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  خانمان و جامعهفراد بیها و حقوق شهروندي ا بازشناسی مسئولیت

  موردي: گرمخانۀ خاوران)(مطالعه 

  

 1اصغر موالئی

  

  )15/05/1400تاریخ پذیرش  ،15/01/1399 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

اي است که در منشور حقوق بشـر  حقوق بشر از الزامات حیات بشري در هر جامعه

اغلب کشورها و سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر اسالمی و نیز حقوق شهروندي 

دیـدة  هـاي آسـیب   خانمان از جملـه گـروه  نهادها بر مواد آن تأکید شده است. افراد بی

هـا، و کـارتن    اند. ساماندهی این افراد اعم از متکدیان، معتـادان، بـی خانمـان    اجتماعی

توجهی به شود که عالوه بر کمهایی انجام میها در شهر تهران با احداث گرمخانه خواب

هـاي مجـاور   واد حقوقی، مسائل دیگري نیز بویژه براي سایر شهروندان و محلـه برخی م

هـا، مسـائل، و   ها ایجاد شده است. هدف ایـن پـژوهش تبیـین ابعـاد، شـاخص     گرمخانه

هـاي  خانمان است که در ارتباط با گرمخانهراهبردهاي تحقق حقوق شهروندي افراد بی

شـود. پـژوهش حاضـر بـا رویکـرد کمـی و       شهر تهران بویژه گرمخانۀ خاوران انجام می

اي و بـا اسـتفاده از   رشـته کیفی، با روش تحقیق پیمایشی و تحلیلـی و پـژوهش میـان   

هاي موردي و توزیع پرسشنامه انجام  اي و پژوهشهاي مطالعۀ اسنادي و کتابخانهشیوه

هـا   خانمـان هاي حقوق بیترین شاخص دهد که مهمشده است. نتایج پژوهش نشان می

عبارتند از: حق حیثیت و حقوق یکسان، زندگی و آزادي و امنیـت، تسـاوي حقـوق بـا     

دیگران، تشکیل خانواده، تـأمین اجتمـاعی، حـق برگزیـدن آزادانـۀ کـار، اسـتراحت و        

اش، تعلـیم و تربیـت،   استفاده از ایام فراغت، سطح زندگانی، سالمت و رفاه او و خانواده

_______________________________________________________ 
. استادیار گروه معماري و شهرسازي، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر اسالمی تبریز (نویسندة 1
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دیـدة اجتمـاعی    شخصیت. ساماندهی افراد آسیب شرکت در اجتماع، رشد آزاد و کامل

هـا بـا   باشـد. احـداث گرمخانـه    یکی از وظایف نهادهاي اجتماعی و مدیریت شهري می

خانمان و تأمین بخشی از حقوق بشـر و حقـوق شـهروندي آنهـا (از     ساماندهی افراد بی

ر آنهـا در  قبیل ایجاد سرپناه، تأمین آب و غذا، ایمنی، امنیت و بهداشت) از مرگ و میـ 

هـا از جملـه   کنـد. امـا برخـی گرمخانـه    خانمانی، جلوگیري مـی هواي سرد و در اثر بی

هاي جانبی بـراي سـایر شـهروندان بـویژه سـاکنان      گرمخانۀ خاوران مشکالت و آسیب

گردي، خرده سرقت، مصرف مواد مخدر، کند. زباله هاي پیرامون گرمخانه ایجاد میمحله

هـا و معتـادان    خانمـان هـاي بـی   همگانی از جمله فعالیـت  و حضور نامرتب در فضاهاي

  شود. اي است که موجب سلب اسایش و آرامش سایر شهروندان میمددجوي گرمخانه

  

  خانمانی، گرمخانۀ خاوران.حقوق شهروندي، حقوق بشر، گرمخانه، بی واژگان کلیدي:

 

  مقدمه و بیان مسئله

-انی نیازمند شناخت دینامیک ورود به بیخانم، فهم درست پدیدة بی1به اعتقاد کلپم

دهد  تر طرد اجتماعی سوق میخانمانی است. فهم این دینامیک، ما را به سوي حوزة گسترده

  ).94: 1396(غنیمتی و دیگران، 

رویۀ شهرها و افزایش جمعیت آنها در قرون اخیر باعث تراکم مادي و رشد و گسترش بی

یافتۀ شهري شده است. به طوري که وضع  ه و توسعهاخالقی در فضاهاي کمتر توسعه یافت

مقررات و تدوین قوانین شهري و تعریف و وضع تکلیف و حقوق شهروندي و مسئولیت حاکمیت 

شهري جهت برقراري نظم و امنیت اجتماعی شهري از الزامات شهرنشینی از عصر سنت تا 

ین و مدیریت شهري بوده مدرنیته بر اساس مقتضیات زمان مورد توجه اندیشمندان، متفکر

است. رعایت حقوق شهروندي از طرف شهروندي از طرف شهروندان و پاسخگویی به نیازهاي 

کنندة نظم و امنیت اجتماعی شهري است (فتحی و مختارپور،  شهرنشینان یکی از عوامل تأمین

ارد که اي را پیش رو د). حقوق شهروندي در ارتباط با مسائل شهري، مسائل عدیده89: 1390

  خانمان و تأمین حقوق شهروندي آنهاست.  یکی از آنها مسئلۀ ساماندهی افراد بی

دیدة اجتماعی در شهر تهران اعم از متکدیان، معتادان، بی  ساماندهی افراد آسیب

باشد. تسرّي  ها یکی از وظایف نهادهاي اجتماعی و مدیریت شهري می ها، و کارتن خواب خانمان

بی در مناطق مختلف شهر تهران همچون منطقۀ هرندي و عودالجان و پدیدة کارتن خوا

ریزي جهت ساماندهی این افراد را چندین برابر  تأثیرات نامطلوب آن بر حیات شهري لزوم برنامه

_______________________________________________________ 
1. David Clapham 



  بی خانمان و جامعهها و حقوق شهروندي افراد  ولیتبازشناسی مسئ

 

127  

کند. علی رغم اقدامات مدیریت شهري در جهت ساماندهی بخشی از افراد بی خانمان و  می

، اسالم شهر، و ها (مانند گرمخانۀ خاوران، لویزان، بهمن کارتن خواب با وجود احداث گرمخانه

هاي مسکونی، مشکالت و مسائل  زنی افراد مذکور در فضاهاي شهري و محله ...)، حضور و پرسه

  باشد:  اي را براي سایر شهروندان به دنبال داشته که بخشی از مشکالت به شرح ذیل می عدیده

یابی صحیح و اصولی باعث  ان با توجه به عدم مکانهاي موجود در شهر تهر احداث گرمخانه

تضییع حقوق شهروندان محالت نزدیک به این گرمخانه ها و موجب فرسایش اجتماعی محالت 

هاي شهري و مهاجرت افراد به دلیل عدم تعلق به محل زندگی شده است. به دلیل نبود  و بافت

تهران فقط اسکان شبانۀ معتادان و بی هاي شهر  برنامۀ کارآمد جهت درمان معتادان، گرمخانه

هاي ها را بر عهده دارد و  افراد مذکور در طول روز بدون برنامه در سطح شهر و محله خانمان

ها (بویژه زنان و شوند. ایجاد احساس ناامنی و ناراحتی بین ساکنان محلهمسکونی پراکنده می

عمومی، متکدیان در فضاهاي عمومی، نیمهخانمان و کودکان) به دلیل حضور معتادان و افراد بی

 ها.ها، و مقابل خانهکوچه

خانمان، شامل برخوداري از عزت و احترام در مسئلۀ پژوهش عبارت است از حقوق افراد بی

جامعه، برخورداري از شغل و درآمد مالی، حق تشکیل خانواده، حق سالمت جسمی و  روحی، 

شود. به علی شهرهاي ما بسیاري از آنها تأمین نمیتغذیۀ سالم، و مسکن، که در وضعیت ف

گردي، طرد از جامعه، ها با اعتیاد، زباله خانمانطوري که در وضعیت فعلی شهر تهران، اغلب بی

و تهدید سالمتی جسمی و روحی به واسطۀ بالیاي طبیعی و مصنوعی مواجهند. از طرفی دیگر 

مراکزي براي اسکان شبانۀ این افراد، خود مسائل ها به عنوان مدیریت شهري با احداث گرمخانه

- ها تضاد بین افراد بیکند. یکی از مسائل بازتولیدشده توسط گرمخانهدیگري را بازتولید می

تر و باشد که در خصوص گرمخانۀ خاوران، وسیعهاي پیرامون میخانمان و ساکنان محله

انمان نیازمند تبیین صحیح و جامع حقوق ختر بوده است. به طور کلی ساماندهی افراد بیعمیق

- هاي مدنی در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، حقوقی، فضایی،  شهروندي و وظایف و مسئولیت

  خانمان و سایر شهروندان و مدیریت شهري است.کالبدي، و مدیریتی براي افراد بی

  

