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 چکیده
ها و اشکال مختلف همچون جامعه جهانی است که خود را در فرمهای اجتماعی بیخانمانی، یکی از واقعیت 

خوابی مشاهده کرد. نشان داده است. شاید بارزترین فرم بیخانمانی را بتوان در کارتن غیره خوابی وکانتینرخوابی، کارتن

عبارتی مسأله هدف اصلی تحقیق حاضر فهم نظام معنایی زنان بیخانمان از تجربه زیسته خانوادگی ایشان است. به 

شان چه آگاهی مشترکی از خانواده دارند؟ در این راستا فهم جهاناین است که زنان بیخانمان در بستر زیستتحقیق 

قواعد ضمنی خانواده در شرایط فقدان و در وضعیت بیخانمانی نیز هدف تحقیق است. این تحقیق با رویکرد کیفی و با 

با توجه به وگوهای عمیق انجام شده است. همچون مشاهدات مشارکتی و گفتهایی از خالل تکنیک روش پدیدارشناسی

توان حول دو مقوله مرتبط با های تحقیق این نتیجه حاصل شد که نظام معنایی زنان بیخانمان از خانواده را مییافته

مشترک همه زنان  ا  ضرورت مقوالتِ« بدن بیخانمان»و « احساس آوارگی»بندی کرد. در واقع صورت« بدن»و « خانه»

بیخانمان از تجربه خانواده بود. همچنین با توجه به التفات این تحقیق به شرایط فقدان خانواده در وضعیت بیخانمانی، 

 زنان بیخانمان از خانواده، چند قاعده ضمنی خانواده نیز آشکار شد. هدر ارتباط با تجربه زیست
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 و بیان مساله مقدمه

های اجتماعی ایران و جامعه جهانی است که در چندسال اخیر خود را بیخانمانی یکی از پدیده

خوابی . شاید بارزترین فرم بیخانمانی را بتوان در کارتناستداده نشان  یها و اشکال مختلفدر فرم

خواب در خوابی در ایران با مرگ چند نفر کارتنمشخص کارتن طورمشاهده کرد. بیخانمانی و به

سروستانی و نصر اجتماعی در عرصه عمومی شناخته شد )صدیق ایعنوان مسأله، به1831زمستان 

سأله تحقیق حاضر در پی تجربه چندساله و از خالل مواجهات گیری م(. شکل4: 1831اصفهانی، 

ای که ایده مردساالری ریشه دوانیده و خواب رخ داده است. در جامعهمکرر محقق با افراد کارتن

ها از پذیرش دوباره شود و خانوادهنوعی تابو محسوب میخوابی برای زنان بهترک خانه و کارتن

ای از خانواده رسد که چه تجربهکنند، این پرسش به ذهن میناع میدختران و زنان بیخانمان امت

وجود داشته که این زنان را به خیابان کشانده است. در این میان حضور دختران نوجوان در مرکز 

-مند بودن خانواده را به ذهن متبادر میزنان بیخانمان نیز بیش و پیش از هر مقوله دیگری مسأله

گرفتن مسأله تحقیق، اهمیت فهم خانواده در لحظات فقدان آن در صور متفاوت . در ادامه شکلکند

های گوناگون ای همچون خانواده در صورتهمچون وضعیت بیخانمانی نیز برجسته شد. پدیده

ها از شود و لذا برای شناخت ماهیت و قواعد ضمنی یا پنهانش بایستی در همه صورتپدیدار می

نیز مورد مطالعه قرار گیرد. به عبارتی ضرورت دارد تا یک نظم اجتماعی و های بحرانی جمله وضعیت

ضد نظم جاری  -هاتوسط سوژه-ای و آنجا که شرایط زیستی یا نهاد اجتماعی در لحظات آستانه

شود، مورد مطالعه قرار گیرد تا قواعد ضمنی و میزان اهمیت و پایداری آن نظم یا نهاد برگزیده می

ای باید بررسی شود که یابی و آشکارشدن پیدا کند و همچنین در این شرایط آستانهقابلیت مرئیت

-زنان بیخانمانی که نظم اجتماعی مبتنی بر نهاد خانواده را بر هم زده و خانه و خانواده را رها کرده

پیشین اند یا در بستر همان نظم اند و برای خانواده جایگزینی برگزیدهاند، به نظم جدیدی فکر کرده

اند. بعبارتی هدف اصلی این است که بتوان بیخانمانی را به جای اما با صورتی متفاوت پیش رفته

تواند اینکه صرفا همچون معضل یا آسیب ببینیم، به عنوان وضعیتی مورد توجه قرار دهیم که می

ه حاضر نیز همین زمینه برای فهم قواعد ناپیدا و ضمنی خانواده را آشکار کند. مساله اساسی در مقال

خانمان و تجربه زیسته ابعاد متعارض که آشکارکننده قواعد ضروری خانوادگی در تجربیات زنان بی

تجربه زیسته زنان »بنابراین پرسش اصلی تحقیق حاضر این است:  ؛باشدآنها در شرایط فقدانست، می

خانواده و زنان مورد مطالعه  و لذا قرار است نحوه مواجهه و اندرکنش« بیخانمان از خانواده چیست؟

خانمان از خالل آگاهی و نظام معنایی قرار گیرد. بنابراین رویکرد این تحقیق، مطالعه خانواده زنان بی

گذشته،  خانماناش و چگونگی این تجربه از خالل آنچه بر زن بیایشان است و قرار است چیستی

  فهم گردد.
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 خانمانیخانواده و بیابعاد مفهومی و ادبیات نظری درباب 

گروه نخستینی است که فرد به  -کم با تعریف امروزی و در فرم اجتماعی کنونیدست -خانواده

آن وارد شده و جهان پیرامونش را در آغاز، از خالل این نهاد و بواسطه پایگاه اقتصادی، اجتماعی، 

کند. در خانواده ام خانه فهم میاش دارد، در فضایی به نای که خانوادهو مناسبات روزمره فرهنگی

گیرد؛ نیازهای زیستی روزمره همچون تغذیه، استراحت و است که نیازهای مختلف انسانی پاسخ می

رسد در جامعه سرشار از به نظر میخواب؛ نیازهای روانی و عاطفی و نیازهای جنسی. بنابراین 

 ناهگاه هر فردی محسوب گردد.ترین پهای امروزی، خانواده اولین و مطمئنتهدیدها و ترس

ها، طبیعی توان از منظر ناتورالیستماهیتا سه رویکرد کلی به خانواده وجود دارد. خانواده را می

و ضروری دید و یا از منظر منتقدان، نگاهی انتقادی به آن داشت و حتی از زاویه اندیشمندان چپ 

تاریخی مورد -شناسان و در بستر اجتماعیاش سخن گفت و یا از منظر جامعهمارکسیست از نبودن

بررسی قرار داد. آنجا که خانواده را نهادی طبیعی و بدیهی بدانیم که از ابتدای تاریخ بشر بوده و 

اند ایم که افرادی همچون گاردنر ایستادهای ایستادهلزوما تا انتهای این تاریخ نیز خواهد بود، بر نقطه

بین  بودن نهاد خانواده،طبیعی بر تأکید برای گاردنر دانند.می خ ضروریو خانواده را برای همیشه تاری

داند که در سیر های جدیدی میاجتماعی را انواع خانواده خانواده -خانواده طبیعی و اجتماعی 

 که است ایخانواده طبیعی خانواده معتقد است و شده قائل تمایز -اندتحوالت اجتماعی ظهور یافته

که از ابتدای تاریخ به همین صورت بوده و تا غایت این مسیر نیز  تشکیل شده فرزندان و دمر و زن از

 (.91؛ 1831با همین سبک و سیاق ادامه خواهد یافت )گاردنر، 

آنجا که خانواده را با رویکردی انتقادی مورد مطالعه قرار دهیم و یا در متن مناسبات اجتماعی، 

تولید سلطه را بازنمایی کنیم و ترجیح را به نبودنش بدهیم، آراء فرهنگی و اقتصادی، سهمش از باز

ایم. از نقدهایی که در نسبت با فرم مان فراخواندهانتقادی و از جمله افکار مارکسیستی را به مطالعه

ومیر و یا جدایی و طالق های خانوادگی است که در پی مرگشود، گسستکنونی خانواده مطرح می

گردد. عث آوارگی و شرایط بحرانی فرزندان و ناسازگاری آنان در خانواده جدید میدهد که بارخ می

های خانوادگی که گاها به صورت پرخاشگری، سکوت اجباری، وابستگی تحمیلی فرزندان به اختالف

شود، نیز از جمله انتقادهای دیگر به نهاد ترها و رهاکردن پدر و مادرهای سالخورده نمایان میبزرگ

گردد که خانواده سنتی را نمونه واده است. این نوع نقدها اغلب در مقابل کسانی مطرح میخان

یابد مطلوب و کامل خانواده دانسته و معتقدند سعادت لزوما و منحصرا در این فرم مشخص ظهور می

 (.11 -19: 1838)بهنام، 

گویند و دلیلی سخن میدر این راستا برخی از ضرورت نقطه آغاز جدیدی در روابط خانوادگی 

کنند این است که خانواده طبیعی سنتی، به علت برآورده نکردن نیازهای انسان مدرن، که ارائه می

دانسته  شکست خورده است. در این رویکرد، روابط مبتنی بر پیوندهای خونی، بازمانده دوران گذشته

مشاجرات، زنا با محارم، اطاعت شوند و به دلیل مسائل مختلفی از جمله سوءاستفاده جنسی، می



  11 0011بهار ، اول شماره، سومدوره                                                            جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

دانیم خانواده (. از سوی دیگر اما، می151: 1838اند )بهنام، فرزندان و... خیلی مثبت ارزیابی نشده

-قرار دارد و از قوانین و سیاست نیز در مقام یک نهاد اجتماعی درون نظم سفت و سخت اجتماعی

سازد و بنیادین در آن را با کندی مواجه می پذیرد بطوریکه تغییر و تحوالتهای مختلف تأثیر می

 توان از نقطه آغاز جدید سخن گفت.براحتی نمی

توان خانواده را جایی در میانه انگاری و انتقادی( میطبیعی) ذکرشدهعالوه بر دو رویکرد 

نی شناساها و اندیشمندان انتقادی و چپ رادیکال بازخوانی کرد و به مدد نظرات جامعهناتورالیست

اجتماعی جامعه -مند است و از متن تاریخیهمچون دورکیم، دیوید چیل و... دیدگاهی را که زمینه

که نه ناتورالیستی است و نه چپ  –گوید، توصیف و تشریح نمود. در واقع رویکرد سوم سخن می

ه این اجتماعی جامعه نظر دارد و ناظر ب-شناختی است که به بستر فرهنگیرویکردی جامعه-رادیکال

ای پیشینی و فارغ از شرایط اجتماعی حاکم بر این توان برای نهاد خانواده نسخهباور است که نمی

شناختی، سنت های جامعهاز این منظر، در میان سنت»نهاد در هر دوره تاریخی درنظرگرفت. 

