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 چکیده
 توان می وان یکی از مسائل اجتماعی روز ایران، از جهات مختلفعن به را خانمانی بی ۀپدید

 اهمیت آن رغم علیخانمان،  موضوع امر جنسی در میان افراد بی ،در این بین. بررسی کرد

زیست در امر جنسی وجوه ناظر بر  مغفول مانده است. این پژوهش با هدف بررسی

این  رویکرد. پردازد میخانمان  افراد بیهای عاطفی و جنسی  کنشدر  کندوکاوبه  ،خوابی کارتن

مرد و  22خانمان شامل  بی 42با  ،راستا ایندر ای است.  زمینه ۀنظری مبتنی برو  ،پژوهش کیفی

خوابی  های کارتن هدفمند از پاتوق شکل بهها  عمیق صورت پذیرفت. نمونه ۀمصاحب، زن 18

 و آباد، نوده های اسماعیل اتوقپ ،در دو شهر مشهد و تهران برگزیده شدند. از شهر مشهد

 دیگر ۀنمونچند و  ، هرندیهای مولوی، فرحزاد شهرک شهید رجایی و از شهر تهران، پاتوق

 نشان داد نتایج. شدتحلیل  یا یکیود افزار مکس ها در ابتدا با استفاده از نرم . دادهشدند بررسی

ای عاطفی و جنسی، سبب مواد مخدر و همچنین نیازه تأمینمنظور  نیازهای مادی به که

در قالبی آشفته به  عموماً مورد مطالعهاست. افراد  شدهخانمان  برقراری روابط میان افراد بی

اعتبارزدایی تدریجی از نهاد  ،نتایجبرمبنای . پردازند میخود های عاطفی و جنسی  کنشپیشبرد 

آشفتگی نقش  اینمنظور کسب لذت جنسی در  به مواد مخدر به وبرگشت رفتخانواده و 

 .کرده است مهمی ایفا
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 طرح مسئلهمقدمه و 
عنوان یکی از مسائل اجتماعی پراهمیت در ایران قلمداد شده است.  های اخیر، به خانمانی در سال بی

تنها شهرداری تهران،  «های مردمی فاه، خدمات اجتماعی و مشارکتسازمان ر» ۀمنتشرشدآمار  براساس

خانمان  هزار نفر در شهر تهران به مراکز نگهداری افراد بی 55، بیش از 1289ماه ابتدایی سال  پنجدر 

خوابی  های کارتن زندگی در پاتوق ها خانمان از بی زیادی . این در حالی است که تعداداند کردهمراجعه 

در  یخانمان، جمعیت افراد بی اساساًدهند.  ور در مددسراها و سایر مراکز نگهداری ترجیح میرا به حض

کنند.  و زمان خود را سپری می دارند ها تردد حال عبور هستند که در اشکال مختلف و متنوع در خیابان

سختی  به، حال بااینبندی آنان است.  خانمان نیازمند شناسایی دقیق گروه تعاریف آماری از افراد بی

(. 12: 2999)راونهیل،  داد جای یمشخصدستۀ کنند، در  ها زندگی می که در خیابان افرادی را توان می

 د،یفقر شد یها از جنبه یکی حیتوض یکه برا رندیگ یدرنظر م یاجتماع یرا ساختار یخانمان یبای  عده

اما در  ،ستندیدو بعد همگام ن نیا درواقعدارای بعد مسکن و بعد اجتماعی است.  و دوگانه یمفهوم

 نظر به یخانمان یب چندبعدی تیدرک ماه یروش برا نیبهتر نیشوند. ا یمشاهده م گریکدیکنار 

سالمت ذهنی، نداشتن (، مصرف مواد مخدر، 2912)و جانسون  به باور چمبرلین (.41: همان) رسد یم

 ست.خانمانی ا خانواده و بحران مسکن از ابعاد مختلف بیتجزیۀ 

های  و در این میان، امر جنسی و آسیب ندای از مسائل مختلف مواجه با شبکه ها خانمان بی

های عاطفی و  در ایران بوده است. کنش گرفته صورتدر مطالعات  های مغفول آن یکی از حوزه

 ای مسئله؛ استخانمان  بارداری زنان بی نظیر خانمان، دارای پیامدهای متعددی جنسی افراد بی

 .شود می انجام کسب درآمد منظور بهمعموالً  واست نابهنجار جنسی  های کنش ۀنتیجخود  که

خانمان،  درصد زنان جوان بی 19تا  29دهد  خانمانی نشان می بی ۀحوزمطالعات ملی آمریکا در 

درصد از زنان  19. همچنین حداقل (2995 ،یادر و همکاران)اند  دهکربارداری را تجربه 

صورت ناخواسته  از بارداری در میان افراد، به درصد 32اند و  زمان باردار بوده هر خانمان در بی

های محدودی برای کسب درآمد  این افراد که دارای گزینه(. 445: 2915 )بیگان، بوده است

 ۀرابطخانمان با  زنان بی درواقع. اند لباس و پول را برگزیده جنسی برای غذا، ۀرابطهستند، 

چنین امری  کنند و کسب درآمد می ،ایل پیشگیریا، اغلب بدون استفاده از وسجنسی برای بق

خانمان پس از بارداری،  زنان بی (.2912)وارف و همکاران،  بخشد حاملگی را تداوم می ۀچرخ
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های قبل از  دسترسی به مراقبت نداشتن مناسب غذایی ونابا مشکالت متعددی مانند رژیم 

 (.142: 2914، مور) شوند میزایمان مواجه 

 است. فراواندارای اهمیت  ها خانمان بی ۀشبکهای عاطفی و جنسی،  در بررسی کنش

را به رفتارهای جنسی  ها آنحضور داشته باشند که  ها خانمان بیای از  اگر افراد در شبکه درواقع

خانواده زندگی  یاعضاکه در قالب  هایی خانمان بی، در مقایسه با ندکنتشویق خطرناک 

نداشتن (. 125 :2919 )رایس، کنند، بیشتر در معرض رفتارهای پرخطر جنسی خواهند بود یم

مشکالت اجتماعی، روانی و جسمی  موجدخانمان،  مسکن و فرزندآوری در میان افراد بی

 کنند ای قلمداد می جنسی را امری لحظه ۀرابط ها خانمان بی(. 2: 2919)بیگان،  فراوان است

های راهبردخواب، به  تا مردان و زنان کارتن است خانمانی سبب شده بیمصائب (. 8: همان)

ساز امر جنسی در  ه مسئلهورسد وج نظر می آورند. به پرداختن به امر جنسی روی برای مختلفی

های مقاربتی، خشونت جنسی،  و شیوع بیماری شده حفاظت ۀرابط نداشتن ،ها خانمان بیمیان 

 .استد و موارد مشابه ، فروش نوزاناخواسته بارداری

در قلمروهای  خوابی کارتن های پاتوقبا توجه به گسترش روزافزون تراکم و تعدد 

؛ بیش از پیش آشکار شده است در این زمینه مطالعاتی گرفتن ایران، ضرورت انجام شهری کالن

و  که به واکاوی شرایط حاکم بر زیست فردی و اجتماعی در این قلمروها بپردازند مطالعاتی

 اجتماعی، امنیتی و مراقبتی در این ۀسازندطراحی و پیشبرد مداخالت برای شناختی موثق را 

وجهی از این سامان  ۀدربار آنچه براساسفراهم سازند. بر مبنای چنین ضرورتی و  زمینه

حاضر بر آن است تا با رویکردی ژرفانگر، به بررسی زوایای مختلف  پژوهشزیستی گفته شد، 

بپردازد.  آنان و شرایط حاکم بر این بعد از زندگی خوابان کارتن ۀزیست ۀتجربر امر جنسی د

 امر جنسی در زیست دهی سامانتحقیق از این قرار است: الگوی  اصلی های پرسش درنتیجه

تعامل -؟ راهبردهای کنشگیرد می تحت چه شرایطی شکل و از چه قرار است خوابی کارتن

 دارد؟ پیامدهاییالگوی مذکور چه  نهایتدرو  ؟چیست عامالن اجتماعی در نسبت با آن

 تجربی ۀپیشین
توان در چند  خانمان را می امر جنسی میان افراد بی ۀپدید بارۀگرفته در صورتهای  پژوهش
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در میان افراد  نشده محافظتنخست به موضوع روابط جنسی  ۀدست. کردمشخص بررسی  ۀدست

و  ( و بیگان2912) و همکاران (، کندی2913)ان و همکار اند. بارمن خانمان پرداخته بی

پیشگیری از  و را مطالعه، ها خانمان بی( برقراری روابط جنسی میان 2918) همکاران

کارگیری  ( به2913) و همکاران . بارمنکردند امری مهم ارزیابیرا های مقاربتی  بیماری

و  . کندیدنضروری دانست ، امریل ویروس ایدزدر راستای کاهش انتقا را مداخالت اجتماعی

خانمان را یکی از بسترهای موجود  های اجتماعی میان افراد بی ( وجود شبکه2912) همکاران

