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 مطالعۀ جامعه شناختى فرهنگ تکدیگرى خیابانى:
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چکیده
سطح  در  مردم  از  سنخ،  این  از  دیگرى  مواردى  و  پول  درخواست  کردن،  گدایى  معنى  به  تکدیگرى 
ایرانى  جامعه  حاضر  حال  اجتماعى  آسیب هاى  و  مسائل  از  و  است  شهرى  محالت  و  کوچه  خیابان، 
و  روانى  اجتماعى،  اقتصادى،  علل  داراى  اجتماعى  کنش  یک  به عنوان  تکدیگرى  مى دهد.  شکل  را 
فرهنگى است. هدف اصلى پژوهش مطالعه فرهنگ تکدیگرى خیابانى با تکیه بر پژوهش هاى تجربى 
صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع مرور سیستماتیک است که محقق براى پاسخ به سؤاالت 
پژوهش از آثار تجربى پیشین شامل مقاالت، طرح هاى پژوهشى، رساله هاى ارشد، دکترى و کتب به 
روش تمام شمارى و نمونه گیرى تعمدى اقدام کرده است. نتایج نشان مى دهد که به در کالن شهرهاى 
ایران تکدیگرى تبدیل به یک سبک فعالیت اجتماعى غیررسمى نسبتًا عادى شده و شهروندان آن را 
جزئى از پدیده اجتماعى قبول کرده اند. بر این اساس عوامل فرهنگى (فرهنگ فقر، خشونت نمادین 
و خشونت فرهنگى علیه متکدیان، محرومیت فرهنگى؛ سبک زندگى روزمرگى، تعلق و پذیرش در 
در  اجتماعى  ناتوانایى  ساختارى،  کارکردى  (کژ  اجتماعى  فرهنگى)؛  عادت واره  خیابانى،  خرده فرهنگ 
ساماندهى بیکاران، طرد اجتماعى، بى سازمانى خانوادگى، فروپاشى سرمایه اجتماعى و فقدان هویت 
اجتماعى)؛ اقتصادى (فضاى کسب وکار نامساعد؛ تضاد و شکاف طبقاتى، محرومیت نسبى، بیکارى، 
ناامنى شغلى، ناپایدارى شغلى و فقدان توان سرمایه گذارى مالى) و روانى (احساس بى منزلتى، داغ ننگ، 
احساس هویت ضایع شده، عزت نفس پایین، احساس بیگانگى و نفرت اجتماعى) در ظهور و تداوم چرخه 

فقر تکدیگرى خیابانى مؤثر بوده است.
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مقدمه
برخى  ویژگى  به منزله  بلکه  شخصیتى،  و  رفتارى  صفت  نه  را  تکدیگرى  جامعه شناسان، 
وضعیت هاى اجتماعى یا کارکردهاى ساختى نظام اجتماعى در نظر مى گیرند (محمدى اصل، 
آن،  شیوع  و  تداوم  صورت  در  که  است  اجتماعى  نابسامانى  نوعى  تکدیگرى1   .(13  :1385
به صورت هنجار اجتماعى آمده و جدیت مقابله را از دست مى دهد. این پدیده در مناطقى بیشتر 
است که بیکارى و فقر در آن براى خود النه کرده باشد (Wilson, 2010: 31). تکدیگرى 
یکى از معضالت شهرهاى بزرگ است و یکى از بارزترین محرومیت ها و درعین حال وجود 
زندگى  به  بخشى  معنى  و  هویتى  مهم  منابع  به  دسترسى  در  را  ساختارى  موانع  آشکارترین 
مانند بازار کار، آموزش و فراگیرى مهارت ها و فراغت مبنى بر مصرف نمایان مى کند که هنوز 
هم در جوامع مدرن به حیات خود ادامه مى دهد (شکورى و معتمدى، 1391: 39). اصطالح 
بى سازمانى فرایند ضعف، گسست یا اضمحالل سازمان هاى اجتماعى است که حاصل آن شیوع 
تکدیگرى خیابانى و بى تفاوتى نسبت به مبارزه با آن هست (ستوده، 1390: 134). تکدیگرى 
از معضالت اجتماعى هر جامعه اى است که با  ساخت هاى اجتماعى – اقتصادى آن پیوندى 
نزدیک دارد. پس افراد و گروه هایى که با گدایى کردن حیات خود را مى گذرانند، نه تنها به کار 
تولیدى نمى پردازند، یا خدمتى ارائه نمى دهند، بلکه در مسیرهاى انحرافى قدم مى گذارند. در 
این حالت، جامعه آسیب دیده و دچار نابسامانى مى شود (حاجیان مطلق، 1381: 23). پرسه زدن 
در خیابان ازجمله شغل هایى است که براى فرار از مرگ انتخاب مى شود، این گونه افراد از قشر 
جامعه برمى خیزند (Kasarda & Lindsay. 2011:1). جوامع انسانى با  ضعیف و طردشده 
مسائل و آسیب هاى گوناگون اجتماعى دست به گریبانند، اما سطح، نوع و شدت این مسائل 
گذار  حال  در  جوامع  در  (معتمدى، 1368: 332).  هست  متفاوت  دیگر  جامعه  به  جامعه اى  از 
امروزى به تبع ارتباط با جهان مدرن و زوال سرمایه اجتماعى قدیم و عدم شکل گیرى سرمایه 
فرهنگى - اجتماعى پیونددهنده با نوعى نابسامانى اجتماعى در سطوح خرد و کالن مواجهه 
است که منبع زایش و افزایش آسیب هاى اجتماعى است (عبدالهى و موسوى، 1386: 196). 
کسب  در  سعى  انسانى  عواطف  و  احساسات  از  استفاده  با  و  گوناگون  شیوه هاى  با  متکدیان 
منافع شخصى دارند که با ذلت و خوارى، نمایش اعضاى ازکارافتاده، معلول، زخمى، بدشکل 
و مظلوم نمایى در جامعه ظاهر مى شوند (منتظر قائم، 1386: 45). تکدیگرى مسئله اجتماعى 
است که فقر و نیاز مالى و برون رفت از بحران گرسنگى و تأمین حداقل نیاز اجتماعى، آن ها 
فرهنگى  نظام  مؤثر  اجتماعى  ـ  عاطفى  حمایت  فقدان  با  تکدى  وامى دارد.  کنش  این  به  را 
جامعه، شکل توجیه یافته به خود مى گیرد (Ray,1981) مسائلى از قبیل ناامنى، کمبود شدید 
مواد غذایى، بى سوادى، بى خانمانى، کمبود مسکن مناسب، بیمارى، شرایط زندگى نامناسب، 