عی بواسطه ای به خانواده داشته، بطوریکه اثر و نقش خانواده بر نظام اجتمادورکیمی توجه ویژه

« ها دنبال شده استها و مقوالت فرهنگی اغلب به واسطه دورکیم و دورکیمیسازی ارزشدرونی

 (.151 -159: 1818)آزادارمکی، 

مند است و در بستر فرهنگی و اجتماعی های اجتماعی زمینهخانمانی همچون دیگر پدیدهبی

اجتماعی سرشار است و لذا در توصیف  های یک واقعیتآید، بنابراین از پیچیدگیمشخصی پدید می

بیخانمانی و تبیین علی آن در مناطق و کشورهای مختلف، بایستی شرایط فرهنگی و مختصات ویژه 

های های مبله یا هتلدانست که در خانهسولنبرگر افرادی را بیخانمان می هر جامعه را لحاظ کرد.

ای عمومی و مؤسسات خیریه ی را که از ادارهکردند. او همچنین، کسانهزینه زندگی میاقامتی کم

خانمان را کسی تعریف کرد که گرفت. واالس بیکردند نیز بیخانمان درنظر میمساعدت دریافت می

خواهان سکونت در میخانه، خواربارفروشی، کاباره، تماشاخانه، ایستگاه، خارج از خانه، بازار، آلونک، 

خروبه یا بیرون و در هوای باز است و کسی که درباره خودش های ماصطبل، طویله، انبار، ساختمان

 (.13: 1811نیا، احساس مسئولیتی ندارد )علیوردی

پردازان همچون لی، کانان، الیوت، کرایو، هانیگ، فایلر، ویگرز، و جِی بر عوامل برخی نظریه

کشاند عواملی در سطح یساختاری تأکید داشته و معتقدند آنچه افراد را از جمع خانواده به خیابان م

ها، فقر زیاد و وضعیت اقتصادی، شرایط بازار خانهکالن اجتماعی همچون بازار مسکن و سطح اجاره

باشد. در مقابل، افرادی نیز بر علل فردی تأکید داشته و تحلیل کار و بیکاری و ضعف دولت رفاه می

ند. این افراد در درجه اول مسئولیت دهگذار افراد از خانه به خیابان را در سطح خرد انجام می

های روانی، خوابی را بر دوش شخص محول کرده و عواملی چون سوء مصرف مواد، بیماریکارتن

-دانند خودکنترلی ضعیف و گسیختگی روابط خانوادگی را از جمله علل اساسی بیخانمانی می

ند، سوءمصرف مواد گاهی پس ( نیز در تحقیق خود نشان داد1111که کید و کرال )هرچند همچنان
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ای نیز بیخانمانی را گیرد. در این بین، عدهخوابی صورت میاز خروج از خانه و گذار به زیست کارتن

کنند و معتقدند های میان افراد خانواده تحلیل میها و واکنشدر سطح تعامالت، روابط و کنش

نوادگی، سوءاستفاده جنسی و جسمی، مشکالت ارتباطی و فقر روابط خانوادگی، آزار و خشونت خا

عدم وجود شبکه حمایت اجتماعی، سطح پایین کنترل صحیح و صمیمانه والدین و سطح باالیی از 

کننده خروج افراد از خانه و طرد والدین و به طور کلی وضعیت آشفته خانوادگی، متغیرهای تبیین

(، بومان 1133) روزنبرگ(، باسوک و 1131باشد. کاتن )خوابی میورود به زیست بیخانمانی و کارتن

(، از جمله اندیشمندانی هستند که بر تعامالت و مراودات میان اعضاء 1119(، وایتبک )1111)

 (.11-81: 1811نیا، اند )علیوردیخانواده تمرکز کرده

های جوانان های مشترک گفتهدر غرب نیز آشفتگی و نابسامانی خانوادگی یکی از خصیصه

ها، خشونت، و طرد از جمله عوامل اساسی ن است. مسائل خانوادگی بویژه تضادها و تنشبیخانما

؛ یودر، ویت 1139؛ جان و همکاران، 1131شود )کاربارینو و ویلسون، بیخانمانی جوانان محسوب می

(. بسیاری از جوانان جهت محافظت از خود در 959: 1113، بنقل از اسمیت، 1111بک و هویت

ت و تعرض فیزیکی و سوءاستفاده جنسی، ترک خانه و خانواده، را به مثابه یک استراتژی برابر خشون

درصد از  51اند حداقل نشان داده مطالعات (.959: 1113گزینند )اسمیت، مقاومتی و مبارزاتی برمی

 (.1835: 1111اند )تیلر، جوانان بیخانمان تجربه آزار فیزیکی و سوءاستفاده جنسی در خانواده داشته

تورس نیز رهاشدن توسط خانواده، مرگ توأمان پدر و مادر، فقر، جدایی والدین، مرگ یکی از 

اعضاء خانواده، سوء استفاده جسمی و جنسی، و سوءمصرف مواد توسط والدین را از مهمترین علل 

بطوریکه کند، های جنسیتی معنادار تأکید میبیخانمانی افراد دانسته است. البته تورس بر تفاوت

معتقد است اغلب علل ذکرشده با شدت و فراوانی بیشتری در میان دختران وجود دارد )تورس و 

 (.588 -541: 1111همکاران، 

شوند. تالش برای بقا در های دشوار و شدیدی در خیابان روبرو میجوانان بیخانمان با سختی

برای محافظت از خویش از جمله  شرایط محیطی خیابان بویژه یافتن غذا، سرپناه و راهکارهایی

شود مشروعیت و شانس کمتری برای یافتن شغل ها موجب میهاست. گاهی سن کم آنتریناساسی

های غیرقانونی فروشی، خرید و فروش مواد و یا انجام فعالیتمناسب داشته باشند و لذا مجبور به تن

یکی از مهمترین مفاهیم فرهنگ  مفهوم خانواده 1(. از منظر اسمیت953: 1113شوند )اسمیت، 

زندگی خیابانی است که معنای مشخصی برای جوانان بیخانمان دارد. هنگامی که از گروهی از 

شان را ازخانواده بگویند، از نگاه اغلب جوانان مورد مصاحبه، خانواده بیخانمانان خواسته شده تعریف

حمایت عاطفی، عشق، و پذیرش یکدیگر.  هایی همچون احساس امنیت، مراقبت،همراه بوده با ویژگی

لزوما به  همچنین برخی از آنان صرف داشتن نسب خونی و پیشینه زیست مشترک بین افراد را

                                                           
1 . Hilary Smith 
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های دانستند و معتقد بودند خانواده کسی است که گوشی برای شنیدن حرفمعنای خانواده نمی

ای دیگر معتقد بودند شیر کنی. عده توانی همه چیزت را با آنهادیگر اعضای خانواده دارد و تو می

توانی بدون چشمداشت روی آنها حساب کنی و در همه شرایط می خانواده تنها کسانی هستند که

 (.911-918: 1113توانی به آنها اعتماد کنی )اسمیت، می

 پیشینه پژوهشی و ادبیات تجربی

یقی که به صورت مشخص در میان مطالعاتی که در باب جامعه ایران صورت گرفته است، تحق

بر نسبت مسأله بیخانمانی با خانه و خانواده تمرکز کرده باشد یافت نشد. اما تحقیقات خارجی 

موقعیت روانی »شود: تحقیقی با عنوان مرتبط بسیاری هستند که به سه تحقیق خارجی اشاره می

و  1توسط گیرتز 1131در سال « اجتماعی کودکان و جوانان بیخانمان در مراکز حمایتی خانواده

های همکارانش در جامعه آمریکا انجام شده است. بر اساس این پژوهش کودکانی که در خانواده

های کنند، با مسائلی همچون گرسنگی، خشونت، سوءمصرف والدین، و بیماریبیخانمان زندگی می

کنند. بخشی تجربه میذهنی و روانی والدین مواجه هستند و با احتمال بسیار بیشتری این مسائل را 

از این کودکان نیز ممکن است به اختیار و خواست والدین به مراکز حمایت از کودکان سپرده شوند 

و یا گاهی باالجبار کودکان را از خانواده جدا کرده و به این مراکر منتقل کنند )گیرتز و همکاران، 

1113 :311.) 

در  1است توسط تیلر« های جوانان بیخانماناییمطالعه کیفی خانواده و جابج»تحقیقی با عنوان 

انجام شده است. مسأله این تحقیق تجربه زیست جوانان بیخانمان در خانواده و چگونگی  1111سال 

های این تحقیق اغلب جوانان بیخانمان تجربه بر اساس یافته .گذر از خانواده به خیابان بوده است

-هایی که از عدم درک احساسات و عواطف و نادیدهبدرفتاری بدرفتاری از سوی والدین خود را دارند.

