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بیابانی با  هزار  داستان
در تاریکی این بیابان، تنها نور چراغ قوه راهنمای ما شــده اســت، حاال باید تپه های 
کوچکی را که ســر راهمان می بینیم با احتیاط پشــت ســر بگذاریم تا بــه اولین پاتوق 
مصرف کننده های ته خطی برســیم. در این بیابان درندشت که البه الی اتوبان های طویل 
آزادگان تهران مخفی شــده، دیگر نه خبری از غوغای شــهر اســت و نه حتی آثاری از 
زندگی شــهری دیده می شــود. هر کدام از بهبودیافته های مؤسسه نور سپید هدایت که 
خود روزی یکی از ته خطی های همین مناطق بوده اند، کیســه غذایی به دست گرفته اند 
و کمــی جلوتر از نــور چراغ قوه قدم برمی دارند. یکی از آنها ســرمای هــوا را به جان 
خریده و شــعری زیر لب می خواند، بقیه همراهش می خندند و گاهی دســت می زنند. 
با وجود اینکه این بیابان دورافتاده و ظلمت گرفته آبســتن خطرات ناگوار فراوانی است، 
اما این آدم های بهبودیافته و مددکار همراهشــان با صالبت به سمت پاتوق های مخفی 
این منطقه گام برمی دارند. چند صد متر آن طرف تر نشــان حضور کارتن خواب ها در این 
ســرمای زمســتانی با نور آتشــی که بر پا کردند مشخص اســت. در بین راه تک و توک 
جوان هایی خمیده یا به ته خط رسیده، از بین این تاریکی، ظاهر می شوند، چند پرس غذا 
می گیرند و دوباره به ســرعت در همان تاریکی ناپدید می شوند، اما از بین همین آدم ها، 
گاه افرادی که خماری اعتیاد، حتی حوصله ای برای رفع گرســنگی هم برایشــان به جا 
نگذاشته، بی توجه به اطرافشــان و بدون  گرفتن غذایی گرم، از همان راهی که آمده اند، 

مسیر را ادامه می دهند.
اتاقی  چهارمتری  با  هزار  داستان

حاال جلوی اتاقکی سیمانی می رسیم که تکه های چوب و پارچه ای ضخیم سقف و 
در این آشــیانه را تشکیل داده، اتاقکی سه یا چهار متری، بدون هیچ وسیله ای که خانه 
پنج مصرف کننده اســت. یکی یکی داخل این چهاردیواری می شــویم، جمع و جور کنار 
هم می نشینیم تا همه جا شوند، «سپیده علیزاده» مدیر مؤسسه نور سپید هدایت زودتر 

از بقیه کنار ساکنان این اتاقک می نشیند و شروع به احوال پرسی می کند.
کنار یکی از مردهای مصرف کننده سگی آرام دراز کشیده و توله های قهوه ای رنگش 
را شــیر می دهد. هرازگاهــی، این توله ها را در بغــل می گیرند و دوباره کنار مادرشــان 
می گذارنــد. یکی از این مصرف کننده ها «لیال»، زن جوان اما پژمرده ای اســت که اعتیاد 
هیچ نشــانی از زندگی در او باقی نگذاشــته، جز شــکمی برآمده که نویددهنده تولدی 
خواهد بود، تولدی که اگر در همین آلونک های چرک گرفته اتفاق بیفتد، شــاید تقدیری 

مشابه مادر گریبان گیرش شود.
روشــنایی اتاق، تنها دو پیکنیکی اســت که برای مصرف مواد و ایجاد گرما همیشه 
در اتاق روشــن است، در همین اندک روشنایی سوراخ های بینی خون آلود لیال مشخص 
اســت که با تکه پنبه ای کامل آن را پوشانده، پنبه هایی که به نظر یک روز کامل تعویض 
نشــده و رنگ تیره به خود گرفته. از حرف های خودش مشــخص است که در این مدت 
بارداری، چندین بار دچار خون دماغ شــده و پزشکی که به هر ترتیب او را دیده از آسیب 
جــدی مویرگ های بینی به دلیل مصــرف مواد به او هشــدارهایی داده. حتی با وجود 
نور ناکافی محیط، قبــل از ورود به این اتاقک قطره هایی از خون روی زمین خاکی دیده 
می شــد که از بینی لیلی جاری شده، صدای نازکی دارد که نشان از سن پایینش می دهد 
و به دلیل بســته بودن ســوراخ های بینی با صدای گرفته ای می گویــد: «اورژانس آمد و 
گفت مویرگ های بینی همه ســوخته و خشــک شــده، قطره ای داد و دوبــاره امروز که 

اورژانس آمد همین حرف را زد». البته این زن جوان همچنان روزی چند نوبت شیشــه 
مصرف می کند و با خنده ای آرام جمالتش را از ســر می گیرد که «هرویین می کشم، تازه 
بچه ها نمی گذارند بکشــم ولی من می کشم». بین جمالتش هیچ تصمیمی برای تغییر 
یــا پاکی وجود ندارد، لیال چند هفته دیگــر موجودی را به این دنیا اضافه می کند و حاال 
منتظر اســت تا زودتر زایمان کند، ولی با وجود این می ترسد بعد از زایمان نوزاد را از او 
بگیرند، حتی در جواب مددکار که تأکید دارد برای زایمان کمکش می کند، می گوید: «اگر 

بیمارستان برویم، بچه را از من می گیرند».
لیال روی بقچه لباســی در انتهای این اتاقک لم داده و با انگشــتان تیره اش که شاید 
روزهای زیادی  اســت شسته نشده، ســیگاری دود می کند و بخشی از هوای اتاق سراسر 
دود می شود، این زن کمتر از دیگران حرف می زند و وقتی می پرسیم می خواهی این بچه 
را خودت نگه داری یا نه؟، بی تفاوت جواب های کوتاهی می دهد و می گوید: «بچه برای 
همســرم است، یک بچه دیگر هم دارم که با زن و مردی زندگی می کند، اصال از دخترم 
خبر ندارم که االن کجاســت و چه می کند، فقط می دانم با خانواده دیگری االن زندگی 
می کند. می خواهم این بچه را نگه دارم، یعنی به دنیا که آمد آن را می فرســتم ورامین 
پیش مادرم ولی اگر بیمارســتان یا جاهایی به این شــکل بروم بچــه را از من می گیرند، 

برای همین نمی روم».
شاید این مادر هفت ماهه  که رمقی در جانش نمانده هرگز حس دقیقی از مادرانگی 
را در خودش تجربه نکرده و دیگر حتی تاریخ دقیقی از شروع اعتیادش هم به یاد ندارد، 
اما با همان اندک احســاس مادرانه می گوید: «بچه پسر است، دکتر نرفتم ولی به نظرم 
بچه پسر است». حاال این مادر هر ماده ای که پیش از این می کشیده االن به مصرف دوا و 
شیشه رسیده است که در اوج جوانی، او را به اوج تباهی رسانده است و حتی سرنوشت 

