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دیوار سبز، دیدگاهى به توسعه ى پایدار شهرى

چکیده
مسأله ى کارتن خوابى در تهران از سال 1382 با مرگ چند نفر از آن ها در سرماى زمستاِن خیابان هاى تهران به عنوان یک معضل اجتماعى 
در عرصه ى عمومى مطرح شد. صرف نظر از آمار و ارقام رسمى، هر شهروند تهرانى در زندگى روزمره ى خود با پدیده ى کارتن خوابى بارها 
روبرو مى شود (سروستانى و همکاران، 1389). این مسأله از نظر معمارى، به دلیل ارتباط نزدیک آن با طراحى محیِط ساخته شده و به ویژه 
در قرن بیستم، با توجه به توسعه ى جوامع انسانى و تغییر شیوه هاى زندگى و سکونت مردم و هم چنین تجربه هاى ناکارآمد جوامع انسانى و 
تغییر شیوه هاى زندگى و سکونت مردم از اهمیت دوچندانى برخوردار شده است. با توجه به این روِش اتخاذ شده (گراند تئورى) براى انجام 
این پژوهش، آگاهى به این نظریه ها نه براى ساختن یک چارچوب نظرى، بلکه مى تواند طى گردآورى داده ها به باال بردن حساسیت 
نظرى محقق کمک کند. مفاهیمى که در ادبیات پژوهش مطرح مى شود، به نوعى بیان گر اهمیت آن ها در پژوهش است. در واقع تا آن جا 
که این مفاهیم مانع از خالقیت و جستجوگرى ذهن پژوهش گر نباشد، نمى توانند بیش از گردآورى داده ها به عنوان و مفاهیم مهم، مدنظر 
قرار گیرند. در نهایت، اگر چه هدف از تحلیل داده ها در این پژوهش، کشف و توصیف موضوع اصلى بر مبناى داده هاى گردآورى شده 

است، اما بهره گیرى و استفاده از نظریه ها و ادبیات پژوهش در فصل تحلیل داده ها نیز، مى تواند به عمق و غناى آن بیفزاید.

واژگان کلیدى: کارتن خوابى، معمارى، فضاى شهرى
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مقدمه
به  که  است  موجودى  یگانه  انسان  پدیدارشناسى،  علم  گرفتن  نظر  در  با 
منظور ادامه ى حیات، ناگزیر به سایر آدمیان وابسته بوده و از همین رو، 
اجتماعى  منسجم  نهادهاى  قالب  در  گروهى  یافته ى  سازمان  زندگى  به 
مى گراید. در این میان، روابط اجتماعى چونان برآیند کنش و تعامالت و 
پویش هاى جمعى، بر پایه ى تکرار مداوِم تعلق انتظارات خود به دیگرى و به 
طور متقابل دیگرى به خود، میان اشخاص نهادینه مى شود و کارکردهاى 
معینى مانند انطباق پذیرى ارگانیستى و پایدارى رفتارى و فرهنگى را در 
معتقد  رابینگتن   .(1385  ، اصل  (محمدى  مى زند  رقم  جامعه  عرصه ى 
روابط  در  ناهنجارى ها  از  برآمده  اجتماعى  مسایل  بیش ترین  که  است 
اجتماعى هستند. این روابط که ارزش معنوى خاصى به خود گرفته بود، 

تحوالت  دچار  بیستم  قرن  در 
که  شدند  دگرگونى هایى  و 
اجتماعى  روابط  گسیختگى 
(پژوهش  داشت  همراه  به  را 
رویکردهاى   .(1387 زنان، 
نظر  مورد  جامعه ى  در  موجود 
شرایط  تنظیم  و  شناخت  براى 
آن  تأثیر  هم چنین،  و  فرهنگى 
در بهبود آسیب هاى اجتماعى و 
این  در  را  اجتماعى  نظریه هاى 

پژوهش بررسى مى کند.

بى خانمانى 
برداشت عمومى از بى خانمان ها 

شامل افرادى است بیکار، مست، بزهکار، بیمار روانى و افرادى که از لحاظ 
اجتماعى نامناسب هستند. در کشورهاى در حال توسعه، بى خانمانى تا حد 
زیادى نتیجه ى شکست سیستم عرضه ى مسکن و رسیدگى به نیازهاى 

جمعیت در حال رشِد شهرى است. مردم بى خانمان:
* اغلب افرادى هستند که به منظور فرار از فقِر درون روستاها و یا کمک 

خرج شدن و امرار معاش، از روستا به شهر مهاجرت کرده اند؛
* داراى کارهایى با درآمد پایین و یا فاقد هرگونه مهارتى هستند؛

براى خواب،  پرداخت هزینه  به جاى  را  زمین  بر روى  اغلب خوابیدن   *
انتخاب مى  کنند و ترجیح مى دهند پولشان را براى خانواده هایشان بفرستند؛

* اکثر آن ها مورد خشونت، آزار، سوء استفاده قرار مى گیرند و ممکن است 
زندانى هم بشوند؛

* از بسیارى از بیمارى هاى جسمى، وضعیت نامناسب سالمتى و بهداشتى 
رنج مى برند؛

* بیش تر، قربانیاِن جرم هستند تا مرتکبین جرم؛
* عمدتًا مردان تنها هستند، اما ارتکاب به جرم در بین زوج ها، خانواده ها 

و کودکان نیز در حال افزایش است (سوزان اسپیک،2004).
   

