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ها و الزامات در شهر تهران: چالش مهاجرت و تکدي
 سیاستی

 1 سراجالدین محمودیانی 

  چکیده
بله با آن تهران و ارائه راهکارهایی براي مقادر مطالعه حاضر به بررسی وضعیت تکدي در شهر 

ته و در ادامه با است. این مقاله ابتدا به تحلیل اطالعات موجود در این زمینه پرداخ پرداخته شده
مقابله با این  هایی با افراد متخصص تالش شده است تا راهکارهایی براياستفاده از انجام مصاحبه

یافته سازمان دهد که متکدیان عموماً بصورتها نشان مییافتهپدیده در شهر تهران ارائه گردد. 
خود  اند و حتی در شهر و محل سکونتکنند. بیشتر متکدیان غیر بومی/مهاجر بودهعمل می
هر شآیند. حجم باالي جمعیت، سیال بودن جمعیت و ناهمگونی جمعیت شمار نمیناتوان به

ر است. گیري انبوه متکدیان در این شهر و شکلتهران از مهمترین عوامل مهاجرت به این شه
نی براي دهد که زشتی فضاي شهري، ایجاد مشکالت رواها نشان میهاي منتج از مصاحبهیافته

فی هاي اجتماعی از مهمترین پیامدهاي منعموم مردم در سطح جامعه و گسترش سایر آسیب
سطح  آوري متکدیان ازاز جمع پدیده تکدي است. در مجموع متخصصان بر آن باورند که بعد

مل شود. بایست در راستاي توانمند سازي آنها اقدام شود و متناسب با وضعیت آنها عشهر می
سیاري از گشا باشد. بتواند در مواجهه با مسأله تکدي راهسازي در سطح جامعه نیز میفرهنگ

جا مورد حمایت رداند، تا در آنتوان به شهر یا روستا مبدأ مهاجرت خود برگمتکدیان مهاجر را می
 نهادهاي رسمی و غیر رسمی قرار گیرند.
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هاي اجتماعی در ها و آسیب) گفته است، بسیاري از ناهنجاري1929( 1گیلین کهطوري همان
شاید بتوان گفت  بلکه مختص جوامع امروزي هستند.اند، جوامع اولیه انسانی وجود نداشته

هایی است که در جوامع گري در شکلی که امروزه ما با آن روبرو هستیم از آن نوع آسیبتکدي
 توسعهاي جهانی است اما در کشورهاي در حال گري پدیدهمسأله تکدياولیه وجود نداشته است. 

گري است. در کشورهاي بارزتر است. تفاوت اصلی تکدي در این دو دسته کشور، در شیوه تکدي
آورد، اما در کشورهاي هایش پول بدست میتوسعه یافته فرد متکدي از طریق هنرها و مهارت

). 2013و همکاران،  2خان(کنند درحال توسعه بیشتر بر اساس همدردي جامعه پول کسب می
نوان یک آسیب اجتماعی حاصل ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي جامعه و زاییده گري بعتکدي

). 1391هاي اجتماعی است. گدایی محصول نابسامانی اجتماعی است (اسماعیلی، فقر و نابرابري
ها و در عین حال گري یکی از معضالت شهرهاي بزرگ است و یکی از بارزترین محرومیتتکدي

اختاري در دسترسی به منابع مهم هویتی و معنا بخشی به زندگی مانند وجود آشکارترین موانع س
کند که هنوز هم ها، و فراغت مبتنی بر مصرف را نمایان میکار، آموزش و فراگیري مهارت بازار

 ءرفتارهاي سوء اجتماعی جز دهد و از سویی در میاندر جوامع مدرن به زندگی خود ادامه می
هاي اجتماعی شیوع بیشتري دارد و ظاهر در مقایسه با سایر آسیب مواردي است که حداقل در

؛ شکوري و معتمدي، 1391گردد (مهربانی، هر شهروند هر روزه در سطح شهر با آن روبرو می
براي کسب درآمد تعریف کرد. تکدي  "دست دراز کردن"توان تحت عنوان ). تکدي را می1391

-شود و زندگی میمند میاز دسترنج دیگران بهره فراگردي است که به موجب آن فرد متکدي

گذراند. در تعریفی دیگر هر یک از اعضاي جامعه که صاحب یک حرفه در معناي اقتصادي آن 
نباشند و در تولید اجتماعی سهمی ندارند و به نوعی از نظر اجتماعی زاید هستند را متکدي 

اصلی است: نخست؛ متکدي از مسولیت اجتماعی گري داراي چهار ویژگی نامند. بنابراین تکديمی
گیرد، سوم؛ چنین افرادي انتظار معاف است، دوم؛ متکدي بخاطر نیازمندي مورد سرزنش قرار نمی

دارند که دیگران به او کمک کنند، چهارم؛ در تولید اجتماعی مشارکت ندارند و از دسترنج دیگران 
 صحیح برخورد و تبیین ضرورتهاي از ). یکی1390 گذرانند (ادهمی و همکاران،زندگی خود را می

. است آن به مربوط اشکال و هاشیوه و پدیده این انواع تفکیک گري،تکدي پدیده با منطقی و
 سرشت تحلیل به گدایی پدیده با مقابله سر بر ربطذي سازمانهاي انتخابی راهبردهاي و سیاستها

 مسائل کارشناسان معمول، بطور است، بستگی دارد. مواجه آن با جامعه که گريتکدي انواع و
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 یعنی تکدي، از دوگانه بندي تقسیم یک به آمده دست به نتایج و مشاهدات طبق بر اجتماعی
  .اندپرداخته آبرومندانه غیر و آشکار تکدي کنار در آبرومندانه تکدي

 و عانویساند دراویش، مانندگیرد، انجام می آبرومندانه و پنهان طریق به که :پنهان تکدي) الف
  .هاکولی

 به را مردم ترحم شناسیروان رموز و فنون از استفاده با و آشکارا که کسانی :آشکار تکدي) ب
 گدایی شکل مهمترین. کنندمی کمک تقاضاي دیگران از مختلف صور و هاشیوه به و جلب خود

 وضع مالی نظر از که هستند افرادي ايحرفه گداهاي است.»  تخصصی - ايحرفه« تکدي آشکار،
 تولیدي کارهاي و فروش و خرید مثل شغلها سایر ردیف در »کار« یک را گدایی ولی دارند، خوبی

 غیر سازمان یک صورت به که هستند مفصلی تشکیالت داراي گروه این. آورندمی حساب به
 و متکدي شخص توانایی اساس بر چیز همه تشکیالت این در. کنندمی فعالیت زنده، اما رسمی

 مشخص ارزشهاي داراي مکانی هر لذا شود،می تقسیم... و اقتصادي جمعیتی، مکانی، ویژگیهاي
 رابرت نظر به. دارد را خود خاص» سرقفلی« اصطالحاً و بوده دیگر جاهاي از متفاوت اهمیتی و

» گدایی شغل« حتی شغلی هر شهر در شیکاگو، شناسیجامعه مکتب عضو ترینبرجسته ازرا پارك
 که است ايقاعده و نظم داراي شغلی هر نیز و کند پیدا را حرفه یک خصوصیت که دارد گرایش

 ايحرفه گدایان که آن حاصل. است آن رعایت به ملزم شود، موفق شغل آن در خواهدمی که هر
 گدایی کجا در و چگونه دانندمی دارند، کافی آگاهی گدایی روانشناسی رموز و فنون از به نیکی

 یافتهسازمان و گروهی گدایی که جاهایی در. کنند جلب خود به را مردمان ترحم چگونه و کنند
-می انتقال هانورسیده به را خود اطالعات خبره گدیان تعلیم، و کارآموزي طریق از دارد، وجود

گري از آنجا که تکدي ).1375 باقریان،( شودمی تخصصی ايحرفه گدایی، ترتیب بدین و دهند
کند، ماهیتًا اي ناتوانی ساختاري، فقر و نابرابري را با نوع خاصی ابراز نیاز و تأمین همراه میبه گونه

نوعی ننگ، شرمساري و مظاهر رفتاري نامقبول نه لزوماً غیر اخالقی، را براي جامعه و باالخص 
هاي سیاستی و تحقیقاتی یکی از دغدغه کند، به همین سبب این پدیدهاندرکاران نمایان میدست

گري همانند دهد. در ایران مسئله تکديگذاران و محققان را در بیشتر جوامع تشکیل میسیاست
گري از نظر فرهنگی و غیر اي دیرین دارد. با توجه به مذموم بودن تکديسایر کشورها سابقه

ها بوده است محلی مانند شهرداريهاي مقامات کشوري و قانونی بودن آن، پیوسته از دغدغه
هاي هاي سازمان رفاه، خدمات اجتماعی و مشارکتبراساس گزارش ).1391(شکوري و معتمدي، 

هاي مهم شهري قرار دارد. گري بعد از اعتیاد در رتبه دوم آسیبمردمی شهرداري تهران، تکدي
شهري، توسط سازمان رفاه و هاي مهم گذاري آسیببندي و اولویتبندي براساس رتبهاین رتبه
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دهد که تعداد هاي موقت نشان میخدمات اجتماعی صورت گرفته است. اطالعات آماري اقامتگاه
متکدیان در سیر زمانی روند صعوي داشته است که این موضوع اهمیت بررسی این پدیده را نشان 

من بررسی بحث شود ض). در این مطالعه سعی می1393دهد (سیاست روز، سوم تیر ماه می
هاي اخیر، به ارائه راهکارهاي مناسب گري در سالگري و شناخت روند تکدينظري درباره تکدي

 براي کاهش این پدیده در شهر تهران پرداخته شود.
 