  ها، روش، و فرایند پژوهش اهداف، پرسش

خانمان و راهبردهاي تحقق آنها با شهروندي افراد بیتبیین حقوق «اهدف کلی این پژوهش 

است.  سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: ابعاد و مسائل و » هاتأکید بر مسائل گرمخانه

خانمان کدامند؟ همچنین سؤاالت فرعی نیز راهبردهاي احقاق حقوق شهروندي افراد بی

- وندان در مواجهه با افراد بیهاي مدنی و حقوق شهروندي سایر شهر عبارتند از: مسئولیت
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خانمان و هاي مدیریت شهري در قبال افراد بی ها چیست؟ مسئولیتخانمان و گرمخانه

  ها چیست؟ گرمخانه

این پژوهش که از نوع کمی و کیفی است، با روش تحقیق تحلیل محتواي متون و پیمایش 

اي و اسنادي، ابعاد و میدانی انجام شده است. در بخش مبانی نظري با شیوة کتابخانه

موردي هم با روش پیمایش میدانی و با هاي مورد نیاز استخراج شده است. بخش نمونۀ  شاخص

هاي مشاهده و مصاحبه انجام شده است. جامعۀ آماري تحقیق کلیۀ کارتن گیري از شیوهبهره

وشی این نفر است. جدول زیر مشخصات ر 318هاي ساکن در گرمخانۀ خاوران به تعداد  خواب

  دهد. پژوهش را به نشان می

  

  هاي مختلف پژوهش روش تحقیق و ابزارهاي آن در بخش 1جدول 

  ها/ابزارهاي تحقیقشیوه  روش تحقیق  مراحل

 حقوقمطالعات نظري (

شهروندي، شهرسازي، مدیریت 

  شهري)

 تحلیل محتواي متون

اي و مطالعۀ اسناد و مطالعات کتابخانه

  مدارك

  

 

  نمونۀ موردي

گرمخانۀ خاوران و محالت (

  پیرامون)

تحلیلی و پیمایش 

 میدانی

مشاهده، مصاحبه با افراد بی خانمان و 

مردم و متخصصان و مدیران از طریق 

 هاي نیمه باز و باز و بسته پرسشنامه

  ارائۀ راهبردها
تحلیلی و استدالل 

 منطقی

استفاده از استدالل منطقی، دانش محلی 

 و متخصصان، بارش افکار

  

  چارچوب نظري پژوهش

  شناسیواژه     

در فرهنگ لغات آکسفورد به معناي شخصی است که حق قانونی تعلق به یک  شهروند

شهروند ساکن مکان خاص یا شهر یا  ).Oxford Dictionary, 2021(کشور خاص را دارد 

طابق هاي متقابلی را بین او و سایر شهروندان و دولت م کشوري است که حقوق و مسئولیت

 کند.قوانین آن شهر و کشور ایجاب می

مجموعه حقوقی است براي اتباع کشور در ارتباط با حقوق اساسی، حق حقوق شهروندي 

استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادي، و 

اساسی در سال  هاي اسالمی و قانوناجتماعی. حقوق شهروندي در ایران با توجه به آموزه

   با تأکید بر کرامت انسانی و حق و حیات و سالمت و ... تهیه و ابالغ شد.  1395
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پناهی و نداشتن خانه و سرپناه. نوعی آسیب اجتماعی که به دالیلی از  بی ،خانمانیبی

ها و ...)  ها و پارك قبیل فقر و اعتیاد و طرد از خانواده به ماندن در فضاهاي عمومی (خیابان

  شود.  منجر می

خانمان که از طرف شهرداري یا نوانخانه. سرپناه. مکانی براي اسکان افراد بی 1گرمخانه

-ویژه در ایام سرد، سرپناه و جاي گرم فراهم می شود و براي اسکان آنها، به بهزیستی تهیه می

  کند. 

  شهروندي و حقوق شهروندي

، اهل شهر، و تابع تعریف شده است. است و به معناي بومی 2شهروند معادل سیتیزن     

شهروند مرکب از دو کلمۀ شهر به معناي جامعۀ انسانی و وند به معناي عضو وابسته به این 

-شناسد و به آن عمل میجامعه است. شهروند کسی است که حقوق فردي و جمعی خود را می

: 1390پور، دارد (رزاقکند، و در امور شهر مشارکت شناسد و به آن عمل میکند، قانون را می

اي به برابري و عدالت توجه دارد  ). شهروندي از جمله مفاهیم نوپدیدي است که به طور ویژه88

» شهروندي«اي پیدا کرده است. مقولۀ و در نظریات اجتماعی و سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه

برخوردار باشند و یابد که همۀ افراد یک جامعه از کلیۀ حقوق مدنی و سیاسی وقتی تحقق می

هاي مورد نظر زندگی از حیث اقتصادي و اجتماعی دسترسی آسان داشته  همچنین به فرصت

باشند. حقوق شهروندي که پیشـینۀ آن بـسیار فراتر از ایدة نوین حقوق بشر است، با توجه به 

ها در چـارچوب رهیافت حقوق بشر  مفهوم جامعۀ مدنی و شخصیت یافتن جـهانی انـسان

شود انشمول رنگ و بویی تازه یافته و نوعی رویکرد ویژه به حقوق بشر انـگاشته مـیجه

  ). 110- 111: 1396(شهریاري، 

فرض تربیت شهروندي، فعال بودن در جامعه است. از نظر وي پیش 3از نظر برنارد کریک

نین شرایطی، هاي متفاوتند و باید یاد بگیرند که  با توجه به چ شهروندان داراي عالیق و ارزش

- نیز گرایش به بحث و گفتگو را از پیش 4لییک زندگی مطلوب را بگذرانند. همچنین هواي 

). در نظریۀ شهروندي 150: 1387داند (چناري، هاي مهم آموزش شهروندي میفرض

وگوي آزاد در بستري آزادانه، برابر، منصفانه و عادالنه، بیش از هر چیزي  نیز بر گفت 5هابرماس

-شوند تا زندگی مشترك خود را نه فقط به شهروندان آزاد وارد رایزنی می«د شده است: تأکی

_______________________________________________________ 
1. warming shelter 
2. citizen 
3. Bernard Crick 
4. Huey-li 
5. Jürgen Habermas (1929—2014) 
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(منوچهري و نجاتی » وسیلۀ قانون موضوعه، بل همچنین به شیوة مشروع سازماندهی کنند

  ).25: 1385حسینی، 

-ها و عبارتهاي شهروندي را در واژه توان ویژگیهاي شهروندي میبا مرور تعاریف و نظریه

بودن، فعال بودن در اجتماع، ارتباط مؤثر میان اجتماعی  هاي کلیدي زیر خالصه کرد:

وگوي آزاد، نیل به  پذیري، مشارکت در امور اجتماعی، گفتشهروندان، همکاري، مسئولیت

هاي فردي و جمعی، آگاهی از حقوق شهروندي شدن در تصمیمگرایی، سهیم عدالت و مساوات

   .بندي به آنهاو پاي

بدون مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته  1948اعالمیۀ حقوق بشر که در سال 

ها در مورد موضوعاتی نظیر غیر  شد اساس قانون حقوق بشر است. از آن پس دیگر کنوانسیون

- هاي بین قانونی بودن شکنجه، تبعیض علیه زنان و کودکان، و افزایش حقوق مهاجران، حمایت

در کنفرانس جهانی حقوق  1393حکومت در سال  171اند. ادي کسب کردهالمللی گسترده

اند که حقوق اقتصادي، اجتماعی و اي به این مضمون حمایت کردهبشر در وین از بیانیه

هستند » ناپذیر، داراي وابستگی متقابل و همبستههمگانی و جهانشمول، جدایی«فرهنگی

  ). 180: 1390(فالکس، 

شناسان  شود. جامعهها مینظر اجتماعی شامل طیف متنوعی از نظریهنظریۀ شهروندي از 

و معاصر  6و مارشال 5و مدرن خصوصاً پارسونز 4و تونیس 3، دورکیم2، وبر1کالسیک نظیر مارکس

هاي شهروندي پیش از خود ابداعات نظري قابل و هابرماس با تأثیرپذیري از ایده 7ویژه گیدنز به

). با وجود طیف 35: 1380اند (توسلی و نجاتی حسینی، وندي دادهتوجهی در قالب نظریۀ شهر

شناسانۀ مفهوم هاي اجتماعی شهروندي محور مشترك در تعریف جامعهگستردة نظریه

شهروندي تأکید بر حقوق و وظایف شهروندي، مشارکت شهروندي، برابري شهروندي، هویت 

تماعی، طبقاتی، قومی، نژادي و مذهبی شهروندي و نقش و پایگاه شهروندي فارغ از تعلقات اج

  ). 36اعضاي جامعه است (همان: 