فرزندی که در شکم دارد هم نامعلوم خواهد بود.
تولد  یک  پاکی

بهبودیافته ها حاال یکی یکی ظرف های غذایی را که همراه خود آورده بودند،بین این 
آدم ها تخس می کنند، بهانه ای که برای سرکشی در این پاتوق ها و بررسی وضعیت زنان 
و کودکان گرفتار در این بیابان درندشــت صورت می گیرد. ســرمای هوا از بین شیارهای 
ســقف و دیوار این اتاق خالی تمام فضا را احاطه کرده و بویی شبیه به نم گرفتگی از هر 
طرف این چهاردیواری به مشــام می آید. حاال هرکسی با کناردستی خود جمله ای رد و 
بدل می کند و همهمه ای در فضا حاکم است که مددکار همراه ما در همان زمان جعبه 
کیکی را که از اول مســیر همراه خود آورده باز می کند. حاال همه منتظرند زهرا، یکی از 
بهبودیافته های جمع، شــمع سه سال پاکی خود را فوت کند. هر پنج نفر از ساکنان این 
اتاق با لبخند به چشــمان بســته زهرا نگاه می کنند که قبل از فوت کردن شمع در حال 
آرزویی است، شمع فوت می شود و هر پنچ نفر دست می زنند، مددکار بلند آرزو می کند 
که شــمع بعدی برای پاکی یکی از همین ته خطی ها خاموش شود و همه آدم های این 

اتاق یک صدا «الهی آمین» بلندی می گویند... .
از  دردی  که  درمانش  را  هم  نمی خواهند

هرکدام تکه کیکی را در دهان می گذارند و از شــرایطی کــه جبر و اختیار برای آنها 
ترســیم کرده می گویند که حاال در این سوز زمستانی دنیایی جز بیابان های تاریک اطراف 
خالزیر را ندارند. طبق آنچه به گوش می رسد، یکی از مشکالت این روزهای آنها افزایش 
قیمت مواد مخدر و روان گردان اســت که با شدت بیشتر موج مهاجرتی آن هم گران تر 

شده. یکی از پسرهایی که گوشه دیوار نشسته، هرازگاهی توله سگ ها را در بغل می گیرد 
و دســتی بر سر این ســگ ماده می کشــد، درباره قیمت مصرفش، با لحنی تقریبا جدی 
اشــاره می کند: «آبجی حقیقت اینکه اول ۲۵ تومن بود، االن یک ســال و خرده ای است 
که شــده ۲۰۰ تومن، االن مــن ۹۵۰ تومن پول بردم پنج گرم دوا گرفتم و نیم گرم شــیره 
کال، در صورتــی که با ۹۵۰ تومــن قبال ۳۰ گرم دوا و ۱۰ گرم شیشــه می گرفتم، آخرش 
هم چیزی تــه جیبم می ماند. واقعیت را بگویم امروز رفتم به خاطر مواد گوشــی ا م را 
فروختم، حدودا دو میلیون ازم گرفت، اول خواســتم انگشترم را که لنگه اش را هم زنم 
دارد بفروشم، ولی رفیقم آقا مهدی نگذاشت بفروشم، برای همین گوشی را فروختم». 
بعد از اتمام صحبت هایش دوباره ســرگرم سگ کنار دستش و توله هایی که تمام مدت 
در حال شــیرخوردن بودند، می شــود. عباس، پســر جوان دیگری که موهای مشکی و 
نامنظمی دارد، به نظر تخریب کمتری نســبت بــه هم اتاقی های خود دارد و حرف را از 
سر می گیرد که «ببین خواهر من اگر قیمت مواد به عرش هم برسد، یک معتاد موادش 
را می خرد و اســتفاده می کند، با گران شــدن مواد، ما جایگزینــی مصرف می کنیم، مثل 
متادون که مرگ خاموش است. من چندباری به خاطر مصرف متادون در کمپ ماندم، تا 
تشــنج نکنیم از بدن خارج نمی شود، حاال ایشاال پاکی همه بچه ها...، برای این بچه های 

کارتن خواب دعا کنید که توی سگ سرما شب را روز می کنند...».
جنازه هایی  که  از  سرما  یخ  زدند

این آدم ها اگر سر کوک باشند، تا ساعت ها از زمین و زمان حرف می زنند. با اتمام هر 
جمله، نفر بعدی داســتان دیگری را شــروع می کند، احمد آقا یکی از آدم های این اتاق 
از مرگ های این حوالی به دلیل ســرمای زمســتان می گوید که بارها شاهدش بوده اند. 
«اینهــا زیر پل یــا در چاله ها می خوابند، اصال همین جا ماندن ما هم هزار مشــکل دارد 
و مجبوریم. االن ۱۱ ســال اســت که در همین اتاق هســتیم». وقتی از مرگ این آدم ها 
می پرســیم هر کدام روایتی تعریــف می کنند و همهمه، صداهــا را مبهم می کند ولی 
همه درباره اســماعیل جوانی که در شب یلدا یخ زده حرف می زنند. احمد آقا با صدای 
رســاتری جمالتش را تکمیل می کند که «دقیقا دو شــب قبــل از آن هم عمو علی به 
همین شــکل مرد...». مددکار همراه ما بین صحبت ها اشاره می کند که بعد از مرگ این 
دو نفر شــهرداری زیر بار مرگ آنها به دلیل ســرما نرفت و آن را به سکته یا مصرف زیاد 

مواد مرتبط دانست.
دردهای این نقطه از شــهر بی شــمار اســت، آدم های اینجا، درک دیگری از ناامنی 
محیــط دارند و هرکدام بارها به شــکل های مختلــف با زورگیرهــا و دزدهایی مواجه 
شــده اند، لیال از خفت گیــری می گوید که برای دزدیدن ضایعاتــی که جمع کرده، قصد 
خفه کردنش را داشــته، بعد از آن هرکدام ماجراهایی مشابه را که برایشان اتفاق افتاده، 
بازگو می کنند، یکی دیگر از این زن ها به زورگیری برای گرفتن مواد یا اجناسی که همراه 
داشــته اشــاره می کند: «من را هم خفت کردند، اول چشــمم را گرفتند، یکی دستم را 
می کشــید، دیگــری پاهایم را، ولی یکی دیده بود و بچه هــا را خبر کردند و من را نجات 

دادند. از این اتفاقات زیاد می افتد...».
راهی  برای  اعتماد  در  میان  این  آدم ها

با هر قدم که از این آلونک دور می شــویم، صدای خنده بهبودیافته های همراهمان 
هم بیشتر می شود، یکی از آنها چیزی می گوید و دو نفر دیگر خنده ای بلند سر می دهند. 
بین این صداها، مددکار با آهســتگی از شرایط «لیلی» این مادر باردار می گوید که: «االن 