 شناختینظریات جامعه

انحرافی  رفتاراغلب  شناسانجامعهشناختی و روانشناختی، برخالف رویکردهاي فردگرایانه زیست
شناسان معتقدند هاي گروهی متمرکز شده اند. جامعهرا خارج از ویژگیهاي فردي دیده و بر زمینه

که میزان قابل توجهی از جرم و جنایت و رفتار انحرافی ماهیت اجتماعی داشته و به نهادها و 
(احمدي،  شناختی تبیین شوندبایست با رویکرد جامعهسازمانهاي اجتماعی وابسته بوده و می

شناختی، توجه خود را به ساختارها، نهادها، فرآیندها و عوامل هاي جامعه). دیدگاه33: 1377
کنند و هر کدام از آنها روي یک مقوله تاکید و تمرکز اجتماعی موثر بر رفتار بشري متمرکز می

ت اجتماعی وجود هاي متفاوتی براي مطالعه مسائل و انحرافاها و روشند. رویکردها، بینشاکرده
اند. بعضی این دیدگاهها را به طور کلی به دو دسته هاي چندي از آنها ارائه دادهبنديدارد و طبقه

بندي مشابه دیگري ). طبقه23: 1387کنند (صدیق سروستانی، گرا تقسیم میاثباتگرا و استنباط
تضاد،  -3نش متقابل نمادي پدیدار شناختی و ک -2کارکردي ساختی -1این تئوریها را به رویکرد 

کند. تئوریهاي کارکردگرایی ساختاري، روي نهادهایی مانند خانواده و مدرسه که به تقسیم می
پردازد، تمرکز اجتماعی کردن افراد به منظور همنوا کردن رفتار آنها با ارزشهاي اصلی جامعه می

ی اجتماعی، فرصتهاي متفاوت، سازمان، کنترل اجتماعی، بیکند. نظریات یادگیري اجتماعیمی
هاي متفاوت باشند، به این سواالت به شیوهخرده فرهنگی و آنومی که زیر مجموعه این رویکرد می

گرایان، کجرو یا منحرف به کسی اطالق ). از نظر تعامل32، 1994، 1دهند (هاگانپاسخ می
باشد و کجروي شامل کنشهاي شود که از جانب سایر افراد جامعه مورد مواخذه قرار گرفته می

ها منحرف دانسته باشد. تعامل گرایان، چگونگی و عللی که اشخاص و گروهبهنجار افراد مینا
). به نظر هاگان، تئوریهاي کنش 171: 1992، 2هند (گیونزشوند را مورد بررسی قرار میمی

ازند و بجاي تاکید بر ارزشها، پرداي به قضایا میمتقابل نمادین رفتار انحرافی، به طور موشکافانه
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). 40: 1994اند (هاگان، بر تاکید بر معناها و تعاریف براي تبیین رفتار انحرافی تغییر جهت داده
هاي برچسب زنی ارتباط دارد، اغلب روي نقش گروههاي در تئوریهاي تضاد که به نوعی با نظریه

اي تمرکز هاي اجتماعی حاشیهاجتماعی مسلط در تحمیل برچسبهاي قانونی بر اعضاي گروه
). با توجه 46: 1378اختر، شود (نیککنند و نابرابري و ظلم به عنوان علل بزهکاري قلمداد میمی

کننده این موضوع در گري) سعی بر آن است که نظریاتی که تبیینبه مسئله مورد بررسی (تکدي
یرند. همچنین با توجه به مباحث بستر فرهنگی و اجتماعی شهر تهران است، مورد بررسی قرار گ

سازمانی رسد که رویکرد ساختی کارکردي (بیمطرح شده از لحاظ نظري اینطور به نظر می
کنندگی بیشتري براي بررسی موضوع اجتماعی، یادگیري اجتماعی و خرده فرهنگی) توان تببین

حث به آنها پرداخته اجتماعی شهر تهران داشته باشند، که ادامه ب-گري در بافت فرهنگیتکدي
 شده است.

 
 1نظریه آنومی دورکیم

ع داد. از نظر سازمانی اجتماعی ارجاهنجاري یا بیدورکیم مفهوم آنومی را به شرایط اجتماعی بی
زشهاي متضاد اي از هنجارها و اراي است که مجموعهسازمان، جامعهدورکیم جامعه آنومیک یا بی
نظور یادگیري فاقد خطوط راهنماي روشن و پایداري براي مردم به مبا یکدیگر را در خود داشته و 

سائل و درونی کردن هنجارهاست. دورکیم با بررسی مقوله همبستگی آن را با انحرافات و م
اري و سازد. به نظر دورکیم دو متغیر عمده در فهم سازگاجتماعی مانند خودکشی مرتبط می

انطباق دستوري. بنابراین،  درجه ارزش و -2گروهی  تصالادرجه  -1کجروي نقش عمده دارند: 
 واهد بودخافراط و تفریط در اتصال و انطباق (تنظیم)، علت اشکال متفاوت کجروي در یک نظام 

مدرن در ارتباط با تقسیم  رفتاري در جامعه). دورکیم معتقد بود که کج403-404 :1370(ترنر، 
رایط مساوي، نرمال داشته باشد، یعنی همه افراد در شاي تقسیم کار کار قرار دارد، اگر جامعه

رفتاري قام کجبتوانند استعدادهاي خود را پرورش دهند و شغلی متناسب با آن به دست بیاورند، ار
با  ي آنومی دورکیم در ارتباطداللت نظري نظریه .)319 :1964یابد (دورکیم، کاهش می

عب از نامتناسب و در نتیجه آنومی اجتماعی منشگري، این است که به دلیل تقسیم کار تکدي
ت و نشان گري نیز سوپاپ اطمینانی براي جامعه اسکند، که خود این تکديآن تکدگري بروز می

 کارکردي نظام اجتماعی است.ي کجدهنده

                                                 
۱ - Durkheim 
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 1نظریه آنومی مرتن

ي شده قانونی ادبه عقیدة مرتن، تضاد میان اهداف فرهنگی مانند پول، قدرت و مقام و ابزارهاي نه
ر مورد درا  آنومیبراي بدست آوردن و رسیدن به اهداف، منبع اولیه آنومی است. مرتن مفهوم 

وضعیت  ). مرتن براي نشان دادن51: 1377برد (احمدي، تمامی رفتارهاي انحرافی به کار می
ي هافهد«ارتباطی بین اهداف و وسایل، تیپولوژي حاالت گوناگون انطباقی و رابطه فرد با 

نوایی؛ . هم1را در پنج وضعیت به شرح زیر مطرح نموده است: » وسایل نهادي شده«و » زندگی
-عادت گرایی یا. سنت3. بدعت و نوآوري؛ پذیرش اهداف و رد وسایل 2پذیرش اهداف و وسایل 

. طغیان؛ 5د اهداف و وسایل رانزواطلبی؛  -. عقب نشینی4گرایی؛ پذیرش وسایل و رد اهداف 
رم از گري در قالب مقوله چها). پدیده تکدي1383انشینی اهداف و وسایل (محسن تبریزي، ج

 طبقه بندي مرتن قابل تبیین است.
 

 کنش اجتماعی و آنومی پارسونز

ستند، به نظام اجتماع و شخصیت که تامین کننده تعادل نظام هپارسونز با تاکید بر دو خرده
اعی را در . نظام، عمل اجتم1کند که: پردازد و بیان میتحلیل موضوع کجروي در بعد خُرد می

نوایی را مه. دو مفهوم کجروي و 2ها در افراد درونی شود و داند که نقشصورتی قابل تحقق می
فهوم نقش مکند که در بستر کنش متقابل اجتماعی و با تکیه بر به عنوان رفتارهایی معرفی می

گزینش عقالنی  . جایگاهی خاصی را به3بند و یارشد و معنا میاجتماعی و انتظارات مربوط به آن 
قدان اي ناشی از فدهد. پارسونز کجروي را پدیدهفرد و تعریف او از موقعیت اختصاص می

ک یي اجزاي شود که این وضعیت امکان همبستگی کامل همهداند و مدعی میمی سازماندهی
ی همبستگی ناقص برد و برخی از این اجزاء را به نوعمینظام را با حرکت کلی و فراگیر آن از بین 

لت نظري ). دال61: 1386سازد (سلیمی و داوري، با نظم اجتماعی تضعیف شده موجود وادار می
رزشهاي گري در دیدگاه پارسونزي نتیجه همبستگی ناقص فرد با جامعه و درونی نکردن اتکدي

 فرهنگی جامعه است.