هاي دهد که شکلشناختی پدیدة شهروندي نشان میبررسی تاریخی ماهیت جامعه

اجتماعی شهروندي در طی زمان متحول شده و در دورة معاصر طیفی از اشکال گوناگون را 

_______________________________________________________ 
1. Karl Heinrich Marx (1818—1883) 
2. Maximilian Karl Emil Weber (1864—1920) 
3. David Émile Durkheim (1858—1917) 
4. Ferdinand Tönnies (1855—1936) 
5. Talcott Parsons (1902—1979) 
6. Thomas Humphrey Marshall (1893—1981) 
7. Anthony Giddens (1938—2004) 
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هاي اجتماعی جدید در هاي مدنی و جنبششود که توجه به نقش و تاثیر دولت، نهادشامل می

: 1380گیري شهروندي حائز اهمیت است (توسلی و نجاتی حسینی، هاي شکلتقویت زمینه

). اصولی که هنگام تدوین حقوق شهروندي باید مد نظر قرار گیرد عبارتند از: حق احترام 39

و رفاه نسبی، حق  برابر، حق آزادي، حق برخورداري از امنیت، حق برخورداري از آسایش

برخورداري از دانش و آگاهی کافی، حق برخورداري از پیشرفت، احترام به حق جامعه در 

  ). 150-149: 1386برخورداري از مساعدت مسئوالنۀ افراد (پورعزت و دیگران، 

مراعات حقوق شهروندي، به سبب ارتباط گستردة آن با همۀ افراد جامعه و در همۀ ابعاد 

اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و قضایی، در گرو تبعیت عملی اشخاص از  مدنی، سیاسی،

گریزي گسترش یابد، هر منتفع از  مقررات اسـت. اگـر مقـررات تـابع اشـخاص باشـد و قانون

گریزي دیگري، متضرر از این پدیده  گریزي، در زمان و مکان دیگر، بـا مواجهه با قانون قانون

  ). 176: 1392خواهد شد (پروین، 

  

  خانمانی  بی

گیري آن مؤثر اي اجتماعی است که عناصر و عوامل مختلفی در شکل خانمانی پدیدهبی

هاي اجتماعی تأثیر  رسد این پدیده ضمن اینکه خود در ایجاد سایر آسیبهستند. به نظر می

م، هاي اجتماعی در هر جامعه نیز هست (سفیري و خاد دارد، معلول اثرپذیري از دیگر آسیب

خانمانی مزمن، براي خانمانی، و تداوم آن در جامعه به حالت بی). عدم توجه به بی52: 1392

هاي معنوي). هاي مادي و چه هزینههاي سنگینی به بار خواهد آورد (چه هزینهجامعه هزینه

ینکه ها، نیاز مبرم به امکانات بهداشتی و درمانی پیشرفته خواهند داشت. با توجه به ا خانمانبی

هاي خونی و عفونی مبتال هستند تأثیر مستقیمی بر سالمت جسمی و  اکثر این افراد به بیماري

-هاي عمومی موجب می ها و معابر و مکان روانی جامعه دارند. حضور این افراد در داخل خیابان

ي ها شود که بهداشت روانی و جسمانی افراد جامعه در معرض تهدید قرار گیرد و دولت و ارگان

کند که براي مبارزه با آن به اقدامات اضطراري و اورژانسی دست بزنند مختلف را مجبور می

هاي بزرگ گیر اغلب شهرخانمانی که دامن). پدیدة بی97: 1388(ساالرزاده امیري و محمدي، 

است ممکن است در اثر علل فردي (همچون طالق، اعتیاد، بیماري روانی و ...)، اجتماعی 

ي افتصادي، عدم تحقق عدالت اجتماعی و ...) و حتی طبیعی (نظیر سیل، زلزله، طوفان (نابرابر

خانمان، ). از آنجا که در بین افراد بی95، 1388و ...) به وجود آید (ساالرزاده امیري و محمدي، 

اعتیاد و تجاوز و فحشا رواج بیشتري نسبت به افراد عادي جامعه دارد و همچنین به دلیل فقر، 

(نظیر  هاح پایین تحصیالت، وضعیت تأهل (مطلّقه و بیوه بودن)، میزان شیوع انواع بیماريسط
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). در بیشتر جوامع 297: 1390ایدز و هپاتیت) در میان این افراد باال است (رحمانی و همکاران، 

براي جلوگیري از گسترش تبعات این معضل اجتماعی و نیز براي حمایت و رفع مشکالت افراد 

  کنند.آوري و اسکان این افراد میخانمان اقدام به جمعبی

خانمانی آسیب اجتماعی است که ریشه در مسائل دیگري از توان گفت بیبه طور کلی می

قبیل فقر، بیکاري، اعتیاد، طرد از خانواده، و غیره دارد که منجر به نداشتن سرپناه و نیز 

خانمان، مسائلی را خانمانی عالوه بر فرد بی. بیشودخانمانی میگرفتاري به مسائل ناشی از بی

کند. از خانمان، سایر شهروندان، مدیریت شهري، و دولت تولید مینیز براي خانوادة فرد بی

ها،  جمله این مسائل امکان ایجاد ناامنی و مزاحمت براي سایرین، جرم و سرقت و خرده سرقت

هاي اجتماعی  ور کلی بازتولید مسائل و آسیبناامیدي و حس ناراحتی در بین سایرین، و به ط

  متعدد براي جامعه است. 

  

  خانمانی و حقوق شهرونديرابطۀ بی

واژة شهروندي یک بار اجتماعی دارد و یک بار حقوقی؛ یعنی محتواي شهروند از سویی به  

قوق گردد و از سویی، این حقوق در کنار سایر حنحوة تعامل انسان در محیط اجتماعی باز می

اي از حقوق، معنا پیدا می کند و لفظ شهروند اعم از حقوق شهروندي است و به مجموعه

شود. زیرا یکی از دالیل تعریف شهروند، وضع حقوق وظایف و تعهدات هر فرد اطالق می

هاي دیگران  هاي هر فرد ساکن در جامعه است به نحوي که به آزادي شهروندي و حفظ آزادي

د که این امر مستلزم وضع وظایف و تعهدات در کنار هر حقوقی اعم از حقوق اي وارد نسازلطمه

هاي مدنی  ). این حقوق شهروندي با وظایف و مسئولیت90: 1390پور،شهروندي است (رزاق

توان به شرح زیر تبیین کرد: الف) حقوق شهروندي متقابل در خصوص افراد بی خانمان را می

هاي آنها در قبال جامعه ب) حقوق شهروندي سایر  ئولیتافراد بی خانمان و وظایف و مس

هاي آنها در برابر سایر افراد جامعه و افراد بی خانمان. چنان که  شهروندان و وظایف و مسئولیت

ها و سایر شهروندان)،  زندگی فردي و اجتماعی هر کدام از دو گونه بخش از اجتماع (بی خانمان

  وق سایرین را تضعیف نکند.ضمن تأمین حقوق شهروندي آنها، حق

توان از منظر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، خانمانی و حقوق شهروندي را میرابطۀ بی

خانمان در هر اقتصادي، سیاسی، سالمتی، فضایی، و کالبدي تبیین کرد. به طوري که فرد بی

-افراد بی مؤلفه حق برخورداري و تأمین نیازها و حقوق شهروندي خویش را داراست. براي

خانمان، از لحاظ اجتماعی حق داشتن خانواده و شرکت در اجتماع و حیات مدنی و تأمین 

نیازهاي اجتماعی و فرهنگی، و از لحاظ اقتصادي حق داشتن شغل و درآمد، و از لحاظ سیاسی 
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آفرینی در سرنوشت سیاسی جامعه، از لحاظ سالمتی حق استفاده از آب و  حق رأي و نقش

و بهداشت و درمان جسمی و روحی، و از لحاظ فضایی و کالبدي حق داشتن  غذاي سالم

هاي  ها از قبیل ورزش و استحمام قابل توجه و از ضرورت سرپناه و استراحت و سایر نیازمندي

  مدیریت شهري است. 

  

  خانمانی (نگارنده)نمودار رابطه بین حقوق شهروندي و بی 2جدول 

  
  

  ان در منشور حقوق بشر خانمجایگاه حقوق افراد بی

 شود.المللی نیز تأکیدات بسیاري در تأمین حقوق شهروندان مالحظه میدر اسناد بین

در  سازمان ملل متحداست که در مجمع عمومی  المللی بین یپیماناعالمیۀ جهانی حقوق بشر 

در پاریس به تصویب رسیده است.  این اعالمیه نتیجۀ مستقیم جنگ  1948دسامبر  10تاریخ 

مستحق آن هستند به صورت  انسان هاجهانی دوم بود و براي اولین بار حقوقی را که تمام 

 متحد سازمان مللماده است که به تشریح دیدگاه  30جهانی بیان کرد. اعالمیۀ مذکور شامل 

حقوق بنیادي مدنی، فرهنگی، اقتصادي،  اعالمیهپردازد. مفاد این  می حقوق بشردر مورد 

وردار باشند، باید از آن برخ کشوريدر هر  بشراي را که تمامی ابناي  سیاسی، و اجتماعی

  ). 1395(دفتر سازمان ملل در تهران، است  مشخص کرده

  

  خانمانمواد مهم و مرتبط منشور حقوق بشر با افراد بی 3جدول 

  ها خانمانحقوق بی  متن مادة حقوق بشر  ماده

  

  22مادة 

د از هر کس از حیث این که عضو جامعه محسوب است حق دار

تواند به کمک کوشش ملی و  تأمین اجتماعی برخوردار گردد و می

یاري بین المللی با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق 

اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی که با حیثیت و تکامل آزاد 

  حق تأمین اجتماعی
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  ها خانمانحقوق بی  متن مادة حقوق بشر  ماده

  ور گردد. شخصیت انسانی مالزمه داشته باشد بهره

  

  

  23مادة 

کار و حق برگزیدن آزادانۀ کار با شرایط عادالنه و ارضا هر کس حق 

کننده دارد نیز حق دارد که در مقابل بیکاري حمایت شود. هر 

کس در مقابل کار مساوي بدون هیچ گونه رعایت امتیاز حق 

دستمزد مساوي دارد. هر کس در مقابل کار حق دارد دستمزدي 

اش وجه  و و خانوادهمنصفانه و ارضا کننده دریافت کند که براي ا

یافتۀ انسانی باشد و  معیشتی فراهم آورد که شایستۀ حیثیت کمال

در صورت مقتضی حق دارد از کلیۀ وسایل حمایت اجتماعی 

  استفاده نماید.