دو هفته است که این دختر را پیدا کرده ایم و اصال به بهانه او اینجا می آییم، تمام تالشم 
را کردم تا به ما اعتماد کند تا از حال و روزش باخبر شــویم و خدمات برســانیم. اگر ما 
بدانیــم دقیقا چه زمان زایمــان می کند، به بچه کمک خواهیم کرد که راهش ســمت 
پاتوق نیفتد، چون تکلیف این مادر که مشــخص است، اصال تصمیمی هم برای پاکی یا 
بهترشدن ندارد، حتی بعد از این بچه باز هم بچه به دنیا خواهد آورد. آن یکی کودکش 

که به دنیا آمده االن در شیرخوارگاه است».
این مددکار در مورد نحوه زندگی در این پاتوق ها اشــاره می کند که: «به این شــکل 
بــا هم زندگی گروهی می کنند که همین خطرهای خودش را دارد، اگر به این شــکل با 
هم رابطه ای داشــته باشند بیشــتر احتمال ابتال به اچ آی وی وجود دارد. برای همین ما 
تعامل برقرار می کنیم تا بتوانیم اقالم پیشــگیری بینشــان توزیع کنیم، حتی در رابطه با 
اچ آی وی بارها آموزش دادیم. االن ما بیشتر به دنبال زنان و کودکانی هستیم که در این 
پاتوق ها زندگی می کنند. اینجا پاتوق های دور از دسترس و پرخطر است، در واقع یکی از 
بزرگ ترین پاتوق های شــهر است، وقتی که ما مرکز داشتیم این افراد را به مرکز خودمان 
می بردیم ولی االن شــرایط به شــکلی اســت که مثال برای خدمات به زن کارتن خوابی 
که باردار اســت باید فقط منتظر بمانم ببینیم چه زمان وقت زایمانش است و آیا با این 

شرایط به من اعتماد می کند یا نه».
۸  سال اعتیاد  جوانی  که  فقط  ۲۰  سال  دارد

در این تاریکی از کنار ســتون های بلند کوره های آجر پزی که در اطراف این بیابان قد 
علم کرده می گذریم، سرمای هوا هر لحظه بیشتر می شود و ساعت تقریبا ۹ شب را نشان 
می دهــد. ما چند دقیقــه ای جلو می رویم تا باقی مانده غذاهــا را بین این آدم ها پخش 
کنیم. از کنار چادرهای رنگ ورو رفته که در تاریکی به زحمت قابل تشــخیص هســتند، 
می گذریــم و هرچه در این مســیر پیش می رویم تعداد غذاهای داخل کیســه هم کمتر 
می شــود. چند تا از بهبودیافته ها به ســمت دیوار و دری می روند که از پشت آن نوری 
محیط را روشن کرده، همراهان اشاره می کنند که این پاتوق دیگری است. دختری جوان 
با موهای رنگ شده، آرایش مرتب صورت و کتی قرمز از در بیرون می آید، با لبخندی یک 
پرس غذا می گیرد و به ســرعت ناپدید می شــود. مددکار به این فضا اشــاره می کند که: 

«ببینید اینجا چنین مسائلی دارد و ما برای سرکشی، هفته ای چند بار اینجا می آییم».
از در این آلونک داخل می رویم، فضای کوچکی اســت که وسط آن را خاکستر آتشی 
نیمــه کاره پر کرده، پســر جوانی از اهالی همین پاتوق، با تکه کاغذی قصد روشــن کردن 
باقی مانده آتش را دارد، بقیه آدم های اینجا داخل اتاقک ماندند تا شامی را که گرفته اند 
بخورند. از این تعداد، اشکان ۲۰ساله که حاال بیش از هشت سال اعتیاد بخش بزرگی از 
زندگی او را گرفته است با بی حوصلگی بیرون مانده و سعی در روشن کردن آتش دارد. 
جوانــی که ضایعات جمع می کند تا پــول روزی ۴۰۰ یا ۴۵۰ هزار تومان موادش را تهیه 

کند و هرگز طعم یک زندگی با شرایط معمولی را هم نچشیده است... .
اینجا  دیگر  جای  ته خطی هاست

در حال برگشــت به سمت جاده اصلی هستیم، در بین راه هم هرازگاه جوان و پیری 
خمیده حال جلو می آید و غذا می گیرد، مددکاری که حاال ســالیان ســال اســت در این 
مناطق فعالیت می کند به تأثیر سرمای زمستان و طرح های جمع آوری بر خلوتی بیشتر 
این منطقه اشــاره می کند که: «االن که سرما خیلی زیاد شده این افراد آلونک هایی مثل 
زیــر زمین، زیر پل یا جاهایی را که باران خیسشــان نکند، پیدا می کنند. برای همین اینجا 

خلوت تر شــده که البته این در ظاهر اســت و واقعیت این است که اتفاقا چند گرمخانه 
را به مرکز ماده ۱۶ تبدیل کردند و ظرفیت چند گرمخانه را پایین آوردند که همین باعث 
شــده پاتوق ها پرترددتر شــود. اما به دلیل افزایش بگیر و ببندهــا، این افراد در جاهای 
سخت دســترس تر می روند. در این چند هزار متر فرد معمولی چیزی پیدا نمی کند و از 

این جهت فکر می کنند کارتن خوابی در این منطقه کمتر شده است».
این فعال حوزه آســیب اجتماعی اضافه می کند: «مناطقی به این شــکل برای زنان 
خطر بیشــتری دارد، چون اگر تردد باشــد امنیت نســبی بیشــتر خواهد بود. االن اینجا 
زورگیــری یا تجــاوز اتفاق بیفتد صدای کســی به گوش نمی رســد. در واقع اینجا جای 
ته خطی هاســت کــه تخمین باالیی دارند. اینجا تقریبا جایی اســت که دیگر هر کســی 
نمی تواند برایشــان کاری انجام دهد و این دیگر کار ماست تا بتوانیم ارتباط برقرار کنیم، 
اعتمادشــان را جلب کنیم تا به آنها کمک کنیم. مثال دیروز اینجا یک مادر و بچه هفت 
ماهه که او هم درگیر بود دیدیم که مادر گفت اگر کمک کنید من همین االن می خواهم 
تــرک کنم. دقیقا زمان طالیی برای اینکــه بتوان به یک فرد کمک کرد. یک کمپ مادر و 
کودک که فرزندش هم از او جدا نشــود، پیدا کردیم و البته پذیرش به سختی انجام شد 