 2و برگسشناختی پارك نظریه بوم

 دوایر شکل به سکونتگاهی منطقه 5 از شهر کالن صنعتی برگس، جامعه نظریه اساس بر
 سکونتگاهی . منطقه3انتقالی  . منطقه2مرکز  -تجاري . منطقه1پیرامون  به مرکز از متحدالمرکز

                                                 
۱ -Merton 
۲ -Park and Burgess 
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 جرم تقسیم شده است. برگس کمترین با . منطقه 5متوسط  طبقه سکونتگاهی منطقه .4کارگران 
 مهاجرت، باالي نرح جمعیت، تحرك باالي سطح: چون دالیلی به انتقالی، منطقه در که بود معتقد
: 1377(احمدي، شود می مشاهده بزهکاري و جرم نرخ باالترین جمعیت، تراکم و هاخانه ویرانی

توان گفت که براساس نظر برگس گدایان عموماً در منطقه انتقالی جوامع قرار ) بنابراین می51
 دارند و متاثر و تولید شده ویژگیهاي این مناطق هستند. 

 

 1پسران بزهکار کوهن

یارهاي بنابر نظر کوهن هنگامی که براي برخی از افراد وسایل همسازي با محیط بر اساس مع
 مشکالته هایی از فرهنگ جامعه کاین افراد به نفی جنبه پذیرفته شده اجتماعی کافی نباشد،

ندگی را زهایی را که اند پرداخته و خرده فرهنگهمسازي با محیط را براي آنان فراهم نموده
اصلی  کند. فرضشده فرهنگ جامعه میهاي نفیسازد، جایگزین این جنبهبرایشان آسانتر می

رهنگ جامعه ها و اهداف مقبول اجتماعی و فکار، آرمانکوهن بر این است که افراد منحرف و بزه
داف مقبول اند، ولی به علت شکست یا عدم فرصت مناسب و کافی براي دستیابی به اهرا پذیرفته

ل و متداول هاي موفقیت و اهداف مقبواند و لذا آرمانو پسندیده اجتماعی، دچار محرومیت شده
سازند ن مییگر، براي بدست آوردن منزلت و وجهه جایگزیها و هنجارهاي ددر جامعه را با ارزش

یند بر مشکالت نماآید و بدین وسیله افراد تالش میو در نتیجه پاره فرهنگهاي بزهکاري بوجود می
زشهاي گیرد و ارخود فایق آیند. در واقع فرهنگ فرعی به وجود آمده در خالف جهت قرار می

 شوند (محسنسرقت، ولگردي، فحشا و ... قائل میزیادي براي اعمال بزهکارانه همچون 
ا کجرفتاري ). کوهن هم فرض مرتن در مورد شکاف اهداف و ابزار و ارتباط آن ب53: 1383تبریزي،

فتراقی به ااست که این شکاف با دخالت متغیرهاي فرصتهاي نامشروع را پذیرفته است، اما مدعی
جه شکست گري در این رویکرد، نتی). تکدي16: 1383 ،رابینگتن و واینبرگانجامد (کجروي می

دم عهاي مشروع در جامعه است که این و عدم فرصت کافی متکدیان در بدست آوردن موفقیت
ی را فرهنگی فرعی، به متکدي امکان شکستن هنجارهاي مرسوم جامعه اصلتوفیق بصورت خرده

 دهد.می
 
 

                                                 
۱ -Cohen 
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 1نظریه خرده فرهنگ بزهکار میلر

را صرفاً ناشی  داند و در مقابل، انحراف طبقه پایین اجتماعیو کوهن را مردود میمیلر نظر مرتن 
ي کند که طبقه). میلر استدالل می26: 1370داند (صفوي، از خرده فرهنگ این طبقه می

 بهاشته و سنتی د -ي متوسطتمایز از فرهنگ طبقهم -فرودست، فرهنگی جدا و بازشناختنی
د ي فرودست را محیطی مولمتوسط دارد. میلر این فرهنگ طبقهي قدمت سنت فرهنگ طبقه

ی که اساساً در کند، زیرا بزهکاري باندها با برخی از شرایط اجتماعبراي بزهکاري باندها وصف می
ذه از این ) داللت نظري مأخو11: 1958کنش دارد (میلر، شود، میانفقیر نشین یافت می نواحی
ند، بلکه کنگري خود را جرم قلمداد نمیاست که متکدیان، تکدي گري ایندرباره تکدي نظریه

د پرورش هاي خاصش را در درون خوفرهنگی مجزا از فرهنگ عام جامعه است و ارزشصرفاً خرده
 دهد. می

 

 هاي افتراقینظریه فرصت

هاي مشروع طبقات محروم اند که فرض مرتن در مورد کمتر بودن فرصتکلووارد و اهلین مدعی
در  افرادبراي دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی درست است، اما اینکه فرض کرده است که این 

کنند، درست رفتاري میآمیزي کجهاي مشروع به طور خودکار و موفقیتمواجهه با نبود فرصت
هاي ی، با فرصتهاي مشروع افتراقنیست. چون اعضاي طبقات فرودست پس از مواجهه با فرصت

). بنا بر نظر کلووارد و 41: 1383 ،2رابینگتن و واینبرگشوند (نامشروع افتراقی هم مواجه می
هاي فرهنگی متفاوتی را به وجود آورد، که تواند مجموعه انطباقاهلین، انواع متفاوت فرصتها می

هایی مربوط جنایت ها برجسته هستند: خرده فرهنگ جنایی (عمدتًا بهسه نوع از این انطباق
جو (در مناطقی شوند که سودجویانه هستند و پاداش مالی در بردارند)، خرده فرهنگ ستیزهمی

آید که در آنجا نوجوانان فرصت ناچیزي براي دسترسی به ساختارهاي فرصت غیر به وجود می
راه مشروع و قانونی در اختیار دارند) و خرده فرهنگ انزوا طلب (که قادر به کسب موفقیت از 

شوند که زاییده عدم دستیابی به اهداف و عدم موفقیت نامشروع نیستند و به شکستی دچار می
گري در این است). بسیاري از جرائم مانند اعتیاد، منحرفان جنسی و اخالقی و همچنین تکدي

 گیرند، که زاییده عدم موفقیت از راه مشروع و نامشروع است. مقوله سوم قرار می
 

                                                 
۱ - Miller  
۲ - Rubington and Weingerg 
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  1سازي ماتزانظریه خنثی

نام  انبزهکارسازي را در بین نوع تکنیک خنثی 5ماتزا و سیکس با طرح تئوري خنثی سازي،  
. 2شان) . انکار مسئولیت (مقصر دانستن شرایط بد زندگی گذشته1برند که عبارت است از: می

. محکوم 4دمه و آسیب . انکار ص3انکار قربانی (این ادعا که قربانی خودش باعث این کار شد) 
ا خانواده به . ارجاع دادن به افراد باال دست (ذکر کردن وفاداري به دوستان ی5کردن قربانیان 

ار انحرافی در عنوان علت رفتار). به نظر ماتزا و سیکس، این تکنیکها براي عقالنی کردن علت رفت
). 43: 1994ن است (هاگان، بین جوانان با شرایط نامساعد، بدون توجه به موقعیت طبقاتی و س

ي گري در مقولهديتوان اینگونه استنباط کرد که انحراف تکگانه میبندي پنجبا توجه به این مقوله
شرایط بد  گیرد. به این شکل که فرد متکدي انحراف خود را بهبندي قرار میاول از این دسته

 کند.ولیت میرابر انحرافش انکار مسئداند و به این شکل از خود در باش مربوط میزندگی گذشته
 

 یادگیري اجتماعی  نظریه

کند کسانی که به اجتماع خود همبستگی دارند، تمایل نظریه کنترل اجتماعی هیرشی بیان می
اند، ممکن است تمایل به تبعیت از مقررات آن دارند، در حالیکه کسانی که از اجتماع خود بریده

). نظریه کنترل اجتماعی، همنوایی را 175: 1374، 2باشند (رابرتسونبه نقض آن مقررات داشته 
حاصل وجود پیوندهاي اجتماعی بین افراد جامعه و اعمال کنترل از طرف جامعه بر افراد دانسته 

: 1367داند (صدیق، هاي شخص با نظم قراردادي جامعه میو ناهمنوایی را ناشی از گسستن پیوند
. 1باشد: که اجزاء تعلق و وابستگی به جامعه شامل موارد ذیل می). هیرشی معتقد است 60

وابستگی: اگر فردي به هنجارهاي اجتماعی و تمایالت و انتظارات دیگران اهمیت ندهد، در آن 

 :. التزام2بیند که مرتکب انحراف شود صورت پیوند او با جامعه ضعیف بوده و خود را آزاد می

ندگی روزمره براي حفظ موقعیت خود، از ارتکاب به جرم جلوگیري تعهد به فعالیتهاي متداول ز

درگیري در امور روزمره وقت و انرژي زیادي نیاز دارد و خود باعث محدود  :. مشغولیت3کند.می