خانمان در قالب  مردان و زنان بی ۀ آنان،عقید. به کردندبرقراری روابط جنسی عنوان  ۀزمیندر 

 ند.کن های اجتماعی با یکدیگر روابط جنسی برقرار می شبکه

. است بودهخانمان مورد توجه محققان  امر جنسی زنان بی ۀمسئلها،  م پژوهشدو ۀدستدر 

پدر در تولد  نبودن مشخصخانمان،  ( با اشاره به بارداری زنان بی2919)و همکاران  کرونلی

 ۀبقا رابط خاطر بهخانمان  . زنان بیکردند خانمان عنوان فرزندان را یکی از مصائب زنان بی

ناپذیر و ناخواسته است.  بق پژوهش کرونلی، بارداری امری اجتناباطمو  ندکن جنسی برقرار می

شدگی از منزل  خانمان، رانده زنان بی دربارۀ دوم ۀدستهای  مورد توجه در پژوهش ۀمسئلدیگر 

( نیز با بررسی زنان جوان 2915است. پژوهش بیگان ) از آنان جنسی ۀسوءاستفادو در پی آن، 

 .داشتاری، به موضوع روابط جنسی برای بقا اشاره خانمان در معرض بارد بی

خانمان در  افراد بی ای شبکه درونها و هنجارهای  ها به بررسی نگرش سوم پژوهشدستۀ  

گیری صمیمیت جنسی و  ( شکل2912) و همکاران اند. براون جنسی و عاطفی پرداختهحوزۀ 

میان افراد در  های توافقعالوه بر ن آنا. را مطالعه کردند خانمان عاطفی میان مردان و زنان بی

بروز صمیمیت  ۀدرنتیجایدز مانند هایی  انتقال بیماری دربارۀ برقراری روابط عاطفی و جنسی،

اند.  های خاص پرداخته ها به بررسی گروه چهارم پژوهشدستۀ  درنهایت. ندجنسی هشدار داد

های مشابه در این دسته جای  روهخانمان و گ گرایان، زنان باردار بی کودکان خیابانی، همجنس

هایی  خانمان یافته گری زنان بی تکدیزمینۀ ( در 2914)و همکاران  پژوهش فیوراتیدر اند.  گرفته

ر ب و خواب پرداخت های کارتن ( به بررسی تراجنسی1285) همچنین صادقی پویا .شدارائه 

اهمیت بر ( 2912) امرویلس درنهایت د.رک تأکیدهای گزاف جراحی و فقر ناشی از آن  هزینه

رسد در  نظر می به. تأکید ورزیدند ها انزوا و پناهگاهبر ( 2915)و والش  بلو  خانمانی فرهنگ بی



 91    خوابی شهرهای تهران و مشهد های کارتن های جنسی در پاتوق شناختی ناهنجاری مطالعۀ جامعه

 

صورت انحصاری نپرداخته  خانمان حداقل به ایران پژوهشی به موضوع عاطفی و جنسی افراد بی

( و دیاری 1282ری )(، سفی1291نظیر محسنی تبریزی ) ها پژوهشبرخی از  حال درعیناست. 

. اند داشتهاشاراتی  خوابی کارتن امر جنسی در زیستیا مرتبط با برآمده از  های چالش( به 1283)

علوم اجتماعی، حوزۀ آن در  ماندن مغفولدر این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع امر جنسی و 

 شود. خانمان پرداخته می به آشفتگی امر جنسی میان افراد بی

 هومیچارچوب مف
های  عبارت از خوابیدن در خیابان، کوچه، کنار سطل خوابی کارتنبرخی تعاریف رایج، بق اطم

ها  شوند. این مکان که سکونتگاه انسانی محسوب نمیاست های گرم یا در جاهایی  زباله، مکان

های مختلفی باشند: در  خانمان است. این افراد ممکن است در مکان آخرین پناهگاه افراد بی

های اتوبوس، انبارها، کپرها، گاراژها، کنار  ها، ایستگاه ها، پارک ها، کنار رودخانه ، جادهها یابانخ

معنایی و ادبیات مشابه در زبان پارسی،  ۀگستروسایل نقلیه و امثال آن. با توجه به این 

 (.411: 1281)باروز،  است شدهمعادل این اصطالح انتخاب  عنوان بهخواب  کارتن

 ۀتجرباز  ای دورهپسینی نسبت به ن أشخوابی و سامان امور در آن،  ست کارتنزیاغلب 

فرهنگی و اقتصادی آن پیش -در متن جامعه و مبتنی بر شرایط اجتماعیافراد دارد که  ۀزیست

افمن از درک گ ۀکنند تداعیهای دوگانه تا حد زیادی  برده شده است. این موقعیت

ای از  ، مشتمل بر مجموعهنهای نخستی ارچوبو دومی است. چ نهای نخستی چارچوب

 آن را اجتماعی جامعه است که افراد-ها و هنجارهای برآمده از ساخت فرهنگی باورداشت

هایی قرار بگیرند که  . اما بنا به شرایط و عواملی ممکن است افراد در موقعیتاند کرده درونی

هایی  شگر اجتماعی مجموعه تالشجلوه کند. در چنین وضعیتی، کن آمدناکار ها چارچوباین 

آن را  ۀپای برکه به او امکان فهم وضع موجود و کنش دهد  صورت میبرای خلق معناهای تازه 

 (.1281آقایی، کلدی و وثوقی، ) بدهد

بر فراگیری و  (1281 پس،یاسن و ولد، برنارد) اجتماعی یریادگی ۀینظر یلیتحل کردیرو

 دار مسئلهو تراکم مواجهه با افراد  مجاورتمیز از طریق آ های انحراف رفتارها و کنش ۀاشاع

 ازین یارضا یمتنوع از الگو یها صورت یریگ شکل توان میو براساس این رویکرد  دارد تأکید
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 ،مختلف درجات به و غالباً که کرد؛ الگویی نییو تب هیتوج را خانمان یب افراد نیب در یجنس

از تجارب  نظر صرف درواقع. ردیگ یدربرم زین را معهجا یرسم یهنجارها از انحراف و یآشفتگ

اند،  خود داشته یخواب شاکارتنیپ یدر زندگ خانمان یاز افراد ب کیکه هر فردی منحصربه

 که یمتراکم یمکان مجاورت و خوابان کارتن یگتوها به ها آن یشدن تعامالت اجتماعمحدود

 در جمله از ناهنجاری انواع یساز یدرون و عیسر رواج موجب ،دارد انیجر قلمروها نیا در

 .شود یم یجنس مسائل و روابط ۀحوز

 ۀپای برتوان  میخواب را  های جنسی جاری در اجتماعات کارتن متفاوتی از کنش های تبیین

کژکارکردها و  دربارۀ (1819) مرتون ۀنظری ارائه داد، از جمله دبر های کارکردگرایی میان نظریه

ناکامی  درمورد (2912، و اونیل )تیرنی کوهن ۀنظریآمیز یا  انحرافآن با رفتارهای  ۀرابط

سایر آحاد  مانندخانمان نیز  افراد بیدیدگاه مرتون، بقای زیستی هدفی است که منزلتی. مطابق 

کنند. اما این بقا را در پیوند با ابزاری  غایتی مطلوب برای خود تعریف می عنوان بهجامعه 

یابی  این پیوند برای جریان دهند. مواد قرار می سوءمصرفی نامتناسب و نامشروع یعن

 ،مواد تأمینجنسی نامشروع برای  ۀرابطآمیز دیگر از جمله تمسک به  یندهای انحرافافر خرده

 ۀحوزدر های متعدد  خواب به تابوشکنی گرایش افراد کارتنآورد. همچنین  فراهم میای  زمینه

دهی امور  ش به الگوهای رسمی سامانیبه وفاداری اعضا شدت بهای که  در جامعه را امر جنسی

از این منظر، افرادی که د. کرناکامی منزلتی ادراک  ۀنظریتوان در قالب  جنسی حساس است، می

 با یابند، دور از دسترس خود می طورکلی بهمواهب و امتیازات مختلف مادی در جامعه را 

گروهی برای خود  نوعی منزلت درون ،عهشده در جام زدن به قواعد عزیزانگاشتهپا پشت

 کنند. وپا می دست

، (1283صنیعی، ) فوکومیشل مانند متفکرانی  های نظریهو مطابق  یاز منظر پساساختارگرای

ای از تعامل و کنش  های ویژه برای ظهور و بروز صورت هایی موقعیت، مدرن ۀدر جامع گاهی

