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Abstract 
This Ethnographic Research which has been done among the homeless drug 

users of the Darvazeh Ghar neighborhood in Tehran investigates the desire of 

some of them to become homeless. Against conventional views that relate the 

homelessness of drug users to economic and patronage issues, I concentrate on 

the birth of a new culture which produces negative intellectual and emotional 

categories about addicts. The violence of culture starts in the family, with the 

notion that becoming a drug user stigmatizes the family and erases its reputation 

and face. Then, the addicts have to become homeless, and stigmatized to save 

their families from stigma. The violence of culture extends to the relatives, 

public, and state, with the notion that the drug users are worthless people and 

even threaten society. Therefore, this new violence of culture doesn’t remain on 

the symbolic level and legitimates total physical violence against addicts, from 

beating to killing. The birth of this new culture in contemporary Iran discloses 

the moral economy in which some groups, different and distant from society, are 

subjected to violence. 
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Extended Abstract 
1- Introduction 

This Ethnographic Research which has been 

done among the homeless drug users of the 

Darvazeh-Ghar neighborhood in Tehran 

investigates the desire of some of them to 

become homeless. This study is about the 

cultural formulations based on psychological 

foundations, from family to state. For adopting 

a sympathetic perspective, understanding the 

lived experiences of drug users in their natural 

settings is necessary. the analysis is based on 

the data from ethnographic fieldwork 

conducted in the Darvazeh-Ghar neighborhood 

and observed the addicted from nearby.  

2- Methods  

In order to do the ethnographic fieldwork of this 

research, in 2017 from winter to summer, I 

attended the settings in which these addicts live, 

and making friendly relationships made it 

possible to see them directly, dialogue with 

them in natural situations, and participate in 

their activities. Most of these field experiences 

took place from evening to night and even up to 

early hours in the morning. They had 

confidence in me and saved me from some 

dangers. The presentation of data in this study 

is based on an ethnographic narrative. After 

transformation of jotting to full fieldnotes and 

portraying ethnographic senes, I divided them 

into some themes or subjects. Then, I wrote a 

commentary for each descriptive scene.  

Finally, I chose those units which have some 

relation with the main idea, the violence of 

culture. 

3- Findings 

The violence of culture starts in the family. 

Becoming addicted creates a secret in the back 

of closed doors in homes which, if revealed, can 

produce Bi-Aberuyi and stigma of the family in 

the eyes of neighborhood and clan. An 

emotional pressure holds on the addict 

provokes him or her to leave home and 

motherhood land. The non-cognates follow the 

way of addicts’ families, in excluding them. 

The people in the public spaces also act in a 

disrespected way. The violence of culture 

continues in formal institutions. The state also 

cannot accept the presence of addicted people 

in the larger society. Where the families of the 

addicted insert pressures indirectly, the formal 

institutions as moral agents of the state, do this 

by direct and violent behaviors. Collecting 

them from the streets is the main act in cleaning 

any appearance of the addicted. The addicted 

people's way of life and the settings in which 

they live, such as making living through 

garbage and being in a stigmatized 

neighborhood, promote negative images and 

feelings about them. Gradually, the beliefs and 

emotions of the addicted about themselves 

follow and mirror this culture. They accept that 

they are socially dead. They have no positive 

feelings about the future. They have no value 

for themselves anymore. Their personhood for 

others and for themselves totally vanishes. 

Therefore, the violence of culture transforms 

into symbolic violence: the addicted people 

unwillingly participate in this violence. The 

violence of culture that its primary harm was 

homelessness, legitimates the physical violence 

against the addicted. 

Darvazeh-Ghar is a defensive shield of 

mechanism in front of violent culture and 

society: a survival strategy in conditions in 

which the right of citizenship and membership 

in family and society is banned for them. 

Darvazeh-Ghar is a camp of the defeated in a 

cultural war. 

Drugs not only connect with a non-formal 

economy of society but also form ethics. The 

high diffusion of production and distribution of 

traditional and industrial substances has created 

extreme anxiety and obsession among most 

families: an epidemic fear. A cultural 

elaboration should be done about this phobia. 

Parents are nervous about their young children 

who are braver and have no loyalty to 

traditional values. The "trap" of addiction is a 

current metaphor in contemporary modern Iran. 

Where there is a trap, there are hunters who 

stand outside of the home. The cultural war 

against addiction stems from these 

psychological foundations. 

There is a profound conflict in the heart of 

contemporary Iranian society. On one hand, the 

use of the substance in this society is guilt, a 

pang of social guilt, which causes exclusion of 

the addicted people by others outside of the 

border of family and society. On the other hand, 

accessibility of this substance in most places is 

super easy. The substance is socially and 

morally rejected but economically accepted. 

The main harm of this conflict has been 
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inflicted on those who are defeated by society, 

whether by poverty or by family as sources of 

pressure. 

The individuals under conditions of pressures 

of poverty and family use those resilience 

instruments which are accessible and cheap. 

After being afflicted by a substance, another 

source of pressure activates: culture. The 

addicted people are portrayed in public view as 

anti-society entities. They are located in the 

category of garbage people who pollute the 

family, the neighborhood, the working place, 

the school, and the entire society. The birth of 

the culture of terror in contemporary Iran 

should be traced to these places, from the 

treatment of society with addicted people. 

4- Discussion and Conclusion 

 Unlike conventional views that relate the 

homelessness of drug users to economic and 

patronage issues, I concentrate on the birth of a 

new culture which produces negative 

intellectual and emotional categories about 

addicts. The violence of culture starts in the 

family, with the notion that becoming a drug 

user stigmatizes the family and erases its 

reputation and face. Then, the addicts have to 

become homeless, and stigmatized to save their 

families from stigma. The violence of culture 

extends to the relatives, public, and state, with 

the notion that the drug users are worthless 

people and even threaten society. 

Therefore, this new violence of culture doesn’t 

remain on the symbolic level and legitimates 

total physical violence against addicts, from 

beating to killing. The birth of this new culture 

in contemporary Iran discloses the moral 

economy in which some groups, different and 

distant from society, are subjected to violence. 
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 چکیده

تهران انجام شده، به دنبال آن است غار خواب دروازهکه در بین معتادهای کارتن انهنگاراین پژوهش مردم

هایی در محیط 1931تا تابستان  1931از زمستان  خانمان شدن را بکاود.که تمایل برخی از معتادها به بی

ای با آنها ایجاد کردم که باعث شد بتوانم آنها کردند حضور یافتم و روابط دوستانهکه معتادها زندگی می

هایشان شرکت های طبیعی با آنها حرف بزنم، و در فعالیتکنم، در موقعیتطور مستقیم مشاهده را به

پردازی ها با روایتکنم. آنها به من اعتماد کردند و از من در برابر برخی از خطرات حفاظت کردند. داده

 رهایبرخالف تصواند. کامنتاری ارایه و تحلیل شده -نگارانه در قالب واحدهای گلچین فیلدنوتمردم

دهند، من بر تولد فرهنگ خانمانی معتادها را به مسائل اقتصادی یا حمایتی ربط میمرسوم که علت بی

 منفی نسبت به معتادهاست. خشونت عاطفیو  معناییهای ی مقولهکنم که تولیدکنندهجدیدی تمرکز می

 کند. معتادها درآبرو و بدنام میرا بی شود، با این تصور که معتاد شدنْ خانوادهفرهنگ از خانواده آغاز می

خانمان شوند، خودشان بدنام شوند تا خانواده از بدنامی  -شوند بیبرابر این فرهنگ جدید مجبور می

یابد، با این پنداشت که معتادها رهایی یابد. خشونت فرهنگ به خویشان، مردم عادی و دولت گسترش می

کنند. برای همین، خشونت فرهنگ جدید صرفًا در جامعه را تهدید می ارزشی هستند و حتیهای بیآدم

 سازد، از کتکعیار بر معتادها را مشروع میماند و اِعمال یک خشونت فیزیکی تمامحد نمادین باقی نمی

گر آن شکلی از اقتصاد اخالق است که در آن زدن تا کشتن. تولد این فرهنگ جدید در ایران معاصر عیان

ها قرار خشونتهایی از افراد جامعه، بنا بر متفاوت بودن و فاصله گرفتن از جامعه، تحت انواع روهگ

 .گیرندمی
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 40199932941  تلفن:

 A.Izadijeiran@tabrizu.ac.ir الکترونیکی:پست 
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 هئلو بیان مس مهدمق -1
سر چهارراه مختاری ایستاده بودم. ساعت چهار و نیم عصر بود. یونس  ی. طبق قرار قبل1931اسفند  23شنبه، تهران، عصر پنج

یب ای که تخرطور تقاطع بهشت، رسیدیم به سر خیام. رفتیم به طرف منطقهآمد. راه افتادیم. چهارراه تختی را رد کردیم، همین

ود که چرخاند. شب قبل بتسبیح می ساختند. یونس زنجیر کوچکی را به دست گرفته بود و مثلکرده بودند و داشتند پارک می

اسم »داد: ها، یونس در مورد منطقه توضیح میفروخت. تا برسیم به پاتوقطور اتفاقی با یونس آشنا شدم. داشت جنس میبه

م. اصغر آمدیجا هست، حقانی. پارسال مییک پارکی آن»زند. پوزخند می« غار، هرندی است. آخه اینم اسم بود؟جدید دروازه

هایش ادای مصرف کردن مواد با دست« کردیم.نشستیم و مصرف میشود پنج هزار نفر راحت علنًا تو پارک میجان! باورت نمی

 «دهند.جا هم مأمورها بیایند، زیاد گیر نمیاین»آورد. را درمی

 «همان پارکی که سال پیش آتشش زدند؟»گفتم 

 «همه را جمع کردند.آفرین. پارک را جمع کردند. »

خواب پارک حقانی و آتش زدن چادرهایشان را بود که ما از تلوزیون خبر حمله به معتادهای کارتن 1930آبان سال  11

( و نیز گروهی ناشناس مسلح به سالح سرد نسبت 1930، ایسنانفر از اهالی محله ) 04الی  94شنیدیم. این اقدامات به یورش 

 .(1930، جوانداده شد )

ها همگی باریک و طوالنی بودند. سر کوچه«. خیابان هرندی»تأسیس رسیدیم. روی تابلو نوشته بود به پشت پارک تازه

تر از او، یک پیرمرد و یک جوان سر پا ایستاده بودند. کمی قوز کرده بودند. فروخت و پایینی اول، یک نفر داشت پایپ میکوچه

ها برسیم، سریع که به آنکنند. قبل از اینای آن یکی. از دور معلوم نبود که دارند چه کار میهسر یکی رفته بود روی شانه

. گفتم: «نه چیزی نیست»ی یادداشتم. یونس متوجه شد. گفت: ام را بردم پشت دفترچهدوربین موبایلم را غالف کردم و گوشی

 «اند؟هایی چطور آدمآیند. کالًها معموالً چه تیپی هستند. از کجا میاین»

د، انهاشان شهرستانیاش چیزش، طردش کردند. خیلیاش شاه عبدالعظیم است. خانوادهببین، اونی که االن دیدی، خانه»

 «همه مجرد هستند؟ نه؟»حروف خیلی دوم را مشدّد گفت. پرسیدم «. هاخیلی

 های مختلفیهاشان حرفههل بودند. زن طرف گذاشته و رفته. خیلیهاشان قباًل متأببین، اکثراً االن مجردند. ولی خیلی»

شان نرود دوست دارند که آبروی خانوادههاشان را خانواده طردشان کرده. بعضی خودشان برای ایندارند. تحصیالت دارند. بعضی

ونس همین حرف ی« گم؟دونی که چی دارم میمی خوابی کنند. تو بین خانواده نباشند. آبروشان نره. خانواده را اذیت نکنند.کارتن

خواب جدی بگیرم. تمرکز باید به ویژه بر این ی معتادهای کارتنی فرهنگ را در تحلیل مسئلهبود که من را واداشت که مسئله

ر دختی پرشمار دیدیه فاسین شناکند. از این نظر، آثار مردمبندی میباشد که فرهنگ معاصر ایرانی چگونه افراد معتاد را مقوله

تولید، انتشار، چرخش و کاربرد »کند به: کننده است. او اقتصاد اخالق را تعریف میبسیار کمک 1«اقتصاد اخالق»مورد مفهوم 

ی تاریخی خاص و در مواردی یک گروه ی یک لحظهها مشخصهها، هنجارها و تعهدات در فضای اجتماعی. اینعواطف و ارزش

ها و هنجارهایی نسبت به (. در فضای عمومی اجتماعی ایران چه ارزش211: 2412؛ 1217ب: 2443)فاسین، « ندخاص هست

ه خوابی کشود و پیامدهای این اقتصاد اخالق برای فرهنگ و معتادها چیست. معتادهای کارتنمواد و معتادها تولید و منتشر می

ی دوم ی اول معتاد شدن است و مرحلهاند. مرحلهدو مرحله را در زندگی طی کردهها خواهم پرداخت در این مقاله به زندگی آن

ام )ایزدی خواب شدن. معتاد شدن دالیل متعددی دارد و من دالیل اجتماعی و ساختاری آن را در جای دیگری شرح دادهکارتن

( اخیراً در 2411غیابی )غار را بکاوم. تادهای دروازهخواب شدن برخی از معخواهم دلیل کارتنجا می(. در این1930جیران، 
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خواهم به را کاویده است. من می« ی خطرناکطبقه»خانمان تهران، اقتصاد سیاسی یک نگارانه بر معتادهای بیپژوهشی مردم

 خانمانی را برجسته نمایم.های اقتصادی، ابعاد فرهنگی اعتیاد و بیجای بررسی جنبه

 ی افراد برایمان اهمیت داردی زیستههای اجتماعی که تجربهنگارانه در بررسی آن واقعیتتحقیق میدانی از نوع مردم استفاده از

طور مستقیم ببینیم بلکه آنها را درون محیط ها را بهدهد که نه تنها تجربهنگاری به ما این امکان را میضروری است. بعالوه، مردم