بى خانمانى  خصوص  در  حداقلى  و  حداکثرى  گفت ماِن  نوع  دو  میان 
در بریتانیا، تمایز قایل مى شوند. گفت مان هاى حداقلى، مفهوم بى خانمانى 
را در معنایى محدود در نظر مى گیرند که صرفًا کارتن خواب ها را شامل 
مى شود. در چنین رویکردى، در تبیین پدیده ى بى خانمانى، عوامل بدون 
واسطه ى فردى و ناتوانایى هاى خوِد فرد مورد توجه قرار مى گیرد. بنابراین، 
باید به تغییر رفتار کارتن خواب ها  این رویکرد سیاست هاى اجتماعى  در 
این وضعیت  از  براى خروج  را  فردى  توانایى هاى  بتواند  تا  بوده  معطوف 
بى خانمانى،  از  حداکثرى  رویکرد  مقابل،  در  اما  آورد.  وجود  به  آن ها  در 
وضعیت هاى فراوانى را تحت این عنوان طبقه بندى مى کند. بر این اساس، 

تمامى کسانى که از مسکن مناسب برخوردار نیستند، بى خانمان محسوب 
مى شوند. علل بى خانمانى از این دیدگاه، در عوامل ساختارِى مؤثر در بازار 
مسکن و خدمات اجتماعى دولتى جستجو مى شود؛ زیرا افراد به این دلیل 
که توانایى پرداخت هزینه ى مسکن مناسب را نداشته و تسهیالت دولتى 
هم نمى تواند آن ها را در یافتن مسکن مناسب یارى کند، بى خانمان تلقى 

مى شوند.
افراد بى خانمان، بر اساس محل ETHOS  از سوى سازمان  زندگى 

اروپایى گونه شناسى بى خانمانى، به پنج گروه تقسیم مى شود:
*  بى سرپناهان: افرادى که فاقد هرگونه سرپناه هستند؛

*  بى خانگان: افرادى که مکانى براى خواب ندارند، اما در یک سرپناه 
موقت اسکان یافته اند؛

*  ساکن در مکان هاى نا امن: 
کسانى که در محله اى زندگى 
مى کنند که همواره در معرض 

تهدید و طرد قرار دارند؛
*  زندگى در شرایط نامناسب: 
غیر  مکان هاى  در  زندگى 

قانونى، تریلرهاى مس؛
* زندگى در مکان هاى جمعى 
که نه از روى انتخاب، بلکه به 
علت نبود توانایى براى فراهم 
جداگانه  زندگِى  مکان  آوردن 
شده  اختیار  اجبار،  روى  از 
از  نقل  به   2008 (آنکر،  است 

کالنترى و همکاران 1392).

رویکرد کارکردگرایى ساختى
با در نظرگرفتن برخى رویکردها مانند وفاق، رفتارهایى که مغایر با تمامى 
مى شوند.  شناخته  اجتماعى  آسیب هاى  عنوان  به  هستند،  جامعه  عناصر 
در میان این نظریات، کارکردگرایى بر روى عواملى چون بیمارى روانى، 
شبکه ى  یک  فقدان  و  خانگى  خشونت  مخدر،  مواد  به  اعتیاد  الکلیسم، 
حمایت خانوادگى، به عنوان عوامل مؤثر بر بى خانمانى تأکید مى کند. این 
بر  کند،  تأکید  بى خانمانى  ساختارى  عوامل  روى  این که  از  بیش  رویکرد 
عوامل فردى براى تبیین بى خانمانى تمرکز مى کند. از این دیدگاه، افراد 
بى خانمان و به اصطالح کارتن خواب، نوعى تهدید براى جامعه محسوب 
مى شوند؛ براى این که آنان از جامعه دور افتاده اند و تحت نظارت قواعد 
و قیود اجتماعى نیستند. از آن جا که بى خانمان ها جزیى از سیستم نیستند، 
هیچ تضمینى براى رفتارهاى آن ها وجود ندارد و احتماًال تهدیدى براى 
جامعه محسوب مى شوند. از این رو، کارکردگرایان معتقدند که بى خانمانى 
ناشى از وضعیت بى سروسامانى، بى سازمانِى اجتماعى و فقر است. در زیر 
کارکردگرایى  رویکرد  ذیل  که  پرداخته مى شود  نظریاتى  از  مورد  به چند 

ساختى مطرح شده اند.

1. نظریه ى بوم شناختى
را به عنوان چارچوبى کلى  هابر و تورو (2004) جنبه هاى بوم شناختى 
توصیف کردند که مى تواند به راهنمایى در تحقیق، مداخله و سیاست هاى 
اجتماعِى  نظام  که  شدند  متوجه  آن ها  بپردازد.  بى خانمانى  به  مربوط 
بر عوامل  مانند تمرکز  اجتماعى گسترده اى  به تحلیل  نیاز  ما  پیچیده ى 
فردى و خانوادگى و اجتماعى دارد. اگرچه این موضوع همیشه به عنوان 
مسایل  بر  محققان  از  تعدادى  اما  نمى شود،  تعریف  اکولوژیکى  جنبه ى 
افراد و راه حل هاى طوالنى  نیازهاى ضرورى  گسترده تر، به نشان دادن 
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مدت تمرکز مى کنند و برخى دیگر بر سؤاالت مربوط به مقصراِن آسیب ها 
و یا مسایل نظام مند، به طور وسیع تر متمرکز مى شوند.

