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 شناختی پدیده زیست غیررسمی مطالعه جامعه

 های شهر مشهد پاتوق خوابان در خانه کارتن

 2، مرتضی دیّاری1مجید فوالدیان

 06/02/1000تاریخ پذیرش:  28/02/1898تاریخ دریافت: 

 چکیده
خانمانی باتوجه به اهمیت ویژه آن در مسائل اجتماعی امروزه ایران، قابلیت پژوهش از جهات  پدیده بی

هایی انجام گرفته که درقامت یکی از  پاتوق ینه خانهراستا، پژوهش حاضر در زم گوناگون را داراست. دراین
رغم اهمیت ویژه آن مورد غفلت واقع شده  خوابان بوده و به توجه کارتن الگوهای زیست خیابانی مورد

پاتوق است. پرسش اصلی تحقیق  است. این پژوهش درپی ارائه تصویری بالنسبه ژرفانگر از پدیده خانه
پاتوق جهت مراجعه روزمره و یا اسکان  عواملی منجر به گزینش خانه حاضر چنین بوده که اساسا چه

ای استفاده شده  خوابان شده است؟ بدین منظور از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه موقت درمیان کارتن
های شهر مشهد  پاتوق خانمانی بوده که در اشکال مختلف، به خانه های بی است. جامعه نمونه شامل گروه

گران  ها و درنهایت واسطه پاتوق اند. ساکنان موقت، مراجعان روزانه، مالکان و متصدیان خانه ردهمراجعه ک
گیری نظری و با استفاده از  ها بر اساس نمونه اند. گردآوری یافته مواد مخدر، شامل این جامعه بوده

ررسی قرار گرفته و در پاتوق مورد ب خانه 51برفی انجام شده است. در پژوهش حاضر،   گیری گلوله نمونه
ها، فروشندگان  پاتوق کننده روزانه، مالکان خانه خانمان ساکن موقت یا مراجعه نهایت با مردان و زنان بی

مصاحبه،  03گران کاالها و مطلعین کلیدی مصاحبه انجام گرفته است. عالوه بر انجام  مواد مخدر، واسطه
ای انجام شده  زمینه ها به روش نظریه  است. تحلیل دادهدر پژوهش حاضر از مشاهده نیز بهره گرفته شده 

خوابان، به عنوان  بخش امنیت نسبی کارتن پاتوق به مثابه پناهگاه و ضمانت ها، خانه است. برمبنای یافته
انگاری،  آمیز پاتوق؛ تقابل با جرم پدیده محوری ذکر شده است. شرایط علّی شامل زیست مسالمت

پاتوق در  ای شامل خانه ها؛ و مقوّم درآمدزایی بوده است. شرایط زمینه پاتوق و خانه ها خانه غریبگی با گرم
سازی هویت خویش  خوابی و تمایل به پنهان مندی از اطالعات خیابان خوابی، بهره خانه کارتن قامت مهمان

ت حوزه پاتوق، روابط عاطفی و تسهیال ای شامل عضویت در شبکه معتادان خانه بوده و شرایط مداخله
آمیز  های مخاطره ای درآمدزا، کنش های استمراربخشی به تعامالت شبکه مواد مخدر است. استراتژی

وآمد شناسایی شده  مندسازی رفت گری و قاعده بخش اعتبار، درآمدزایی در امر اسکان، واسطه ضمانت
ذیری زنان و تشدید پ نهاد، آسیب های مردم است. درنهایت پیامدها شامل محرومیت از خدمات سازمان

یابی  ای و ازسویی شکل الگوهای درآمدی و شبکه  اعتیاد است. نتایج حاکی از آن است که رواج
ها ایفا کرده است. درنهایت غریبگی با  پاتوق خانه معتادان، نقش مهمی در استقبال از خانه مهمان شبه
 پاسخ داده شده است. پاتوق نام خانه دانستن آن با جایگزینی به خانه و نامتناسب گرم

وتقاضای  نشینی، عرضه مصرفان، طردشدگان، ، پاتوق پاتوق، زیست خیابانی،  هم خانه: واژگان کلیدی
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 مقدمه و بیان مسئله

خانمانی امری ضروری است؛ چرا که الگوها و اشکال پنهان و  ها و اشکال بی فهم استراتژی

تأثیر  ها را تحت خانه ال اسکان رسمی نظیر گرمخوابی و اشک غیررسمی به نوعی حیات خیابان

های  خوابی سبب شده تا امروزه غالب گروه دهد. عمومیت مداخله در میادین کارتن قرار می

های ترک مواد مخدر را دارا باشند. با این همه،  ها و کمپ خانه خانمان، تجربه اسکان در گرم بی

های  خانمانی، شبکه گذاری بی ر حوزه سیاستانگاری د رسد پیروی از رویکرد جرم به نظر می

های پرهزینه  رغم تالش خانمانی را نیز تشدید ساخته است. به ای بی غیررسمی و اسکان حاشیه

خانمانی یکی از مسائلی است که در بطن  نهاد، امروزه بی های مردم های دولتی و سازمان سازمان

سازی و ازسویی منطبق  ز یکسو مبتنی بر پاکخانمانی ا شهرها ریشه دوانده است. مواجهه با بی

خانمانی در کشورهای  انگاری بی گری از فرودستان بوده است. رویکرد جرم بر منش حمایت

 5891کارگرفته شده است. برای نمونه، مطابق با قانون مصوب سال  مختلف اروپایی نیز به

ل روزمره خویش را در بستر شکل عمومی زندگی کند و اعما ها به مجارستان، هرکس در خیابان

آوری  های جمع (. در ایران نیز پروژه2338، 5خیابان انجام دهد، مستحق مجازات است )گیوری

همه  گرایانه با زیست خیابانی است. با این  های مواجهه مقابله ترین برنامه معتادان متجاهر از ویژه

دآورنده آن اشاراتی صورت پذیرد. خانمانی و علل پدی احتماال ضروری خواهد بود تا درباره بی

( و بحران اعتیاد که شیوه زندگی 5089افزایش قیمت مسکن در چندسال اخیر )مرکز آمار ایران، 

(، زمینه 5081و همکاران،  2معتادان را  دستخوش تغییراتی جدی ساخته است )به نقل از ایتزن

قر معیشتی خواهد بود )هاسکت، ساز ف خانمانی بسیاری را فراهم ساخته و چنین امری زمینه بی

(. این افراد در نتیجه بحران اعتیاد، شغل خود را از دست رفته دیده و در معرض طرد 7: 2352

فروشی  گری، دست خانمان به مشاغلی نظیر تکدی های بی (. گروه5091، 0شدید قرار دارند )زیبرا

خانمانی افراد دربردارنده  بی، (. مسیر 2352، 2آورند )فیوراتی و معامله مواد مخدر روی می

دنبال  خوابان به (. بنابرین کارتن2352، 1های فقر، طرد اجتماعی و اعتیاد است )چمبرلین بحران
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وجود مشخص  هستند. با این   های درآمدی جهت تأمین مواد مخدر و امور روزمره خویش راه

رخوردار است و معلولی ب نوع روابط علت  خانمانی از چه  نیست که اعتیاد و بی

چون بحران مسکن، طرد اجتماعی، بحران  هایی هم (. فارغ از اعتیاد، پدیده219: 5،5081)مشونیس

خوابی در ایران است  نشینی خود علل اصلی بروز کارتن سرپرست، سازگاری تحمیلی با پاتوق

حوادث رخ  ای از خانمانی در درجه اول به عنوان یک رویداد یا دنباله (. بی11: 5089)دیّاری، 

 (.239: 2350، 2شود )سامروایل خانمان می دهد که کسی از طریق آن بی می

انگاری  رسد جرم ها، به نظر می خانمان ترین نیازهای بی رغم ضرورت شناسایی ضروری به

خانمانی در ایران افزوده است. ممانعت از مصرف مواد  زیست خیابانی بر مصائب اشکال بی

عدم تفکیک معتادان و افراد درحال ترک مواد مخدر، عدم پذیرش مراجع ها،  خانه مخدر در گرم

ها، نیاز به یک جایگزین  خانمان انگاری حقوق اولیه بی در ساعات پایانی شب و درنهایت نادیده

ای پنهان،  خوابان در نظام غیررسمی و تعامالت شبکه ویژه را نتیجه داده است. درواقع کارتن

بام خوابی، کوره خوابی و خیابان را به سکونت  خیابانی، گورخوابی، پشت های پاتوق، پاتوق خانه

 اند. رسمی شبانه ترجیح داده

عنوان یک بحران اجتماعی تجربه  ها افرادی هستند که منزوی شدن را به خانمان اساساً بی

اند  ه کردهگرفته شدن را تجرب کنند. گذشته از این، این افراد اخراج از کار، طردشدگی و نادیده می

این افراد اغلب هدف نیروهای امنیتی مانند پلیس (، 2352) 2(. به گفته بلچر20: 2358، 0)تایمر

گردند. چنین اقدامی در ذهن افراد  تر جوامع منتقل می ای به مناطق پایین قرار گرفته و از منطقه

 کند که تهدیدی برای جامعه هستند. خانمان این تفکر را القاء می بی

ها با  خانمان سازگاری بی دهنده اهمیت عدم ها در کشورهای مختلف نشان پژوهشمرور 

بودگی زیست خیابانی است. درواقع  سازی در امر پنهان های پاک سازی طرح ها و پیاده پناهگاه

ای  خانه تناسب کافی شرایط زیست گرم خانمانی و عدم انگارانه با بی رسد مواجهه جرم نظر می به

گیری  خوابی، نیاز به زیست پنهان را ضرورت بخشیده است. شکل کارتن های با خصیصه

های محل  یابی در خانه شهری، اسکان های کالن خوابی در مجاورت اتوبان های کارتن پاتوق شبه
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های  وجوی شغل ها و جست بام یابی در پشت هاـ ، اسکان پاتوق تجمع معتادان ـ ملقّب به خانه

بخش  هایی از جنبه ضرورت بانی و کارگری در مغازه، همه نشانهآور مسکن نظیر نگه فراهم

زیست خیابانی است. گام نخست این پژوهش، توصیف، کشف و فهم این پدیده در شهر مشهد 

ها،  است. در ادامه و در بستر این کشف و تفهم نسبی، مسئله پژوهش حاضر متمرکز بر ویژگی

 ساز آن خواهد بود.  وعی شرایط زمینهن ها و به پاتوق کارکردها و پیامدهای خانه

ای خود  های فرودست پرشماری را در مناطق حاشیه شهر، گروه مشهد در قامت یک کالن

های اصلی معتادان است. با  جای داده است. دسترسی آسان به مواد مخدر، یکی از دغدغه

مقطعی، نیازی خانمان شدن، نیاز به مأمنی حداقلی، ولو  تغییرات قیمت مسکن و مخاطره بی

ها به جهت تأمین و مصرف مواد مخدر، زمینه  پاتوق بدیل بوده است. بنابراین گرایش به خانه بی

اند، ماهیتی غیرقانونی  پاتوق هایی که ملقب به خانه فعالیت این مراکز را فراهم ساخته است. خانه

اند. یکی از پیامدهای  سازی فعالیت معتادان شکل گرفته و زیرزمینی داشته و در راستای پنهان

های رسمی  خانه گرایش به حضور در گرم جدی، تأمین نیازهای معتادان در این مراکز و عدم

یابی روابط جنسی بوده که  خانمان به این مراکز و جریان آوری زنان بی است. پیامد دیگر، پناه

ظت جنسی های مقاربتی است. عدم دسترسی به وسایل محاف ساز بروز بیماری خود زمینه

واسطه ماهیت پنهان فعالیت این مراکز، پیامدهای مختلفی را به همراه داشته است. در اساس  به

آباد،  خوابی نظیر اسماعیل ها در شهر مشهد و تخریب گتوهای کارتن خانمان تعقیب و گریز بی

ه بخشی ب ساختمان و بسیاری دیگر، همچنین ضرورت تأمین بقا، سبب سامان آباد، قلعه همت

خانمانی در شهر مشهد،  انگاری اعتیاد و بی زندگی خیابانی شده است. بنابراین رویکرد جرم

های  خوابان بدل ساخته است. تبدیل خانه مناطق مختلفی را به محل زندگی غیررسمی کارتن

ه های کارگری به اقامتگاه شبان پاتوق، اجاره روزانه خانه به معتادان و تبدیل خانه متروکه به خانه

 ای شهر مشهد قابل مشاهده است. خانمان، در سراسر محالت حاشیه یا روزانه معتادان بی

های  یکی از مخاطرات این نوع از زندگی برای افراد، محرومیت از خدمات سازمان

کنند. هراس از  نهادی است که برای تخصیص غذا، دارو و وسایل محافظت جنسی اقدام می مردم

خانمان  پاتوق باشد. زنان بی وز ورود و خروج تنها برعهده مالک خانهدستگیری سبب شده تا مج

اند. مکان ثابت اما محدود مصرف  های مختلف قرار داشته درمعرض تعرض جنسی و بیماری
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ها سبب مصرف مواد مخدر مختلف نیز شده است. محدودیت این فضاها  پاتوق مواد در خانه

د نیز هست. در شهر مشهد، با توجه به تجمع مصرف موا های هم گیری شبکه منجر به شکل

عنوان یک استراتژی درآمدی در  گری مواد مخدر به ای مختلف، واسطه معتادان در نقاط حاشیه

ها به زندان  خانمان ها ظاهر شده است. بنابراین یکی از مخاطرات جدی، محکومیت بی پاتوق خانه

 بوده است. 