. 4گردد، افراد بیکار و ولگرد وقت و انرژي بیشتري براي انحراف و کجروي دارند. شدن رفتار می
اعتبار اخالقی نظام هنجارهاي اجتماعی و رعایت قوانین نیز موجب احساس اعتقاد: اعتقاد افراد به 

شود و ضعف چنین اعتقادي، راه را براي کجروي هموار وظیفه اخالقی نسبت به دیگران می

                                                 
۱ - Matza 
۲ - Robertson 
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گري بر مبناي بعد اول یعنی وابستگی و بعد چهارم یعنی ) تکدي16: 1969، 1کند (هیرشیمی
ی هیرشی قابل تبیین است. بدین صورت که افرد متکدي به علت اعتقاد، از نظریه کنترل اجتماع

تفاوتی نسبت به نظر دیگران و همچنین عدم اعتقاد و نداشتن احساس وظیفه اخالقی نسبت بی
 زنند. به دیگران دست به انحراف می

 

 نظریه همنشینی افتراقی 

نحرافی به کار برد. همنشینی اصطالح همنشینی افتراقی را به عنوان تبیینی از رفتار ا 2ساترلند
افتراقی بر این پیش فرض بنا شده است که رفتار انحرافی موروثی و ذاتی نیست و به همان روش 

شود. در فرایند یادگیري، معاشران فرد قواعد میشود که هر رفتار دیگري آموخته مییاد گرفته 
رد این تعاریف را از آنان فرا کنند و فحقوقی را به عنوان امور مناسب یا نامناسب تعریف می

گیرد که قانون شکنی را بر احترام به گیرد. شخص به دلیل اینکه در معرض تعاریفی قرار میمی
شوند. بدیهی است که همه مردم با اینگونه تعاریف دهند، بزهکار یا جنایتکار میقانون ترجیح می

). در واقع به نظر هیرشی 95: 1377برخورد دارند. اما مساله اساسی میزان برخورد است. (احمدي، 
گیرند، به همان شیوه نیز جریان تعامل اجتماعی همانگونه که رفتار بهنجار را یاد می درافراد 

داللت نظري نظریه همنشینی افتراقی ساترلند براي  .گیرندمیرفتار بزهکارانه و نابهنجار را یاد 
گري این است که فرد متکدي به دالیل میزان ارتباط بیشترش با افراد متکدي دیگر، مسئله تکدي

دهد. یا به عبارتی فرد متکدي در معرض تعاریف این انحراف را مرتکب شده است و به آن ادامه می
 گري قرار گرفته است. به تعاریف مخالف تکدي گري بیشتري نسبتموافق تکدي

 

 نظریه تقویت افتراقی

گزیند که براي این نظریه بیش از هر چیزي مدعی است که شخص زمانی رفتار کجروانه را بر می
انجام چنین رفتاري در گذشته و در شرایط مشابه مورد تشویق قرار گرفته یا تنبیه نشده باشد، 

باشد  دادههایی در آینده آن را رفتاري مطلوب جلوه ري چنین واکنشگییا اینکه احتمال شکل
گوید، ). رابرت برگس و رونالد آگرز بر اساس نظریه تقویت در روانشناسی که می73: 1392،(اکبري

ادامه یا توقف هر نوع رفتاري بستگی به تشویق یا مجازات دارد، نظریه ساترلند را مورد سوال قرار 
شود. بلکه اند که صرف پیوند با کجروان کسی کجرو نمیبیان دیگر این دو مدعیاند. به داده

                                                 
۱: Hirschi 
۲ -Sutherland 
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تر باشد، به همنوایی همین افراد، کجرفتاري را در صورتی که نسبت به همنوایی رضایت بخش
ترجیح خواهند داد. برگس و آگرز معتقدند که در میان تعداد عواملی که نیروهاي تقویت کننده 

عاملی بیشترین احتمال وقوع را دارد که بیشترین تقویت کننده را به لحاظ  کنند، آنتولید می
 ).21: 1383 ،رابینگتن و واینبرگمقدار و فراوانی و احتمال تولید کند (

 

 روش تحقیق

منتشر شده  هاي علمیها و گزارشها، کتابدر پژوهش حاضر ضمن استفاده از مقاالت، پایان نامه
گري ديمصاحبه عمیق با متخصصان، پژوهشگران و صاحبنظران حوزة تکگري، از در زمینه تکدي

 استفاده و به سؤاالت تحقیق جواب داده شد.
 

 آمار متکدیان در شهر تهران

نشان داده  "دریوزگان: پژوهشی در شناخت تکدي در شهر تهران"نتایج یک مطالعه با عنوان 
کنند. اند که در آن زندگی خود را سپري میدرصد از متکدیان داراي سرپناهی بوده 68,5است که 

درصد از متکدیان  9,3اند. پناه و فاقد جاي مشخصی براي ماندن بودهدرصد از آنها نیز بی 15,3
هاي دیگر بطور هاي جنوب شهر و یا در مکانداراي جایگاه موقت یعنی افرادي که در مسافرخانه

نیز براساس امار اعالم شده  1379. در سال )141: 1377گرفته بودند (ساروخانی، موقت جاي
اند که از این تعداد نفر بوده 22938توسط ستادهاي استانی به وزارت کشور، کل متکدیان برابر 

 28در  1380آوري شده براي سال اند. آمار متکدیان جمعنفر زن بوده 1545نفر مرد و  21293
نفر زن  3237نفر مرد و  14042تعداد  نفر بوده است که از این 17279استان کشور تعداد 

هاي مربوط به متکدیان دستگیر ). همچنین براساس داده213: 1381مطلق، اند (حاجیانبوده
که به تفکیک استان در دسترس بوده است، در استان تهران  1384تا سال  1379شده از سال 

اند. نفر زن بوده 911و  نفر مرد 6640متکدي جمع آوري شده بود. از این تعداد 7551تعداد 
نفر اعزام به  679به قید تعهد آزاد، 1088نفر به خانواده،  1291همچنین براساس این اطالعات، 

نفر به  207نفر از آنها به بهزیستی،  622نفر به دستگاه قضایی،  664شهرستان محل سکونت، 
ع داده شدند (منتظرقائم، نفر به دفتر اتباع خارجی ارجا 155نفر متواري و  106کمیته امداد، 

آوري متکدیان از سطح شهر تهران با طرح جمع 1385اردیبهشت  22). در تاریخ 41-33: 1386
هاي مربوطه همکاري شهرداري تهران، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و سایر ارگان

اعالم کرد که تا آن  1385تیر  17هاي اجتماعی شهر تهران در تاریخ آغاز شد. مدیر کل آسیب
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نفر از افراد  860اند که از این میان نفر متکدي از سطح شهر تهران جمع آوري شده 1187زمان 
درصد  15اند و کودك پسر بوده 53نفر کودك دختر و  36نفر زن،  238آوري شده مرد، جمع

قام آن بوده است متکدیان نیز ترخیص شده بودند. همچنین نکته قابل تأمل دیگر در بیانات این م
اند. اند که از مرز رد شدهنفر از متکدیان جمع شده از اتباع بیگانه پاکستانی و افغانی بوده 132که 

 اند.نفر بوده 33سال  80نفر و باالي  64سال برابر  10از نظر وضعیت سنی نیز افراد زیر 
از این  ري شده است کهآومتکدي جمع 10442در استان تهران  1386تا  1376در دوره زمانی   

ین فاصله ااند. همچنین آمارها نشان داده که در درصد زن بوده 19و  درصد آنها مرد 81میان 
ار منتج از اند. آمآوري شده در کشور متعلق به شهر تهران بودهدرصد کل متکدیان جمع 7زمانی 

که از این  دهدنفر نشان میهزار  23را  1379گیري، تعداد متکدیان در تهران در سال یک نمونه
است با این  ههزار و سیصد نفر بود 17این آمار  1380اند. در سال هزار نفر مرد بوده 21تعداد 

ن آمار تواشود، لذا میدرصد از متکدیان پوشش داده می 10ها حدود گیريفرض که در نمونه
ریزي نامهمرکز مطالعات و برهزار نفر تخمین زد ( 170را  1380متکدیان شهر تهران براي سال 

هران رو تگري در شهران ). در مجموع مطالعات نشان داده که روند تکدي39: 1392شهر تهران، 
یل شده اي تبدهاي آن نیز تغییر کرده است و از صورت فردي به شبکهبه افزایش است و شیوه

نگرند. می بعنوان یک شغلگري درصد از متکدیان شهر تهران توانمند هستند و به تکدي 75است. 
 درصد متکدیان میانگین درآمدشان از درآمدهاي 90آمارهاي بدست آمده نشان داده که 

). بنابر 47پردازند (همان، کارمندان دولت بیشتر است و بصورت سازمان یافته به فعالیت می
اند ره داشتهاشا کنند، نیازمند واقعی بوده و همچنیندرصد کسانی که گدایی می 15گزارشی، تنها 

منبع ست (اهزار تومان تا صدهزار تومان در نوسان  10که درآمد گدایان تهرانی در یک روز از 
ن درصد متکدیا 70). همچنین براساس منبعی دیگر حدود /http://www.bartarinha.irخبر

