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 چکیده

. نظام ها، تمایزها و شرایط حاکم بر آن است بر مبنای ویژگی خوابی کارتن مطالعۀ تجربۀ زیست مقالههدف این 

های  خوابی از الگوی رشد شهری، نظام قدرت حاکم بر آن و کنش های کارتن اجتماعی و سازمان موجود در پاتوق

است. این پژوهش به روش کیفی و مبتنی بر تکنیک  متقابل همگنان طردشده از متن شهر در قلمرو پاتوق متأثر 

خواب در شش  ودو کارتن ساختاریافته با سی های عمیق نیمهمنظور، مصاحبه این است. به یل مضمون انجام شدهتحل

افزار  های حاصل با استفاده از نرمگیری هدفمند( صورت گرفته و داده خوابی )مبتنی بر نمونه پاتوق کارتن

خوابی قلمروهایی  های کارتن دهد پاتوق میها نشان است. یافته اِی مورد تحلیل قرار گرفته کیودی مکس

گرایانه هستند که ترکیبی از احساس نیاز کار با درجاتی از روحیۀ جمع محور، برخوردار از نظام عرفی تقسیم معیشت

به همبستگی اجتماعی، عواطف فردی، حمایت، تسکین آالم و درمجموع هویت بخش را برای ساکنان به همراه 

و تا حد زیادی مبتنی بر امکان اعمال قدرت فیزیکی و کنترل جریان « پیشکسوت ساالر»پاتوق دارد. نظام اجتماعی 

توان  های فردی که با معیارهای رسمی می توجهی از آزادی عمل در حوزه کنش مواد مخدر در آن است. حدود قابلِ

هرآنچه تداوم حیات را برای  حساب آورد، در پیوند با تأمین حداقلی از هایی از نابهنجاری بهها را صورت آن

توان از منظری می درمجموعسازد، نوعی جاذبۀ مضاعف را برای این قلمروها به همراه دارد.  خواب ممکن می کارتن

عنوان یک اجتماع محلی غیررسمی و برخوردار از پویایی و نه صرفاً تجمعی از افراد  نگرانه، پاتوق را به درون

 آورد.حساب  منحرف و نابهنجار، به

 مشهد.  شهر تجربۀ زیسته،پاتوق، (، خواب کارتن)خانمان  یباعتیاد،  واژگان کلیدی:

 

                                                           
  ـ پژوهشی، مستخرج از پژوهش مستقل نویسندگانمقاله علمی 

 mortezadayyaree@yahoo.com. کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه تهران.  7

 ghaffary@ut.ac.ir  شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. دانشیار جامعه.  2

 )نویسنده مسئول(.شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  استادیار جامعه.  3

 m-kermani@um.ac.ir 



 Vol. 12, No. 1, Spring and Summer 2020 

 
 
 
 
 
 

 

The Study of Homelessness: from the Inevitable Struggle for Survival to 

the Social Reorganization 

Dayyari, Morteza
1
, Gholamreza Ghaffari2 & Mahdi Kermani

3
 

 

Received: April 5, 2020      Accepted: December 3, 2020 

Abstract 

The purpose of this paper is to study the lived experience of homelessness based on 

its characteristics, distinctions and conditions. The social system and organization of 

homeless hangouts are influenced by the pattern of urban growth, the system of power 

that governs it, and the interactions of outcasts in the hangout. This research has been 

done by qualitative method based on thematic analysis technique. For this purpose, 

in-depth semi-structured interviews with 32 homeless people were conducted in six 

homeless hangouts (based on targeted sampling) and the data were analyzed using 

Maxqda software. The results show that homeless hangouts, as a livelihood territory, 

have a customary system of division of labor with degrees of compulsive collectivism 

that combine a sense of need for social cohesion, personal emotion, support, relief and 

identity in the community. The considerable degree of freedom of action in the field 

of individual action, which by formal criteria can be regarded as a form of anomaly, 

together with the minimal provision of anything that makes life possible for the 

homeless, provides a dual attraction for that territory. Finally, from an introspective 

perspective, the hangout can be seen as an informal, dynamic local community, not 

merely a conglomeration of perverse and abnormal individuals. 
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 مقدمه و طرح مسئله

 7شناسانه شناختی و ریخت ای جمعیت عنوان پدیده تواند به خانمانی در نگاه ساده می مسئله بی

تری را  که این مسئله ابعادی فراتر دارد که شناخت درست آن نگرش عمیق شود. درحالی لحاظ 

پنهان شدن و  خوابان به طلبد. جدای از اقتضائات رویکردهای معرفتی موجود، تمایل کارتن می

است  تأثیر نبوده گرایانه، بی ها نیز در این نگاه تقلیل شمارش دقیق آن در دید قرار نگرفتن و عدم 

شده در ایران هرچند  (. آمارهای ارائه2173، 3؛ کری و همکاران2172، 2)سیمپسون و همکاران

ها، در  خانه خوابی و مراجعه به گرم صورت پراکنده دارند، نشان از افزایش و سیر صعودی کارتن

آوری  های رسمی به مواردی همچون دستگیری و جمع های اخیر دارد. محدودیت مداخله سال

کنار عدم حمایت  گذاری متناسب با شرایط موجود، در خوابان و عدم سیاست اری کارتنادو

 است.  ها درنهایت به تشدید ابعاد مختلف این مسئله منجر شده خانمان اجتماعی از بی 

عنوان یک موقعیت اجتماعی، در بین رویکردهای  خانمانی به هرچند در مورد تعریف بی

اخراج »ها را افرادی دانست که  خانمان توان بی طورکلی می ندارد. اما بهنظر وجود  مختلف، اتفاقِ

، 4و تالی )تایمر، ایتزن« اند گرفته شدن را تجربه کرده از کار، منزوی شدن، طردشدگی و نادیده 

از مسکن رسمی، مراجعه به فضایی نامناسب برای  (. این موارد در کنار محرومیت 23: 2171

 (. 21: 2171، 5و دالبرگ )آندربرگ شده است ادامه حیات را موجب

گردان که  کنندگان مواد مخدر و روان هایی از مصرف در ایران تجمعات نسبتاً پایدار گروه 

خوابی را در  هایی از حیات کارتن تدریج جلوه شود، به ها به معتادان متجاهر یاد می اغلب از آن

توان در مناطق معینی از قلمروی  که می وریط است. به شهرها نتیجه داده محالت مختلف کالن

ها قرار  هایی از قلمرو رسمی که در مجاورت این حاشیه شهرها و حتی بخش ای این کالن حاشیه

رغم قرارگیری در  دالیل متنوعی، به خوابان بود که به  گیری گتوهایی از کارتن دارد، شاهد شکل

گر اجتماعی عمالً  ریز و مداخله ساز، برنامه ترین فاصله فیزیکی نسبت به مراکز تصمیم نزدیک

توجهی فزاینده به  ( در ارتباط با بی2112)6اند. راونهیل توجهی قرار گرفته مورد حدی از کم
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گیری اشاره دارد؛ که مطابق با آن مسئله اجتماعی معینی، عامدانه  ها، به پدیدۀ فاصله خانمان بی

 شود.  رفته میاثر نادیده گ نفوذ و ذی ازسویِ عامالن ذی

اند که توانایی سازگاری یا انطباق با جریان اصلی جامعه را ندارند  طورکلی مطرودین افرادی به

نظیر اشخاص عقب مانده، سالخوردگان معلول، افراد مستعد خودکشی، کودکان مورد آزار و اذیت 

از مطرودترین  خوابان اساساً کارتن(. 72: 7312)فیروزآبادی و صادقی، « و معتادان به دارو

رسانی گتوهای خودمختار  شوند. بنابراین تالش برای بقا به سامان پذیر شتاخته می های آسیب گروه

ای با مرزهایی بسته  انجامیده است. گتوهای مذکور اغلب قلمروهای نسبتاً خودمختار و خودبسنده

خود  به رۀ مختصهای ادا بر روی جامعۀ اصلی و متکی بر سازوکارها، قواعد هنجاری و شیوه