؛ آن آید مسائل جنسی فراهم می ۀمله حوزشده، از ج اجتماعی در قلمروهای حساس انگاشته

های نوینی از  اعمال صورتعقالنی در پی  شدت بهنظارتی فراگیر و با  هم در جامعۀ مدرنی که

در شرایط و مواضعی خاص و نه  ها تعامل. این امیال و احساسات طبیعی انسانی است بهانقیاد 

توان  خوابی می ر حیات اجتماعی کارتند آنچهشده، مانند  انگاشته یا مثبت دفاع قابل الزاماً
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 .آید میمند پدید نفوذ ناظران قدرت ۀحیطکنشگران اجتماعی از  شدن خارج دلیل شاهدش بود، به

فعاالنه و مبتنی بر  های کنشگری نبود آنچه در این مورد خاص و دراما باید توجه داشت که 

بیشتر در قالب انواع آشفتگی و دهد،  رخ می سرکوبگرهای  مقاومت آگاهانه در برابر جریان

 است. درک قابلجویی و نوآوری  هایی از تحول سامانی تا صورت بی

ای در حیات فردی و اجتماعی  رود زمانی که قرار بر تحلیل مسئله انتظار می طبیعتاً

یکی از مصادیق روشن طردشدگان اجتماعی باشد، از منظر نظریات  عنوان بهخوابان  کارتن

 زیبرا زمینه،در این مورد نظر نگریسته شود.  ۀمقولطردشدگی اجتماعی نیز به  امر هبط ومرب

. نگریست ذهنی و عینی آن ۀپایدو  بر هر د( بر این باور است که طردشدگی را بای1295)

کاملی از روابط و اتصاالت  ۀمجموع گیگسیخت ازهممضاف بر این، طردشدگی مشتمل بر 

اش است. به نحوی که وی  اد اصلی حیات اجتماعیاجتماعی یک کنشگر در یکی از ابع

که امکان تعامل با سایرین مبتنی بر هنجارهای  را امید به ترمیم و بازگشت به شرایطیهرگونه 

مشترک را داشته باشد، از دست بدهد. این گسیختگی حتی تا تصویری که وی از خودش با 

 ،یابد. بر این اساس امتداد می اجتماعی و روابط سابقش حاصل کرده است، ۀزمینتوجه به 

کند، تا حد زیادی مرتبط با  خانمان حول امر جنسی حاصل می مجموعه تجاربی که کنشگر بی

 سابقش است. ۀخودانگاراش از  او از طردشدگی اجتماعی و گسست معرفتی ۀتجرب

 تحقیق روش
 ای زمینهنظریۀ  است. دهشای انجام  زمینهنظریۀ این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش 

در مواردی که  ویژه به؛ اجتماعی استفرایندی و خردمقیاس  های پدیدهروشی مطمئن برای تبیین 

برخوردار نباشند )محمدپور،  هایی پدیدهموجود از قدرت کافی در شرح و تبیین چنین  های نظریه

خانمان  بی 42با  ظورمن بدین(. 1889استراوس و کربین،  ؛1281؛ کرسول، 1281؛ فلیک، 1282

مصاحبه در شهر تهران انجام شد  24مصاحبه در شهر مشهد و  29عمیق صورت پذیرفت. مصاحبۀ 

خانمانی در  های بی کنندگان در پاتوق مشارکت ند.هستنفر مرد  22نفر زن و  18 از این تعداد، که

گیری هدفمند  ه از نمونهبا استفاد رجایی شهید شهرک و مادر مهرآباد،  مشهد شامل نوده، اسماعیل

غار صورت پذیرفت.  های مولوی، فرحزاد و دروازه ها در پاتوق در تهران نیز مصاحبه انتخاب شدند.
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دارند  شهری کالنمختصات  ها آن هردوی اینکهنخست سه دلیل اصلی داشت: انتخاب این دو شهر 

از شهرها و مناطق روستایی  با ترکیب غالب مهاجران برخاسته نشینی حاشیهفزایندۀ و دارای نرخ 

مستقل  تاًنسب هایی جزیرهمانند  این شهرها در خوابی کارتن های پاتوققلمروها یا  اینکهدوم . هستند

 ۀتجرب آنکه . سومدارند سیمایی مشترک درمجموعکه  هستند استحفاظی و رسمی شهرحوزۀ از 

و حضور عامالن اجتماعی مختلف  ای مداخله های برنامهدر این دو شهر از مواجهه با  خوابان کارتن

ها در سه مرحله کدگذاری و سپس تجزیه و  یافتهاست.  مشابه ها آندر قلمرو زیست  گر مداخله

 .صورت گرفت ای کیودی مکسافزار  نرمبا ها  . همچنین کدگذاری دادهشدندتحلیل 

احل پیشرفت در مر موازات بهروند کدگذاری آغاز شد و  ها مصاحبه نخستیناز پس 

 بندی مقولهکدگذاری باز، در چند نوبت مرحلۀ ادامه یافت. کدهای اولیه در  ها مصاحبهکدگذاری، 

 های مقولهآمد. از بازنگری مجموعه کدها و  دست بهاصلی  های مقولهتصویری از  درنهایتشد تا 

رح روایت و ط ها یافتهگزینش شد. شرح  ای هستهمقولۀ  درنهایت، ها یافتهمداوم مقایسۀ اصلی و 

 رهنمون شد. بنیان داده ای نظریههسته، در پایان محققان را به مقولۀ نهایی از 

. است شدهمعیارهای مختلفی پیشنهاد  ،کیفی های پژوهشبرای بررسی روایی و پایایی در 

(. برای بررسی 2992، افشانی گلییدپذیری و تکرارپذیری دو مورد از این معیارهاست )أت

از  برخی، برای ها آنهریک از تفسیر  همراه به شده استخراج، کدها و مقوالت نتایجییدپذیری أت

وارسی شد. پژوهش،  متندر مذکور ن با موارد ایشا های ادراکانطباق  و کنندگان مشارکت

از فرایند تجزیه و تحلیل  مرحلهدر چند ، نتایجاطمینان از تکرارپذیری  همچنین برای

اشتراک نسبی در  ۀدهند نشانکه د دادنمجزا انجام  های دگذاریکاعضای تیم تحقیق  ،ها مصاحبه

 .از متن بود شده برداشتمعانی 

 ها یافته
نفر از  42با  درمجموعگونه که در قسمت روش اشاره شد، در این پژوهش  همان

در این قسمت ها،  از پرداختن به یافته پیش. رفتگعمیق صورت  ۀمصاحبکنندگان  مشارکت

 درنهایت. سپس نتایج تحقیق و پردازیم می کنندگان مشارکت برخی از های ویژگیابتدا به بیان 

 .کنیم میۀ پژوهش را ارائه نتیج
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 کنندگان سیمای مشارکت .1جدول 

 خانمان بیاد رافزندگی زناشویی  های ویژگی

خواب در سنین پایین  دهد تعدادی از مردان کارتن نتایج نشان می: ازدواج در سنین پایین

منظور ترک مواد مخدر بوده است.  دلیل فشارهای خانوادگی به اند. این امر بیشتر به ازدواج کرده

                                                           
 .مستعارند اسامی.  1

 پاتوق تأهل تیوضع سن نام فیرد پاتوق تأهل تیوضع سن نام فیرد

 22 م() ساختمان مطلقه 51 1حسن 1
 سید

 ملقب()
 ازدواج مجدد 55

 زرکشکال 

 ت()

 ت() انبارگندم مطلقه 49 صمد 22 م() ساختمان مطلقه 51 مهدی 2

 ت() مولوی بیوه 42 ناهید 24 ت() مولوی مجرد 24 علیرضا 2

 ت() فرحزاد بیوه 49 خدیجه 25 ت() فرحزاد متأهل 21 اصغر 4

 21 م() نوده ازدواج مجدد 45 اهلل روح 5
 ساناز

 ملقب()
28 

همسر ) متأهل

 در زندان(
 م() نوده

 29 سمیرا 23 ت() مولوی مطلقه 49 احمد 1
همسر ) متأهل

 مهاجرت(
 ت() مولوی

 55 محمدصادق 3
طالق ) مطلقه

 غیابی(
 م() صدمتری مطلقه 45 محمد 29 ت() مولوی

 م() صدمتری مطلقه 42 عباس 28 م() آباد اسماعیل مجرد 24 مرتضی 9

 مجرد 18 رامتین 8
 مولویسعادت 

 ت()
 م() صدمتری مطلقه 58 حسین 29

 نامزد() مجرد 21 امید 19
 مولویسعادت 

 ت()
 م() صدمتری متأهل 29 صابر 21

 م() صدمتری مطلقه 22 نرجس 22 م() آباد اسماعیل مطلقه 29 مجید 11

 م() صدمتری باردار() مجرد 11 صدف 22 ت() فرحزاد ازدواج مجدد 29 غالمرضا 12

 42 رضا 12
با ) ازدواج

 روسپی(
 ت() فرحزاد متأهل 49 آسیه 24 م() نوده

 مطلقه 41 فاطمه 25 م() زرکشکال  مجرد 25 حمیرا 14
 مدیریتپل 

 ت()