حق کار و حق برگزیدن 

آزادانۀ کار با شرایط 

یافتۀ  عادالنه، حیثیت کمال

  انسانی

ایام فراغت دارد من جمله حق هر کس حق استراحت و استفاده از   24مادة 

دارد ساعات کارش به طور معقول محدود باشد و از مرخصی نوبتی 

  با دریافت حقوق استفاده کند.

حق استراحت و استفاده از 

  ایام فراغت

  

  

  25مادة 

هرکس حق دارد از سطح زندگانی برخوردار باشد که سالمت و رفاه 

هاي  سکن و رسیدگیاش من جمله خوراك و لباس و م او و خانواده

پزشکی آنان را تأمین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروري 

گی و  گی و بیوه اجتماعی در هنگام بیکاري و بیماري و درمانده

پیري یا در سایر مواردي که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از ارادة او 

وسایل معاش وي مختل گردد استفاده کند. مادر بودن و فرزند 

کند. هر  استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب میبودن 

کودك خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی از حمایت 

  گردد. اجتماعی برابر برخوردار می

  حق سطح زندگانی

سالمت و رفاه او و 

اش من جمله  خانواده

خوراك و لباس و مسکن و 

  هاي پزشکی رسیدگی

  

  26مادة 

از تعلیم و تربیت استفاده کند. تعلیم و تربیت اهر کس حق دارد 

باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی و اساسی رایگان باشد. 

اي باید براي همه ممکن باشد. دسترسی به  تعلیمات فنی و حرفه

پذیر  تعلیمات عالیه باید براي همه و بنا به شایستگی هر کس امکان

  باشد.

  حق تعلیم و تربیت، 

اي و  حرفه تعلیمات فنی و

  تعلیمات عالیه

هر کس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت جوید   27مادة 

و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل 

از آن سهیم باشد. هر کس حق دارد از منافع اخالقی و مادي ناشی 

ود آورده باشد از هر گونه دستاورد علمی و ادبی یا هنري که به وج

  حمایت شود.

شرکت در اجتماع، فعالیت 

هنري و استفاد از منافع 

  اخالقی و مادي آن

هرکس نسبت به اجتماعی که فقط در آن اجتماع رشد آزاد و کامل  29مادة 

  شخصیت او امکان پذیر است تکالیفی بر عهده دارد.

حق رشد آزاد و کامل 

  شخصیت
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 ها  نخانمامسائل و حقوق شهروندي بی

شود بلکه به فقدان روابط اجتماعی در به نداشتن سرپناه محدود نمی 1خانمانیبی مفهوم

). از 4؛ 1389نتیجۀ طرد اجتماعی افراد جامعه اشاره دارد (صدیق سروستانی و نصر اصفهانی، 

ه اند. انزوا و بخانمانی را زندگی کردن در انزوا و حاشیۀ جامعه ترجمه کردهاین رو مفهوم بی

هاي اجتماعی است خانمان ناشی از سستی پیوند فرد با گروهحاشیه رانده شدن افراد بی

ها کسانی هستند که فاقد خانمان). در تعریف دیگر، بی96، 1388(ساالرزاده امیري و محمدي؛ 

ها و که در یکی از خوابگاهمحلی ثابت و منظم و کافی براي اقامت شبانۀ خود هستند یا آن

شده توسط بخش خصوصی یا دولتی به طور موقت اقامت دارند  دیدههاي تداركسرپناه

- خانمانی وجود دارد: بیبندي سازمان ملل دو نوع بی). در تقسیم18: 1392نیا، (علیوردي

  .3و بی خانمانی نسبی 2خانمانی مطلق

مسیر «صدیق سروستانی و نصر اصفهانی در تحقیق خود با با استفاده از رویکرد 

اند. این  هاي کارتن خوابی در شهر تهران پرداخته وجوي علل و ریشه به جست» خانمانی  بی

خانمان است که در آن به   اي از بازنمایی و بررسی تجربیات مختلف افراد بی رویکرد شیوه

هاي فردي، شرایط زندگی، تجربیات افراد، و تمام عوامل موثر بر وضعیت آنها در بررسی  ویژگی

خانمان و کارتن خواب شهر تهران   ها در این تحقیق با افراد بی ه شده است. مصاحبهمسئله توج

سال و  66تا  25ها بین سنین  شونده و عمدتاً در مناطق جنوبی تهران انجام شده و مصاحبه

اند و یا  ها به سر برده ها و خیابان ها را در اماکن عمومی مانند پارك اند که شب کسانی بوده

  ).1395هاي شهرداري بودند (موالئی،  انهساکن گرمخ

هاست و اعتیاد آن قدر با  هاي مشخص و بارز بسیاري از کارتن خواب اعتیاد یکی از ویژگی

ها، معتادانی  شود که، کارتن خوابکارتن خوابی عجین است که اغلب این چنین تصور می

زنند و براي  ها پرسه می بانناچار در خیا هستند که از خانواده و دوستان خود طرد شده و به 

شوند. ولی رابطه بین اعتیاد و کارتن خوابی  تأمین هزینۀ مصرف خود به گدایی مشغول می

رسد به طوري که کارتن خوابی و اعتیاد در موارد زیادي  تر از این قضیه به نظر می پیچیده

د عامل طرد از رانند. در مور کنند و فرد را تا سر حد مرگ پیش می یکدیگر را تشدید می

آیند در مقطعی از زندگی خود گسست  خانمان به حساب می  خانواده، تقریباً تمام افرادي که بی

اند. یکی از این عوامل گسست، مشکالت جسمانی و  از شبکۀ روابط خانوادگی را تجربه کرده

ب درآمد، شود آنها به سبب عدم توانایی کار و کس روانی این افراد است که در نهایت سبب می

_______________________________________________________ 
1. homelessness 
2. absolute homelessness  
3. relative homelessness 



 1400، بهار 1ة شمار ،پانزدهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

136  

از سوي سایر اعضا طرد یا به خواست خود مجبور به ترك خانه شوند. در این مورد نیز 

اي در ورود فرد به مسیر  کننده هاي اجتماعی و فقر مالی عامل بسیار تعیین محرومیت

هاي تهران، متولد  خانمانی است. در مورد عامل بیکاري نیز گرچه برخی از کارتن خواب  بی

ها، مهاجران هستند، که به دالیل  خانمان  تند، اما تعداد قابل توجهی از بیهمین شهر هس

  تر است.  اند. در این زمینه مهاجرت بر اثر بیکاري از همه شایع مختلف به تهران مهاجرت کرده

  

  هاي مورد نیاز، و عوامل مخل آن خانمان، زیرساختشهروندي افراد بی حقوق 4جدول 

حقوق شهروندي   ردیف

  هاان محلهساکن

عوامل مخل حقوق شهروندي   زیرساخت مورد نیاز

  ها خانمانبی

داشتن سرپناه و مسکن   1

  مطلوب

محله با فضاهاي خصوصی، نیمه 

نیمه عمومی و عمومی - خصوصی

  با عرصه بندي

از بین بردن حس تعلق خاطر و 

حس مکان در محلۀ زندگی 

  شهروندان

برخورداري از سالمت و   2

  بهداشت

  حیطبهداشت م

  فضاهاي ورزشی

  فضاهاي سبز و باز همگانی

خانمان و گردي افراد بیزباله

  معتادان

خانمان در فضاهاي حضور افراد بی

سبز و باز و ورزشی همگانی و 

  دشواري حضور شهروندان

برخورداري از فضاهاي   3

عمومی و همگانی ایمن 

  و امن

فضاهاي عمومی و همگانی با 

  سلسله مراتب دسترسی 

سلسله مراتب دسترسی و نبود 

هاي محدودکننده براي افراد  ورودي

  غریبه

برخورداري از احترام و   4

  امیدواري

هاي سرزنده و نمود صحنه

امیدوارکنندة طبیعی، فرهنگی، 

  اجتماعی

خانمانی، اعتیاد، هاي بیوجود صحنه

خوابی و سرقت و تزریق و کارتن

  جرائم و ...