ولی در آخر رایگان این مادر و دختر را پذیرش کردند».
از کنــار چــادری در این زمین خاکی می گذریم که این مــددکار به زنی که در کنار آن 
نشسته اشــاره می کند و می گوید: «سال گذشته این زن با دختر ۱۱ساله اش کارتن خوابی 
می کرد، مادر را به مرکز آوردیم که اعتیادش باال بود و شــرایط خوبی نداشــت. چند روز 
گذشــت و به بهانه خرید از مرکز بیرون رفت و دو هفته بعد برگشــت، ما هم بچه را به 
بهزیســتی تحویل دادیم و االن بچه درس می خواند و شــرایط خوبی دارد، اما مادرش، 

همان طورکه مشخص است دوباره باردار شده و همچنان کارتن خوابی می کند».
مددکار به نحوه تهیه هزینه های مواد مصرفی این آدم  ها اشــاره می کند که: «دزدی، 
قاچاق مواد، قمار و کارهای به این شکل می کنند. تا وقتی که در این حوزه کار کارشناسی 
صورت نگیرد چرخه آسیب بیشتر می شود. یک زن آسیب دیده به مولدی تبدیل می شود 
که کودکی آسیب دیده را به دنیا می آورد و تحویل جامعه می دهد. تا مسئوالن فکر جدی 
کنند این چرخه در حال تکرارشــدن اســت. هرچه جلوتر می رویم از فضای کارشناسی 
دورتر می شوند و همین بر افزایش شکاف بین مسئوالن و متخصصان و افراد باتجربه در 
این حوزه اثر دارد. در واقع وقتی هرکســی پراکنده مثل تکه ای از یک پازل کار می کند به 
یک نتیجه مطلوب نمی رسیم، چون عمق آسیب ها خیلی بیشتر از این است که یک گروه 
به صورت جدا خدمات دهد. همچنین طی این ســال هایی که این حوزه را می شناســم 
هیچ سالی شرایط به دشــواری این دوره نبوده است، وقتی سیاست گذاری اشتباه دارند 
و دسترســی فعاالن این حوزه را ســخت تر می کنند، اینها اعتماد کارتن خواب ها را کمتر 
می کند و آنها را فراری می دهد. در واقع پول و فرد دلسوز وجود دارد ولی آنکه اقدام و 

مدیریت درست داشته باشد نیست».
حاال بیشــتر کیسه های غذا به دست آدم های این بیابان رســیده، ولی درد اصلی آنها 
پابرجاســت، دردی که حتی بیشترشان تصوری از درمانش در ذهن ندارند، این آدم ها حاال 
مرگی را در زنده بودن خود تجربه می کنند که تنها سیاهی بر جای خواهد گذاشت، اما شاید 
با حمایت جدی ارگان های دولتی و همراهی بیشتر با مؤسسات و انجمن های دغدغه مند، 
حجم بســیاری از این معضل جامعه برطرف شــود و اغلب این ته خطی ها امیدی برای 

بهبودی پیدا کنند.

نســترن فرخه: شــاید بزرگ ترین و پرخطرترین پاتوق شهر تهران همین جا باشد، بیابانی وسیع که پشــت هر دیوار و گودالش، داستانی از این آدم های 
ته خطی نهفته دارد. جایی در بین اتوبان های پرپیچ وخم آزادگان که آدم های افیون زده با مرگ زاده می شــوند و با مرگ می میرند، بی نواهایی که هرگز 
درک درستی از زیستن پیدا نکردند و حاال عاقبت بیشتر آنها به مرگی بی صدا در زیر پل های شهر یا یخ زدن در سرمای این بیابان ختم می شود. «خالزیر» 
منطقه ای از این شــهر بزرگ است که کمتر کســی پا به آن می گذارد و هر روز آبستن معضلی جدید اســت. معضل هایی که با وجود برخی انجمن ها یا 
مؤسسات فعال در این مناطق تا حدودی در حال کنترل بوده، اما حاال به باور برخی فعاالن اجتماعی و مددکارها «با افزایش محدودیت کار آنها و اعمال 
برخی سیاست های نادرســت دولتی، بی اعتمادی این آدم های ته خط رسیده بیشتر شده و برای همین پاتوق هایشان را در مناطق دوردست تری ایجاد 
می کنند که خدمات رسانی به آنها را سخت تر کرده اســت». اما همچنان با وجود برخی موانع، افرادی حمایتگر این مصرف کننده های ته خطی هستند و 

مرتب برای خدمات رسانی به این منطقه پا می گذارند.

گزارش میدانی «شرق» از منطقه خالزیر؛ روایتی از
 یک شب زندگی آدم هایی که با اعتیاد به ته خط رسیده اند

در تکاپوی زندگی

مجازات زنان بزهکار کمتر  از  مردان نیست
شــرق: در بحث مســئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که «جنســیت» زن تأثیری در مسئولیت 
کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی شود. بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی 
که دارای خصیصه کیفری اســت، مســئول و قابل مجازات شناخته می شــوند. این رویکرد در حالی است که در 

اغلب فرهنگ ها درباره برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد.
گفته می شــود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت 
فرهنگ هاســت، به طوری که «زن» تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی، عادتا واکنش احساسی 
متناسب با آن اوضاع و احوال یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله 
این نوشــتار و تخصص نگارنده نیســت و اشــاره به این موضوع در این مقال و درباره تأثیرنداشــتن جنسیت در 
مســئولیت کیفری است؛ در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مســئولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه 
در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیســتم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفکیك 
قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسئولیت های کیفری و مجازات های متفاوت شده است که تفصیل این 

موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد.
همان طور که بنا بر شــرایط و عوامل مؤثر اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی در هر جامعه، موقعیت های «زن 

و مرد» متفاوت اســت، نوع و آمار جرائم هریك از آنها نیز مختلف اســت و این اختالف فاحش در میزان جرائم 
ارتکابی آنان به وضوح دیده می شــود؛ زیرا آمار جرائم زنان درصد بســیار کمتری نســبت به آمار جرائم مردان 

تشکیل می دهد.
به نظر می رســد رقم کمتر جرائم زنان ســوای جنسیت، ناشــی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف 
زندگی اجتماعی، اقتصادی و تجاری است و در عوض، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه 
امور داخلی خانه و خانواده، تکالیف و مســئولیت و بلکه مشــقات بیشــتری به زنان تحمیل می شود. اما در این 
نوشــتار کوتاه، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در 
اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شــوند، اشاره کند تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که 
«بزه دیده» جرمی هســتند، در برخی موارد از «بزهکاری» نیز آنهــا در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم 

می شوند.
با وجود تأثیر جنســیت زن در اعمال مســئولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما، در برخی ممالك 
این نوع مســئولیت تحت شرایط خاص یا درباره جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسئولیت مخففه 
(diminished responsibility) تبدیل شده و موجب تغییر عنوان مجرمانه (ماهیت جرم) و مجازات تقلیل یافته 

می شــود؛ در حالی که در مقررات کیفری فعلی کشور ما، اساسا مســئولیت مخففه پیش بینی نشده و مسئولیت 
کیفری بر مبنای «مسئولیت» استوار است.