 مطلقه 25 ملیکا 21 م() ساختمان متأهل 29 هنگامه 15
 امامیادگار 

 ت()

 متأهل 22 سحر 23 م() ساختمان متأهل 21 زهرا 11
 امامیادگار 

 ت()

 ت() نوابپل  مطلقه 21 عاطفه 29 ت() مولوی مطلقه 29 پریسا 13

 ت() نوابپل  متأهل 49 سعیده 28 ت() مولوی مطلقه 28 ساجده 19

 ت() کریمی مجرد 42 رضا 49 م() آباد اسماعیل مطلقه 44 ستاره 18

 ت() انبارگندم مجرد 25 محمدرضا 41 م() آباد اسماعیل ازدواج مجدد 43 سحر 29

 ت() نوابپل  مطلقه 21 امیررضا 42 ت() مدیریتپل  مجرد 22 سینا 21
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کنندگان در اوایل سنین  دهد مشارکت خواب نشان می ان کارتننگاهی به وقایع زندگی مرد

 اند. جوانی با اصرار خود یا خانواده ازدواج کرده

. گفت شی دامادمن از سربازی برگشتم و پدرم گفت که باید » :محمدصادق

گفتم باشه. فکر  .سالم بود و بچه بودم 29منم فقط  شی. تا داماد نشی آدم نمی

 «.کنم نم ترک میکردند اگر ازدواج ک

ۀ دورکنندگان، روابط سرد با همسر در  یکی از تجارب مشترک مشارکت: طالق عاطفی

نداشتن بوده است. مصرف مواد مخدر، مشکالت اقتصادی، مشکالت خانوادگی و  تأهل

کنندگان از مشکالت  های مشارکت روایت ترین مهماز  ، یکییکدیگر قبل از ازدواج از شناخت

های دوستی معتاد و  کنندگان، حضور در شبکه تعدادی از مشارکت ۀگفتاست. به زناشویی بوده 

های بسیار زیاد سبب حضور کمتر فرد در فضای زندگی زناشویی بوده و  تخصیص زمان

 است. شدهساز طالق عاطفی  زمینه درنهایت

رسیدم خونه دیگه زنم خوابیده بود بیچاره. من با  ها وقتی می شب» :حسن

دیدم. به زنم توجهی  خوردم و فوتبال می کردم و مشروب می رف میرفیقام مص

بود. نه عشقی، نه . چیزی بینمون ندیدیم مینداشتم. فقط اول صبح همدیگه رو 

 «نه حرفی. ،محبتی

دهد که نوع ازدواج مردان  کنندگان نشان می های مشارکت روایت: روابط فرازناشویی

رف مواد مخدر و مشروبات الکلی در کنار شرایطی خواب، عادت به روابط متعدد، مص کارتن

کنندگان به  روابط فرازناشویی بوده است. تعدادی از مشارکت ساز زمینههمچون طالق عاطفی، 

روابط فرازناشویی متعددی که با هدف مصرف انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی بوده است، 

 اند. روی آورده

 مرور بهچون زنم رو دوست داشتم.  .نعنوا هیچ بهاهل خیانت نبودم » :علی

کردم با کسی بخوابم  سمتم. بیشتر حال می اومدن میکردم  زمان که مصرف می

 «.دیدم عاشق یکی دیگه شدم .کنه. نفهمیدم چی شد که منو درک می

دلیل مصرف مواد مخدر،  وضعیت زندگی با همسر به نابسامانی: غیابی و محضری() طالق

زندان، تعدادی از خانمان  برخی از مردان بی تجربۀده است. با توجه به مشترک بو ۀتجربدیگر 
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اند. همچنین با تشدید مصرف مواد مخدر، برخی از  طالق غیابی داشته ۀتجرباز افراد 

 اند. کنندگان در زندگی زناشویی شکست خورده مشارکت

اومد مالقات گفت ببین دیگه من و تو به درد هم  بار یک» :یوسف

خوام ازت جدا  می .سال به پات سوختم بسه یم. تو اوج جوونی چندخور نمی

هیچ فایده نکرد. دیگه  ،کنم شم. هرچی التماس که بابا من میام بیرون جبران می

 «.جدا شد زنه

ازدواج مجدد سوق داده است.  سمت بهافراد را کامی در روابط زناشویی، نا: ازدواج مجدد

ازدواج  ۀایتی زناشویی ناشی از مصرف مواد مخدر، تجربنارض ۀدرنتیجطالق غیابی و محضری 

 کنندگان پدید آورده است. مجدد را در میان برخی از مشارکت

ولی ولم  .خاطر اون معتاد شدم منم به ،کننده بود شوهر اولم مصرف» :زهرا

کرد رفت. هرچی دنبالش گشتم انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. دیگه 

 «.از خودم آشنا شدم. ازدواج کردیم دوباره تر کوچیکر با یه پس ،جدا شدم

مصرف  درخانمان  ن بیهای مردا انگیزه از یکی: منظور روابط جنسی بهتر مصرف مواد به

دوران قبل از  ۀدربارکنندگان  بهتر بوده است. مشارکت جنسی روابط داشتن، مخدر مواد

 اند. وابط بهتر جنسی دانستهخانمانی، مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی را عامل ر بی

هام اومد گفت این  برهخسراولین بار شب عروسیم بود که یکی از » :امیر

به ما داد بمبی بود. دیگه هربار  که اینراهی. نگو  رو بنداز باال امشب روبه

 «.خواستم سکس کنم یکی از اینا مینداختم باال می

 خانمان بی افرادهای جنسی  کنش شناسی سنخ

شامل توان به سه معیار اصلی  خانمان می های عاطفی جنسی افراد بی شناسی کنش نخس برای

یت عامل اقتصادی در تعریف آن و شرایط جنسیتی، روانی و پایداری این روابط، اهم ۀدرج

خوابان همچنان به داشتن شریک  برخی از کارتن که درحالی عاطفی طرفین رابطه توجه داشت.

جنس مخالف تمرکز دارند، بعضی  بهعاطفی  نسبی وابستگی و سبیپایدار، وفاداری نجنسی 

دهند. بر  می انجام های متفاوتی انتخاب ها آندر هریک از این موارد یا ترکیبی از آنان دیگر از 

 ۀرابطخودارضایی،  خورد. چشم می به ذکورهای جنسی در میان افراد م انواع کنش ،این اساس
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های موردی و  معاشقهپول و مواد مخدر،  ۀارائبال دریافت یا جنسی با مرد یا زن روسپی در ق

 یاعضاجنسی  ۀمبادلگرایی،  ، همجنسها پاتوقی همبا  دو دوبههای جنسی گروهی یا  گذرا، رابطه

های عمده از  ای از این موارد، نمونه آمیخته های درهم خانواده با پول یا مواد مخدر و ترکیب

 خواب است. اد کارتنهای جنسی میان افر انواع کنش

 مرکزی( ۀپدید) خانمان بی افرادامر جنسی در میان  و نابهنجاری آشفتگی
نوعی  ۀدهند خانمان، نشان های عاطفی و جنسی مردان و زنان بی وجود اشکال متعدد از کنش

های عاطفی و جنسی،  سامانی در این پدیده است. نداشتن محل مناسب برای انجام کنش بی

ایجاد  منظور بهبه زور  شدن متوسلاز وسایل بهداشتی،  نکردن استفادهها،  کنش بودن ای لحظه

هایی  مواد مخدر، روابط متعدد و رفتارهای جنسی خطرناک، نمونه ازایجنسی، رابطه در  ۀرابط

خواب با انواع  های پژوهش حاضر در آشفتگی امر جنسی بوده است. مردان کارتن از مقوله

جنسی  ۀرابطخانمانی، احساس نیاز مضاعفی به برقراری  هایی از بی رهمصرف مواد مخدر در دو

رضایت جنسی خود، اغلب اقدام به برقراری رابطه با زنان معتاد  تأمینمنظور  اند. افراد به داشته

رضایت مالی زنان انجام  ازای. این روابط بدون چارچوب و ضوابط مشخصی و در اند دهکر

اند. گروه  جنسی در سه دسته قرار گرفته ۀرابطدر برقراری  خواب شده است. مردان کارتن

مدت یا  کوتاه ۀرابطعاطفی و حمایت از شریک جنسی خود،  ۀرابطنخست با برقراری 

پول یا مواد مخدر  ازایو در  ،. گروه دوم به زنان روسپی معتاد مراجعهاند دهکربرقرار  بلندمدت