2. نظریه ى بى خانمانى بین نسلى
نبود مراقبت هاى خانوادگى،  بین نسلى،  با نظریه ى بى خانمانى  مطابق 
خطر بى خانمانى را در آینده افزایش مى دهد. به طور کلى، فقر خانوادگى 
ممکن است افراد را در دست یابى به موفقیت در زمینه ى کار و تحصیل با 
خطر مواجه سازد که در نهایت منجر به بى خانمانى افراد مى شود. از این 
دید، بى خانمانى افراد به ویژه نوجوان ها و جوان ها، به دلیل بى توجهى 
و عدم مراقبت خانواده ها است که نتیجه ى آن بى خانمانى است (هابر و 

تورو، 2004، به نقل از علیوردى نیا، 1389).

3. نظریه ى آسیب روانى
گودمن و همکارانش معتقدند نظریه ى آسیب روانى، دیدگاه مفیدى براى 
از واکنش ها نسبت  درك بى خانمانى است. آسیب روانى، مجموعه اى 
به اتفاقات برهم زننده ى احساس درباره ى حوادث کنترل نشدنى شخصى 
افرادى  بین  در  را  روانى  آسیب  هاى  نشانه  تواند  مى  خانمانى  بى  است. 
که سابقه ى قربانى شدن دارند، تشدید کند. فقط تاریخ فردى نیست که 
مى تواند آسیب روانى ایجاد کند و فرد را در خطر بى خانمانى قرار دهد؛ 
بلکه حادثه ى بى خانمان شدن و موقعیت بى خانمانى، هر دو مى تواند 
آسیب روانى ایجاد کند. همان طور که در تمام نظریه هاى باال مشاهده 
مى شود، رویکرد کارکردگرایى، بى خانمان ها را به عنوان افراد بیکار، الکلى 
و مسن تعریف مى کند. عالوه بر این، بى خانمان، فردى جدا افتاده است.
کارکردگرایان آن ها را تهدید به حساب مى آورند؛ زیرا از جامعه جدا هستند.

 رویکرد تضاد
صورت  به  را  جامعه  تضاد،  رویکرد  کارکردگرایى،  رویکرد  خالف  بر 
دایمى  تعارض  و  داند که در تضاد  متمایز مى  از گروه هاى  مجموعه اى 
نمى شود،  فردى محسوب  رفتارى  کارتن خوابى  رویکرد،  این  در  هستند. 
کارتن خوابى  فقر،  هم چون  است.  جامعه  در  ساختارى  مشکلى  بلکه 
فقر  دیدگاه،  این  از  است.  تولیدى  ابزار  مالکیت  گریزناپذیر  نتیجه ى  نیز 
بر  هم چنین  آن ها  است.  خوابى  کارتن  اصلى  علت  اقتصادى،  وضعیت  و 
و  درآمد  کم  افراد  براى  مناسب  مسکونى  واحدهاى  کمبود  بین  رابطه ى 
سوء  چون  عواملى  بر  تضاد  پردازاِن  نظریه  مى کنند.  تأکید  نیز  بیکارى 
مصرف مواد، مصرف الکل، بیمارى هاى روانى و بى سازمانى خانواده براى 
تبیین علل کارتن خوابى، کم تر متمرکز مى شوند؛ زیرا معتقدند این عوامِل 
فردى نیست که موجب کارتن خوابى افراد مى شود، بلکه عوامل ثانویه در 

و  ساختارى  عوامل  لذا  است؛  دخیل  امر  این 
اجتماعى تأثیر عمده اى بر وضعیت نابسامان 
زندگى کارتن خواب ها و فقرا دارد و یا این که 

موجب تداوم کارتن خوابى مى شود.