هایی همچون گردد؛ تجربهشدن و خشونت کالمی گرفته تا آزار فیزیکی و جنسی را شامل میگرفته

-شدن اشیا به سمتشدن موی سر، پرتابشدن از پله، کشیدهشدن و پرتابدادهخوردن، هلکتک

 (.1111و... )تیلر،  شدن سر به در و دیوارشان، کوبانده

های گیری خانوادهجستجو برای خویشاوندی؛ شکل»نیز تحقیقی با عنوان  8هیالری اسمیت

انجام داده است که در پی فهم معنا و تعریف  1113در سال « خیابانی در میان جوانان بیخانمان

خیابانی و چگونگی های های جوانان برای تشکیل خانوادهخانواده نزد جوانان بیخانمان، انگیزه

خانوادگی در آنهاست. بر اساس این تحقیق نیز، تجربه  -های جنسیتیدهی و ایفای نقشسازمان

ها، اصطکاک، خشونت، طرد و غفلت ارجاع دارد. آزار جوانان بیخانمان از خانواده به تضادها، تنش

                                                           
1 . Abigail Gewirtz 
2 . Kimberly A. Tyler 
 
3. Hilary Smith 
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خانواده و علت اصلی ترک های این جوانان از ترین تجربهجسمانی، روانی و آزار جنسی نیز از سخت

 (.951 -911: 1113باشد )اسمیت، ها میخانه از سوی آن

به مطالعه اند و ها صورت گرفتهLGBTهای اخیر حوزه بیخانمانی حول بسیاری از پژوهش

جنسگرایان، اند. در این مطالعات همهای جنسی بیخانمان از خانواده پرداختهتجربه دگرباش

های جنسی اند. دگرباشها و در کل افراد دگرباش جنسی مورد نظر بودهتیدوجنسگرایان، تراجنسی

کنند چرا که آنها در جنسگرای خود در اوایل نوجوانی خانه را ترک میبیشتر از همتایان مخالف

خانواده های خود تجربه درگیری، تهدید به صدمه از طرف شخصی در محیط خانواده، سوءاستفاده 

 LGBTدهند خطر بیخانمانی در میان جوانان ها نشان میاند. این پژوهشتهجنسی و محرومیت داش

 در حال افزایش است و این مسأله از تجربه نادرست و ناسالم کودکی ایشان ناشی می شود

 (.13و1: 1111)پارکینسون و همکاران، 

 شناسی تحقیقروش

هایی همچون مشاهدات تکنیکاین تحقیق با رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی از خالل 

تر اصلی، به منظور فهم دقیق وگوهای عمیق انجام شده است. با توجه به مسالهمشارکتی و گفت

کننده بیخانمانی زنان، آگاهی مشترک مبتنی بر تجربه زیسته خانوادگی برساخت-شرایط زیستی

سمت و سوی پدیدارشناختی پیدا زنان از خانواده مدنظر قرار گرفت و لذا روش پاسخگویی به مساله 

داده شده به زنان های ذهن و مقوالت عامیانه نسبتفرضکرد؛ چرا که از سویی قرار بود پیش

بیخانمان کنار گذاشته شود و از سوی دیگر رسیدن به نظام معنایی مشترک تجربه زنان بیخانمان از 

شد. همچنین برای فهم قواعد مکن میخانواده مد نظر بود که این دو مقوله با روش پدیدارشناسی م

های بحرانی همچون ای و وضعیتضمنی خانواده، از آنجا که بایستی آن را در لحظات آستانه

بنابراین برای شناخت صورت  ؛بیخانمانی مورد مطالعه قرار داد، روش پدیدارشناسی اهمیت یافت

دارشناسی انجام شده است تا قواعد پدیداری خانواده در وضعیت بیخانمانی، این تحقیق با روش پدی

یابی و آشکارشدن پیدا کنند. به عبارتی ضمنی خانواده در این وجه التفاتی مشخص، قابلیت مرئیت

ای و بحرانی بیخانمانی در باب اینکه آیا زنان بیخانمان نظم جایگزینی برای برای فهم شرایط آستانه

شان را با مقوله خانواده چگونه ک خانه و خانواده نسبتاند یا خیر و اساسا پس از ترخانواده برگزیده

کنند، ضرورتا روش تحقیق حاضر را به سمت پدیدار شناسی تجربه ایشان از خانواده سوق تعیین می

 داد.

بویژه  ،قابل دستیابی باشد افراد بیخانمانراحتی توسط خود معنا امری نیست که بهاز دیگر سو، 

مطالعه  از اینجا بود که .ای ذهنی و روانی همراه بوده باشدهاگر زیست ایشان با آسیب

احساسات، ممکن است در پاسخ به سواالت به  خوابپدیدارشناختی ضرورت یافت. زنان کارتن

در دل زندگی  محققضرورت داشت باشد. لذا ظاهر امر  صرفا ها و مقاصدی اشاره کنند که انگیزه
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 تطابقو  ایشانابعاد مختلف زندگی  حول چندبارهای مختلف و روزمره ایشان حاضر باشد و با گفتگوه

به آگاهی واقعی از تجربه زیست ایشان دست یابد. زنان  شانآنها با شواهدی از زندگی روزمره

-ای بودند که مصاحبههای گفتاری و رفتاریدچار پیچیدگی -بر اساس مشاهدات محقق -بیخانمان

را آشکار سازد و لذا گفتگوهای روزمره و  هاآنبه پیچیده توانست تجرهای پرسش و پاسخی نمی

ها را از سطح توانست اطمینان ایشان را جلب کرده و یافتهارتباط نزدیک و صمیمی بود که می

که گاه برای خوشایند مراجعین، داوطلبین و پژوهشگران بیان –ای و تکراری سخنان ظاهری، کلیشه

های تر و در نسبت با مشاهدهو چند بعدی و کندوکاوهای عمیق عبور دهد و با نگاه دقیق -شدمی

 مشارکتی به کنه تجربه ایشان دست یازد.

در این نظر به آنکه و  کند پروبلماتیک پژوهش استآنچه روش یا الزامات متدیک را تعیین می

تا شود که از خانه و خانواده به تداوم قواعد ضمنی در حیات اجتماعی پرداخته میتحقیق 

ای رسد روش نیز معطوف باشد بر پدیدارشناسی به معنای شیوهخوابی ادامه دارد، به نظر میکارتن

نبردن از ای است. البته این به معنای بهرهکنندهیافتن به چنین قواعد تعیینکه در آن هدف دست

منزله  آورد نیست؛ اما بهنگاری برای ما پیش میمردمهایی همچون روشامکانات روشی که 

ای است که به واسطه آن کنندگی روش پدیدارشناسی است. پدیدارشناسی در اینجا شیوهتعیین

یافتن به شود و نه صرفا  دستکننده فراهم میترین قواعد تعیینترین و بدیهیامکان دریافت ضمنی

 .شودها و معانی ذهنی که معموال  از پدیدارشناسی قصد مینگرش

هم ریختن فرضیات قبلی ما در نسبت با موضوع مورد تحقیق، به درک  پدیدارشناسی با در

هایی در نسبت با پدیده مورد مطالعه کند و ما را به فهم ضرورتتر ما از موضوع کمک میعمیق

دهد کند. این در حالیست که پدیدارشناسی همیشه و لزوما به ما اطالعات جدیدی نمینزدیک می

 (.1898: 1119سازد )استارکز و براون، تر میتر و ساختاریافتهرا دقیق اما قطعا اطالعات قبلی ما

دهد و خود را االمکان در پرانتز قرار میاش را حتیهای ذهنفرضدر پدیدارشناسی، محقق پیش

محقق، سپس به »دهد. اند، قرار میدر مواجهه با تعدادی از افراد که پدیده موردنظر را تجربه کرده

های مهم و بامعنا کاهش نحوی که اطالعات به سمت دستیابی به گزارهپردازد، بهعات میتحلیل اطال

ها یا مفاهیم پرمعنا حاصل آید. در ادامه، محقق اقدام به ها مقولهیابد، تا در ترکیب این گزارهمی

اند( و کنندگان تجربه کردهاز تجربیات مشترک اشخاص )آنچه مشارکت حاصلتوسعه توصیف 

شده و ساختاری، برای یف ساختاری از تجربیات آنان و در نهایت ترکیبی از توصیفات یافتهتوص

 (.18: 1814)ایمان، « دهدانتقال ماهیت کلی تجربیات، ارائه می

مدت محقق در میدان پژوهش یکی از : از آنجا که حضور طوالنیمشروعیت و اعتبار تحقیق

ای که محقق از نزدیک ست، باید گفت زمان طوالنیکیفی های افزایش اعتبار در تحقیقاتاستراتژی

شد، به ها مشاهده میآورد تا اگر تناقضی در یافتهها بود، فرصت را برای محقق فراهم میدرگیر سوژه

کرد. از طرف دیگر ارتباط چندساله محقق با زنان ها اقدام میبررسی علت آن و سنجش دوباره یافته
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رتباطی چندبعدی شکل گیرد و صرفا رابطه محقق و سوژه تحقیق میان آنان بیخانمان موجب شد تا ا

نباشد. به این معنا که محقق در مقطعی به عنوان مدیر مرکز، در مقطعی صرفا به عنوان محقق و در 

ها و محافل خصوصی ایشان رفت و آمد هایی به عنوان دوست و آشنایی که حتی در مهمانیزمان

-توان با اطمینان قابل قبولی گفت که یافتهشان قرار گرفت. از این جایگاه میداشت، در نسبت با ای

از مشروعیت  -از آنجا که امکان سنجش و قیاس در مقاطع مختلف بوده است-های حاصل از تحقیق 

شده در تحقیق، جهت های بکارگرفتهو اعتبار کافی برخوردار است. همچنین یکی از تکنیک

ها و های روانشناسی و مددکاری سوژهها، رجوع به پروندهان از اعتبار یافتهبخشی و اطمینمشروعیت

های محقق با اظهارات ایشان نزد روانشناس و مددکار مرکز بوده است. همچنین روش قیاس یافته

در این تحقیق به واسطه استفاده از  -تواند متفاوت باشدکه در تحقیقات گوناگون می–سازی مثلث

ها، گفتگوهای عمیق و مشاهدات ها از جمله مصاحبهآوری دادهختلف در جمعهای متکنیک

  ها اعتبار قابل قبولی داشته باشند.مشارکتی این امکان را فراهم آورد تا یافته

بربودن دلیل عمق مشاهدات و گفتگوها و فرایند وسیع تحلیلی و زمانبه :گیریمنطق نمونه

تحقیق  1زعم پولکینگ هورنشود. بهبا افراد معدودی انجام می پروسه تحقیق، تحقیق پدیدارشناسی

گیرد. از ( صورت می13: 1811نقل از ایمان، هب) نفر 15تا  5های بین با نمونه معموال پدیدارشناختی 

شدند جاکه جامعه موردمطالعه از بین زنان بیخانمان حاضر در مرکز مهر انتخاب میطرف دیگر ازآن

ماه از زمان حضورشان در مرکز گذشته باشد و خودشان تمایل به مشارکت در  1حداقل الزم بود تا 

ماه این بود که حتما بایستی چند  1نشدن زنان مقیم زیر کار تحقیقاتی داشته باشند. علت انتخاب