: 2171) 7قول کانیگهام و اسلید بنا بر ها  شدگی در مرزهای بستۀ پاتوق هستند. این افراد ضمن پنهان

های موقت و  وگذاری میان خوابگاه اند، خواب مطلوبی ندارند و در گشت بهره از مسکن بی( »2

ای در برابر نفوذ  شیهخوابی در مناطق حا مقاومت گتوهای کارتن«. گذرانند خیابان  زندگی می

های حاکم بر بطن جامعۀ اصلی که در مواردی با عوارض و موانع طبیعی و  عوامل و جریان

جغرافیایی مناسب چنین وضعیتی، تشدید شده است، غالباً راه را بر دستیابی به شناختی موثق و 

العاتی مناسب برای منظور برخورداری از زمینۀ اط بینانۀ شرایط موجود، به همچنین ارزیابی واقع

جز برخی آمدوشدهای  است. درنتیجه، به های اجتماعی بسته ها و مداخله گذاری پیشبرد سیاست

ها نیز امید چندانی داشت،  توان نسبت به اثرگذاری آن های مقطعی که نمی ماجراجویانه و یا مداخله

 پذیرد.  گرایانۀ خاصی در آن قلمروها صورت نمی اقدامات اصالح

رسد مواجهات سطحی و گذرا نسبت به پدیدۀ  نظر می شده، به توصیف ارائه بنا بر

 شهرها، حاصل چندانی به خواب در پیرامون کالن گیری گتوهای کارتن خوابی و شکل کارتن

های  رو، انجام مطالعات ژرفانگر و کیفی مبتنی بر ترکیبی از مشاهده دنبال نداشته باشد. ازاین

عمیق با عامالن اجتماعی موردِنظر، مسیر  های عمیق و نیمه احبهدقیق میدانی و همچنین مص

گذاری و تعریف  های کارا در راستای سیاست یابی و ارائه پیشنهاد ای برای شناخت شایسته

دنبال آن است تا برآمدن  های اجتماعی اثربخش باشد. مقالۀ حاضر با چنین رویکردی به مداخله

دهی حیات جمعی در دنیای امروز و در  های سامان از شیوه عنوان یکی  خوابی به زیست کارتن

ای پدیدارشناختی و با تحلیل ادراکات  شهری را به شیوه پیرامون قلمروهای گستردۀ حیات کالن
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خوابی در دو شهر مشهد و تهران، مورد  ای از گتوهای کارتن عامالن اجتماعی حاضر در مجموعه

 واکاوی و تحلیل و تفسیر قرار دهد. 

 مرور پیشینه 
رغم برخورداری از منزلت کالسیک، همچنان از  پردازان مکتب شیکاگو، به های نظریه دیدگاه

تأملی در تحلیل مسائل مختلف مبتال به حیات اجتماعی شهری برخوردار است. تأکید  قوت قابل

 واسطۀ های جمعیتی و آشفتگی در نظم و انسجام شهری به پارک بر لزوم تبیین نابسامانی

های زیرین نیروی کار در حیات شهری، که وی آن را ناشی از مهاجر  های گسترده الیه جایی جابه

داند، مسیری نظری را در  شهری می فرهنگی کالن-ها با حیات اجتماعی بودن و بیگانگی نسبی آن

گشاید. بر این اساس  شهری می خوابی در قلمروهای کالن فهم شرایط حاکم بر زیست کارتن

ها  از نیروی کار و جمعیت شهر در نظر گرفت که پیوندهای آن خوابان را بخشی  ان کارتنتو می

تبع ابتال به سوءمصرف مواد، تا حد  های کار و زندگی به دلیل از میان رفتن فرصت با سایرین به

های نازل و فاقد منزلت  است. اقتصاد پرنفوذ مواد مخدر و وجود فرصت زیادی از میان رفته

افزاید،  شکل روزافزونی بر کمّیت این گروه می گردی و گردآوری ضایعات به مچون زبالهشغلی ه

شهر، گتوهای  های مختلفی از متن یا حاشیۀ قلمرو کالن ها در گوشه تا جایی که تراکم آن

ها درنتیجۀ  پارک و برگس، انحرافات و جرم دهد. مطابق با دیدگاه خوابی را نتیجه می کارتن

های اجتماعی در بروز آن  از نقش سازمان دیگر، ناشی  اجتماعی ازسویی و ازسویِ ریختگی هم به

 (. 72: 2111، 7هستند )النیر و موام

های معین و  شهر، کاربری های مختلف قلمروی یک شهر یا کالن توان برای بخش هرچند می

و حسب تغییر و  ها در طول زمان پایدار نیستند وبیش منظمی را متصور شد، اما این کاربری کم

شناختی در حیات شهری رخ  تحوالتی که ازلحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و یا جمعیت

شوند.  افتند و یا با موارد جدیدی جایگزین می های مذکور از موضوعیت می دهد، کاربری می

تی قلمروی عنوان کمربند سبز و یا الیۀ محافظ شهرها که به ای کالن ِمثال، نوارهای حاشیه عنوان به

ِدیگر از استقرار رسمی  عبارت شود، یا به اصلی آن توسط گردانندگان شهر کنترل و محافظت می

شود، فضای مساعدی را برای استقرار  های مسکونی یا صنعتی در آن جلوگیری می کاربری
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خوابی که متشکل از افرادی طردشده از قلمروی اصلی شهر  پراکنده و غیررسمی گتوهای کارتن

( عنوان 226: 7314پور،  حال، سن )به نقل از غفاری و حبیب سازد. بااین تند، فراهم میهس

دلیل تازگی یا جامعیت آن، بلکه در شفافیتی است که در  دارد که اهمیت طرد اجتماعی، نه به می

 نقش ترکیب ارتباطی محرومیت قابلیتی و تجربۀ فقر دارا است. 

لحاظ  آیند، به حساب می ی موارد مالزم یکدیگر بههرچند طرد اجتماعی و فقر در بسیار

توان ناشی از اختاللی در توزیع عمودی  که فقر را می معرفتی به دو امر مجزا اشاره دارند. درحالی

های ارتباطی در  مواهب مادی در جامعه دانست، طرد اجتماعی عمدتاً ناظر بر انقطاع در گره

حساب آمدن یا نیامدن و قرار داشتن یا  اجتماعی به دیگر، در طرد عبارتِ سطح افقی است. به

نداشتن درون یک واحدِ اجتماعیِ معین، حائز اهمیت است و نه باال یا پایین بودن موقعیت و 

واحدِ اجتماعی شامل: منابع، بازار کار، خدمات   تبعِ آن میزان دسترسی به مواهب در آن مرتبه و به

توان ادعا کرد در بسیاری  رو، می (. ازاین71: 2112، 7ردزو روابط اجتماعی)هایس، گری و ادوا

گران اجتماعی را در مواجهه با وضعیت  ریزان و مداخله پنداشتن فقر و طرد، برنامه موارد یکی

سازد. در  طور بالقوه دچار انحرافی جدی می شوند، به خوابانی که فقیر و مطرود انگاشته می کارتن

عنوان  زدایی به تصادی و معیشتی در کنار فرایندهای درمانی و سمچنین وضعیتی رفع نیازهای اق

که نسبت به مسئله حیاتی طرد  شود؛ درحالی خوابی مطرح می سازوکار مقابله با مسئله کارتن

 پذیرد. اجتماعی توجه چندانی صورت نمی

تی تبعِ فازهای مختلف صنع یابی سکونت شهری به (، روند رونق47: 7315به عقیدۀ هاروی )

ای به بعد کامالً از کنترل خارج شد که  یافته، عمالً از مرحله شدن، حتی در کشورهای توسعه

ترین سطوح از طردشدگان اجتماعی،  درنتیجۀ آن، ائتالفی ناگزیر از فقیرترین فقرا و پایین

 (،2172) 2خانمان شهری را شکل دادند. مطابق با برداشتی آزاد از دیدگاه هاروی های بی جماعت

شهرهایی چون تهران و مشهد همراه با تزاید حضور مهاجران  در ایران نیز بحران مسکن در کالن

ای  اند، ناگزیری زیست حاشیه جایی را تجربه کرده دستی که با سودای تأمین معیشت، جابه تهی