بنابراین در احراز عوامل رافع مســئولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم یا اکراه و اجباری که عادتا 
قابل تحمل نبوده و موجب اختالل در اراده مرتکب شــده و او را وادار به ارتکاب جرم کند، قانونا امکان پذیرش 

حاالت بینابین و نسبی وجود ندارد.
به ســخن دیگر، قاضی رســیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار، منجر به اختالل نســبی اراده مرتکب 
جرم، مســئولیت کیفری او را بر اســاس مســئولیت مخففه تشــخیص و بر مبنای مقررات قانونی، مجازات او را 
تقلیــل دهد. درباره ابتال به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده ۵۱ قانون مجازات اســالمی تصریح 
شــده جنون به هر درجه که باشد (هرچند جنون نسبی) رافع مسئولیت کیفری است، اما از آنجایی که جنون در 
قانون تعریف نشــده و درجات آن مشــخص نشده است، رویه قضائی بر اساس احراز جنون تام و عدم مسئولیت 
کیفری کامل اســتوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتالست، 
اگرچه با صراحت ماده ۵۱ قانون مرقوم باید مجرم مبری از مســئولیت کیفری شــناخته شود، اما اغلب مرتکب 
دارای مســئولیت کیفری کامل شناخته می شود، به هر حال پذیرش مســئولیت مخففه از نوع آنچه در باال بیان 

شده، جایگاه قانونی ندارد.
الزم به ذکر اســت که در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده ۳۶ آن قانون ابتال به اختالل نسبی 
شــعور – قوه تمییز و اراده در زمان ارتــکاب جرم – از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شــمار 
می آمــد؛ در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رســیدگی به جرم، چنین مقرراتی حتــی در جرائم تعزیری 
پیش بینی نشــده است و مقررات ماده ۵۴ قانون مجازات اســالمی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و 
مجازات های بازدارنده ناظر به موردی اســت که اکراه یا اجبار عادتا قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که 
سبب زوال مسئولیت کیفری مرتکب (مکره و مجبور) می شود. از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب 
جرم نســبی باشــد، نمی توان قائل به پذیرش مسئولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد و استناد به کیفیات 
مخففه ماده ۲۲ قانون مجازات اسالمی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسئولیت کیفری کامل مرتکب جرم است. اما 
هدف از اشــاره به این مباحث جزایی این اســت که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط 
خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شــرایط و وضعیت موجب اختالل نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب 
جرم شود؛ به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم یا مداخله غیرمستقیم او ممکن است سبب انگیزش زن به 
ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد. این نوع اکراه هرچند در حد اکراه 

«تحمل ناپذیر» نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم از طرف زن نادیده گرفت.
در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان، مقرراتی پیش بینی شده که بر اساس  آن اثبات اینکه زنی جرمی 
را در حضور شوهر خود و تحت اکراه او (و نه الزاما اکراه تحمل ناپذیر) مرتکب شده است، می تواند دلیلی برای 
نفی مســئولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه، در واقع اخالقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و 

خیانت به کشور پذیرفته نشده است.
در کشــور ما، با وجود تحوالت فرهنگی و اجتماعی ســال های اخیر، فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی 
متوسط اکثرا مبتنی بر تمکین زن از وضعیت های ناهنجاری است که شوهر در آن قرار گرفته یا خود شوهر باعث 
و بانی آن شــده اســت؛ مانند اینکه زنی به ناچار برای شــوهر معتاد خود مواد مخدر تهیه کند یا با وجود علم 
به اینکه شــوهرش اموالی را سرقت کرده یا به طرق نامشــروع به دست آورده است، ناگزیر از قبول این اموال یا 

فروش آنها به غیر باشد.
این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه ای مانند قتل نیز به صورت مســاعدت زن برای فرار شوهر از مجازات 
دیده می شود؛ همان طوری که در مورد قدیمی ترین زن زندانی ایران که متهم به قتل بود و بعد از تحمل ۱۳ سال 
حبس به تازگی آزاد شد، این موضوع صدق می کند؛ زیرا فاطمه در واقع تحت اکراه معنوی شوهرش مجبور شده 

بود ارتکاب قتلی را بر عهده بگیرد، اما با کشف چگونگی قضیه و بی گناهی او در قتل، آزاد شد (ر. ك به تحلیلی از 
نگارنده: آزادی زن زندانی بعد از ۱۳ سال حبس – روزنامه آفتاب یزد، ۱۸ بهمن ۸۴). مستقل از موارد مطرح شده، 
می توان اذعان کرد در برخی شــرایط و به ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم، زنان به تشویق شوهر یا تحت 

اکراه یا اجبار او رأسا به ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی تن داده اند.
همان طور که در قضیه ۳۴۰ دخترربایی در ۲۳ اســتان و سرقت طالجات دختربچه ها، آناهیتا اظهار می کند 
در ارتکاب جرائم یا تکرار آنها مجبور به تمکین از شــوهر خود (عامل اصلی دخترربایی و تعرض به تعدادی 
از زنان) یا مســاعدت به او بوده اســت (ر. ك به روزنامه اعتماد ملــی، ۱۳۸۴/۱۱/۶ ص ۱۴). و کالم آخر اینکه 
در آسیب شناســی علل بزهکاری از سوی زنان شــوهردار نیز تنها به مباشرت او در همسرآزاری و برخی موارد 
زن کشــی خالصه نمی شــود، بلکه در زمینه ارتکاب بزهکاری از ســوی زنان شــوهردار نیز این نقش (اعم از 
مستقیم یا غیرمستقیم) مالحظه می شود و زنان در برخی جرائم ارتکابی تحت اکراه معنوی شوهر که موجب 
اختالل نســبی در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم می شــود، قرار می گیرند و ضــروری می نماید قانون گذار در 
اصالحات جزایی درباره پذیرش مسئولیت مخففه در این گونه حالت ها و موارد مشابه در برخی جرائم مقرراتی 

وضع کند.