گذشت تا صحبت درباره گذشته، آنها را برآشفته و شان میشان و ترک اعتیادماه از زمان اقامت

شد. همچنین افرادی که از مدت اقامت ساخت و باعث اخالل در کار درمانی آنها نمیزده نمیهیجان

بافی و تخیل از گذشته خود سخن وتاب و گاه همراه با داستانشان زیاد نگذشته بسیار با تبو درمان

زن  81با توجه به شرایط وقت مرکز که  لذاشد. های دقیقی حاصل نمیگویند و لذا یافتهمی

بیخانمان در آن اقامت داشتند و با توجه به اهمیت خواست و رضایت زنان بیخانمان جهت مشارکت 

زن بیخانمان مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند. در واقع سعی شد همه زنانی که  1تحقیق،  در این

نفر  15که تعدادشان  قرار گیرندماه بود مورد مطالعه  1شان در مرکز مهر بیشتر از طول اقامت

تن حاضر  8زن جهت مطالعه حاضر انتخاب شدند، چرا که  1نفر تنها  15میشد، اما از میان این 

و آمدها به خانه و خانواده و ... همراهی کامل انجام دهند و صرفا از وگوها و رفتنبودند تا در گفت

درگیر بیماری  تن دیگر نیز 8خالل مشاهدات روزمره در مرکز مهر مورد مطالعه قرار گرفتند و 

دیدند. الزم به ذکر است که اسامی به اعصاب و روان بودند و از گفتگوهای عمیق و چندباره آزار می

 کار رفته در متن مقاله، اسامی مستعار هستند.

                                                           
1 . Polking Horne 
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 هاتحلیل یافته

های حاصل از گفتگوهای پدیدارشناختی برای یافتن جوهر یا مقوالت مشترک تحلیل یافته  

اند، بلکه ها تجربه کردههای پدیدارشناختی نه تنها آنچه سوژهشود. یافتهانجام می هاتجربه سوژه

دهند. در این تحقیق حین ها در آن رخ داده است نیز نشان میشرایط و بستری را که این تجربه

افراد ها و آگاهی از تجربه افراد بیخانمان از خانواده به توصیفی از آگاهی و تجربه این گردآوری داده

در نسبت با خانواده مورد مطالعه پرداخته شده است و با تأکید بر آگاهی بیناذهنی ایشان، ابعاد 

شده از تجارب افراد تحلیل و تشریح شده است. به عبارتی تالش های پنهان حاصلمختلف و سویه

تجربه  تطبیقی -تحلیل مقایسه ای شده تا از خالل خوانش تجربه تک به تک زنان جامعه هدف و

ایشان، گام به گام به ضرورت مشترکی در تجارب زیسته و در بستر زیست جهان مشترک های 

در این تحقیق گام به  .زیده شوددست یا آنهابه جوهر مشترک تجربه گروهی  ایشان نزدیک شده تا

 های هر مرحله، با هدف یافتن مقولهگام از خالل مشاهدات و گفتگوها و با اپوخه کردن یافته

ها دست پیدا کنیم و های پنهان تجارب بیخانمانتا به سویه پیش رفتیمتر دهندهتر و توضیحمحوری

نها که از آهای افراد گروه، در نهایت به جوهر مشترک تجربه گروهی با توصیف فربه چندالیه از تجربه

 .ه شدست یافت، دشدفروکاست مفهومی بخش بیناذهنی آگاهی کنشگران از پدیدار مورد نظر حاصل 

 احساس آوارگی

احساس »یکی از مفاهیمی که از خالل مطالعه تجربه زیسته زنان بیخانمان برجسته شد 

بود که در آگاهی و نظام معنایی زنان بیخانمان مشترک بود. در واقع از خالل تجربه زیسته « آوارگی

که آنها از همان ابتدا شان به خانه، مشخص شد شان و احساسهایزنان بیخانمان حول جابجایی

اند. سمیرا از اینکه خانه گزیدن را به درستی تجربه نکردهاند و مفهوم سکنیبودن داشتهاحساس آواره

های موسوم به مرکزی از نوع خانه-اند و با چند خانواده دیگر در یک خانه حیاطشخصی نداشته

هرچند هم –هایش ها و خشونتمهریبیاند و همه حوادث با همه کردهزندگی می« نه قمرخانه نه»

 مون خیلی بد بود. ازیناون خونه»در معرض دید همگان بوده است، گله داشت:  -بسیار شخصی

 همین بوده برای کوچیک مونخونه همیشه یادمه که جایی تا. حیاطش دور اتاقه اتاق، که هاخونه

بزرگتر... دوست داشتم فقط خودمون  هایخونه برم داشتم دوست. مونخونه از بودم شاکی همیشه

فهمیدن تو زندگی کاری. همه میباشیم. اونجا همیشه شلوغ بود و پر از سر و صدا و دعوا و کتک

کشیدن و هی میخواستن از همه چی سر در بیارن. یکی که باباش بقیه چه خبره. اصال سرک می

میزنش... خونه نبود که کاروانسرا  میزدش، بقیه فوضول میشدن که مگه چیکار کرده که باباش داره

گوید که به دلیل فقر ناشی از اعتیاد پدر و مادرش گلناز با تأکید بر اهمیت خانه از روزی می «.بود...

اند و او آواره بیابان و سپس بهزیستی و بعد خانه این فامیل و آن فامیل شان را از دست دادهخانه

 پدر مصرف اینکه دلیل به اما یاد. اون موقع ها ما خونه داشتیم،نم یادم بیشتر سالگی سه تا»اند: شده

 هیچ تو تونستیمنمی همین واسه بدیم رو کرایه و برق و آب پول تونستیمنمی بود زیاد مادرم و
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 ماه یک از ای بیشتراصال نمیشد که حس کنیم خونه داریم چون تو هر خونه. بمونیم زیاد ایخونه

 هم که چهار میلیون بود، پیش پول همون ای که بودیم یکدفعهآخرین خونه. بمونیم تونستیمنمی

مهین و الله از ازدواج در  «خیابون و ما دیگه خونه نداشتیم... تو یه روز انداختنمون و شد تموم

گزیدن شود تا حس خوب خانه و سکنیگویند که باعث طالق و آوارگی در اوان جوانی میکودکی می

خواست بابام دوازده سالگی می»کند: نکنند. مهین ازدواجش را اینگونه توصیف میرا کامل تجربه 

خوام، اونم کلی کتکم زد. خالصه سیزده سالم بود منو شوهر دادن. شوهرم بده، منم گفتم نه نمی

خونواده شوهرم اومدن منو بردن شهرستان... . خیلی اذیتم میکردن. من فرار کردم، اومدم پیش 

کژال، « ابام دوباره منو فرستاد خونه پدرشوهرم... بعدشم طالق و این خونه و اون خونه...خانوادم. ب

معناست. گویند، گویی خانه برایشان بسیار خنثی و بیآرمینا، آرزو و حرمت اما از خانه چیزی نمی

حس تعلق  اند. از هیچآنها از کودکی در خانه این فامیل و آن فامیل و کانون تربیت و پانسیون بوده

هایی در این فضا و میان افراد ساکن در این فضا باشد، نشانی در ای که نشان از خوشییا دلبستگی

شان جایی به خودش گویند. اساسا این مفهوم در ذهنشان نیست. حتی از خانه بد هم نمیسخنان

 اند. ای نداشتهگاه مواجههاختصاص نداده و گویی با آن هیچ

ها هاست و آنچه در خیاباناهدات پیداست، بیخانمانی آغازگاهش درون خانهآنچنان که از مش

های مختلف برای برخی از این افراد گویی میان برههخانمانی است. شود صرفا سرریز بیدیده می

های ابتدایی خانمانی آنها از خانه و گاه از همان سالشان هیچ تفاوت و گسستی نبوده و بیزندگی

اش هایی که از همان کودکی، نیازهای زیستی و عاطفیشده است؛ بدن/ ذهن/ روانزندگی آغاز 

دارد یگرد فرد را وا میمیخانمانی که از خانه تا خیابان را دربربیاین نوع پاسخ داده نشده است. 

  یند. خیابان را امتداد خانه بب

 بدن بیخانمان

ها حضور پررنگی داشت و به انحاء مهمترین بخشی که در آگاهی و نظام معنایی همه سوژه

« خانمانبدن بی»ست که به طور کلی نامش را زدند، مربوط به مفهومیمختلف از آن حرف می

ای اشاره دارد به هر مقوله« خانمانبدن بی»گذاردیم که صرفا به معنای فیزیولوژیکی بدن زن نیست. 

ان را برساخت کرده است: تبعیض جنسی در که در نسبت با بدن زن، تجربه زیسته بیخانمانی این زن

خانه )حرمت، مهین و الله(، رابطه نامناسب دختر با پدر )سمیرا، کژال، فرزانه(، خشونت رفتاری 

همچون توهین و کتک )سمیرا، کژال، آرمینا، مهین، فرزانه(، منع ارتباط دختر و پسر که با مقوله 

نگ ازدواج در کودکی )حرمت، الله، مهین آرزو(. فرهآبرو گره میخورد )سمیرا، گلناز(، و خرده

های تحقیق حاضر حاکی از نوع مواجهه خانواده با بدن آنهاست که ایشان را به خیابان کشانده روایت

گویند، این پرده میشان را بیکنند و ماجرای زندگیهای دخترانی که وقتی اعتماد میاست. روایت

اجهه با بدن توسط خانواده که با تسلط بر او یا تبعیض، توهین و شود که این نوع مونتیجه حاصل می
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کتک و سایر اشکال تسلط، تا حد بسیاری توانسته پای دختر را به خیابان و یا به اعتیاد و خیابان باز 

 شود.کند. اینجاست که موضوع بدن و نحوه مواجهه خانواده با وی، تبدیل به مسأله می

وگوهای روزانه، مشاهدات شنیداری و زنان بیخانمان، انجام گفتپس از شنیدن تجربه زیسته 

شان و پس از مطالعه و ها، انتظارات و آرزوهایدیداری زیست ایشان در مرکز مهر و درک خواسته

تحلیل نظام معنایی زنان بیخانمان و تدقیق آگاهی ایشان ذیل مفاهیم مختلف، تجارب زیسته زنان 

