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  هاي اجتماعي در شهر تهران خوابي به مثابه يك سبك زندگي: درباره رويكرد جايگزين به مساله آسيب اعتياد همراه با كارتن

  بهاره آروين

  )11/7/96(منتشر شده در روزنامه دنياي اقتصاد 

رغم همه  علي ناشده باقي مانده است همچنان حلخواب  مساله معتادان كارتنمانند هاي اجتماعي در شهر تهران  چرا مساله آسيب
اندازي مراكز نگهداري و  راه هايي كه صرف هزينهرغم  درواقع علي است. حل اين مساله شده ها صرف هايي كه در طي سال هزينه
سي در واقعيت رخ نداده است به  خواب شده است اما تغيير چندان محسو كارتن معتادان اجباري دهي و بازپروري و توانمندسازي سامان
هايي كه تاكنون از سوي شهرداري  حل رسد. سوال اين است كه چرا راه نظر ميها بيشتر نوعي اتالف منابع به  اي كه اين صرف هزينه گونه

پاسخ رايج اند؟ از ديدگاه نگارنده پاسخ اين سوال نه در  اند، ثمربخشي الزم را نداشته و شوراي شهر در ادوار قبل در پيش گرفته شده
كه  در نوع رويكرد به مساله است و تا زمانيبيش از هرچيز بلكه  ،يا عدم وجود اراده در مسئوالن كمبود منابع و بودجه تخصيص داده شده

تخصيصي، هيچ پيامدي جز افزايش اتالف منابع نخواهد  اين رويكرد خاص بر طرح مساله و ارايه راهبرد تسلط دارد، باال بردن بودجه
  .داشت

شود،  خوابي مي شده براي حل معضل اعتياد همراه با كارتنهاي انجام  ثمري اغلب تالش اثري و بي از ديدگاه نگارنده رويكردي كه باعث كم
ها را به افرادي ناتوان و  آن ،خواب دارد اما به شكلي ناخواسته و نادانسته گرانه نسبت به معتادان كارتن رويكردي است كه ظاهري حمايت

خواب تاكيد دارد در  د كارتنمعتااجباري سازي رويكردي كه بر توانمنددرواقع،  كند. همواره نيازمند كمك و حمايت ديگران تبديل مي
خواب به عنوان فردي  بر مبناي اين رويكرد و در نقطه آغاز، معتاد كارتن چراكه شود ميبه ضدخود بدل دقيقا  شكلي ناخواسته و نادانسته

انگران و مسئولين مراكز يعني درم ششود و به همين دليل بايد كسي غير از خود فاقد اراده و توانايي براي سامان زندگي خود تعريف مي
او را در دست گيرند تا وقتي كه بتواند شيوه زيستش را تغيير داده و مشابه ديگر شهروندان زندگي كند. در   صالح كار و زندگي حمايتي،

تر اين است كه او اصال حق  مهماي براي تغيير شيوه زندگي خود ندارد، بلكه مساله  خواب نه فقط توانايي و اراده اين رويكرد، معتاد كارتن
اند كه او بايد مثل ديگر شهروندان زندگي كند  تصميم گرفته ل متخصصان و مسئوالن مراكز درمان اجباريانتخاب ندارد، ديگراني شام

اجبار به  اي مشابه شهروندان معمولي داشته باشد و جز به خواهد زندگي چون به نظرشان بديهي است كه هر شهروند عاقل و سالمي مي
خواب از حقوقي مشابه شهروندان  خوابي همراه با اعتياد تن نخواهد داد. مساله دقيقا اين است كه معتاد كارتن شرايط اسفبار زندگي كارتن

خواب شهروند درجه دوم شهر است كه از حقوقي برابر  معتاد كارتنشود،  مند نيست، به او حق انتخاب شيوه زيستش داده نمي عادي بهره
  ها نيست.  مندي آن اش از شهر هم برابر با حق بهره مندي با شهروندان درجه يا همان شهروندان معمولي برخوردار نيست و حق بهره

اما در بنياد خود مبتني بر نابرابري و گرچه ممكن است در ظاهر خود حمايتگرانه و با هدف بازتواني معتادان جلوه كند اين رويكرد 
ترك و هاي گزاف براي  رغم صرف هزينه علي كه است به گونه اي در تالشهايش براي حل مساله ناتوان ن دليل نيزاست و به همي سركوب

است. اين درحالي است ها در مدت زماني كوتاه به وضعيت قبل از ترك مواجه  با بازگشت چندباره آن ,خواب توانمندسازي معتادان كارتن
خواهانه كه قبل از هر چيز،  خوابي همراه با اعتياد طرح كرد. رويكردي برابري جهه با مساله كارتنتوان رويكري جايگزين را در موا مي كه

مهم شناسد.  اند به رسميت مي اي كه بخشي از شهروندان اين شهر انتخابش كرده خوابي همراه با اعتياد را به عنوان سبك زندگي كارتن
شان از جمله حق انتخاب سبك زندگي  از برخي حقوق اوليه و بنيادي شهروندياست كه اين انتخاب به محروميت انتخاب كنندگان 
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مندي از شهر داشته  خواب شهروند درجه دو نباشد و به همان اندازه شهروندان معمولي، حق بهره نينجامد. مهم است كه معتاد كارتن
ه با اعتياد مساله نيست كه همه تالشها در جهت حذف آن از سطح شهر متمركز خوابي همرا ، خود كارتندر اين رويكرد جايگزينباشد. 