طور کلی طردشدگان اجتماعی، خوابی و بهدر آن قرار دارند مشاهده کنیم. در خصوص موضوعاتی چون کارتن ای کهواسطهبی

اری در نگشناختی مردمهای روشتوان تحقیق را عملی کرد که اعتماد افراد به پژوهشگر ایجاد شده باشد. ظرفیتفقط زمانی می

غار ی دروازهنگارانه این پژوهش را در دو محلهکند. کار میدانی مردمرا تسهیل می ایجاد روابط صمیمی، ورود به چنین اجتماعاتی

غار اغلب عصرها تا آخر شب و گاه تا حدود دو یا سه صبح های دروازهخوابام. با کارتنو لب خط در جنوب تهران انجام داده

تا اولین  1931های زمستان سال ی اول شامل آخرین شبرهطور کلی دو دوره کار میدانی انجام دادم. دوکردم. بهزندگی می

ها ها یا خیابانیافتم و با یک یا چند نفر در کوچهها حضور میهای کارتن خواببود. در میان پاتوق 1931های فروردین شب

های خرداد مل برخی از شبی دوم شاام کرد. دورهزدم. در این دوره یونس خیلی کمک کرد و دانشجویم میثم همراهیگشت می

ی دیگرم گردد به پروژههای لب خط برمیخوابگردد به دور اول. حضورم در میان کارتنهای این مقاله برمیبود. داده 1931و تیر 

ادی از که بخش زی. در کنار این1931، در تیرماه یهای فرسودههای ساکن در خانهها و غربتی مردم نگارانه بلوچبرای مطالعه

رفتم و به مشاهدات های لب خط هم میها و خیابانمرکزی گذراندم، گاه به گاه به کوچههای حیاطوقتم را در یکی از این خانه

هایم افتهتر بر یکردم. با این وجود، در این مقاله، بیشها پیوند دوستی برقرار میپرداختم. گاه نیز با چند نفری از آنمستقیم می

 غار متکی هستم تا لب خط.هاز درواز

 Amercicanی علمی مثل ها مجلهی معاصر، برای مثال در مقاالت منتشر در دهنگارانهها در آثار مردمارایه یا بازنمایی داده

Ethnologist  یاCultural Anthropologyبایست یک نوشتارنگاری، میهای آموزش روش تحقیق مردم، و با توجه به کتاب 

شده را در ذهن خود تجسم کند )گای بالسکو و واردل، دادهتوصیفی و خالقانه باشد به نحوی که خواننده بتواند موقعیت شرح

بیند. تفاوت در آن است که توصیفات اتنوگرافیک ویژگی تخیلی رمان یا فیلم خواند یا فیلم می(، گویی که دارد رمان می2413

ای دارند که محقق طی کار میدانی از نزدیک آنها را تجربه کرده است. متأسفانه در ایران اقعیتِ زیستهرا ندارند، بلکه ریشه در و

شود به ژورنالیسم نامناسب برای مقاالت علمی. این محکومیت صرفاً ناشی از عدم آشنایی با منطق این نوع نوشتار گاه محکوم می

 نگاری است.توصیف در مردم

ها ندی و تحلیل دادهببایست در گام بعد با نوشتار تحلیلی ترکیب شوند، به شکلی بسیار نرم. دستهرانه مینگاتوصیفات مردم

کند که با نگارش به معنای نویسندگی های به اصطالح کیفی پیروی مینگاری از منطقی کامالً متفاوت با سایر روشدر مردم

 ایهای مصاحبهوا، گراندد تئوری، یا پدیدارشناسی که عمدتًا بر آنالیز دادههای کیفی مثل تحلیل محتسروکار دارد. روش

کنند تا برچسبی مفهومی بر هر قطعه بچسبانند و سپس آنها را در جدول مفاهیم متمرکزند، معموالً یک داستان را قطعه قطعه می

وگویی، یا مشارکتی. برای همین است ای، گفتمشاهده ها تمرکز دارد شامل عناصرنگاری بر موقعیتقرار دهند. بالعکس، مردم

نماید )امری که باز هم ممکن است متن را شبیه رمان را جبران می 1ها یعنی بسترمندینگارانه کمبود سایر روشکه متن مردم

های ین مقاله، هر یک از این موقعیتشده. در اپارهآید نه تکهی یک کل درمییا فیلم کند(. به این ترتیب، یک موقعیت به مثابه

ای از ها شامل مجموعهنگاری، دادهاند. به عبارتی دیگر، در منطق تحلیلی در مردممعنادار ذیل یک تیتر مجزا گنجانده شده

 یابند وهای مشارکتی با توجه به تمرکز موضوعی به واحدهای مجزایی اختصاص میوگوهای طبیعی، و مشاهدهمشاهدات، گفت

 
1. context 
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( 2411)امرسون و دیگران،  1«کامنتاری -گلچین فیلدنوت»شوند. به این ترتیب، واحدهای سپس، با نوشتار آنالیتیک کامل می

 شود.خلق می 2«نگارانهپردازی مردمروایت»شوند. با اتصال این واحدهاست که تشکیل می

 های بدنامی آدممنطقه -7
ود یا ها را نابخواست آنهایی که فقط در برخورد با قدرتی که صرفاً میاند، زندگینداشته هایی که گویی وجودزندگی

 اند.کم محو کند، بقا یافتهدست

 های بدنامزندگی آدممیشل فوکو،  -

جا تا میدان سر تقاطع خیابان جمهوری و خیابان کارگر ایستادم. از این ، عصر. در مرکز تهران هستم.31اسفند  21تهران، 

شوش مسیر سرراستی نیست، باید به طرف جنوب و بعد به طرف شرق برویم. برای همین صبر کردم تا یک موتوری بگیرم. اسم 

سیدم. های آن طرف پرباشد. پریدم پشتش. جلوتر که رفتیم از مشکالت محلهعتاد خورد که ممی اشتیپ بود. به مرتضیموتوری 

اشک »ام ی جدیدی بنمورد مادهرا به پشت سرش چسبانده بودم تا جلوی توفندگی باد را بگیرم. در  رسید. گوشمصدا به صدا نمی

 شد، اشک تمساح دو سه ماههبکطی یکی دو سال  تو را گفت بدتر از شیشه است. که اگر شیشهمیکرد. صحبت می« تمساح

سر راه، دانشجویم میثم هم بهمان  .روش دشاشنم میه . آخر سرکنندگفت مواد را از چاه فاضالب درست میمی«. گایدتمی»

روها که در پیاده گروه گروه معتادهاییکرد به نشان دادن  که رسیدیم، شروعاعدام  ملحق شد و پرید پشت من. به حوالی میدان

وش. لب خط پیاده شدیم. که ما را برد به میدان قیام و نهایتاً هم میدان شکشیدند. تا اینپایپ می. زن و مرد .جمع شده بودند

روی های داخلی لب خط را با میثم گشتیم. با قدر زیادی از ترس در میان پیادهها و کوچهروی اصلی میدان شوش و خیابانپیاده

دند کشیای بساطی نداشتند و فقط میفروختند. عدهای روی زمین بساط کرده بودند و وسایل میخیابان شوش قدم زدیم. عده

امل پر طور کروی اصلی خیابان شوش بههایی از پیادهای نبود. تقریباً بخشزدند. هیچ روشناییعی که داشتند حرف مییا با جم

تر بوده است. در خیابان رو از این هم شلوغداد که پیادهها نشان میهای آشغالماندهشده بود. ما قدری دیر آمده بودیم، چون ته

فروشی باز بودند و احساس امنیت ی جیگرکی و کافه و آجیلوانستیم راه برویم، چون چند تا مغازهتتری میاصلی با ترس کم

 تر بود.ای نبود. ترس هم بیشهای داخلی لب خط، هیچ روشنایی یا مغازهدادند. ولی در کوچهتری میبیش

. ها ایستادیمغار شدیم. سر یکی از کوچهدیک دروازهگشتیم. پرسان پرسان نزمیغار های هرندی و دروازهخوابدنبال کارتن

خواهیم برای تریاک می»اش. گفتیم رفتیم سمت«. خواهید؟می هچ»کرد. یکی از دور گفت: اش را چک میمیثم داشت گوشی

« مأمورید؟» فتگ. پیراهن آبیپوشیده بودم، با  به من کرد. من یک کاپشن چرم با شکی آمیخته به ترس نگاهی «. مریضه. پدرمان

ید پایین وخواهید باید برجا فقط شیشه است. تریاک میاین» :گفت« خیال.نه بابا، بی» :دستی به بازویش زدم و با خنده گفتم

فت ها کجا هستند. گخوابپرسیدیم که کارتن شانیکیسر خیابان ایستاده بودند. از مرد میانسال جلوتر رفتیم. چند «. بازارچه

)همشهری « همشهری نمنه ایسدیسن؟» :تورکی من شده بود داد زد یمتوجه لهجهکه آن طرف خیابان جوانکی  جا. ازهمین

ی سر ضرب فهمید که رشته«. م مسائل اجتماعیاکد» :کنم. گفتی معضالت اجتماعی تحقیق میی؟( گفتم دربارههخوامی چه

د که شمان جا نمیزده بود به خال. من و میثم اصالً در مخیله« ؟شناسیهات علوم اجتماعیه؟ مردمتو رشته»مان چیست. تحصیلی

های سازند که ما وقتی نزدیکیگویند و تصویری از محله برایمان میغاری که عالم و آدم ازش بد میجا در این دروازهیکی در این

من » تر هم شدیم وقتی گفت:زدهشگفت. کوپ کردیمها چیزی بداند. شویم بلرزیم، کسی باشد که از دانشگاه و رشتهمحله می

یم دید تواند صحبت کند. ما همیونس بود. زبان انگلیسی خوانده بود. گفت که االن نمی اسمش«. ام، ولی مواد ... زبان خونده

 
1. commentary-fieldnote exerpts units 

2. ethnographic narrative 
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اده شماره دکردیم، چون یکی را پیدا کرده بودیم که . از طرفی خودمان را پیروز حساب میایم. برای امروز بس استخیلی خسته

 کند.مان میبود و گفته بود که از فردا کمک

ی در وقت« من آدم نیستم.» :گفتای بزرگ. میخیابان یک موتوری ایستاده بود. سوار شدیم. موتوری مردی بود با جثه سر

را  سرش ی. کاسهمغزش عمل شده بود . شاکی شاکی بود.گرفته بود طالقش را هم .بود گذاشته و رفتههوا بی ، زنشکمپ بود

ترین افراد مثل همسر را نسبت به آدم عوض و یک چشمش ایراد اساسی داشت. معتاد شدن نه تنها نظر نزدیک .برداشته بودند

ی طالق زنش، انسانیت خودش را دهد. مرد موتوری در نتیجهکه حتی نظر خودش را هم در مورد خودش تغییر میکند، بلمی

ان چون یک انسها ارزشی همیابند که آنشوند، این معنا را درمی. وقتی معتادها از طرف اعضای خانواده ترک میبیندنابودشده می

 ویژگی بودگی از نظر اعضای خانواده بر اساسرود، چراکه کل شخصبودگی فرد به کلی زیر سوال میجا شخصرا ندارند. این

 شود. معتاد بودن درک می

 زنده ماندن با آشغال -3

. دور جوانی را نشان داد غار. وارد محله شدیم و شروع کردیم به گز کردن. مردعصر فردا باز هم یونس آمد سر قرار، حوالی دروازه

ش انداخته پشت شتی بزرگیپکوله کرد.ها را سوا میها زمین ریخته بودند و او آشغالپلکید. آشغالو بر سطل آشغالی شهرداری می

کرد تا چیزی را پیدا کند. میور ور و آنرا هی این شدهختهیهای ربا پایش آشغال ظرف یکبار مصرف غذا بود. دستش بود. تو

تا سر  !ببین !. نگاه کنکنندمیها این کارها را . اکثر بچهفروشدمی بردمی کندمیجمع  میزهاش راچیز  !بینیمی» :یونس گفت

 راها پالستیک مالستیک»مرد جوان تا کمر فرو رفته بود. بو خیلی زننده بود. ما با چند قدم فاصله ازش رد شدیم. « تو. وندرمی

ان هایشخوابی لب خط ساکن شده بودم، با یکی از کارتنچند ماه بعد که برای یک کار میدانی جدید در محله «.دکننجمع می

فروخت. خریدم و همین شد کرد. یک عینک دودی دستش گرفته بود و مییکی جمع میهای پالسترفیق شدم. مجید هم بطری

کشیدند، معامله شدند، میروی شرقی میدان شوش جمع میتر در پیادههای معتاد لب خط بیشخوابکه دوست شدیم. کارتن

رفت. یک بار هم با هم ل به آن سطل آشغال میها از این سطل آشغاکردند. مجید هم یکی از آنکردند و آشغال جمع میمی

 مانندی زده بودند برای خرید و تفکیکدادند. درست تو دل محله کارگاههای پر از پالستیک را تحویل میرفتیم جایی که کیسه

ی ه. کیسگرفتها را ریخت تو یک ترازوی بزرگ. همه جور بطری، نوشابه، شیر. حساب کردند. مجید پول را ها. پالستیکزباله

 خالی را برداشت و رفتیم.