ای برای ما آشکار شد و شدهای به نحو خاص و دادهسبت با هر سوژهبیخانمان از خانواده در ن

از منظر همه زنان -هر کدام به نوعی « بدن بیخانمان»و « احساس آوارگی»مشخص شد دو مفهوم 

شان از تجربه مشترک مهمترین بخش آگاهی -بیخانمان و البته نه لزوما و دقیقا با همین مفاهیم

ها است. از سوی دیگر یافته ریزی کردهخانمانی را نیز در زندگی ایشان پایهخانواده بوده که بستر بی

ست که نظام معنایی آنها از تجربه زیسته ها عوامل مختلفیدهد برای هر کدام از سوژهنشان می

 های تحقیق از تجربهدهد. به این معنا که درست است که آگاهی سوژهشان را شکل میخانوادگی

مشترک است، اما این آگاهی برای هر « بدن بیخانمان»و « احساس آوارگی»ل دو عامل حو خانواده

اند که سوژه به صورت منحصر به فردی بوده و عوامل مهم دیگری نیز در زندگی هر کدام دخیل بوده

برای هر سوژه با دیگری متفاوت است و تجربه هر کدام از آنها از خانواده را تکینه ساخته و نظام 

ایی خاص هر کدام را شکل داده است. برای سمیرا اعتیاد از جنینی، احساس فقر و کار در معن

 در هم تنیده« بدن بیخانمان»و « احساس آوارگی»ای هستند که با دو عامل کودکی عوامل برجسته

در و بستر بیخانمانی وی برساخت شده است؛ برای گلناز اعتیاد پدر و مادر و جدایی از آنها و زندگی 

بهزیستی، تجربه تلخ و سهمگینی بوده که اثرات مخربی بر زندگی گلناز گذاشته و در کنار دو عامل 

مشترکِ حاصل شده، زیست بیخانمانی او را شکل داده است. آرزو و کژال اما جدایی پدر و مادر، 

رگی آنها را دوری از مادر و ازدواج مجدد مادر بوده که همراه با دو عامل موردنظر، تنهایی و آوا

موجب شده است؛ برای آرمینا دوری از مادر و تفاوت فرهنگی پدر و مادرش همراه با دو مقوله 

سپس سپردن دخترش حنا به بهزیستی این بیخانمانی را تثبیت  مذکور، بیخانمانی او را برمیسازند و

کنار دو عامل موردنظر، اش اشاره دارد و کند؛ الله به آغاز روسپیگری و قاچاق از دوران نوجوانیمی

این عامل را نیز از جهت اهمیت تاثیرگذاریش شایان ذکر میداند؛ برای حرمت عالوه بر آن دو عامل، 

کار مادرش در شهر نو و زندگی شش ساله در کانون تربیت از جمله عوامل مهمی ست که از نظر 

کی و اعتیاد و برای فرزانه نیز وی زندگی او را بدین نقطه رسانیده است؛ برای مهین ازدواج در کود

اعتیاد پدرش و زندان رفتن او که منتج به جدایی پدر و مادرش نیز شده است، عوامل مهمی بوده که 

بنابراین در تجربه هر کدام  ؛همراه با دو عامل اصلی، تجارب خاص ایشان از خانواده را برساخته است

وجود داشته که در کنار دو عامل اصلی ری نیز از زنان بیخانمان از خانواده، متغیرهای مهم دیگ

نقش مؤثری در نوع تجربه ایشان از خانواده و برساخت  -احساس آوارگی و بدن بیخانمان-مشترک

بیخانمانی هر کدام از آنها از منظر آگاهی خودشان داشته است که در این تحقیق به دلیل قصد فهم 



03 مهر یاقامت مرکز میمق خانمانیب زنان: مطالعه مورد خانواده از خانمانیب زنان ستهیز تجربه 
  

ه بخش مشترک آگاهی ایشان یعنی همان دو عامل ساختار ذاتی تجربه بیخانمانی زنان، صرفا ب

 پرداخته شده است.« بدن بیخانمان»و « احساس آوارگی»مشترک 

 دادن خانواده پیش از بیخانمانیترک، طرد یا از دست

توان افراد بیخانمان را در نسبت با سه مفهوم توضیح داد: ترک، با توجه به مشاهدات تجربی می

اند، بیخانمانانی که از مانانی که مجبور به ترک خانه و خانواده خود شدهدادن. بیخانطرد، از دست

اند. البته و بیخانمانانی که خانه و خانواده خود را از دست داده اندخانه و خانواده خود طرد شده

یابد و گاهی بیخانمانی زنان بیخانمان بر اساس نتایج تحقیق حاضر، به بیش از یک مفهوم ربط می

سازد. یکی از دالیل دادن و طرد باهم بیخانمانی ایشان را برساخت میترک و گاهی از دستطرد و 

ها بستر و شرایطی دارند شدن افراد، بویژه زنان، ترک خانه توسط آنهاست. گاهی خانوادهخانمانبی

شان منجر شود. این امر گاهی به حدی که ممکن است در یک سری موارد به اختالف با فرزندان

از هر دو  شود و منجر به رفتارهای هیجانیمیرسد که تحمل آن برای والدین و فرزندان مشکل می

طرف شده که ترک خانه از سوی فرزندان یکی از آن رفتارهاست. زن بیخانمانی که خانه و خانواده را 

چون هایی همهای مختلفی داشته باشد: سویهتواند سویهترک گفته و بیخانمان گشته است، می

خشونت کالمی و رفتاری در خانواده، تبعیض، خشونت و تجاوز جنسی که گلناز، کژال، الله و آرمینا 

را به خیابان کشانده؛ خانواده نابسامان، ازدواج در کودکی، روابط خانوادگی نامناسب و خالی از 

-مهین شنیده می های عاطفی و روانی که از تجربه زیسته کژال، الله، آرمینا، حرمت، آرزو وحمایت

های فرهنگی و فشارهای خانواده بویژه بر روان و بدن دختران که در تجربه سمیرا و شود؛ محدودیت

شود؛ وضعیت نامناسب اقتصادی، شرایط نامناسب خانه، فقر و قیاس خود با مهین مشاهده می

اده و دیگران به بودن نزد خانوهمساالن که ذهن سمیرا را به خود مشغول داشته؛ خجل و شرمگین 

ست که فرد از سوی علت آبرو که در نظام معنایی سمیه جایگاه مهمی دارد. حالت دوم هنگامی

مانند بیماران اعصاب و روان، معلولین جسمی و ذهنی،  ؛خانواده طرد شده و از خانه رانده شده است

احتماال طردشان از سوی های بازترکیبی و ... که افراد درگیر اعتیاد، فرزندان طالق در خانواده

دهد. چند تن از دختران جوان مرکز مهر در شدن پیوندهای خانوادگی رخ میخانواده در پی کمرنگ

ها واقع فرزندان طالق بودند که پدر و مادرشان پس از جدایی ازدواج مجدد داشتند و ناسازگاری

 -له که جایی در خانواده پدریموجب شده بود اینان سرگردان خیابان شوند. دختران مطلقه مانند ال

یا بواسطه بیماری اعصاب و یا عدم داشتن -شان نداشتند و توان زندگی مستقل نیز نداشتند مادری

آورده بودند. وضعیت بیماران سر از مراکزی چون مرکز مهر در -مهارتی جهت تأمین معاش و یا ...

شته بیماران اعصاب و روان اغلب با خانواده اعصاب و روان نیز در این بین تأمل برانگیز است. در گذ

شوند و شدند، اما امروزه تعدادی از آنان از خانواده طرد میزیستند و در کوی و برزن مشاهده میمی

انجامد و یا به خیابان. گروه سوم زنان شان یا به بهزیستی و مراکز اقامتی بیخانمانان میسرانجام
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اند: مانند اتفاقات تروماتیکی همچون اده را به نحوی از دست دادهبیخانمانی هستند که خانه و خانو

های زیاد اقتصادی یا فقر به دلیل مرگ والدین یا از دست دادن خانه و زندگی به علت فقر و هزینه

 اعتیاد مثل اتفاقی که برای گلناز و آرزو رخ داده بود.

 تشکیل خانواده و یا شبه خانواده در حین بیخانمانی

شوند، خواب آشنا میها با مردان کارتنخواب که در خیابان و در پاتوقاز زنان کارتن برخی

گیرند تشکیل خانواده داده و باهم زندگی کنند. بسیاری از این افراد بدون انجام مراسم تصمیم می

را شان دهند، اما عده کمی از ایشان رابطهرسمی ازدواج و بدون ثبت رسمی این عمل را انجام می

های کوچک خانوادگی و رفاقتی برای خود کنند. بسیاری از افراد نیز با تشکیل گروهرسمی نیز می

کنند که به نوعی جایگزین خانواده باشد. ایشان صرفا بر اساس قراردادهای عاطفی نظمی مستقر می

و همسر را در  های مادر، دختر، خواهرزنند و نقشو یا رفاقتی به تشکیل نهاد شبه خانواده دست می

شان همان خیابان و کنند. وجه مشترک همه اینان این نکته است که خانه و کاشانهآن بازآفرینی می

های زنان و مردان هاست، با این تفاوت که پس از تشکیل خانواده، معموال از دور آتش نشستنپاتوق

کنند، وپا میاقلی دستگیرند و برای خود آلونکی هر چند حدخواب کمی فاصله میمجرد کارتن

خوابا، یه دور از بقیه کارتن. میساخت خوشگل هایکلبه برام امیر»مانند تجربه آرزو با پارتنرش: 

 هر که باغی. بود بهشت جایی رو انتخاب میکرد و درستش میکرد. من میگفتم باغ امیرپاشا چون برام

 های توجه و بود امیر چون بود، بهشت براماما  بود، داغون و درب و بود معتاد و بود کثیفی ش گوشه

 «.امیر...