گیری  خود، سبب شکل نوبۀ ای به است. تشدید زیست حاشیه در حین توسعۀ شهری را نتیجه داده

شدگانی شده است که در فضایی محصور، در پی تأمین بقا  رانده حاشیه اسبات طردشدگان و بهمن

                                                           
1. Hayes, Gray & Edwards 
2. Harvey 
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خوابی  دیگر، پاتوق کارتن عبارتِ اند. به و نیازهای ضروری خود با یکدیگر تشکیل اجتماع داده

 دست ثروتمندان است.  اساساً نوعی مواجهه با محصورسازی فضای شهری به

مثابۀ فیزیک قدرت  جا حاضر و متکثر است و در نقاط محلی، به هازنظر فوکو، قدرت در هم

نگرانه و چه ازحیثِ نسبت آن با  (. چه ازمنظر درون724: 7316شود )به نقل از باروز،  اعمال می

اش  ( در نظریۀ گفتمان انضباطی7312خوابی مظاهری ازآنچه فوکو ) جامعۀ اصلی، گتوهای کارتن

خوابی محصول فرعی فرایندهای  گیری گتوهای کارتن ع شکلدهد، هستند. درواق ارائه می

خانمان معتاد را در متن شهری  های افراد بی گریزی ها و قاعده رفتاری بخشی هستند که کج انتظام

ها در جهت بازآفرینی  راندگی آن مندی نسبت به طرد و بیرون طور نظام درنتیجه به تابند؛ و برنمی

کنند. چنین فرایندهایی عمدتاً در قالب  وجود اجتماعی، اقدام میو یا الاقل، صیانت از نظم م

یافته در مجامع قانونی، طراحی و  های علمی و مشروعیت اقداماتی برخوردار از پشتوانه

های طردشدگان اجتماعی موردِنظر برای  شوند. ازمنظرِدیگر، در پی تالش سازی می پیاده

دهد نه برقرار شدن اجتماعی نسبتاً  ود، آنچه رخ میای متشکل از همگنان خ جامعه برساختن شبه

بار از قدرت انضباطی  وبیش خشونت یابی صورتی سرسخت و کم برابر و برادر، بلکه جریان

( از قدرت انضباطی در جوامع پیشامدرن نیست. الزم 7312تعبیر فوکو ) شباهت به است که بی

خوابی، همچنان عامالن وابسته به  ای کارتنذکر است که حتی در حین و بعد از استقرار گتوه  به

بنیان خود را برای تحقق نظارت مداوم و کنترل  مراکز قدرت در جامعۀ اصلی، مواجهات دانش

 بخشند.  قلمروهای اجتماعی موردِبحث، تداوم می

توان در حوزۀ زیست روزمره،  گرفته درحوزۀ زیست خیابانی را می های صورت پژوهش

ها  بندی کرد. در ارتباط با پاتوق شناختی و پزشکی دسته عی و مالحظات روانگذاری اجتما سیاست

های پژوهش  است. یافته های زیادی در ایران انجام نگرفته های زیست در آن، پژوهش و ویژگی

بخش  ( بیانگر این امر است که منطق بازار و بحران مسکن، تداوم7315کالنتری و دیگران )

 ها در تهران نیز سیر صعودی داشته خانه روست که مراجعه به گرم ازایناست،  خوابی بوده کارتن

اند.  ( به زیست خیابانی و مصائب آن پرداخته7321است. صدیق سروستانی و نصراصفهانی )

های عفونی  ساز بروز بسیاری از بیماری مصرف مواد مخدر و زندگی در شرایط غیربهداشتی، زمینه

پذیرش این افراد در مراکز خدمات درمانی و پزشکی مزید بر علت است. عدم  در این افراد شده

 شده تا بسیاری از این افراد ازنظر شرایط جسمانی در شرایط اسفباری قرار داشته باشند. 
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 -یبرزخ گسستگ» ۀمقول طرح ضمن پژوهشی در(، 7316) ییذکا و یآقابخش ا،ین یبخش

فرد از  یگسستگ انگریآن را  ب ،خوابی کارتن ستیبر ز حاکم یمحور ۀعنوان مقول ، به«یوابستگ

ها و  جبران فقدان یخوابی برا او به گروه کارتن وستنیو پ یتیجامعه، خانواده و منابع حما

از عوامل  یخوابی در بستر کارتن دهد ینشان م قیتحق نیا جی. نتاکنند یعنوان م ها تیمحروم

 رییتغ ازمندیاز آن ن ییرها که طوری به ،ردیگ یشکل م یدر تعامل با عوامل فرد یکالن و ساختار

مطالعۀ فتحی،  .است خودشان مؤثر آفرینی نقش و یهمراه با موردِنظرافراد  یاجتماع طیشرا

 ارائهو  ریزی برنامهخوابان به  کارتن»(، مؤید این واقعیت بوده است که 7311رضایی و میرزایی )

اجتماع بازگرداند، نیاز  ۀرا به چرخ ها آنبه شرایط واقعی که بتواند  خدمات و امکانات باتوجه

برای این افراد  تواند نمی، کننددارند و فقط ایجاد سرپناه موقتی که شب را در آنجا سپری 

 «. دراهگشا باش

 ویژه در میان زنان، ازدواج با فرد معتاد بوده خوابی، به از فرایندهای منجر به کارتن یکی

چنین طرد اجتماعی زنان توسط خانواده و یا از دست دادن سرپرست در بروز است. هم

( به 2177) 7(. براون و همکاران7311ای داشته است )دیّاری،  خانمانی زنان تأثیر ویژه بی

زیستی خیابانی اشاره دارند. در این میان،  یابی روابط عاطفی و جنسی درنتیجۀ هم جریان

 .دهد یقرار م تأثیرروابط را تحت  ۀ، نحوشرکاو توافقات  تیرضا ،یو عاطف یجنس تیمیصم

( دربارۀ زیست خیابانی، این شیوۀ زندگی دربردارنده امکاناتی است 2113) 2طبق دیدگاه یونگ

انواع  یبرا ابانیاز خ یابانیکودکان خدهد. برای نمونه،  خوابان قرار می که خیابان در اختیار کارتن

بقا  یبرا یمتفاوت یها فرصت ،خاص یها مکاند. کنن یو شب استفاده مروز در زمان ها،  تیفعال

کنند که امکان کسب درآمد وجود داشته  هایی حضور پیدا می افراد در مکاناغلب  رایدارند ز

  .شوند یم لیتبدخانمان  افراد بیکار ی برا یبه مکان ها ابانیخ، مختلف یها در زمانباشد. 

مانند خشونت  زا آسیب اتیتجرب یباال زانیم(، 2171) 3همکارانمطابق با پژوهش فلری و 

خانمان  یزنان ب یمسکن برا یثبات یب یا یخانمان یب ۀدر تجرب یممکن است نقش مهم یخانگ

و عملکرد  یبا مشکالت رفتار خانمانی بیکودکان در مورد  اتیتجرب. همچنین داشته باشد

ها به  ای از پژوهش اره داشت که دستهدرنهایت باید اشاست.   همراه تحصیلی فیضع
                                                           
1. Brown et all 

2. Young 
3. Fleary et all 
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خانمان شدن  شده در قبال مسکن توجه ویژه نشان داده و این امر را در بی گذاری اعمال سیاست

( و 2175) 2(، بل و والش2176) 7، کرولی و کیناند. مطالعات واتسون کرده افراد پراهمیت تلقی

اند. مسئله دیگر، رویکرد  گذاری در حوزۀ مسکن اشاره داشته نقش سیاست  ( به2173) 3سامرویل

(، 2172) 4و دیفورگ ( و بلچر2176) و همکاران است. به عقیدۀ واتسون داری بوده سرمایه

 است.  خانمانی، وجهی غالب داشته رویکرد نولیبرالیسم در تداوم وضعیت بی

 شناسی تحقیق روش
های کیفی امکان انجام  های عمقی است که با روش زیسته، محتاج پژوهش درک و فهم تجربۀ