 رویکرد طرد اجتماعى
طرد اجتماعى مفهومى فراتر از فقر و تهیدستى 
موضوع  واقع  در  اجتماعى  طرد  مفهوم  است. 
جدیدى نیست، بلکه مى تواند همان موضوعى 
باشد که اسمیت در قرن 53 به آن اشاره کرده 
و از آن به عنوان اعالم و اظهار ناتوانى که در 
جامعه بدون شرمندگى بروز مى کند، یاد کرده 
است (سن، به نقل از معتمدى، 1385). واژه ى 
محرومیت اجتماعى اغلب به جاى واژه ى فقر 
مورد استفاده قرار مى گیرد. طرد اجتماعى در 
واقع نوعى رانده شدن است و معموًال در برابر 
فقدان  و  اجتماعى  طرد  دیدگاه،  این  اساس  بر  گیرد.  مى  قرار  مشارکت 
قابلیت هاى اجتماعى با یکدیگر رابطه ى تنگاتنگى دارند؛ لذا هرچه فرد از 
کمبود یا فقدان قابلیت هاى اجتماعى مانند سطح سواد، سالمتى و مهارت 
و  اجتماعى  روابط  مادى،  منابع  از  میزان  به همان  باشد،  برخوردار  شغلى 
فعالیت هاى مدنى به دور بوده و در نتیجه دچار طرد اجتماعى خواهد شد. 
قابلیت هاى  کمبود  یا  و  فقدان  تأثیر  تحت  بى خانمانى  بگوییم  مى توانیم 
اجتماعى به وقوع مى پیوندد؛ یا به بیانى دیگر، افراد هنگامى بى خانمان 
مى شوند که در اثر کمبود قابلیت هاى اجتماعى دچار طرد اجتماعى شده اند 
 .(1385 (معتمدى،  مى شوند  خواب  کارتن  و  خانمان  بى  رو،  این  از  و 
یا  فقدان سرپناه  به  تنها  کارتن خوابى  به صورت  آن  نمود  و  بى خانمانى 
فقدان فضایى محدود نمى شود، بلکه به روابط اجتماعى نابرابر نیز اشاره 
ایجاد  را  هم بستگى  و  تعلق  حس  از  شکلى  افراد،  و  فرد  براى  که  دارد 
اجتماعى  طرد  از  بعد  یک  به  تنها  سرپناه  فقدان  اساس،  این  بر  مى کند. 
گروهى از افراد جامعه اشاره دارد که در اکثر موارد با مشکالت متعدد و 
مرتبط اقتصادى، اجتماعى، فیزیکى و روانى مواجه هستند (آنکر ، 2008 و 

سیلور، 1994؛ به نقل از سروستانى و نصر اصفهانى، 1389).

 مکتب شیکاگو
از  به عنوان بخشى  نیاز زیستى و محل سکونت  به عنوان یک  سکونت 
محیط اجتماعى کنش، بسیار حائز اهمیت بوده و نظریه هاى متعددي به 
بررسى نقش محیط بر رفتار کنش گران و هم چنین رفتار کنش گران بر تغییر 
محیط پرداخته اند. برخى از این نظریه ها به توسعه و شهرنشینى و پیامدهاي 
آن، از جمله حاشیه نشینى و سکونت گاه  هاي غیررسمى نیز اشاره کرده اند. 
 (1959) لوییس  و   (  1968  ) پارك  نظیر  شیکاگو  مکتب  جامعه شناسان 
درباره ى برهم کنش محیط و فعاالن و تولید فرهنگ فقر و تجربه ى طرد 
اجتماعِى حاصل از این برهم کنش،  به تفصیل پرداخته اند. جامعه شناسان 
مکتب شیکاگو مانند پارك ( 1968 )، مهاجرت و حاشیه نشینى را از منظر 
بى سازمانى اجتماعى که پیامد استیالي صنعت و تحرك و تراکم باالي 
جمعیت است، مورد توجه قرار داده و بر این باورند که چنین تغییراتى در 
و جنایى  بزهکارانه  ارزش ها و سنت هاي  درون حوزه هاي کالن شهرها، 
را توسعه مى دهند. به اعتقاد لوییس ( 1959 )، حاشیه نشینى با فرهنگ 
از مهاجران هستند، به  فقر همراه است و ساکنان این مناطق که عمدتًا 
لحاظ سوابق قومى و محدودیت در تحرك اجتماعى و پایگاه اقتصادي و 
اجتماعى پایین با ساکنان سایر مناطق شهري متفاوت اند. طبق نظر مکتب 
شیکاگو، محیط هاي نامأنوس شهري براي مهاجرانى که از فرهنگ خود 
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قرار  و  سکونت  محل  عنوان  به  شهرها  حاشیه ى  انتخاب  و  شده اند  جدا 
گرفتن در شرایط خاص زندگى شهري به همراه فقر اقتصادي، انحرافات 
در  حاشیه نشین  مناطق  واحدهاي مسکونى  مى دهد.  افزایش  را  اجتماعى 
مصالح  و  اندك  زیربناي  و  فرسوده اند  شهري،  مناطق  سایر  با  مقایسه 
ساختمانى نامناسب و تجهیزات ناقص دارند. رابطه ى تضادها و تمایزات 
فرهنگى میان فرهنگ مهاجران مناطق حاشیه نشین و فرهنگ حاکم بر 
کالن شهرها، از عوامل مهمى است که با بزهکاري و انحرافات در این 
مناطق قابل بررسى است. طبق سنت نظري مکتب شیکاگو، شکل گیري 
شهرها،  حاشیه ى  در  و  شهري  زندگى  در  بى خانمانى  مانند  آسیب هایى 
آسیبى است که رفته رفته مى تواند به سایر نقاط شهر سرایت کند. رابرت 
پارك با طرح مفهوم انساِن حاشیه اي، مفهومى را در تحلیل این وضعیت 
پیوند  وضعیت  در  که  مى داند  شخصیتى  را  انسان  این  او  مى دهد.  ارائه 
خوردن دو نظام فرهنگى متفاوت و احیانًا متخاصم در جامعه و یا برخورد 
آن دو نظام با یکدیگر در یک زمان واحد قرار گرفته است و در همان حال 
که نسبت به هر دو نظام فرهنگى احساس بستگى و تعلق دارد، به سبب 
نورسیده، خود  با موقعیت  بیگانگى  و  ارزش هاي جدید  به  ناباوري نسبت 
یا  نمى خواهد  و  نمى بیند  متمایل  نظام  دو  این  از  یک  هیچ  به  نسبت  را 
نمى تواند با فرهنگ و شرایط جدیدي که با آن روبروست ارتباط معنوي 
را  نوبنیاد  نتیجه، توان جامعه پذیر شدن در نظام هنجاري  برقرار کند. در 
در حالتى  و  نشان مى دهد  و گیجى  کناره گیري  و حالت  ازدست مى دهد 