 زندگی در مرکز اقامتی مهر با رؤیای خانه و خانواده

کردند که هر سوژه تحقیق حاضر، زندگی می 1زن، از جمله  81در مرکز اقامتی زنان بیخانمان 

یکدیگر نزدیک شده و کدام ماجراها و تجربه زیسته خود را داشتند، اما در مرکز مهر سعی داشتند به 

خانوادگی از سنگینی فضا و درد دوری از خانواده بکاهند. روزهای اول که های شبهبا برقراری رابطه

ش نداشت، بسیار زیاد به گلناز نزدیک شده بود. در واقع اسمیرا امیدی به بازگشت نزد خانواده

ه رابطه آنها رابطه خواهرانه است و گفت کسمیرا، گلناز را جایگزین خواهرش کرده بود و به همه می

اش اقدامی نکرده بود و خواهرش را ندیده بود، نقش خواهری گلناز تا زمانی که برای دیدن خانواده

ای که بداند متعلق به خواست. خانوادههمچنان برایش پررنگ بود. به گفته خودش، دلش خانواده می

تنها افرادی بودند که تا آخر عمر میتوانستند در  اشاوست. خانواده در ذهن سمیرا و نظام معنایی

دادن آنها آمدند و یک روز هم میرفتند و او باید از دستزندگیش باشند. بقیه از نظرش یک روز می

دوست میاد و میره، معلم یه روز هست، یه روز نیست، همسایه عوض میشه و... ولی »را میپذیرفت: 

-شدن محقق به سمیرا، او نمیاز نزدیک پس «.مال خودته مادر و خواهر و اینا همیشه هستن و
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خواست محقق را از دست بدهد و لذا به جای اینکه یک نقش پایدار جدید برای وی در ذهنش 

دید که او را در نقش مادر جا بزند تا مطمئن باشد همیشه وی را تعریف کند، راهی جز این نمی

اش گفت و با اینکه همچنان اصرار داشت نشان دهد دهخواهد داشت. با گذشت زمان سمیرا از خانوا

های شبانه و آرزوهای سمیرا بود که خبر از که محقق را همچون مادرش دوست دارد اما این کابوس

شد برید و شبانه پشت در اتاق محقق پیدایش میهایی که گاهی امانش را میواقعیت میداد. کابوس

هایش آب آورده است. آرزوهایی که زمان نکه شنیده ریهتا از مادرش بگوید و نگرانیش از ای

دادن پدر و اندازکردن و ترکآمد و با ذوق از تصمیمش برای پسخوشحالی و سرمستی به زبانش می

 اش بود.گفت، نشان از تمنای واقعی و درونی سمیرا برای ارتباط دوباره با خانوادهمادرش می

دختران نوجوان مرکز مهر بودند، به شدت به هم نزدیک روزهای اول که سمیرا و گلناز تنها 

شده بودند و دوست داشتند نزد دیگران هم خواهر دانسته شوند، هر چند به تدریج دختران دیگر نیز 

تر شد. با اینکه سمیرا دوست داشت دختر محقق باشد و گلناز هم اضافه شدند و ماجرا کمی پیچیده

شان نگران مادرشان میخواند، اما باز هم هر کدام -مقیم مرکز یکی از زنان-خودش را دختر الناز

بودند و به امید روزی بودند که کنار او زندگی کنند. نکته اینجا بود که آنها نیاز داشتند عالوه بر 

ساحت ذهن، حافظه و خاطرات، در زندگی تجربی و در حین روزمرگی نیز حس کنند خانواده دارند. 

و... بین زنان مرکز مهر، دقیقا از  مادر، دختر، خواهر مثل رسمی خانواده ویالگ هاینقش پذیرفتن

شدند همین جایگاه بود. الناز و اعظم نیز که هر کدام مادر دو فرزند بودند، خواهر یکدیگر خوانده می

 نهو گلناز و زهرا نیز دختران ایشان. حرمت و الله نیز حکم مادربزرگ را برای کودکان داشتند و نه

-ای که در این بین خودش را برجسته مینکتهنه حرمت، جایگاهی نزد نوجوانان داشتند. الله و نه

که خانه و خانواده ست که در اینگونه مراکز و حتی برای کسانیهای خانوادگیکند، اهمیت نقش

س تعلق، احسا–همه آنچه قرار بود خانواده به آنها بدهد دهد. اند، خودش را نشان میراترک کرده

-از خالل روابط شبه -داشته شدن و...داشتن، مورد توجه بودن و دوستهای خانوادگی، دوستنقش

 شد.هایشان تا حدی حاصل و نیازش مرتفع میخانوادگی و رفاقت

 خروج از مرکز اقامتی و بازگشت به خانواده و جامعه

اش دارد. او خوبی به خانهگذرد و حس شدن سمیرا میاکنون حدود دو سال است که از مستقل

ها اما از جهتی برای در ارتباط است و نگران آنهاست. این نگرانی -سحر و فاطمه–با خواهرانش 

دارد. او را به خانواده و این احساس که خانواده دارد، وصل نگاه می سمیرا خوشایند است، چرا که

م، سرکارم میرم. برای خودم تالش مه. خونه که گرفتم، درسمم دارم میخوندیگه نوبت خونواده»

به نظر میرسد حضور خانواده در زندگی، خیلی «. م یه کاری بکنم...کردم، االن باید برای خونواده

بیش از اینهاست که به راحتی حذف شود. به ویژه اگر فردی بخواهد بر اساس هنجارهای جامعه، 

شده گیر هادهای اجتماعی و نظم تثبیتاش را دوباره برسازد، خیلی بیشتر در پیچ و خم نزندگی
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افتد. سمیرا قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارد و این یعنی استرس برای سمیرا. استرس اینکه می

دهد و ام چه بگویم و آنها را چگونه معرفی کنم. هنگامی که سمیرا حرفش را ادامه میدرباره خانواده

شوی که مساله صرفا به نظم سفت و سخت توجه میگوید ماز رویارویی خودش با مادر دوستش می

معنایی ما نفوذ -گردد و این نهاد، این مفهوم و این خانواده تا کجاها در نظام ذهنیجامعه برنمی

 بعد دفعه»...مان از خودمان عجین شده است. ها و احساسمان و ارزشیافته و تا کجا با ما و هویت

 مامانش. زدن حرف به کرد شروع مامانش. دید رو ما و ش اومدمامان شون کهخونه رفتیم دوستم با

گفت:  من و به کرد رو بعد. نامحرمید شما میگیرم، روزه میخونم، نماز خونه این تو گفت: من

 درست شما میکنم، خواهش میگفتم داشتم فقط مدت تمام من. ندارم و.. حرمتی بی قصد ببخشید

که  میکردم فکر این به میدادم که دارم گوش میکنم همش داشتمکه نشون  همونجوری... . و میگید

 با. کنه فکر بد مامانم درباره ازینکه شدم اذیت. میکنه فکر چطوری مخونواده و من مامانش درباره

سمیرا در چنین موقعیتی ..«. .کرده تربیت بد دخترشو مامانش میگه خودش با االن گفتم خودم

اش اش بد فکر شود و تربیت خانوادگیبوده که درباره مادرش و خانوادهپیش از هر چیز نگران این 

 ای وارد کند.زیر سوال برود و موجب شود به هویت و ارزش او صدمه

گلناز پس از رفتن مادرش، به امید پدرش در مرکز مهر مانده بود. یک روز خبر دادند پدر گلناز 

روز از مرکز مهر فرار کرد. از این لحظه به بعد گلناز نیز از مرکز امید رفته است. گلناز پس از چند 

بیخانمانی را بدون پدر و مادرش هم تجربه کرد. پس از یک ماهی که از فرار گلناز گذشت، خبر آمد 

اند و با ساره و دوستش از دختران سابقا مقیم مرکز مهر نزد ساره رفته -گلناز همراه با ملیحه 

کنند. ساره از زنان اند و به لرستان سفر میرا تشکیل داده -خودشانبه گفته –خانواده چهار نفره 

بیخانمانی بود که قبال در مرکز مهر ساکن بود. گلناز عکسهایی از خودش و ملیحه را در اینستاگرام 

کرد و از های چهار نفره منتشر مینامید. گاهی نیز عکسمنتشر میکرد و ملیحه را خواهر خود می

نوشت. آنها پس از چندماه دستگیر شدند. پس از آن گلناز فقط اش میه چهار نفرهحسش به خانواد

شان و خواهر داشتن و بابا و مامان یکبار حاضر شد حرف بزند. او از طرفی از هیجان چهارنفره بودن

-جوان داشتن حرف میزد و از طرف دیگر از اینکه مجبور نبوده در خانه حبس باشد و یا محدودیت

رش یا مرکز مهر را تحمل کند و لذا از این حیث به نظر خودش حالش خوب بود و با خانواده های پد

چهارتایی اینور اونور میرفتیم. مامان بابای جوون داشتیم. هوامونو »گذراند: جدیدیش خوش می

داد. با دادیم. کسی بهمون گیر نمیداشتن. پول داشتیم. هر کاری دل مون میخواست انجام می

شدیم. همین چیزا دیگه. البته ه کلی خوش میگذروندیم. با هرکس میخواستیم دوست میملیح

 «.همین چیزا خیلی چیز بود هااااا. ولی حس خواهر و مادر و پدر جوون داشتن خیلی خوب بود

مادرش  که ایلحظه بودند. داشته نگاه پدرش به جامعه و زندگی، وصل و مادر آرمینا را در ابتدا

نپذیرفت و او را ترک کرد، آرمینا از پدرش هم بدش آمد، چون او را در رفتن مادرش مقصر  آرمینا را

پسر و رابطه عاطفی رفت و با علی و دخترش حنا به این دنیا وصل بعد از آن سراغ دوست میدانست.
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 تحویل بهزیستی را حنا که آنجا«. داشته بود نگهم ها فقط حناتو این سال»شد و به گفته خودش 

.. اینگونه شد .مادر را و همسر نقش نه و داشت را دختر نقش نه دیگر نداشت، هم را علی دیگر و داد

 رفت. و شد رها کال و کرد رها که همه چیز را

کژال پس از خروج از مرکز مهر، آشناشدن با محمد و کار و زندگی در کافه سرانجام با محمد 

کردند. او هرچند به زعم خودش نسبت به مفهوم شان را شروع خانه گرفتند و زندگی مشترک

از این  شان صحبت کندخواهد از مادرش، دوستش و سگست، اما هنگامی که میخانواده خنثی

کند و اش را با این مفهوم توصیف میکند و در واقع مهمترین اشخاص زندگیمفهوم استفاده می

من تنها جایی که یه ذره بهتر »اش دارد: یدهد خانواده چه جایگاه مهمی در نظام معناینشان می

شدم، االنه که هشت ماهه اینجارو گرفتیم. اره تو این هشت ماهه تازه دارم به حس اینکه اینجا خونه 

ها و خونه این فامیل و اون فامیل بودن باعث شده فکر منه میرسم. میدونی اون خونه عوض کردن

ه اون خونه ها نداشتم. اینجا اولین جاییه که حس کنم هیج جا خونه من نیست و من هیچ حسی ب

 -سگ کژال و محمد-م رو اول محمد و میرزادارم. االن با مامانمم در ارتباطم... االنم من خونواده

 «.میدونم و بعد مادرم و خونواده محمد...