کنند. در این شیوه به تعبیر کرسول، محقق در پی تشریح ماهیت پدیدۀ موردِنظر و  پیدا می
ها تجربه کرده و چگونگی معنا در نزد آنان است )کرسول،  شونده توصیف و تفسیر آنچه مصاحبه

روش تحلیل مضمون برای دستیابی به دیدگاهی متقن پیرامون  (. در این تحقیق از22: 7314
های عمیق و  ها با کمک مصاحبه نحوۀ برساخت پدیدۀ موردِنظر بهره گرفته شده است. داده

خوابی شهرهای تهران و  های کارتن خوابان ساکن پاتوق ودو نفر از کارتن ساختاریافته، با سی نیمه

 یاصل لیدلبودند، مصاحبۀ عمیق انجام شده است.  مشهد، که به روش هدفمند گزینش شده

و نرخ  شهری کالنها از مختصات  آن هردوی یبرخورداردو شهر در پژوهش حاضر  نیانتخاب ا

 استبوده  ییغالب مهاجرانِ برخاسته از شهرها و مناطق روستا بیبا ترک نشینی حاشیه ۀندیفزا
، همچون مورد اشاره شهرهای کالن خوابی در کارتن های پاتوق ای قلمروها درنتیجه،که 

مشترک با  ییمایبرخوردار از س وشهر  یو رسم یاستحفاظ ۀمستقل از حوز نسبت به هایی جزیره

 مواجهه از شهر دو نیا در خوابان کارتن مشابه ۀتجرب انتخاب، نیا بر گرید لیهستند. دل گریکدی

 ها آن ستیز یقلمرو در گر مداخله یاجتماع عامالن و یا مداخله یها برنامه از متنوع یبیترک با
   .است بوده

منظور جلب اعتماد ساکنین پاتوق، با ارائه مدارک شناسایی و توضیح هدف تحقیق  محقق به

خوابی شد.  های کارتن همراه با توزیع مواد غذایی و سیگار، موفق به حضور مستمر در پاتوق

از  است. پس منظور تأمین امنیت در زمان شب استفاده کرده بهنهاد  همچنین از یک سازمان مردم

                                                           
1. Watson, Crawley & Kane 
2. Bell & Walsh 
3. Somerville 
4. Belcher & DeForge 
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های سنی،  خوابی، سعی شده است تا افراد با ویژگی های کارتن پذیری حضور در پاتوق امکان

 721تا  51جنسی، معیشتی و مرتبۀ اجتماعی متنوع برای مصاحبه گزینش شوند. هر مصاحبه بین 

 دهد. کنندگان را نشان می اره یک، سیمای مشارکتاست. جدول شم طول انجامیده دقیقه به 

 کنندگان مشارکت یمایس .1 جدول

 

 سن نام
 سابقه

 خوابی کارتن
 سن نام پاتوق

 سابقه

 یخواب کارتن
 پاتوق

 5 31 محسن ساختمان)م( 71 41 نیحس
کال 

 زرکش)م(

 2 45 غفور ساختمان)م( 5 32 محمود
کال 

 زرکش)م(

 4 72 کاظم ساختمان)م( 1 25 دیجاو
کال 

 زرکش)م(

 فرحزاد)ت( 4 72 مهدی ساختمان)م( 71 54 حسن

 72 42 محمد ساختمان)م( 24 52 احمد
کال 

 زرکش)م(

 فرحزاد)ت( 25 41 مصطفی ساختمان)م( 25 45 رضایعل

 صدمتری)م( 7 31 غالم مولوی)ت( 74 31 یمرتض

 ساختمان)م( 6 35 سپیده مولوی)ت( 2 22 مسعود

 ساختمان)م( 7 71 سارا مولوی)ت( 7 76 محمد

 مولوی)ت( 2 75 نسترن مولوی)ت( 3 25 محمدجواد

 مولوی)ت( 5 54 سمیرا فرحزاد)ت( 2 45 صابر

 مولوی)ت( 3 47 زهره فرحزاد)ت( 71 44 یمهد

 درویش)ت( 2 36 فاطمه فرحزاد)ت( 31 41 صادق

 صدمتری)م( 6 25 بهنوش درویش)ت( 71 22 یمحمدعل

 صدمتری)م( 5 22 زهرا درویش)ت( 2 26 جواد

 6 32 زهرا درویش)ت( 7 36 سلمان
کال 

 زرکش)م(
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افزار  سازی، در سه مرحله و با استفاده از نرم از پیاده ها پس ها، مصاحبه منظور تحلیل یافته به

بندی قرار  ایکدگذاری شدند. درنهایت اظهارات مهم فهرست شده و سپس مورد دسته کیودی مکس

های  ها و چگونگی تجربه ها، شرایط، وضعیت گرفته است. درنهایت ترکیبی از توصیف

برای بررسی روایی و پایایی، دو است. ( تدوین و نگارش شده 7314کنندگان )کرسول،  مشارکت

گرفت. برای بررسی  ( مورد استناد قرار2113، 7افشانی معیار تأییدپذیری و تکرارپذیری )گل

ها،  شده به همراه تفسیرهای مربوط به هر یک از آن های استخراج تأییدپذیری نتایج، کدها و مقوله

منظور  ها با موارد مذکور، وارسی شد. به ات آنکنندگان ارائه و انطباق ادراک برای بعضی از مشارکت

های مجزایی توسط اعضای گروه تحقیق  کدگذاری ،در چند مرحلهنتایج، اطمینان از تکرارپذیری 

 .ها بود از متن مصاحبه شده برداشتحد باالیی از اشتراک در معانی  انجام شد که معرف

 های تحقیق یافته

ای از  شده در این پژوهش به دست آمد، مجموعۀ گسترده انجامهای  ها و مصاحبه آنچه از مشاهده

های مربوط به قلمروهای مورد مراجعه و تجارب زیستۀ  های متنی شامل توصیف داده

ها، محققان را به  وتحلیل این داده خوابان در آن قلمروهای اجتماعی بوده است. تجزیه کارتن

بر ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی های اصلی رهنمون شد که ناظر  بندی مقوله صورت

پشتوانه  (. به7خوابی در قلمروهای اختصاصی آن است )تصویر شماره  و فضایی زیست کارتن

خوابی را  توان ادراکی از حیات کارتن ها و در سطح انتزاعی باالتری، می آمیزی این مقوله درهم

وجهی مشابه با آنچه در بسیاری از دیگر ت ارائه کرد که دربرگیرندۀ پویایی و پیچیدگی قابلِ

خوابی نمودی از برآمدن  دیگر، گتوهای کارتن عبارتِ اجتماعات انسانی وجود دارد، است. به

های حیاتی  بر تنظیم جریان خود فرورفته است که عالوه ِحال، در اجتماعی خودبسنده و درعین

 اورش است. بخشی میان خود و جامعۀ اصلی مج درونی در پی نوعی تعادل

                                                           
1. Golafshani 
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 یاصل های همقول یکل یشما. 1 ریتصو

شود که عمالً در حکم  آمده ارائه می دست های اصلی به تری از مقوله در ادامه شرح مفصل

 خوابی هستند. های بنیادی گتوهای کارتن خصایص و ویژگی

 ییفضا عدبُ بر ناظر های همقول
بندی مربوط به ابعاد فضایی پدیده  مقولهسازی و  مفهوم روندتصویر شماره دو نمای کلی 

 دهد. خوابی را نشان می کارتن

 
 خوابی های اصلی و فرعی ناظر بر بُعد اقتصادی پدیدۀ کارتن . مقوله2تصویر 
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خواب معموالً در  محل زندگی بسیاری از افراد کارتنها:  خوابان؛ پاتوق آسایشگاه کارتن

دلیل عدم تمایل به  و معابر خیابان است. این امر به ها، مراکز تفریحی روزهای ابتدایی، پارک

گیرد. اما نکتۀ حائز  خواب صورت می خوابی و پذیرش برچسب کارتن حضور در پاتوق کارتن

ها  خواب ها برای کارتن ها و مراکز تفریحی و همچنین معابر خیابان اهمیت، عدم امنیت پارک

 بوده است.