کارتن  خوابی فقط محدود به یک قشر خاص مانند معتادان، بزهکاران، افراد الکلی و... 
نیســت؛ بلکه گاهی اوقات دیده شده اســت که مردان به دالیلی مانند ورشکستگی مالی 
یا زنان به دالیل مختلف مانند جدایی و نداشــتن ســرپناه بــه بی خانمانی و خیابان خوابی 
روی می آورند. حتی گاهی اوقات کارتن خوابی که خود معلول دالیل متفاوتی است، باعث 
بسیاری از بزه های اجتماعی می شود و به روایتی دیگر این آسیب به تنهایی می تواند مولود 
بســیاری از بزه ها و آسیب های اجتماعی در سراسر دنیا باشد. کارتن  خوابی ارتباط مستقیم 
بــا اوضاع اقتصادی حاکم بــر جامعه دارد. مرکز آموزش نیروهــای متخصص برای امور 
خیــر و نیکوکاری در این مطلب به طور کامل به این موضوع پرداخته که در هر جامعه ای 
که وضعیت اقتصادی نابســامان و غیرمتعادلی وجود داشته باشد، کارتن خواب نیز بیشتر 
به چشــم می خورد و از ســوی دیگر دولت ها بــه این افراد به دلیل نشــان دادن چهره ای 
ناخوشایند به جوامع دیگر به چشــم دردسر نگاه می کنند. از این نیز مهم تر به دلیل اینکه 
اکثر کارتن خواب ها یا به دالیلی که مخالف با هنجارهای جامعه اســت، به این سرنوشت 
دچار شده اند یا بعد از انتخاب این روش زندگی معموال برای کسب مایحتاج حداقلی خود 
مجبور به انجام کارهایی مخالف با هنجارهای اجتماعی هســتند؛ بنابراین در اکثر کشورها 
ایجاد راهکارهای موقتی یا دائم بر عهده ســازمان های مردم نهاد و عام المنفعه است که 

درباره کشور عزیزمان شاهد افزایش روزافزون فعالیت این سازمان ها بوده ایم.
۱. نحوه  برخورد  و  ریشه  اصلی  این  پدیده

همان طورکه گفته شــد کارتن خواب در سراســر دنیا وجود دارد و تفاوت اصلی در باره 
این پدیده در کشــورهای مختلف به تفاوت برخورد کشورها با این پدیده اجتماعی یا ریشه 
اصلی ایجاد این پدیده برمی گردد؛ زیرا بسیاری از کشورها پذیرفته اند که کارتن خواب، نتیجه 
عملکرد همه افراد و تمام بخش های جامعه است. جوامعی که بار مسئولیت خود را در 
این زمینه پذیرفته اند، به این می اندیشــند که چطور می توان ســرعت رشد کارتن خوابی را 
مهار کرد و آســیب های ناشی از این پدیده را به حداقل رساند. (برگرفته از مصاحبه عباس 
دیلمی زاده مدیرعامل جمعیــت تولد دوباره با جام جم آنالین)؛ پس دانســتن روش های 
برخورد دولت و مؤسســات عام المنفعه با این آســیب اجتماعی، اساسی ترین و مهم ترین 
قدم در بهبود آن است. با بیان رویکردهای علمی در این زمینه می توان به روشی درست در 
برخورد با این پدیده به نســبت سیاست های کلی در هر سازمان عام المنفعه دست  یافت و 

بهره وری در برخورد با این آسیب در خیریه ها افزایش پیدا خواهد کرد.
۲. تعاریف  کارتن خوابی

در میــان محققان تفاوت زیادی درخصوص تعریف مفهــوم کارتن خوابی وجود دارد. 
تعاریــف حداقلی، صرفا افرادی را در برمی گیرند که شــب ها را در خیابان می گذرانند؛ اما 
تعاریف حداکثری، افراد بسیار دیگری را که شرایط مسکن مساعدی ندارند، شامل می شوند. 
بی خانمانــی یا کارتن خوابی به عنوان یک پدیده پیچیــده دارای تعاریف متعدد و متفاوتی 

است که سازمان های مختلف و کشورهای متعدد آنها را ارائه داده اند.                   
تعریف  اول

بی خانمانی به ســه گروه از افراد اطالق می شود؛ افرادی که به  گونه ای، برای سکونت 
و اقامـت خـــویش سـرپناهی فـراهم کرده اند و در آلونـک هـــا، حلبی آبادها، زاغه نشین، 
گودنشین، کپرنشین و حاشیه نشین هستند؛ افـــرادی کـــه در خیابان ها و در شرایط سخت 
زندگی می کنند، غالبا به  صورت کارتن خواب هستند و افـــرادی کـــه بـــه سـبب کمبـود 
ســرپناه های واقعی، نزد آشــنایان یا بســتگان به ســر می برند. البته این گروه ها می توانند 
هم پوشـانی هم داشته باشند. از منظر سازمان شهرداری افراد بی خانمان به کسانی اطالق 
می شــود که معموال در معابر و اماکن عمومی، به  صورت شــبانه روزی یا صرفا به  صورت 

شـبانه زندگی می کنند و دارای ویژگی ها و مشخصه های زیـر هستند:
متکـدیان، کارتن خواب ها، افـراد بی سرپرست و طردشده از خــانواده، افــراد گم شده و 
سرگردان، افراد درراه مانــــده و امثال آن (سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی، 

.(۱۳۹۰
تعریف دوم

از ســوی ســازمان اروپایی گونه شناســی بی خانمانی (ETHOS) افــراد بی خانمان را 
بر اساس محل زندگی شان به پنج گروه تقسیم می کند:

۱. بی سرپناهان: افرادی که فاقد هرگونه سرپناه هستند.
۲. بی خانــگان: افــرادی که مکانی برای خواب ندارند؛ اما در یک ســرپناه موقت اســکان 

یافته اند.
۳. ســاکن در مکان های ناامن: کســانی که در محل هایی زندگی می کننــد که همواره در 

معرض تهدید و طرد قرار دارند.
۴. زندگی در شرایط نامناسب: زندگی در مکان های غیرقانونی، تریلرهای مسکونی و... .

۵. زندگــی در مکان های جمعی کــه نه از روی انتخاب بلکه به علــت نبود توانایی برای 
فراهم آوردن مکان زندگی جداگانه از روی اجبار اختیار شده است (آنکر، ۲۰۰۸).

همان گونه که مشــاهده می کنید، این تعریف ها تعریف حداکثــری از بی خانمان ارائه 
می دهند که برخالف عرف حاکم بر جامعه و شــناختی اســت که مردم از واژه بی خانمان 
دارند. هرکدام از حاالت فوق (به ترتیب از ۱ به ۵) پتانســیل تبدیل شــدن به گزینه هایی با 

شرایط بدتر را در صورت عدم رسیدگی دارند.
۳. رویکردهای نظری در تحلیل پدیده بی خانمانی

همان طورکه مشاهده کردید، بی خانمانی دارای تعاریف متعددی است که هریک از این 
تعاریف در تعیین نوع سیاست های اجتماعی بسیار مؤثر است و از سوی دیگر هر سیاست 
تابع رویکردی نظری است که در ذیل رویکرد نظری سه رویکرد کارکردگرایی، تضاد و طرد 

اجتماعی مورد توجه قرار می گیرند. در ادامه به بررسی این سه رویکرد می پردازیم.
رویکرد  کارکردگرایی