ه در حین در مرکز مهر برای الله اتفاقات عجیبی رخ داد و الله به دنیای بازیگری پا گذاشت. الل

زندگی در مرکز مهر به یک گروه سینمایی معرفی شد و قرار شد به عنوان بازیگر با آن پروژه 

ای برای او گرفته شد و الله به همراه همکاری کند. پس از مدتی به واسطه عوامل یک فیلم، خانه

فتند. او پس مرکز مهر را ترک کردند و به خانه جدیدشان ر -خواهرش که همیشه با او بود-فرشته 

های کوتاه به خانه برادرش در ساوه و همچنین حضور همیشگی از یافتن برادرش و مسافرت

خوابی، هنوز از پدرش با شور و کند. الله با پنجاه سال کارتنمی تجربه را خوبی خواهرش احساس

ر کنار اش را دهای زندگی کنونیاش را نداشتن پسرش و لذتگوید و افسوس زندگیشعف سخن می

خیلی خوشحالم که به آرزوم رسیدم. »داند: بازیگری، داشتن خواهر و یافتن دوباره برادرش می

همیشه رویام این بود بازیگر بشم... از وقتی برادرمم پیدا کردم خوشبختیم کامل شده. با خواهرم و 

 «برادرم زندگیم خیلی قشنگ شده، فقط اگه پسرمم بود دیگه هیچی نمیخواستم...

ازدواج کرد و از مرکز مهر  -خوابمرکز اقامتی مردان کارتن–مت با یکی از مردان مرکز امید حر

رفت. پس از مدتی که در یکی از مراسم مرکز حاضر بود، از همسرش و رابطه جدیدش گفت و از 

آیند و گفت و حالش خوب بود از اینکه به دیدنش میاش با چهار فرزند شوهر سابقش میرابطه

داشت. حسرت این روزهای حرمت این بود که چرا از شوهر اولش جدا شد و چرا برای  رضایت

مونن. کاش با سید هیچ چی خونواده و بچه نمیشه. همینهان که برات می»مادرشدن اقدام نکرد: 

کردم. های شوهر سابقم هستن وگرنه دق میمحمود میموندم و بچه دار میشدم... خوبه همین بچه

 «.ارن. البته منم براشون مادری کردم...خیلی هوامو د
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آرزو پس از فرار از مرکز مهر تصمیم گرفت نزد خواهرش برود، کارکردن را شروع کند و 

اش، زندگی جدید اش را بسازد. در واقع آرزو با کمک خانواده و به طور مشخص خواهر و عمهزندگی

م داروخونه. بعد از چند وقتم بهم کمک با معرفی خواهرم رفت»اش را برساخت: خوابیپس از کارتن

کرد، پول قرض داد و خونه جدا اجاره کردم برای خودم تو شهر ری. خیلی خواهر خوبیه و همیشه 

 نام به ممخونه کردن، کمک بهم معمه و خواهرم پولشو ممخونه این حواسش به من هست. االن

 ساختمون یه زیر میشدم، رد داشتم محله یه توی از بار یه یادمه ...پشتمن اونها همیشه. هست معمه

 با. قشنگ خواست دلم. گرفت تنمو تمام حسی . یه..واااای گفتم.. شنیدم چنگال و قاشق صدای

 خونه گرمای حس. بخورم غذا بشینم مخونواده با سفره یه دور روز یه میشه یعنی خدایا گفتم خودم

 «.و االن دارمش... شد آرزوم

« اند یا خیر؟آیا زنان بیخانمان نظمی جایگزین خانواده کرده»به پرسش بنابراین در پاسخ 

کدام از زنان بیخانمان مورد مطالعه در این تحقیق، در پی گونه که مشاهده شد، باید گفت هیچهمان

اند و یا نهاد یا نظم جدید نبوده و نیستند. همه یا به سوی خانواده و یا عضوی از خانواده بازگشته

ازگشت دارند. در صورت قطع ارتباط با خانواده و در بدترین شرایط نیز که هیچ امیدی به امید ب

بازگشت به خانواده نداشته باشند، در جستجوی تشکیل خانواده خود هستند، یک خانواده جدید. از 

ر دهد که ههای حاصل از مطالعه تجربه زیسته زنان بیخانمان از خانواده نشان میسوی دیگر، یافته

شان و در نسبت با خانواده بر چند عامل های مختلف آگاهیهای مورد مطالعه در الیهکدام از سوژه

کنند. به عبارتی نظام معنایی هرکدام از زنان حاضر در این تحقیق در نسبت با مشخص تأکید می

خانواده، حول چند مفهوم مشخص شکل گرفته که در نسبت با موضوعات مختلف، مستقیم و 

شود به دادند. در ادامه تالش میرمستقیم آنها را مطرح کرده و به موضوع مورد بحث ربط میغی

 دهد، پرداخته شود.آگاهی مشترک این زنان و ضرورتی که تجارب همه آنان را به هم پیوند می

 آشکارگی قواعد ضمنی خانواده در وضعیت بیخانمانی

ه خوبی نشان داد، این بود که خانواده به واقع یکی از نکات مهمی که در این تحقیق خودش را ب

یک نهاد اجتماعی و در دل یک جامعه است، به این معنا که قواعدش نیز در پیوند و همبستگی با 

حقوقی است و لذا ثابت و تغییرناپذیر نیست و همچنین لزوما همه قواعدش -اجتماعی-بستر فرهنگی

تن از  5 –همسری توان به مقوله کودکاین قواعد می یکسان از بهنجاریت برخوردار نیست. از جمله

گیرد که قانون رسمی کشور اشاره داشت که در بستر فرهنگی و شرایطی صورت می -زنان بیخانمان

هایی که از آگاهی کافی برخوردار نیستند و شمرَد و لذا خانوادهنیز منعی برای ازدواج کودکان برنمی

شان را گاه با اصرار و گاه با اجبار به خانه بخت ند، فرزندان دختریا شرایط اقتصادی مناسبی ندار

توان در های تحقیق حاضر میکنند. پیوند دو طرفه خانواده و جامعه را با توجه به یافتهروانه می

کنندگی که برای پدر نسبت به دختر در قانون فرض شده، دوباره نمونه دیگری نیز نشان داد. تعیین
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تواند منجر به بروز مشکالت گرداند و این امر میت بروز مشکل به همان فرد بازمیاو را در صور

نشدن مشکل قبلی برای دختر گردد؛ همچنان که برای ملیحه و زهرا این اتفاق دیگری به دلیل حل

رخ داد. گاهی نیز بسیاری از دختران پیش از آنکه مجال گریز پیدا کنند، از سوی دیگران در خانواده 

رسیدن توان فرار، خودکشی و یا به قتلست که میبینند. در چنین بستریارهای جدی میآز

-ای از بیخانمانی را نشان میبسیاری از دختران نوجوان نسل جدید را فهمید، چرا که هر کدام سویه

 دهد.

مبتنی های شبه خانواده، ها در ساخت گروهیافته دیگر که بسیار مهم نیز بود قاعده تکرار نقش

های بر الگوی خانواده رایج بود. به این معنا که زنان بیخانمان دوستان و نزدیکانشان را با همان نقش

بندی میکردند و احساس رضایت و خوشبختی را در مفهومی به نام خانواده معنا سنتی خانواده دسته

و انتظارات نهاد خانواده  ها، قواعدکردند. گویا هر شکلی از نظم جایگزین، دوباره با همان نقشمی

خوابی و یا پس از های کارتنهایی نیز که در خیابان یا در پاتوقخانوادهشکل گرفته بود. شبه

ها و الگوی رایج خانواده بود. گرفته بود، بر اساس همان نقشبیخانمانی توسط زنان بیخانمان شکل

های دهنده اهمیت نقششانپذیرفتن نقش مادر، خواهر، همسر و دختر در شرایط مختلف ن

های ها نیز ذکر شد تمامی زنان مقیم مرکز مهر نقشخانوادگی بود. همانگونه که در بخش یافته

مبتنی بر الگوی خانواده در نسبت با یکدیگر برای خود تعریف کرده بودند. نکته اینجا بود که آنها 

تجربی و در حین روزمرگی نیز  در زندگی -حافظه و خاطرات-نیاز داشتند عالوه بر ساحت ذهن 

 حس کنند خانواده دارند. 

قاعده ضمنی مهم دیگری که در این تحقیق خودش را نشان داد این بود که اعضا خانواده تنها 

-بودن بر آن وارد نمیشد و مهر موقتیافرادی است که از سوی زنان بیخانمان همیشگی دانسته می

به وضوح خود را نشان داد. همچنان که رابطه سمیرا با  دانستند. این موضوع در ماجرای سمیرا

شد. او شد تالش سمیرا برای اینکه وی را در نقش مادرش ببیند، بیشتر میتر میمحقق عمیق

اینگونه احساس امنیت روانی و عاطفی داشت، گویی که مطمئن بود اگر نقش خانوادگی به او بدهد، 

نظر سمیرا تنها افرادی بودند که تا آخر عمر میتوانستند در همیشه وی را خواهد داشت. خانواده به 

دادن آنها آمدند و یک روز هم میرفتند و او باید از دستزندگیش باشند. بقیه از نظرش یک روز می

ای میان مقوله بسیار مهم و جدی« اطمینانِ داشتنِ افراد خانواده برای همیشه»را میپذیرفت. این 

 توانست همیشه برایشان بماند. چرا که به زعم آنها تنها خانواده بود که میخواب بود زنان کارتن

قاعده بسیار مهم دیگر که این تحقیق آن را به وضوح نشان داد این بود که اگر فردی بخواهد 

در این جامعه و در نظم اجتماعی موجود زندگی نرمالی داشته باشد ناگزیر است که خود را در نسبت 

ش تعریف کند. این بدان معناست که حتی زن بیخانمان اگر هم بخواهد، نمیتواند بدون ابا خانواده

خانواده به آینده روشنی امید داشته باشد. او نمیتواند به نظم و نهاد جایگزینی روی بیاورد، چرا که 

 قصد دارد به جامعه برگردد و جامعه، سفت و سخت بر سر این نهاد ایستاده و او برای داشتن یک
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اش تعریف کند، مانند ماجرای زندگی نرمال بایستی هنوز خودش را در ربط و در نسبت با خانواده

شان، خود بایست با در نسبت قراردادن خود با خانوادهازدواج سمیرا و همچنین ماجرای کژال که می

ن نسبت را دوباره دادند و یا آرمینا که چون نتوانست ایرا نزد خانواده پارتنر یا همسر موجه جلوه می

 برقرار کند از سوی خانواده دوستش طرد شد و به خودکشی انجامید.