خانمان  به مردان دیگر یا زنان بی ،با توسل به زور گروه سوم درنهایتاند.  رابطه برقرار کرده

دلیل مصرف  به) جنسیکردن تمایالت  خانمان با فروکش ای از مردان بی . دستهاند دهکرتعدی 

 رویخانمان و گاهی خودارضایی  مواد مخدر(، تنها به روابط عاطفی با زنان بی مدت طوالنی

پول  ازایو در  ،فروشی تن. گروه اول گیرند میای خانمان نیز در سه دسته ج . زنان بیاند آورده

 ۀو رابط اند گرفتهدوم تحت حمایت یک مرد قرار  ۀدستاند.  یا مواد مخدر رابطه برقرار کرده

زنان با  درواقعاند.  به روابط خیابانی و فریب پرداختهاند. گروه سوم  هداشت جنسی وعاطفی 

توجه  های خود بی اما به وعده ،اند کردهریافت پرداخت د پیش ها آنبه مردان از  دادن وعده

 اند. یا پنهان شده اند بوده
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 یلع شرایط
مرکزی شناسایی شد که  ۀپدیدفرایند کدگذاری محوری، چهار شرط علی حاکم بر  اساسبر

 .شود می مشاهده 2از کدهای باز مربوط به هریک در جدول  ای گزیده همراه به

 ها آنمفاهیم باز متناظر با  ۀگزیدعلی و معرف شرایط  های مقوله .2جدول 

 

شروع زیست برخالف تصور رایج که : زناشویی ۀرابطتنزل در کیفیت و  توجهی بی

پاسخگویان  ۀربتجکند، در  خویشاوندی تصور می ۀکامل از شبک خوابی را بعد از طرد کارتن

رغم افول جدی در شرایط اقتصادی و  علی ها آنرنگی وجود داشته است که گذار پر ۀدور

های خویشاوندی و اجتماعی،  و شبکه ها محلهرسمی  ۀعرصزیست در  امکان دادن ازدست

همسران  در مواردیهمسران دائم و ا بی و جنسی عاطف ۀوگریخت جستههمچنان دارای روابط 

تعامالت زناشویی همزمان با گرایش بیشتر یک یا هر دو طرف رابطه  اند. اما این هبود موقتشان

 گرویده است.کیفیت مداوم  کاهشسردی و  سمت به

سرد شده  مون رابطهدیدمش  بعد از اینکه همسرم موادش زیاد شد و دیگه کمتر می» :حمیرا

 «.بود. منم با مردهای دیگه بودم

ندگان شو خوابی، مصاحبه کارتن آغازهمان از  مشروع: ۀابطر یابی جایگزینامکان نداشتن 

 مفاهیم مقوله

 زناشوییرابطۀ تنزل در کیفیت 
 سردی تعامالت زناشویی در پی مصرف مواد

 یابی روابط فرازناشویی افول روابط عاطفی و جریان

 مشروع ۀرابط یابی جایگزینامکان  نداشتن

 ای معتادان شبکه تحدید تعامالت به روابط درون

 معتادان ۀقیمت در شبک ن شریک جنسی ارزانیافت

 بست روابط جنسی و عاطفی با همسر بن

 یجنس یناظر بر ارضا یتن اختالالت روان

 مصرفان احساسات جنسی در مواجهه با هم درک

 خانمان معتادان بیشبکۀ میل جنسی در  های مشابهت

 گرایی منتهی به تغییر روابط جنسی همجنس

 جنسی ۀد مخدر و رابطموا تأمیننسبت 
 درکی از واحد خانوار عنوان به خوابگی هممصرفی و  هم

 جنسیرابطۀ نیاز مواد مخدر زنان در قبال  تأمین
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چارچوب  در وجنسی پایدار  ۀرابطرای برقراری های مناسب ب به گزینه هایشان دسترسیکاهش 

. البته این موضوع تا حضور اند کرده گی خود و جامعه را احساسهای فرهن مطلوبیت

در عطفی ۀ نقط، شاهد از این . پسستا داشتهخوابی ادامه  به اجتماع کارتن بازگشتشان بی

شده است. ویژگی محدود  ها آن اجتماعی ۀشبکاند که به درون  روی خود بوده پیشهای  گزینه

های  یتبهنجارهای فرهنگ غالب یا مطلواز  زیادی بخش نبودن حاکم ،نوظهوراین دسترسی 

 پیشین این کنشگران بوده است.

هیچ راهی غیر خوابیدن با  تقریباً ،آد من وقتی بهم فشار جنسی می» :مجید

چون االن زنایی که معتاد نیستن خیلی  ؛صرفه هم هست بینم. به ها نمی همین زن

 «.گیرن. گاهی فقط استرس ایدز دارم زیاد پول می

های  تجربه ،شوندگان ری از مصاحبهبسیا: ناظر بر ارضای جنسی تنی رواناختالالت 

ابتال به زیست  از پیشحتی )شان  شریک جنسی یا ت خوداز مصرف مواد را به تمایالآغازین 

 جنسی و به قول خودشان افزایش لذت از این رابطه ۀرابطبه باالتربردن کیفیت  (خوابی کارتن

ارتباط با زنان  در و ،ه با زودانزالیناشی از مقابل نفس اعتمادبه ،. در مورد مرداندهند مینسبت 

 عنوان بهمذکور  ۀرابطن از یک جنسی به سهم ایشاحس خوشایند ناشی از توجه بیشتر شر

الت نوعی غلبه بر اختال سبب شده است که برای هر دو طرفمصداق این لذت ادراک 

 است. شدهشان  ناظر بر ارضای جنسی تنی روان

کنی که اونم درد تو رو داره خیلی بهت  وقتی با زنی ارتباط برقرار» :حسن

م ه فهمه منو بعد فحشم نی که اصن نمیچسبه. من برم پیش یه ز بیشتر می

 «.افته اون سکس از دماغم می ،گه تو معتادی ده می می

، همه چیز در پیوند با ها خواب در اجتماع کارتن: جنسی ۀرابطمواد مخدر و  تأمیننسبت 

 تقریباً همۀآید،  می حساب به. هرچند امر جنسی نیازی بیولوژیک شود می اقتصاد مواد فهمیده

 ایند. نده با مصرف مواد پیوند می وبیش کم ان، رابطۀ جنسی رادر بیان تجاربش ها خواب کارتن

مصرف و  تأمینعالوه بر  زیرا ؛گیرد میه خود وضعیتی حاد ب ،درمورد زنان ویژه به واقعیت

جنسی  ۀرابطصورت معینی از  سمت بهرا  ها آنهای جانی نیز  مواد، نیاز به دریافت حمایت

 کشاند. می
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بینم که کسب درآمد کنم. البته  ای برای خودم نمی من چاره» :پریسا

ولی  ،بار دنبال کار بودم . چندپول تا دن می هام بیشتر به من مواد مشتری

 «.منم توان کارکردن ندارم زیاد .درآمدش خیلی کم بود

 ای زمینهشرایط 

رکزی شناسایی شد که م ۀپدیدحاکم بر  ای زمینهفرایند کدگذاری محوری، دو شرط  براساس

 .شود می مشاهده 2از کدهای باز مربوط به هریک در جدول  ای گزیده همراه به

 ها آنمفاهیم باز متناظر با  ۀگزیدو  ای زمینهمعرف شرایط  های مقوله .3جدول 

 

 مواداعتیاد به  از ان اغلب پسخانم مردان و زنان بی: زدایی تدریجی از نهاد خانوادهاعتبار

های چندبعدی خانوادگی خود را  ی از طرد اجتماعی، حمایتسازوکارمخدر صنعتی، در 

 اشکال مختلف کنش به ،شدگی و جدایی از همسر خود رانده از پسبینند. افراد  می رفته ازدست

ت کند. احساس شکس که از چارچوب خاصی پیروی نمی اند آورده روی جنسی و عاطفی

زهای نیا تأمینسردرگمی و آشفتگی در  نوعیبه کنندگان در زندگی زناشویی، آنان را  مشارکت

که در عمل به روندی تدریجی و فزاینده از اعتباززدایی از نهاد  دادهعاطفی و جنسی سوق 

 .است شدهمنجر خانواده 

کرد که دوباره  کرد من رو. این اذیتم می زنم درست درک نمی» :محمدصادق

 ؛خوابا کم پیش میاد کسی ازدواج و صیغه کنه توی کارتن وام ازدواج کنم.بخ

 «چون ازدواج دیگه معنا نداره.