معلق در حاشیه ى اجتماع مى نشیند (سلیمى و داوري، 1391). 

نظریه هاى مربوط به شبکه ى اجتماعى و حمایت اجتماعى
منابع  که  مى کند  بیان  اجتماعى  حمایت  و  اجتماعى  شبکه ى  الگوى 
اجتماعى بر پاسخ هاى مقابله ى فردى تأثیرگذار است که در نتیجه، باعث 
افزایش یا کاهش سطح عوامل فشارزا مى شود. آن عوامل نیز بر وضعیت 
بهداشت تأثیرگذارند و باعث کاهش آثار مشکالت سالمتى مى شود یا بر 
وقوع پیامدهایى بهداشتى «اثر ضربه گیر» مى گذارد. هنگامى که محققان 
درباره ى اثر روابط اجتماعى بر سالمت بحث مى کنند، واژه هاى شبکه ى 
غالبًا  اجتماعى  یکپارچگى  و  اجتماعى  روابط  اجتماعى،  اجتماعى، حمایت 

جانشین یکدیگر مى شود.
الگوي حمایت اجتماعى بیان مى کند که منابع اجتماعى بر پاسخ هاي 
کاهش  یا  افزایش  باعث  نتیجه،  در  که  است  تأثیرگذار  فردي  مقابله ي 
تأثیر  بهداشت  وضعیت  بر  نیز  عوامل  آن  مى شود.  فشارزا  عوامل  سطح 

مى گذارد. طبق فرض مألوف، اثر ضربه گیر باعث کاهش آثار مشکالت 
سالمتى مى شود یا بر وقوع پیامدهایى بهداشتى مؤثر است. هنگامى که 
محققان درباره ي اثر روابط اجتماعى بر سالمت بحث مى کنند، واژه هاي 
(یکپارچگى  و  اجتماعى)  (روابط  اجتماعى)،  (حمایت  اجتماعى)،  (شبکه ى 
اجتماعى) غالبًا جانشین یکدیگر مى شود (میلر، 2002). حمایت اجتماعى 
که به آن حمایت وضع شده نیز مى گویند، اشاره به میزان مشارکت افراد 
هفته  (اغلب  زمان  از  مشخصى  برهه ى  در  حمایتى  رفتارهاي  در  شبکه 
با  زمان  است هم  ممکن  دریافتى  اجتماعى  دارد. حمایت  گذشته)  ماه  یا 
تغییر وضعیت یا نیازهاي فرد، متغیر باشد. حمایت اجتماعى دریافتى جزو 
رفتاري حمایت اجتماعى را در برمى گیرد و اشاره به کمکى حقیقى دارد 
گوناگون  منابع   .(1390 (سجادي،  مى کنند  دریافت  دیگران  از  افراد  که 
براي دریافت حمایت اجتماعى وجود دارند که شاید بتوان گفت جنسیت، 
مذهب و طبقه ى اجتماعى، از مهم ترین منابع کسب حمایت هستند. بدین 
معنى، جنسیت ( ایفاي نقش اجتماعى مردانه یا زنانه در جامعه و رفتارهاي 
مطابق انتظارهاى اجتماعِى منطبق بر نقش )، مى تواند سبب برخورداري 

از میزان هاي متفاوتى از حمایت اجتماعى باشد. 
راتوس معتقد است که حمایت اجتماعى، اثرات نامطلوب فشار روانى را 

از پنج طریق تعدیل و تضعیف مى کند:
1- توجه عاطفى: شامل گوش دادن به مشکالت افراد و ابراز احساسات 

همدلى، مراقبت، فهم و قوت قلب دادن؛
انطباقى و  ارائه ى حمایت و یاري، که به رفتار  2- یاري رسانى: یعنى 

سازگارانه مى انجامد؛
توانایى  افزایش  براى  توصیه  و  راهنمایى  ارائه ى  رسانى:  اطالع   -3

مقابله اِي افراد با تنش ها و مشکالت؛
زمینه ى  در  دیگران  از سوي  و پس خوراند  بازخورد  ارائه ى  ارزیابى:   -4

چگونگى عملکرد که مى تواند منجر به تصحیح عملکرد شود؛
واسطه ى  به  معموًال  که  اجتماعى  حمایت  دریافت  پذیري:  جامعه   -5
جامعه پذیري به وجود مى آید و در نتیجه، اثرات سودمندي به دنبال مى آورد 