هاي  ها و گروهدشواري ورود غریبه  امنیت اجتماعیایمنی و   آسایش و رفاه جسمی  5

مزاحم به فضاهاي نیمه 

  خصوصی/نیمه عمومی

هاي  ها و گروهدشواري ورود غریبه  ایمنی و امنیت اجتماعی  آرامش ذهنی و روحی  6

مزاحم به فضاهاي نیمه 

  خصوصی/نیمه عمومی

همکاري و مشارکت در   7

هاي اجتماعی  فعالیت

  محله

ها  وندان در مکانبستر حضور شهر

  و رویدادهاي عمومی 

ویژه براي  وجود ترس و ناامنی به

زنان و کودکان براي حضور فعال و 

  استفاده از فضا

ترس، وقوع جرم و بزهکاري در   حضور و نظارت  ایمنی و امنیت  8



  بی خانمان و جامعهها و حقوق شهروندي افراد  ولیتبازشناسی مسئ

 

137  

حقوق شهروندي   ردیف

  هاان محلهساکن

عوامل مخل حقوق شهروندي   زیرساخت مورد نیاز

  ها خانمانبی

  فضاهاي عمومی

امکان رشد و تعالی   9

هاي  براي اقشار و گروه

  مختلف

  ري براي زنان و کودکانپذیآسیب  ایمنی و امنیت 

حق برخورداري از کار و   10

  اشتغال سالم

آموزي و بستر و زمینۀ مهارت

  اشتغال و کار سالم

توجهی به گردي، بیبیکاري، زباله

مسئلۀ اشتغال و نداشتن منبع 

  آوردن به سرقت و..درآمد و روي 

دستیابی به کارکردهاي   11

مطلوب و ارزشمند 

  خویش

ولیه فردي و تأمین نیازهاي ا

  جمعی

اختالل در تأمین نیازهاي اولیه 

ویژه ایمنی و امنیت و امیدواري  به

  در سلسله مراتب نیازها

  

حق برخورداري از آسایش و رفاه نسبی: یکی از نیازهایی که روي آوردن آدمی به زندگی 

- س مینماید، رفاه و اسایش بیشتري است که افراد در حیات جمعی احساجمعی را توجیه می

کنند. برخورداري از حداقل رفاه و آسایش شرط اساسی پایداري سیستم اجتماعی و زندگی 

  ). 150: 1386جمعی است (پورعزت و دیگران، 

توان از چند بعد مورد خانمان را میبه طور کلی با نگاهی جامع حقوق شهروندي افراد بی

  بررسی قرار داد:

ویژه  لحاظ برخورداري و تأمین نیازهاي اولیه به از خانمانحقوق اساسی افراد بیالف)  

آب، غذا، سرپناه، بهداشت، ایمنی و امنیت، که از لحاظ حقوق شهروندي بدیهی است. به این 

میالدي) و نیز اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی تأکید  1948حقوق در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر (

مندي از این حقوق را فارغ از قومیت و بهرهشده است، و تمام شهروندان حق برابر در برخورداري 

کنندة یکی از نیازهاي ابتدایی ترین سرپناه و تأمین ها که مهمو نژاد و مکان زندگی دارند. گرمخانه

  هاي تأمین حقوق این افراد و امري انسانی است.  است یکی از ضرورت خانمانافراد بی

در احقاق حقوق تمام شهروندان  لهاي دولت و نهادهاي مسئو وظایف و مسئولیتب) 

ها از قبیل تأمین کار و اشتغال و فراهم کردن شرایط زندگی سالم در اجتماع،  خانمانویژه بی به

ها و نهادها وظیفه دارند  شود. این سازماناز زیربناهاي هر جامعۀ شهروندمدار محسوب می

نی را که بیکاري و طالق و اعتیاد خانماخانمانی، علل اصلی بیاي به مسئلۀ بیضمن نگاه ریشه

ویژه  ها و نهادهاي مسئول به هاي اشتغال سالم افراد را فراهم کنند. سازماناست بررسی و زمینه
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وزارت رفاه و تعاون و کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی، مدیریت شهري و ... که مسئولیت 

خانمانی، زمینۀ کار و علل و عوامل بیمحوري در این زمینه دارند باید ضمن نگاه بنیادي به 

هاي اشتغال و ازدواج و زندگی سالم شهروندان را تأمین کنند. در این رابطه شوراي عالی آسیب

تواند ضمن ورود و طرح راهبردهاي اساسی، به حل اجتماعی به عنوان نهادي فرابخشی می

  مسائل کمک کند. 

ویژه  دیدة اجتماعی بهقبال افراد آسیب در هاي سایر شهروندان وظایف و مسئولیتپ)  

- دوستی، پرهیز از طرد بیها شامل پذیرش در اجتماع، احترام متقابل، حس نوع خانمانبی

نهاد در حل مسائل هاي مردمهاي اجتماعی، شکل دادن گروهها، مشارکت در حل آسیب خانمان

پذیري و نگاهی ضمن مسئولیت هاي اجتماعی، و .... است. شهروندان هر جامعه الزم است آسیب

-هاي مردم ها و نهادهاي مسئول و گروه خانمانی با سازمانمدار و بشردوستانه به مسئلۀ بیانسان

  دیدگان اجتماعی کمک کنند.نهاد همراه شوند و به حل مسائل و تأمین نیازهاي آسیب

  

  بررسی نمونۀ موردي: گرمخانۀ خاوران تهران

ان به منظور اسکان شبانۀ مددجویان بی خانمان شهر تهران شهرداري تهر 1383در سال 

) و هرندي 9هاي المهدي (منطقۀ  اندازي دو باب مددسرا به شکل چادر در پارك اقدام به راه

 1385) کرد. با توجه به مخاطرات احتمالی، دو مددسرا (خاوران و بهمن) در سال 12(منطقۀ 

اندازي ) توسط سازمان راه16ن بهمن (منطقۀ ) و میدا15در محدودة شهرك رضویه (منطقۀ 

  نفر بوده است. 150نفر و ظرفیت مددسراي بهمن  400شد. ظرفیت مددسراي خاوران 

با توجه به نیاز شهر تهران و به منظور تمرکز زدایی از مددسراهاي خاوران و  1390در سال 

تهران در دستور کار  گانۀ شهر 22اي در سطح مناطق  اندازي مددسراهاي منطقه بهمن، راه

  قرار گرفت. 	هاي اجتماعی سازمان رفاه و خدمات و مشارکت

تعداد  1393مددسرا، در سال  11تعداد  1392مددسرا، در سال  6تعداد  1391در سال 

اندازي شد و مورد  مددسرا در شهر تهران راه 18تعداد  1394مددسرا، و در سال  18

در  21و  10و  6و  3گانۀ شهر تهران، برخی مناطق  22اطق برداري قرار گرفت. در میان من بهره

هاي آتی احداث خواهد شد یا به دلیل عدم  حال حاضر گرمخانه یا مددسرا ندارند، که یا در سال

  اند.اي نداشتهنیاز ضروري به احداث گرمخانه تا کنون مراکز گرمخانه
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بزرگراه امام رضا (ع) (جادة تهران در  1شهرداري 15گرمخانۀ خاوران در محدودة منطقۀ 

ترین واحدهاي  متري از نزدیک 300مشهد) و در مجاورت واحدهاي کارگاهی و با فاصلۀ 

 800الی  500هاي رضویه و مشیریه) واقع شده است. به طور متوسط مسکونی (محله

ارو، و روز به این گرمخانه مراجعه و از خدمات آن (محل خواب، غذا، چاي، دخانمان در شبانه بی

  کنند. استحمام) استفاده می

ویژه زنان و کودکان از حضور و تردد معتادان و  با توجه به احساس ناامنی شهروندان، به

هاي رضویه و مشیریه، و خانمان در پیرامون منازل مسکونی در محلهها و افراد بی خوابکارتن

هاي پیرامون توسط  محله بروز مسائلی همچون سرقت و استعمال مواد مخدر در فضاهاي باز

زنی معتادان و  هاي مذکور از پرسهمعتادان، و نارضایتی و شکایت شهروندان و ساکنان محله

رسد  عمومی واحدهاي همسایگی، به نظر میخانمان در فضاهاي عمومی و نیمهافراد بی

اجتماعی یابی مناسب و منطقی از نظر استانداردهاي شهرسازي و امنیتی و  ساماندهی و مکان

یابی اصولی، منجر به بروز مسائل اجتماعی،  ضروري است. عدم توجه به این ساماندهی و مکان

ایمنی و امنیتی، و مشکالت روحی و روانی براي شهروندان محالت نزدیک به این گرمخانه 

 شود.  ویژه زنان و کودکان می به

نفر و مقیاس عملکردي  1200ترین گرمخانه با ظرفیت  گرمخانۀ خاوران که به عنوان بزرگ

هاي  خانماندهی به شمار زیادي از بی شود با جاياي کشور محسوب میفراشهري و فرامنطقه

سال  10شهر تهران (و حتی سایر شهرها) نقش مهمی در اسکان این افراد داشته و در طول 

ناه شمار زیادي هاي پیرامون، سرپگذشته علی رغم مسائل متعدد جانبی و تأثیرات منفی بر محله