1. Beggary.
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تکدیگرى  به  منجر  شدن،  اجتماعى و طرد  شبکه محدود  و  فقیرانه  کنش هاى  حاشیه نشینى، 
شده است (Demewozu, 2005). پیتر بالو1 معتقد است توانایى ها و خصوصیات شخصیتى 
فرد و مقتضیات اقتصادى جامعه در دوران مختلف بر انتخاب فرد اثر مى گذارد. فرد به سنجش 
توانایى هاى خود از یک سو و مقتضیات اجتماعى اقتصادى جامعه از سوى دیگر مى پردازد و 
دست  انتخاب  به  آن  براى  شده  صرف  هزینه هاى  و  شغل  از  دریافتى  پاداش هاى  به  توجه  با 
مى زند. پس تکدیگرى را مى توان با عنوان دست دراز کردن براى کسب درآمد و ارتقاى جایگاه 
بهره مند  دیگران  دسترنج  از  فرد  آن،  به موجب  که  است  فردى  متکدى  کرد.  تلقى  اجتماعى 
شده و زندگى مى کند (کریمى، 1373). از نگاه جامعه شناسان، تکدیگرى برخاسته از ساختار 
اجتماعى، فقر، بى عدالتى، پاسخ به کارکرد نامناسب جامعه و نابسامانى شهرى است. این پدیده 
معضلى شهرى است که در مکان هاى عمومى مثل ایستگاه ها، رستوران، بانک ها، سوپرمارکت، 
مساجد و کلیسا بیشتر یافت مى شود. رفتارهاى انحرافى ازجمله، سرقت، قتل، رفتار جنایى و 
 Adedibu,) خشن، وندالیسم به عنوان جرائم خشن مرتبط با پدیده تکدیگرى خیابانى هستند
و  نظم  زوال  بر  دال  فقر  وجود  و  اجتماعى  نابسامانى   (Jelili, 2011; Tambawal, 2010
فرصت بروز براى تکدى گران است (ساروخانى، 1381: 5). در حال حاضر تکدیگرى به مسئله 
اجتماعى تبدیل شده است که نیازمند فکر جمعى و اقدام براى مدیریت آن است (خومحمد و 
خیرآبادى، 1381: 12). تکدیگرى، یکى از نابهنجارى هاى اجتماعى است که نمایى از بحران 
در ساختار جامعه است. افزایش و کاهش این پدیده اجتماعى به معناى وضعیت ناپایدار جامعه 
ازنظر فرهنگى- اجتماعى است. به این معنا که تکدیگرى تنها یک پدیده و معضل اقتصادى و 
مرتبط به بحران در این حوزه نیست؛ بلکه ارتباط تنگاتنگى با مسائل فرهنگى و اجتماعى جامعه 
دارد. مسائلى ازجمله انسجام ضعیف بین خانواده ها، فقدان نهادهاى اجتماعى، مهاجرت بى رویه، 
رشد مشاغل کاذب ازجمله دست فروشى ها و فرسایش اعتماد اجتماعى، بسترهاى الزم براى 
شیوع فرهنگ تکدیگرى هستند. تکدیگرى در خیابان هاى شهرى یکى از فعالیت هاى باسابقه 
و جزء حرفه هاى فوق العاده آسیب پذیر بوده که نشان از فراگیرى فقیرتر شدن افراد است. گرچه 
تکدیگرى پدیده اى جهانى است، اما این پدیده در جهان درحال توسعه به دلیل فقدان انسجام 
اجتماعى، بى سازمانى اجتماعى و افزایش مهاجران و متقاضیان کار بیشتر شده است (جلیلى2، 
2013: 8 و Namwata et al, 2012:5) گدایى در خیابان به عنوان راهى براى درخواست پول، 
غذا، پناهگاه و چیزهاى دیگرى از مردم همراه با درخواستى بدون تعهد در بازپرداخت یا انجام 
عمل متقابل است (Wikipedia, 2014). اوالوال3 (2007: 11)، گدایى را رفتار عادت شده 
و وجود حس خواهش از عابران براى زنده ماندن و بهبود پایگاه اجتماعى مى داند. افرادى که 
1. Peter Blau.
2. Jelili.
3. Olawale
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به گدایى مى پردازند، آن را حرفه اصلى خود مى دانند، آن ها معموًال مهاجر بوده و از مناطق 
حاشیه اى و فقیرنشین به شهرهاى ناآشنا مى آیند، چراکه از نگاه خیره آشنایان و همسایگان به 
دور هستند. عالوه بر آن، حس شرم و قباحت گدایى از بین رفته و تبدیل به ارزش اجتماعى 
حس ترحم  با  سنتى  محیط  در  است.  متفاوت  سنتى  و  مدرن  جوامع  در  گدا  به  نگاه  مى شود. 
برخورد مى کنند. همه افراد، حمایت از گدایان را وظیفه دینى و اخالقى خود مى دانند. در اکثر 
جوامع، کالن شهرها با معضل رفتار گدایان مواجهه هستند. گدایى فقط گدا کردن نیست، بلکه 
به مرورزمان آسیب هاى اجتماعى زیادى مرتبط با آن در سطح جامعه به منصه ظهور مى رسد. 
ترس از جرم یکى از ابعاد جرم و نشان از فقدان امنیت است که از آسیب هاى اجتماعى ناشى از 
تکدیگرى بروز مى کند و تکدیگرى در اثر فرسایش امنیت اجتماعى، بى تفاوتى، کاهش اعتماد 
بین شهروندان، تنزل ارزش هاى اخالقى، بى اعتمادى به کارکرد قوانین اجتماعى، بستر مناسبى 