(ریاحى و همکاران، 1389). 
هم چنین ساراسون ( 1989 )، حمایت اجتماعى را داراي ابعاد پنج گانه 

مى دانند. این ابعاد عبارت اند از:
دیگران  از  گرفتن  کمک  در  الزم  مهارت  داشتن  عاطفى:  حمایت   -1

هنگام برخورد با دشواري ها است؛
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در  عضویت  به  دسترسى  معناي  به  اجتماعى:  شبکه ى  حمایت   -2
شبکه هاي اجتماعى است؛

3- حمایت خودارزشمندي: این که دیگران در دشواري ها و یا فشارهاي 
روانى به وي بفهمانند که او فردي ارزش مند است و مى تواند با به کارگیري 

توانایى هاي ویژه ى خود، بر دشواري ها چیره شود؛
4- حمایت ابزاري: دسترسى داشتن به منابع مالى و خدماتى در سختى ها 

و دشواري ها گفته مى شود؛
5- حمایت اطالعاتى: مى تواند اطالعات مورد نیاز خود را براي درك 

موقعیت به دست آورد (صادقى به نقل از کلدى و سلحشورى؛ 1395).

فرایندهاى انتخاب اجتماعى بى خانمانى
بسیار  بى خانمانى  درك  در  بالقوه  طور  به  اجتماعى  انتخاب  فرضیه ى 
تراکم گروه هاى متفاوت مردمى در  زیرا فرایندى که  حایز اهمیت است، 
فرایندهایى  از  متفاوت تر  بسیار  نمى توانند  مى شود،  موجب  را  بى خانمانى 
باشند که دیگر اشکال منزوى سازى اجتماعى و اقتصادى، هم چون تراکم 
این دو حوزه داراى  را موجب مى شوند. درحقیقت،  بیماران روانى در فقر 
در  اجتماعى  انتخاب  فرایند  که  بگیرید  نظر  در  ابتدا  هستند.  هم پوشانى 
گذر  با  شرایط  آن  در  که  دهد  رخ  پویایى  جامعه ى  و  اقتصاد  چهارچوب 
زمان، براساس عواملى هم چون مکان جغرافیایى و گرایش هاى توسعه ى 
بحران  ایجاد  در  که  همان طور  لذا،  مى شوند.  تغییر  دستخوش  اقتصادى، 
منزل و درآمد در شهر فیالدلفیا مشاهده شد، ساکنان شهر به خاطر تحمل 
تأمین  بحران  و  زدایى  تأثیرات صنعت  از حد  بیش  و  نامتناسب  و جبران 
مالِى هزینه ى خانه در میان افراد حومه ى شهرها، به علت مکان جغرافیایى 
شان  سیاسى  نفوذ  فقدان  درآمدى،  و  شغلى  منابع  کاهش  سکونت شان، 
در  بیش تر  نابرابرى هاى  از  که  فنى،  تغییرات  براى  آمادگى شان  فقدان  و 

سیستم هاى آموزشى ناحیه نشأت مى گرفت، انتخاب شده اند. 
    چنین سیستم پویایى، با ارائه ى افزایش پیشرفت هاى کنونى و کمبود 
نیروى کار شهرهایى چون فیالدلفیا، احتماًال در پى افزایش تراکم هاى فقر 
است؛ درحالى که افزایش تمایز میان جمعیتى از طریق بازار کار منسجم تر 
و اطالعات محور تر و از طریق ساختار دستمزدى دوالیه اى صنایع خدماتى، 
به  مشغول  افراِد  که  درحالى  مى دهد؛  کردن  پیشرفت  اجازه ى  برخى  به 
با آمادگى کمتر و افرادى که قابلیت استخدام  افراد  کارهاى دون پایه تر، 
مراتب  سلسله  پایین تِر  مکان هاى  در  اند،  داشته  کار  بازار  آن  در  کمترى 

اجتماعى و اقتصادى متمرکز خواهند شد. 
تبعیض آمیز،  روشى  به  پویا  اجتماعى  انتخاب  فرایند  این  این که،  دوم 

فعالیت  فردى،  ویژگى هاى  و  گروهى  عضویت  برحسب  افراد  انتخاب  با 
با موقعیت اقتصادى و نژادى کار خود را  مى کند. براى مثال، این فرایند 
سکونتى  تفکیک  الگوهاى  آن،  در  که  فیالدلفیا  شهر  مانند  مى کند،  آغاز 
کرایه و رهِن تبعیض آمیز سفیدپوستان را به سیاهان و خانواده هاى مرفه تر 
را به فقرا، در صورت وجود هر دو نوع خانه  هاى مرفه و خانه هاى کرایه اى 