معامالتی هم در میان های آشغال محله و اطراف آن وابسته است. البته خردهطلندن بخش زیادی از معتادها به سزنده ما

زد و » گفتشود. مجید میها بیرون کشیده میشود. قسمتی از چیزهای مورد معامله هم از دل همین آشغالمعتادها انجام می

ن در روزها شای زندگیشود، شیوههای زباله پیدا میها به چیزهایی که در سطلخواباتکای اقتصاد زیستی کارتن« کنیم.بند می

ها طلی غذاها در این سماندهها و به ویژه تههایی به دوش دارند. اگر آشغالزند. همواره کیسهها پیوند میها را به این سطلو شب

 ها بمیرند.خوابنباشند، خیلی محتمل است که برخی از کارتن

ند، کشان را کثیف میروند داخل سطل، حرکتی که نه تنها لباس و پوست بدنها کسانی هستند که تا سر و کمر میآن

ی که من در لب خط و در روشنایی روز دیدم، تردهندهدهد. تصویر تکانها را تا به خود مغز هم هل میی آشغالکه بوی زنندهبل

آورد. موهای سر و ریشش سفید بودند. راه که ی سطل آشغال و بیرون نمیپیرمردی بود که گلویش را چسبانده بود به دهانه

که معمول است، یعنی نتر از آکرد. خیلی بیشاش برده بود. اصاًل حرکتی نمیها. ماتکرد. زُل زده بود به آشغالرفت قوز میمی

اش زده بود. چنان این حالت را طول داد که چند نفر از طور مثل مجسمه یخاند، همانکارهتر از تحمل دیگرانی که اینبیش
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ی شان سوخت. باالخره پیرمرد تکانی به خودش داد. گلویش را به سختی از دهانهها هم تعجب کردند، یعنی دلخوابکارتن

 کَند و سرش را بیرون کشید. سطل

شود، ها هستند. و البته گاه سرش رقابت هم میها مفت و در دسترس است، همین آشغالخانمانچیزی که برای این بی

غار و لب خط، سطل آشغال برای معتادها از های آشغال کم. در جهان محدود دروازهها زیادند و سطلخانمانچراکه تعداد بی

ها روزها کشاند. آنها را به خودشان میزند، آنها چشمک میشان به آنهایی است که در زندگی هرروزهها و شانسفرصت معدود

ای گردی. هر سطلْ نقطهکنند. چند پالستیک از این سطل، چند تا از آن سطل، یک دم گرفتن و دوباره آشغالدائماً دور دور می

ها توان پول مواد را جور کرد. برای همین، آشغالتوان زنده بود، هنوز هم میکه هنوز هم میندن، یعنی ایناست برای امیدوار ما

 شان نیست که چنین اهمیتی را برایشان داشته باشد.ی زیستهواسطهارزشمندند و هیچ چیز دیگری در محیط بی

ود شکند، برای رهگذرها و عموم مردم بدل میها را تأمین میخوابرتنها که صرفاً اقتصاد هرروزه و حیات بیولوژیک کاآشغال

دن ی زندگی و زنده مانشان است، یعنی کثافت و آلوده بودن. چیزی که از نزدیکْ وسیلهبه چیزی که عین زندگی و ذات زندگی

 ود.شبه یک گرایش شخصیتی بدل میهاست، برای ناظران و از دورْ خانمانبرای بی

 تخریب -0

شد ی شصت و قد متوسط. با دو چال روی هر دو گونه که باعث میقد خودم، متولد اوایل دههسن و همیونس جوانی بود هم

ا عجیب اش رهایش بزند بیرون. این وضعیت قیافهها باعث شده بودند که استخوان زیر چشمتر الغر به نظر برسد. گود چالبیش

کرد به دو نفری اشاره می« مخدرند.مواد  ها مأمورهایاین !نگاه کن»دارش گفت: د. با آن صدای زنگکرد. پوستش کمی تیره بومی

ر . اگفروشندمیجا خیلی هم راحت این !بینب»زدند. که با لباس فرم سوار بر موتور از کنارمان گذشتند. داشتند گشت می

ی مواد ترین نقطهبه مرکزیاید آمدهدقیقاً شما » گفت. ادامه داد:اد را میمو« یم بخریم.ود با هم بری، در جا یک روز بیایدخواستی

. غارها بپرس. بگو دروازهبرو از قدیمی ... اصالًراجع بهش بحث کرد. یعنی دقیقاً شما جایی هستی که  شودمیمخدر در ایران که 

ها . از قبل انقالب. االن هم بعضیبودندجا نه، موادی، همه ایناخها، فاحشهنهاتمام قمارخ ه جوری جایی است.چ ویندگمی بهت

 «است. جوریاین سال است کهغار پنجاه . دروازهکنندجمع  راجا این بتوانندگویم عمراً ، میاش کنندخواهند جمعویند میگمی

ای است که همواره غار متمرکز شده، کلیشهدروازههایی مثل ی ایرانی در محلهی کارهای تابو در جامعهکه همهتصور این

ها. تردیدی نیست که کارهایی مثل قمار، فحشا و مواد در شود، حتی توسط اهالی خود این محلهتوسط بسیاری از افراد تکرار می

ند. اما این داغ ننگ به شوهای دیگری هم انجام میها وجود دارد، ولی تردیدی هم نیست که همین کارها در محلهاین محله

اش های منفی هم بر پیشانیعنوان مرکز مواد به عموم شناسانده شود، این چسبای که بهچسبد. هر محلهغار میپیشانی دروازه

ها هم نشده در تبریز و کرمانشاه، که آایهای فقیر و حاشیههای میدانی دیگرم در ایران، در محلهشود. در سایتچسبانده می

ی ها وجود دارند. گویی که کل تابوهای شهر را ریخته باشند در چند محله و بقیهکه مرکز موادند، این کلیشهمشهور بودند به این

( علیه 111-117: 1332)بوردیو، « های ادراکمقوله»است که با  1ها سالم و پاک باشند. این شکلی از خشونت نمادینمحله

شود. (. در اذهان مردم، شهر به دو قمست پاک و ناپاک تقسیم می299: 2444شود )بوردیو، اِعمال می 2«خوردهنگنمردمان داغ»

است  بخش خشونت فیزیکیها ناپاک هم هستند. خشونت نمادین مشروعیتکه محلههای فقیر نیستند، بلها فقط محلهاین محله

های تابووار هستند به تندی هایی که مملو از فعالیتود تا دولت متقاعد شود که با محلهش(. باعث می2440)شپرهیوز و بورگوا، 

 برخورد کند.

 
1. symbolic violence  

2. stigmatized populations 
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 14-74جا مال این»هایی رسیدیم که تخریب شده بود. یونس گفت: ها. به یکی از محوطهپیچیدیم به داخل یکی از کوچه

های قبلی مشخص ها هنوز برقرار بودند. جای خانهان بقایایی از تخریبدور تا دورم« جا بود.سال پیش هست ها. نبض تهران این

شان بود، طوسی. چند طاقچه هم جا مانده است، دو تا بود. دیوارهایی ازشان باقی مانده بود. رنگ روی دیوارها هم هنوز روی

ریخ نابودشده. دیوارهای کاهگی با زدیم، وسط تاهای قدیمی قدم میمحرابی، یکی مستطیلی. ما داشتیم وسط این خانه

ا شان راند. یک سریور همه را کوبیدهنای»ساختند. طبقه باال رفته بودند تضادی می 1-1شان تا های جدیدی که پشتساختمان

های کوچه اند.های تنگ و باریکها همه کوچهبینی. میثم تصور کن، اینخود شهرداری خراب کرده است. االن اصغرآقا می

وی لوله که از تی دیوارهای کاهگلی سیاه سیاه شده بود، مثل اینگوشهگوشه«. کنونهای آشتیگویند کوچهمتری. بهشان مییک

ی های شبانههای سیاه، جای پاتوقبخاری درآمده باشند. غلظت سیاهی رنگ طوسی را محو کرده بود. هر یک از این گوشه

 ها بود. خوابکارتن

کند یک بولدوزر اند. آدم احساس میهای جدید ساختهجلوتر رفتیم. همه جای محله به همین شکل تخریب شده و خانه

ی اند. یک خانه را دیدیم که هنوز دست نخورده به همان قیافهاند و بریدهها را نصف کردهاند خانهاند و هر جایی رسیدهانداخته

 بار خبری از دیوارهای کاهگلیی بزرگی گشوده شد. اینها محوطهاقی مانده بود. جلوتر باز هم به خاطر تخریبقدیمی سرجایش ب

اش سطل آشغال بود، های جدید بودند. یک گوشهطرف خانهنبود. دور تا دورمان دیوارهای سیمانی یکدست کار شده بودند و آن

شان ظرف یکبار مصرفی از آن میان پیدا کرده زدند. یکیجوانی که داشتند با هم حرف می ها روی زمین و دوای از آشغالبا کپه

 خورد.بود و غذا می

واری مان با دیای که در سمت راستمان را کشید به مخروبهشوها. یونس راهی قالیتر، به کوچهای کوچکپیچیدیم به محوطه

شت های محله ببرد. تا برسیم پتواند ما را به سوراخ سنبهجایی که میخواست تا آنه بود. میی بافت محله جدا شدبلوکی از بقیه

رفت چرخاند. گشاد گشاد راه میزد و چوب درازی را توی دستش در هوا میدر، پسر نوجوانی از مخروبه بیرون آمد که سوت می

شدند. یک در هم به سوری جا به جا در میهای چهارشنبهربیاورد. ترقهالت محله بودن را دتا شاید بتواند زورکی ادای گنده

ی فلزی و نصف به پایین از میلگردهای نازک با پوششی از کاغذهای رنگی. ورودی مخروبه سوار کرده بودند، نصف به باال از کرکره

د هایی که تو بودنشت سرش برویم. دم در ایستاد و آدمخواست ما هم پباز بود. یونس در را که کمی هل داد. رفت تو و میدر نیمه

م یااهلل تر. من هشان را شناخته بود. پکی به سیگارش زد و رفت نزدیکیکی« اِ، سولماز تویی؟»را برانداز کرد. پقی کرد و گفت 

 گفتم و رفتم تو.

ها ی دیگرش را آشغالها پر کرده بودند و نیمهاش را آوارهای تخریبمان بود. یک نیمهی بسیار بزرگ جلو چشمیک محوطه

شد کرد، داشت آماده میمصرف بودند. سولماز در حالی که با یونس خوش و بش میای که زهواردررفته یا بیو انواع لوازم خانگی

های دند و در ظرفکه بزند بیرون. پشت سرش سولماز و در کنج محوطه، یک زن جوان و یک مرد جوان نشسته قوز کرده بو

ها، پشتی و چند نایلون کنار بساط غذایشان بود. از کپه کردن انبوهی از خرت و پرتخوردند. یک کولهیکبار مصرف غذا می

ند ها به دیوار زده بودی گچ روی هم چیده شده بود. زیراندازی از باالی کیسهآلونکی ساخته بودند. یک طرف آلونک چند کیسه

زد. ی شمالی حرف میدرست بشود. باال باز هم دودی و سیاه بود. زن جوان لباس محلی شمالی به تن داشت و با لهجهتا سقفی 

زد که اش داشت با سولماز در مورد چیزهایی حرف میطبعی همیشگیمرد جوان اهل شهرآرای تهران بود. یونس با همان شوخ

س آورد. یوناش میی عجیب را سر جای قبلیمان به این مخروبهشدهتنش حواس پرتفهمیدیم. فقط گاه به گاه ریسه رفما نمی

هایی که خیلی صمیمی بود و رفیق قدیمی، ی کجاست. از عجایب شخصیت یونس بود که با آناز سولماز پرسید که بچه
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هایم دوید. خوشحال شدم که در در چشمکه سولماز گفت اهل تبریز است، برقی دانست اهل کجای ایران هستند. همیننمی

 ام.شهری پیدا کردهجا یک هماین

کنند. کیف سیاهش را زد به زیر بغلش و پکی به سیگار زد، با هایی که خش خش میاش را پوشید، از آنسولماز کاپشن

شنید که چیزی توش گیر کرده باشد. شد صدای گلویی را کرد. میتر شد. خرخر میها بیشپشت بند یک سرفه. ولی سرفه

ی دیگر محوطه دیدم، چند کیسه برگشت به طرف آلونک تا آبی بخورد. جایش که خالی شد، آلونک دیگری را هم در گوشه

 ها را پوشانده بودند.نایلون که روی هم چیده شده بودند، دو پتو و یک زیرانداز که بخشی از کیسه

اند به مراکز تولید، توزیع هایی که در فضای اجتماعی مشهور شدهای اخیر در مواجهه با منطقههرویکرد دولت ایران در دهه

طور کامل (. جزیره به7: فصل 1934و مصرف مواد، نابودی کل یا بخشی از کالبد محلی بوده است )نیز نک: مدنی قهفرخی، 

ز ها اخط هم چنین برخوردی بشود. این را در لب خط شنیدم. شبرسد با لب طور بخشی. به نظر میغار بهتخریب شد و دروازه

 رفتم پشت بام. سه جوان دیگرهای فرسوده اجاره کرده بودم بخوابم. میتوانستم در اتاقی که در زیرزمین یکی از خانهترس نمی

 جا را تبدیل به پاساژهای بزرگند و آنگفتند که قرار است لب خط را بکوبها میشان پشت بام بود. آنبودند که جای همیشگی

ت شد از پشقدر بلندمرتبه بودند که میی همان پاساژهایی که در شمال غرب میدان شوش زده بودند. پاساژها آنبکنند، در ادامه

های لت، موجودیتهای اعتیاد برای دواندازمان پاساژها بودند. معتادها و منطقهخوابیدیم چشمبام دید و ما هر شب که می

هایی مثل ها و منطقهها و نقاطی که تهدیدی جدی برای کل جامعه هستند. برای دولت، محلهشوند، آدمخطرناکی تصور می

اند. بدین ترتیب، جنگ دولت با اعتیاد بدل ها قایم شدهغار و لب خط، جاهایی هستند که دشمنان جامعه در آنجزیره، دروازه

زند. این تر به چشم میهای خاصی بیشخشونت دولتی علیه مظاهری از کل جریان مواد که در شهر در محله شده است به

 خورده است.ننگهای داغجمعیتخشونت فیزیکی محصول خشونت نمادین علیه 

 ام سنگین بودخیلی برای خانواده -5

 «دوا موا نداری؟»یونس به سولماز گفت: 

ی سیاه روی دست و الی سولماز یک شلوار جین رنگ و رو رفته پوشیده بود، با یک پولیور سیاه. چندین الیه«. نه»

و محکم  کرد، تیزهایش چسبیده بود، شبیه دست روغنی و سیاه تعمیرکارهای ماشین. ولی ابهتی داشت. مثل عقاب نگاه میناخن