پاتوق( به دنبال الزام به  راکز غیررسمی )خانهخوابان به م آوری کارتن در اساس پناه

گذاری یا چندان  پاسخگویی به نیازهای خویش بوده است. نیازهایی که از منظر حوزه سیاست

ترین کنشگر در زمینه  اهمیت پیدا نکرده و یا مغفول مانده است. احتماالً نیروی انتظامی مهم

سازی حیات غیررسمی  بنابراین تقلّا برای پنهانخوابی است.  انگارانه با حیات کارتن مواجهه جرم

 پاتوق با هدف حراست از قلمرو ناشناخته، امّا حیاتی صورت گرفته است. در خانه

ای و در جوار  تنیده در محالت حاشیه های درهم پاتوق رسد مطابق با گسترش خانه نظر می به

پاتوق که  هایی نظیر خانه یی پدیدهشهرهای ایران، شناسا خوابی پرشمار در کالن های کارتن پاتوق

منظور  خانمانی است، در راستای ارائه شناختی مستدل و موثق به دارای پیوندی اساسی با بی

گونه ناظر بر آن، امری ضروری باشد.  بهبود و کارآمدسازی مداخالت اجتماعی و مراقبت

پاتوق، این  نام خانه خوابی در مراکزی به اساس و مطابق با وجوه زیست پنهان کارتن براین

پژوهش درپی مطالعه جوانب مختلف این پدیده و شرایط حاکم بر آن است. درحقیقت رویکرد 

کند: الگوی زیست پنهان در  هایی اساسی را دنبال می پژوهش حاضر ژرفانگر بوده و پرسش

توق شده پا گیری پدیده خانه های موجود از چه قرار است؟ چه شرایطی منجر به شکل پاتوق خانه

خوابان درمقام عامالن اجتماعی درنسبت با آن چیست؟ پیامدهای چنین  است؟ راهبردهای کارتن

 زیستی درنهایت چه خواهد بود؟

 پیشینه و مالحظات نظری

-گرفته گویای این است که در ایران پژوهشی به مطالعه پدیده خانه های انجام بررسی پژوهش

ای  توان یافت، مجموعه های پیشین می چه در پژوهش ها ورود پیدا نکرده است. آن پاتوق

وجوهای  رغم جست خوابی و اعتیاد است. در کشورهای خارجی نیز به تحقیقات در حوزه کارتن

ای منحصر به  توان پدیده را می  پاتوق پاتوق یافت نشد. درواقع خانه ای مشابه خانه فراوان، پدیده
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خانمانی،  انگاری بی های مختلفی درباره جرم مه پژوهشه های ایران دانست. با این  خواب کارتن

گذاری و اعتیاد معتادان انجام پذیرفته  ها، سیاست ها و پناهگاه خانه شناسی ناکارآمدی گرم سبب

بودگی زیست خیابانی نیز پرداخته شده است.  ها به پنهان است. در خالل این پژوهش

اند. پژوهش آقایی و همکاران  متمرکز بودهخانمانی  های داخلی عمدتا بر عوامل بی پژوهش

ها انجام شده است. محققان با  خانمان ( با هدف بررسی نقش فضای شهری بر زندگی بی5081)

اند.  خانمانی دانسته ترکیبی، مهاجرت را عاملی اساسی در گرایش به بی  استفاده از روش

رسد  یفا کرده است. به نظر میخانمان شدن ا ای در بی محرومیت اجتماعی فرودستان نقش عمده

خانمانی چندان موفق عمل نکرده است. غفلت از شرایط  پژوهش حاضر در تعمیق مسیرهای بی

های این پژوهش بوده است. پژوهش  خانمان، از نقص های افراد بی گر و استراتژی مداخله

مانی انجام خان گذاری در حوزه بی ( با هدف بررسی ابعاد سیاست5081کالنتری و همکاران )

ها، نتایج مختلفی را به  خانه شده است. تکیه بر روش اسنادی و مرور آمارهای مربوط به گرم

بندی  خانمانی همواره سیری صعودی داشته است. عدم دسته همراه داشته است. روند بی

 های پژوهش مذکور است. ها، یکی از ضعف خانه خانمان و غفلت از تمایزات گرم های بی گروه

( نیز متمرکز بر شناسایی عوامل 5098هش صدیق سروستانی و نصراصفهانی )پژو

خوابان مصاحبه  گیری از روش کیفی، با تعدادی از کارتن خوابی بوده است. محققان با بهره کارتن

خوابی شناخته شده است. باتوجه به  ترین عوامل کارتن اند. اعتیاد و طرد اجتماعی مهم انجام داده

خانمانی مشخص نیست. دیّاری  خانمان، تمایزات میان مسیرهای بی های بی گروهعدم تیپولوژی 

های  نامه کارشناسی ارشد خود با استفاده از روش کیفی به بررسی زمینه ( در پایان5089)

شدن پرداخته است. بحران سرپرست، بحران مسکن، اعتیاد، طرد اجتماعی، سازگاری  خانمان بی

خانمانی  ای در تداوم و تثبیت بی های زیست خیابانی، نقش ویژه مهارتخانمانی و  تحمیلی با بی

شده، مراجعه به مراکز غیررسمی به نام  های شناسایی داشته است. در این راستا، یکی از استراتژی

خانمانی زنان  ( به بررسی فرآیندهای بی5087پاتوق بوده است. دیگر پژوهش دیاری ) خانه

با استفاده از روش کیفی، عواملی نظیر فرار از منزل، ازدواج با همسر پرداخته است. این پژوهش 

 معتاد، ترک منزل توسط همسر و بحران سرپرست را شناسایی کرده است. 
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های قانونی متمرکز بر زندگی روزمره  ( با هدف بررسی محدودیت2357) 5پژوهش رابینسون

ه است. این پژوهش با استفاده از رویکرد ها و ارزیابی تأثیرات آن در دنور انجام شد خانمان بی

که از خوابیدن در فضای  های دنور زمانی خانمان دهد که بی کمی انجام شده و نتایج نشان می

های خواب و زمان خواب را تغییر دهند. در واقع  کنند تا شیوه شوند، سعی می عمومی منع می

شود. در اساس  خانمانی نمی بی این بازدارندگی لزوماً منجر به استفاده از خدمات حوزه

( 2358) 2شود. آیکانین و فوگل انگاری زیست خیابانی به بهبود کیفیت زندگی ختم نمی جرم

خانمانی، پژوهشی با هدف ارزیابی رویکردهای سیاستی در  های بی ضمن تمرکز بر سیاست

دی و مرور انتقادی اند. این پژوهش با استفاده از روش اسنا خانمانی به انجام رسانده حوزه بی

تنها از کیفیت زندگی قابل  ها نه خانمان دهد که بی ها تحقق یافته است. نتایج نشان می سیاست

دهد که  ها نشان می اند، بلکه تحت فقر شدید و طردشدگی نیز قرار دارند. مرور یافته اعتنا محروم

اند و در معرض  خویشسازی  خانمان با تحمل فشارهای شدید، به دنبال پنهان های بی گروه

 انزوای اجتماعی و زندگی پنهان قرار دارند.

های کمی و کیفی، به دنبال  ( با استفاده از روش2332و همکاران ) 0پژوهش النکنا

خانمان در مواجهه با مصائب زندگی در خیابان بوده است. در  های افراد بی شناسایی استراتژی

ها به صورت تصادفی  شده توسط پناهگاه بخش کمی نمونه از میان اطالعات گردآوری

وارد و پرسابقه مصاحبه انجام شده و افراد با  گزینش شده است. در بخش کیفی با مردان تازه

عنوان  دهد که اساسا سرمایه خیابانی به اند. نتایج نشان می گیری هدفمند گزینش شده نمونه

های متمادی در خیابان، با  سال کردن خوابان با سپری ای مطرح است که در آن کارتن مقوله

ها آشنایی پیدا کرده و با این شناخت  جوانب عمده زیست خیابانی، امکانات آن و استراتژی

خواب از  های کارتن های پرسابقه کنند. درنهایت محقق از حمایت زیست خود را تضمین می

جنسی و عاطفی رخ کند که این امر در قبال روابط  گیری می ها نتیجه واردها و جوان تازه

های زیست در  ها، در نتیجه یادگیری مهارت دهد. تداوم زیست خیابانی در طول سال می

 خیابان تحقق یافته است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Robinson 

2.  Aykanian, A, Fogel, S 

3. Lankenau 
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خانمانی پرداخته  های مربوط به بی ( به بررسی سیاست2359و همکاران ) 5پژوهش واتس

ترین جوانب  ، مهمها، با استفاده از روش اسنادی است. این پژوهش با هدف ارزیابی سیاست

ترین تأکید  گیری از رویکردهای قهری و پیروی از انعطاف، مهم سیاستی را برشمرده است. فاصله

رسد. بل  واتس و همکاران بوده است؛ چراکه پیامدهای مواجهه تنبیهی غیرقابل جبران به نظر می

اند.  ها پرداخته خانمان نگاری، به مشاهده اعمال بی ( نیز با استفاده از روش قوم2351) 2و والش

های درآمدزایی افراد بوده  منظور بقا، یکی از استراتژی آوری بطری به  های جمع گیری گروه شکل

ها پیامدهای جدی نظیر انزوای اجتماعی به همراه داشته است. فیوراتی و  خانمان است. طرد بی

های برزیل،  خانمان ه بی( نیز در پژوهشی مشابه، با هدف بررسی زندگی روزمر2352همکاران )

وشوی خودروها و سایر مشاغل غیررسمی،  اند. بازیافت، شست نگاری تکیه کرده به رویکرد قوم

ها بوده است. اجتماعات غیررسمی نوعی استراتژی به  خانمان ترین اقدامات روزمره بی مهم

روش پیمایش و  ( نیز با استفاده از2358) 0منظور تأمین بقا بوده است. کانیگهام و اسلید 

اند. محرومیت از خواب  خوابی خودمختار پرداخته مصاحبه گروهی، به بررسی گتوهای کارتن

ها را به مخاطره انداخته است. این پژوهش نشان  خانمان مناسب و آوارگی، سالمت اجتماعی بی

سکونت  ها خوش نیامده و آنان درپی خانمان های تعبیه شده چندان به مذاق بی دهد خوابگاه می

 ها شده است. ها سبب ترک خوابگاه خانمان اند. عدم پاسخگویی به نیازهای بی در گتوها بوده

خانمانی پرداخته است.  ( در پژوهش خود به بررسی مسیرهای بی2352درنهایت چمبرلین )

دهد  ها صورت گرفته است. نتایج نشان می خانمان استفاده از تحلیل ثانویه با هدف تیپولوژی بی

ها را دستخوش تغییراتی جدی ساخته و بروز  خانمان ه بحران مسکن و اعتیاد، نظام درآمدی بیک

شدن را فراهم  خانمان های ناگهانی نظیر اخراج، مرگ سرپرست و نظایر آن، زمینه بی بحران

 (.2352، 2355ساخته است )چمبرلین، 

انه، به نقد ابعاد مختلف خ های گرم ( با هدف بررسی بایسته2337و همکاران ) 2پژوهش شیر

ها پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل ثانویه انجام شده است. نتایج  خانه گرم

اند، نسبت به حضور تمایل  که با شرایط و قوانین پناهگاه انطباق کافی نداشته دهد کسانی نشان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ونقل، نقشی ویژه در اسکان  ت حملاند. ازسویی، دسترسی به پناهگاه و امکانا کمتری نشان داده

میزان کافی آسان نباشد و  که دسترسی به منظم و بلندمدت افراد ایفا کرده است. درصورتی

کند. پژوهش  ها تقلیل پیدا می جایی وجود نداشته باشد، میزان حضور در پناهگاه امکانات جابه

ها پرداخته است.  خانه مان در گرمخان ( نیز به بررسی نیازهای افراد بی2337و همکاران ) 5کالهین

ها نباید خدمات خود را به غذای  خانه اند که گرم محققان با استفاده از روش پیمایش بیان داشته

 خوابان به جامعه نیز کمک کنند. گرم و خواب تقلیل دهند؛ بلکه بایستی به بازگشت کارتن

ها نپرداخته است، نوعی فقر  پاتوق طور انحصاری پژوهشی به حوزه خانه جایی که به از آن

های پرشمار در محالت  پاتوق شود. با وجود خانه پژوهشی در این حوزه از اعتیاد احساس می

ها و  خانمان تبع آن استقبال نسبتاً زیاد بی شهرهایی نظیر تهران و مشهد، و به ای کالن مختلف حاشیه

خانمانی  چه که در حوزه بی ته است. آنفرودستان معتاد، مطالعات چندانی در این باره انجام نگرف

هایی نظیر اعتیاد، طرد اجتماعی و  وکیف مقوله در میان پژوهشگران مورد اقبال واقع شده، کم

های  رسد پژوهش نظر می خانمانی نیز به همه حتی در حوزه بی  گذاری آن بوده است. با این سیاست

( با بررسی شواهد به سیرصعودی شمار 5081ای وجود ندارد. پژوهش کالنتری و دیگران ) گسترده

ها را نیز  پاتوق های استقبال از خانه ها زمینه خانمان ها پرداخته است. افزایش شمار بی خانمان بی

انگاری نیاز به  سازی رویکرد جرم فراهم ساخته است. از سویی تقاضا برای مواد مخدر و پیاده

دهنده اهمّیت  (، نشان5089ابق با پژوهش دیّاری )زیستی پنهان را نتیجه داده است. این امر مط

خانمانی است. در ایران پژوهش چندانی  ای مسئله بی خانه انگاری و گرم های جرم پرداختن به حوزه

های خارجی نظیر آیکانین  انگاری صورت نگرفته است و پژوهش ها و رویکرد جرم خانه درباره گرم

خانمانی  گیری زیست پنهان بی (، به دالیل شکل2332نکنا )( و ال2357(، رابینسون )2358و فوگل )

انگاری،  های جرم ها به حوزه بندی پژوهش اند. دسته یابی سرمایه خیابانی پرداخته و رونق

ها به فهم بهتر جوانب زیست پنهان  خانمان گذاری و زیست روزمره بی ای، سیاست خانه گرم

طور  پاتوق است. همان به دنبال بررسی پدیده خانهها کمک خواهد کرد. پژوهش حاضر  خانمان بی

اند و کمتر پژوهشی به  ها به بررسی زندگی خیابانی متمرکز بوده که اشاره شد، غالب پژوهش

 خوابان در شهر مشهد پرداخته است. بررسی وجوه پنهان زندگی کارتن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Culhane 
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یک برچسب » طرد اجتماعی: مطابق با تعریف واحد طرد اجتماعی انگلستان، طرد اجتماعی

سری افراد یا مناطق از ترکیبی از  تواند زمانی اتفاق افتد که یک مختصر برای چیزی است که می

های جرم باال، سالمت بد و  های ناچیز، مسکن بد، محیط مشکالت مرتبط مانند بیکاری، مهارت

 (.271: 5082)غفاری، « برند فروپاشی خانوادگی رنج می

گوید  ای سخن می شهر، از پدیدار دوقطبی به   ( در حق2352) 5محصورسازی فضا: هاروی

هایی محصور شده است. او  گیری بخش  ای است که سبب شکل گونه که در آن توزیع ثروت به

نتایج توزیع ثروت و قدرت »نویسد:  در ارتباط با شکل هژمونیک سیاست و نولیبرالیسم می

های  تر شهرهایی شدند با بخش رچه بیشآگاهانه در اشکال فضایی شهرهای ما حک شدند که ه

« محصور، اجتماعات دربسته و فضاهای عمومی خصوصی شده که تحت مراقبت دائمی بودند

ها  خانه کنند، اغلب به گرم ها زندگی می خانمان که در خیابان (. فرودستان بی22: 5081)هاروی، 