مطابــق رویکرد وفاق، رفتارهایی کــه مغایر با همه عناصر جامعه هســتند، به عنوان 
آســیب های اجتماعی شناخته می شــوند. در میان این نظریات، کارکردگرایی روی عواملی 
مانند بیماری روانی، الکلیســم، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت خانگی و فقدان یک شبکه 
حمایــت خانوادگی، به عنوان عوامل مؤثر بر بی خانمانی تأکید می کند. این رویکرد بیش از 
اینکه روی عوامل ساختاری بی خانمانی تأکید کند، بر عوامل فردی برای تبیین بی خانمانی 
تمرکز می کند. از این دیدگاه، افراد بی خانمان و به اصطالح کارتن خواب، نوعی تهدید برای 

جامعه محســوب می شوند. برای اینکه آنان از جامعه دور افتاده اند و تحت نظارت قواعد 
و قیود اجتماعی نیســتند. از آنجا که بی خانمان ها جزئی از سیستم نیستند، هیچ تضمینی 
برای رفتارهای آنها وجود ندارد و احتماال تهدیدی برای جامعه محسوب می شوند. ازاین رو 
کارکردگرایان معتقدند بی خانمانی ناشی از وضعیت آنومیک، بی سازمانی اجتماعی و فقر 
است. در زیر به چند مورد از نظریاتی پرداخته می شود که ذیل رویکرد کارکردگرایی ساختی 

مطرح  شده اند.
نظریه  بوم شناختی

هابر و تورو (۲۰۰۴) جنبه های بوم شــناختی را به عنوان چارچوبی کلی توصیف کردند 
که می تواند به راهنمایی در تحقیق، مداخله و سیاست های مربوط به بی خانمانی بپردازد. 
آنها متوجه شده اند که نظام اجتماعی پیچیده ما نیاز به تحلیل اجتماعی گسترده ای نظیر 
تمرکز بر عوامل فردی و خانوادگی و اجتماعی دارد. اگرچه این موضوع همیشــه به عنوان 
جنبه اکولوژیکی تعریف نمی شــود، تعدادی از محققان بر مسائل گسترده تر، شامل نیاز بر 
نشان دادن نیازهای ضروری افراد و راه حل های طوالنی مدت تمرکز می کنند و برخی دیگر بر 

سؤاالت مربوط به مقصران آسیب ها یا مسائل نظام مند گسترده تر متمرکز می شوند.
نظریه  بی خانمانی  بین  نسلی

مطابق با نظریه بی خانمانی بین  نسلی، نبود مراقبت های خانوادگی، خطر بی خانمانی 
را در آینده افزایش می دهد. به  طور کلی فقر خانوادگی ممکن اســت افراد را در دستیابی 
بــه موفقیت در زمینه کار و تحصیل با خطر مواجه کند که در نهایت منجر به بی خانمانی 
افراد می شود. از این دید بی خانمانی افراد به ویژه نوجوان ها و جوان ها به دلیل بی توجهی 
و نبود مراقبت خانواده هاســت که نتیجه آن بی خانمانی است (هابر و تورو، ۲۰۰۴ به نقل 

از علیوردی نیا، ۱۳۸۹).
نظریه  آسیب  روانی

گودمن و همکارانش معتقدند نظریه آسیب روانی دیدگاه مفیدی برای درك بی خانمانی 
است. آسیب روانی، مجموعه ای از واکنش ها نسبت به اتفاقات برهم زننده احساس درباره 
حوادث کنترل نشدنی شخصی اســت. بی خانمانی می تواند نشانه های آسیب روانی را در 
بین افرادی که ســابقه قربانی شدن دارند، تشدید کند. فقط تاریخ فردی نیست که می تواند 
آسیب روانی ایجاد کند و فرد را در خطر بی خانمانی قرار دهد؛ بلکه حادثه بی خانمان شدن 
و موقعیــت بی خانمانی، هر دو می تواند آســیب روانی ایجاد کنــد. همان طورکه در تمام 
نظریه های باال مشاهده می شود، رویکرد کارکردگرایی، بی خانمان ها را به عنوان افراد بی کار، 
الکلی و مسن تعریف می کند. عالوه بر این، بی خانمان فردی جداافتاده است.کارکردگرایان 

آنها را تهدید به  حساب می آورند زیرا از جامعه جدا هستند.
رویکرد تضاد

برخالف رویکرد کارکردگرایی، رویکرد تضاد جامعه را به صورت مجموعه ای از گروه های 
متمایز می داند که در تضاد و تعارض دائمی هســتند. در این رویکرد، کارتن خوابی رفتاری 

فردی محسوب نمی شود بلکه مشکلی ساختاری در جامعه است.
همچون فقر، کارتن خوابی نیز نتیجه گریزناپذیر مالکیت ابزار تولیدی است. از این دیدگاه، 
فقر و وضعیت اقتصادی، علت اصلی کارتن خوابی است. آنها همچنین بر رابطه بین کمبود 

واحدهای مسکونی مناسب برای افراد کم درآمد و بی کاری نیز تأکید می کنند.
نظریه پردازان تضاد بر عواملی چون سوءمصرف مواد، مصرف الکل، بیماری های روانی 
و بی ســازمانی خانواده برای تبیین علل کارتن خوابی کمتر متمرکز می شوند زیرا معتقدند 
این عوامل فردی نیســت که موجب کارتن خوابی افراد می شود بلکه عوامل ثانویه در این 
امر دخیل اســت؛ بنابراین عوامل ساختاری و اجتماعی تأثیر عمده ای بر وضعیت نابسامان 

زندگی کارتن خواب ها و فقرا دارد یا اینکه موجب تداوم کارتن خوابی می شود.
رویکرد طرد اجتماعی

طرد اجتماعی مفهومی فراتر از فقر و تهیدســتی اســت. مفهوم طرد اجتماعی درواقع 
موضوع جدیدی نیســت بلکه می تواند همان موضوعی باشد که اسمیت در قرن ۱۸ به آن 
اشاره  کرده و از آن به عنوان اعالم و اظهار ناتوانی که در جامعه بدون شرمندگی بروز می کند 
یاد کرده اســت (ســن، ۷۵ :۱۹۹۹ به نقل از معتمدی، ۱۳۸۷). واژه محرومیت اجتماعی از 
میانه های دهه ۱۹۸۰ رایج شــده و اغلب به جای واژه فقر مورد استفاده قرار می گیرند. طرد 
اجتماعی در واقع نوعی رانده شدن است و معموال در برابر مشارکت قرار می گیرند. بر اساس 
این دیدگاه، طرد اجتماعی و فقدان قابلیت های اجتماعی با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند؛ 
ازاین رو هرچه فرد از کمبود یا فقدان قابلیت های اجتماعی مانند ســطح ســواد، سالمتی و 
مهارت شغلی برخوردار باشد به همان میزان از منابع مادی، روابط اجتماعی و فعالیت های 