ه هایش گذراندغار و سختیباوراند که عمری را در این دروازهگرفته بود که آدم را میو سنگین. و سیگار را چنان ماهرانه دستش 

هایش نداشت. خطی است و پخته و زمخت و قوی بار آمده است. ابروهایش را برداشته بود. پوست صورتش دست کمی از دست

 کرد. هایش افتاده بود که سن و سالش را زیاد میهم کنار گونه

شوم. نیم ساعت هم بگذرد، خمارِ خمارم. وری؟ من یواش یواش دارم خمار میآیی آنپس باید بروم بگیرم، نمی»فت یونس گ

 «گردم.یک ساعت دیگر برمی

 «طوری است؟جا چهبازی آننئشه»

 «  دهند؟جا که گیر نمیبرند. اینکنند میها جمع میبد. شب»

 «یند.توانند بیانه. تو که نمی»

طرح تمام نشد بابا؟ داداشی؟ طرح »یونس از مرد جوان پرسید: «. کنندتوانند بیایند، ولی یازده دوازه شب جمع میتو نمی»

گویند تمام شده. ولی می»داد جواب داد: چکان سفید به سولماز میکه چیزی شبیه یک قطرهمرد جوان درحالی« تمام نشد؟

ا تعارف کرد. تشکر کردیم. از یونس خواستم به سولماز بگوید که آیا ممکن است با او صحبت کنیم یا زن شمالی غذ«. دانمنمی

تواند وید میگکنند، میمان دارند راجع به یک موضوع تحقیق میاین دوستان»کنان گفت: پچنه. یونس سولماز را کشید کنار و پچ

من گفتم که االن اگر مناسب نیست، بعداً باهاش قرار بگذاریم. یونس باز «. موردی ندارد»سولماز گفت: « ازت سوال بپرسد؟
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یونس با صدای بلندتر طوری که آن زن و مرد جوان هم بشنوند گفت: « بعداً ممکن است پیدایش نکنید.»ای پراند و گفت خنده

ند. دارند کنها دارند برعکسش را عمل میجمع کنند. این ها نیفتد. نیایند بریزندکنند که از این اتفاقها دارند کاری میآره. این»

را با پوزخند تلخی گفت. پکی به سیگارش زد و دود « جامعه مقصر است»یونس « گویند ما مقصر نیستیم. جامعه مقصر است.می

ود شاز؟ واقعاً چی باعث میها تزشان این است. نظر تو چیه سولماین»هایش تو کشید. جلوی صورتش را با دهانش از الی دندان

شناس بود. من چندان توضیحی در مورد یونس خودش یک پا جامعه«. پرسندکه یارو مواد بزند؟ سوالی که چند روزه دارند می

 ادیعنی چی شد که مو»ی معتادها را بنویسم. سولماز گفت: خواهم زندگینامهرویکردم به او نداده بودم. فقط گفته بودم که می

کاغذ سفید سیگار در میان سه انگشت مطلقاً سیاه سولماز « جا کشید؟تان به اینخودتان چه شد که سرنوشت»پرسیدم: « بزنند؟

کردم، تریاک استفاده کاری باید میام سنگین بود. چون اضافهکه وضعیت کاریمن، به صرف این»سوخت. داشت ذره ذره می

ی در اصل یک جوری خرجم دربیایم، که توانایی کار داشته باشم و از عهدهطراحی. به صرف اینکردم. کارم خیاطی بود. می

 «دادم.ی کار میکردم و با مصرف مواد مخدر ادامهکاری میاضافه

ز کمپ سولماز! من ا»کنند. یونس پرسید: اش از او نگهداری میسال داشت، مطلقه. یک دختر دارد که خانواده 14سولماز 

 «که برگشتم چی باعث شد دوباره زدم؟

 «.هیچی. آمدی تو پاتوق»

 «یعنی چون تو محیط قرار گرفتم؟»

تو شرایط قرار گرفتی. آره. در حین زد و بند و اینا گیر کردی. تو هم شروع به مصرف کردی دیگر. من هم تقریباً یک هفته. »

پاک  ها. ده روز هم بعدشگشتم. توی یکی از پاتوقتم دنبال کسی داشتم میام بود. بعد سه ماه آمدم رفیعنی سه ماه مقطع پاکی

د یونس از سولماز پرسی« ماندم. ولی بعد ده روز، سرما، ضعیفی بدن، سوء تغذیه، سوء بهداشت، اینا همه دست به دست هم دادند.

ی ورد و به سولماز داد. سولماز گاهاً در گرمخانهاش درآهایش را از جیبکه پایپ دارد یا نه. گفت ندارم. یونس یکی از پایپ

 خوابند.روند و بیرون میجا نمیها آنگوید اکثر بچهخوابد ولی میشهرداری می

 خواستند وارد خرابهزن شمالی یکهو بلند شد و لنگه کفشی را به سمت در ورودی پرتاب کرد. دو تا کودک بودند که می

که عقب را نگاه کردم، متوجه مرد دیگری هم شدم که زبان شمالی چند تا فحش هم نثارشان کرد. همین شوند. با دهانی پر به

ولماز ها کردیم و سنشسته بود پشت به ما، و رویش به طرف دیوار بود. سولماز گفت که برویم بیرون. شروع به قدم زدن در کوچه

خواب شدم. اولین روزی که با ام خیلی سنگین بود، سر همان کارتنچون مصرف مواد برای خانواده»تر از خودش گفت: بیش

خواب بشوند. گفت برخی از معتادها خودشان دوست دارند که کارتنزدیم از اهمیت آبرو حرف زد. او مییونس در محله گشت می

ها و فامیل خجالت بکشند. معتاد برابر همسایه شان درخواهند خانوادهشان اذیت بشود. نمیخواهند خانوادهدوست دارند چون نمی

کن ها ممتوانند وجود معتاد در خانه را تحمل کنند. آناست، یعنی نمی« سنگین»بودن یکی از اعضای خانواده برای کل خانواده 

ز جمله خود معتاد، این شان را به زبان نیاورند و ممکن است فرد معتادشده را بیرون نیاندازند، ولی همه، و ااست این احساس

کنند. وقتی زند ولی همگان به آن عمل میکس در خانه از آن حرف نمیکنند. این رازی است که هیچسنگینی را احساس می

ند گذارها نیروهایی هستند که اثر میشوند. اینها عوض میشوند، ذهنیتها عوض میها و ژستشود، نگاهیکی در خانه معتاد می

 اشکه موجب ناراحتی خانوادهکه خود معتاد هم معذب بشود. او دیگر در این خانواده راحت نیست، از اینشوند به اینو منجر می

بیان  طور ضمنیکه بهشخصی در درون خانه و خانواده است، روابطی که نه آشکارا بلی این روابط بیناستعاره« سنگینی»است. 

 شود. می
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آور است. احتمال بدنام شدن خانواده وجود دارد. اگر بدنامی به بار آید، با توانند راز خانواده را فاش کنند. شرمها نمیآن

شود. زحمت و خودداری سالیان دراز خانواده دار میمطلع شدن هر فردی بیرون از خانه و خانواده، حیثیت و اعتبار خانواده خدشه

جا تواند جلوی بدنامی خانواده را بگیرد، جلوی فاش شدن راز را. در اینخواب شدن، تا حدی میاد با کارتنبه فنا خواهد رفت. معت

 شود، تا خانواده بدنام نشود.شده، بدنام میهای بدناماو خودش، با رفتن به محله

 درمانی. منداشت یک مقطعی اعالم کرد متادونتر. وزارت بهمسکنم جای دیگری بود. یک مقدار مثالً شمالی»سولماز ادامه داد: 

ه ها همدرمانی. آمدم دیدم مردم و محلهآمدم پایین. مصرفم یک گرم تریاک صبح بود و یک گرم شب. آمدم پایین برای متادون

 «ام هم یک جوری پاتوق شده بود.بخش بود. خانهکنند و این خیلی لذتدارند آزادانه مصرف می

 گفت صبح آمدمجا نان بخرد. شش سال بیرون از خانه بوده. برنگشته بود. میاصغر! یارو آمده بود این»ای زد: یونس خنده

داستان این مرد شبیه داستان پژوهشگری بود که فردا شب در  یکی از « جا هستم.نان بخرم، دیگر نرفتم خانه. شش ساله این

غار آمده بود ولی اسیر مواد شد و دیگر نتوانست برگردد. یونس . برای تحقیق به دروازه«علی خارجی»ها برایم تعریف کردند، پاتوق

درخشید. هایش میکرد و چشمزد، کیف میشان حرف میها و غرق کردنغار در کشیدن آدمی وحشتناک دروازهوقتی از جاذبه

 گر یک نیروی اجتماعی.غار بود، بیانگر هویت قدرتمند دروازهویژگی، بیان این

که  هاییهایی؟ کیسگرد به چه کیسجا هستند برمیتر معتادهایی که اینبیش»کرد: چنان داشت صحبت میسولماز هم 

تواند ها هست و طرف نمیجور چیزها. خألهایی که در خانوادهبازی و اینبازی، رفیقکنند. رفاقتبازی اعتیاد پیدا میبر اثر کلوپ

تر کسانی هستند که به صورت تر است دیگر. بیشموادیش راحتمصرفی، همجا با همنوع خودش، همبا خانواده راحت باشد. این

 تیم.تر حرف بزنیم. اما نتوانسای بسته دیدم و زیر طاقش نشستیم تا راحتمان مغازهروبروی« اند.ها بودهمدتی دور از خانوادهطوالنی

مان کرد. چند کودک هم گیر داد، عصبیخراش اگزوز موتوری که موتوسوارش پایش را روی گازش تا ته فشار میصدای گوش

ها. از اولین کوچهجا برویم. راه افتادم در کوچه و پسداده بودند تا از کار ما سر در بیاورند. یونس گفت که بهتر است از این

ای زیرش انداخته بود و یک ساک گذاشته بود ریشوی جوانی را دیدم که تنها نشسته بود. کیسه ای که رد شدیم، مردکوچه

هایش سیاه شده بودند. خلوتی گیر آورده بود تا بخوابد یا بکشد. سولماز تاریخ هایش سرخ و پیشانی و گوشجلویش. گونه

االن : »هاستیونس دنبال پاتوق بچه«. هان تقسیم شده بین خانهاولش تو خاک سفید بود. اال»گوید: های مصرف مواد را میپاتوق

 «شوند؟ زیر بازارچه؟هاست، کجا جمع میکجا پاتوق بچه

شود اش دارد تشدید میکشد باال. خماریگفتند. آب دماغش را مدام مییونس یک فویل ورقی به سولماز داد. بهش کفی می

های قبلی از دل تخریب ی دیگری رسیدیم که آن هم مثل محوطهپیدا کند و بزند. باز هم به محوطهتر جایی را خواهد سریعو می

انه های شبهای پاتوقهای قبلی دیوارهای کاهگلی بودند که جا به جاه دود آتشهای خانهماندهبافت قدیمی پدید آمده بود. باقی

 سولماز فندک را روشن«. جا دود و دمت را بگیر فعالً برو آن»و به سولماز گفت: شان کرده بود. یونس به کنجی اشاره کرد سیاه

کرد و رفت سمت کنج. پشتش را به ما کرد. یونس یک لوله هم داد که اگر کفی داغ کند، بگذارد سرش. سولماز کفی را تبدیل 

ما وقتی خمار »رد. یونس آمد پیش ما و گفت: ای که یونس داده بود را روی سرش سوار کای مثل سیگار کرد و لولهبه لوله

شه، کنند. برای شیها را برای کشیدن هروئین استفاده میها و لولهکفی«. گیریم تا از خماری دربیاییمشویم چند تا دم میمی

 «وقتی شیشه آمد، همه دو موادی شدند.»کند، هروئین نئشه. یونس گفت: فقط پایپ. شیشه خمار می

کند. االن کشد زیرش. داغش میکشد باال. فندک را میچند قدمی دورتر از ماست. او هم دارد آب دماغش را می سولماز

شان. سولماز هم آمد تا توضیحات یونس را دیگر دود بلند شده است. ما مشغول بحث با یونس شدیم، در مورد انواع مواد و اثرات

کشد هایش را گرفته است. یونس سیگاری برایش میسولماز دم«. هروئین فیزیکیه شیشه با فکرت سروکار دارد،»تکمیل کند: 
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ت هایش تیره اساش چروک افتاده است. و یر چشمها و چانهی سولماز را ببینم. باالی لبتوانم قیافهبیرون. االن من هم بهتر می

شده مصرف کردم. یعنی سعی کردم در تا حدودی کنترل»الگی. س 11سال است که درگیر مواد است، از حدود  92و گود افتاده. 

درمانی کرد، آمدم در جمع پاتوق قرار حد رفع درد نیازم باشد. یک گرم یک گرم. ولی از وقتی که وزارت بهداشت اعالم متادون

ا پ. . و وقتی من باهات همپا بشوم و یکی یکی ..گیری مجبورم باهات همگرفتم. وقتی تو جمع هستی، شما داری یک دم می

 «.شویرود. دیگر ناخودآگاه کشیده میرود باال. تایم مصرفم خیلی باالتر میبشوم به تدریج مصرفم می

 شفق« اردوگاه» -2

 کندفرهنگ ترور از سکوت و اسطوره تغذیه می

 (013: 1310مایکل تاسیگ ) -

ا اندوه رمق و بسولماز بی« اش نیست.انگیزه»دستی کرد: یونس پیش« قصدی برای ترک کردن داری؟»از سولماز پرسیدم: 

من همیشه »ای روی زمین خیره شده بود، ادامه داد: های سردی که به نقطهبا تلخی و با چشم« اش نیست.انگیزه»جواب داد:  

تازه هروئین را دست گرفتم.  مرده.ام فهمیدم سال که برگشتم پیش خانواده 27بود. بعد از  یک چیزی تو ذهنم بود که آقاجانم

و بعد داستان شفق را تعریف کرد، یک کمپ ترک « طور هم شد.کشد من را. که همیندانم میبه این نیت که یک روزی می

مانی اُوردوز کردم. تو این مدت، با مواد مخدرهای دیگر هیچ درتو شفق به علت متادون»اعتیاد اجباری دولتی در کهریزک تهران. 