 ). 1393در شهر تهران، بومی تهران نیستند (روزنامه خراسان، اول آذرماه 

 

 متکدیان در مناطق مختلف شهر تهران پراکندگی

طرحی  1373-74هاي مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی فرهنگی شهرداري تهران در سال
انجام داده است. نتایج این مطالعه نشان داده است  "پژوهش آماري از متکدیان شهر تهران"بنام 

ظهر مشاهده از  ر زمان بعدنفر د 438و  نفر از متکدیان زمان صبح 661که در سطح شهر تهران 
اند (مرکز مطالعات شهرداري درصد) مشاهده شده 20( 7اند. بیشترین متکدیان در منطقه شده

). براساس اطالعات دریافتی از هر یک مناطق 1391به نقل از ادهمی و همکاران،  1374تهران، 
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مهمترین آسیب گري ، مشخص گردیده که اعتیاد و تکدي1390گانه شهر تهران در سال  22
را بیشترین تعداد  20و18، 17، 16، 14 ،13، 12اجتماعی شهر تهران بوده است که هفت منطقۀ 

). کارشناسان 40: 1392ریزي شهر تهران، اند (مرکز مطالعات و برنامهمتکدیان و معتادین را داشته
کالت اقتصادي ترین عوامل تشدید این پدیده، فقر و مشحوزه اجتماعی معتقدند یکی از اصلی

ها و گدایان شهر تهران بیماران روانی طرد شده از خانواده و یا معتاددان بوده است. در میان آواره
 16و  7، 12هاي صورت گرفته بیشترین متکدیان در مناطق هم وجود دارند. بر اساس پژوهش

). 1393ی فرارو، ها است (سایت خبري تحلیلمتمرکز هستند و اعتیاد فراگیرترین آسیب این گروه
در مجموع براساس اطالعات بدست آمده از گزارشات سازمان رفاه، خدمات اجتماعی و 

بیشترین محل تمرکز متکدیان به تفکیک  1393هاي مردمی شهرداري تهران در سال مشارکت
(سیاست روز، سوم تیرماه  16و منطقه  7تهران، منطقه  12و اولویت مناطق عبارتند از: منطقه 

1393.( 

 

 گريیافته در حوزه تکديتجربه کشورهاي توسعه

گري در گري ممنوع شده بود. در نخستین قانون تکديدر انگلستان از همان قرون وسطی، تکدي
اي که توانایی کار داشته بود را اعدام، و مجازات فرد انگلیس، جرم فرد کمک کننده به متکدي

نگاهی  14در نظر گرفته شده بود. در نیمه دوم قرن متکدي توانا به کار، شش سال کار اجباري 
میالدي در انگلستان قانونی وضع شد که به  1388گري شد. در سال مند به رفتار تکديقاعده

همچنین در قانون  گري در محل سکونت خود داده شد.افراد ناتوان در انجام کار، اجازه تکدي
گري در محل سکونت خود را دارند. اجازه تکديآمده بود که افراد فقیر و ناتوان،  1530سال 

شدند و افرادي که با کردند، به مجازات شالق محکوم میگري میافرادي که بدون مجوز تکدي
پرداختند، بعنوان مجازات، به مدت دو گري میداشتن مجوز غیر از محل سکونت خود به تکدي

شدند. در سال غذا و امکانات فرستاده میهایی دیگر براي مراقبت با حداقل شبانه روز به مکان
قانونی دیگر براي متکدیان به تصویب رسید. براساس قانون فعلی، متکدیانی که توانایی  1535

شدند و سایر متکدیانی که توانایی کار نداشتند، براي کار کردن را داشتند، به کار گماشته می
قانونی در انگلستان در  1597دند. در سال شها تحویل داده مینگهداري به کلیسا یا سایر بخش

هاي بازپروري آوري متکدیان بتصویب رسید. طبق این قانون، دولت موظف شد خانهخصوص جمع
گشتند و یا از انگلستان تبعید و اصالح براي چنین افرادي بسازد و تا اینکه نهایتاً به سرکار برمی

ها ارزیابی و تأیید قرار گرفت. در این دوره دادگاهدوباره مورد  1713شدند. این قانون در سال می
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سال براي کار به مستعمرات انگلستان تبعید نمایند. در  7توانستند چنین افرادي را به مدت می
طبق قانون مصوبه آن زمان، افرادي که قادر به کار کردن بودند، ولی بدلیل تنبلی به  1744سال 

خوردند و مجازات چنین برچسب می "افراد بیکار و آشوبگر"آوردند، با عنوان گري روي میتکدي
گري افرادي، یک ماه حبس با اعمال شاقه بود. متکدیانی که بیرون از محل سکونت خود تکدي

-ماه حبس مجازات می 6به بیش از  شدند وشناخته می "اراذل و اوباش"کردند، بعنوان می

شدند جرم، وارد دسته متکدیان اصالح ناپذیر میگردیدند. این دو دسته متکدي در صورت تکرار 
 تصویب به قوانینی تکدي با مبارزه براي نیز 1834 سال درشدند. که به دو سال حبس محکوم می

 تمایلی فقرا تا ،آمد وجود به هاییمحدودیت افراد قبیل این به کمک در آن موجب به که رسید
 نسبت اجباري کار اردوهاي تشکیل با که ترتیب بدین باشند، نداشته هاییکمک چنین اخذ به
 مبلغی نیز نبودند کار به قادر که افرادي و معلولین به و اقدام توانا و سالم افراد براي کار تهیه به

 قوانینی بعالوه. بود داشت وجود زمان آن در که حقوقی از کمتر میزانش که ،شدمی داده مستمري
 قلمداد جنایت ردیف درجرائمی در را تکدي افراد، تنبلی از جلوگیري منظور به تا رسید تصویب به

 به انگلستان کشور در نیز خصوصی خیریه مؤسسات فوق، اقدامات موازات به نوزده قرن در. نماید
 انگلستان دولت بیستم قرن در. بود مؤثر بسیار محتاج افراد براي نیز آنان اقدامات که آمد وجود

 راه کلیه تلفیق از را اجتماعی تامین جامع سیستم یک گردید موفق فوق اقدامات تکمیل با
 چنینهم و اجتماعی هايبیمه قانون تصویب با و برقرار گردیدمی اعمال زمان آن تا که هاییحل

 نماید اعمال عالی کیفیتی با را تکدي و فقر با و مبارزه 1946 سال درعمومی بهداشت قانون
ترین قوانین مربوط به متکدیان در انگلستان، بیشتر ). در تازه12: 1389؛ ادهمی، 1390(انصاري، 

بر ایجاد انگیزه در اعضاي غیرفعال جامعه براي کار کردن و پیشگیري از ارتکاب جرم توسط آنها، 
است. در  شود. عمده قوانین تکدي گري در اسکاتلند برگرفته از قوانین انگلستان بودهتأکید می

شد، سال ممنوع شمرده می 70سال و باالي  14ابتدا در این کشور، تکدي گري توسط افراد زیر 
مگر با داشتن مجوز از سوي نمایند دولت یا شوراي شهر. قوانین متکدیان در این کشور تغییراتی 

ا به کار وا داشت، تا اینکه در زمان چارل دوم به نمایندگان دولت اجازه داده شد که متکدیان ر
در  1799 سال ). تا قبل از1390دارند و نیز اماکنی براي نگهداري آنها تأسیس نمایند (انصاري، 

فرانسه قانون مشخصی براي برخورد با متکدیان وجود نداشته است. متکدیان در آن زمان داراي 
به بعد  1799کردند. اما از سال تشکیالت خاصی در بین خود بوده و بصورت گروهی عمل می

 به را گدایان و ولگردان امر، مسئولین. گرفتنظمیبی این برچیدن به تصمیم فرانسه دولت
 هايبنگاه 1808 سال در. گرفتندمی نظر در هاییمجازات آنها براي و اعزام اختصاصی هايدادگاه
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 عمل به نظرهایی تجدید ولگردان و گدایان مجازات در ضمناً تاسیس، فرانسه در گدایان نگاهداري
 سال قانون جمله آن از که شد اضافه فوق قوانین تکمیل براي دیگري مصوبات آن از پس. آمد

 درآمد فاقد ناپذیر عالج بیماران و العضوها ناقص و پیرمردان از اجباري دستگیري به راجع 1905
 تاسیس به منجر قرن این در تا شده ترتکمیل بیستم قرن اوایل تا آن مشابه و قوانین این. بود

 المللیبین کار اردوي اولین. شد اروپایی کشورهاي اغلب در افراد نیروي از استفاده و کار اردوي
 ترمیم و ساختمان: شامل آن کار برنامه و شد تشکیل فرانسه شمال در 1902 سال تابستان در

در قانون  .)11: 1389(ادهمی،  بود جنگ زمان در شده خراب هايساختمان و هاپل و هاجاده
کنند و متکدیان تفاوت قائل شده کیفري فرانسه بین افرادي که به قصد ارتکاب جرم ولگردي می