خوابیده بودم. نصف شب دو نفر گرفتن زدنم هرچی شب اول توی یه پارکی »ابوالفضل 

افتاد. دیدم  پول و مواد داشتم از من گرفتند نامردا. چندشب بودم هرشب یه اتفاق بدتر می
 «امنیت نداره توی پارک خوابیدن

افراد پس از تحمل مشقت زیست در خیابان، در عمل مکانی را بهتر از پاتوق برای خود 

های اجباری، مراکز  تحت تأثیر تجربۀ حضور در معابر عمومی، کمپمتصور نیستند. این امر 

ها زیست در پاتوق  خواب خانه و دیگر اماکن بوده است. حتی برای بسیاری از کارتن گرم

 است.   زیستی با اعضای خانواده تر از زیست در منزل و هم مراتب ساده خوابی به کارتن
دار باشه به نظرت چون تو  پاتوق بود. شاید خندهتر از  توی خونه که بودم برام سخت»حامد 

زنه. مادرم نیست که جلوم بشینه گریه  کننده نیستی. اینجا کسی به من سرکوفت نمی مصرف
 «کنه کنه، دنیا رو سرم خراب شه. من اینجا آرومم پاتوق آرومم می

 عنوان محل خوابی به های کارتن انتخاب پاتوق کاریزمای پاتوق در جذب مخاطب:

خوابی بوده است. فضایی مختص  های کارتن همیشگی زندگی، تا حدی ناشی از کاریزمای پاتوق

اند. وجه اصلی کاریزمای پاتوق  آمده گروهی از معتادان که تجارب ناخوشایندی داشته و گرد هم

مواد در هر ساعت از  مصرفکنندگان مواد مخدر، امکان تجربۀ  خوابی، تنوعی از توزیع کارتن

ها و استقالل از دیگران است. به  مصرف روز و احساس آزادی در آن، گذران زمان با هم شبانه

های همیشگی  خوابی و عدم مزاحمت های کارتن ها، آزادی عمل در پاتوق خواب عقیدۀ کارتن

های پاتوق  گیها بوده است. درواقع ویژ اعم از فشار برای ترک مواد مخدر، سبب جذابیت پاتوق

 خوابی متناسب با شرایط آنان یعنی اعتیاد، طردشدگی و جایگزینی شبکه بوده است. کارتن

های  زا و طردشدگی گزینه از رخدادهای چالش افراد پس  مثابۀ پناهگاه همیشگی: پاتوق به

اند، اما درنهایت، پناهگاه همیشگی آنان  روی خود دیده مختلفی را برای زیست در پیشِ

دوستان و خویشاوندان، حضور در  منازلخوابی بوده است. حضور مقطعی در  های کارتن وقپات
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داده و شکل غالب زیست در  های زمانی بسیار کوتاه رخ ها و موارد مشابه، تنها در بازه خانه گرم

خوابی بوده است. ویژگی اصلی پاتوق  های کارتن خانمان، حضور در پاتوق عنوان بی خیابان به

آمیز  زیستی مسالمت مثابۀ پناهگاه همیشگی قلمداد شده است، امنیت آن و هم خوابی که به کارتن

ای بالقوه  اند، گزینه سرپناهی بوده با افراد مشابه بوده است. افراد هربار که دچار آوارگی و بی

 است.  برای ایشان یعنی پاتوق وجود داشته

یست. نه کسی میاد مزاحمت بشه مثل خونه، نه تر از پاتوق ن جا امن برای امثال من هیچ»مجید 
 «جا رونده و مونده باشی پاتوق برات هست. کشی. هربار از همه منت کسی رو می

ناگزیری در زیست  خوابان: شده پاتوق در جداسازی اجتماعی کارتن قدرت تضمین

شده،  هانزیستانی پن عنوان هم ها به خواب خیابانی ازسویی و طرد ارادی سبب شده تا کارتن

دلیل سهولت زیست دور از چشم دیگران اعم  خوابی را گزینش کنند. این امر به های کارتن پاتوق

زیستان  های خانوادگی و خویشاوندی و همچنین نهادهای انتظامی بوده است. هم از مردم، شبکه

 گویند. عنوان محلی مناسب برای زیست معتادان سخن می شده از پاتوق به پنهان
خواب؟ اینجا چون توی چشم نیست زندگی کردن  کجا بهتر از پاتوق برای منِ کارتن»مجتبی 

 «فهمه تره. بمیریم هم کسی نمی برای ماها که به ته خط رسیدیم راحت

 یاقتصاد عدبُ بر ناظر های همقول

 
 یخواب کارتن ۀدیپد یاقتصاد عدبُ بر ناظر یفرع و یاصل های همقول .9 ریتصو
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بندی مربوط به ابعاد اقتصادی پدیدۀ  سازی و مقوله نمای کلی روند مفهومتصویر شماره سه 

 دهد. خوابی را نشان می کارتن

خوابی،  وجه پراهمیت هر پاتوق کارتن خوابی: های کارتن محور بودگی پاتوق معیشت

های اقتصادی )امکان الزم برای  دهندۀ کنش محور بودن آن است. وجود عناصر شکل معیشت

ها در فضای پاتوق، امکان کسب  خواب شود تا کارتن اضای کاال و خدمات(، سبب میعرضه و تق

یافته وجود دارد  ها، نوعی نظام سازمان مهارت و درآمد را برای خود فراهم سازند. در این پاتوق

توانند شیوۀ کسب درآمد خود را  کند و افراد می های مشخصی را ایفا می که هر شخص نقش

 مشخص سازند.

شه پول  همه آدم میومد؟ اینجا می کنی چی به سر این اگر همین پاتوق نبود فکر می»د حمی

مونه که  شه؟ مثل این می درآورد و زندگی کرد. وگرنه پاتوق رو جمع کنند چیزی درست می
 «رن؟ بخوان کارخونه رو تعطیل کنند. کارگرها کجا می

خوابی،  های کارتن وقمحوری پات معیشتکار:  برخورداری از نظام عرفی تقسیم

خود   سازد که در آن هریک از افراد متناسب با توانایی و ظرفیت هایی را فراهم می موقعیت

از گردآورندگان ضایعات، اقالم موردِنیاز فصول سرد سال را میان   کنند. گروهی سهمی پیدا می

ر در این نظام کسب گذاران در سویی دیگ رسانند. سارقان و قیمت نیازمندان پاتوق به فروش می

کنند. زنان با ارائه خدمات جنسی و دریافت  درآمد کرده و نیازهای حاضرین پاتوق را تأمین می

خوابان،  کنند. خریداران ضایعات با ارائه تسهیالت به کارتن پول یا مواد مخدر نقشی ویژه ایفا می

ها،  یداران آن در پاتوقفروشان مواد مخدر و خر بخشند و خرده شبکۀ شغلی دیگری را تحقق می

ها نیز با ارائه خدمات مشاوره در حیطۀ  بخشند. پرسابقه کار را تقویت و تداوم می نظام تقسیم

 عهده دارند. بندی ساحت پاتوق، نقشی ویژه بر زیست خیابانی و تقسیم

وخم داره.  زندگی توی خیابون رو تا خودت تجربه نکنی شاید ندونی چقدر پیچ»رسول 
ها خبر بدم که امروز کی و کجا جنس رو  ای داره. من وظیفه دارم به بچه وظیفه هرکسی یه

 .«کنه. کی جنس بهتری داره...  پخش می

برخی اشتراکات در حوزۀ اقتصاد مواد  گیری الیۀ قشری پیونددهندۀ پاتوق و شهر: شکل

است.  هخوابی و اطراف هر پاتوق، موجب پویایی فضای آن شد های کارتن مخدر در پاتوق

آورده که  وجود خوابی، قلمروهایی را به های کارتن امکان مصرف آزادانۀ مواد مخدر در پاتوق
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سازی  کنند. در اینجا نوعی جریان برخی افراد صرفاً برای خرید و یا مصرف به آن مراجعه می

الً مبتنی سازی معمو شود. این جریان کنندگان مواد مخدر فهم می ها و توزیع ازسویِ مدیران پاتوق

 بر قواعد عرفی شده و مورد پذیرش اعضا و مراجعان، پیش رفته است.