حاال شانسی که آوردم پزشکم به دادم »حرفش را قطع کرد. « ی متادون.جا استفادهمشکلی برایم به وجود نیامده بود. ولی آن

 «جوری مردند.نفر همین 11رسید. حاال بماند که 

گذارد پشت کاپوت پژوی سبزرنگی که تو همین کنج پارک شده است. کشد عقب. دستش را میسولماز چند قدمی می

ها شفق دولتی است. در تهران اکثر کمپ»سولماز گفت: « شفق قبالً زندان بود. آقای ایزدی چند نفر مردند.»یونس گفت: 

که  ایی با آن همه هزینهجالب اینجاست. یک چنین کمپ»سولماز گفت: «. انداند. فقط چند تا کمپ داریم که دولتیخصوصی

شان ی پایجایی اطالعات دارم که پول شلنگ آب و چکمهکند. یعنی حتی من تا آندر ارتباط با معتادها دارد از دولت دریافت می

در ازایش کنند. ولی ها هنگفتی دریافت میگیرند. در ازای هر کارت و عکس معتاد، خداتومن دارند اینرا هم از سازمان ملل می

 «دهند.ها، معتادها نمیهیچ سرویسی به اعتیادی

 «یعنی این مسئله تبدیل به منبع درآمدی برای دولت شده؟»

 «عجیب!»یونس جواب داد: 

ها نآمدند. زطور پابرهنه هم میرفتند دستشویی و همانها پابرهنه میببین! بچه»سولماز با تکان دادن سرش تأیید کرد: 

آن  ها خوانده باشیددانم تو روزنامهی بهداشتی. حتی نمیمبرمی به وسایل بهداشتی داشتند، دریغ از یک دانه وسیله که نیاز

تعدادی هم از  یکتا حدودی بلدم.  راقانون و سیاست  ک مقدارمن ی«. شورش»موقع یا نه، ما شورش کردیم. تیتر زده بودند 

 یمطمئن بودم که بیمار شفق تومان بیماری پیدا نکردیم، ولی خوابیی کارتنعنی ما تو دوره. یکردندجمع  راغار های دروازهبچه

ها و خیلی HIV» : سولماز گفت«. !باور کن .الی پتو د.یعنی حساب کن هفت هشت نفر مردن»: یونس گفت« کنم.را پیدا می

ی های بهداشتوقتی وسیله»گفت: سولماز «. تیغ، تیغ»: ادجواب د از علت بیماری پرسیدم. یونس«. بیرونآمدند اصالً بیمار 

ترشح های بدن در حال ، تمام سلولاست . بیماری که در حال ترکباشد .. ای وجود نداشتهشوینده، وقتی مواد دمشترک باش

ای چه بیماری نشود،عفونی ضد کن حاال حساببیرون.  ریزندخودشان دارند و میبا  راها ترشحات انواع و اقسام بیماریاست. این 

 «؟دها منتقل کنبچه اند بهتومی
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را خواندم. کمپ شفق جایی است « دهندههای تکانگزارش»ی سولماز، نام کمپ را گوگل کردم و موقع پیاده کردن مصاحبه

ان معتادان متجاهر برای درم 1913ی قانون درمان اعتیاد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال که بر اساس اصالحیه

شود، در اثر اسهال خونی. و فاطمه ای مینفر از معتادانی که با اجبار به کمپ شفق برده شده بودند رسانه 19ایجاد شد. مرگ 

 کند: اند صحبت میبا چند مرد که از شفق بازگشته شرقی (، گزارشگر روزنامه1932جمالپور )

-24تخت دارد. کف هر اتاق هم  14روی هم. هر اتاق اتاق روبه 10ی یک تکه است، با یک سوله»سیدمحمد: 

نفر  144خواب هستند. با وجود سرما، برای هر سه نفر، دو تا پتو. یکی برای زیر و یکی برای رو ... برای نفر کف 94

ردند کزدند ... مثالً پشت بلندگو اعالم میاشتی را میپنج تا سرویس بهداشتی ... در روز سه بار زنگ سرویش بهد

 «دقیقه تردد باز است. 24برای 

وقتی طرح فیزیکی تمام شد و خماری را پس دادیم، وارد »اند: روخان، جوانی که مأمورها چشمش را ترکانده

کند، پیر و جوان فرقی نمیدار، نفری هر اتاق. زن و بچه 14تا دوش حمام است با جمعیت  11سالن اصلی شدیم. 

ها نیست. به همه لخت مادرزاد باید بروند زیر دوش. سه دقیقه مهلت حمام است. اما خبری از صابون و شامپو و این

 «ی حمام داریم.ای یکبار سهیمهبینی. تابستان و زمستان آب سرد است. هفتههیچ عنوان هم آب گرم نمی

ضعیت غذایی هم که نزدیک صفر است. صبح یک تکه نان و لواش وعیف است و وقتی شما اعتیاد داری بدنت ض»

جا دیدم که مقوا خُرد کرد ی کف دست برنج. خداسرشاهده من کسی را آندهند. ظهر به اندازهو یک نخود پنیر می

 «داخل سوپش که ته دلش را بگیرد.

 «کرد.نفر آنجا ساکن بودیم. شپش بیداد می 1144تا تخت است اما باالی  144جا ظرفیتش آن»یک پیرمرد: 

شود به کمپ بسته شد. بعداً این کمپ تبدیل می 1932هایی از این دست، کمپ شفق در اواخر سال به دنبال انتشار گزارش

( 1931نفر، شهرزاد همتی ) 9ها، و پس از شنیده شدن خبرهایی در مورد مرگ ها. سه سال پس از این گزارشمخصوص زن

 کند.وگو میاند گفتبا برخی از زنانی که از کمپ بازگشته و تعدادی نیز فرار کرده شرقی گزارشگر روزنامه

گرم متادون خالص دادند به سمیه، بدبخت اُوردوز کرد. زدن تو آپاندیس آذر. آپاندیسش ترکید.  94جا اون»گُلی: 

 «صبح دیگه بلند نشد.

ها به خاطر یک بسته سیگار دست به هر کاری کردیم. بچهاشتی باید التماس میبرای دادن لوازم بهد»نرگس: 

 «زدن.می

( در عیان کردن اخالق 2441کنند. فاسین )های سولماز را تأیید میها و تجربهطور دقیقی، حرفها از کمپ، بهاین گزارش

(. با اجرای 2411است )فاسین و دیگران، « قلب دولت»جایی که پردازد، به آنمی« جهان اخالقی نهادها»های معاصر به دولت

آوری اجباری به معنای پاک کردن برند. جمعطور اجباری به کمپ میغار، معتادها را بههایی مثل دروازههایی در سطح محلهطرح

تمیز کردن شهر است. در کمپ، معتادها آوری، نوعی های جمعها از وجود و زیستن معتادهاست. طرحسطوح خیابان و کوچه

انی کشند، از اتفاق زمشوند، مثالً وقتی که باید جلوی دیگران لخت شوند. گرسنگی میحرمت میمندیْ بیطور هرروزه و نظامبه

ض دلیل. مریگیرند، چه با دلیل چه بیهای شدید قرار میشان ضعیف است. مورد ضرب و شتمکه بیش از هر وقت دیگری بدن

ی ها مورد سوء استفادهکنند. زنشوند، به خاطر فقدان وسایل بهداشتی کافی و بهداشت محیط عمومی کمپ. اُوردوز میمی

ار بی خشونتهای زیستهمیرند. به خاطر همین تجربههای نرگس(. و تعدادی هم میگیرند )داللت ضمنی حرفجنسی قرار می

عمالً، به قول سولماز، کمپ و فرایند «. کمپ»دانند، نه عنوان را عنوان درستی برای شفق می« اردوگاه»نوان است که معتادها ع
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گر جهان اخالقی در یک نهاد دولتی است، در قبال خوابی و معتاد ماندن است. شفقْ عیانتر از کارتنترک کردنْ بسیار خطرناک

 ی زیستن در قلب دولت است.شفق، تجربه ی برده شدن و زیستن درمعتادها. تجربه

ا تواند این باشد که معتادهشود؟ شاید یک پاسخ میچرا چنین حدی از قساوت توسط یک نهاد دولتی علیه معتادها اِعمال می

تواند برابر باشد با وارد شدن طیفی از کردارهای خشن علیه کسانی که درون این مقوله قرار ی اعتیاد میکه مقوله بفهمند

شان بداند و بخواهد به تواند تولد یک فرهنگ دولتی جدید باشد که وارد کردن صدمه به معتادها را حقگیرند. این خود میمی

کردند، جواب های شفق اعتراض میوراند. وقتی معتادها در برابر برخوردهای غیرانسانی پزشکها هم همین حقیقت را بباخود آن

(. این فرهنگ جدید، معتادها را الیق هر نوع رفتار وحشیانه 1932پور، )جمال« جا اردوگاه ترک اجباری استاین»شنیدند که می

 داند.می

امید به زندگی[ قطع »]اش. باز هم خیره شد. فندک زد، شدن امید به زندگیو کم  بحث را برگرداندم به مردن پدر سولماز

 ی هروئینهمزمان هم سیگار و هم لوله« آدم الاوبالی و هیچی. یکبند و بار شدم. یعنی االن کاماًل بی»دم گرفت، « شدن اصالً.

ابروهایش را باال انداخت. « ت متصور نیستی؟ای برای خودهیچ آینده»زند. را بین انگشتان یک دستش گرفته و فندک می

« گشتم.نمیمن هیچ موقع این تیپی  یعنی»دست راستش را باال برد، .« اصالً تو فکرش نیستم»زد جواب داد، که پک میدرحالی

ولی االن  زدم.زدم ولی از لباسم نمییعنی از شکمم می .در اولویت بود ها پوشیدنمعنی قبلنی»های کثیفش بود. منظورش لباس

سولماز! بابای من چند روز »یونس گفت، « کنم که هر رهگذری بزند تو سرم.دیگر نه. االن در حدی هستم که گردنم را خم می

زورکی  گفتزد. میپوشید بعد از ظهر یک دست؟ شاکیه. داد میگفت اون یونس کجاست که صبح یک دست لباس میپیش می

شود من با شمع دمای بدنم را ماها که واهلل آب در اختیارمان نیست. شب که می»سولماز گفت، « رو؟باید بفرستنت حمام تو 

مان مان را بشوریم. حساب کن. باید کرم بمالیم به صورتکنیم صورتشود آب پیدا نمیاش نرود. روز که میکنم تا گرمیحفظ می

 «آید.هایی به دنبالمان میوشو هم نباشد که دیگر چه بدبختد، شستو دوباره باید پاک کنیم. بعد حساب کن آب نباش

ل رسند که به قوها به جایی مینرسیدن به وضع ظاهری فقط به خاطر فقر معتادها یا فقدان امکانات بهداشتی نیست. آن

ن اند که چناطور ژرفی قبول کردهبه جا دیگر خود معتادهاشان را خم کنند تا بقیه بزنند تو سرشان. اینسولماز باید گردن

به  آیند و وقتی که، با رفتنارزشی برای خود و دیگران درمیاند که الزم نیست تمیز باشند. وقتی به چشم اشخاص بیارزشبی

ه تواند داشترا می شان برای چه کسی اهمیت سابقشوند، بدنشان دیده نمیخورده، دیگر توسط اطرافیان مهمننگای داغمحله

شود. مرگ اجتماعی، شادابی اهمیت میمیرند، تر و تمیز بودن جسمانی هم بیها به لحاظ اجتماعی میکس. وقتی آنباشد؟ هیچ

 برد: برای سولماز و یونس، دیگر حال و شوق تمیز ماندن و تمیز پوشیدن از بین رفته است.سابق را از بین می

 هادکها و فنکوچه -2

اند. این باعث تعجب من است. چطور ممکن است در جایی که مردم کوچه و خیابان به کسب و کار عادی خودشان مشغول

م. رسیجایش، قدم به قدمش، تحت تسخیر مواد است، مردم محله خیلی عادی پی کارهایشان باشند. به خیابان دیگری میهمه

ای این ی فلزیانداز فراخی ایجاد شده است. نردهها، چشمی تخریبجا هم به واسطه. ایناندهای زیادی را تخریب کردهساختما

شان از فروشند. اغلباند. وسایل دست دوم میفروش بساط کردهانداز را به دو قسمت کرده است. پشت نرده، چند دستچشم

کند. سه مرد جوان در این طرف شان که نامش شهاب است احوالپرسی میغارند. یونس با یکیخانمان دروازههمین معتادهای بی

های مربعی شکل پایند. نایلونهایشان چپ و راست را میاند، چشمطور که سیخ ایستادهاند. همانو آن طرف نرده ایستاده

ان خیابان پر از رفت و آمد است، رهگذرهای عادی و چنشوند. هماند، رد و بدل میی یک بند انگشتشده که به اندازهبندیبسته

نم بیهایی میدوزم به داالن کوچه و جوانهایم را میتر است. یونس دیگر ساکت شده است و من چشمموتورها. عصرها محله شلوغ
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د یا وسایل مصرف مواد های کمری اغلب برای حمل موارنگ کوچکی در دست یا آویزان به کمر دارند. این کیفکه کیف سیاه

 شوند.استفاده می

که آشنایی از محله داشته باشیم در شب شده است. ما دقیقاً در جایی هستیم که شب پیش خودمان به تنهایی بدون این

کند و یشان پارک است؛ جایی که برای اولین بار یونس را دیدیم. یونس نگاهی به اطراف مهایی که مقابلجا بودیم، دم کوچهآن

ها ایپها را توی این پشیشه»کند: کشد و دستش را از پشت حایل لوله میای ته گردی را از جیب راستش بیرون میی شیشهلوله

ی گیرد، به اندازهی کوچکی میاز علی یک بسته« علی چطوری؟»دهد: رسیم. یونس دستی تکان میبه جوانی می« ریزند.می

فرشند. بندی میت. بستهْ روکش نایلونی دارد و داخلش پودری سفید ریخته شده است. شیشه را با همین بستهیک بند انگش

گویند که انگار دارند به هم فحش معناداری خندند. عید را طوری به هم تبریک مییونس و علی هرهر می«. عیدت مبارک!»