براى رشد پیدا مى کند. بر این اساس هدف اصلى پژوهش عبارت است از:
- مطالعه وضعیت تکدیگرى در ایران در طى سال هاى اخیر

- گونه شناسى تکدیگرى و ابعاد آن در جامعه؛
- مطالعه دالیل جامعه شناختى تکدیگرى در ایران

سؤال اصلى:
- وضعیت تکدیگرى در ایران در طى سال هاى اخیر چگونه بوده است؟

- چه نوع تکدیگرى در ایران رایج است؟
- دالیل جامعه شناختى تکدیگرى در ایران چیست؟

مبانى نظرى پژوهش
تکدیگرى:

کدیـه در فرهنـگ لغـت از ریشـه کـد، در مصـدر کدیـه و در بـاب تفعـل (ثالثـى مزیـد) 
تکـدى و بـه معنـاى طلـب و اسـتدعا کـردن آمـده اسـت (سـاروخانى، 1381: 4). گدایـى در 
اصطـالح التیـن بـه واژه Panhandling یـا Begging بیـان مى شـود و به عمل درخواسـت 
بـراى بخشـش از سـوى دیگـران اغلـب به عنـوان کارهـاى اهدایـى نظیـر پـول و یـا غیـره 
بـدون انتظـار عمـل متقابـل گفتـه مى شـود (Rohit  and Stephen, 2002). تکـدى در 
اصطـالح لغـوى بـه معنـاى حاجت خواهـى از دیگـران، گدایـى، دریوزگـى، صدقـه خواهـى یا 
عمـل خواسـتن پـول و کمـک مالـى رایـگان در محافـل عـام، بـراى گـذران زندگـى اسـت؛ 
بنابرایـن متکـدى کسـى اسـت کـه بـا ناگزیـر کـردن دیگـران، کمک هـاى نقدى یا جنسـى 
بـراى تأمیـن معـاش خـود را از آنـان، طلـب مى کنـد (اسـماعیلى، 1391: 120). تکدیگرى به 



      سال دوم
شماره دوم

تابستان 1401
115

تقاضـاى پـول، خـوراك و پوشـاك از مـردم بـدون انجـام خدمـات متقابـل صـورت مى گیرد. 
ایـن گروه هـا در شـهرى پرجمعیت، مهاجرپذیـر و داراى اقـوام ناهمگون بدون مکانیسـم هاى 
نظارت گـر، فرصـت فعالیـت بیشـترى براى رسـیدن به اهـداف خود پیـدا مى کننـد. تکدیگرى 
بـه معنـاى گدایى کـردن، دریوزگـى (معیـن، 1365: 1125)، تکلّف در سـؤال و حاجت خواهى 
در کـوى و بـرزن اسـت (دهخـدا، 1345: 6048). گدایـى درخواسـت کمـک مالـى از دیگران 
بـراى گذرانـدن زندگـى اسـت کـه از فقـر اقتصـادى، مهاجـرت و نابسـامانى اجتماعـى تأثیـر 
مى پذیـرد (اسـماعیلى، 1391: 81). گدایـى یک فعالیت سـازمان یافته اسـت کـه خیابان گردى 
و دسـت درازى را بـه کار کـردن ترجیح مى دهد (شـیخاوندى، 1388: 87)، هرچنـد که توانایى 
کار کـردن را داشـته باشـد (فتحـى و عباسـى، 1380: 16). اسـاس روش کارى آن هـا در ایـن 
شـغل، مبتنـى بـر جلب محبت مردم اسـت (همـان: 15). درخواسـت کمک و اعانـه از دیگران 
بـدون هیچ گونـه معیـار قانونـى، درخواسـت از مـردم در مألعام به منظـور رفع نیازهـاى مادى 
بـا زیـر پـا گذاشـتن شـئون انسـانى و اجتماعـى، از رفتارهـاى بـارز متکدیـان خیابانـى اسـت 
(حاجیـان مطلـق، 1385: 19). پدیـده تکدى بـا دو عامل مهم یعنى «کمـک دهنده» و «کمک 
گیرنـده» رابطـه دارد (مـرادى، 1370: 4). «کمـک دهنده هـا» همان مردم هسـتند کـه آن ها را 