  تونه بیاد قدمش روی چشم. قانون رو رعایت کنه چرا که نه. این هرکس بخواد می»مجتبی 
هایی داره. مثالً اینکه نباید جنست رو از پاتوق دیگه  های اطراف یه قانون پاتوق و پاتوق

کنی به آقا  هماهنگی جات رو عوض کنی. یا اگه ضایعات جمع میبگیری. نباید بدون 
 «حشمت بفروشی...

 یاجتماع عدبُ بر ناظر های همقول
بندی مربوط به ابعاد اقتصادی پدیدۀ  سازی و مقوله تصویر شماره چهار نمای کلی روند مفهوم

 دهد. خوابی را نشان می کارتن

 
 خوابی بُعد اجتماعی پدیدۀ کارتنهای اصلی و فرعی ناظر بر  . مقوله1تصویر 

های ارتباطات  سبب ویژگی خوابی به های کارتن پاتوق یابی روح جمعی در پاتوق: جریان
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اند. فضای  ها را فراهم کرده خواب شدن آن و تعامالت درون آن نیز زمینۀ جذب افراد و کارتن

ها  خواب میان کارتنگیری روح جمعی و همبستگی  حاکم بر پاتوق و مناسبات آن سبب شکل

خوابی،  های کارتن های حاضر در پاتوق شده است. یکی از مصادیق همبستگی میان گروه

بخشی  ها، افراد با آگاهی ها با اقدامات تنبیهی نهادهای انتظامی است. در برخی پاتوق مقابلۀ آن

کنند.  می ها پیش از ورود نیروها به پاتوق، جلوگیری پاتوقی به دیگران، از دستگیری هم

کنندگان مسلّح از قلمروی خود و  ها و توزیع خواب مثال در پاتوق فرحزاد تهران، کارتن عنوانِ به

کنند. هرچند انگیزۀ این حمایت ممکن است منافع اقتصادی ناشی  حاضرین در آن حمایت می

 از مواد مخدر باشد.

کنند.  ان از دور شلیک میافرادی که توی دره هستند، خب اگر ببینند مأمورا می»محمدحسین 
ها رو  خواب کنند هم هوای بقیه کارتن کل پاتوق دست این افراد هست. هم مواد پخش می

 «.دارند

های  خواب با حضور در پاتوق افراد کارتن پذیری همبستگی میان طردشدگان: امکان

ا دیگر واسطۀ تجارب ناخوشایند خود مبنی بر طردشدگی، دارای همبستگی ب خوابی به کارتن

زیستی با  خوابی بوده است. هم بخش زیست کارتن اعضای پاتوق بوده و چنین امری تداوم

عنوان شبکۀ اصلی فرد همراه با همبستگی  خوابی به ها و جایگزینی شبکۀ کارتن خواب کارتن

ساز  های اقتصادی و معیشتی که ذکر آن رفت، زمینه ها، به همراه وابستگی اجتماعی آن

گیرد و  خوابی شکل نمی و تداوم آن بوده است. لزوماً این همبستگی در زمان کارتن خوابی کارتن

ها با ساکنین پاتوق احساس  خوابی با حضورهای پراکنده در پاتوق افراد قبل از ورود به کارتن

 کنند. همبستگی پیدا می

م پاتوق. گفت پرسید کدوم گوری بودی؟ می رفتم خونه زنم ازم می ها که دیر می شب»سیاوش 
اومدم  های پاتوق از تو که زنمی بیشتره. وجداناً توی پاتوق که می گفتم معرفتِ همون بچه می

 «ها. راحت بودم با بچه

خواب، حضور  زیستی زنان و مردان کارتن هم سازی برای تأمین نیازهای عاطفی: ظرفیت

  را تأمین کرده؛ حالها، نیازهای عاطفی فرد  شبکۀ دوستان فرد در پاتوق و عضویت در شبکه

زیستی با خانواده تأمین  های اجباری، زندان و هم دلیل طردشدگی، این نیاز در کمپ آنکه به

کنند.  ای نیازهای عاطفی خود را تأمین می شبکه ها با برقراری روابط درون خواب شود. کارتن نمی
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ها  فی اعضا در تصمیمات آنها روابط عاطفی برقرار کرده و در مواردی رابطۀ عاط افراد در پاتوق

 مبنی بر تغییر محل زندگی مؤثر واقع شده است.

اومدم پاتوق که مصرف کنم یه دختری بود که از زنم بیشتر دوسش داشتم. زنم رو  می»سینا 
اش رفته بود باال خودمون اول یه  طالق دادم گفتم بیاد با من زندگی کنه... خونه که اجاره

 «فرشید. بعدم اومدیم پاتوق.پاتوق -مدت رفتیم خونه

خوابی، مانع از انزوا و تنهایی شده و در  های کارتن ها در پاتوق خواب زندگی جمعی کارتن

کنند. این امر  زیست، علقه پیدا می بستر این زیست جمعی، افراد نسبت به شبکه و گروه هم

ی افراد سعی در انجام دهد و در موارد ها را تحت تأثیر قرار می خواب های روزمرۀ کارتن کنش

 ها به شکل جمعی دارند. کنش

شه. اینا عین خواهر برادرام شدن. چندساله  بینم دلم تنگ می ها رو نمی من دو روز بچه»سهیل 
هایی بود که از  شناسیم. خیلی شبا کنار آتش شبمون رو صبح کردیم کنار هم. شب هم رو می

 «یدیم که یخ نزنیم نمیریم.چسب خوابیدیم به هم می شدت سرما نزدیک هم می

بخش  ای و تداوم بخشی به اعضای پاتوق، از عوامل زمینه هویتبخشی به ساکنان:  هویت

از  عنوان یکی  ها، به خوابی بوده است. افراد با حضور در پاتوق و عضویت در گروه زیست کارتن

های  قت با گروهها و گذران و شوند. تعامل مستمر با اعضای پاتوق اعضای گروه شناخته می

خوابی، سبب جایگزینی شبکه افراد و بروز نوعی هویت، مبنی بر هویت گروهی و دوستی  کارتن

گیری هویت جمعی میان اعضای هر گروه و هر پاتوق، مانع  ها بوده است. شکل خواب با کارتن

 خوابی نیز بوده است. از تمایل به پایان کارتن
خواد میاد پیش ما  شماره همشونو داریم هرکی می شناسیم همه ساقیا رو خوب می»رحمان 

 «شناسن واردن کسی رو نمی ها که تازه چون خیلی
ها. چون همیشه باهمیم و کل روز و شب باهم  گن دالتون اینجا به گروهمون می»هوشنگ 

 «کنیم بهمون این لقب رو دادن... .  زندگی می

نوعی مسکّن  زیستی به خواب و هم کارتنپنداری افراد  ذات همها:  بخش ناکامی تسکین

ها دربارۀ سرگذشت خود، در  خواب خوابی بوده است. بسیاری از کارتن شرایط دشوار کارتن

گیری روح  ها و شکل گویند. شرح ناکامی ها سخن می خالل مصرف مواد و زیست در پاتوق

ناگزیر جدا  راد از پاتوق بهاست. زمانی که اف ها، یک آسایشگاه برای افراد ساخته جمعی در پاتوق
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برند، در اندیشۀ دیدار دوبارۀ اعضای پاتوق، برای اتمام  سر می های اجباری به شده و در کمپ

 کنند. شماری می دورۀ محکومیت لحظه

اند. اینا اعضای خانوادۀ تو هستند نه کسایی که بهت  دردهات توی پاتوق همه هم»عظیم 
کنم با چی  من توی اجباری همیشه به این فکر میپشت کردند. کسایی که زدنت زمین. 
 «هامو ببینم خودمو برسونم پاتوق. کی دوباره رفیق

اولین ساعات و روزهای زیست در خیابان  بخش و تسهیل گر: های الهام حضور پرسابقه

وگوهای ویژه پیرامون زیست  ای نوظهور در زندگی افراد معموالً با گفت عنوان تجربه به

های  بخش همراه بوده است. بخصوص آنکه افراد در ساعت های الهام ی با پرسابقهخواب کارتن