های گردند. کوچهها میای خاص از میان این کوچهروند و دنبال کوچهراه می مان دو مرد میانسالدهند که کیف کنند. مقابلمی

پیچیم داخل یکی از های مواد هستند. میاند. فروشندهای یک یا دو نفر ایستادهای ندارند. سر هر کوچهباریک هیچ روشنایی

کند. چشم چشم را رود و سالم میشود. جلو میی جذب میاها. نرسیده به پیچ کوچه، یونس به صدای جمع دو سه نفریکوچه

ایستد شان میکنند که کسی هست و تنها نیستی. یونس کنار یکیها هستند که آدم را کمی امیدوار میبیند. فقط نور فندکنمی

د شویونس هم ملحق می«. احت باشر»گویم: گیرد و من میاز ما اجازه می« کشی؟وسایل پیدا نکردی؟ شیشه می»گوید و می

طرف کوچه، زیر یک تیربرق گیریم تا راحت باشند. چند قدم جلوتر، آنکند به کشیدن. یکی دو قدمی فاصله میو شروع می

اند. از ها تاریک و ساکتکشند. کوچهها هم دارند میاند. آنخاموش، آتشی روشن شده است و چند نفری دورش را گرفته

هایشان هستند. در ظاهر هیچ آشوب و هیچ شوند. و مردم محله در خانهها روشن و خاموش میشان نور فندکگوشهوشهگ

 جا شده است. ی زندگی در اینشود. این همزیستی بدل به شیوهای پیدا نمینگرانی

ببین اصغر آقا! این چند وقت کاًل »ریک تمامی ندارند. های تنگ و تاافتیم. کوچهگیرد و دوباره راه مییونس دود آخر را می

 «جاها خطری است.روم خانه. چون ایستادن تو این ها زود میشب

 «آره، پسر خوبی باش.»گفتم: 

باید  برند کمپ. قبالًگیرند و میها میرفتم خانه. ولی االن کالً شبای فقط یک روز مینه نه. یک زمانی هفته»یونس گفت: 

 «کشیدیم. واقعًا کارمان نداشتند.کشیم. آن موقع کنار خیابان میدیدی. ببین االن ما چقدر راحت میبودی و میمی

 «کنند دیگر.خوب االن هم بگیرند زود ول می»گفتم: 

بر ی خشبکه آوری دم عید. یک هفته پیش بود کهاند. طرح جمعنه. کمپ بردن مسئله است. طرح گذاشته»یونس گفت: 

یک موتوری از دور « شود. دزدی مزدی نشود.هاشان خالی مینشان داد. تهران تا ساعت دوازده. چون عید هست و مردم خانه

 اند. های کوچه چه شکلیو خانهبینیم که دیوارها اندازد. االن، تازه میآید و چراغی میمی

 هروئین و شیشه را بغل کردیم -8

شان شکسته است. دست شکسته را گچ گرفته و انداخته روی آن دست اند، سیگار به لب. دست یکیر خیابان نشستهدو مرد کنا

 ها، همین مأمورهای شهرداریپوشاین مشکی»گوید: ایستیم. یونس میشان. کنارشان میکشاند به طرفدیگرش. یونس ما را می

: خودش گفت«. اندمریض»گفتم چرا. یونس جواب داد: « توم زدند دست این بدبخت را.زدند دست این نریمان را شکاندند. با با

ی که به زندگای مثل شفق نیست، بلهای اجباریپس ضرب و شتم فقط مخصوص کمپ« تو کوچه خوابیده بودیم، ظهر بود.»

توانیم به وضوح عمل دست ست که میخواب هم گسترش یافته است. یک دست شکسته آن جایی ای معتادهای کارتنهرروزه

ند شوند که در هر جایی که گیر بیایعنوان کسانی شناسایی میشان را بازشناسیم. معتادها بهنهادهای دولتی یعنی کردار ملموس
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ها که در زندگی مترین آدارزششود. بیای باشند که قدرت نهادی بر آن اِعمال میاین ظرفیت را دارند که به سهولت همان ابژه

 شان هیچ امنیتی ندارند و مدام در معرض تجاوزند.هرروزه

غار شده خواب دروازهشد که آمده بود تهران. و شش هفت ماهی بود که کارتننریمان اهل اصفهان بود. سه چهار سالی می

 یر نبود؟ها که بیرونی، بگیر بگیر که نیست؟ دیشب بگیر بگنریمان! شب»بود. یونس گفت: 

 «بگیر بگیر نه. االن دیگر تمام شده. رفت تا پنجم ]فروردین[.»

 ی بسیار کوچکی استاندازد. لب خطْ محدودهگفتن یونس و نریمان من را یاد سه چهار ماه بعد در لب خط می« بگیر بگیر»

های اصلی های خیابانراهها و پیادهها روز و شب در کوچهخوابغار. کارتنچسبیده به ضلع جنوب شرقی میدان شوش و دروازه

کل شان ششان و هم شاید رفاقتی با یکیزدم تا هم ببینمشان پرسه میرفتم داخلند. من هم میشدشرق میدان شوش جمع می

اند و کج و کوله و با زحمت دارند خودشان شان را برداشتهای افتاد. از دور دیدیم که همه وسایلبگیرد. یک بار، نزدیک ظهر، ولوله

کردم، چند باتوم در آمد. من هم فرار کردم. به پشت سر که نگاه میای قیقاژ موتور میکنند. صدکنند و فرار میرا از زمین می

ها. ندیدم کسی را پراندند به داخل کوچهراه میزدند و همه را از پیادهچرخید. موتورسوارهایی با لباس شخصی داد میهوا می

ای نگذشت که موتورسوارها رفتند. از آن همه هیاهْو شد. چند دقیقهخواستند در خیابان اصلی هیچ معتادی نبابگیرند. فقط می

گذاشتند کسی بنشیند یا چند نفری دور هم دادند و نمیراه تذکر میفقط چند مأمور شهرداری باقی ماند که راه به راه در پیاده

 یخته بود.ها رها سرازیر شدیم به خیابان اصلی. ترسجمع بشوند. ما یواش یواش از کوچه

 ای که ازما تازه از کمپ اومدیم. نریمان از دفعه»خندد: می« برند.ترسم. بگیرند میمن بازم می»یونس به نریمان گفت: 

قط ام بگذارم. فکنم پیشاصالً جنس جرأت نمی»کند. حروف خیلی را مشدّد می« ام. خیلی.کمپ آمدم بیرون، خیلی ترسی شده

خطر .« آیم بیرون دوبارهترسم. به خاطر کمپش. فرداش عادی میکه بگیرند و ببرند میرند و ببرندها. صرف اینکه نگیصرف این

چون یک استراتژی رعب و وحشت طور متناوب، باالی سر معتادها هست. اینْ همهای مختلف، بهکمپ اجباری در قالب طرح

وند. شهای خشنی مثل شفق برده میشود و وقتی که معتادها به کمپانجام میطور ضربتی کند، وقتی که بهانداختن عمل می

 ی این خطر در یونس یک ترس مزمن را شکل داده بود.سایه

ام هدهد. نریمان رو به من که سرپا ایستادجوابی نمی« علی پروانه را ندیدی؟»پرسد: بلند شدیم که برویم. یونس از نریمان می

خودت چی مصرف »نشینم. پرسیدم: شویم. کنارش روی جدول میاز رفتن منصرف می« زی بود ما در خدمتیم.هر چی»گفت: 

 «کنی؟می

 «سوزیم.واهلل دوگانه»

 «یعنی چی؟»

 «شیشه و دوا.»

شن فندک را رو«. راحت باش»گوییم گیرد که به مصرف داویش ادامه دهد. میما که مشغول صحبتیم، مرد دومی اجازه می

 کند تا کفی گرم شود.می

 «جا درآوردی؟گویی که چطور شد سر از اینداستانت را می»

بردم دیدم دستش کجه. چهار پنج سال پیش. فرش میبا یکی اختالف حساب داشتیم. کار به دعوا کشید. من البته می»

 «سبزه میدان، بازار.

« تم.دانسپرسم. چون برام جالب شد. خودمم نمیود؟ ببخشید مینریمان! اختالف حساب چقدر ب»یونس کنجکاو شده است: 

خالصه آقا. کار به دعوا کشید. رفیقم فهمید. با چاقو زدش. دو سه »دهد: که جوابش را بدهد ادامه میخندد. نریمان بدون اینمی

من شکایت کرد. که من زدمش. پولش آن  میرد. داداشش واسهمیرد، االن میروز تو بیمارستان بود طرف. هی گفتیم االن می
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شد. سهم من دور و بر سی چهل میلیون تومان شد. یک دو سه سالی هم حبس غیابی داده بودند. ما دانم چقدر میموقع نمی

 «جا. این شد وضع ما. حاال کارمان درست شده، خودمان خراب شدیم. رضایت گرفتند.هم فراری شدیم آمدیم این

 «توانی برگردی. یک آدم سالم آمده بیرون، االن موادی برگرده چی بگه.این وضع که نمی یونس گفت: با

ماندگار »یونس گفت: « توانیم برویم خانه.مان نمیجا. با این وضعیتچیزی که هست، ما هروئین و شیشه را بغل کردیم این»

 «جا. دمت را بگیر. راحت باش.شوی دیگر اینمی

 «خواهی ترک کنی؟نمی»دهد توی حلقش. گفتم: گیرد و شیشه را میرا با دست سالمش باال مینریمان پایپش 

 «چرا.»

 «زن و بچه داری؟»

 «ی باباش.یک بچه دارم. خانومم رفته خانه»

 « زنی؟ ارتباط داری؟شان؟ زنگ میبینیاصالً می»

خواهم بروم خانه، ولی هی امروز خیالی. من االن چند ماه است مییتفاوتی. بکند. یعنی بیغیرت میمواد خیلی آدم را بی»

 «کنم.فردا امروز فردا می

غار، به جایی که در آن پنهان شود، جایی که امکان نریمان از ترس جرمی که مرتکب شده بود پناه آورده بود به دروازه

مشغولی که نریمان نیاز به چیزی داشت که از دلشناختنش وجود نداشته باشد. ولی مسئلهْ فقط جایی برای پنهان شدن نبود، بل

نیزم اش کند. این شاید مکااو مواد را به بغلش زده بود تا چیز دیگری را جایگزین عواطف منفی مدام به این ترس رهایی پیدا کند.

بغل »ی خواست از اندوه مرگ پدرش رهایی یابد. استعارهمهمی در درک پناه بردن سولماز هم به هروئین باشد، وقتی که می

تر ی وسیعبسیار معنادار است. موادْ جای آغوش گرم خانواده و جامعهمواد، در برابر ترک کردن خانواده یا فرار از جامعه « کردن

غار تواند برود خانه که آغوش گرمی را در دروازهاند. نریمان برای این نمیها به سردی و تندی گراییدهگیرد، زمانی که آنرا می

 اش. برای خانوادهآید نه پیدا کرده است. و به همین سبب، غیرتش برای مواد به جوش می

ی وسایل در چند نایلون شان را از روی زمین بردارند. همههمگی پا شدیم برویم آن طرف خیابان. کمک کردیم تا وسایل

شان کردیم تا برویم جای مناسبی پیدا کنند برای نشستن. من وسایل مرد دوم را برداشتم. سیاه دستی جا شده بود. همراهی

 هایش سیاهاش معلوم نباشد. دستهای شکستهاش را طوری روی سرش کشیده بود که گوشکاله و کاپشننامش روخان بود. 

تا کارگر زیر دستم کار  11خداییش دو سال پیش، »رفتیم، با هم حرف زدیم. اهل شمال بود. که راه میسیاه بود. حین این

. از خیابان رد شده بودیم« کنید؟نریمان باران را چی کار می». یونس گفت: زدباران ریزی می«. کردمکردند. آلماتوربندی میمی

ا نزدیک ام رایم و من کلهای چیزی پیدا کنیم. من و روخان تقریباً به هم چسبیدهکه زیرطاقیها، به امید اینرفتیم به داخل کوچه

 ایم.. هنوز جایی را پیدا نکردهامگوشش برده

 کنندتفاله هم حساب نمی مردم ما را -9

کنند ما گدا هستیم یا آخرِ بالنسبت کنند. فکر میهاشان یک جوری برخورد میمردم بعضی»دهد: هایش ادامه میروخان به حرف

 د، ایستادهبو اش پایینای که کرکرهچند نفری را دیدیم که زیر طاق مغازه« ناموسی، به قرآن. برویم زیر این طاق، باران نخوریم.بی

شود شوند. در صورتی که حضرت عباسی، خانواده رد میناموس مردم رد می»دهد: ها ملحق شدیم. ادامه میبودند. ما هم به آن

 اند.ی دیگر طاق. با نریمان دم گرفتهیونس رفته آن گوشه« و ما کاری نداریم.

که امنیت واب. مرد حسابی! من آمدم تو این کوچه فقط به خاطر اینجا نخزنند آقا اینخوابم. میمن تو یک گوشه می»

خدایا. اگر دیشب نه پریشب من نبودم، یک »ها هست. ترند. چون بگیر بگیرها در خیابانها ایمنگوید. کوچهراست می« دارد.