مى تـوان بـه دسـته هاى ذیـل تقسـیم بندى کـرد:
1. عده اى بر اساس وظیفه شرعى به فقرا و مستمندان کمک مى کنند.

2. گروهى دیگر آن را وظیفه انسانى و نوع دوستى مى دانند (ادهمى، 1390: 41).

متکدى:
همانا  که  خود  اهداف  به  اجتماعى  مقبول  شیوه هاى  به  توسل  بدون  و  جامعه  سربار  متکدى، 
تأمین امنیت غذایى است، دست یابد (قنبرزاده افروزى، 1385: 43). متکدى فردى است که 
متاعى از مردم درخواست مى کند، حال آنکه اعضاى جامعه، مسئولیتى حقوقى در تأمین معاش 
وى ندارند. متکدى سربار و معضل جامعه است و بدون توسل به شیوه هاى مقبول اجتماعى 
سعى دارد به هدف خودش که همانا تأمین روزى است، دست یابد (حاجیان مطلق، 1385: 23) 
مطلق، 1385: 193).  (حاجیان  مى کند  مالى  کمک  درخواست  آشنا  غیر  افراد  از  مألعام  در  و 

درمجموع، متکدیان چهار خصوصیات عمده زیر برخوردارند:
1. مسئولیت هاى اجتماعى معاف است؛

 2. متکدى به خاطر نیازمندى مورد سرزنش قرار نمى گیرد؛
 3. چنین شخصیتى انتظار دارد که دیگران به او کمک کنند و

 4. در تولیــد اجتماعــى مشــارکت نداشــته و از دســترنج دیگــران زندگــى را مى گذرانــد 
(اســماعیلى، 1391: 123).
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پیشینه تجربى پژوهش
رستمى نیا (1401)، در پژوهشى با عنوان «تحلیل و تبیین عوامل اثرگذار بر تکدیگرى شهرى 
در کوهدشت» نشان مى دهد که تکدیگرى به عنوان پدیده اى اقتصادى- اجتماعى و معضلى 
عام  به صورت  زنان  و  مردان  بین  پدیده  این  است.  شده  نمایان  شهرى  فضاهاى  در  ریشه اى 
دیده مى شود و ریشه در عوامل متعدد چون فقر، بیکارى، ساختار اجتماعى خانواده و بى عدالتى 
اجتماعى دارد. نتایج تحقیق نشان داد در بین عوامل اثرگذار بر بروز وضعیت تکدیگرى عامل 
اقتصادى و عدم وجود عدالت اجتماعى در سطح کالن از اثرگذارترین عوامل مى باشند. همچنین 
سن، تأهل، بعد خانوار، محل تولد، نظارت و سالمت خانواده، فقر اقتصادى، مهاجرت و دوستان 

با تکدیگرى رابطه معنى دارى وجود داشته است.
در  تکدیگرى  افزایش  بر  گذر  تأثیر  «عوامل  عنوان  با  پژوهشى  در   ،(1400) کونانى 
شهرستان شهریار» نشان مى دهد که یکى از شناخته ترین آسیب هاى اجتماعى که در اکثر 
اجتماعى  نوظهور  پدیده  یک  تکدیگرى  است.  تکدیگرى  دارد  وجود  کم وبیش  بشرى  جوامع 
نیست بلکه قدمت آن به تاریخ شکل گیرى انسان برمى گردد. تکدیگرى به عنوان یک آسیب 
اجتماعى نتیجه ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى و هم چنین زاییده فقر و بسیارى نابرابرى هاى 
اجتماعى است علیرغم آن که برخى افراد تکدیگرى را دستاورد شبکه هاى سودجو و استثمار 
طبقه فقیر جهت وادار نمودن آن ها به تکدیگرى مى بینند ولى واقعیت چیزى دیگرى است. 
نتایج نشان داد که نابسامانى اقتصادى، وضعیت خانوادگى، طرد اجتماعى و بیکارى نقش مهمى 