مدنی به دور بوده و در نتیجه دچار طرد اجتماعی خواهد شد. می توانیم بگوییم بی خانمانی 
تحــت تأثیر فقدان یا کمبود قابلیت های اجتماعی به وقوع می پیوندد یا به بیانی دیگر افراد 
هنگامی بی خانمان می شــوند که در اثر کمبود قابلیت های اجتماعی دچار طرد اجتماعی 
شــده اند و ازاین رو بی خانمان و کارتن خواب می شــوند (معتمدی، ۸۱ :۱۳۸۷) بی خانمانی 
و نمود آن به صورت کارتن خوابی تنها به فقدان ســرپناه یا فقدان فضایی، محدود نمی شود 
بلکه به روابط اجتماعی نابرابر نیز اشــاره دارد که برای فرد و افراد شــکلی از حس تعلق 
و همبســتگی ایجاد می کند. بر این اساس فقدان ســرپناه تنها به یک بعد از طرد اجتماعی 
گروهی از افراد جامعه اشــاره دارد که در اکثر موارد با مشکالت متعدد و مرتبط اقتصادی، 
اجتماعی، فیزیکی و روانی مواجه هستند (آنکر، ۲۰۰۸ و سیلور، ۱۹۹۴؛ به نقل از سروستانی 
و نصــر اصفهانی، ۴ :۱۳۸۹) کلپام و اوانز (۲۰۰۰) در بررســی بی خانمانی، ادعا می کنند که 
میان بی خانمانی و گســتره ای از محرومیت ها که طرد اجتماعی خوانده می شوند رابطه ای 
قوی وجود دارد. از نظر آنها این رابطه پیچیدگی های خاص خود را دارد. زیرا بی خانمانی هم 
معلول طرد اجتماعی است و هم می تواند علت آن باشد. شکلی از محرومیت اجتماعی از 
ویژگی های بی خانمان هاست اما از نظر آنها باید در این خصوص بااحتیاط صبحت کرد. خطر 
بی خانمان شــدن برای فردی از اقلیت نژادی که از تبعیض در جامعه نیز رنج می برد بیش 
از فردی اســت که متعلق به گروه اکثریت است. یک جوان فراری از خانه یا مجرم آزادشده 
از زندان نیز ممکن است به یک بی خانمان تبدیل شود. بنابراین اگرچه محرومیت اجتماعی 
نقش مؤثــری دارد اما همواره یک عامــل نهایی وجود دارد که فــرد را به یک بی خانمان 
مبدل می کند؛ این عامل می تواند گسست روابط خانوادگی یا ازدست رفتن دارایی ها در زمان 
زندانی بودن باشــد. بنابراین در بسیاری موارد طرد اجتماعی و محرومیت شرایطی را فراهم 
می کند که یک رویداد تروماتیک در زندگی، به بی خانمان شدن یک فرد منجر می شود. فهم 
ارتباط میان بی خانمانی و محرومیت به سبب روشن نبودن از جهت عّلی رابطه، بسیار دشوار 
اســت؛ مثال گفته می شود بیماری جسمی یا روانی یا اعتیاد به مواد مخدر عوامل مهمی در 
بی خانمان شدن افراد اســت. اگرچه اهمیت این عوامل را نمی توان انکار کرد اما به سادگی 
می توان تصور کرد بی خانمانی عامل اعتیاد یا بیماری فرد باشد. وضعیت اسف بار زندگی در 
شــرایط سرد، نمناك و آلوده می تواند منشأ بسیاری از بیماری های جسمی و تجربه دردناك 

بی خانمانی، عامل بیماری روانی افراد باشد.
رویکرد  چندعلتی  روانی- اجتماعی

ایــن الگو بیان می کند کــه محرومیت فرهنگی و اجتماعی و عاطفــی، با بی خانمانی 
نوجوانــان ارتباط دارد. این محرومیت هــا، نبود عاطفه و مالیمت کافــی، پرورش ناکافی 
مهارت های بین فردی در خانه و محیط را در برمی گیرد که در تشــویق رشد و پیشرفت فرد 
با شکســت مواجه می شود. از لحاظ تجربی، شــوتیزر و هایر دریافتند که والدین نوجوانان 
بی خانمان، در مقایسه با والدین نوجوانان خانه دار، از نوجوانان خود کمتر مراقبت می کنند. 
عالوه بر اینکه خانواده های نوجوانان بی خانمان کشمکش و ناسازگاری بیشتر و پیوستگی 
کمتــری با یکدیگر داشــته اند و این نوجوانان، محیط خانوادگی شــان را نســبتا غیرجذاب 
یافته اند. براســاس این الگو از شــناخت بی خانمانی جوانان، از تجربه های تجاوز جنسی و 
جسمی صریحا نام می برند؛ اگرچه این الگو به طور واضح و مشخص، جنبه هایی از زندگی 
خانوادگی را که مربوط به بی خانمانی جوانان است، روشن می کند و تنظیم زمانی مداخالت 
طبق این الگو، با آنچه از طریق نظریه های توســعه خطر و آســیب روانی بیان می شــود، 

متفاوت نیست (به نقل از علیوردی نیا، ۱۳۸۹).
شناخت صحیح  از  پدیده  کارتن خوابی  و  ابعاد  آن

در این مقاله برای شناخت صحیح از پدیده کارتن خوابی و ابعاد آن، تعاریف علمی این 
پدیده و رویکردهای نظری در تحلیل علل و چرایی ایجاد چنین پدیده اجتماعی موردبررسی 
قــرار گرفت. آنچه در تعاریف کارتن خوابی یا بی خانمانی موردتوجه اســت این اســت که 
تعاریف طیف گســترده ای را از انسان های بی ســرپناه و خیابان خواب تا انسان هایی که در 
شــرایط نامناســب زندگی می کنند در برمی گیرند. در رویکردهای نظری به این موضوع نیز 
نگاه های متفاوتی وجود دارد. در رویکرد کارکردگرایی، کارتن خوابی به عنوان یک رفتار فردی 
برای جامعه تهدید محسوب می شــود، در رویکرد تضاد، عامل ایجاد این پدیده، مشکالت 
ساختاری جامعه دانسته می شود و در رویکرد طرد اجتماعی با نگاهی کالن تر به موضوع 
فقر و کارتن خوابی نگریسته می شــود و قابلیت های اجتماعی و روابط اجتماعی نابرابر را 
موردبررســی قرار می دهد، در نهایت رویکرد چندعلتی روانی-اجتماعی همه تقصیر را بر 
دوش جامعه یا فرد نمی اندازد بلکه هم اجتماع و هم وضعیت روانی فرد را در ایجاد این 

پدیده دخیل می داند.

برخورد کنیم؟ با مقوله کارتن خوابی چطور 
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