ی خوابم یقهجا میگیرم. چون من اینرا می جا خالی کرده بودند. سر کوچه. گفتم تو اگر این را خالی کنی من جلوتپراید را آن
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خوابم یک درصد به نفع من باشه ده درصد به نفع جا میچسبند. یک پیرمردی دیروز آمد بهش گفتم من که اینمن را می

ی گویم خیلمیای؟ گوید که چندماه هست حمام نرفتهکنند. رفتم موهامو کوتاه کنم. میشماست. به خدا یک جوری برخورد می

قط گفتند. چون فرفتم هیچی نمیگوید پس خواهشًا موهات را برو بشور بعد بیا. ولی اگر با لباس تر و تمیز میوقت هست. می

 «ام یک ذره کثیف است.لباس

دم. . دانشگاه امام حسین بو70ام، سال مهندسی برق خونده»شود: نریمان که مشغول کشیدن هروئین است نزدیک می

نه بابا. »جواب داد: « کرده فقط تویی.کردم تحصیلمن فکر می»یونس هم نزدیک شد. به یونس گفتم: « ی سپاه بودم.بورسیه

. گیر بود. مقام کشوری داشتداماد ما هم کشتی»گفتم: «. گیر بودممن کشتی»روخان گفت: « جا.کرده هست اینخیلی تحصیل

جا یک جا زنگ زدم نگهبانی ی بیمه دارم. ایندانی. من دوازده سال سابقهرسند. مینمی»خان گفت: رو« اون هم بیکاره البته.

اش. کلی توانم کار سنگین بکنم. گفت یک جا نگهبانی پارکینگ هست. زنگ زدم فقط به خاطر بیمهبود. چون به خاطر مواد نمی

کنند. برگشتم بهش گفتم، ای کاش همان موقع ا مردم تفاله هم حساب نمیجبیمه داشتم نتونستم ازش استفاده کنم. آمدم این

ات چقدره. تمام مدارک را پرسیدی و گفتی باشه بیا. حاال آمدم. گفتی آقا سنکه از رشت بهت زنگ زدم، ای کاش همان موقع می

به  جا ماندیم و درام هم نشد برگردم خانه. اینی بیمه دارد، بیست و پنج سالشه؟ به خدا. دیگر رویکسی که دوازده سال سابقه

روم. فامیل شوند. به خاطر همین نمیام ناراحت میزنم خانوادهروم. زنگ که میجا فامیل دارم ولی نمیدر شدیم. خیلی هم این

ان شنند آدم نیتی دارد که خانهکزنم. فکر میروم. زنگ نمیخواهم ازشان پولی بگیرم. برای همین نمیکنند من میفکر می

 «مانند.ی ما یک هفته ده روز تو شمال میآیند خانهرود. در صورتی که خودشان میمی

ها گیرند. فامیلها فاصله میها هم از آنکه فامیلی خودشان، بلی بسیاری از معتادها هست که نه تنها خانواهاین تجربه

ها خواهد رساند. ممکن است پول بخواهد، چیزی بدزد، باعث کنند آسیبی به آنشان برود، چون فکر میانهخواهند او به خنمی

شود. قانون فامیل آن است شان میمعتاد شدن یکی از اعضای خانواده شود، یا کسی در در و همسایه ببیند که معتادی وارد خانه

 تواند واردش شود.ع خود معتادها بسیار گرم و پذیراست، هر کسی میکه نباید معتاد را به خانه راه داد. ولی جم

آورند به زیرطاقی. پیرمردی عصایش را به زمین که باران نخورند، پناه میشود. همه به خاطر ایندور و برمان دارد شلوغ می

نش بسته است. گویی که بخواهد خودش گاهش کرده. مردی جوان با کاله و عینک کنارش نشسته است. شالی به گردزده و تکیه

ان شوارد مشغول مصرف است. گرم صحبت هم هستند. بحثهایس مخفی کند. حاال روبرویمان یونس با سه نفر تازهرا در لباس

ند. کگویند سیاهپوش. یونس چند دم گرفته است و حاال نوبت سیگارش است. روشن میهاست. به مأمورها میپوشدر مورد سیاه

دو « ام هستند.هیچی، رفیق»دهد: ها کی هستند. جواب میپرسد که اینشود. از یونس میمردی سوار یک موتور نزدیک می

کشد و جوان دیگر به جمع ما اضافه شدند. یکی کنار یونس ایستاد و با هم دم گرفتند. یکی دیگر به ما نزدیک شده، سیگار می

ات چی شود؟ در مورد خودت. برنامهآخر این داستان چه می»ای من و روخان. از روخان پرسیدم: هخواباند به حرفگوش می

 «هست؟

ور کرد. آخر زد زیرش. ور اونطوری بروم خانه. یکی بهم قول داد. هی ده روز اینخواهم ایندوست دارم ترک کنم. ولی نمی»

 «بیا آقا بفرستمت کمپ.گوید جا هست به من میها هم اینیکی از بچه

 «تا حاال اصاًل نرفتی کمپ؟»

ی های خوبها کمپجا گفت آقا دولتی هست. مجانیه. بیا برو. آخر این کمپچرا. یکی دو بار خودم رفتم. ولی االن یکی این»

شند، نیست. زیاد که بادونی؟ مجانی باشد هیچی نباشه هیچی نباشه، دو سه هزار نفر توش هستند. شرایط خوبی شوند، مینمی

تواند بگیرد، اگر وسایل مشترک ای که شما فکرش را بکنی آدم میاش زیاد هست. هر بیماریهم امکاناتش بد هست، هم بیماری

روز  21کنند. یا یکی مثاًل بیماری پوستی دارد و تو تو باشد. چون تعداد زیاد هست، خواه ناخواه از وسایل مشترک استفاده می
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ا ما از آیند که ببرند. ولی آقزنیم میها زنگ میشود. بعضی موقعدانی. باید یک نفر معرف داشته باشی. کسی معرف آدم نمینمی

 «کجا بدانیم از طرف کمپ هست.

 قدر زیاد شده که بهها هم مشغول مصرف شدند. سروصدا آنطرف کوچه بودند، نزدیک ما آمدند و آنسه مرد دیگر که آن

هایم را دزدیدند. ساعت ماعت، گوشی موشی. هر چی داشتم. وسایل»دهد: های روخان را بشنوم. ادامه میتوانم حرفسختی می

شود. ولی به موال شود دیگر، نمیخواهد. خسته شدم. ولی نمیخواهم زنگ بزنم بهشان. خیلی هم دلم میاالن هر شب خیلی می

روم گویند عوض نشدی. حداقل میول برسیم تو خانه، خماریم دیگر. االن برسم به خانواده بگم پول، میدانی، همان روز اعلی می

 خواستیم، خودت خواستیگویند آقا ما که نمیجا باید پیش پیش خرج پنج روزم را داشته باشم. همان روز اول پول بگیرم، میآن

 «بیایی.

 «جا شروع شد؟چی شد که به این جریان افتادی؟ از ک»

ام. به خاطر همین من یک ذره مواد ام خیلی ... بابام گفت من حرف زدهخواستم. خانوادهرک و راست، یک دختری را نمی

جوری ام. خدا به سر شاهده. بعد دیدم نه اینی دختر فکر کنند من موادیکه این خانوادهها. فقط برای اینکشیدمبردم. نمی

گیرد. بعد یکسال، دختره برگشت آید با من و مواد میفتم تو خط هروئین. دیدم نه بابا. دیدم نه بابا خود دختره میشود. رنمی

 خواهم.گفت پسرتان معتاد است. من نمی

 «و دیگر نتوانستی دربیای.»میثم گفت: 

ی دولتی هست. وضعش بد تو ادارهجا فهمیدم. داداشم فوق لیسانس هست. بابام هم خسته شدم دیگر. زدم بیرون. آن»

دهد. یک بار بابام آمد دنبالم، ی این دختر پول بوده. بابای من هم آدم باوجودی هست، هر چی بخواهند مینیست. هدف خانواده

شم مواد الن االنکردم. اخوابی نیامدم. تهران که آمدم کار میدونی؟ باز به سمت کارتنبردم تو خانه. ولی نتوانستم تحمل کنم. می

خودم  توانستم برایاش بود، احتماالً میسوزم. االن مثالً اگر یکیگانهسوز هستند. من سهها دوگانهگذارد سر پا بایستم. ایننمی

 «اتاق بگیرم.

 «کنی؟ی حداقل مصرف خودت چی کار میبرای هزینه»

کارت. مثالً گوشی پنج تومن، ده تومن، تا پول مواد را م، گوشی، سیممجبورم بروم بساط کنم. مثالً پیراهن، شلوار دست دو»

 «دربیاورم.

شان در شمال را گرفتم. زنی از آن طرف جواب داد. خواهرش بود. صحبت ی خانهرکوردینگ موبایلم را قطع کردم. شماره

 کردند. گریه کرد. دو و نیم ماه بود که از روخان خبر نداشتد.

خوابم. معموالً در ها راحت نمیی مجردی دوستم رحیم. شبام به خانهرفتم خانه. خودم را آویزان کردهآخر شب بود که 

ند هایی هستکردم که پس از رفتن ما، آدمخواب و بیداری، با افراد میدانم درگیر هستم. دیشب به سولماز، علی و روخان فکر می

هایشان همین بود. الی حرفها. البهتم خیلی مناسبی است برای ذکر حال آن« یتنهای»شوند. سرگردان می« تنهایی»که به 

هایشان باشند، جز خود یونس که همگی به نحوی تنها مانده بودند، گرچه که تقریباً همگی عمیقاً دوست داشتند پیش خانواده

شان، شوق زدند و در عین حال، اغلباعتیاد حرف می شان، از ناممکن بودن بیرون آمدن از گرفتاریشان نزدیک بود. اغلبخانه

کرد، ژرفی در چهره و چشمان روخان، هر لحظه که مصاحبه می« حسرت»شان را داشتند. زیاد پناه گرفتن در گرمای خانواده

 زد.آرام بود و با آرامش حرف میشد. هویدا می

 گیرینتیجه بحث و -11

مصرف مواد متفاوت است. سولماز به خاطر زیاد کار کردن و اندوه مادرش، نریمان برای فرار از مجازات، دالیل افتادن به اعتیاد به 

روخان به خاطر ازدواج اجباری. در هر سه مورد، روابط اجتماعی برای افراد غیرقابل تحمل شده است، تاب نیاوردن در برابر مرگ 
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تر که بیشاج کردن با دختری که دوستش نداری. مورد روخان با وجود ایننشده، ازدومادر، مجازات شدن به خاطر جرم مرتکب

سازد. روخان برای این مواد را ی اساسی مورد تأکید در این مقاله را آشکار میبرای فریب دادن است تا عملی واقعی، ولی نکته

و دقیقاً همان هم  دانندارزشی میعتاد را آدم بید مدهند. مردم فرداند که مردم به پسر معتاد زن نمیکند چون میانتخاب می

ها کنند آنخوابی هم موید همین برخورد است. مردم فکر میهای روخان در دوران کارتنچنین تجربهشوند. همشود. جدا میمی

برود و جای دیگری بخوابد. وقتی فرد  زنند که از جایش پا بشود وکند. مردم لگد میگدا هستند. آرایشگر موهایش را کوتاه نمی

 گردد.ی فرهنگی متفاوتی میشود وارد مقولهمعتاد می

های اخیر، شوند. بنا بر برآورد مقامات رسمی در سالخانمان میی من در این پژوهش آن بود که چرا برخی از معتادها بیمسئله

خواب ی گذشته، افزایشی ناگهانی در کارتن(. در یک دهه1930، ایرناکنند )خواب در تهران زندگی میهزار معتاد کارتن 11حدود 

(. 1931، جوانشوند )خواب میشان کارتنسال اول مصرف 1درصد معتادان طی  14شدن معتادها در ایران صورت گرفته است. 

ها، های اقتصادی، نپرداختن یارانه به این گروهحریمت»دانند: ی اعتیاد، علت را در ناکارآمدی دولت میبرخی از کارشناسان حوزه

الف(. اما برخی دیگر بر 1931، ایران) «های خدمات کاهش آسیبود برنامهی اعتیاد و کمباجرا نشدن سیستم رفاهی مثل بیمه

ها و جامعه نسبت به دهکاهش حساسیت خانوانیز بر  های اجتماعیمسئولین ارشد آسیبکنند. برخی از فقر معتادها تأکید می

ها را (. هدفم در این مقاله آن بود که عکس این تحلیل1937، خانه ملتکنند )خوابی زنان تأکید میخوابی به ویژه کارتنکارتن

اسیتی سه تولد فرهنگی جدید یعنی تولد حکها، بله کاهش حساسیت خانوادهالمللی، نه دولت، نه فقر و ننشان دهم. نه عوامل بین

 خانمان شوند.شود معتادها بیاست که باعث می جدید، از خانواده تا دولت

خانمان شدن در اثر یک اجبار دهد که بیغار به من نشان میخواب دروازهام در بین معتادهای کارتنی کار میدانیتجربه

گردد، یشان برنمپولی شدن تدریجیشود به اقتصاد معتادها و بیطور مرسوم تصور میکه بهچنانگیرد. اما این اجبار آنصورت می

ارشان اند و با این ککه مواد را به خاطر یک ترس اجتماعی بغل زدهریشه در یک اجبار فرهنگی دارد. کردار معتادها، یعنی این بلکه

بار این خود معتادها بودند که با ف تصور معمول، اولآید. گویی، برخالاند، گران میآغوش خانواده و جامعه را سرد نشان داده

ست شان دوتر از عزیزترین کسانها را قبول ندارند. مواد را بیشاند که آنشان به خانواده، جامعه و دولت فهماندهکردار معتاد شدن

درد است. هیچ دوستی به وفاداری مواد نیست. کند و با دردشان همتر از هر کس و هر نهادی درک میها را بیشدارند. موادْ آن

آلود از سوی خانواده، جا یک واکنش تند و خشمکند. از اینهایشان مسلط نمیها و اضطرابها را بر ترسهیچ یاوری مثل مواد آن

 پروراند.دها میهایی فکری و عاطفی برای معتاشود، در قالب ساختن یک فرهنگ جدید که مقولهجامعه و دولت خلق می

ترین نهاد. معتاد شدنْ رازی را در درون ( خشن2441شود، از به قول نانسی شپرهیوز )از خانواده آغاز می 1خشونت فرهنگ

ها و فامیل خواهد شد. وجود معتاد در یی و بدنامی خانواده در نزد همسایه«آبرو»آورد که اگر افشا شود موجب بیخانه پدید می

واده، به خودی خود، افشاگر راز خواهد بود. چون رازْ عین وجود جسمانی معتاد و خانه و زندگی کردنش در میان اعضای خان

شود اش است. فشاری عمدتًا عاطفی، و نه کالمی، توسط اعضای خانواده بر فرد معتادشده وارد میهای کشیدن مواد بر تننشانه

ی خودش ندارد، ماند. او که جایی در خانهاقی نمیدهنده و زجردهنده است. راهی جز ترک کردن خانه برای معتاد بکه عذاب

ی خودش بیرون رانده شده است، پس دانند که او از خانهی خویشانش هم ندارد. چون خویشان هم میحتماً جایی در خانه

گاه که بهش فکر  ی دیگران راه داده شود. این سرنوشتی بود که برای دایی خودم هم در مراغه پیش آمد.تواند به خانهنمی

ها سال است که کسی ازش خبری ندارد، وگور شد و حاال دهبا رها کردن زن و پسرش گم« دایی آسیب»کنم، به اینکه چرا می

 
1. violence of culture 



  

  11  خانمان شدنخشونت فرهنگ و بی ایزدی جیران، اصغر.