پرداختند که فاقد مؤسسات است. در فرانسه، متکدیانی که در شهرها یا جاهایی به تکدي گري می
ما اگر متکدي در جایی که آن اجتماعی حمایتی بود، مجازاتی براي متکدي به همراه ندارد، ا

 6تا  3شد، بعنوان مجازات به گري مشغول میمؤسسات اجتماعی وجود داشته باشند به تکدي
شوند. همچنین مجازات ماه زندان محکوم و معموال به مراکز خاصی براي نگهداري فرستاده می

ماه زندان است و  3ک تا کردند و توانایی کار را دارند از یمتکدیانی که از روي عادت تکدي می
درصورت دستگیري متکدي بیرون از محل سکونتش، شش تا دو سال حبس براي او بدنبال 
خواهد داشت. در فرانسه نیز بطور کلی براي حل مشکل متکدیان، یکسري مؤسسه خیریه عمومی 

أله انگاري تکدي گري به یک مس). در نظام حقوقی آمریکا جرم1390دایر شده است (انصاري، 
اي با توجه به تبدیل شده است. در این رابطه دو دسته افراد با دو نگاه متفاوت وجود دارند. عده

آثار و پیامدهاي سوء تکدي گري بر جامعه، دولت را موظف به اتخاذ تدابیر قانونی براي برخورد 
کدي گري خالف انگارانه با تاي معتقدند برخورد جرمدانند. از سویی دیگر عدهبا این پدیده می

قانون اساسی و اصل آزادي بیان است. این افراد در مخالفت با این قضیه به حمایت از تکدي گري 
گري در اصل آزادي بیان اصالحیه اول قانون اساسی، مبهم بودن مفهوم و مصادیق تکدي

تالفات پرخاشگرایانه براي فراد متکدي و عدم درك آنها از این نوع تکدي اشاره دارند. این اخ
گري گر پرخاشگرایانه و تکديگري از یکدیگر گردید، یعنی تکديمنجر به تفکیک دو نوع تکدي

هاي پذیر یعنی درخواست پول، نشستن در یک گوشه براي دریافت کمککنش پذیر. تکديکنش
گري پرخاشگرایانه، همان مالی رهگذران یا همان باز کردن دست بسوي مردم است. اما تکدي

است پول همراه با ترساندن، تهدید، یا مزاحمت براي مردم است. لذا این نوع تکدي گري درخو
 حمایت و تکدي با مبارزه شروع ).1390شود (انصاري، در نظان حقوقی آمریکا جرم مجسوب می

 بیمارستان یک سال این در. نمود پیگیري 1773 سال از توانمی را آمریکا متحده ایاالت در فقرا از
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 این موازات به. شد تاسیس ویرجینیا در ،بود بضاعت بی و فقیر افراد معالجه اشوظیفه که دولتی
. گردید تصویب کشور این فقراي براي کار ایجاد طریق از فقر بردن بین از براي نیز قوانینی اقدام

 به ابتدایی بسیار خدمات و هاکمک آن در که شد تاسیس نیویورك در اينوانخانه 1798 سال در
 شد،می متکدیان و فقرا به آن از خارج در که هاییکمک نوانخانه این سیسأت با. دادمی متکدیان

 سال در. بود نموده مسئولیت قبول خصوص این در زیادي حد تا نیز حکومت و کم رفته رفته
 نقص داراي که افرادي و محتاج افراد به کمک براي سازمانی ماساچوست ایاالت درنیز 1863

 1932 سال در. بود دارالتادیب و خیریه مؤسسات همانند آن کار طرز که شد تاسیس ،بودند عضو
 اجازه آن موجب به که کرد آمریکا کنگره تقدیم ايالیحه) روزولت( آمریکا وقت جمهور رییس

 به لطمه کهاین بدون را فقرا و کار بدون افراد از زیادي عده کار، اردوي تشکیل با تا شدمی داده
 هايجنگل ایجاد داري،جنگل قبیل از المنفعه عام کارهاي به سازد وارد عادي کارگران وضع

 جهت مخصوص سدهاي ساختن و زرع و کشت قابل هايزمین فساد از جلوگیري مصنوعی،
 را مذکور برنامه اصلی اهداف. سازند مشغول دیگرعمومی کارهاي و سیل خرابی از جلوگیري

 حراست و حفظ. 2. مردم بیچارگی و تکدي فقر، از جلوگیري و بیکاران براي کار ایجاد. 1: توانمی
 توسعه و کشتزارها و مزارع انهدام از جلوگیري و رفته دست از هايجنگل احیاي و طبیعی منابع
 با. گردیدمی حاصل فوق اصول اجراي از که اخالقی و روحی ارزش همه از مهمتر. 3. دایر اراضی

 از تنها نه بیکاران براي مساعد شرایط و زیست محیط ساختن فراهم و کار اردوهاي تشکیل
 و فکري تقویت موجبات بلکه گردید،می جلوگیري آنها فکر آشفتگی و تکدي و تنبلی و ولگردي
 هايسیاست اتخاذ با متحده ایاالت نیز اخیر سالیان در. شدمی فراهم نیز آنها جسمانی و اخالقی
 براي را خود درآمد از درصد 6/7 ،1963 سال در که طوري به ،نمود مبارزه تکدي و فقر با خاص
، آمریکا متحده ایالت در عمومی هايکمک سیستم. است داده اختصاص اجتماعی رفاه برنامه انجام
 از که آن مواد برخی حتی حاضر حال در و اقتباس انگلیس فقراي از حمایت قانون از کامل بطور
 سال تا یعنی 19 قرن اواسط تا. پابرجاست کشور این در ،شده حذف انگلیس فقراي حمایت قانون

 کودکان و نابینا عاجز، اشخاص به و نداشته نقدي جنبه فقرا به شده ارائه هايکمک 1868
 چندین در و آمده وجود به نقدي هايکمک بعد به 1868 سال از. داشت اختصاص سرپرستبی

 فاقد هايخانواده و سرپرستبی مسن اشخاص نابینایان، به ایالت این در. کرد پیدا رواج ایالت
 که داشت وجود تردید و شک این دایم طور به لیکن گرفت،می تعلق نقدي هايکمک سرپرست

 هاکمک این از ناحق به تعدادي چه و هستند هاکمک این اخذ براي شرایط واجد کسانی چه
 مینأت الیحه تصویب با و نهاده فراتر را پا آمریکا فدرال دولت 1935 سال در. نمایندمی استفاده
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 عبارت عمده بخش سه این نمود، تقسیم عمده شکل سه به را فدرال دولت هايکمک اجتماعی،
 بی کودکان به کمک - سالمند و مسن و پیر اشخاص به کمک - نابینایان به کمک -: از بودند

 ایفاي به ملزم ایاالت کلیه و االجراالزم متحده ایاالت سراسر در اجتماعی مینأت قانون .سرپرست
 آن و شد اضافه دیگري قسمت الذکرفوق قانون به 1958 سال در. باشندمی شده تعیین وظیفه
 فوق اقدامات تکمیل براي. نبودند کار انجام به قادر کامل و دائم طور به که بود معلولینی به کمک

 بی افراد دادن مسکن براي خاصی شرایط و قوانین ،آمریکا متحده ایاالت تمام در 1968 سال در
 به خود اقامت محل از که کسانی اعانه براي نیز خاصی بودجه چنینهم. آمد وجود به بضاعت

: 1389(ادهمی،  گرفت نظر در نبوده، اصلی موطن به عزیمت به قادر و کرده کوچ دیگر نقطه
13(. 

 
 هااز مصاحبه هاي منتجیافته

ها خواسته شد که ابتدا تعریفی از متکدي ارائه دهند. براساس براي شروع بحث از مصاحبه شونده
زند و در معابر اصلی شهر پرسه می"ها فرد متکدي فردي است که نظر یکی از مصاحبه شونده

ا با توسل که کار و زحمتی متقبل شود و صرفبدنبال کسب درآمد از طریق تکدي است بدون این
در پاسخ به این  "به عواطف و احساسات مردم در تالش براي کسب درآمدي بدون زحمت است.

اي بر این باور است یک جرم است یا خیر و چرا؟ مصاحبه شونده سؤال که آیا بنظر شما تکدي
گري و خصوصاً در شکل فردي پاسخ این پرسش هم بله است و هم خیر. خود نفس تکدي"که 

ر من جرم نیست، بلکه باید آسیبی اجتماعی دانسته شود......اما در یک صورت که هیچ آن بنظ
اي مصاحبه شونده "توان او را مجرم دانست.دلیلی وجود نداشته باشد که فرد گدایی کند، می

اگر این افراد واقعاً نیاز اقتصادي داشته باشند که از طرق دیگر "دارد که دیگر چنین بیان می
ار کردن (بدلیل معلولیت جسمی) یا حمایت سایر نهادهاي رسمی و غیر رسمی، قادر به مانند ک
ه کردن نیازهاي اقتصادي خود نباشند، دیگر بنظر من مجرم نیستند. اما گاهی اوقات تکدي برآورد

کنند که اتفاقاً با این آید و افرادي سودجود از آن استفاده اقتصادي میبشکل سازمان یافته در می
وع تکدي و آن افراد باید برخورد قانونی جدي شود. پرسش دیگري که از متخصصان سؤال ن

اي توان کارکردهاي مثبت در نظر گرفت یا صرفاً پدیدهمی گردید، این بود که آیا براي تکدي
اگر تکدي واقعاً تنها راه رفع "منفی است؟ که در پاسخ یکی از متخصصان چنین اظهار نمود که 

دیگر مصاحبه شونده بر این عقیده  "توان آن را مثبت دانست.صادي فرد باشد، حتی مینیاز اقت
مند در پی کسب را به شکل سازمان یافته ببینیم، بطوریکه به صورت شبکه اگر تکدي"است که 
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توان کارکرد مثبتی را براي آن در نظر درآمد در مکانهاي مختلف شهر به فعالیت بپردازند، نمی
ر پاسخ به این سؤال که از لحاظ تاریخی چه تغییراتی در جامعه متکدیان بوجود آمده د "گرفت.