خاوران به عنوان اولین تجربۀ مراکز  باشد. احداث گرمخانۀهاي شهر تهران می خانماناز بی

هاي پیرامون هاي جانبی براي ساکنان محلهسرپناهی کشور منجر به بروز برخی مسائل و آسیب

مراجعۀ شمار سال گذشته باعث  10ویژه محلۀ رضویه یا شهرك کاروان) شد. این امر  در طی  (به

زیادي از افراد غیر محلی به محدودة شهرك رضویه و رسوب آنها در این محدوده و تپۀ پشت 

  دفاع) شده است. گرمخانۀ خاوران (به عنوان محل عرضه و مصرف مواد مخدر و فضایی بی

خانمانِ معتاد در ترین مسائل گرمخانۀ خاوران عدم مدیریت حضور افراد بی یکی از مهم

خانمان و معتادان عمومی شهرك رضویه و مشیریه است. حضور افراد بیعمومی و نیمه فضاهاي

_______________________________________________________ 
کیلومتر  35هکتاري (بیش از  2845/5351نفري، وسعت  644259شهرداري تهران با جمعیت  15منطقۀ  .1

متري آهنگ، خیابان خاوران و شوش 45مربع)، در محدودة جنوب شرقی تهران (محدود به پادگان قصر فیروزه، 

ناحیه در محدودة حریم استحفاضی  2ناحیه است که  8طقه داراي غربی، اراضی افسریه) واقع شده است. این من

  ).15تهران قرار گرفته است (طرح تفصیلی منطقۀ 
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زدن در ها، دزدي، و پرسه سرقتها، موجب بروز جرائمی نظیر خردهبه واسطۀ احداث گرمخانه

شود. ها و فضاهاي شهري میعمومی محلی، و باعث تضعیف امینت در محلههاي نیمهمحیط

حقوق شهروندي نیاز به همکاري هرچه بیشتر خود شهروندان و مردم محله امروزه براي رعایت 

است. هر فرد باید بکوشد تا از شهروند منفعل به شهروند فعال ارتقا یابد، تا هم خود از حقوق 

شهروندي خود بیشتر مطلع شود و هم جامعه را از حالت منفعل به حالت پویا تغییر دهد. 

باشند با مشارکت خود  ه منظور رفاه مردم محله در حال اجرا میهایی که ب مطمئناً تمام طرح

  . تر خواهند بود یابند و موفق مردم سرعت و پیشرفت چشمگیري می

  

  
  هاي مجاور گرمخانه) هاي ناامن، کارگاه نقاط مهم پیرامون گرمخانۀ خاوران (تپۀ کوه سنگی، کوچه 1شکل 

  

     
  مربعی براي هواخوري و استراحت و ورزش مددجویان متر 750محوطۀ مددسراي خاوران  2شکل 
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  پاي تپۀ کوهسار از محلۀ رضویه (باالي کوچۀ فکوري) 3شکل 

  

شدت از  ساکنان محلۀ رضویه و مشیریه و کسبه و مراجعین و کارکنان سراي محله به

ا ناشی از اند و تمام مشکالت اجتماعی و روحی و روانی خود ر وجود گرمخانۀ خاوران ناراضی

دانند. همچنین تمام اعضاي شورایاري محلۀ رضویه و مشیریه ناراضی و احداث این مرکز می

  خواستار حذف این مرکز هستند.

در مقابل، مدیران گرمخانۀ خاوران و سازمان خدمات اجتماعی، معتقدند ناامنی محلۀ 

تپۀ پشت گرمخانه است.  ها ناشی از شود و این آسیبرضویه و مشیریه مربوط به گرمخانه نمی

اي مدیران گرمخانۀ خاوران معتقدند که با انتقال مددجویان این گرمخانه با اتوبوس به محدوده

زنی مددجویان گرمخانه خیلی کمتر دورتر از گرمخانه (نظیر اتوبان امام علی(ع)) امکان پرسه

ان در بیرون و داخل نتیجۀ مصاحبه با تعدادي از مددجویان گرمخانۀ خاور 5شود. جدول می

هاي فکوري هاي پاي تپۀ گرمخانه در محلۀ رضویه شامل کوچهکوچهدهد. گرمخانه را نشان می

گردان در داخل کوچه، موجب زنی معتادان و زبالهو باهنر و فالحی است که با تردد و پرسه

سرقت از  ها، دزدي و. به گفتۀ ساکنان این کوچهاند ها شدهنارضایتی ساکنان این کوچه

ویژه  گردي، ایجاد ناامنی و ترس بهها، بوي نامطبوع و ظاهر نامرتب، زبالهها و مغازه ساختمان

  هاست. خانمان و معتادان براي این کوچههاي افراد بی ترین مزاحمت براي کودکان و زنان از مهم

        
  هاي فکوري و باهنر)هاي پاي تپه محله رضویه (کوچه کوچه انتهايفضاي بی دفاع  4شکل 
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حدود نیمی از این دهد که نفر از مددجویان داخل گرمخانه نشان می 25نتیجۀ مصاحبه با 

تقریباً تمام  1اند.ها تردد داشتههاي رضویه و مشیریه و فضاهاي عمومی این محلهافراد به محله

یمی از این افراد شان طرد شده و بیش از نسال) از طرف خانواده 47افراد (با میانگین سنی 

%) معتاد به مصرف مواد مخدر 85شوندگان (باشند. همچنین اکثر مصاحبهمربوط به تهران می

شان بین سایر هستند و نیز اغلب مصاحبه شوندگان از برخورد مردم و جایگاه اجتماعی

  اند. شهروندان ناراضی

هاي مخانه که در محلههاي بیرون گر خانماننفر از معتادان و بی 25نتیجۀ مصاحبه با 

% از این افراد سابقۀ استفاده از 72حدود دهد که اند، نشان میرضویه و مشیریه حضور داشته

شان طرد سال) از طرف خانواده 48تقریباً تمام افراد (با میانگین سنی  2اند.گرمخانه را داشته

شوندگان ن اکثر مصاحبهباشند. همچنیشده و بیش از نیمی از این افراد مربوط به تهران می

شوندگان از برخورد مردم و  %) معتاد به مصرف مواد مخدر هستند و نیز اغلب مصاحبه90(

  اند. شان بین سایر شهروندان ناراضیجایگاه اجتماعی

_______________________________________________________ 
مصاحبه در مقابل مسئولین گرمخانۀ خاوران انجام شد. پیش از آن مسئولین مربوطه ادعا داشتند که معتادان و  .1

جزء مددجویان گرمخانۀ خاوران نیستند و مربوط به  زنندهایی که در محلۀ رضویه و مشیریه پرسه می خانمانبی

شونده باشند. در حالی که مصاحبه با مددجویان نشان داد که حداقل نیمی از افراد مصاحبهتپۀ پشت گرمخانه می

هاي مذکور  خانمان بیرون گرمخانه که در محله اند. و این آمار در مورد افراد معتاد و بیها تردد داشتهبه محله

 اند. شونده سابقۀ استفاده از گرمخانه را داشته داد که افراد مصاحبهور داشتند نیز درصد بیشتري را نشان میحض
اند و  هاي سرد پاییز و زمستان به گرمخانه مراجعه و استفاده کرده شوندگان فقط در شب برخی از مصاحبه - 2

 -1دهد که کنند. این نشان میان استفاده میهاي بهار و تابستان نیز از گرمخانۀ خاور برخی در طول ماه

اند در حالی که مسئولین گرمخانۀ خاوران و هاي رضویه و مشیریه تردد داشته مددجویان گرمخانۀ خاوران به محله

هاي مذکور را صرفاً ناشی از تپۀ هاي اجتماعی محله سازمان خدمات اجتماعی این موضوع را قبول نداشتند و آسیب

هاي رضویه و مشیریه فقط مربوط به گرمخانه نیست و تپۀ هاي اجتماعی محله آسیب -2دانند ه میپشت گرمخان

دهندة این است که تمام پشت گرمخانه به عنوان معضلی مهم در این امر نقشی پررنگ دارد. نتیجۀ تحقیقات نشان

 خانمان و معتادان مددجوي گرمخانۀ خاوران نیستند.  افراد بی
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  هاي اقامت موقت در یک سال گذشته نمودار درصد میانگین مکان 5شکل 

  

  
-ترین علت بی % فراوانی مهم86ان پاسخگویان؛ بیکاري با خانمانی در مینمودار درصد علل بی 6شکل 

  خانمانی است

  

توان در سه آنها را می خانمان و ساماندهیمسائل مربوط به افراد بیاز نظر نوع مسئله، 

مسائل اجتماعی بیرون از  -1آمده را تحلیل کرد: هاي به دست  بندي و پاسخدسته طبقه

 -2تداخل اجتماعی با محالت پیرامون، و سایر شهروندان)  ها، خانمان(خانوادة بی گرمخانه