در تکدیگرى داشته است.
رضازاده (1400)، در پژوهشى با عنوان «بررسى پدیده تکدیگرى و عوامل مؤثر بر آن: 
مطالعه به روش گراندد تئورى» را انجام داده است. جامعه آمارى کلیه متکدیان حبس شده در 
خانه سبز واقع در شهرستان مشهد که در سال 1393 حبس شده اند، شیوه نمونه گیرى در این 
روش نمونه گیرى نظرى است که تعداد متکدیان نمونه 23 نفر هستند. براى جمع آورى داده ها از 
تکنیک مشاهده مشارکتى و مصاحبه عمیق استفاده شده است. نتایج نشان مى دهد که نیاز مالى 
و نیاز به مصرف مواد مخدر از شرایط على پدیده تکدیگرى، مسائل فردى و خانوادگى، حفظ 
منزلت اجتماعى، موانع براى پول درآوردن، آینده نگر نبودن و خالف کار بودن خود یا همسر از 
شرایط مداخله گر اولیه، ضعیف شدن شبکه اجتماعى و طرد از خانواده از شرایط مداخله گر ثانویه، 
چگونگى شکل گیرى تکدیگرى و راحت پول درآوردن از شرایط زمینه اى، عادت و استمرار به 
تکدیگرى و شرم و پنهان کردن عمل تکدیگرى از پیامدها و کنش و واکنشى که بین فرد 

کمک کننده و متکدى (کمک گیرنده) شکل مى گیرد از استراتژى هاى این مدل است.
صادقى (1400)، در پژوهشى با عنوان «تأثیر مدیریت شهرى بر تکدیگرى و راهکارهاى 
اجرایى ساماندهى آن» نشان مى دهد که عملکرد در راستاى خدمات مناسب شهرى بر کاهش 
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تکدیگرى در شهر اصفهان با کسب مقدار T 627/2 تأثیرگذار باقابلیت اطمینان 95٪ بوده است 
عالوه بر این عملکرد در راستاى خدمات مناسب شهرى بر کاهش تکدیگرى در شهر اصفهان 
تأثیرگذار و معنادار است با مقدار T 540/2 تأثیرگذار بوده و درنهایت مدیریت شهرى بر کاهش 
تکدیگرى در شهر اصفهان تأثیرگذار بوده است. ازآنجایى که مقدار این تأثیرگذارى ها چه بر 
اساس مقدار T و چه بر اساس بارهاى عاملى و ضرایب مسیر بسیار کوچک است مى توان نتیجه 
گرفت که تنها مدیریت شهرى دخیل در به وجود آمدن تکدیگرى نمى باشد و بسیارى از عوامل 

ازجمله اقتصادى، فرهنگى و حمایتى در این امر دخیل بوده است.
نواصر (1400)، پژوهشى با عنوان «واکاوى ریشه ها و پیامدهاى تکدیگرى در شهر اهواز» 
را انجام داده است. هدف از این پژوهش واکاوى ریشه ها و پیامدهاى پدیدهٴ تکدیگرى در بین 
متکدیان شهر اهواز و شناسایى فرایند شکل گیرى این پدیده مى باشد. براى رسیدن به این هدف 
از روش شناسى کیفى و نظریه زمینه اى استفاده شده است. با استفاده از نمونه گیرى نظرى تعداد 
12 نفر متکدى زن و مرد انتخاب شده و با استفاده از مصاحبۀ عمیق، داده هاى جمع آورى شدند. 
تحلیل داده ها به شیوه کدگذارى باز، محورى و گزینشى انجام شد. یافته هاى تحقیق شامل 
12 مقوله فرعى، 5 مقوله اصلى و 1 مقوله هسته است. مقولۀ هستۀ به دست آمده «تکدیگرى 
به مثابهى احیاى معیشت خانواده» مى باشد. درنهایت نتایج این تحقیق نشان داد که تکدیگرى 
یک مسئله اجتماعى- اقتصادى ست یعنى مسئله اى است که درنتیجه مشکالت و چالش هاى 
اقتصادى به وجود آمده و عوامل دیگرى ازجمله مدیریت ضعیف خانواده، عدم حمایت نهادى 
حمایتى (بهزیستى، کمیته امداد و...) اعتیاد و... در شکل گیرى این پدیده مؤثر است. الزم به 
ذکر است که درنتیجه این فرایند پدیده تکدیگرى، خود پیامدهاى اجتماعى و فردى زیادى را 
به دنبال دارد؛ که مواردى همچون آسیب هاى روحى و روانى، پیشنهادهاى مکرر غیراخالقى، 

طرد از خانواده و... ازجمله این پیامدهاست.
به  برگرایش  موثر  عوامل  «بررسى  عنوان  با  مطالعه اى  در   (1398) جهانبازیان  و  معینى 
تکدیگرى در شهر یاسوج در سال 1396» نشان مى دهد که تکدیگرى یکى از پدیده هاى 
هدف  دربردارد.  ناگوارى  اجتماعى  پیامدهاى  که  است  شهرها  از  بسیارى  در  شایع  اجتماعى 
است.  یاسوج  شهر  در  تکدیگرى  به  گرایش  بر  مؤثر  عوامل  بررسى  از  عبارت  تحقیق  اصلى 
مطالعه حاضر از نوع توصیفى- تحلیلى بود که به صورت مقطعى در سال 1396 انجام شد. براى 
گردآورى داده ها، 49 نفر به شیوه نمونه گیرى خوش هاى انتخاب شدند و اطالعات با استفاده 
از پرسشنامه جمع آورى شدند. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق نرم افزار آمارى SPSS نسخه 20 
در دو سطح آمار توصیفى و استنباطى انجام پذیرفت. نتایج بررسى نشان داد، بین متغیرهاى 
سن، تحصیالت، وضعیت جسمانى، وضعیت تأهل، بعد خانوار، فقر اقتصادى، مهاجرت و تشویق 
و  نظارت  عدم  تکدیگرى،  به  منفى  نگرش  عدم  اخالقى،  وجدان  ضعف  تن پرورى،  دوستان، 
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کنترل رسمى، عدم حمایت و تأمین اجتماعى، فقر و بیکارى، تضاد طبقاتى، سابقه تکدیگرى در 
خانواده و تکدیگرى رابطه معنى دارى وجود دارد.