اند.  ها بوده اولیه و روزهای نخست دچار تردید جدی برای تثبیت اقامت خود در پاتوق

ها کسانی هستند که با جزئیات و الزامات زیست در خیابان  بخش در پاتوق های الهام پرسابقه

دهند. این افراد نقش  واردها آموزش می انی زیست در خیابان را به تازهآشنایی کامل دارند و مب

 اند. ها داشته واردها به پاتوق خوابی بسیاری از تازه ای در تثبیت کارتن ویژه

واردن  برای کسی که تازه میاد سختی زیاد داره اینجا ولی برای ما نه. کسایی که تازه»ابوذر 
تونن اینجا دووم بیارن. ولی من  بینن نمی ده میان میخب ما کمکشون کردیم همیشه. یه ع

 .«نفر رو تونستم توی همین پاتوق راه بندازم که بتونن خرج خودشونو دربیارن...  51حداقل 

های  های موجود در پاتوق شبکهاولویت عضویت در پاتوق بر پایۀ شناخت پیشینی: 

های اجباری تا حدی  ها و کمپ ، در زندانازآن ها، بلکه پیش تنها در خود پاتوق خوابی نه کارتن

های اجباری، با تعدادی از  شکل گرفته است. افراد در جریان حضور در زندان و یا کمپ

اند.  ها و همچنین اعضای حاضر در آن آشنایی پیدا کرده خوابی، مدیران پاتوق های کارتن پاتوق

ها  خواب دگان بوده است. کارتنپاتوقی سبب جذابیت فضای پاتوق برای طردش آشنایی قبلی هم

بینند، اما حضور گستردۀ  رفته می اگرچه شبکۀ خود را با طردشدگی جبری و یا ارادی ازدست

 خوابی برای آنان تسهیلگر زیست در خیابان است.  های کارتن بندان سابق در پاتوق هم

بینی  ینجا میهایی که شما ا کنم چون خیلی از این بچه من احساس تنهایی نمی»محمدحسین 
همه  های اجباری(. خب وقتی این رفیق قدیمی ما بودن هم باال )زندان( هم اجباری )کمپ

 .«رفیق اینجا داری پاتوق به قول شما جذابیتش بیشتره تا اجباری و خونه و کمپ... 
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 ینگهفر عدبُ بر ناظر های همقول
مربوط به ابعاد فرهنگی پدیدۀ بندی  سازی و مقوله تصویر شماره پنج نمای کلی روند مفهوم

 دهد. خوابی را نشان می کارتن

  خوابی های اصلی و فرعی ناظر بر بُعد فرهنگی پدیدهۀکارتن . مقوله1تصویر 

شده  های اعمال محدودیت هنجار پنداری انحرافات اجتماعی در پاتوق: آزادی عمل و به

زیستی با خانواده، گذران دورۀ محکومیت در زندان و  برای معتادان به مواد مخدر در هنگام هم

منظور مصرف مواد مخدر،  ها در فضای عمومی به های اجباری و سایر محدودیت کمپ

اقع بزهکاری و مانند آن، سبب شده تا پاتوق، محلی مناسب برای زیست به نظر برسد. درو

ها شامل دسترسی به انواع مواد مخدر، عدم محدودیت در  آزادی عمل و امکانات پاتوق

ساعات مصرف و همچنین امکان درآمدزایی در پاتوق مانع از تداوم حضور فرد در شبکۀ 

 اجتماعی سابقش بوده است. 
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و تونی اینجا برای خودت زندگی کنی و کسی کاری به کارت نداره  اینکه شما می»هاشم 
آوری ضایعات( یا میری دنبال زن یا مواد، ]این[  هرموقع بخوای میری دنبال پیداکنی )جمع

 .«چیز کمی نیست... 

ها به  خواب طردشدگی کارتن نقش محوری قدرت فیزیکی در تنظیم مراودات اجتماعی:

خوابی، همراه با مناسبات قدرت در  های کارتن همراه احساس خشم و حضور آنان در پاتوق

خوابی یا اعمال قدرت کرده و  های کارتن خوابی است. افراد در پاتوق های کارتن ریک از پاتوقه

خوابان بزهکار، پرسابقه،  خوابی، کارتن های کارتن یا تحت قدرت دیگران قرار دارند. در پاتوق

سبب مناسبات  کنند. به محور از قدرت زیادی برخوردار بوده و اعمال قدرت می مسلّح و گروه

ها و اعضای  دهند روابط خوبی با مدیران پاتوق ها ترجیح می خواب قدرت، بسیاری از کارتن

 پرنفوذ پاتوق برقرار کنند.
کنند. باید  توی پاتوق باید کاله خودتو سفت بچسبی. بعضیا میان ازت زورگیری می»شکیب 
 «بخوای سر کنی.درازی نکنند. خیلی سخته که تنها  ها بُر بخوری تا بقیه بهت دست با گنده

ها علیه یکدیگر بوده  خواب بار کارتن ها دربردارندۀ اعمال خشونت مناسبات قدرت در پاتوق

اند.  ها، آن را مثبت ارزیابی کرده واسطۀ خشم و قدرت در پاتوق ها به خواب و بسیاری از کارتن

خواب و  رتنمناسبات قدرت شامل توزیع مواد مخدر، محل خواب در پاتوق، روابط با زنان کا

 شود. موارد مشابه می

های پاتوق برمیدارن برای خودشون. اگه بری  گنده دخترای خوب پاتوق رو کله»صالح 
 «های پاتوق شوخی ندارن. گنده سمتشون خونت گردن خودته. سر این چیزا کله

کلفت پاتوق باشه حسابت با  اگه بدخواه داشته باشی و اون بدخواه هم گردن»محمدجعفر 
 «ذارن آب خوش از گلوت پایین بره...  الکاتبینه. نمی کرام

خوابی و پذیرش آن  باور به کارتن عنوان وجه غالب نظام باورها در پاتوق: تقدیرگرایی به

خوابی است. افرادی که  های کارتن های اصلی ساکنین پاتوق از ویژگی در قالب تقدیر یکی 

ند، این شیوۀ زندگی خود را تقدیر دانسته و کن خوابی زیست می های کارتن ها در پاتوق سال

 اند.  خوابی را پذیرفته های کارتن زیستی با دوستان خود در شبکه هم

سرنوشت خودت رو قبول کنی.  [دیبا]خدا خواسته که ما بی یار و مونس باشیم... »محسن 
طور  خوابم... سرنوشت این الزم نیست هی سرتو بکوبی به دیوار که آخ من چرا کارتن

 «تونیم نخوایم طور خداست. ما که نمی خواست. خدا این
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های قدیمی  منش حمایتگری بخصوص در گروه یابی منش حمایتگری در پاتوق: رونق

خوابی برای افراد  حمایتگری، خود مبلّغ زیست کارتن شود. مشاهدۀ منش خواب یافت می کارتن

منظور دریافت مواد  ویژه برخورداری از اعتبار به وارد و مانع جدایی از پاتوق بوده است. به تازه

 ها بوده است.  خواب نشینی کارتن مخدر و جلب حمایت ساکنین پاتوق، امری اساسی در پاتوق

کنند، ]حتی اگر[ پول نداشته باشم...  بهم تعارف میها  من هرموقع مواد بخوام بچه»یوسف 
 «نمی ذارن خماری بکشی. مثل کوه پشتت هستن این داداشات. 

ها بوده است. به عقیدۀ  جایی افراد در پاتوق منش حمایتگری، گاهی عامل جابه

 رسند. دلیل این موضوع، ها چندان برای زیست مناسب به نظر نمی ها، برخی پاتوق خواب کارتن

هایی  دهند بیشتر در پاتوق هاست. درنهایت افراد ترجیح می عدم وجود منش حمایتگری در پاتوق

 زیست کنند که در آن این نوع منش وجود دارد. 

کنند.  خوان می پاتوق آزادگان آقا بدپاتوقیه. چندنفر اونجا اسلحه دارند هر غلطی می»رئوف 
 «تونه زندگی کنه... اونجا هرکسی نمیدیگه نگم برات. از تجاوز گرفته تا زورگیری. 