تواند  کند ـاین فضا می ت پیدا میراستا، نیاز به فضایی غیررسمی ضرور ای ندارند؛ دراین مراجعه

گر محرومیت و طردشدگی   که محرومیت از سرپناه، تداعی پاتوق باشدـ  درحالی پاتوق یا خانه

 (.2339، 0، هایس2352، 2، تاینر5081است )باروز، 

پاتوق یافت نشد. با این  پاتوق: با مرور منابع داخلی و خارجی، تعریف دقیقی از خانه خانه

هایی یافت شد. طبق پژوهش ویزبورد و همکاران  د پژوهش خارجی مشابهتهمه، در چن

های مسکونی زیادی در آن اشغال  ای متروک قرار دارد که خانه پاتوق در منطقه (، خانه2331)

های آن  نشده است. فعالیت پررنگ حول مواد مخدر، حضور زنان روسپی و سرقت، از شاخصه

دیده و نظایر آن موجب شده تا  های آسیب از سکنه، خانههای خالی  است. دیوارنویسی، زمین

های بزه تشدید پیدا کند.  گری و فعالیت پرداختن به مصرف گروهی مواد مخدر، روسپی

خانمان با حضور  کننده مواد مخدر و افراد بی های مصرف پاتوق محلی است در آن گروه خانه

خانمان موجب  اند. حضور زنان روسپی بی روزانه یا هفتگی درپی تأمین نیازهای روزمره خویش

ها در  پاتوق و تقاضای جنسی دوسرمعتاد در این اماکن شده است. خانه  گیری عرضه شکل

(. منظور از 5089ای شهر مشهد و به موجب تأمین بقا شکل گرفته است )دیاری،  محالت حاشیه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Harvey 

2 Tyner 

3 Hayes 
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غیررسمی تشکیل  مصرفان است که به صورت پاتوق، تخصیص مکانی به گروهی از هم خانه

یافته است. این مراکز غیرقانونی بوده و درپی گریز از نیروهای امنیتی شکل گرفته است. مراجعه 

ها نظیر زنان روسپی  ها، سبب ایجاد درآمد برای سایر گروه پاتوق خانمان به خانه افراد پرشمار بی

 و فروشندگان مواد مخدر بوده است.

خودبیگانگی است که در آن افراد پیوندشان با جامعه را از خانمانی نوعی از خانمانی: بی بی

همراه داشته  خانمانی بسیار مبهم بوده و تعریف آن همواره مناقشاتی اساسی به اند. بی دست داده

معنای محرومیت از مسکن، محرومیت  خانمانی به (، بی2330است. برطبق تعریف استاکس )

(. برای تعریف 8: 2339د است )راونهیل، اجتماعی و مشکالت اجتماعی و روحی افرا

معنای سرپناهی است که  خانمانی ابتدا باید توجه داشت که خانه به چه معناست. خانه به بی

 (.55: 2339، 5آور امنیت، فضای شخصی و استراحتگاه باشد )راونهیل فراهم

« Sleeping Rough People»، اصطالح «سازی اجتماعی در عمل خانه»طبق تعریف سایت 

های گرم یا در جاهایی  های زباله، مکان عبارت است از خوابیدن در خیابان، کوچه، کنار سطل

شوند. با توجه به این گستره معنایی و ادبیات مشابه در  که سکونتگاه انسانی محسوب نمی

، 2خواب را معادل این اصطالح انتخاب کرده است )باروز زبان پارسی، مترجم، اصطالح کارتن

5081 :215 .) 

و پرداخته شده، مرور تعدادی از   خانمانی ساخته رغم نظریات متعددی که در حوزه بی به

نظریات به شفافیت وجه پرابلماتیک پژوهش حاضر کمک خواهد کرد. در این بخش به تعدادی 

از رویکردهای نظری پرداخته شده است. رویکرد گفتمان انضباطی فوکو، رویکرد فضای شهری 

اند. در  مکان رلف از جهات گوناگونی به مسئله فضا و مکان پرداخته بی–رویکرد مکانهاروی و 

 نهایت رویکرد طرد اجتماعی، دربردارنده یک فرآیند و تغییرات ساختاری است.

بخش در راستای   (، فرآیندهای انتظام5082مطابق با نظریه  گفتمان انضباطی فوکو )

مختلفی است که جامعه حضور آنان در عرصه عمومی را های  گونه با گروه برخوردهای زندان

پردازان  گیری گتوها تاحدی محصول چنین رویکردهایی است. نظریه تابد. در نهایت شکل برنمی

داری و تأثیر آن بر  ( به جریان سرمایه5082شناسی نظیر نوبک )به نقل از صادقی،  حوزه جرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ravenhil 

2. Baroz 
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جا که جرم محصول قانون است، باید به این  ز آنهای ضروری در راستای بقا اشاره دارند. ا کنش

های جامعه هستند.  لوای قدرتمندترین بخش گذاران تحت  نکته توجه داشت که عموم قانون

شرایط جرم یک  بینند. در این شود، خود را مجرم می مثابه جرم تعریف می افرادی که رفتارشان به

که با  خوابان زمانی (. کارتن2337، 5کند )نوبک واقعیت اجتماعی برساخته جلوه می

ای  های جرم را استراتژی آوردن به شبکه شوند، روی های درآمدزا مواجه می های کنش محدودیت

راستا پایبندی به شبکه در زمینه توزیع مواد  گزینند. در این قصد تأمین منابع مالی برمی مطلوب به

آوری  به جمع تری نسبت  مناسبوتقاضای جنسی، جایگزین  های گروهی و عرضه مخدر، سرقت

ننگ اعتیاد مانع از دستیابی به شغل بوده و  ضایعات و تالش برای دستیابی به شغل است. داغ 

های بازیافت شهری، روند درآمدزایی و بقای افراد را  آوری ضایعات توسط گشت مقابله با جمع

هنگی نظیر دنزین، به جامعه شناسی فر پردازان حوزه جرم خطر انداخته است. از سویی نظریه به

ها دارای توان هژمونی بر معناها هستند )آباندینسکی و  نمایشی اشاره دارند که در آن رسانه

شوند.  عنوان معانی جرم شناخته می نشینی و فضا به (. در این رویکرد، حاشیه2330وینفری، 

ها  ین مهم توسط رسانهخوابی به پایگاه بزهکاری معتادان بدل شده و ا فضاهای پاتوق کارتن

 کند. تحقق پیدا می

( در اثر حق به شهر، به مسئله انباشت سرمایه ازطریق زاد و رشد شهری 5081هاروی )

یابی سکونت شهری به تبع فازهای  (، روند رونق25: 5081پرداخته است. به عقیده هاروی )

ی به بعد کامال از ا مختلف صنعتی شدن حتی در کشورهای توسعه یافته، در عمل از مرحله

ترین سطوح از  کنترل خارج گشت که در نتیجه آن، ائتالفی ناگزیر از فقیرترین فقرا و پایین

خانمان شهری را شکل دادند. مطابق با برداشتی آزاد از  های بی طردشدگان اجتماعی، جماعت

و مشهد همراه شهرهایی چون تهران  (، در ایران نیز بحران مسکن در کالن2352) 2دیدگاه هاروی

اند،  جایی را تجربه کرده دستی که با سودای تأمین معیشت، جابه با تزاید حضور مهاجران تهی

ای به  است. تشدید زیست حاشیه ای در حین توسعه شهری را نتیجه داده ناگزیری زیست حاشیه

ر شدگانی شده است که د رانده حاشیه گیری مناسبات طردشدگان و به نوبه خود، سبب شکل

اند.  فضایی محصور، در پی تأمین بقا و نیازهای ضروری خود با یکدیگر تشکیل اجتماع داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neubeck 

2. Harvey 
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خوابی در اساس نوعی مواجهه با محصورسازی فضای شهری  عبارت دیگر، پاتوق کارتن به

 دست ثروتمندان است. به

یه (، تولید فضا و انحصارهای جغرافیایی با پویش سرما92: 5081بنا به باور هاروی )

های کاال در فضا  معنا که نه صرفاً به سبب اهمیت الگوهای متغیر جریان شود، بدین پیوند می هم

هایی که چنین  شده و تولیدشده و به سبب مکان بلکه به سبب خود سرشت فضاهای خلق

خانمان، از مبارزه برای دسترسی  های بی دهد. هاروی با اشاره به گروه هایی در آن رخ می حرکت

شان در برخورداری از مسکن و  هایی که برای حق خانمان بی»گوید.  ضای عمومی سخن میبه ف

سازی و  کنند، قدرت خلق فضاهای مشترک تازه در راستای اجتماعی خدمات اولیه مبارزه می

 «.اقدام سیاسی را دارا خواهند بود

وع سیاسی حیاتی ، فضا نقطه نهایی و میانجی منازعه است و درنتیجه یک موض5از نظر لوفور

(. 5871های فضایی وجود دارد زیرا فضا امری سیاسی است )لوفور،  است. درواقع سیاست

ای که در تولید فضای  گونه ازسویی فضا با مناسبات اقتصادی نیز پیوندی تنگاتنگ دارد، به

اجتماعی نوعی خشونت مستتر است که در عمل درراستای اهداف اقتصادی است. از نظر لوفور، 

داری امروز، خود فضا به کاال و امری ابزاری تبدیل شده است و در ایجاد ارزش  در سرمایه

رو، تناقض اصلی در اینجا، تناقض میان الزام و سرمایه  اضافی و سودآفرینی مؤثر است. از این

کننده فضا )مانند  برای استثمار فضا جهت کسب سود و الزامات اجتماعی افراد مصرف

همه، مسئله سودآوری  (. با این5089به نقل از ایثاری و همکاران،  5080)لوفور،  تهیدستان( است

های شهری را در امر محدودسازی زیست غیررسمی تهیدستان فراهم  فضا زمینه اعمال سیاست

های طراحی شهری به منظور مقابله با اشکال زیست غیررسمی  آورده است. پیروی از سیاست

های تنبیهی بوده است. بنابراین فضاها و  گری و سیاست رویکرد کنترلتهیدستان، از آثار غلبه 

 های شهری قرار گرفته است. ها در احاطه سیاست مکان

های مردم دانسته و آن را مؤثرترین عامل  رلف معنای مکان را در تصویرهای ذهنی و خاطره

هایی که در آن  کی و فعالیتها در ساختار فیزی که معنای مکان پندارد. تا زمانی در هویت مکان می

شود، بلکه باید معنا را در تصویرهای ذهنی و  دهد جستجو شود، چیزی یافت نمی رخ می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lefebvre 
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ای انحصاری را  وجو کرد. به باور رلف، هر مکان، شاخصه و خصیصه ها جست های انسان تجربه

اختار داراست و آن خود سبب سه نشانه هویت مکانی است که معرف حس مکان بوده است: س

(، درباره حس مکان، 5885) 5راستا، شامای (. در این2331فیزیکی، فعالیت، معنا )کارمونا، 

آید که افراد احساس  کند: تعلق به مکان در شرایطی به وجود می وجوهی ضروری را بیان می

بودن و تقدیر مشترک را دارا باشند. یکی شدن با اهداف مکان، حضور در مکان و فداکاری برای 

انسان بودن یعنی زندگی در » کان، نقشی ویژه در امر حس مکان ایفا کرده است. به باور رلف، م

و شناختن آن. « خود»دنیایی پر از مکان های متمایز و مشخص؛ انسان بودن یعنی داشتن مکان 

بدون در نظر گرفتن مفهوم « حس مکان»و « مکان»او همچنین تأکید دارد که مطالعه پدیده 

های متمایز را یکی از نیازهای اصلی  ، غیر قابل فهم خواهد بود. رلف حضور در مکان«یمکان بی»

رقم خواهد زد که هیچ   ای را توجهی به چنین نیازی، آینده ای که بی داند؛ به گونه انسان می

 (. 5097مکانی در آن وجود نخواهد داشت )پاکزاد، 

تری  صورت مناسب ت. این مفهوم بهدر نهایت باید به رویکرد طرد اجتماعی اشاره داش

ها از مبادالت  موجب آنها، افراد و گروه  سازد که به خصلت چندبعدی سازوکارهایی را آشکار می

مانند و عموماً از  ها و حقوق سازنده همبستگی و هویت اجتماعی دور می اجتماعی، فعالیت

اعی، چیزهایی فراتر از های موجود در بافت اجتم طریق تأیید بر مخاطرات حاصل از شکاف

کند  شده را گوشزد می دهد و خطر یک جامعه تجزیه نابرابری اجتماعی را مدنظر قرار می

ها معموالً افرادی محروم از تمامی امکانات جوامع هستند؛  خانمان بی(. 290: 5082)غفاری، 

ارد و موارد مشابه های یک زندگی استاند معنا که از دستیابی به آزادی، تأمین رفاه، حداقل بدین

طورکلی رفاه، شرایطی را رقم زده  به اند و محرومیت از غذا، لباس و خدمات درمانی، و  محروم

های  (. شوک2331حد زیادی تحقق پیدا کرده است )والش،  که در آن محرومیت و طردشدگی به

تشدید پاشیدگی زندگی خانوادگی، محرومیت افراد را  وحشتناک نظیر بحران مسکن و ازهم

(. سن )به نقل از 55: 2355خانمانی را تداوم بخشیده است )چمبرلین و جانسون،  ساخته و بی

دلیل تازگی یا  دارد که اهمیت طرد اجتماعی، نه به ( عنوان می291: 5082پور،  غفاری و حبیب

 جامعیت آن، بلکه در شفافیتی است که در نقش ترکیب ارتباطی محرومیت قابلیتی و تجربه فقر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shamai 
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ای  های اجتماعی از فرودستان حاشیه کلی، محصول تنزل حمایت خانمانی درحالت داراست. بی

بوده است. مهاجرت به شهرها درپی کسب درآمد حداقلی و افزایش شدید قیمت مسکن، 

ای  گونه دنبال داشته است. اعتیاد فرودستان اما به نشینی و فقر نسلی را به مصائبی نظیر اجاره

های نولیبرالی،  های مسکن درنتیجه سیاست که همراهی بحران ل کرده است؛ تاجاییساز عم مسئله

 بحران بیکاری و درآمد ناکافی با اعتیاد، شرایط بغرنجی را پدید آورده است.