متکدیان در طول زمان بیشتر از افرادي تشکیل "است؟ یکی از متخصصان چنین گفته است که 
اند ...... همچنین اینکه، دیگر مثل سابق اند که بعنوان مهاجر وارد کالن شهر تهران شدهشده

کدیان الزاماً فقیر نیستند، بلکه حتی برخی از آنها درآمدهاي میلیونی دارند. یعنی بسیاري از مت
گوید ها مییکی دیگر از مصاحبه شونده "اي عقالنیت نیز حاکم شده است.در پدیده تکدي تا اندازه

 امروزه افراد کم سن و سال، جوان و کودکان بیشتري نسبت به گذشته به تکدي روي"که 
همچنین سهم و تعداد زنان نیز نسبت به گذشته بیشتر شده است. امروزه الگوي دیگري  اند.آورده

در پاسخ به این سؤال که عوامل بروز و ظهور تکدي  "شود، تکدي بصورت زوج است.که دیده می
در جامعه ایران و مشخصًا  چیست؟ از بین عوامل ایجاد کننده آن، کدام عوامل در بروز تکدي

قطعاً یکی از مهمترین "دهد که ها نشان میهاي مصاحبهش دارند؟ و چرا؟ یافتهشهر تهران نق
گردد. اما اگر از نگاه هاي تسهیل کننده بروز بیشتر تکدي در شهر تهران به اقتصاد آن برمیعامل

شناختی به این پدیده بنگریم و تحلیلی جمعیتی داشته باشیم، ویژگی خاص شهر تهران جمعیت
در بروز این پدیده نقش بازي  "حجم جمعیت"تأثیر نبوده است. از سویی جمعیتی نیز بیاز نظر 

کند ..... از سویی دیگر سیال بودن جمعیت نیز مهم است......نکته دیگر در مورد شهر تهران به می
گردد. در تهران جمعیتی با مذاهب، قومیت، طبقات برمی "ناهمگونی جمعیت شهر تهران"

اي از این کنند. لذا چون مجموعهجتماعی و سطوح تحصیلی... مختلفی زندگی میاقتصادي و ا
توانند از یکسانی تعلقات مذهبی و قومی خود افراد در شهر تهران هستند، بنابراین متکدیان می

پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  "با دیگران براي دریافت کمک مالی استفاده کنند.
از نظر اقتصادي طبیعتاً بخشی از درآمد "برخی متخصصان چنین است که  مترتب تکدي از نظر

وارد بخش  شود. یعنی درآمدهاي این افراد در اقتصاد شهريه بسمت این افراد جاري میجامع
توانند ز نیروي انسانی که در اقتصاد میشود. همچنین بخشی ایدرآمدهاي نانوشتۀ غیررسمی م

. از نظر اجتماعی نیز مهمترین پیامد این اندشدهباشند، کنار زده هاي مثمر ثمرتري داشته نقش
 "پدیده، زشتی فضاي شهري است.

توان با این پدیده مقابله نمود و راهکارهاي مواجهه منطقی در ارتباط با این موضوع که چگونه می
یا همان  در قدم اول نیاز به کار فرهنگی"با این مسأله چیست؟ صاحبنظران بر این باورند که 

رود.... از آنجایی که بسیاري از افراد که در شهر فرهنگ سازي در جامعه و خصوصاً شهر تهران می
شوند و کنند، مهاجر بوده و اتفاقاً در شهر خود جز افراد توانمند محسوب میتهران تکدي می
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دهند، ناتوان جا میافراد هوشمندي هستند که با ورود به تهران بجاي کار کردن، خود را افراد 
آوري، این افراد به شهر خود برگرداننده شوند و در صورت الزم در همان لذا بهتر است بعد از جمع

بنظر "صاحبنظري دیگر بر این باور است که  "ربط قرار بگیرند.شهر مورد حمایت نهادهاي ذي
ی کردن را به آنها ندهند..... آوري نمایند و اصالً اجازة گدایمن باید متکدیان را از سطح شهر جمع

بعد از جمع نمودن آنها باید جایی مشخص براي زندگی آنها در نظر بگیرند و در مرحله بعد به 
آنها آموزش دهند که دور از شأن یک انسان است که جلوي دیگران دست دراز کند. بحث بعدي 

شان داده شود ناسب با وضعیتموضوع توانمند سازي این افراد است. باید به این افراد کارهاي مت
  "هایی بکار گرفت.و آنها را در کارگاه

 

 گیريبحث و نتیجه

-ساز شکلهاي اخیر زمینهرویه به شهر تهران در سالهاي بیرشد فزاینده شهرنشینی و مهاجرت

گري باشد. تکديگري از جملۀ آن میهاي اجتماعی شده است که تکديگیري بسیاري از آسیب
شود، اما با این وصف، هر روز شاهد حضور ن اساسی کشور جُرم و متکدي مُجرم دانسته میدر قانو

ها خصوصاً در اماکنی مانند تعداد کثیري از این افراد در سطح کالنشهر تهران، معابر و گذرگاه
بدل  "هاي اجتماعی در تهرانکانون آسیب"مترو هستیم، که طبق گفته یکی از متخصصان به 

گري براساس مطالعات انجام شده در طول زمان دستخوش تغییراتی بوده است. تکدي شده است.
هاي نه چندان امروزه خیلی از متکدیان، کودکان کم سن و سال و یا زنان هستند که در گذشته

هاي گیري باندها و گروهخوردند. از دیگر تغییرات مهم در این حوزه، شکلدور، کمتر به چشم می
، گردآنندگان اصلی این پدیده "بشکل مافیایی"اي است که بنظر یکی از صاحبنظران هیافتسازمان

هاي ها و روشهستند. امروزه حتی شیوه تکدي با گذشته تفاوت دارد و افراد با توسل به حربه
کنند. اما نباید از این نکته غافل ماند که شماري از متکدیان، جدید، از مردم پول دریافت می

هاي رسمی از سوي هاي جسمی، نبود حمایتواقعی هستند که بدلیل مشکالت و ناتوانینیازمند 
ها در این مطالعه شوندهاند. تمامی مصاحبهآورده گري روينهادهاي دولتی و غیردولتی به تکدي

ن، اند که قانون نباید این دسته از افراد را مُجرم قلمداد نماید. براساس مطالعات پیشیبر این عقیده
شناسان اجتماعی، مهمترین دلیل گرایش افراد به تکدي هاي آسیبآمار و اطالعات موجود و گفته

اي توان عامل اقتصادي را از دو بُعد و زاویه نگریست. عدهگري، عامل اقتصادي است. البته می
ی و اي براي سودجویآورند و عدهگري روي میبدلیل نیازهاي واقعی و فشار اقتصادي به تکدي

شهر تهران  "سیال بودن جمعیت"اند که کسب پول بیشتر. همچنین متخصصان بر این باور بوده
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ناهمگونی جمعیت "و  "حجم جمعیت"شود، باعث گمنامی هر چه بیشتر متکدي در این شهر می
گري اثرگذار بوده است. بعالوه، مردم و جامعه در نیز در روند روبه رشد پدیده تکدي "شهر تهران

باشد. در این رابطه، اي دو سویه میاند. تکدي رابطهتأثیر نبودهوز و ظهور این پدیده نیز بیبر
کنند. لذا با عدم ایفاي نقش بازي می "کمک گیرنده"کمک دهنده و فردي بعنوان "فردي بعنوان 
نند گري همارود این رابطه ناقص و در طی زمان ناپدید گردد. تکديدهنده انتظار مینقش کمک 
هاي این مطالعه بر هاي اجتماعی، پیامدها و معضالتی را بدنبال خواهد داشت. یافتهسایر آسیب

دهد یکی از پیامدهاي این پدیده این است که پول ها، نشان میشوندهپایه اظهارات مصاحبه
حاصل از تکدي خارج از اقتصاد رسمی شهري به گردش در خواهد آمد و بیشتر این درآمدها 

هایی مانند تولید و توزیع مواد صًا درآمدهاي حاصل از تکدي سازمان یافته، احتماالً در راهخصو
تري را براي جامعه و مشخصًا هاي اجتماعی اسنفاكتردید آسیبشود، که بیمخدر بکار گرفته می