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 1-72، صفحات 1141 بستانتا، دوم م، شمارهچهاردوره    

شوم: فراموشی. دایی آسیب خیلی تر میبیش از آنکه به طرد شدنش از سوی فامیل درگیر باشم، دلمشغول یک چیز خطرناک

 غار بوده باشد.من هم در جایی از دروازه« دایی آسیب»همگی او را فراموش کردیم. شاید راحت فراموش شد. ما 

اه ی مستقیم رخانمانی، نتیجهاند که این بیبینند، واقفمردمان غیرخویشاوند هم وقتی معتادی را در کوچه و خیابان می

ل اند و برایشان ارزشی قایشان این افراد را نپذیرفتهعزیزترین کساناند که ندادن خویشان نزدیک و دورش است. مردم هم متوجه

چنین پرت ها و خوشان خودشان اینها بدهند. اگر معتادها از طرف خانوادهکه فقط سرپناهی به آناند، حتی در حد ایننشده

ها را تفاله هم حساب ی است. به قول روخان، مردم آنها و معابر عمومها در کوچهاند بیرون، چه جای احترام گذاشتن به آنشده

ارزش از معتادها و پروراندن های بیی آدمدانند. اثر خشونت فرهنگْ خلق مقولهتر میها را از آشغال هم پستکنند، آننمی

دردان خود ند، آن را در هم( هست2449)بورگوا، « وجوی احترامدر جست»هاست. و معتادهایی که احساس نفرت نسبت به آن

 کنند.غار پیدا میدر جایی مثل دروازه

تر بپذیرد. ولی ی وسیعتواند حضور معتادها را در جامعهیابد. دولت نمیخشونت فرهنگ در نهادهای دولتی ادامه می

ها طور مستقیم و با زور و کتک آنتی بهکند، نهادهای دولطور غیرمستقیم معتاد را وادار به ترک خانه میکه خانواده بهدرحالی

ریزند و در کمپ دپو ها میکنند، داخل ماشینآوری میهای مشهور به تجمع معتادان جمعرا از سطح شهر و به ویژه محله

 پسندد معتادی در آن حضور داشته باشد.   ی جامعه است که نمیکنند. شهر همان خانهمی

ات گر تصورخورده، تقویتننگی داغها و پناه بردن به یک محلهزیست معتادها، مثل زنده ماندن با آشغال ی زیست و جایشیوه

چنین، به تدریج، باور و احساس خود معتادها هم نسبت به خودشان از همین فرهنگ تبعیت و احساسات فرهنگی منفی است. هم

و منتظرند که به  اس مثبت و امیدی به آینده ندارند(. احس2419اند )بیل، عیْ مردهپذیرند که به لحاظ اجتماها میکند. آنمی

شان دیگر آن ارزش سابق را برای خودشان خودشوند. توجه میشان بیخودمرگ جسمانی هم برسند، مثل سولماز. برای همین، به 

ها هم خودشان ناخواسته در این خشونت همدستی شود: معتادندارد. بدین ترتیب، خشونت فرهنگ بدل به خشونت نمادین می

ها دیگر آدم نیستند و ها برای دیگران و خودشان به کلی از بین رفته است. آنبودگی آن(. شخص1332کنند )نک: بوردیو، می

 نیازی هم به رسیدگی ندارند، چه از سوی دیگران و چه از سوی خودشان.

خوابی بود، به خشونت فیزیکی خانمان شدن و کارتناش همان بیس و صدمهخشونت فرهنگ، که نخستین تأثیر ملمو

(. خشونت فیزیکی علیه معتادها در طیفی 231: 1334؛ گالتونگ، 2440بخشد )نک: شپرهیوز و بورگوا، دیگران مشروعیت می

طور هرروزه و از نزدیک با معتادهای که بهی اینغار، به واسطهی دروازهشود، از ضرب و شتم تا کشتن. مردم محلهاِعمال می

دهند، طور عملی به حضور معتادها واکنش نشان میکنند، بیش از همه تحت تأثیر این خشونت فرهنگ بهخواب برخورد میکارتن

غار که معتادها را دروازهریزند. مأموران دولتی هر جایی در کوچه و خیابان شان را به هم میدهند، بساطزنند، فحش میلگد می

شفق،  دهد. کمپهای ترک اجباری روی میترین و تندترین خشونت فیزیکی در کمپزنند. اما تراژیکبیابند، وحشیانه کتک می

ا ر ترین واکنششوند، عریانجایی که دیگر معتادها جز توسط متصدیان کمپ دیده نمییا به قول خود معتادها اردوگاه شفق، آن

ی خشونت فرهنگ شکل گرفتن یک کنند: تحقیر کردن، کتک زدن، گرسنگی دادن، مریض کردن، و کشتن. نتیجهنمایان می

 عیار علیه معتادهاست.( تمام1310)تاسیگ،  1«فرهنگ ترور»

د و باید در جایی دیگر خواب )و نه ضرورتاً برای بسیاری که به نوعی با این محله تعامل دارنغار، برای معتادان کارتندروازه

ای درنده: یک استراتژی بقایی در شرایطی که ها را تحلیل کرد(، نوعی سپر یا مکانیزم دفاعی است در برابر فرهنگ و جامعهآن

خوردگان یک جنگ فرهنگی غار اردوگاه شکستها سلب شده است. دروازهحق شهروندی و عضویت در خانواده و جامعه از آن
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دانند که کدام طرف جنگ پیروز خواهد شد خوردگان پیشاپیش میچنان عمیق انجام شده که فاتحان و شکستاست. این جنگ 

و کدام طرف مغلوب. باید منطق دقیق خشونت نمادین بوردیویی را چنین فهمید: پذیرش شکست قبل از آغاز جنگ. این جنگ 

های بندیکنند، با پذیرش دستهدن خودشان شرکت میخوردگان در شکست داو این خشونت تنها نوع نزاعی است که شکست

شود و از طرف هر دو طرف از طرف فرهنگ ساخته می های آشغالی آدممقوله(. 110: 2441فرهنگی دلبخواهی )نک: شوبرت، 

یژگی و»ربانیان از این ق« رنج»گاه قربانیان خشونت فرهنگ. های آشغال است، پناهگاه آدمغاْر پناهشود. دروازهجنگ پذیرفته می

شان را، ی عملسازد و هم شیوهکننده را میهای افراد آلودهگیرد. فرهنگ هم مقوله( نشأت می0: 1333)بوردیو، « نظم اجتماعی

 شان به خانواده و جامعه از خالل مفهوم آبروریزی اجتماعی.جا با جلوگیری از بازگشتدر این

هایی از افراد گر اقتصاد اخالق عمومی در ایران معاصر است که در آن گروهها، عیانخشونت فرهنگ، زاییده شده برای معتاد

 تواند شامل اینگیرند. هر نوع تفاوتی میها قرار میتحت انواع خشونتت بودن و فاصله گرفتن از جامعه، جامعه، بنا بر متفاو

ها، در گرایش جنسی، و غیره. این فرهنگ جامعه تعلق به قومیتخشونت بشود، تفاوت در مصرف چیزها، در اعتقاد به باورها، در 

 زننده است نه معتاد شدن معتادها.است که صدمه

که برخی از مقامات ب(، درحالی1931، ایرانمیلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد ) 9طبق آخرین آمارهای رسمی نزدیک 

(. 2410؛ غیابی، 1932الین، میلیون نفر باشد )همشهری آن 14کنند که این جمعیت باید بیش از رسمی و دیگران فکر می

 برابر شده است. 1، تعداد معتادان 1931تا  1931های چنین سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرده که طی سالهم

(. 1937، ایرانها اعالم کرده است )، اعتیاد را اولین آن«آسیب اجتماعی بزرگ»اولویت  24سازمان امور اجتماعی کشور، از بین 

از جمعیت اروپای  %9شوند، در مقایسه با ها مصرف میایرانی %2.1تا  %1.7سازمان ملل برآورد کرده که داروهای تریاکی توسط 

، گزارش سازمان ملل 2412(. داروهای مصنوعی به ویژه شیشه نیز در ایران در حال رشد بوده است. در 2 :2411پور، غربی )نیک

(. 2410های شیشه )غیابی، ی به کار رفته برای تولید متافتامینی سودوفدرین است، مادهمدعی شد که ایران چهارمین واردکننده

ی باورنکردنی کننده، ایران کاشف و ضبط2412(، در UNODCداروها و جرم ) ی سازمان ملل در باباداره 2410بر طبق گزارش 

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر (. 2: 2411پور، درصد تریاک جهان و یک چهارم هروئین و مورفین جهان بوده است )نیک 70

مواد  ی خود را اعتیاد فرزندان وترین دغدغههمم»کند که مردم در این چند سال، بر اساس نظری سنجی نیروی انتظامی اعالم می

 (.1937، نیوز مشرق« )جبران استمعتاد شدن جوانان غیرقابل»چراکه « اند.مخدر عنوان کرده

اد که مومشغولی عمومی گسترده پدید آورده است. درحالیهای اخالقی و اقتصادی مواد، یک دلاقتصاد پررونق مواد و رسانه

اقتصاد غیررسمی جامعه پیوند بزرگی برقرار کرده، از طرف دیگر به اخالقیات آن هم شکل داده است. شیوع بسیار  از یک طرف با

ها جای جامعه، نگرانی و وسواس شدیدی را در بین بسیاری از خانوادهباالی تولید و توزیع انواع موادهای سنتی و صنعتی در جای

ی این تبدیل به یک اپیدمی شده است. شاید در تاریخ مدرن ایران، هیچ زمانی به اندازهپدید آورده است. این نگرانی و وسواس 

، ابتکارها )متری مدرسه 144( و در طول 1931، صدای اصالحاتدقیقه ) 9ها دسترسی به مواد آسان نبوده است، در عرض سال

سال کاهش و تمایل  11ان بهزیستی، سن اعتیاد به (. بنا بر گزارش رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازم1937

کار فرهنگی روی ترس » ،گیر در کشور پدید آمده استهمه (. یک فوبی1937، اعتمادآموزان به مصرف افزایش یافته است )دانش

های جدید که ترسند که نسلها می(. والدین و خانواده013: 1310)تاسیگ، « های عظیم ضروری استبرای کنترل جمعیت

 -ومیی دام در فضای عماعتیاد بیفتند. استفاده از استعاره« دام»های سنتی وفاداری چندانی ندارند، به بسیار جسورند و به ارزش

 اند. اکنون دیگر والدین اطمینان دارنداند و دام گستردهدهد که گویی در خارج از خانه، شکارچیانی کمین کردهای نشان میرسانه
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گیر در فضای اجتماعی بیرون از خانه، احتمال معتاد شدن است. هر جایی دام وجود دارد، شکارچیانی که یکی از خطرات همه

 گیرد. هم آن بیرون خارج از خانه وجود دارند. جنگ فرهنگی علیه اعتیاد از این بنیان روانشناختی ریشه می

داند، ای که از یک طرف مصرف مواد را نوعی آلودگی میدارد. جامعه ای ایرانی معاصر وجودیک تضاد عمیق در دل جامعه

شود افراد مبتال توسط دیگران طرد شوند یا توسط خودشان به خارج از مرزهای خانواده و نوعی گناه اجتماعی، که باعث می

و فضاهای جامعه ممکن است. مواد به  هاآلود تقریباً در اغلب نقطهجامعه پرتاب شوند؛ از طرف دیگر، دسترسی به این مواد گناه

ی جدی این تضاد لحاظ اخالقی و اجتماعی مورد منع و طرد است، ولی از لحاظ اقتصادی مورد پذیرش واقع شده است. صدمه

ای که خودش اند، چه با فقرشان که منبع فشار است، چه با خانوادهآید که به نوعی از جامعه شکست خوردهبر سر کسانی می

 فشار است. منبع

اندازند که همزمان قابل دسترس و ارزان باشند. آوری میفشارهای فقر و فشارهای خانواده افراد را به دامن آن وسایل تاب

ند. شوچون افراد ضدجامعه تصور میشود: فرهنگ. معتادها از نظر عموم همپس از ابتال به مواد، یک منبع فشار دیگر هم فعال می

شوند، کسانی که خانواده، محله، محل کار، محل تحصیل و کالً جامعه قرار داده می های آشغالی آدممقولهدر  طور کلیها بهآن

ما مجبوریم از جامعه دفاع کنیم، در برابر تمامی تهدیدهای بیولوژیک نژاد دیگر، نژاد فروتر، نژاد »کنند. به قول فوکو، را آلوده می

(. زایش فرهنگ ترور در ایران معاصر را باید از همین جاها پی 12-11: 2449« )آوریممیمخالفی که در برابر خودمان پدید 

  گرفت، از برخورد یک جامعه با معتادها.

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 است.ی حاضر تمامی اصول اخالق پژوهش رعایت شدهدر مطالعه
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