را  غیررسمیت  معمول  به طور 
خودانگیخته یا حاشیه نشینی پیوند می زنند، خوِد 
معرفی  فضا  تولید  شیوۀ  به عنوان  را  مفهوم  این 
 .)Roy,  2012( فضا  غیررسمی  تولید  یعنی  کند: 
نکتۀ کلیدی در دیدگاه روی درست همین جاست؛ 
باورهای  از  به نوعی  می کند  سعی  او  که  جایی 
سطوره ای پیرامون غیررسمیت فراتر رود و آن را به 

ُ
ا

خوِد بدنۀ مکانیسم های دولتی معطوف بداند و با 
جاری  پرکتیس های  از  بخشی  به مثابۀ  مفهوم  این 

برنامه ریزی شهری مواجه شود.
نظر  به  نظری،  موضع  این  در  ایستادن  برای 
می رسد که در گام نخست می باید، آن پیش فرض ها 
سطوره ای پیرامون مفهوم غیررسمیت 

ُ
و باورهای ا

برای  امکانی  بتوان  تا  شود  درآورده  تعلیق  به 
مواجهه ای دیگرگونه مهیا کرد. شاید ابتدایی ترین 
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سطوره ای مترادف دانستن غیررسمیت با فقر باشد. روی )2009( 
ُ
بخش از این باورهای ا

به  مختص  فضا  غیررسمی  تولید  که  می دهد  نشان  خود  تجربی  مطالعۀ  مبنای  بر 
فقر  با  مترادف  غیررسمیت  که  می کند  اشاره  به صراحت  بنابراین  نیست؛  خاص  طبقه ای 
نیست. به عبارت دیگر، او نشان می دهد که به همان میزانی که ساکنان سکونتگاه های 
غیررسمیت  با  معمول  به طور  که  برچسب هایی  دیگر  و  حاشیه نشینان  خودانگیخته، 
این همان فرض می شوند، بخشی از فرایندهای غیررسمی تولید فضا به شمار می آیند، 
طبقۀ ممتاز شهری یا بخش های اعیان نشین شهر نیز خود جزئی از همین فرایند تولید 
فضا به شیوه ای غیررسمی هستند؛ اما مسئلۀ اصلی اینجاست که گروه دوِم دست اندرکاِر 
تولید غیررسمی فضا، به واسطۀ مجموعه ای از عوامل، عمل خود را درون مرزهای قانون 
آنکه گروه اول  از این رهگذر، اقدام خود را مشروع جلوه می دهند. حال  تعریف کرده و 
به واسطۀ در اختیار نداشتن چنین امکاناتی با برچسب غیررسمی و غیرقانونی به حاشیه 
شکال 

َ
ا برخی  »چرا  می کند:  طرح  کلیدی  پرسشی  روی  خاطر  همین  به  می شود.  رانده 

شکال آن از 
َ
غیررسمیت ُجرم به شمار می آیند و غیرقانونی تلقی می شوند، درحالی که دیگر ا

.)Roy, 2009( »جواز دولتی بهره مند بوده ]و[ یا حتی خوِد پرکتیس های دولت هستند؟
و  اینجا  موقعیت  و  امروز  شهرسازی  انضمامی  مرزهای  تا  می توان  را  روی  سؤال 
با برچسب هایی  از غیررسمیت همواره  اکنون امتداد داد و بار دیگر پرسید: چرا گونه ای 
نظیر سکونتگاه های غیرمجاز یا حاشیه نشینی طرد می شوند، حال آنکه برخی از اشکال 
اقسام  و  انواع  با  بلکه  نشده اند،  رانده  حاشیه  به  برچسبی  چنین  با  نه تنها  غیررسمیت 
به  می شود؟  حل وفصل  مسائل شان  ممکن  زماِن  سریع ترین  در  »قانونی«  مجوزهای 
شکل دقیق تر چه می شود که برخی از سکونتگاه های خودانگیخته مصداق غیررسمیت و 
فرار از مرزهای قانون شناسایی می شوند، درحالی که احداث یک مال در محله ای مسکونی 
نه تنها غیرقانونی تلقی نمی شود، بلکه بخشی از بدنۀ دانش برنامه ریزی به انحای مختلف 
شکال 

َ
و از مجرای کلیدواژگان مقدس خود نظیر »توسعه« به ستایش و تحسین این »ا

گرچه  این چنینی  سؤاالتی  به  پاسخ  می پردازند؟  غیررسمی«  شیوۀ  به  خصوصی سازی 
مادامی که  پاسخ  هایی  چنین  حال،  این  با  می رسد  نظر  به  بدیهی  و  ساده  اول  نگاه  در 
تمامی ابعاد این -به قول روی- »]سازوکارهای[ تثبیت نظم نئولیبرال12 خصوصی سازی 
غیررسمیت« )Roy, 2009( را مورد تحلیل دقیق قرار ندهد، به هیچ رو بسنده نخواهد 