 روش تحقیق

ای با رویکرد کیفی است. در پژوهش حاضر  پاتوق و ابعاد آن نیازمند مطالعه بررسی پدیده خانه

چنین مشاهده استفاده  ای و هم زمینه  مورد مطالعه، از رویکرد کیفی، روش نظریهمتناسب با مسئله 

محور یکی  شود که نظریه زمینه ها و مکاتب متفاوتی را شامل می رویکرد کیفی، نگاه»شده است. 

ای یک نظریه مسئله محور است و بر ارتباط دادن  (. نظریه زمینه27: 5099)فلیک، « هاست از آن

کند )محمدپور،  هایی استوار است که به تعیین ساختار نظری مسئله کمک می ممراحل و گا

(. مطابق با هدف پژوهش، استفاده از رویکرد اکتشافی و کشف جوانب پنهان پدیده 77: 5085

پاتوق، از تکنیک مصاحبه عمیق و  منظور فهم جوانب پدیده خانه پاتوق، امری الزم است. به خانه

پاتوق مورد بازدید قرار گرفته است.  خانه 51گرفته شده و در نهایت مشاهده مستقیم بهره 

ها از طرح سواالت  های این پژوهش به نحوی بوده است که محقق در خالل مصاحبه مصاحبه

هدفمند است؛  -گیری به شیوه نظری جدید و متناسب با مسیر مصاحبه استفاده کرده است. نمونه

در  .اند مبنای کار بوده« تنوع»و « اشباع نظری  نقطه»دو مالک  ها بدین معنا که در انتخاب نمونه

ای رعایت  های زمینه ها سعی شد تا حداکثر تنوع برحسب برخی ابعاد و شاخص انتخاب نمونه

ها گزینش شدند. برای جلب اعتماد و مصاحبه،  پاتوق شکل تصادفی در خانه ها به نمونه .شود

شد. محقق با ارائه کارت  کنندگان قرار داده می ختیار مشارکتنوشیدنی، مواد غذایی و سیگار در ا

ها را جلب کرده و درمواردی  پاتوق شناسایی و توضیح هدف پژوهش در ابتدا اعتماد مالکان خانه

های  به مالکان مبالغی پرداخت شده است. همچنین با مشاهده گزینشی، در هر مراجعه یادداشت

پاتوق،  ت جنبه غیرمشارکتی داشته و بر اعمال حاکم در خانهاند. مشاهدا شخصی نیز نوشته شده

نفر از مشتریان،  03های حاضران معطوف بوده است. در مجموع با  مراودات مالی و ویژگی

ها مصاحبه عمیق انجام گرفته است. محقق با جلب اعتماد  پاتوق-مالکان و ساکنان خانه
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به حضور در این اماکن شده و با تداوم تعامالت  پاتوق، موفق ها در فضای بیرون از خانه پرسابقه

ها، اقدام به شناسایی سایر اماکن مشابه کرده است. محقق همچنین امکان  پاتوق-با ساکنین خانه

دلیل مسائل امنیتی و عدم اعتماد  حال به ها را پیدا کرده؛ با این پاتوق-حضور چندباره در خانه

پاتوق فراهم نشده و محقق در فضای بیرونی -در سه خانهها، امکان حضور  پاتوق-از خانه برخی 

آن با ساکنین مصاحبه انجام داده است. عالوه بر این، مشاهدات محققین در جریان گذران زمان 

ای بوده است.  های قابل مالحظه ها، دربردارنده یافته پاتوق نسبتاً طوالنی در هریک از خانه

ای، تعامالت عاطفی زنان و مردان،  گرایی شبکه قتصادی، همسازی مواد مخدر، مناسبات ا بدل و ردّ

ها، قابل مشاهده و بررسی بوده است. مراجعه  پاتوق هریک در خالل حضور چندباره در خانه

های جدید و متفاوت برای غنای بیشتر  های جدید به منظور استفاده از تجربه نمونه محقق به

ای است تا  دایره  صورت رفت و برگشتی و ها به مراجعه به نمونه  تحقیق بوده است. نحوه

گلیرز و »گیری به تعبیر  کنندگان به اشباع نظری برسد. این نمونه شده از مشارکت اطالعات کسب

(. 2331، کرسول، 508: 5099)فلیک، « گام و در پیوند با میدان است به نمونه گام اشتراوس

های  ها حداکثر تفاوت ند. در انتخاب نمونهشو ها با حداکثر نوسان انتخاب می همچنین نمونه

وسیله دامنه  بدین»های متفاوت بررسی شوند.  شود تا تجربه ها در نظر گرفته می تجربه زیسته

 (.250)همان :« شود نوسان و تفاوت در میدان آشکار می

ه و ای مورد کدگذاری قرار گرفت کیودی افزار مکس های گردآوری شده با استفاده از نرم یافته

ها، محقق از نظرات شش تن از  سپس تجزیه و تحلیل شده است. در جریان گردآوری داده

های تهران و فردوسی مشهد استفاده کرده و تعدادی مصاحبه  اساتید علوم اجتماعی دانشگاه

پاتوق، گردآوری شده است. کدهای -شناختی زیست در خانه جهت تکمیل بررسی ابعاد جامعه

ها و اخذ  تیار محققین قرار گرفته و نظرات ایشان در طول تحلیل یافتهشده در اخ استخراج

های  های تکمیلی مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی روایی و پایایی در پژوهش مصاحبه

است. تأییدپذیری و تکرارپذیری دو مورد از این معیارها  کیفی معیارهای مختلفی پیشنهاد شده

(. در این پژوهش برای بررسی تأییدپذیری نتایج به دست آمده، کدها 2330است )گل افشانی، 

ها، برای برخی  و مقوالت استخراج شده به همراه تفسیرهای صورت گرفته پیرامون هر یک از آن

از مشارکت کنندگان و انطباق ادراکات ایشان با موارد مذکور در متن پژوهش، وارسی شد. 
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ها،  یری نتایج، در چند مرحله از فرایند تجزیه و تحلیل مصاحبههمچنین برای اطمینان از تکرارپذ

های مجزایی توسط اعضای تیم تحقیق انجام شد که نشان دهنده اشتراک نسبی در  کدگذاری

کنندگان است. در این جدول به  معانی برداشت شده از متن بود.جدول ذیل، سیمای مشارکت

مصاحبه عمیق صورت گرفته اشاره شده است. اسامی ها  ها افرادی که با آن پاتوق مشخصات خانه

 صورت مستعار است. به

 کنندگان پژوهش ( سیمای مشارکت1جدول شماره 

 

طورکلی افراد با حضور در  اند. به کننده موادمخدر بوده کنندگان مصرف غالب مشارکت

خانمان بوده  ب بیاند. زنان حاضر نیز اغل ها درپی تأمین مواد مخدر و مصرف آن بوده پاتوق خانه

محل درآمدزایی برخی از  اند. کرده گری کسب درآمد می گری یا تکدی و با روسپی

ها به کسب درآمد  پاتوق بوده و برخی دیگر با حضور در پاتوق کنندگان در داخل خانه مشارکت

گردی پرداخته و تنها جهت تأمین و مصرف مواد مخدر به  اند. مردان اغلب به زباله پرداخته

هایی که توانایی مالی مناسبی  کنندگان در زمان کنند. برخی از مشارکت  پاتوق مراجعه می خانه

خواب با جلب  اند. اغلب زنان کارتن ها داشته پاتوق اند، اقامت شبانه یا هفتگی در خانه داشته
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 پاتوق، اقامت شبانه دارند و مالکان در ازای برقراری روابط جنسی میان رضایت مالک خانه

خواب نبوده و به تازگی روند  کنند. برخی از مراجعان کارتن خوابان کسب درآمد می کارتن

بندی جریان داشته  های قمار و شرط پاتوق بازی خانه 2اند. در  مصرف مواد مخدر را دنبال کرده

کنند. در  ها فروشندگان موادمخدر با حضور مقطعی، کسب درآمد می پاتوق است. در تمامی خانه

خانمان با پرداخت  های بی معنا که زوج خوابی خانوادگی نیز یافت شد. بدین ردی کارتنموا

آباد، کارگران  های اسماعیل پاتوق اند. در خانه ای، اقامت شبانه، هفتگی یا ماهانه داشته هزینه

اند تا در زمان بیکاری و فقدان امکان  پاتوق بدل ساخته روزمزد محل زندگی خود را به خانه

 خوابان درآمد کسب کنند. وآمد کارتن درآمد، از محل رفت کسب

 ها یافته

های انجام شده در این پژوهش به دست آمد، نمودی از حیات  چه از مشاهدات و مصاحبه آن

عنوان  خوابی به خوابی در فضایی پنهان و محصور است که دارای تمایزاتی اساسی با خیابان کارتن

خوابی و  ای از تجارب مفصل خیابان ایران است. زنجیرهخانمانی در  یکی از اشکال بی

مثابه پناهگاهی چه بسا بهتر از  خواب، به های کارتن پاتوق را برای گروه سرپناهی، خانه بی

های سطح شهر،  خانه بر بودن اسکان در گرم ها تعریف کرده است. با وجود عدم هزینه خانه گرم

صرفه  خوابان به مراتب پرآسایش و مقرون به برای کارتنها  پاتوق گویی اسکان پرهزینه در خانه

ای مبنی بر عدم توفیق  ها شائبه پاتوق خوابی در فضای پنهان خانه است. حیات کارتن

 خوابی را پدید آورده است. گذاری در حوزه کارتن سیاست

 های پژوهش در یک نگاه ( یافته2جدول شماره 

 مقوالت مفاهیم

اوم در بستر سرپناه یابی تعامالت مد جریان

 پاتوق؛ آمیز خانه زیست مسالمت موقت

  انگاری تقابل با جرم 

 شرایط علّی

 

کننده نیازهای عاطفی شبکه تامین  

یابی ارتقای سرمایه اجتماعی امکان  

 ها خانمان خانه با نیازهای بی تناسب گرم عدم

 ها خانه غریبگی با گرم

 
 خوابان نجویانه با کارت برخوردهای ستیزه

های  خانه های کارآمد جایگزین گرم پاتوق خانه
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 مقوالت مفاهیم

 ناکارآمد

 خوابی آمیختگی با حیات شبانه کارتن

 ها؛ مقوّم درآمدزایی پاتوق خانه
 اعطای آزادی عمل به مراجعین

یافته در بستر مکان  های شکل افزایی شبکه هم

 واحد

 خوابی خانه کارتن قهوه

 خوابان خانه کارتن مانپاتوق درقامت مه خانه

 

 

 

ای شرایط زمینه  

 خوابان گاه کارتن فراغت

 بخشی به مصرف مواد تنوع

 بخشی نسبت به توزیع مواد مخدر آگاهی
مندی از اطالعات ضروری مرتبط با  بهره

 خوابی خیابان
 بخشی اقتصادی آگاهی

 خوابی های کارتن ی شبکه رخدادهای روزمره

 ان در زیرالیه حاشیه شهرهایی پنه خانه
سازی هویت  خوابان به پنهان تمایل کارتن

 خویش
 پذیری حفظ چهره مطلوب امکان

 های بزهکارانه سازی کنش نیاز به پنهان

 سازی هویت جدید مراجعات تدریجی و تثبیت

 پاتوق عضویت در شبکه معتادان ساکن خانه

 

 

 

 

شرایط 

 ای مداخله

گیری از اجتماعات آشکار  امنیت جانی با فاصله

 خانمان بی

های خرد اقتصادی با تداوم  حفظ آورده

 ای عضویت شبکه

 پذیری تبادالت جنسی و عاطفی آزادانه امکان

روابط عاطفی و معاشقه خیابانی؛ مدخل 

 پاتوق اهمّیت خانه

 سرپناه خانمانی زنان بی سازی بی سهولت

 روابط جنسیواسطه برقراری  درآمدزایی زنان به

زناشویی  بخشی به روابط شبه تداوم

 خوابان کارتن

 موادمخدر-زد و بند کاال

 تسهیالت حوزه مواد مخدر
 پذیری انواع مواد مخدر دسترس

قیمت و  پذیری مواد مخدر ارزان دسترس

 باکیفیت

 خوابان ای کارتن استمرار محافل شبکه
 مدزاای درآ استمراربخشی به تعامالت شبکه

 

 های حاضر تبادل اطالعات میان شبکه 
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 مقوالت مفاهیم

  خوابان بخشی به روند درآمدزایی کارتن امنیت

 

 

 

 ها استراتژی

آمیز درجهت تضمین اعتبار  های مخاطره کنش حضور در معامالت موادمخدر

 پاتوق گردآوری اجناس سرقتی در خانه شخصی

های درآمدزای شبانه جهت پرداخت حق  کنش

درآمدزایی در راستای تامین هزینه حضور در  اسکان

 پاتوق انجام امور شخصی صاحبان خانه پاتوق خانه

 های شغلی مختلف عضویت همزمان در شبکه

خوابان در  پاتوق برای کارتن تبلیغ خانه

 های موادمخدر پاتوق

نفعان  گری در امر درآمدزایی ذی واسطه

 پاتوق خانه

متمایل به کارگری سازی حضور زنان  فراهم

 جنسی

بخشی به خرید موادمخدر توسط  امکان

 خوابان غیرکارتن

 ها وآمد برای غریبه محدودیت رفت
 وآمد زایی شیوه رفت مندسازی و امنیت قاعده

 بسترسازی امنیت با محدودیت زمانی تردد

 خوابان ناپذیری کارتن دسترس
 نهاد های مردم محرومیت از خدمات سازمان

 

 

 

 پیامدها

 خوابان زیست انزواگونه کارتن

 خطرپذیری زنان کارگر جنسی
 

 خانمان پذیری فزاینده زنان بی آسیب
 خانمان استثمار جنسی زنان بی

 خانمان بودگی خشونت علیه زنان بی پنهان

 مخاطره تزریق مواد

 تعدد اعتیاد به انواع مواد مخدر تشدیدپذیری اعتیاد

 زایشی مصرف مواد مخدرروند اف

 پدیده مرکزی( خوابان ) بخش امنیت نسبی کارتن پاتوق به مثابه پناهگاه و ضمانت خانه

خوابی در فضاهای پنهان در مواجهه با تجارب قهرآمیز، یکی از اشکال  یابی حیات کارتن جریان

پاتوق  ب به خانهخوا مزاحمت را پدید آورده که در میان اهالی کارتن خانمانی ایمن و بی بی

گیرد.  بری مورد توجه قرار می معروف است. در این نوع از زیست خیابانی، دوگونه عمده بهره