در  "گر اعتماد اجتماعیتخریب"تواند بعنوان جوانان به همراه دارد. تکدي گري همچنین می
جامعه شناخته شود. بعد از کمک به فرد متکدي و آشکار شدن عدم نیاز وي، فرد کمک دهنده 

زشتی "گردد. اعتنا میشود و دیگر نسبت به نیازمندان واقعی نیز بیاعتمادي اجتماعی میدچار بی
از نظر ریخت شناسی از دیگر پیامدهاي مورد انتظار این پدیده است. بعالوه، با  "فضاي شهري

 "اثر روانی منفی"هاي جسمانی ناراحت کننده، یک شاهدة حضور مداوم متکدیان با وضعیتم
براي بسیاري از شهروندان و عابرین بهمراه خواهد آورد. در ایران براساس مطالعات و شواهد 
موجود در چندین مقطع زمانی سعی در برخورد با این آسیب شده است. از اقدمات صورت گرفته 

شهر تهران اشاره آوري متکدیان از سطح شهرها و از جمله کالنتوان به جمعمی در این حوزه
هاي اصلی شهر نمود. با وجود این اقدمات، کماکان شاهد حضور متکدیان در معابر و گذرگاه

ها حکایت دارد. از دالیل محقق هستیم. این موضوع از عملیاتی نشدن و عدم تحقق آن برنامه
توان به مقطعی بودن، کوتاه مدت اساس اظهارات مصاحبه شوندگان، مینشدن این اقدمات بر

ها و نهادهاي هاي مالی الزم، عدم همکاري بین ارگانها، عدم حمایتبودن و عدم استمرار برنامه
هاي سازمان یافته متکدي اشاره ربط و عدم برخورد جدي قانونی با گروهدولتی و غیر دولتی ذي

صان، صاحبنظران و مسؤالن اجرایی براین باورند که اولین قدم براي حل نمود. در پایان متخص
شهر تهران، مطالعه و شناخت دقیق این افراد است. باید این معضل و آسیب اجتماعی در کالن

بصورتی علمی و با یک بررسی کارشناسی شده مشخص شود که متکدیان تهران چه افرادي و با 
عدي بتوان براي حل مشکل آنها پاسخی متناسب با وضعیت و چه مشخصاتی هستند تا در گام ب

 شرایط آنها اندیشیده شود.
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 راهکارهاي پیشنهادي

ز انجام در شهر تهران که هدف اصلی این مطالعه نیز بوده است، بعد ا براي حل پدیده تکدي
لند مدت ب مصاحبه با افراد واجد شرایط در این حوزه، راهکارهاي ذیل در دو بخش کوتاه مدت و

 قابل طرح بودند:

 
 راهکارهاي بلند مدت:

ي هادر گام اول و براساس نظریات متخصصان این حوزه، از انجایی که در حوزه آسیب •
شود که اجتماعی و از جمله تکدي با خأل آمار و اطالعات روبرو هستیم، لذا پیشنهاد می

متکدیان برحسب مشخصات اي دقیق و علمی به منظور شناسایی کامل شهرداري پروژه
جرا گردد اي طراحی و امختلف آنها تعریف نماید. این پروژه بهتر است به صورت بین رشته

 شناسی و روانشناسی استفاده گردد.هایی همانند جامعهو از پژوهشگران حوزه

اً شهر در برخورد با تکدي نیاز به کار فرهنگی یا همان فرهنگ سازي در جامعه و خصوص  •
ه به گوش رود. یعنی باید در این زمینه اطالع رسانی شود و پیامدهاي این پدیدمی تهران

صرف  گريمردم رسانده شود. وقتی مردم آگاه شوند که بخشی از درآمدهاي حاصل از تکدي
د را نسبت به شود، احتماالً رویکرد خومعتاد کردن جوانان و کودکان و تجاوز و قتل و... می

 دهند. رفتار تکدي تغییر 

له ربط همانند نیروي انتظامی و طی چندین مرحهاي ذيشهرداري با کمک سایر ارگان •
 د.آوري نمایند و اجازة گدایی کردن را به آنها ندهنمتکدیان را از سطح شهر جمع

ارد، لذا از آنجایی که تکدي در دو شکل آشکار و پنهان و در قالب الگوهاي جدیدي وجود د •
 مامی انواع آن را از سطح جامعه پاك نمود. در بلند مدت باید ت

لکه به یک تواند اقدامات مؤثري براي مواجهه با تکدي انجام دهد، بشهرداري بتنهایی نمی •
اعی، اقدام میان بخشی و میان نهادي نیاز است. سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتم

اري شود که شهردپیشنهاد میوزارت بهداشت نیز بهتر است وارد میدان عمل شوند. لذا 
ام تشکیل ها و نهادها قبل از هرگونه اقدجلساتی براي هماهنگی و همکاري با این سازمان

 دهد. 

لی الزم براي رسیدن به نتیجه باید برنامۀ استراتژیک هدفمندي طراحی گردد که منابع ما •
 نیز براي این کار مهم پیش بینی گردد. 
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 راهکارهاي کوتاه مدت

ع شود ) شرو16و  7و  12آوري متکدیان در کوتاه مدت بهتر است ابتدا از مناطقی (جمع •
 که بیشترین فراوانی متکدیان در آنجا وجود دارد. 

لزوم  دار گردند، زیرا در صورتمتکدیان شناسنامه گردد که در این مناطقپیشنهاد می •
 توان آنها را شناسایی نمود.بعدا ًسریعتر می

از سطح  نمایند رار است متکدیانی که بطور آشکار اقدام به عمل تکدي میبراي شروع، بهت •
 آوري نمود. شهر جمع

. بهتر است آوري متکدیان، باید مکانی موقت براي رسیدگی به آنها در نظر گرفتبعد از جمع •
ود. در این مرحله به وضعیت بهداشتی و سالمتی آنها با کمک وزارت بهداشت رسیدگی ش

هاي خطرناکی باشند که در این مرحله رخی از متکدیان حامل بیماريممکن است ب
تکدیان مشود که بحث بیمه سالمت گیرند. لذا پیشنهاد میشناسایی و تحت درمان قرار می

 واجدشرایط نیز تدوین و اجرا گردد.

محل  هایی مانند درآمد، شیوه زیست،در گام بعد بهتر است متکدیان را بر حسب ویژگی •
بندي نمود، شان طبقههايها و ناتواناییآنها، محل سکونت و شهر مبدأ، توانایی گريتکدي

 تا بهتر بتوان با آنها رفتار شود. 

از متکدیان  شهرداري باید افراد ناتوان و نیازمند واقعی را سازماندهی و شناسایی نماید و •
 غیر نیازمند و سازمان یافته تفکیک نماید.

قضایی رسمی  اد غیر نیازمند و کالهبردار باید آنها به مراجع قانونی وبعد از شناسایی افر •
ین معرفی و مورد پیگرد قانونی جدي قرار گیرند. در زمینه تکدي نیاز است که قوان

ن پیشنهاد تري تدوین گردد، چون در این زمینه با خأل قوانین مواجه هستیم. بنابرایتخصصی
 اشد. تري داشته بي شود و متکدي مجرم تعریف دقیقشود که در قوانین موجود بازنگرمی

ي به این هایی در نظر گرفته شود تا متکدشود براي متکدیانِ نیازمند آموزشپیشنهاد می •
ه دوباره دنبال عمل و زشتی آن از نگاه سایر افراد جامعه آگاه شود، تا در آینده احتمال اینک

 این عمل برود کاهش یابد.

ار دارند، توانمند سازي این افراد است. باید به متکدیانی که توانایی کبحث بعدي موضوع  •
ا بتوانند تهایی بکار گرفت، شان داده شود و آنها را در کارگاهکارهاي متناسب با وضعیت
 زندگی خود را تأمین نمایند.
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صندوق آسیب "هایی با عنوان گردد که شهرداري اقدام به تأسیس صندوقپیشنهاد می •
هاي مردمی در مناطق مختلف شهر نماید. همچنین آوري کمکجهت جمع "ن شهريدیدگا

هاي خود را غیرمستقیم با کارهاي تبلیغاتی مردم را آگاه سازد که از این زمان به بعد کمک
تواند توسط شوراي ها میها بدست نیازمندان برسانند. این صندوقو از طریق این صندوق

 دند.ها اداره و هدایت گرمحله

تفاقاً برخی اکنند، مهاجر بوده و از آنجایی که بسیاري از افراد که در شهر تهران تکدي می •
افراد  شوند واز آنها براساس مشاهدات موردي، در شهر خود جز افراد توانمند محسوب می

زنند، لذا یمهوشمندي هستند که با ورود به تهران بجاي کار کردن، خود را افراد ناتوان جا 
ده شوند و هاي اولیه این افراد به شهر خود برگرداننآوري و آموزشهتر است بعد از جمعب

 ربط قرار بگیرند.در صورت لزوم در همان شهر مورد حمایت نهادهاي ذي
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