شود بلكه مساله در اين است كه بخش ديگري از شهروندان كه اكثريت هم هستند، سبك زندگي اين اقليت از شهروندان برايشان 
ي حذف نوعي سبك زندگي به نفع سبك زندگي ناخوشايند است، در اين صورت تالش و انرژي و بودجه مديريت شهري به جاي اينكه برا

ريزي شود بايد بر كاهش ناخوشايندي سبك زندگي يك بخش از شهروندان براي بخشي ديگر از شهروندان متمركز شود. مثال  مسلط طرح
حل در جايابي  قت راهو كنند، آن خواب را بيش از حد تحمل، كثيف، نامرتب و ناقل انواع بيماري تلقي مي شهروندان اغلب معتادان كارتن

هاي غذايي رايگان يا با  وعده ،خدمات سالمتاي  دوره دوم، ارايه  دستهايي براي حمام، توزيع البسه  مناسب براي برپاكردن رايگان كانكس
ها نيز  آن اغلبو مواردي از اين دست خواهد بود كه  و ارايه خدمات بهداشتي، درماني مرتبط با اعتياد در صورت تقاضاي فرد هزينه ناچيز

هاي مذكور واگذار شود و مديريت شهري تنها به كارويژه اصلي خود يعني  اي و توانمند در حوزه هاي فعال، حرفه تواند به سمن مي
درواقع مديريت شهري بايد تالش كنند شهروندان معمولي به جاي نگاه تحقيرآميز و گري در جهت تحقق اين موارد بپردازد.  تسهيل

ب، نگاهي برابر و همراه با مهرباني نسبت به كساني پيدا كنند كه از هرجهت شبيه اخو و برخوردهاي حذفي با معتادان كارتن غيرانساني
  .شد شد اگر برخي مسائل و مشكالت گريبانگيرشان در زندگي مي ها هستند و خيلي محتمل بود جايشان با يكديگر عوض مي خود آن

وار و از سر  وجه انتخابي هيپي انتخاب اعتياد همراه با كارتن خوابي به عنوان سبك زندگي، به هيچالزم به توضيح است كه منظور از 
و انواع فقر، خشونت  بدسرپرستي، مانند ديدگي در شرايط آسيبخواب  رضايت و اعتراض نيست، نگارنده نيز معتقد است كه معتادان كارتن

زندگي بيشترين مزايا را به همراه   ديده، اين نوع سبك د چون شايد در آن شرايط آسيبان را برگزيده سبك زندگينوع اين  ها ديگر آسيب
از مزاياي مهمي كه اين سبك زندگي براي دارندگانش به همراه  توجهيم، ن شيوه زيست بيكه به ماهيت انتخابي اي زمانياما  داشته است.

پس از حتي زندگي  خشونت و آسيب پيش از اعتياد فرد از آن تهي است، بلكه همراه با فقر و زندگينه فقط آورد، غافليم، مزايايي كه  مي
هاي زيادي  مزاياست كه فردي كه هزينههمين از دست رفتن  است و دقيقا به دليل بهره مزايا بياز آن نيز در اغلب موارد ترك و بازتواني 

شيوه زيست اعتياد همراه با يكي از مزاياي  برد. پناه مي صرف ترك و بازتواني او شده، در اندك زماني باز به شرايط پيشين خود
افتاده و متفاوت از  شده و تك ها فرودست، سرزنش كه نه فقط فرد معتاد در آناست خوابي، برخورداري از شبكه حمايتي همگناني  كارتن

اي كه گرچه  را احساس خواهد كرد، برابري كند، سطحي از برابري و حمايت چه تجربه مي ديگران نيست، بلكه به واسطه تشابه بسيار آن
فرد معتاد حتي زماني كه ترك كه  اي  كننده ه ناپايدار است اما نسبت به نگرش فرودستانه و سرزنششكننده است و حمايتي كه گرچ

  كند.  تري براي او فراهم مي زيست كند، شرايط قابل از جامعه دريافت مي كرده است،

شان  شان به مراكز بازيافت با هدف تبديل ها از سطح شهر و انتقال وار آن خوابي همراه با اعتياد، جمع كردن زباله حل كارتن كه راه خالصه آن
ها  را از ناتواني توانند خود خواب زماني مي به شهروندان ارزشمند نيست، چنين رويكردي جز اتالف هزينه ثمر ديگري ندارد. معتادان كارتن

هايي ارزشمند، قابل احترام و داراي حقوق برابر با ديگر شهروندان دانسته  كنند كه قبل از هر اقدام ديگري انسانشان رها  زندگي و شرايط
ها با اتكا به تصوير توانمند و محترمي كه توسط مراجع قدرت از جمله متخصصان و مديران شهري  شوند. تنها در اين صورت است كه آن

نكته مهم و غيرقابل انكار در هرحال  شان اقدام كنند. شان و سبك زندگيدند به تغيير و بهبود شرايط خوتوان شود، مي ها برساخته مي از آن
  او به تغيير شرايط، جز اتالف هزينه ثمري نخواهد داشت. اين است كه بدون خواست و تمايل خود فرد براي تغيير شرايطش، هر نوع اجبار