در شکل نخست آن، افراد نیازهایی که در پاتوق بدان دست پیدا نکرده را در این محل 
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وردار خوابان که از درآمد قابل توجهی برخ هایی از کارتن که گروه کنند. دوم آن وجو می جست

خانمانی قرار دارند، رهسپار  آمیز بی واسطه جنسیت یا سن در معرض زیست مخاطره بوده و یا به

پاتوق محلی قابل اعتنا برای  شوند. خانه می "پاتوق خانه"آل زیست خیابانی، یعنی  شیوه ایده

جود خوابان بوده و تسهیل خرید مواد مخدر و مصرف آن، برای ساکنان درآمدزایی به و کارتن

خانه، بسیاری از  یابی بدون پرداخت هزینه در مراکز گرم پذیری سرپناه رغم امکان آورده است. به

هایی غیر از آن دارند. شاهد این امر، حضور گسترده  خوابان ترجیح به حضور در مکان کارتن

همه  ینخوابی است. باا های کارتن ویژه پاتوق خوابان در فضاهای مختلف شهری و به شبانه کارتن

هایی  پاتوق خوابان در مقاطع مختلف زمانی به حضور در خانه های مختلفی از کارتن گروه

الواقع برخورداری از زیست  های آنان است. فی ترین خواسته کننده مهم اند که تأمین آورده روی

مخدر در  دور از مخاطره دستگیری توسط نیروهای انضباطی و تأمین درآمد و مواد ایمن و به

 خانمانی هموار ساخته است. هایی، زمینه را برای رونق این شیوه از زیست بی بستر چنین مکان

خوابان، جذابیت آن در تأمین  پاتوق برای کارتن ترین خصیصه یک خانه ها، مهم برمبنای یافته

سبب رویکرد قهری، شرایطی را رقم زده که در آن  نیازها بوده است. جریان انضباطی به

اند و  بخشی به زندگی خود بوده ها به دنبال امنیت پاتوق ابان با حضور مقطعی در خانهخو کارتن

های اجباری، بخشی از درآمد خود را صرف حضور  درپی هراس از دستگیری و انتقال به کمپ

ها و شرایط دشوار زیست خیابانی در فصول سرد،  خانه میلی به گرم کنند. بی ها می پاتوق در خانه

گاهی مناسب به نظر برسند. عالوه بر این دسترسی آسان به  ها ایمن پاتوق تا خانهسبب شده 

ها، درعمل  موادمخدر و پیشگیری از مخاطرات تأمین مواد مخدر در فضاهای آشکار پاتوق

خوابان پراهمیت جلوه داده است. مصرف مواد مخدر در فضایی  ها را برای کارتن پاتوق خانه

خوابان  وهای پلیس به آن اشراف کافی ندارند، ضامن امنیت نسبی کارتنایمن و غیررسمی که نیر

 بوده است.

 شرایط علّی

مبتنی بر فرایند کدگذاری محوری، سه شرط علی حاکم بر پدیده مرکزی شناسایی شد که در 

 ادامه ارائه شده است:
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خوابان  کارتنانگاری معتادان و  جرمانگاری:  پاتوق؛ تقابل با جرم آمیز خانه زیست مسالمت

ها، در فضایی ایمن امکان مصرف مواد  پاتوق-خواب با مراجعه به خانه سبب شده تا افراد کارتن

اند، افراد از  خوابی، انذارگر سایرین بوده های کارتن جایی که پرسابقه مخدر را داشته باشند. از آن

ت احساس خطر به شوند و در صور خوابان تا حدی مطلع می چگونگی و زمان دستگیری کارتن

کنند. از سوی دیگر مصرف مواد مخدر در  ها حضور پیدا می پاتوق-صورت مقطعی در خانه

 اند.  خوابان آن را به جهت ایمنی ترجیح داده فضای مسقف امری است که برخی از کارتن

 گوید: آرشمی 

نی. من از وقتی ماه کار ک 1جا باید بدون متادون  ونبرنمون کمپ سبزوار. ا گیرنمون میاالن ب»

دیم به آقا  تومن می 53جا گرون درمیاد داریم شبی  پاتوق. این-ها اومدیم خونه فهمیدم با بچه

کشیم. االن دو  ارزه چون معلوم نیست سبزوار زنده بمونی. حاال یکم کمتر می رحمت ولی می

، همین ها که پول نداریم ضایعات خوب گیر نمیاد پاتوق ولی بعضی شب ماهه اومدیم خونه

ای که بودیم پلمپ شد. دلیل اصلی که توی حرفای همه این  خوابیم. خونه قبلی اطراف می

پاتوق  جا امن و راحت هست برای ماها. خونه گن همینه که این ها بگردی همین رو می بچه

گن پول زوره. اتفاقا ببرند کمپ شما رو زور داره. چقدر باید بدبختی بکشی.  بعضیا می

پاتوق که  هاش میام خونه ل اصلی همین هست. من خودم از ترس کمپ و بدبختینظرم دلی به

 «راحت باشم خالصه

یابی  است، یعنی جریان های اخیر مقدور نبوده خوابی شهر در سال چه که در حیات کارتن آن

خوابی با حضور در فضایی محصور و پنهان میسر  تعامالت مداوم، در بستر یک پاتوق کارتن

دور از سرپناه که در فرودستی  نشین و به قطاران خیابان نین استمراری در تعامالت همشود. چ می

 کند. اند، تقویت حمایت متقابل را ممکن می مشترک

 گوید:  آباد می پاتوق سیس نگار؛ مشتری شبانه خانه

ن ها میام بخوابم مثل خانواده م پاتوق هم که شب من کسی رو ندارم توی این دنیا. این خونه»

جا همه  گیره. این کس اون بیرون محض رضای خدا موش نمی اند. هیچ شدن. مثل برادرهام

 .«منو دوست دارند

ها، ناکارآمدی و  پاتوق یابی خانه های رونق ترین جنبه یکی از اصلیخانه:  غریبگی با گرم

ترین  همجا که م شده در سطح شهر است. از آن های تعبیه خانه نوعی احساس غریبگی با گرم به
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روز در این  ها و گذران بخشی از زمان شبانه خانه خوابان مراجعه به گرم روی کارتن گزینه پیش

ها، همواره به ناکارآمدی  پاتوق کنندگان درباره دالیل مراجعه به خانه مکان است، مشارکت

اند که نسبت به  ها کسانی پاتوق کنندگان به خانه اند. درواقع غالب مراجعه ها اشاره داشته خانه گرم

ها، احساس غریبگی با  پاتوق یابی خانه اند. بنابراین یکی از دالیل رونق نشینی غریبه خانه گرم

های مختلف در سطح شهر مشهد، بسیاری از  خانه رغم تعبیه گرم ها بوده است. به خانه گرم

ها را  پاتوق نهخوابان تمایلی به حضور در این اماکن نداشته و در مقابل، حضور در خا کارتن

 دهند. دالیل مختلف ترجیح می به

خوابان تطابق ندارد. مرور  های موجود چندان با نیازهای کارتن خانه رسد گرم نظر می به

یازها در دهنده تأمین ن پاتوق، نشان های مراجعه به خانه کنندگان درباره انگیزه تجارب مشارکت

  دلیل عدم ها را به  خانه ضور در گرمخوابان ح مقابل کارتنبستر این مراکز است. در

خوابان متمایل  که کارتن کنند. زمانی روی خود حذف می های پیش سازی نیازها از گزینه برآورده

ها این امکان  خانه به درآمدزایی در حیات شبانه زیست خیابانی بوده و از سویی حضور در گرم

شود. بسیاری از  ش از هرزمان احساس میکند، نیاز به جایگزینی مناسب بی را از آنان سلب می

های  های درآمدزای خویش را به زمان گردی، کنش خوابان متناسب با شرایط پیچیده زباله کارتن

پاتوق و درحین درآمدزایی شبانه،  کنند. حضور مقطعی در خانه واپسین شب موکول می

 گوی نیاز آنان است. پاسخ

 وید: گ پاتوق کال زرکش می قباد؛ مشتری خانه

پاتوق  رم خونه شب که کلی باید جون بکنم آشغال جمع کنم وسطش چندساعتی می»

کشم بعد  کنم مواد هم هست می خورم یکم استراحت می جا یک چای می اسماعیل. اون

جا مثل  رفتم. اوالً اون خونه چندسال پیش یک ماه می رم دنبال کارام. گرم دوباره می

ع دلت خواست بیای بیرون هرموقع دلت خواست بری پاتوق نیست که بشه هرموق خونه

تونم خودم رو بکشم. زندگی من قانون نداره.  داخل. قانون داره. منم خودم با قانون نمی

گیرم. حاال  کنی. تا جمع نکنم مصرف نکنم آروم نمی هرموقع خمار بشم باید برم دنبال جمع

شه مصرف کنی. مخلص  اصالً نمی خونه نشستم. از کجا مواد بیارم؟ صبح توی گرم 0ساعت 

پاتوق رو برای کسایی مثل من گذاشتند که دووم نمیارن. اونی که دووم  حرف ما اینه که خونه
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ها خوبه که  خونه برای این پیرپاتال خونه. گرم ده گرم میاره دمش گرم ولی جواب من رو نمی

 «جا بخوابند صبح به صبح برن پارک. شب هم برن اون

ها نیز مانعی جدی در تحقق جذب  خانه و آمد به گرم  های رفت دشواری همه، با این 

خوابان  ها در بطن زیست روزمره کارتن پاتوق که خانه خوابان بوده است. درحالی کارتن

بر این،   گوی نیازهای آنان نیست. عالوه ها چندان پاسخ خانه رسان ایشان بوده، گرم یاری

ها، نوعی مقاومت در مراجعه به این مراکز  خانه مر مراجعه به گرمهایی مملو از ناکامی در ا تجربه

 وجود آورده است. خوابان به را در میان کارتن

کند،  چه که در قالب زیست خیابانی اهمیتی ویژه پیدا می آنها؛ مقوّم درآمدزایی:  پاتوق خانه

های درآمدی و  مغایت ضروری خواهد بود. درواقع محرومیت از نظا معیشت حداقلی، امّا به

واسطه طردشدگی و اعتیاد، نیاز به بستری اساسی در راستای تأمین نیازهای ضروری را  شغلی به

فروشی و  خوابان با حضور در بطن بازار موادمخدر، دست مبنا، کارتن نتیجه داده است. براین

ی محصور نظیر همه، فضاهای اند. با این  گردی، همواره درپی تثبیت درآمد روزانه خویش زباله

خوابان ازطریق  معنا که کارتن پاتوق، عنصر درآمدزایی را تقویت ساخته است؛ بدین خانه

 کنند. ها، امکان درآمدزایی بیشتری پیدا می پاتوق های مختلف حاضر در خانه رویارویی با شبکه

 گوید:  پاتوق تاجرآباد می رحیم؛ مشتری خانه

طوری نبود. االن  پاتوق بنده. قبالً این ه اصالً به خونهجورایی چندسالی هست ک من درآمدم یه»

دم. مثالً یکی فندکش خراب شده یکی دیگه  پاتوق کارای تعمیر انجام می من توی خونه

ها مثل من پول درمیارند. مثالً یکی  جور کار از دستم برمیاد. ولی کالً خیلی ساعتش. من همه

هایی که  کنه برای این زن ی دیگه مشتری جور میفروشه. یک کنه می ها پایپ درست می از بچه

 «کنه حاضرند کار کنند. خود رفیقم احمد هم مشتری برای مواد جور می

 ای شرایط زمینه

بر اساس فرایند کدگذاری محوری، سه شرط زمینه ای حاکم بر پدیده مرکزی شناسایی شد که 

 به شرح ذیل است:

خوابان  پاتوق برای کارتن حضور در خانهبان: خوا خانه کارتن پاتوق درقامت مهمان خانه

های شهر،  کوچه پس آل داراست. گذران عمر در کوچه های مختلف آن، وجهی ایده دلیل جاذبه به
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شده، فضاهای محصور از کارافتاده و مشابه آن، همراه با تالش  های حصارکشی میان بولوارها، باغ

خانمان در فضایی مسقف با وجود تمامی  که زیست بیدنبال دارد  ای را به شدن نتیجه  برای پنهان

خوابی بدل شود. گویی رضایت به شرایط حداقلی ناشی از آنچه که به  کمبودها، به بهشت کارتن

پاتوق، مأموریت اصلی  مالک خانه  خواب گذشته، لزوم تالش پیاپی برای درآمدزایی و اقناع کارتن

های سنگین جامعه و  دور از نگاه خوابان مرد به  کارتن برای  خانه خوابی است. مهمان حیات کارتن

 آل، هرچند مقطعی را داراست. فارغ از هرآنچه که در بیرون بر ایشان گذشته، حکم زندگی ایده

 گوید:  پاتوق کال زرکش می قباد؛ مشتری هفتگی خانه

زنه.  نمی کنه. کسی کتکت ات نمی جا کسی مسخره دونی چیه؟ این جا با بیرون می فرق این»

فهمی هنوز نمرده. پول  کنه با نون خالی. با جیب خالی. مرام و معرفت می بهت محبت می

ها فرق داری. درسته مثل مهمونی ولی حبیب خدایی.  دی تا احساس کنی هنوز با حیوون می

پاتوق برای امثال من که  پاتوق از چندجا نگاه کنی بهش خوبه. اوالً که خونه خونه

جا خستگی در  بابام اون تونم برم خونه ننه گاهه. یعنی من نمی مثل یک استراحت خوابیم کارتن

پاتوق که میام از هفت دولت آزادم. کسی کاری به کار من نداره. انگار اومدم خونه  کنم. خونه

کنم که راحت باشم. برای همین باید بیشتر پول دربیارم. خرج مواد من  خودم. پول خرج می

هزار تومن باید  1هزار تومنه. روزی  53پاتوق من روزی  منه. خرج خونههزار تو 23روزی 

خورم. ولی ارزش  چیزی می ای هرروز یک بدم برای نون و پنیری چیزی بخورم. کیکی نوشابه

گه اوهوی قباد چرا  گیره. مثال آقا رحیم نمی پاتوق کسی از من پول چای نمی داره چون خونه

رم باال. چای لذت  زنم توی چای می ال راحت قندو میتا چای خوردی امروز؟ با خی 0

شه الکردار. اصالُ هرچی بخوای هست غیر راحتی و  بیرون چای پیدا نمی موال. اون زندگیه به

 «چای و محبت. بیرون برای من زندونه.