 مفاهیم مقوله

 از نهاد خانواده یجیتدر ییاعتبارزدا

 درخواست جدایی از همسر

 ینجداسازی محل زندگی زوج

 محل زندگی از سوی فرد معتاد مدت طوالنیترک 

 به انحرافات یاجتماع یاعتنای یب

 برقراری روابط جنسی در فضاهای عمومی

 مواد مخدر در انظار عمومیروزانۀ مصرف 

 تردد غیرقابلخوابان در اماکن  فضاسازی کارتن
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هری، خواه انظار خوابی در معابر ش زیست کارتن: ی اجتماعی نسبت به انحرافاتاعتنای بی

 بودهاخیر ایران  ۀدورشهر، عنصری جدانشدنی در  های کوچه پس کوچه درعمومی و خواه 

ی اعتنای زندگی شهری، نوعی بی ۀهمهمدر میان  جنسی وهای عاطفی  . برقراری کنشاست

کنندگان، مصرف مواد مخدر در  مشارکت ۀگفتکند. به  اجتماعی را به انحرافات بازنمایی می

ها و اماکن مشابه  ، زیر پلها جنسی در میان بوته ۀرابطها، برقراری  انظار عمومی مانند پارک

 آشفتۀاند. ظاهر  هایی نداشته مردم تمایلی به مشاهده یا واکنش به چنین کنش گیرد و صورت می

 است. فراهم کرده به این افراد را یتوجه بی ۀزمینخانمان  افراد بی

 مثالً کنیم. رابطه برقرار می هش میکه  جا هرم، ریچون مکان ندا»: سعید

 .«کنند به ما ها. مردم هم توجه نمی ریم الی بوته گاهی می

 ای مداخلهشرایط 

مرکزی شناسایی شد که  ۀپدیدحاکم بر  ای مداخلهشرط  سهفرایند کدگذاری محوری،  براساس

 .شود می مشاهده 4از کدهای باز مربوط به هریک در جدول  ای گزیده همراه به

 ها آنمفاهیم باز متناظر با  ۀگزیدو  ای زمینهمعرف شرایط  های مقوله .4جدول 

 

 مفاهیم مقوله

 دشدگی از سوی خانوادهطر

 خویشاوندی با فرد معتادشبکۀ انقطاع روابط 

 راستایی خانواده با نهادهای انتظامی در دستگیری هم

 شدگی از محل زندگی خانواده رانده

 مصرفان هم یاجتماع ۀشبک یریگ شکل

 ها مصرف همشبکۀ بودگی در  بسترسازی شرایط باهم

منافع  تأمینر قبال رضایت به برقراری روابط جنسی د

 شبکه

 ها ای شبکه گری عاطفی هم حمایت

 یمذهب-یفرهنگ یها باورداشت

 پناه از سوی مردان پاتوق عرق به زنان بی

 ها یابی فرهنگ مردانگی در فضای پاتوق جریان

 های زن و مرد پرسابقه پاتوق بستگی هم هم
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 دادن ازدستمصرف مواد مخدر،  دلیل خانمان به افراد بی: طردشدگی از سوی خانواده

 دلیل به ،درواقعاند.  خود رانده شده ۀخانوادزندان و موارد مشابه، از سوی  ۀسابق، درآمد وشغل 

مورد سرزنش و توهین  درنهایتهای خانوادگی، اعتیاد و بیکاری و  از حمایت محرومیت

 تجربۀ ا جدایی از همسر وخانمان ب ان بیاند. مرد خانمانی قرار گرفته ، در مسیر بیشدن واقع

نیازهای عاطفی و  تأمیندنبال  خانمانی به در قالب سبک زندگی بی ،ناکامی در زندگی زناشویی

وجوی درآمد و مواد مخدر به  خانمان در جست اند. همچنین زنان بی جنسی خود بوده

 .اند آورده رویهای عاطفی و جنسی  کنش

توی خیابون یه آقایی  ،کردن ول نمیام منو قب بعد از اینکه خانواده» :زهرا

 «.گیرم. منم قبول کردم باهاش رابطه برقرار کردم گفت زیر بال و پرت رو می

ای  خوابی، عده های کارتن دنبال زندگی در پاتوق به: مصرفان اجتماعی هم ۀشبکگیری  شکل

ارد خاص، خانمان در قالب یک شبکه، به مصرف مواد مخدر، حمایت از هم در مو از افراد بی

یکی از کارکردهای  ،نیازهای عاطفی و جنسی تأمینپردازند.  کسب درآمد و گذران زمان می

محدود برای شریک عاطفی و جنسی  ۀبودجدلیل  خانمان به شود. مردان بی این شبکه تلقی می

دادن  ازدستدلیل  خانمان به زنان بیبینند. همچنین  روی خود نمی های زیادی پیش خود، گزینه

. چنین امری ضرورت کارکردی ندارندهای زیادی  مخدر، مشتری موادمصرف  ۀدرنتیج یباییز

 وجود آورده است. کنندگان به در میان مشارکت ،دکنکه نیاز افراد را مرتفع  را یک شبکه

خواست  شناختیم، هرکس می چون خودمون بودیم و همه همو می» :سجاد

کرد. االنم توی مولوی بخوای  قرار میرابطه بر ،داد تا زن رو می جنس اون چند

 «.هوای همو هم دارن .ها هستن بچه

قدرتمندی که  فرهنگ خردهگیری  شکل رغم علی: مذهبی-فرهنگی های باورداشت

 فردی بیناست، چه در سطح فردی و چه در سطح  خوابی کارتنمختصات زیست  ۀکنند تعیین

 را پاسخگو خوابی پیشاکارتندر حیات  اریفرهنگی مذهبی ج های زمینهتداوم از  حدی توان می

گذشته از زیست  زماننسبت معکوسی با  ،نفوذ این زمینه ۀدرجشفافیت و  البتهمشاهده کرد. 

اما در ، رود میحیات جنسی  ۀدر شرایط آشفت اثرشدنش کم انتظار همچنیندارد.  خوابی کارتن
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توجیه شرایط  ۀزمیندر  وجهت قابلهمچنان اشاراتی  خوابان کارتنعمل تعداد زیادی از 

 .داشتندعرضه  ،اند بوده قائلکه بدان  ای ماوراءالطبیعهارزشی و  های دریافتموجودشان با 

خواد  شه. حاال می دیگه مثل ناموست می ،توی رسم ما وقتی با یه زن هستی» :اسماعیل

ش کنی. بارها خواب هم باشه. خدا رو خوش نمیاد که بعد اینکه باهاش رابطه داشتی ول کارتن

 «.کارو کردن و چوبش رو خدا زد بهشون دیدم کسایی این

 یدراهبرشرایط 

مرکزی شناسایی شد  ۀپدیدفرایند کدگذاری محوری، هفت شرط راهبردی حاکم بر  براساس

 .شود می مشاهده 5از کدهای باز مربوط به هریک در جدول  ای گزیده همراه بهکه 

 ها آنمفاهیم باز متناظر با  ۀگزیدو  ای مینهزمعرف شرایط  های مقوله .5جدول 

 

 مفاهیم مقوله

 پاتوق مراجعه به خانه

 خوابان ها با امیال جنسی کارتن پاتوق راستایی خانه هم

های جنسی و عاطفی در بستر  علقه شدنپدیدار

 ها پاتوق خانه

درآمدزایی جنسی متقابل مراجعان و صاحبان 

 ها پاتوق خانه

 روسپیگری دوسر معتادعرضه و تقاضای 
 نیازهای جنسی و مواد مخدر از سوی زن و مرد تأمین

 های جوان در بستر نیازها پیدایش زوج

 انحصاری شبه یجنس یشرکا افتنی

 منافع تأمینوفاداری مقطعی شرکای جنسی تا زمان 

 یافتن روابط چندکارکردی زن و مرد جریان

 و مرد محوری تعامالت جنسی و عاطفی زن توافق

 اقتصادزدایی از امر جنسی
 محورسازی تعامالت بر امر عاطفه

 وکتاب سازی نیازها ورای حساب برطرف

 جمعی() درآمدزایی
 پذیر بخشی شبکه به زنان آسیب امنیت

 ها توان بسترسازی درآمدی برای کم

در  تابوشکنی عنوان به گرایی همجنسو  ییخودارضا

 یامر جنس

 سناشنا افراد بابستری  هراس از هم

 واردها به زنان روسپی تازه نداشتن دسترسی
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نیازهای جنسی،  تأمینبرای خانمان  های افراد بیکاریکی از راه: پاتوق-مراجعه به خانه

نیازهای عاطفی و جنسی  کنندۀ تأمین نوعی بهها بوده است. این مکان  پاتوق-مراجعه به خانه

خوابی در  های کارتن پاتوق مانند پاتوق-. فضای خانهخانمان بوده است برخی از افراد بی