بود و تنها به برداشت های ازپیش اندیشیده شده دامن خواهد زد.
سطوره ای دربارۀ غیررسمیت، تعریف آن به مثابۀ 

ُ
یکی دیگر از بنیادی ترین باورهای ا

اشکال به اصطالح قانون مندنشده در نظم امروزین شهرسازی است که در آن می بایست 
اعتبار،  این  به  شود.  اهلی  یا  رام  امری  به  بدل  قانون،  مجرای  از  اهلی نشده  یا  رام  امر 
شکال سکونت یا حاشیه نشینی با چنین برچسبی به حاشیه رانده می شوند: 

َ
بسیاری از ا

مجرای  از  بتوانند  سرانجام  که  آینده  در  زمانی  نامعلوم؛  زمانی  انتظار  در  رانده شدگانی 
سازوکارهای ازپیش تعریف شدۀ نظم مسلط برنامه ریزی فضایی، قانون مند یا به اصطالح 
اندیشۀ  سازوکارهای  تثبیت  رکان 

َ
ا مهم ترین  از  یکی  مقابل،  سوی  در  اما  شوند؛  بهنجار 

از  یکی  دارد:  قرار  مقررات زدایی13  مفهوم  یعنی  غیررسمیت،  خصوصی سازی  نئولیبرال 
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کلیدواژگان مقدس اندیشۀ نئولیبرال؛ با این ادعا که رها شدن از قیدوبندهای معمول دولتی موجب 
افزایش رقابت و بهره وری بیشتر می شود. پارادوکس ماجرا درست در همین نقطه بروز می کند: برخی 
امور مربوط به پرکتیس های فضایی روزمره نیاز به قانون مند شدن از مجاری مختلف هنجارسازی نهادی 
دارند، حال آنکه مجموعه ای دیگر، نه تنها نیازی به قانون مند شدن ندارند، بلکه ازقضا، می باید تا جای 

ممکن موانع را از مسیر تحقق آن ها زدود.
حال اگر به همان سؤالی بازگردیم که با بسط ایدۀ روی به موقعیت اینجا و اکنون مطرح شد، متوجه 
این نکته خواهیم شد که نمونه هایی نظیر احداث مال در محالت مسکونی، یا ساخت وساز آسمان خراش 
در معابر شهری با عرض کم در محدوده های شمالی شهر، نمونۀ بارزی از این مقررات زدایی ها در مقیاس 
پرکتیس های برنامه ریزانه و طراحانه است. این در حالی است که مواردی نظیر برخی از سکونتگاه های 
خودانگیخته یا گونه هایی از حاشیه نشینی با برچسب غیررسمی شناخته شده و همواره به مثابۀ اموری 
در انتظار تنظیم شدن، هنجارمند شدن یا قانون مند شدن باقی می مانند. به این ترتیب تا روزی که به 
قسمی هنجارمند شوند، این برچسب امر تنظیم نشده14 را با خود حمل می کنند. بروز چنین تناقضاتی 
نشانی است از همان نابسندگی در تعریف مفهوم غیررسمیت، یا به عبارت بهتر، ارائۀ تعریفی تحریف شده 
از آن. به همین دلیل به طور معمول در تعاریف رسمی بدنۀ دانشِی شهرسازی چه در سطح مدیریت 
شهری و چه در سطح اندیشه های برنامه ریزانه و طراحانه، آشکارا به چنین تعاریفی ارجاع داده می شود. 
تعاریفی که در آن غیررسمیت به نحوی مترادف فقر دانسته می شود یا از اساس به مثابۀ اموری در انتظار 
قانون مند شدن بازنمایی می شود. بر این اساس برای مواجهه ای دیگرگونه با غیررسمیت و فراتر رفتن از 
سطح تعاریف کلیشه ای و باورهای اسطوره ای حول این مفهوم، به نظر می رسد که گام اول همین تغییر 

دادن پرسپکتیو مواجهه با موضوع باشد. 
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4.  Poverty
5.  Unregulated system
6. اشاره دارد به کتاب کژ نگریستن )مقدمه ای بر ژاک الکان(، نویسنده: اسلوی 

ژیژک، ترجمۀ صالح نجفی و مازیار اسالمی، نشر نی، سال انتشار: 1400.
7.  Nezar AlSayyad
8. “Urban Informality as a “new” Way of Life
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