(مددکاري فردي و اجتماعی، درمان، و ترك  مسائل مددکاري و مدیریتی داخل گرمخانه

(فضاهاي خدماتی، امکانات گرمخانه، موقعیت  مسائل فضایی ـ کالبدي گرمخانه -3اعتیاد) 

  گرمخانه).
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  خانمان و گرمخانهسائل مربوط به ساماندهی افراد بیتوزیع پاسخگویان بر حسب میزان م 5جدول 

  میزان

  مسائل  

مسائل اجتماعی بیرون 

  گرمخانه (شهر و محالت)

مسائل مددکاري و مدیریتی داخل 

  گرمخانه

کالبدي  _مسائل فضایی

 مربوط به گرمخانه 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 %64 32 %18 9 %56 28  زیاد

 %32  16 %36  18 %38  19  متوسط

 %4  2 %46  23 %6  3  کم

  %100  50  %100  50  %100  50  جمع

  

  

  هایافته

حق احترام برابر، توان شامل خانمان را میحقوق شهروندي تمام افراد از جمله افراد بی

حق آزادي، حق برخورداري از امنیت، حق برخورداري از آسایش و رفاه نسبی، حق 

ی، حق برخورداري از حق پیشرفت، احترام به حق برخورداري از دانش و آگاهی کاف

: 1386بررسی نمود (پورعزت و دیگران،  جامعه در برخورداري از مساعدت مسئوالنۀ افراد

سازي و آموزش و تأمین خانمان متضمن زمینه). پذیرش این حقوق براي افراد بی149-150

نهادهاي اجتماعی و رفاهی  هاي مسئول و حقوق این افراد توسط سایر شهروندان و سازمان

- یکی از حقوق اساسی تمام افراد از جمله افراد بیحق حیات و زندگی سالم، خواهد بود. 

خانمان است. حق حیات به عنوان حقی مسلّم و بدیهی و خدادادي است که اعالمیۀ جهانی 

ت از اینکه حقوق بشر و اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی نیز بر آن تأکید دارند. حق حیات عبارت اس

انسان حق بنیادي براي زندگی کردن دارد. از آنجایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر 

کاربرد  	است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد، زیرا بدون حیات، دیگر حقوق، ارزش یا

سوي خانمان، براي داشتن حق حیات در مرحلۀ اول نیازمند پذیرش این حق از ندارد. افراد بی

باشند. در مراحل بعدي نیازمند بسترسازي براي تحقق این حق اساسی است که از جامعه می

ها، تأمین ایمنی و امنیت،  خانمانهاي آسایش و رفاه نسبی براي بی طریق تأمین زیرساخت

  احترام متقابل، و سایر حقوق شهروندي است.

از متکدیان، معتادان، بی دیدة اجتماعی در شهر تهران  اعم  ساماندهی افراد آسیب

ها یکی از وظایف نهادهاي اجتماعی و مدیریت شهري می باشد.  ها، و کارتن خواب خانمان

توان در دو دستأ تأثیرات مثبت و تأثیرات منفی ها را میمسائل و تأثیرات احداث گرمخانه

ن و تأمین بخشی از خانماها: با ساماندهی افراد بیارزیابی کرد. تأثیرات مثبت احداث گرمخانه
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حقوق بشر و حقوق شهروندي آنها (از قبیل ارائۀ سرپناه، تأمین آب و غذا، ایمنی، امنیت، و 

کند. تأثیرات خانمانی، جلوگیري میبهداشت) از مرگ و میر آنها در هواي سرد و در اثر بی

ژه ساکنان وی هاي جانبی براي سایر شهروندان بهها و آسیب ها: تنشمنفی احداث گرمخانه

  هاي پیرامون گرمخانه. محله

گردي، خرده سرقت، مصرف مواد مخدر، و حضور نامرتب در فضاهاي همگانی از جمله زباله

اي است که موجب سلب آسایش و ها و معتادان مددجوي گرمخانه خانمانهاي بی فعالیت

ز حضور شبانۀ آنها در اي اشود. پذیرش این افراد در مراگز گرمخانهآرامش سایر شهروندان می

ها) و از ایجاد منظر نامطلوب شهري و احساس روها و کوچهفضاهاي شهري (مانند پارك و پیاده

کند. یکی از مسائل عدم مدیریت ویژه زنان و کودکان) جلوگیري می ناامنی سایر شهروندان (به

  هاي شهري است. هعمومی محلخانمانِ معتاد در فضاهاي عمومی و نیمهجامع حضور افراد بی

توان مسائل و شده در حقوق شهروندي می هاي مطرح به طور کلی با توجه به مسائل و فرصت

راهبردهاي پیشنهادي و راهکارهاي کاربردي در جهت ارتقاي حقوق شهروندي را در به صورت 

  ):6زیر بررسی و ارائه کرد (جدول 

  

هاي فضایی و کالبدي حقوق  ارتقاي زیرساخت مسائل و راهبردها و راهکارهاي عملیاتی در 6جدول 

 شهروندي (نگارنده)

  راهکار عملیاتی و کاربردي  راهبرد  حوزه
ي

هر
ش

ی 
یل

ص
تف

و 
ع 

ام
ج

ح 
طر

  
نگرش شهروندمدار در فرایند تهیۀ 

  طرح

هاي ویژه (زنان  در نظر گرفتن تمامی نیازهاي شهروندان و گروه

البدي ــ بازنگري هاي صرفاً ک و کودکان و ...) ــ پرهیز از نگرش

  در فرایند تهیه طرح

مشارکت شهروندان در فرایند تهیۀ 

  طرح

هاي  هاي مشارکتی طرح نظرسنجی از شهروندان ــ ایجاد کارگاه

  شهري

-ها و متخصصان رشتهمشارکت سمن

  هاي مرتبط با حقوق شهروندي

نهاد و هاي مردم فراهم کردن بستر مشارکت و همکاري سازمان

شناسی، حقوق و ...  ــ شناسی، روانهاي جامعهتهمتخصصان رش

  نویس طرح براي نظرسنجی قبل از تصویب و اجراارائۀ پیش

سنجش و ارزیابی اثرات طرح بر حقوق شهروندي ــ پایش   ارزیابی و سنجش شهروندمداري

پذیري اهداف طرح با رویکرد شهروندمداري ــ ایجاد تحقق

  ي طرحبان حقوق شهروندپایگاه دیده

ي 
ها

ضا
ف

ي 
هر

ش

ها و  راهها، مسیرها، پیاده ایجاد فضاهاي شهري مطلوب (میدان  مداريپیاده

مدار) براي حضور فعال، آموزش، تمرین هاي پیاده پارك

  وگوي شهروندان شهروندي و گفت
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  راهکار عملیاتی و کاربردي  راهبرد  حوزه

برداري و جلب مشارکت شهروندان در طراحی و احداث و بهره  مشارکت شهروندان

  داري فضاي شهرينگه

محور در ها و کارکردهاي مختلف اجتماع ترکیبی از فعالیت  چندمنظوره بودن فضاهاي شهري

فضاي شهري از قبیل فرهنگی، اجتماعی، تفریحی، تجاري، 

  ورزشی، سیاسی و ...

کنترل و نظارت و پایش اجتماعی فضاهاي شهري ــ جلوگیري   ایمنی و امنیت فضاهاي شهري

ضاهاي بی دفاع ــ جلوگیري از غلبۀ سواره بر پیاده ــ از ایجاد ف

  ساعتۀ فضاي شهري 24تأمین حیات 

ت
لی

عا
 ف

 و
ي

بر
ار

ک
  

ها و نیازهاي محله ــ مشارکت  توجه به مقیاس محله در طرح  محوريمحله

  شهروندان محله

وجه پراکنش فضاهاي عمومی با دسترسی و استفادة عادالنه ــ ت  ها توزیع عادالنۀ کاربري

ویژه زنان و کودکان و معلولین ــ در نظر  توان بههاي کم به گروه

  گرفتن مصلحت و منافع اجتماع

  

  محورهاي اجتماع توسعۀ کاربري

محور مانند فرهنگسراها و سراي  توسعۀ فضاها و مراکز اجتماع

ها با  محله ــ بازنگري و بهبود ساختار تمامی فضاها و سازمان

یاي حقوق شهروندي ــ کمک به همدلی و رویکرد ارتقا و اح

  هاي اجتماعی کاهش آسیب

محور مانند فرهنگسراها و سراي  توسعۀ فضاها و مراکز اجتماع  تأسیس واحد حقوق شهروندي