تکدیگرى  بر  موثر  عوامل  جغرافیایى  «تحلیل  عنوان  با  پژوهشى  در   ،(1395) عبدالهى 
در شهر اردبیل» نشان مى دهد که تکدیگرى مسئله اى است که گرچه در تمامى طول تاریخ 
گستردگى،  از  جامعه  هر  در  مختلف  عوامل  حسب  لیکن  داشته؛  وجود  بشرى  جوامع  گذشته 
مختلف  دالیل  به  اجتماعى  آسیب هاى  همان طورى  که  است.  برخوردار  متفاوتى  ابعاد  و  تنوع 
به وجود مى آیند و عوامل مختلف فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى نقش بسیار مهمى 
به عنوان  دیرباز  از  و  نیست  مستثنا  قاعده  این  از  پدیده تکدیگرى نیز  دارند.  آسیب ها  بروز  در 
یک معضل اجتماعى موردتوجه حکومت ها بوده است. درواقع، در کشورهاى درحال توسعه، به 
دلیل ساختارهاى غلط و معیوب و ناکارآمدى نهادى و ساختارى، شهرنشینى و شهرگرایى به 
پدیده اى ناهنجار تبدیل شده و مسائل و آسیب هاى شهرى متعددى را به بار آورده است که در 
این میان، پدیده تکدیگرى به یکى از نمودهاى بارز این معضالت بدل گشته است. با توجه 
متغیرهاى  بین  که  کرد  اشاره  مى توان  پژوهش،  استنباطى  یافته هاى  از  به دست آمده  نتایج  به 
سیاست ساماندهى، علل اقتصادى، علل اجتماعى، عوامل جغرافیایى، نمودهاى کالبدى مؤثر بر 
تکدیگرى و متغیرهاى مؤثر بر شکل گیرى هویت تکدى گران با تکدیگرى با سطح معنى دارى 
به  مربوط  همبستگى  ضریب  بیش ترین  میان،  این  در  دارد.  وجود  معنى دارى  رابطه   0/000

سیاست هاى ساماندهى با مقدار +0,775 است.
خضـرى (1394)، در پژوهشـى بـا عنـوان «تبییـن جامعه شـناختى مواجهـه بـا پدیـده 
تکدیگـرى در شـهر تبریز (بـا روش نظریه زمینـه اى)» نشـان مى دهد که نقـش بازیگردانى 
عناصـر فرهنگـى- اجتماعـى- اقتصـادى، وظیفه شناسـى مـردم و مسـئولین، عـدم توفیـق 
نهادهـاى رسـمى/ حکومتـى متولـى، بى اعتبـارى متکـدى، تعامـالت بین بخشـى، اقدامـات 
مواجهـه اى، بى منزلتـى اجتماعـى، فرهنـگ مقابله اى، نهادینه شـدن مبارزه با گدایى، سـرمایه 
اجتماعـى در ظهـور آن مؤثـر بـوده اسـت. ایـن 10 مقولـه حـول «سـازمان یافتگى و سـرمایه 

فرهنگـى- اجتماعـى» به عنـوان مقولـه هسـته تنیـده شـده اند.
در  تکدیگرى  پدیده  بروز  بر  مؤثر  عوامل  «بررسى  عنوان  با  پژوهشى  خان زاده (1393)، 
شهرستان اهواز» با استفاده از روش هاى اسنادى و پیمایشى انجام داده است. جامعه آمارى 
شامل تمام متکدیان شهرستان اهواز مى باشد که با توجه به آمار به دست آمده 1200 نفر بوده 
است و پرسشنامه بین 300 نفر از آنان که نمونه ما را تشکیل داده اند، توزیع گردید و با استفاده 
از مصاحبه، پرسشنامه ها تکمیل گردید. چارچوب نظرى تحقیق بر اساس نظریه آنومى و فشار 
ساختارى رابرت مرتن، نظریه برچسب زنى، کنترل اجتماعى، تئورى مبادله جورج هومنز تدوین 
معلولیت  مهاجرت،  بیکارى،  فقر،  و  تکدیگرى  بین  است؛  شرح  بدین  تحقیق،  این  نتایج  شد. 
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جسمى، اعتیاد، عضویت در باندهاى تکدى گر حرفه اى و عدم تحت پوشش نهادهاى حمایتى 
بودن رابطه معنادارى وجود داشته است ولى بین تکدیگرى و قومیت، جنسیت و وضعیت تأهل 