های حساس،  در ارتباط با کنش های شفاهی: نامه های حساس مبتنی بر مرام تنظیم کنش

های  هایی شفاهی و انضمامی در هر پاتوق در جریان است. این امر به جذابیت نامه مرام

گذاری  های پنهان در هر پاتوق، اشتراک نامه از مرام است. یکی خوابی افزوده های کارتن پاتوق

توانند  مواد مخدر با دیگران است. افراد در صورت نداشتن منابع مالی برای تأمین مواد مخدر، می

با درخواست از افراد دیگر، در استعمال مواد مخدر شریک شده و در روزهای بعد هزینۀ آن را 

خواب است. بسیاری  از زنان کارتن حمایتاصلی هر پاتوق،  های نامه پرداخت کنند. از دیگر مرام

گری،  گری و روسپی آوری ضایعات، تکدی خواب بدون درآمدزایی از طریق جمع از زنان کارتن

گیرد.  تحت حمایت مردان قرار داشته و این امر گاهی بدون هرگونه مراودۀ جنسی صورت می

 دیگر متفاوت باشد. تواند از هر پاتوق به پاتوق ها می نامه مرام
تونم مواد جور کنم چون درآمدی ندارم. هوامو دارن همیشه چون یه قانون  خب نمی»ساناز 

هایی  خواب روی زن نانوشته داریم که اگه دیدی زنی خماره کمکش کن. اینجا مردای کارتن
 «کنند توی این شرایط غیرت دارند هواشونو دارند که زندگی می

که کسی حالش خوب نبوده نتونسته مال بیاره مواد بخره. میاد خیلی پیش میاد »حبیب 
کارو نکنه خب  دیم. فردا پس فردا خودش پس میده. اگه این شینه ما بهش دود می می
 «کنند ها نامردی نمی حرفا نیست. بچه کش بوده یارو. ولی این فهمیم مفت می
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 گیری  بحث و نتیجه
های موردِنیاز خود، پاتوق  عنوان طردشدگان اجتماعی در پی دستیابی به حداقل خوابان به کارتن

نشین را دارا  گرد و پاتوق زیستی با شرکای خیابان یابند که در آن امکان هم گاهی می را ایمن

یابی روح  ها ازسویی و جریان پاتوق محوری معیشتدهندۀ  هستند. نتایج این پژوهش نشان

ها و  بودگی پاتوق دیگر، است. پنهان خوابی، ازسویِ های کارتن ی در فضای محصور پاتوقجمع

زیستی پویا را پدید آورده است. اساساً  خوابان، نوعی هم برقراری انواعی از تعامل میان کارتن

دستان طردشده را نتیجه  نشینی، جماعتی در خود فرورفته از تهی طردشدگی و ناگزیری در پاتوق

است.  ه است؛ گویی که این امر محصول برخوردهای تنبیهی و تحقیری جریان طردکنندهداد

 دیفورگ(، بلچر و 2176های پژوهش حاضر، مشابه تحقیقات  واتسون و همکاران ) یافته

بودگی خیابانی و  (، دربردارندۀ حاکمیت منطق بازار است که باهم7315) ( و کالنتری2172)

 ها، احتماالً و تاحدی محصول آن است.  خوابان ساکن در پاتوق زیستی کارتن هم

خوابان که در پژوهش حاضر موردِتوجه قرار گرفته است، مطابق با  طردشدگی کارتن

( و فلری و همکاران 2113ونگ )(، ی7321های صدیق سروستانی و نصراصفهانی ) پژوهش

جای زیست  یافتن فقر شدید در زیست افراد و تبلور آن در جای  (، عمیقاً به جریان2171)

های پژوهش بل و  های پژوهش حاضر، منطبق بر یافته است. بخشی از یافته خیابانی دامن زده

سرپناه مناسب در  ( است که مبتنی بر آن عدم توانایی تأمین2173( و سامرویل )2175والش )

طور که  است. درواقع همان خانمانی، ایفا کرده در بروز بی کلیدیقلمروی اصلی شهر، نقش 

زیستی خیابانی و مناسبات عاطفی و جنسی  اند، هم ( اشاره کرده2177براون و همکاران )

های طردشدگان درنتیجۀ عدم برخورداری از سرپناه و در حکم تالشی برای پیگیری حداقلی نیاز

 است.  انسانی بوده که در عمل نوعی سبک زندگی جدید را پدیدار ساخته

( نیز 2172که در نظریۀ هاروی ) گونه محرومیت عمده از مزایای اجتماعی و فقر شدید، همان

یابی زیست شهری  اساس، رونق ای بوده است. بر این  بدان تأکید شده، مقوم اصلی زیست حاشیه

ای اگرچه آنان را از شمایل شهری حذف  های حاشیه ترین الیه د به عمیقدستان معتا و راندن تهی

شده در این گتوها، خود دارای جریان قدرتی هستند که البته در وهلۀ  زیستان پنهان کرده؛ اما هم

گیری گتوهای  نخست، در پی تأمین بقای خود و سپس تضمین حیات اعضای گتو است. شکل

آید، محصول فرایندهای  ( برمی7312تمان قدرت فوکو )طورکه از گف خوابی، آن کارتن
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راندگی و عدم  حاشیه دیگر به دست ازسویی، و ازسویِ انگاری معتادان تهی . نادیدهاند بخش انتظام

بودگی  تنها مسئله را بهبود نبخشیده؛ بلکه در عمل به تمایل به پنهان حمایت اجتماعی از آنان، نه

 تظامی با آنان منجر شده است. سبب برخورد ان ازسوی آنان به

دهد.  خانمانی، لزوم ارائه خدمات تسهیلگری را نتیجه می حساسیت موضوعی بی

های اجتماعی و پرهیز از تداوم  دیگر، جایگزینی امر بازپیوند طردشدگان و شبکه عبارتِ به

رسد. در حقیقت ضروری است که میان  های تنبیهی، موضوعی اساسی به نظر می مداخله

سازی رویکرد  ردشدگان معتاد و بدنۀ اصلی شهری، پیوندی نیرومند برقرار شود. پیادهط

معتادان »و یا « معتادان متجاهر»خوابی با عناوینی چون  انگارانه به پدیدۀ اعتیاد و کارتن جرم

دست نداده و این امر مقوم مسئله طردشدگی و تداوم  ، نتیجۀ مطلوبی را به«سارق و بزهکار

ابی و همچنین پدیدار شدن سایر مسائل و پیامدها بوده است. در این وضعیت احیای خو کارتن

خوابان با زندگی شهری و خانوادگی همراه با اعمال روحیۀ  مانده از روابط کارتن های باقی ریشه

گرانه و تخصیص خدمات اجتماعی بسیار ضروری است. منظور از فرصت مجدد نه  حمایت

خوابان در تمامی  لکه بازسازی زمینۀ بازگشت و حمایت از کارتنیا پوشاک، بغذا تخصیص 

های کاربردی زیر  های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. بر این اساس پیشنهاد عرصه

 ِطرح است: قابل

 در  یمسائل جنس یده سامان منظور به یمراقبت یابزارها عیو توز پیشگیرانه یها آموزش ارائه

( یو یآ به اچ انیمبتال ویژه بهخاص ) طیشرا یدارا افرادو انتقال  یغربالگر در کنار اه پاتوق

  یاختصاص یها به کمپ

 خوابی از طریق عقد  های کارتن های اجتماعی، امنیتی و مراقبتی در پاتوق دهی مداخله سامان

 اثر های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی ذی های فراگیر بین سازمان نامه تفاهم

 های  خوابی برای زوج های کارتن هیلگری شرایط زندگی متأهلی در پاتوقتمرکز بر تس

خواب، در راستای جلوگیری از روند فزایندۀ آشفتگی مناسبات جنسی در قلمروهای  کارتن

 اجتماعی مذکور

 حال غیررسمی همچون  نسبت مشروع و درعینِ های معیشتی به پذیر ساختن فعالیت نظارت

اهدف منقطع ساختن زنجیرۀ تأمین و توزیع مواد مخدر در قلمروهای گردآوری و تفکیک زباله، ب

 های جامع و مداوم ترک اعتیاد در اجتماعات هدف. زمان با اجرای برنامه ای هم حاشیه
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