  هاي شهروندي در تمامی نهادها محله ــ آموزش
ل

نق
و 

ل 
حم

  
-دوچرخهو نقل عمومی به خصوصی ــ توسعۀ  اولویت حمل  توسعۀ حمل و نقل عمومی

  سواري

روي و دوچرخه ــ مسیرهاي ایجاد مسیرهاي ویژة پیاده  رويتوسعۀ پیاده

  وگوي شهروندي گفت

  هایی براي آموزش و تقویت حقوق شهروندي و ... ایجاد ابستگاه  هاي شهروندي ایستگاه

ی
یت

یر
د

م
  

ارکت ریزي از باال به پایین ــ مشپرهیز از مدیریت و برنامه  تمرکززدایی مدیریتی

  شهروندان در مدیریت شهر و محلۀ خویش

ها در اداره و پایش ها به شهروندان و سمن واگذاري مسئولیت  ها و شهروندانمشارکت سمن

  حقوق شهروندي

  پرهیز از احداث فضاها و اماکن برخالف منافع عمومی  احترام به رأي و نظر مردم

نگري به  ي و نظر مردم و متخصصان ــ جامعتوجه توامان به رأ  توجه به رأي و نظر متخصصان

  تمامی ابعاد طرح
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ها بر زندگی شهري عبارتند از: راهبردها و راهکارهاي عملیاتی براي کاهش اثرات گرمخانه

ویژه بیکاري و طالق و  خانمانی و اعتیاد بههاي بیزمینهاي براي حل پیشالف) الزامات ریشه

یابی هر گرمخانه و مرکز سرپناهی باید فاصلۀ حداقلی از  ر مکانیابی. د اعتیاد ب) الزامات مکان

ها و مراکز آموزشی و  خصوصی و نیز پاركعمومی و نیمهمحالت مسکونی و فضاهاي نیمه

فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شود. پ) الزامات مقیاس عملکردي. کاهش ظرفیت 

هاي فرامحلی و از احداث گرمخانهنفر و پرهیز  50ها به مقیاس محلی با حدود گرمخانه

اي. ت) الزامات خدمات مددکاري اجتماعی. ارائۀ خدمات مددکاري فردي و اجتماعی فرامنطقه

خانمان با هدف بازگشت منظم و جامع از قبیل غربالگري و مشاوره و آموزش به افراد معتاد و بی

مل ساماندهی از قبیل مراکز افراد به چرخۀ زندگی سالم. ث) احداث و توسعۀ سایر مراکز مک

آموزي، مراکز ارائۀ خدمات درمانی و .... ج) آموزش و ارتقاي آگاهی و  ترك اعتیاد، مراکز مهارت

ها و  خانمانهایشان و نیز سایر شهروندان در راستاي پذیرش بیمهارت مددجویان و خانواده

خانمان و معتادان سایر د بیاحترام به حقوق آنها. چ) تالش در جهت پیشگیري از مهاجرت افرا

ها ها توسط سمننهاد در ادارة گرمخانههاي مردم شهرها به تهران. ح) مشارکت مردم و سازمان

ربط. همکاري و هاي ذي هاي مردمی و خیرین. خ) الزامات سایر مراجع و سازمان و جذب کمک

ریزي ی، شوراي برنامههاي اجتماعربط شامل شوراي عالی آسیبهاي ذي مشارکت تمام سازمان

توسعۀ استان، نیروي انتظامی، سازمان بهزیستی، دادگستري، وزارت رفاه، شهرداري، شوراي 

 هاي اجتماعی.  شهر و ... در ساماندهی جامع و پایدار آسیب

  

  گیري:بندي و نتیجهجمع

ورداري ها و جامعه است. در کنار برخ هاي اصلی زندگی انسانحقوق شهروندي یکی از مؤلفه

ها و وظایفی در قبال سایرین و اجتماع دارد.  از حقوق شهروندي، هر فرد از جامعه نیز مسئولیت

هاي مختلف اجتماع و  هاي مدنی افراد و بخش حقوق شهروندي و وظایف و مسئولیت

هاي مختلف جامعه باید به طور مشخص تبیین شود تا در حیات مطلوب و پایدار جامعه  مدیریت

پذیر  هاي آسیب ها، گروه طور صحیح مدیریت شود و تداوم یابد. یکی از این بخش در عمل به

  هاست.  خانمان از جمله این گروهاجتماعی است که افراد بی

خانمان عبارتند از: حق برخورداري از زندگی سالم، حق اشتغال و حقوق شهروندي افراد بی

نفس و شخصیت اجتماعی، حق سالمت درآمد مالی، حق احترام و پذیرش در جامعه، حق عزت 

  هاي شهروندي، حق بهداشت و درمان.  جسمی و روحی، حق مسکن و آموزش



 1400، بهار 1ة شمار ،پانزدهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

148  

هاي اجتماعی سایر افراد  خانمان، وظایف و مسئولیتدر کنار حقوق شهروندي افراد بی     

-جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چه بسا که در صورت عدم توجه به آن، مشکالت عدیده

هاي  ترین مسئولیت آید. از جمله مهمویژه طرد از اجتماع پدید می خانمان بهاي براي افراد بی

- ویژه بی پذیر اجتماعی بههاي آسیب اجتماعی این بخش از جامعه عبارتند از: احترام به گروه

ها،  خانمانهاي بیویژه از طرف خانواده ها، پذیرش آنها در اجتماع و پرهیز از طرد آنان به خانمان

هاي شهروندي و کسب مهارت در چگونگی مواجهه با مسئلۀ اعتیاد و کمک به اهتمام به آموزش

دوستی در فرهنگ ایرانی اسالمی و کمک به همنوعان و  معتادان، توجه به سنت انسان

هاي  نیازمندان، توجه به رکن خانواده و همبستگی اجتماعی در جلوگیري از افزایش آسیب

  بی خانمانی. اجتماعی و

ترین ارکان  هاي مدیریت ملی و محلی نیز به عنوان یکی از مهم وظایف و مسئولیت

هاي  خانمانی باید به طور جامع تبیین شود. ارگانهاي اجتماعی و بی ساماندهی آسیب

دادگستري، نیروي انتظامی، وزارت بهداشت و درمان، ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانداري، و 

ویژه سازمان خدمات  هاي زیرمجموعۀ آن به بهزیستی، در کنار شهرداري و سازمانسازمان 

نهاد وظایفی دارند تا عالوه بر تدوین برنامۀ جامع و اختصاص  هاي مردم اجتماعی و نیز سازمان

ها به خانواده و چرخۀ  دوستانه و نه انتفاعی، به بازگشت بی خانمان بودجۀ کافی، با نگرشی انسان

هاي الزم، به طور  ملزومات آن مانند ترك اعتیاد و اشتغال و تشکیل خانواده و حمایت زندگی و

هاي شهروندي  مستمر اهتمام بورزند. در کنار آن ضروري است مدیریت شهري با ارائۀ آموزش

هایی بدون معارض مدنی و مزاحمت براي ها و سایر افراد جامعه، احداث گرمخانه خانمانبه بی

-مندي همۀ اقشار اعم از بیعابران، با خدمات بهداشتی و رفاهی جامع، رضایتهمسایگان و 

 ها و سایر افراد محله را مد نظر قرار دهد.  خانمان

هاي متعدد هاي شهر تهران که در گرمخانه خانماندر نمونۀ موردي پژوهش، اسکان بی

هاي  ها و آسیب وز تنشویژه گرمخانۀ خاوران در شرق تهران انجام پذیرفته است باعث بر به

اجتماعی متعدد در بین شهروندان شده است. این مرکز که بدون توجه به حقوق شهروندان و 

ها صورت گرفته است منجر به  خانمانهاي پیرامون صرفاً با اسکان صرف بیساکنان محله

عتیاد، و دفاع و ناامنی، سرقت، اهاي اجتماعی دیگري همچون ایجاد فضاهاي بی بازتولید آسیب

ها از گردي در سطح محلۀ رضویه و مشیریه شده است. اتخاذ نگرشی جامع در تمام پروژهزباله

ها ضرورتی است که با در نظر گرفتن تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی،  خانمانجمله اسکان بی

د. طلبهاي درگیر با طرح را می محیطی و تبعات مربوطه و نیز حقوق تمام طرفاقتصادي، زیست
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آور و قبل از هاي ارزیابی اجتماعی و فرهنگی به صورت الزام همچنین ضروري است که پیوست

  اجراي طرح تهیه شود و مورد توجه قرار گیرد. 

اي به مدت با کاهش ظرفیت از فرامنطقه براي ساماندهی گرمخانۀ خاوران بهتر است در کوتاه

-بدیل شود، و در افق بلندمدت، با حل مسئلۀ بیاي با ظرفیت کمتر از صد نفر تاي ناحیهگرمخانه

اي ورزشی و تفریحی و خانمانی در جامعه و شهر نباشد، به مجموعهخانمانی، به طوري که هیچ بی

هاي مردمی، توزیع گیري از ظرفیتیابد. بهرههاي پیرامون اختصاص تولیدي براي ساکنان محله

ري داخل گرمخانه و در محیط بیرون، ارتقاي ها در کل شهر تهران، مددکامتعادل گرمخانه

پذیري شهروندان در مواجهه با پدیدة گرمخانه، در کنار راهبرد هاي شهروندي، و جامعه آموزش

    هاي پایدار کمک کند.گیري جامعۀ پایدار و محلهتواند به شکلکاهش ظرفیت می
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