رابطه معنادارى وجود ندارد.
جعفرى آذردابانلو (1392)، پژوهشى با عنوان «عوامل موثر بر تکدیگرى در شهر تهران» 
انجام داده است که پژوهش حاضر به منظور بررسى پدیده تکدیگرى در شهر تهران از دیدگاه 
تهران،  شهر  متکدیان  تیپولوژیک  شناخت  پژوهش  هدف  است.  شکل گرفته  جامعه شناختى 
دیدگاه مردم شهر تهران در خصوص متکدیان، بررسى تدابیر اتخاذ شده از سوى مسئوالن و 
درنهایت ارائه تصویرى شفاف از وضعیت تکدیگرى به منظور شناخت راه هاى پیشگیرى، درمان 
یا تعدیل این پدیده در شهر تهران بوده است. جامعه آمارى پژوهش در بخش متکدیان 150 نفر 
از متکدیان دستگیرشده و نگهدارى شده در محل اردوگاه جمع آورى متکدیان و در بخش مردم 
شهر تهران 400 نفر از ساکنان زن و مرد 15 سال به باال شهر تهران بوده است. روش پژوهش 
توصیفى و روش گردآورى اطالعات اسنادى و میدانى بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه 
در قالب 2 پرسشنامه هاى مجزا براى متکدیان و مردم اجرا گردیده است. یافته هاى پژوهش 
در سه بخش مجزا شامل تیپولوژى متکدیان، دیدگاه مردم شهر تهران و نیز تدابیر اتخاذشده 
از سوى مسئوالن به تفصیل آورده شده که بر اساس این یافته ها، راه هاى پیشگیرى، درمان یا 
تعدیل پدیده تکدیگرى در شهر تهران بیان گردیده است. هرچند پدیده چندبعدى تکدیگرى در 
هر جامعه اى کم وبیش به چشم مى خورد و حل صد در صد آن امکان پذیر نیست اما با آگاهى 
از زمینه ها مربوط به پیدایى و استمرار این پدیده، درمان یا تعدیل آن دور از دسترس نمى باشد.
آفریدون (1391)، در پژوهشى با عنوان «ماهیت و عوامل موثر در جرایم تکدى و کالشى» 
نشان مى دهد که تکدى موجد مسائل عدیده اجتماعى است و زمینه مناسبى را براى وقوع سایر 
جرائم در جامعه پدید مى آورد، زیرا در بسیارى موارد پوشش مناسبى براى دست زدن به جرم 
دیگرى است. این جرائم انواع گوناگونى دارد، مانند توزیع و جابجا کردن مواد مخدر، یا عرضه 
براى عمل منافى عفت و سرقت که وجود متکدى در سطح شهر مى تواند بهترین پوشش براى 
انجام دادن آن باشد. درعین حال این که پدیده هایى ناسالم براى زندگى شهرى ایجاد مى کند و 
سوء مدیریت شهرى را در تأمین حداقل نیازهاى حیاتى اقشار آسیب پذیر نشان مى دهد. بررسى 
و مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر در جرائم تکدیگرى و کالشى در ایران نشان مى دهد که ضعف 
موجب  کالشان  با  مناسب  نه چندان  قانونى  برخوردهاى  نیز  و  متکدیان  ساماندهى  در  قوانین 
گسترش این جرائم شده است. همچنین یافته هاى تحقیق نشان مى دهد که عوامل فرهنگى، 
اجتماعى، اقتصادى نیز در شکل گیرى و گسترش تکدیگرى و کالشى در کشورمان نقش دارند.

اسماعیلى (1391)، در پژوهشى با عنوان «بررسى نقش عوامل اجتماعى برتکدیگرى در 
شهر گنبدکاووس در سال 1390» نشان مى دهند که گدایى درخواست کمک مالى از دیگران 
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براى گذراندن زندگى است که از زمان هاى بسیار دور در جوامع وجود داشته و همچنان وجود 
ارائه  و  جامعه  آسیب پذیر  قشرهاى  تکدیگرى  به  گرایش  علل  شناخت  و  بررسى  هدف  دارد. 
نتایج آن به مدیران جهت برنامه ریزى مناسب جهت کاهش آن در کشور است. روش تحقیق 
پیمایشى و مهم ترین ابزار گردآورى داده ها یا تکنیک غالب در پژوهش، پرسشنامه است. جامعه 
آمارى متکدیان شهر گنبدکاووس هستند که در این پژوهش سرشمارى گردیدند. نتایج بررسى 
خانواده،  سالمت  و  نظارت  محل تولد،  خانوار،  بعد  سن، تأهل،  متغیرهاى  بین  مى دهد،  نشان 
فقر اقتصادى، مهاجرت و دوستان با تکدیگرى رابطه معنى دارى وجود دارد و میزان همبستگى 
تغییرات  درصد  درمجموع 4/ 52  مى دهد،  نشان  رگرسیون  محاسبه  همچنین  است.   0 /724
متغیر وابسته با عوامل اجتماعى موردمطالعه تبیین مى گردد، زیرا سطح معنى دارى محاسبه شده 

برابر با 000/ 0 مى باشد که معنى دار بودن آن را در سطح 99 درصد تأیید مى کند.

رویکردهاى نظرى تکدیگرى
در این قسمت مهم ترین نظریه هاى مرتبط با تکدیگرى ارائه شده است.