خدمات  ۀهزیند. افراد با پرداخت شو و مکانی مطمئن تلقی مینیست معرض دید همگان 

انجام های عاطفی و جنسی  ها در این اماکن، کنش خانمان بی باجنسی یا زندگی گروهی 

 .دهند می

دونستم اول  ن. منم نمیام ۀخونیکی از رفقا بهم گفت بیا بریم یه » :جواد

 «.چون کسی مزاحمت نبود دیگه ؛رفتم خوشم اومد وقتی پاتوق چیه.-خونهکه 

روابط دوسر معتاد در میان افراد همواره : عرضه و تقاضای روسپیگری دوسر معتاد

لحاظ مصرف مواد  خانمان وجود داشته است. مردان نیازهای جنسی خود را با زنانی که به بی

خانمان مانند مردان توانایی  زنان بی ،. در مقابلندکن میمشابهت دارند، رفع  مخدر با آنان

 تأمینمنظور  به ،آوری ضایعات و فروش آن و کسب درآمد کافی را ندارند. در این شرایط جمع

کنندگان از وجود چنین  ند. اغلب مشارکتکن می برقرار جنسی ۀنیاز مواد مخدر، با مردان رابط

 .اند آورده میان بهخود سخن و تجارب  یروابط

یه آقایی که باهام رابطه داشت هوای من رو داشت توی پاتوق. بهم » :سمیه

 «سال. تم. منم باهاش بودم حدود یکخواس داد هرموقع می جنس می

مواد مخدر در برخی موارد  مدت طوالنیمصرف : انحصاری شبهیافتن شرکای جنسی 

ن بوده است. در چنین شرایطی، مردان در روابط با سبب کاهش تمایالت جنسی در میان مردا

خانمان  مردان و زنان بی ،درواقعاند.  دنبال روابط عاطفی و روابط جنسی ناپایدار بوده زنان، به

نوعی توافق میان زنان  اینجااند. در  مدت، دارای روابط جنسی و عاطفی بوده های کوتاه در دوره

این ه در مدت کوتاه رابطه، به یکدیگر متعهد بمانند. کاست خانمان حاصل شده  و مردان بی

نیازهای دو طرف تعبیه شده است. در  تأمینمنظور یک راهبرد در جهت  به انحصاری شبهروابط 

صورت شراکتی میان دو طرف مشخص  و مصرف مواد مخدر به هرابط ۀشیوتوافقات مورد نظر، 

 «پری تک»عنوان با  ای پدیدهبعد عاطفی آن،  ژهوی بهاین روابط،  ۀبازشدن تر طوالنی با د.شو می

 دارد. شان رابطهطرفین به  زیاد نسبتاًوفاداری که حکایت از  دهد میرخ 
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رفتم  چرا اون زنی که گفتم توافق کردیم بره گدایی کنه. منم می» :علی

هم  بار هم سکس داشتیم. جنسمون با ای یه ضایعات. هفته کردن جمعسرقت یا 

 «.هم طوری سر کردیم با ماه این دوحدود  بود.

 ۀتهی برایمنظور دستیابی به منابع مالی الزم  خانمان به افراد بی ۀشبک: )جمعی( درآمدزایی 

نند. زنان ک اقدام به کسب درآمد میمختلف  های به روش و صورت گروهی مواد مخدر به

مورد  که درحالی ،پردازند آوری ضایعات می گری و جمع گری، تکدی خانمان به روسپی بی

را  آوری ضایعات خانمان درآمد حاصل از جمع مردان بی ،. در سوی دیگرندهستحمایت مردان 

کنند. نوعی روابط عاطفی و جنسی در  میان زنان نیز تقسیم می ،دلیل قدرت حمل بار بیشتر به

 نبود چارچوب خاص، آشفتگی امراین شبکه برقرار است. در این نوع از روابط، تعدد و 

 ده است.کرجنسی را تشدید 

ولی  ،خواست . اونم منو میو هست که عاشقش شدمخانمی بود » :مجید

 «.دادن رفت. چون اونا هم بهش جنس می های دیگه هم می با بچه

پذیرد، بلکه با توجه به  مواد مخدر انجام نمی ازایرابطه در : اقتصادزدایی از امر جنسی

در این نوع از روابط،  گیرد. و طرف صورت میمدت زندگی د روابط عاطفی و طوالنی

عالقه  اساسو طرفین بر ردندامواد مخدر وجود  ۀتهیقراردادی مبنی بر انجام وظایف جنسی و 

به  کم اساسی در این مورد، گرایش ۀنکت هستند. زناشویی شبه ۀرابطو تعامالت گرم، دارای 

 اند. تمایالت جنسی نازلی داشته دلیل مصرف مواد مخدر، جنسی بوده است. افراد به ۀرابط

طالیی مواد رو که پشت سر گذاشتم دیگه نیاز جنسی اذیتم  ۀدور» :علیرضا

 «.کرد. خیلی کم شده گرایشم نمی

خانمان  بسیاری از افراد بی: در امر جنسی تابوشکنی ؛گرایی همجنسایی و خودارض

خانمان  دلیل تعداد کمتر زنان بی اند. این امر به امکان برقراری رابطه با جنس مخالف نداشته

در این اند.  خانمان نداشته بوده است. همچنین برخی افراد تمایلی به برقراری رابطه با زنان بی

ترین اشکال کنش جنسی برخی از مردان  گرایی مهم خودارضایی و همجنس وضعیت،

 حساب بهخانمان  میان مردان بینوعی هنجارشکنی جنسی در  خانمان بوده است. این امر به بی

 .است آمده می
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بار بهم  خوابی کردم، هر هایی که کارتن این سال ۀهمدر طول » :محسن

ای داشتم برای رابطه با  چون نه خونه ؛فشار جنسی اومده خودارضایی داشتم

 «.زن و نه پول درستی

 پیامدیشرایط 

 همراه بهسایی شد که مرکزی شنا ۀپدیدفرایند کدگذاری محوری، سه پیامد برآمده از  اساسبر

 .شود می مشاهده 1از کدهای باز مربوط به هریک در جدول  ای گزیده

 ها آنمفاهیم باز متناظر با  ۀگزیدو  ای زمینهمعرف شرایط  های مقوله .6جدول 

 

زندگی در فضای باز و بدون امنیت کافی، زنان زیادی : آزار جنسیمعرض قرارگیری در 

خواب نیز از دیگران  . همچنین تعدادی از مردان کارتناست داده قراررا در معرض آزار جنسی 

خوابی است. این امر  اند. آوارگی و درماندگی عنصر جدانشدنی زیست کارتن هدیدآزار و اذیت 

نیازهای جنسی خود،  تأمیندر معرض آزار جنسی دامن زده است. افراد در پی  فتنبه قرارگر

مناسب در حمایت از افراد  سازوکاراند. نبود  های خود قرار داده خواسته ۀدستمایدیگران را 

کنندگان از  زا شامل آزار بوده است. مشارکت ساز پیامدی آسیب مان و زیست آشفته زمینهخان بی

 اند. دلیل وقوع تجارب ناخوشایند جنسی و تعرض سخن گفته هراس در زمان خواب به

 مفاهیم مقوله

 یدر معرض آزار جنس یریقرارگ

 زیست زنان در فضای باز پاتوق نبودن ایمن

 وارد نان تازهآمیز ز انزوای مخاطره

 بودگی زنان در زیست خیابانی درحاشیه

 ادیترک اعت یدر راستا زدایی انگیزه

 از روابط جنسی پساترک یرضایتنا

 خوابی با معتادان هم وارگی عادت

 لذت جنسی در زیست خیابانییابی  تأمین

 یدر روابط جنس یولنگار

 ان زنانالزام به برقراری روابط جنسی منتهی به بقا در می

 در بستر زیست خیابانی قیدوشرط بیتعدد روابط 

 نیازهای جنسی در شرایط طبیعی نشدن تأمین
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تر از تجاوز نیست. چون مردی  چیز سخت زن هیچ هیبرای » :هنگامه

همیشه در حال فرار از دست سرپناه من نبود، خیلی مورد آزار قرار گرفتم و 

بار حتی به کالنتری پناه بردم تا دست از سرم  باز بودم. یک مردهای هوس

 «.بردارند

تمایالت جنسی، خود در ترک اعتیاد  یارتقاتنزل و : در راستای ترک اعتیاد زدایی انگیزه

نیروی  پس از ترک مواد مخدر، افرادبوده است.  تأثیرگذارد مخدر امری و مصرف مجدد موا

امر  ،در این شرایطاند.  بهبود روابط جنسی خود بوده درصددو  اند بازیافتهجنسی خود را 

است. بازیابی قوای جنسی  زدا در راستای ترک اعتیاد عمل کرده ای انگیزه عنوان پدیده جنسی به