های مطرود  مصرف ای آشنا و ویژه است که مختص هم خانه مثابه قهوه پاتوق به گویی خانه

آمدگان از جامعه  ستوه های گروهی، رخدادی برانگیزاننده برای به وگفت یابی گپ ناست. جریا

هایی که  وگفت شهری است که ایشان را مورد نقد و برخوردهای انضباطی قرار داده است. گپ

های  گیری تأثیر هراس جمعی از دست آید، اما در فضای بیرونی تحت اگرچه ساده به نظر می

گاه  ای دورافتاده که امروزه در مناطق سکونت یابی حیات در خانه انهنگام است. امک نابه

بخشی به فرودستان روزمردی را فراهم ساخته که در پی  شود، شرایط تشخص غیررسمی یاد می
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خوابی استراحت کرده و به  خانه کارتن فرسای خویش، در قالب قهوه های طاقت بقا با کنش

 پردازند. وگوهای طویل می گفت

 گوید:  پاتوق مشهدقلی می مالک خانه حسین،

ها مثل من اعتیاد دارند و کسی  دونید که این بچه شما سوادشو دارید از من بهتر می»

جا نه مبل داره نه فرش فقط یه سقف داره ولی چه اهمیتی داره؟  گیره. این تحویلشون نمی

بیرون نیست که هزار کنیم و مثل  کنیم داریم زندگی می جا ما احساس می مهم اینه که این

جا  خواب قهوه بخوره؟ من میام این کنه یک کارتن بدبختی رو تحمل کنی. کی فکرش رو می

 « دم به آقانقی های قهوه میارم عوضش دیگه پول کم می با خودم از این بسته

زندگی در فضای شهری زمانی که خوابی:  مندی از اطالعات ضروری مرتبط با خیابان بهره

از مسکن همراه است، نیازمند دریافت اطالعاتی در حوزه زیست خیابانی است. از  با محرومیت

خوابی  خوابان تا حدی ناظر بر پیشگیری از بدترین رخداد کارتن های کارتن جایی که کنش آن

یعنی دستگیری و انتقال به کمپ اجباری است، برخورداری از اطالعات، ضرورت بقا بوده و 

خوابان  گرفته در اجتماع کارتن های صورت سازی نی است. اساساً شبکهبخش زیست خیابا تداوم

گذاری  های نهفته حیات خیابانی است، در مواجهه با برخورد قهری و سیاست که در الیه

ها با انتقال  پاتوق فردی، خانه خوابی است. در جریان تقویت پیوندهای میان ی کارتن انگارانه جرم

بدیل در نزد  ی امنیتی، اقتصادی و مواد مخدر، جایگاهی بیها اطالعات مختلف در حوزه

 خوابان را دارا هستند. کارتن

 گوید:  آباد می پاتوق همت حسین؛ مشتری شبانه خانه

خواب که جون نداره صبح تا شب راه بره  خداروشکر که همچین جایی هست. یه کارتن»

تونی  هت پس معرکس. نه میخری کنند. اگر اینطور جاها نیای کال ضایعات رو ازش مفت

شه. مثالً  پاتوق دستگیرم می پول دربیاری نه جنس گیر بیاری. هرچی الزمه بدونم توی خانه

کجا جنس گیر بیارم. کجا برم ضایعات بفروشم بهتر بخره. کجا پول دربیارم. کجا 

هست فروشی کنم. کجا زیاد آفتابی نشم که نگیرند ببرند مارو. خالصه خیلی اطالعات  دست

 «دن که هرجایی نمی

های  بخشی درباره شیوه یابی به انواع مواد مخدر، آگاهی ردّوبدل اطالعات در حوزه دست

درآمدزایی متناسب با هرزمان و فصل خاص و در نهایت انتقال اطالعات درباره اعضاء 
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یی افزا های حمایتی نیز در بستر هم کنندگان بسته خوابی و توزیع های مختلف کارتن شبکه

 یابد. ها تحقق می پاتوق خانه

سازی هویت  پنهان تالش برایسازی هویت خویش در بستر فضایی پنهان:  تمایل به پنهان

پاتوق را درمقام نیازی اساسی پدید آورده  منظور حراست از اعتبار پیشین، مراجعه به خانه خویش به

کنندگان  سازی هویت، مشارکت گیری از اجتماعات آشکار با توجه به ضرورت پنهان است. فاصله

های  راستا، یکی از زمینه ها سوق داده است. دراین پاتوق وسوی حضور در خانه را به سمت

بودگی  ها، برخورداری از مزیت پنهان پاتوق خوابان به خانه شده درارتباط با مراجعات کارتن شناسایی

ها را موجب شده  پاتوق در خانهسازی خویش، حضور  ها بوده است. تالش برای گمنام پاتوق خانه

است. ازسویی پرداختن به اعمال بزهکارانه، مخاطره دستگیری را بیش از پیش افزایش داده و 

 خوابان یاری رسانده است. ای از کارتن ها به دسته پاتوق بودگی خانه پنهان

 گوید:  پاتوق مهرمادر می نوید؛ مشتری خانه

شه من  کس باورش نمی ند چه گندی زدم. هیچمن همه ترسم از اینه که بقیه بفهم»

میره از غصه. دوست دارم فکر کنه  خوام بقیه بدونند. مادرم بدونه می خواب شدم. نمی کارتن

که برم بیرون یه پولی دربیارم  پاتوقم مگه این من رفتم تهران کار کنم. بیشتر وقتمو توی خونه

 «سرم نذارند بدم به اینا دهنشون بسته شه سربه

 ای رایط مداخلهش

ای حاکم بر پدیده مرکزی شناسایی شده  براساس فرایند کدگذاری محوری، سه شرط مداخله

 است. شرح آن در ادامه بدین گونه است:

های معتادان و تالش برای  حضور در شبکهپاتوق:  عضویت در شبکه معتادان ساکن خانه

و گریخته تعدادی از   جستهمنظور تسهیل زیست خیابانی، به حضور  تداوم تعامالت به

واسطه تعامالت روزمره خویش  کنندگان به ها انجامیده است. مشارکت پاتوق خوابان در خانه کارتن

عضو یا "عنوان  تدریج از هویتی جدید تحت پاتوق، به با شبکه و افراد حاضر در مراکز خانه

مایل به همراهی شبکه به عضویت در شبکه معتادان و ت اند. برخوردار شده "پاتوق ساکن خانه

 ها دامن زده است. پاتوق حضور مداوم در خانه

 گوید: آبادمی پاتوق همت امیررضا؛ مالک خانه
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وآمد دارند. برای اونا  ها رفت الت هایی هم هستند که توی دار و دسته گنده یک بچه»

زندگی کردن  جا، اوناهم گاهی میان سمت ما. بیرون کنند. چون اونا میان این موادفروشی می

ها نیست. همین خونه پاتوق ما باعث شده  خواد خب. به این راحتی واقعا جرأت می

جا  های مختلف میان این هایی که قبالً از هم پاشیدن رو دوباره دور هم جمع کنه. گروه جمع

جا  ها. گاهی میان این رن دنبال دزدی و ضایعات جمع کردن و این کشند باز می مواد می

جا پول  کارو من این کنند. بهشون گفتم نکنید این که دزدیدند خرید و فروش می هارو جنس

تونم جلوی اینارو بگیرم. اگر  جایی می دن به من. منم تایک خوام بیاد. گوش نمی حروم نمی

خوابن.  شن. اینا کسی رو ندارند توی این دنیا. کارتن بیرونشون کنم از دست من ناراحت می

میلیون خرید سه سال پیش  9اب بودم تا این خونه رو خالم برام خرید. خو منم خودم کارتن

 «داد به من. خداروشکر دیگه آواره نیستم

منظور هموارسازی درآمدزایی، شرایطی را نتیجه داده که  ای به الزام به تداوم تعامالت شبکه

که پراهمیت  چه همه آن شود. بااین پاتوق بعد حیاتی زیست خیابانی محسوب می در آن خانه

ها حضور دارند.  پاتوق هایی است که در خانه های افراد توسط شبکه کند، تأمین خواسته جلوه می

خوابان نقشی  های پراهمیت، در نوع گزینش اسکان کارتن بخشی به عضویت در شبکه تداوم

 جدی بازی کرده است.

نی مردان و زنان نشی همپاتوق:  روابط عاطفی و معاشقه خیابانی؛ مدخل اهمّیت خانه

گیری روابط عاطفی دامن زده است. مناسبات عاطفی  خوابی به شکل خانمان در بستر خیابان بی

نیاز به فضایی ایمن را نتیجه داده که در آن روابط طرفین قابلیت استمرار را پیدا کند. ماهیت 

تداوم تعامالت  زیست خیابانی مبنی بر تعامالت نامنظم که جنبه اتفاقی را داراست، مانع از

پاتوق درمقام مکانی ثابت،  راستا خانه خوابان است. دراین عاطفی برای بسیاری از کارتن

های جدی در خیابان و هراس از  رغم محدودیت کننده تداوم تعامالت عاطفی است. به فراهم

رده بخش اعطا ک و لعابی امنیت پاتوق به تعامالت عاطفی زنان و مردان، رنگ  دستگیری، خانه

اند، بیش  خوابانی که درگیر روابط عاطفی خویش دسته از کارتن پاتوق برای آن است. اهمّیت خانه

ای را  کافه از سایرین است. مراجعه منظم در ساعات و روزهای ثابت هفته، نوعی فضای شبه

یابد. عالوه بر  برای فرودستان نتیجه داده که در آن تأمین نیازهای عاطفی نیز تحقق می

پاتوق با ارائه امکان روابط عاطفی و  خوابان، خانه زناشویی کارتن بخشی به روابط شبه اومتد
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خوابان تاحدی برانگیزاننده ظاهر شده است.  های مختلفی از کارتن جنسی آزادانه، برای گروه

خانمانی و برخورداری از وجوه  پاتوق، زنان نیز ضمن تسهیل شرایط بی اساساً در بستر خانه

 اند. بخش، امکان درآمدزایی را نیز پیدا کرده امنیت

 گوید:  آباد می پاتوق سیس محمد؛ مشتری خانه

رم چی  چی برای من از وقتی با سمیه آشنا شدم فرق کرد. قبلش برام مهم نبود کجا می همه»

شه  خوابم. از وقتی با سمیه آشنا شدم مهرش به دلم افتاد. خب نمی کنم کجا می مصرف می

زمونه ولش کنی به امون خدا و خودت ول بچرخی. خطرناکه.  توی این دوره یک زن رو

پاتوق  وجو کردم تا یک خونه گرگ زیاده اون بیرون. من کاری که کردم این بود که یکم پرس

خوب ردیف کنم. قبلش خبر داشتم همچین جاهایی هست. خدا خیلی لطف داره به ما 

فهمم که بعد این  ات رو بیشتر داره. این رو من میخوابم باشی خدا هو معتادها. حاال کارتن

پاتوق آقا همایون. من یه پولی  کشم. خالصه رفتیم خونه همه سال بدبختی هنوز دارم نفس می

دادم گفتم خودم روزی یک ساعت میام ولی این زن امانت به شما. اولش قبول نکرد. دیگه 

جا  ماه هست که سمیه اون 1. االن ماه هام رو دید راضی شد. گفت باشه ولی فقط یک اشک

زنم  کنیم دوباره می رم هرروز مصرف می دم به همایون. خودم می تومن می 53مونده منم شبی 

پاتوق  کردم ولی خداوکیلی خونه بیرون که ضایعات جمع کنم. اگر سمیه نبود انقدر هزینه نمی

 «جورهاست خونه و زندون و کمپ و این خیلی بهتر از پاتوق و گرم

جدیت در روابط عاطفی و گذران ساعات متمادی با شریک خویش در فضای زیست 

ها دامن زده است. گروهی از  پاتوق خیابانی، به حضورهای مداوم و منظم در خانه

یابی خویش را با  یابی روابط عاطفی و جنسی، الگوی اسکان واسطه شکل کنندگان به مشارکت

 اند.  تغییر داده

آمیختگی زیست خیابانی و مواد مخدر تا حدودی به شیوه د مخدر: تسهیالت حوزه موا

بخش داده است؛ تا جایی که  مصرف، فضای مصرف و شبکه مصرف وجهی اهمیت

وسوی  های اقتصادی خود اعم از گردآوری ضایعات را به سمت خوابان در مواردی کنش کارتن

وکم پرشمار  های بیش گروه خوابی که های کارتن دهند. در شبکه فضای مصرف تغییرشکل می

رو  یابی در محلی مناسب امری ضروری است. از این کنند، اسکان اقدام به مصرف مواد می

بخشی به مصرف مواد، امکان خریداری مواد مخدر را نیز  سازی تنوع پاتوق ضمن فراهم خانه
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هراس از  دور از هرگونه های فرودست به خانمان پاتوق، بی کند. در فضای خانه فراهم می

های  ها را راهی کمپ ها سرکشی کرده و آن گیری نهادهای امنیتی که هراز گاهی به پاتوق دست

های دسته اول که  شوند. استفاده از پایپ پاتوق برخوردار می کنند، از تسهیالت خانه اجباری می

مواد به پاتوق در حال تولید است همراه با سایر امکانات مصرف مواد، امکان مصرف  در خانه

ای و انواع آن یکی از مطالبات مهم  مندی از مواد مخدر عاریه سازد. بهره شیوه دلخواه را میسر می

خوابی  های کارتن شود که در پاتوق خواب است. چنین امری درحالی محقق می افراد کارتن

 شود. کنندگان مانع از دسترسی آسان می های پرشمار توزیع دستگیری

 گوید:  پاتوق مشهدقلی می خانه اسما؛ مشتری ساعتی

جا برای من مثل خواهر برادرن. مثل بیرون نیست که بیان به زور تو روز  های این همه بچه»

روشن ازت موادت رو بگیرن یا به زور ببرنت کمپ و از درد به حال خودت بمیری. فرق 

کنی هرطور که دلت  جا با بیرون اینه که اعتماد داری به بقیه و راحت باهاشون مصرف می این

هزار  21که چه موادی بزنی خیلی مهمه. ببین شیشه االن هست گرمی  خواست. اصالً همین

خرم از جای دیگه ولی بهتر. توی  می 13تومن ولی آشغال. نصفش ناخالصیه. خب من گرمی 

دن. خداشاهده هفته پیش رفتم جنس خریدم گفت  پاتوق جنس آشغال دستت نمی خونه

داد به من. اصالً شیشه نبود این. هرچی زدم پرید. جنس خیلی مهمه.  23گرمی  دم. ارزون می