مادر  -های خانوادگی قاعده ضمنی دیگری که پر اهمیت جلوه کرد این بود که خانواده و نقش

های بزرگ، زنان بیخانمان را به دنیا همچون میخ -بودن، دختر بودن، همسر بودن و یا خواهر بودن

هایی که زنان بیخانمان درباب ه داشته و پاهای آنان را بر زمین سفت قرار داده بود. نگرانیوصل نگا

شان دارند، علیرغم دردناک بودنش، بسیار برایشان خوشایند است، چرا که گویی نقطه اعضاء خانواده

د و مطمئن کننشان را احساس میها خانوادهست. ایشان از خالل این نگرانیاتصال ایشان به زندگی

-لحظه تا توانند حال خوبی داشته باشند. آرمیناشوند کماکان آنها را دارند. آنها بدون خانواده نمیمی

 لحظه. بود اشزندگی انگیزه بزرگترین و دیدن مادرش کشیدنفس می میداد، پیام مادرش به که ای

ای این دنیا نابود شد و لحظهبخشی از تعلق آرمینا به  «نده پیام من به دیگه» گفت مادرش که ای

 جا همه اش کنار نیامد، ازرا به بهزیستی تحویل داد، و بعد از آن با محمد و خانواده دخترش حنا که

های ارتباطی مختلف گویی انسان از خالل شبکه. کرد خودکشی شد، مطلقا رها که ایشد. لحظه رها

های ضر، خانواده یکی از مهمترین این شبکههای تحقیق حاشود و بر اساس یافتهبه جامعه وصل می

کند. بعبارتی یکی از قواعد مهم های خود را به اشکال مختلف بازتولید میست و نقشارتباطی

 ست.کردن فرد به زندگیمان به آن نباشد نقش پررنگ آن در وصلخانواده، که شاید حواس

خواب بین ست که زنان کارتنتفاوتی شایان ذکری که در نهایت باید به آن اشاره کرد، نکته

خواب خواب خودشان را کارتناند. در واقع زنان کارتنخواب و مفهوم بیخانمان قائلمفهوم کارتن

دانند و لذا دوست ندارند به خانمان را دارای بار منفی میخانمان. این گروه، واژه بینامند و نه بیمی

سازد که آنها خانه و خانواده شان متبادر میمعنا را به ذهن خانمان گفته شود چرا که اینها بیآن

 ندارند؛ در صورتی که به زعم خودشان یا خانه و خانواده دارند و یا دوست دارند داشته باشند. 

 گیرینتیجه

 مهاجرت، فقر و اجتماعی، مسایل حوزه شناسان و متخصصینجامعه منظر از اینکه علیرغم

 نماید،می برانگیز تأمل آنچه است، اما افراد بیخانمانی بنیادین و ساختاری اعتیاد از جمله عوامل

شان نظام دارند که متناسب با تجربه زیسته خویش وضعیت از بیخانمان زنان که است تحلیلی

. میرسند هم به «بدن» و «خانه» نقطه در میرسد نظر به که تحلیلی. معنایی آنها را شکل داده است

 اینقطه اما گویند،می شانتجربه زیسته در خانواده یا خود سوادی کم و اعتیاد فقر، از بیخانمان زنان

 «بدن»موضوعات مرتبط با  نمیکنند، بسنده ای اشاره به صرفا و میگذارند دست آن بر آنها همه که

شان. در تحقیق حاضر مشخص شد آنچه در نظام معنایی و آگاهی مشترک زنان «خانه» و است شان
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-و به زعم محقق، عوامل مشترک برساخت بیخانمانی ایشان نیز می-بیخانمان از خانواده وجود دارد 

-های بیخانمان در واقع جانی بدن را دارند و نه خانه مسکونی را. جاناین است که نه خانه -باشد

ند و اینگونه است اهای بیخانمانی که از کودکی آوارگی را تجربه کردهاند. بدنخانهبدن و بیهای بی

آورند و به خیابانی که حداقل، ای ندارند و اغلب به مواد قرارآور روی میکه قراری ندارند و سکنی

 خانه.شود که بیخانمان اند و بیشان با خودشان روشن میتکلیف

–خانمانی و زدن به دل خیابان، از حیث روانی بنابراین زنان بیخانمان پیش از تجربه عینی بی

اند. آنها بدون داشتن درک کامل و درستی خانمان بودهو بدنی بیقرار و بی -دلیل احساس آوارگی به

ای جز انتخاب خیابان به امید رسیدن به قرار و آرامش شان و بی حس تعلق به خانه، چارهاز بدن

گزیدن نیداشتن و سکاش حس تعلق ندارد و یا اساسا حس خانههنگامی که زن به خانه اند.نداشته

را تجربه نکرده است و بدنش را نیز به تمامی در اختیار ندارد، به این معناست که نه در خانه سکنی 

گزیده و نه در بدنش جای گرفته و این شرایط، مگر جز بیخانمانی توصیفی دیگر دارد حتی اگر به 

اند. مفهوم نه، بیخانمان بودهظاهر در خانه بماند و خیابان را برنگزیند. این زنان از زمان بودن در خا

معنا شده است. ای به بعد بیخانه برایشان یا بدرستی و با کیفیتی که باید شکل نگرفته و یا از نقطه

ای به بعد هیچ گسستی از بیخانمانی در زندگی شان از کودکی و برای برخی از نقطهبرای بسیاری

نگرفتن خانمان در خانه، همیشه با زمان با شکلشان و همتوان یافت. بیخانمانی در بدنایشان نمی

اند و صرفا در یک زمان مشخص پا را از کالبد ناخانه فرا ایشان بوده است. آنها همیشه بیخانمان بوده

 اند.گذاشته

آدمی انتظار دارد هنگامی که کسی خانه و کاشانه را با این همه درد رها میکند، در بیرون از 

نظمی جدید باشد، اما گویی ذهن شکل گرفته انسان دوباره درصدد بازتولید خانه به دنبال ایجاد 

همان نظم در میان همراهان و گروه های انسانی جدید است، بویژه وقتی آن نظم از جنس خانواده 

خانواده را ترک یا طرد نکردند، بلکه خانواده نابسامان را به باشد. شاید بتوان گفت زنان کارتن خواب

شان را ترک یل خانواده دلخواه و بسامان ترک کردند. آنها در همان لحظه که خانوادهامید تشک

نیافتنی شد و از همین جایگاه است که کردند، اتفاقا خانواده برایشان یک چیز ارزشمند و دست

 آید چون این مفهوم در نظام معنایی ایشان، این نظر راها از مفهوم بیخانمانی بدشان میخوابکارتن

به ذهن متبادر میکند که آنها خانواده ندارند. به تعبیری بهتر شاید بتوان گفت این افراد در لحظه 

ترک خانه و خانواده، بیش از اینکه از نظم موجود خانوادگی فرار کنند، از شکل نگرفتن این نظم 

ت همین نظم کنند و به دنبال ایجاد و ساخآنگونه که ایدئال آنان و خواست آنان است، فرار می

تر شکلتر و همخواهند، در میان افرادی همراهآنگونه که درست است و یا آنگونه که خود می

 میگردند.

بنابراین و با همه احواالت و با وجود ترک خانه و خانواده از سوی زنان بیخانمان، آنچه ماجرا را 

ن مفهوم و این نهاد با هیچ سازد، حضور پراهمیت خانواده نزد آگاهی ایشان است. ایپیچیده می



  30 0011بهار ، اول شماره، سومدوره                                                            جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

گونه که اندازشان پر نشده است. همانشان و امید و چشمشان، زندگیمفهوم یا نهاد دیگری در ذهن

خانواده از منظر زنان بیخانمان جایگزینی  آیدبرمیاز مطالعه چهار مرحله زندگی زنان بیخانمان 

امید بازگشت به خانواده به سر  دراند و یا شدهنحوی یا دوباره به خانواده وصل ندارد و هر کدام به

های کنند و حتی در تشکیل گروهبرند و در حالت ناامیدی نیز با خاطرات آنها روزها را سپری میمی

توانند تصور برند و نظم و نقش جایگزینی برای آن نمیهای خانوادگی بهره میجایگزین از نقش

به نظم اجتماعی مبتنی بر نهاد  -نفر مقیم مرکز مهر 81و حتی  -نفر 1هیچکدام از این  کنند.
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Lived experience and semantic system of homeless women from 

the family Case study: Homeless women living in Mehr 

Residential Center 

 
Seyed Mehdi Etemadyfard1, Masoumeh Ekrami Hesari 2* 

Abstract 

Today, homelessness is one of the social realities of the world community, which 

has shown itself in various forms, such as sleeping containers, sleeping cartons, and so 

on. Perhaps the most obvious form of homelessness can be seen in the sleeping carton. 

The main purpose of this study is to understand the semantic system of homeless women 

from their lived family experience. In other words, the question of research is what 

common sense system do our homeless women have in relation to the family in their 

life-world context? In this regard, understanding the implicit rules of the family in the 

absence and in the situation of homelessness is the aim of the research. This research has 

been done with a qualitative approach and phenomenological method through techniques 

such as participatory observations and in-depth conversations. According to the research 

findings, it was concluded that the semantic system of homeless women in the family 

can be formulated around two categories related to "home" and "body". In fact, "feeling 

homeless" and "homeless body" were necessarily common categories of all homeless 

women in the family experience. Also, due to the attention of this study to the conditions 

of family absence in the situation of homelessness, in connection with the life experience 

of homeless women from the family, some implicit rules of the family were revealed. 

 

Key words: Homeless Woman, family,Semantic System, lived experience, Sleeping 

Carton. 
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