سنتى، ارجحیت مى بخشد. 
توزیع جغرافیایى مشاغل و پیشرفت صنعتى از الگوى مشابهى پیروى 
کرده است که براساس آن، سفیدپوستان و ساکنان حومه ى شهر مشاغل و 
درآمد کسب کرده اند؛ درحالى که سیاهان و ساکنان شهر، مشاغل و درآمد 
خود را از دست داده اند. به عالوه، دیگر الگوهاى سازمانِى تبعیض به پیش 
شغلِى  تفکیک  نمونه ى  مى کنند، هم چون  اجتماعى کمک  انتخاب  راندن 
اجتماعى  انتخاب  فرایند  فیالدلفیا.  رشد  درحال  صنایِع  در  شده  مشاهده 
کار  و  سکونت  محل  به  دسترسى  براى  اجتماعى  قضاوت هاى  نیازمند 
برحسب دیگر ویژگى هاى گروهى و فردى، مانند شایستگى اجتماعى فرد، 
ناتوانى، وضعیت تأهل، ویژگى هاى فردى، سن و آمادگى روان پریشى، یا 
حتى شاید برحسب ویژگى هاى پیشینه ى سیره اى، مانند داشتن تجربیاتى 

مثل زندان، اعتیاد، یا روان درمانى است. 
و  کار  نیروى  اقتصاد  منطقى  توجیهات  قضاوت هایى،  چنین  انجام  در 
اقتصاد منزل، جایگاِه تنزل یافته و طرد شده اى براى آن دسته افرادى پدید 
سرمایه اى  اقتصاد  وکارآمِد  زایا  چهارچوب  حوزه ى  با  همیشه  که  مى آورد 
متناسب نیستند، یا افرادى که داراى ارزش کافى براى حضور در آن حوزه 
استخدامى  فضاى  و  شدید  رقابت  که  زمانى  ویژه  به  نمى شوند،  شناخته 
کم است. سوم، به شرط آن که فرایند انتخاب اجتماعى در این چهارچوِب 
و  خانه  اقتصادهاى  منطقى  توجیهات  با  که  دهد  رخ  تبعیض آمیز  و  پویا 
اجتماعى و ویژگى هاى اصلى هم چون  برحسب قضاوت هاى  کار موجود، 
تعیین  قابل  افراد،  بنیادین زندگى  نژاد و جنسیت هماهنگ است، کیفیت 
به  یا  بگیرند،  نادیده  را  درآمد  و  خانه  مردم مى توانند  و سنجش مى شود. 
علت انتخاب هاى محدود خود به لحاظ اجتماعى و اقتصادى، مى توانند در 
خانه هاى حاشیه ى شهرى و گروهى تقسیم شوند، فرصت هاى برنامه ریزى 
که  شوند  مستقر  خانه هایى  در  بگیرند،  نادیده  را  دارویى  درمان  مناسب 
نمى خواهند در آن جا زندگى کنند، یا به خانه هایى بروند که در آن، در خطر 

بى خانمانى قرار گیرند. 
براى مثال، جمعیت درحال رشد مردان و زنان جوان سیاه پوستى که با 
والدین شان در خانه هاى عمومى تفکیک شده، در اقامت گاه هاى گروهى و 
یا در خانواده هاى دیگر زندگى مى کنند، بیان گر انتخاب اجتماعى آن گروه 
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براى ورود به شرایط سکونتى حاشیه اى تر است که درآن خطر بى خانمانى 
الگوهاى سکونتى همراه  به مراتب بیش تر وجود دارد. در حقیقت، چنین 
فقر،  از خط  باالتر  استخدام در مشاغل  براى  افول  با فرصت هاى درحال 
تأهلى  با وضعیت  افراد  براى  اجتماعى  انتخاب  به عنوان مظهر  مى توانند 
خاص در نظر گرفته شوند. چهارم، برطبق فرمول دانهام براى فرضیه ى 
انتخاب اجتماعى، افراد لزومًا در مواجه با فرایندهاى انتخاب اجتماعِى ناشى 
از تغییراتى مانند تمرکز زدایى اقتصاد جغرافیایى، تحول بازار نیروى کار در 
جهت خدمات با دستمزد اندك، ممانعت از گزینه هاى سکونتى، یا ناتوانى 

در بهره گیرى از اهداف و آرمان هاى فردى، منفعالنه عمل نمى کنند. 
این شرایط به شیوه اى فعاالنه پاسخ مى دهند،  به  اوقات مردم  گاهى 
گیرند.  قرار  مثبت  قضاوت  مورد  که  نیستند  شیوه هایى  به  همیشه  اما 
ممکن است افراد با حضور یافتن در شبکه هاى جنایى، یا در سود و زیان 
دهند. هم چنین  نشان  واکنش  امر  این  به  مواد،  غیرقانونى  سرمایه گذارى 
افراد مى توانند با نادیده گرفتن فرصت هایى براى تجربه ى قدرت در طول 
جایى  باشند،  شان  زندگى  محیط  در  قدرت  تجربه ى  درپى  شان،  زندگى 
که اعتیاد، دزدى و فروش مواد در آن شکل مى گیرد. در چنین مواردى، 
به  را  افراد  که  انتخاب هایى  درحالى که  مى یابد،  افزایش  بى خانمانى  خطر 
در  را  آن ها  اکنون  است  ممکن  مى کشانند،  تصمیم گیرى  از  مرحله  این 
از شبکه ى خانواده و دوستان  نیرو هاى طرد کننده ى دردناك ترى  معرض 
خودشان قرار دهند. بدون اصول اعمال شده از طرف شرایط کارى روزمره 
به  نسبت  شورش  و  اعتراض  به  دست  افراد  خانوادگى،  مسئولیت هاى  و 
محیطى مى زنند که در آن باید براى تحقق خواسته هاى برآورده نشده ى 