شه گرمی بخری. باید پنجی یا دهی بخری.  بعدم گاهی دستت تنگه. وقتی پول نداری نمی

 «دن. پاتوق اگر اعتبار داشته باشی بهت یک گرم هم می خونه

 ها استراتژی

کارگیری  های بالنسبه جدی، نیازمند به دیتخوابان به منظور مقابله با محدو تالش کارتن

 ایم: استراتژی پرداخته 1های مختلفی است. در این قسمت به  استراتژی

کند،  پاتوق استمرار پیدا نمی حضور در خانهای درآمدزا:  استمراربخشی به تعامالت شبکه

خوابان را نیز  نای که چنین امری درآمد الزم برای کارت مگر با استمراربخشی به تعامالت شبکه

ها، مشارکت در امور درآمدزایی  پاتوق های حاضر در خانه همراه دارد. عضویت در شبکه به

ها، به  پاتوق های مختلف در خانه ها میان شبکه های جدید و تبادل ظرفیت گروهی، تشکیل گروه

خوابان  های کارتن مبنا، تأمین نیازها و خواسته رونق هرچه بیشتر این مراکز دامن زده است. براین
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  ای در کالبد خانه ای، مدخلی در راستای استمرار تعامالت شبکه در بستر تعامالت شبکه

 هاست. پاتوق

 گوید:  مهدیمی

پاتوق برای من بهتره. چرا؟  گم. هرچی بیشتر بگذره از زمانی که میام خونه من خودم رو می»

حساب کنند و رو من انگشت تأیید  هایی که من رو های بیشتری شناختم. همین آدم چون آدم

پاتوقی نیست که من رو راه ندن. همه  جا. خونه شه همیشه جا داشته باشم همه بزنند باعث می

 «هایی که هستند رو باید دریابم کنند. گروه هم کمک می ریزند روهم. به باهم می

به مطلوب یابی  که دست جایی ازآنآمیز درجهت تضمین اعتبار شخصی:  های مخاطره کنش

های حاضر در آن است،  جمله شبکه پاتوق نیازمند تأیید دیگرانی من خوابی یعنی خانه کارتن

منظور تأمین اعتبار، دست به مخاطراتی جدی زده تا در زیست پنهان  خوابان نوپا به کارتن

،  خریدن مخاطرات معامله مواد مخدر، سرقت جان خانمانی خویش توفیق پیدا کنند. به بی

ها  پاتوق کاری و نظایر آن، تماماً در راستای جلب اعتمادی ضروری برای حضور در خانهبزه

 بوده است.

 گوید:  سلیم می 

شرف رو گرفتم پوالشو زدم کسی من  روز که رفتم خرخره یک آدم بی که یادمه اون تاجایی»

گفتند  م میکرد. امان از اون روزی که رفتم با کلی پول برگشتم. همه به رو آدم حساب نمی

پاتوق فرزانه خانم راه بدن منو همچین  که خودم رو ثابت کنم تا خونه احمدخان. برای این

های  خواب دادند. کارتن غلطی کردم. وگرنه تا روز قیامت من رو همچین جاهایی راه نمی

 «رن جا فقط می کاردرست و باعرضه اون

جهت  تأمین منابع مالی بهوق: پات درآمدزایی در راستای تأمین هزینه حضور در خانه 

گردی،  های درآمدزایی نظیر زباله ها، نیازمند پرداختن به کنش پاتوق پذیری اسکان در خانه امکان

ها نیز به  جهت برخی محدودیت کنندگان به  همه مشارکت فروشی و مشابه آن است. با این  دست

دید جدی ازسوی سازمان بازیافت گردی با تح اند؛ از آنجا که زباله چندگانگی شغلی پرداخته

ریسک محدود شده و درمقابل سایر کارهای درآمدزا اهمیت  های کم شهری مواجه است، به زمان

 واسطه الزام به درآمدزایی نیز تشدید شده است. کنند. این امر به پیدا می

 گوید:  مصطفی می 
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های  ردم این وانتفقط شب امنیت دارم که بخوام آشغال جمع کنم. هرموقع روز جمع ک»

پاتوق گرون  فروشی. خونه بازیافت با کتک از من گرفتند. مجبورم روزها برم کارگری و دست

 «دم. صبح و ظهر و شب ای نیست. هرکاری از دستم بربیاد انجام می درمیاد دیگه. چاره

چیز با نظام  پاتوق، همه در خانهپاتوق:  نفعان خانه گری در امر درآمدزایی ذی واسطه

نفعان، اقتصاد  اقتصادی گره خورده است. تأمین منابع مالی جهت اسکان، درآمدزایی مالکان و ذی

گری  های قمارگونه گروهی، واسطه ای، زنان کارگر جنسی، بازی مواد مخدر، تبادالت مالی شبکه

گری  میان، واسطه و لعابی اقتصادی داده است. دراین  پاتوق رنگ و زدوبند دوطرفه، همه به خانه

ها در راستای  ترین کنش عنوان یکی از اصلی امری پراهمیت است. تأمین مشتریان مواد مخدر به

 پاتوق وجهی پراهمیت است. تأمین منافع مالک و یا مالکان خانه

 گوید:  میمسعود 

پاتوق سرپا  کنم تا خونه رو. کلی مشتری جور می تمام تالش من اینه که راضی نگه دارم همه»

جنس. همه سود  خونه هم به صاحب رسه هم به صاحب خره هم یک پولی به من میباشه. باال

خوریم. چون کسی نباید خبردار بشه و  برند این وسط. اگر داللی من نباشه زمین می می

چی بره روی هوا باید خیلی هوش و ذکاوت به خرج بدی. آماتور باشی باختی.  ممکنه همه

 «برای مواد من کالً توی کار مشتری جور کردنم

پاتوق الزامی را پدید  ماهیت پنهانی خانه وآمد: زایی شیوه رفت مندسازی و امنیت قاعده

آورده که در آن حراست از امنیت و پیشگیری از دستگیری، عنصری اساسی است. تمامی 

خوبی رعایت  زای آن را به یابند تا وجوه امنیت نحوی آموزش می پاتوق به بازیگران عرصه خانه

ها و توسعه روابط آن کمک کرده است. بنابراین  پاتوق ند. چنین امری به تداوم عمر خانهکن

نفعان شامل مشتریان و  وآمدها در قامت یکی از وظایف بنیادین برعهده ذی مندی رفت قاعده

 پاتوق است. صاحبان خانه

 گوید:  مجید می

خبردار نشده از هنر اون  کنه کسی هم سال داره کار می 7پاتوق حدود  که یک خونه این»

هاست. چه معنی داره هرکی هرموقع دلش خواست بیاد هرموقع حال کرد بره؟ اصالً  آدم

جا اصول  شه که. خود من اگر قانون نگذاشته بودم که این طوری سنگ رو سنگ بند نمی این
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کیه این  به هیچکی  جا هیچ بار دستگیر شده بودیم. شاید هرکی بیاد فکر کنه این  داره تا االن ده

 «دونند کی بیان کی برن. چطوری بیان از کجا برن ها می همه آدم پالس شدن. ولی همه این

 پیامدها

پاتوق،  ها و واسپاری به مراکز غیررسمی نظیر خانه خانمان طرد بی  رسد بحران به نظر می

 پیامدهای مختلفی را به دنبال داشته است:

ها و فراگیری حضور  پاتوق ماهیت پنهانی خانهنهاد:  مهای مرد محرومیت از خدمات سازمان

های  خوابان شرایطی را نتیجه داده که در آن محرومیت از خدمات سازمان در آن از سوی کارتن

های ترک  رسانی در حوزه های مردمی با خدمات زا بوده است. امروزه خیریه نهاد امری آسیب مردم

اند؛  خوابان به روند عادی زندگی داشته داندن کارتناعتیاد، سالمت و اشتغال سعی در بازگر

ها در شناسایی بسیاری از  توفیق این سازمان ها به عدم پاتوق که استمرار حضور در خانه درحالی

ها، محرومیت از  پاتوق خوابان دامن زده است. بنابراین یکی از پیامدهای گسترش خانه کارتن

 خدماتی اساسی و ضروری است.

 وید: گ محسن می

دادند ولی  گرفتند یا غذا می توی پاتوق قبالً بودم گاهی میومدن از ما تست هپاتیت می»

جا هم بیان ولی  پاتوق که بیشتر میام از این خبرها نیست. دوست داشتم مثل پاتوق این خونه

 «ممکنه بینشون پلیس باشه یا مخبر همه مارو به فنا بدن. خالصه ترس داره

یافتن  ها، رواج پاتوق درجریان حضور زنان در خانهخانمان:  ه زنان بیپذیری فزایند آسیب

نوعی  پذیری جسمی و روانی ایشان شده است. به روابط جنسی برای درآمدزایی، موجب آسیب

یابی  هایی نظیر امنیت رغم مزیت ها، به پاتوق خوابی در بستر خانه بودگی زیست زنانه کارتن پنهان

های مقاربتی، استثمار جنسی و انزوا از  ز به دنبال داشته است. بیمارینسبی، پیامدهای جدی نی

 کند. هایی را تهدید می مخاطراتی است که چنین گروه

 گوید:  زهرا می

کرد.  ای نگاه می پاتوق قبلی به من به چشم دیگه من قبال خیلی رابطه داشتم چون خونه»

جا هی بدک  از وقتی اومدم این مدت مریض شده بودم. چندبار خواستم خودکشی کنم. یک

 «تره ها خیلی سخت خوابی برای زن گذره دیگه. کارتن نیست. می
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ها، امکان مصرف انواع  پاتوق واسطه حضور جمعی معتادان در خانه بهتشدیدپذیری اعتیاد: 

شود.  مواد مخدر فراهم شده و طی آن، پیشنهادات مختلفی مبنی بر مصرف مواد جدید ارائه می

کنندگان با حضور در  مری به تشدید اعتیاد و چندگانگی مصرف انجامیده است. مشارکتچنین ا

که با مصرف انواع مواد مخدر درمعرض  طوری اند؛ به ها درفضایی پرمخاطره قرار گرفته پاتوق خانه

 های جدی جسمانی قرار دارند. آسیب

 گوید:  محمدرضا می

ا بهم گفت ترکیبی خیلی بهتره. دیگه هرچی ه قبلنا مصرف من کال کراک بود. یکی از بچه»

چی. خب من یکم زود شروع  بگی زدم من. از هروئین گرفته تا شیشه و سفید و بمبی و همه

شه. تزریق خیلی خطرناکه. رگم دیگه پیدا  کنم چون بهتر جذب می کردم. اخیراً تزریق می

 «شه نمی

 مدل پارادایمی پژوهش
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 گیری بحث و نتیجه

پاتوق را به وجود آورده، احساس نیاز  گیری زیستی پنهان درقالب خانه های شکل زمینهچه که  آن

هایی اساسی بوده که چندان در دیگر  یابی به خواسته خوابان به لوازم اصلی بقا و دست کارتن

خوابان از  مندی کارتن ای دارند. بهره پاتوق کارکردهای ویژه شود. در واقع خانه فضاها یافت نمی

یای آن و دسترسی به مواد مخدر و سایر ملزومات، آن را فراهم آورده است. درمطالعه پدیده مزا

بدیل  ها، اهمیتی بی خانه خانمانی و غریبگی با گرم انگاری بی ها، عناصری نظیر جرم پاتوق خانه

های  آورد، ضرورت سازی زیست خیابانی را به ذهن می اند. در اساس آنچه که پنهان داشته

ها  پاتوق های آن است. اگرچه حضور در خانه ای و پذیرش مخاطرات همراه با دشواری هزمین

گری درپی  خوابان با چندگانگی شغلی و واسطه هایی جدا بوده و کارتن نیازمند صرف هزینه

پاتوق درمقابل حضور در  اند، امّا تخصیص بخش مهمی از درآمد روزانه به خانه غلبه بر آن بوده

انگاری  که جرم دهنده دو وجه اساسی است: نخست آن های رایگان، نشان و یا کمپ ها خانه گرم

خوابان به  سازی زیست خیابانی را نتیجه داده و دوم، اقبال کم کارتن خانمانی نیاز به پنهان بی

( وکالهین و 2337های شیر و همکاران ) هاست. مطابق با پژوهش خانه شده نظیر گرم خدمات ارائه

ها مانعی جدی برسر راه جذب آنان  خانمان توجهی به نیازهای اصلی بی (، بی2337)همکاران 

خوابان جویای آن هستند بوده است.  چه که کارتن بخش آن پاتوق ضمانت طورکلی خانه است. به

ها  پاتوق و آمد به خانه مندی از اطالعات ضروری در عرصه زیست خیابانی، در بستر رفت  بهره

ترین امکانات برخوردار است و  پاتوق که از نازل خانه گاهی به نام پناهمیسر شده است. 