بنا  ،درنهایت. است شدهمنجر جنسی، به ایجاد نوعی پریشانی در افراد  ۀرابط نداشتن کیفیتو 

بهبود راهکار برای عنوان یک  مصرف مجدد مواد مخدر بهکنندگان،  به تجارب قبلی مشارکت

 جنسی اتخاذ شده است. ۀرابطکیفیت 

بدی  ۀدوراون مدتی که ترک کرده بودم و بابام من رو برد کمپ، » :احمد

خوبی داشته  ۀرابطجنسی داشتم. وقتی نتونستم  ۀرابطشدت نیاز به  داشتم. به

، از مردبودن خودم خجالت کشیدم. رفتم دوباره سراغ ترامادول و تریاک باشم

 «.ماه نکشید که دیدم دوباره معتاد شدم که زودانزالیم برطرف شه. به یک

خانمان با توجه به شرایط  نیازهای عاطفی و جنسی افراد بی: ولنگاری در روابط جنسی 

افراد خارج از چارچوب و عرف،  ،عیتی. در چنین وضاست ماندهپاسخ  خوابی بی زیست کارتن

 ازاند. محدودیت کسب درآمد در میان زنان  نیازهای عاطفی و جنسی خود بوده تأمیندنبال  به

نیازهای عاطفی و جنسی مردان از سوی دیگر، بستری از روابط  تأمینو محدودیت در  سویک 

خانمان  در میان افراد بی ولنگاری در امر جنسی رسد می نظر بهوجود آورده است.  متعدد به

خوابی  تداوم زیست کارتن براینیازهای الزم  تأمینمنظور  به مختلفیهای راهکاراتخاذ  ۀنتیج

 .است بوده

کردم که  های بیشتری رو قبول می روزهایی که مواد نداشتم مشتری» :ستاره

شتر کردم. بی کارو نمی با یه پول کم بتونم از خماری دربیام. من برای غذا این

 «.ها برم شدم که با مشتری برای موادم مجبور می



 39    خوابی شهرهای تهران و مشهد های کارتن های جنسی در پاتوق شناختی ناهنجاری مطالعۀ جامعه

 

 گیری بحث و نتیجه

 ۀپدیدشرایط ناظر بر  ۀدربرگیرندکه  ها دادهمدل پارادایمی حاصل از فرایند تجزیه و تحلیل 

 .شود میمشاهده  1است، در شکل  «خوابی کارتنآشفتگی زیست »

 
 پارادایمی مدل. 1 شکل

های عاطفی و جنسی بسیار پررنگ است. مردان  ادی کنشدر بررسی امر جنسی، وجه اقتص

چارچوب اند. نبود  نیازهای مالی، عاطفی و جنسی خود بوده تأمینخانمان در پی  و زنان بی

نظر  . بهاست کردهخاص در برقراری روابط، نوعی آشفتگی جنسی را میان این افراد ایجاد 

ه شدخانمان  مختلف در میان افراد بیهای  گیری شبکه خوابی سبب شکل رسد زیست کارتن می

اساسی در  ۀنکت. اند دهکرنیازهای عاطفی و جنسی نیز عمل  تأمین جهتها در  است. این شبکه

 ۀرابطافراد در زندگی زناشویی است. شکست در  ۀپیشینبررسی موضوع آشفتگی امر جنسی، 

 تأمین برای هایی ینجایگز سوی بهیی، افراد را دلیل مصرف مواد مخدر و جدا زناشویی به

 ( و براون2915) بیگانهای  مطابق پژوهشهمچنین نیازهای عاطفی و جنسی سوق داده است. 

است. از  هگذاشت تأثیرخانمان  روابط افراد بی بر ( صمیمیت جنسی و عاطفی2912)و همکاران 
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طفی و روابط عامتناسبی از  های صورتا هستند و دنبال بق خانمان به افراد بی ،سوی دیگر

 اند. برگزیدهبقا  راهبردی برای عنوان جنسی را به

و مردان  آورند می ها روی به روابط جنسی خارج از چارچوبمواد مخدر،  تأمین برایزنان 

اشاره  مید که طور همانخانمان  کنند. افراد بی زیستی حمایت می در قالب نوعی از هم ها آناز 

برقراری روابط  ؛ بنابراین،شوند خود درک می ۀشبکون ، در در(1295تنهایی، به نقل از ) دارد

هاست.  خانمان خانمان برگرفته از درک و پذیرش در گروه بی جنسی و عاطفی در میان افراد بی

نند. کار گروهی و کسب درآمد، تقسیم ک خانمان در درون این شبکه زیست می مردان و زنان بی

 زمینه، در اینشود.  خانمانی فهم می گروه بی کار و برقراری روابط عاطفی و جنسی در قالب

زیستی افراد  خانمانی را عامل هم بی ای شبکه درونکسب پذیرش در روابط  نیز (2999) راونهیل

( منطبق است. 1819) مرتون ۀنظریهای این پژوهش با  یافتههمچنین خانمان دانسته است.  بی

های نامشروع روی  بط جنسی، به راهروابرقراری  برایخواب  افراد کارتن ،بر این اساس

 ،(1281 پس،یاسن و )ولد، برنارد یاجتماع یریادگی ۀینظر یلیتحل کردیروبق اطم آورند. می

 ماحصل توان می را خوابی های کارتن رفتارهای نامشروع جنسی در مجاورت پاتوق ۀاشاع

 .دانست پاتوقزیست جهان یادگیری این رفتارها در 

تعدد روابط و  درخانمان تنها  آشفتگی امر جنسی در میان افراد بی باید درنظر داشت که

خانمان به  متعدد افراد بی های وبرگشت رفتیابد، بلکه  زیست پرخطر جنسی افراد انعکاس نمی

نتایج  مطابق بااین دریافت این آشفتگی است.  های ترک اعتیاد، بازتابی از ها و کمپ پاتوق

 ۀتجربکنندگان  اغلب مشارکت( است. همچنین 1282)خادم و  پژوهش سفیری در شده گزارش

ساز مشکالت بهداشتی و پزشکی مانند  این امر زمینه کهاند  داشته نشده محافظتروابط جنسی 

( و بارمن و 2918مشابهی توسط بیگان و همکاران ) های یافته است. وی آی اچویروس ابتال به 

 .است شده( ارائه 2913همکاران )

مواد  دائمتوفیق در ترک نداشتن  آید نظر می به ،نتایج این پژوهش اساسگر براز سوی دی

. ترک مواد مخدر و بازیابی قوای جنسی پس از مدتی کوتاه ارتباط با امر جنسی نباشد مخدر بی

از  نبردن لذتد. شو جنسی مبدل می ۀرابطگرایش شدید به برقراری مصرف، به نداشتن از 

ن دورا ۀتجرب دلیل بهگرداند. این امر  مواد مخدر برمی سمت بهرا اد افرروابط زناشویی برخی 
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مردان ترکیبی از احساس لذت از  ویژه بهطالیی مصرف مواد مخدر بوده است که طرفین 

 .اند کرده میجنسی مطلوب تجربه  ۀرابطمصرف را با لذت ناشی از 

خواب،  اعات کارتندهی به مسائل جنسی در اجتم سامان ۀنحوشده در  آشفتگی مشاهده

 جدی هایی نقصانآن،  اساستر جامعه دارد که بر دهنده در سطح گسترده نشان از واقعیتی تکان

حیات های مختلف  مسائل جنسی، متناسب با دوره در زمینۀ آموزی و مهارت بخشی در آگاهی

وجود  بهها و موارد مشا خانواده، مدرسه، رسانه شخصیتی افراد در قلمروهایی مانندزیستی و 

 زندگی افراد گاهکه هر کند آتشی در زیر خاکستر عمل میمانند در عمل  ها نقصاندارد. این 

. در چنین شرایطی، یابد میبروز  عوامل گوناگون دچار تالطم و نوسان شود، تحت تأثیر

های  ای، مکلف هستند در دو محور اساسی در رویه و کارگزاران توسعه گذار سیاستنهادهای 

 در زمینۀهای آموزشی، ترویجی و مهارتی  بازنگری در برنامه. نخست تجدیدنظر کنندموجود 

. واقع شود مورد توجه بایدها  در اجرای این برنامه مؤثرامور جنسی و قدرتمندسازی نهادهای 

های  در مواجهه با گروه گرایانه تقلیلهای  ها و پروتکل معطوف به قالب باید دومین بازنگری

همزمان در  ،که اغلب این افراد آنجا. از باشدخانمان  از جمله افراد بی دار لهمسئاجتماعی 

برای ای  های مداخله ای از مسائل اجتماعی درگیر هستند، برنامه تنیده های پیچیده و درهم چرخه

 باشد. جامعباید دقیق و  ها آن دهی سامان
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