خود، تالش کنند. 
قضاوت هاى مرتبط با شایستگى یا توانایى ماندن در شرایط سکونتى 
موجود، اکنون توسط دوستان، خانواده یا والدین انجام مى شوند، درحالى که 
فرد را با گزینه هاى به مراتب کمتر و حمایت اجتماعى ناچیزترى، یا بهتر 
مى توان گفت بى خانمانى، رها مى کنند. اما همه ى تصمیمات و انتخاب ها 
نیست.  حاشیه اى  سکونت  شرایط  در  افراد  مخالفت  و  کجروى  بیان گر 
انتخاب برخى افراد، اقدام در مواجه با شرایط خود به شیوه هایى است که 
درباره ى آن ها مثبت قضاوت مى شود، براى مثال با تالش براى بهبود 
با  یا  سکونتى،  و  کارى  بازارهاى  در  روى شان  پیش  فردى  گزینه هاى 
پیشرفت کردن براى خروج از شرایط حاشیه اى. همگام با استراتژى هاى 
فردى که برخى را به سوى بى خانمانى سوق مى دهد و برخى دیگر را 
از آن دور مى سازد، استراتژى هاى گروهى براى پرداختن به فشارهاى 
بى ثباتى سکونتى نیز مى توانند مورد بررسى قرار گیرند، هم چون نمونه ى 
افرادى که در سازمان هاى عمومى براى تحول اقتصاد سیاسِى پیرامون 
طیف  حقیقت،  در  مى شوند.  سازمان دهى  سکونتى،  و  درآمدى  بحران 
وسیعى از انتخاب هاى فردى و گروهى احتماًال در لحظه ى انتخاب افراد 
دیگران  براى  رفتارها  یا  انتخاب ها  دسته  آن  که  زمانى  و  مى دهند  رخ 
غیرقابل قبول باشند، طردشدگى بیش ترى به سوى بى خانمانى، یا حتى 
زندانى شدن را به دنبال دارند. درنهایت، منابع فرایندهاى انتخاب و طرد 
شدن که منجر به بى خانمانى، کجرویى هاى جنایى، اعتیاد به مواد، فقر و 
بیمارى روانى مى شوند، به طور بالقوه در استتار ایدئولوژى هایى قرار دارند 
که حول مؤسساتى پدید مى آیند که براى پذیرایى از افراِد طرد شده بر پا 
شده اند. چنین افرادى که در زندان ها، بیمارستان هاى روانى و پناه گاه هاى 
بى خانمان ها سکونت یافته اند و دسترسى به چیزهایى هم چون برنامه هاى 
ترك اعتیاد ندارد، مجبور به بازگشت به شرایط دون و بى ارزش خود، 
اعم از حبس در زندان و یا خوابگاه هاى روزانه مى شوند. عالوه بر این، 
وجود چنین مؤسساتى مى تواند خدمات نمادین گمراه کننده اى به عموم 
ارائه کند. براى مثال، زمانى که پناه گاهى به صورت مؤسسه اى خیریه 

دریافت  دیگران  و  مقامات  طرف  از  مثبتى  واکنش هاى  شود،  شناخته 
مى کند.

 نتیجه گیرى
بى خانمانى از آسیب هاى اجتماعى نوظهور، اما به شدت رو به گسترش در 
جامعه ما است. لذا، نیازمند برنامه ریزى هاى منسجم، علمى و کاربردى 
در  مناسب  ریزى هاى  برنامه  با  آن هستیم.  فراگیر شدن  با  مبارزه  براى 
سطح کالن و سیاست گذارى هاى کارآمد در زمینه ى کنترل تورم، ایجاد 
اشتغال کامل، مسکن ارزان قیمت و مناسب و بسیارى از مشکالت دیگر 
اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى، باید با بى خانمانى مبارزه کنیم. به منظور 
کنترل، کاهش شیوع،  بازپیوند و بازگشت به اجتماِع افراد بى خانمان، با 
توجه به این که یکى از عوامل تأثیرگذار بر گسترش بى خانمانى، عدم وجود 
است؛  قیمت  ارزان  مسکن  و  مسکن  تهیه ى  در  مناسب  گذارى  سیاست 

معماران مى توانند نقش مهمى را ایفا کنند. 
و  از جامعه  این گروه  به کارگیرى فرهنگ, عادات, خلقیات  با  آن ها      
مشارکت خوِد افراد و نگرش جامعه، نسبت بى خانمانى با خلق فضاهایى 
در ابعاد کوچک (مسکن) و در ابعاد بزرگ تر در اجتماع که صرفًا بیش ترین 
نوع  تغییر  و  اجتماعى  هم بستگى  اجتماعى،  تعامالت  به سمت  آن  تأکید 
نگرش آن ها نسبت به ادامه ى حیات شان، با هدف بازپروى و توانمندسازى 
آنان از نظر روحى - روانى است، در جامعه ى گذشته ى ما با عنوان میدان 

شهرى و در جوامع اروپایى با نام city hall معرفى مى شود.
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