 های خانه است.  ساز ویژگی آورد، فراهم خوابان را گرد یکدیگر می کارتن

ساخت  مندی از هویت مکان، عالوه بر معنابخشی، محیط انسان مطابق با رویکرد رلف، بهره

سازی  هرچند کوتاه در محلی که خانه را شبیهدهد. احساس داشتن سرپناه با حضور  را شکل می

ها بوده است.  پاتوق خوابان به استمرار حضور در خانه ساز ترغیب کارتن کند، خود زمینه می

یابی هویت پاتوق با تزلزلی  رسد شکل دهد، به نظر می گونه که رلف هویت مکان را شرح می آن

خوابی با مداخله  های کارتن اساسا پاتوق های پژوهش بیانگر آن است که جدی مواجه است. یافته

آمیز  جدی و قهری نیروهای انضباطی مواجه است. چنین امری نیاز به ساحتی ایمن ولو مخاطره

گیری آن، نوعی  های شکل پاتوق با توجه به زمینه سازد. خانه را بیش از پیش ضروری می
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کند. احساس  اعطاء میخانمانی است که هویت مکانی را به اعضاء خویش  فراغتگاه بی

پاتوق از آن حیث قابل اعتنا خواهد بود که حاضران در  همبستگی در مکانی واحد نظیر خانه

(، تعلق به مکان 5885تجارب طردشدگی، اشتراکات فراوانی دارند. بر اساس نظریه شامای )

ه است. بر هایی نظیر تقدیر مشترک و فداکاری برای مکان را نتیجه داد ازسوی ساکنان، خصیصه

ها، مخاطرات دستگیری را به جان خریده و  پاتوق خوابان با حضور در خانه این مبنا، کارتن

سرپناهی به  کنند. طردشدگان فرودست که حول محور مواد مخدر و بی پیوندی می احساس هم

ا و وسوی مقابله با انزو اند، مطابق با رویکرد طرد اجتماعی در عمل به سمت سازی پرداخته شبکه

های  ( اشاره دارد، مقابله با محدودیت2352طور که هاروی ) اند. همان طردشدگی گام برداشته

خوابی و دامن زدن به تشکیل یک پایگاه ثابت و ایمن،  زیست خیابانی در قالب اجتماعات کارتن

م داری بوده است که در مقام تأمین لواز های قهری نظام سرمایه نوعی مواجهه در برابر سیاست

طرز سودآوری که جنبه  ها به پیمانکاران، به خانه طردساز عمل کرده و در عمل با واسپاری گرم

وجود آورده است. پژوهش حاضر مطابق با نتایج براون  هایی را به گیری اقتصادی داشته، سخت

ها  خانه های فزاینده برای اسکان در گرم گیری ها و سخت (، درباره افزایش محدودیت2331)

 رشی را ارائه کرده است.گزا

خوابان در سایه طردشدگی، به دنبال  های پژوهش ذکر شد، کارتن همانطور که در یافته

انگاری  اند. برمبنای رویکرد طرد اجتماعی، نادیده ها را برگزیده پاتوق جویی، خانه پناه

مطابق با رویکرد های پژوهش  گزینی آنان را فراهم ساخته است. یافته خوابان، زمینه جدایی کارتن

های اقتصادی و اجتماعی منعکس  ای از طردشدگی را در عرصه طرد اجتماعی، جوانب عمده

پاتوق به عنوان پناهگاه و  ساخته است. تالش برای کسب معیشت در حالتی پنهان، برگزیدن خانه

 انگاری است. ای از طردشدگی و نادیده بار، آیینه های خشونت هراس از کمپ

خوابان در  دهد که همزیستی کارتن راستا با نظریه شامای، نشان می پژوهش همهای  یافته

پاتوق با توجه به برپایی پیوندهای گروهی، نوعی تعلق به مکان را پدید آورده است.  خانه

های پژوهش حاضر برمبنای نظریه شامای است.  فداکاری برای مکان یکی از شواهد تأیید یافته

خوابان، پیوندهای میان آنان را تعمیق ساخته است.  ز مکان توسط کارتنرسد حراست ا به نظر می

آمیز، برمبنای رویکرد رلف، هویت مکان را تقویت  خوابان ضمن همزیستی مسالمت کارتن
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گیری هویت پاتوق درقامت  دهنده شکل ها همچنین مطابق با رویکرد رلف، نشان سازند. یافته می

 خوابان است. معنابخشی به زندگی گروهی کارتن

( و بل و 2352(، فیوراتی )2359های واتس ) های پژوهش حاضر، با نتایج پژوهش یافته

ساز مسئله  خانمان خود زمینه ( مطابق بوده است که فقر شدید در میان فرودستان بی2351والش )

نام طردشدگی و محرومیت از امکانات الزم جهت زیستن است. پرداختن به  دیگری به

گری و خریدوفروش مواد مخدر، درنتیجه  گردی، روسپی های درآمدزا نظیر زباله استراتژی

های کالنتری  طور که پژوهش یابی اقتصاد غیررسمی بوده است. همان محرومیت و جریان

( اشاره داشته، 5097نیا ) ( و علیوردی5098(، صدیق، نصراصفهانی )5087(، دیّاری )5081)

ها در مقام تخصیص  پاتوق وندی اساسی با مواد مخدر است و خانهخانمانی در ایران دارای پی بی

خانمان مواجه شده است.  های بی خوابان، با استقبال گروه تسهیالت و مقابله با طرد فزاینده کارتن

گیری  ( است که شکل2332های پژوهش النکنا ) چنین مطابق با یافته های این پژوهش هم یافته

راتژی برای مقابله با طردشدگی و تضمین بقا بوده است. استمرار سرمایه خیابانی، نوعی است

ها ضامن بقای حداقلی بوده که در نتیجه ارتقای سرمایه خیابانی صورت  پاتوق حضور در خانه

اند،  ( اشاره داشته2357( و رابینسون )2358طور که آیکانین و فوگل ) پذیرد. همان می

ها و پیامدهای جدی درپس آن  خانمان یست پنهان بیگیری ز خانمانی به شکل انگاری بی جرم

 دامن خواهد زد.

با این همه سرمایه خیابانی در مواجهه با فضای تحت کنترل به دنبال حفظ حیات خود 

داری سخن به میان  گری فضا و رویکرد سرمایه ( از کنترل5871گونه که لوفور ) است. همان

گذار به دنبال کنترل فضا  اند. سیاست رت قرار گرفتهآورد، تهیدستان به نوعی تحت سیطره قد می

گری را به مخاطره انداخته و یک  خوابی حوزه کنترل و کسب منافع خویش است. خیابان

ها مطابق با نظریه لوفور، به  خشونت مستتر به دنبال مقابله با فضای اشغال شده است. یافته

ه است. تالش برای کنترل فضا که امری خانمان را شرح داد دیدگی تهیدستان بی خوبی خشونت

بار همراه بوده است. عالوه  جویانه و خشونت سیاسی حیاتی نیز خواهد بود، با اقدامات مداخله

ها به خطر افتاده است. هراس  خواب بر این، منافع حاصل از فضا با اشغال فضاها توسط خیابان

ها، الگوهای  اجتماعی به رسانه های از افت قیمت مسکن، تنزل چهره شهری و مخابره آسیب
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های پژوهش مطابق با نظریه  خوابی را تشدید ساخته است. یافته انگاری خیابان ضربتی و جرم

هایی است که به دور از حیات شهری رقم خورده  پاتوق دهنده انزوای شدید خانه لوفور، نشان

ها را در  پاتوق را، غالب خانهگ ورزی نیروهای انضباط خوابان به دلیل خشونت است. اساساً کارتن

 اند.  ای ترین نقاط حاشیه شهر برپا کرده حاشیه

گونه را نتیجه  مطابق با نظریه فوکو، برخوردهای انضباطی با فرودستان، نوعی جامعه زندان

کلی فقدان یا  اند. درحالت آورده های بقاجویانه روی داده که در آن فرودستان درپی بقا به کنش

سازی زیست خویش مواجه شده  هایی نظیر پنهان ها با واکنش خانمان ایت از بیسطح نازل حم

ها حتی در مواردی به  خانه دنبال دارد. عدم استقبال از گرم است. چنین امری پیامدهای جدی به

های الزم جهت  خوابان در صورتی که از پس هزینه فصول سرد سال نیز اشاعه پیدا کرده و کارتن

پاتوق را فدای حضور در  شرایطی حضور در خانه پاتوق برآیند، تحت هیچ خانهبقایی بهتر در 

ها از تسهیالتی  پاتوق خوابان فقیر با حضور ساعتی در خانه کنند. در مقابل کارتن خانه نمی گرم

 اند. ربط توجه چندانی بدان نشان نداده شوند که در مقابل، دولت و نهادهای ذی برخوردار می

نمایی نیروهای انضباطی  دهنده قدرت هش حاضر مطابق با نظریه فوکو، نشانهای پژو یافته

ها و  خانه ها، گرم کننده نظیر پاتوق خوابان در اماکن تعیین در میادین شهر و فقدان قدرت کارتن

اند که  بهره از هرگونه قدرت، طردشدگانی خانمان بی های اجباری است. فرودستان بی کمپ

رو برقراری نظم در سطح شهر محقق  های دنباله ا اعمال قدرت جریانسرکوب آنان همواره ب

 شده است.

ای است  گونه ، درواقع هراس از جامعه زندان51های اجباری منتسب به ماده  گریز از کمپ

تابد. شبکه  خوابان را برنمی های کارتن که قواعد سفت و سخت آن، نیازها، احساسات و خواسته

خوابان، درپی تحکیم جایگاه  ها، ضمن اعمال نفوذ بر عموم کارتن خانه قدرت حاکم بر گرم

های مالی  شود. انگیزه خانه نیز می خویش است. این شبکه قدرت شامل متصدیان و کارکنان گرم

طلبی را نیز  های اقتصادی و منفعت ها به پیمانکاران جنبه خانه سبب شده تا واگذاری گرم

ها، همچنین انبوهی از  خانه های اجباری و گرم گونه کمپ دربرداشته باشد. در حیات زندان

ها همسو با نظریه فوکو،  سازد. یافته تجارب ناخوشایند، نیاز به پاتوق غیررسمی را تشدید می
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خوابان  که کارتن خانمان ارائه کرده است؛ تاجایی پذیری فرودستان بی شواهد متعددی از قدرت

 شوند. ها دست به دست می خانه ها و گرم کمپ های سودساز، در میان به عنوان گروه

گذاری تأکید کرده و مقابله قهری با  این پژوهش به ضرورت بازنگری در سیاست

گرفته با  جایی که عموم برخوردهای صورت داند. از آن ها را راهکاری مناسب نمی پاتوق خانه

رسمیت شناختن حقوق   هخوابان دارای بار انضباطی بوده، استفاده از مددکاران و ب کارتن

خانمانی است که بارها تجربه  عنوان شهروند، مقدمه بهبود وضعیت فرودستان بی خوابان به کارتن

انگاری  اند. در نهایت باید توجه داشت که جرم های اجباری را داشته حضور در کمپ

خوابی را فراهم  ای منجر شده و لوازم مربوطه به بقای خیابان خوابی خود به انسجام شبکه کارتن

الی  ها تصور کرده و شکل ایده خانه نیاز از گرم های پرشماری خود را بی که گروه کند؛ کما این می

ال  پاتوق، مکان ایده دانند. در حالت کلی خانه ها می پاتوق زندگی خویش را حضور در خانه

 ست.خانه ا های اجباری و مراکز گرم خانمان و نقطه مقابل کمپ زیست افراد بی

 منابع

 ( مسائل اجتماعی از دیدگاه 5081ایتزن، دی استنلی؛ باکازین، ماکزین و کلی ایتزن اسمیت .)

انتقادی، ترجمه هوشنگ نایبی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات با 

 مشارکت شورای اجتماعی کشور

 ( تعامالت میان سیاست5089ایثاری, مریم, شجاعی زند, علیرضا, آروین, بهاره .)  های شهری و

-توسعه محلی )روستائی .زیستِ غیررسمی تهیدستان در فضای شهری: ارائه یک مدل نظری

 doi: 10.22059/jrd.2019.74360 .24-1 ,(1)11 ,شهری(

 ( نقش فضای شهری بر زندگی 5081آقایی، سیدسعید؛ کلدی، علیرضا؛ ثوقی، منصور ثوقی .)

 07شماره  - 5081شناسی، زمستان  های شهر تهران. مجله مطالعات جامعه خواب روزمره کارتن 

 (22تا  7از  -صفحه  59پژوهشی )دانشگاه آزاد( )-علمی

 ( بی خانمانی و سیاستگذاری 5081باروز ، روجرز ، پلیس ، نیکالس ، کویلگارس ، دبورا .)

 هران ، تهراناجتماعی ، ترجمه محمد خانی ، انتشارات علمی و فرهنگی شهرداری ت

 ( از فضا تا مکان، صص 0(. سیر اندیشه ها در شهر سازی )5097پاکزاد، جهانشاه )595- 

(. طرح های تحقیق با روش های ترکیبی : اصول پارادایمی و روش 5098محمدپور ، احمد)220٫

 525-531، ص  53های فنی ، مجله مطالعات اجتماعی ایران ، شماره 
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 ( تح5087دیّاری، مرتضی .)خواب در شهر تهران، )طرح  لیل روایت طرد اجتماعی زنان کارتن

 پژوهشی(، تهران، مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران

 ( مطالعه طرد اجتماعی در بین گروه5089دیّاری، مرتضی .) خواب دو  پذیر)افراد کارتن های آسیب

جتماعی، دانشگاه تهران: ریزی و رفاه ا نامه کارشناسی ارشد برنامه شهر تهران و مشهد(، پایان

 دانشکده علوم اجتماعی

 ( نظریه5091زیبرا، مارتین ،)  ،های جامعه شناسی طردشدگان اجتماعی، ترجمه سیدحسن حسینی

 تهران، نشر آن

 ( زندگی روزمره تهی5087صادقی، علیرضا .) دستان شهری. تهران: انتشارات آگاه 

 ( مطا5082صادقی فسایی, سهیال, نیکدل, نرمین .) لعه کیفی از نحوه درک و تصور کنشگران از

 .19-25(, 2)21مصادیق تحقیر اجتماعی. جامعه شناسی کاربردی, 

 ( 5097علیوردی نیا، اکبر،)"تهران:انتشارات جامعه شناسان."جامعه شناسی کارتن خوابی ، 

 نظری، های مفهومی و  (. سیاست اجتماعی؛ بنیان5082پور گتابی، کرم ) غفاری ، غالمرضا؛ حبیب

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران

 ( در آمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی. 5085فلیک، اووه .) 

 ( 5080لوفور، هانری.) ترجمه آیدین ترکمه، تهران: نشر تیسا.ماتریالیسم دیالکتیکی ، 

 ( سیاست5081کالنتری، عبدالحسین؛ روشنفکر، پیام؛ نصراصفهانی، آرش؛ آرام، هاشم .)  گذاری

ریزی شهر تهران؛ شهرداری  خوابی، مرکز مطالعات و برنامه اجتماعی در مواجهه با پدیده کارتن

 های راهبردی اجتماعی و فرهنگی تهران، گروه پژوهش

 ( طرد اجتماعی: رویکردی جامعه5082فیروزآبادی، سیداحمد؛ صادقی، علیرضا .)  شناختی به

های نظری و مطالعات موردی در ایران(، تهران : انتشارات  دیدگاه)بررسی مفهومی،    محرومیت

  شناسان جامعه

 ( چالش5081واعظی، رضا؛ چگین، میثم؛ اصلی پور، حسین .) گذاری در حوزه  های سیاست

گردشگری سالمت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 

 5-23، 5087ر ، بها25سال سیزدهم، شماره 

 ( گزارش یافته5089مرکز آمار ایران .) های ساختمانی صادر  آوری اطالعات پروانه های طرح جمع

 ، تهران، ایران 5089شده در سال 

 ( مسائل اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، پژوهشگاه هنر، فرهنگ و 5081مشونیس، جان .)

 ارتباطات
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 ( اعتیاد ، ط5098نصر اصفهانی، آرش ) رد و کارتن خوابی ، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم

 اجتماعی گرایش جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 ( از حق به شهر تا شهرهای شورشی، ترجمه خسرو کالنتری و پرویز 5081هاروی، دیوید .)
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