1. نظریه آنومى اجتماعى
 ازنظـر دورکیـم انحـراف اجتماعـى بـه حفـظ نظـم اجتماعـى کمـک مى کنـد، زیـرا مرزهاى 
اخالقـى مبهمـى وجـود دارد کـه جـرم این مرزهـا را مشـخص مى کنـد؛ یعنى رفتار به وسـیله 
واکنـش اجتماعـى کنتـرل مى شـود (ویلیامـز و مـک شـین، 1390: 202). در نظریـه آنومـى 
دورکیـم بـه انفصـال فـرد از نظم جمعى و نابسـامانى در سیسـتم هنجارى تأکید شـده اسـت. 
بـه نظـر دورکیـم، روان و رفتـار آدمـى اغلـب به وسـیله مغـز یـا ذهن گـروه کنتـرل و هدایت 
مى شـود و در ایـن نظریـه کنـش فـرد بـر پایـه واقعیتـى بـه نـام هنجـار قـرار دارد. هنجارها 
به نظـام پـاداش و مجازاتـى اشـاره مى کننـد کـه اجـراى اصـول و قواعـد رفتـارى را تضمیـن 
مى کنـد، زیـرا زندگـى اجتماعـى تنهـا در صـورت وجـود نظمـى خـاص امکان پذیر اسـت. در 
روابـط متقابـل، انسـان ها الزم مى داننـد کـه رفتـار طـرف مقابـل را به طورکلـى پیش بینـى 
کننـد تـا به مـوازات آن اعمـال خـود را تنظیـم کننـد. در حقیقت آن هـا هنجارهایى را شـناخته 
و بـر پایـه آن فـرض مى کننـد کـه دیگـران هـم آن هـا را فهمیـده، مراعـات خواهنـد کـرد. 
سـرپیچى از چنیـن قواعـدى و عـدم متابعـت از چنیـن هنجارهایـى را دورکیـم بى هنجـارى 
مى نامـد (موسـوى و حیدرپـور مرنـد، 1390: 83). نظریـه بى هنجـارى، تکدیگـرى را نتیجـه 
فشـار اجتماعـى مى دانـد کـه بعضـى از مـردم را وادار بـه کـج روى مى کنـد؛ یعنى فقـر باعث 
گرایـش بـه تکدیگـرى مى شـود (قنـادان، 1389: 205). دورکیم، بى هنجارى نظیـر تکدیگرى 
خیابانـى را به عنـوان آسـیب اجتماعـى مى دانـد کـه مى تـوان آن را مـداوا کـرد. بى هنجارى را 
مى تـوان به عنـوان حسـى تعریـف کـرد کـه در آن فـرد نمى دانـد از او انجـام چـه کارى انتظار 
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مـى رود و ایـن را مى تـوان در کاهـش وجـدان جمعى در انسـجام ارگانیـک ردیابى کـرد، زیرا 
کـه عقیـده جمعـى روشـن و اندکـى وجـود دارد. در ایـن شـرایط، به طورکلى مـردم در جامعه 
سـرگردان هسـتند و لنگرگاه هـاى مشـخص و ایمنـى ندارنـد (ریتـزر، 1390: 50). از نـگاه 
دورکیـم، وقـوع تکدیگـرى نوعى پدیده اى اجتماعى اسـت و نشـان از ضعـف از وجدان جمعى 
و هنجارهـاى اجتماعـى اسـت (دورکیـم، 1391: 100)؛ بنابرایـن نظریـه بى هنجـارى دورکیم، 
نزدیـک بـه مفهـوم تکدیگـرى اسـت و افـراد بـر اسـاس فشـار اجتماعـى که بـه آن هـا وارد 
مى شـود و همچنیـن براثـر انفصـال فرد از نظم جمعى به سـمت تکدیگرى کشـیده مى شـوند.

2. الگوى خرده فرهنگى
برخى جامعه شناسان تکدیگرى را به عنوان همنوایى افراد با خرده فرهنگ هایى مى دانند که به 
آن تعلق دارند. خرده فرهنگ ها، الگویى از ارزش ها، هنجارها و رفتار هستند که در میان گروه 
خاصى به سنت تبدیل مى شود. شین و همکاران (1964) دریافتند افرادى که کج رو مى شوند 
به طورقطع با خرده فرهنگ بزهکارى در ارتباط بوده اند. همچنین جان اودانل (1969) مى نویسد، 
آلبرت  نظر  به  است.  دیگران  با  ارتباط  در  کج رو  که  است  این  از  حاکى  خرده فرهنگ  مفهوم 
کوهن، تکدیگرى اغلب در میان مردان طبقه پایین دیده مى شود. هر چه جوانان طبقه پایین و 
محروم با آن هایى که در خرده فرهنگ بزهکارى هستند، تعامل بیشترى داشته باشند، احتمال 
اینکه این جوانان تعاریف و رفتارهاى آن خرده فرهنگ را یاد بگیرند، بیشتر است. به نظر کوهن، 
افرادى که داراى تعامل دائمى هستند، بزهکاران و افراد ولگرد را به عنوان افراد مهم در نظر 
خود تلقى مى کنند و احتمال بیشترى دارد که خرده فرهنگ بزهکارى را به عنوان راه حل اهداف 
خود بیابند (ویلیامز و مک شین، 1390: 126). ازنظر دیوید ماتزا1 متکدیان در مقام رد و نفى 
ارزش هاى فرهنگى نیستند، بلکه وسیله دلیل تراشى براى اعمال خود است که به طور پنهانى 
در ارزش هاى جامعه وجود دارد. ماتزا سه عامل را در تکدیگرى مؤثر مى داند: 1. بى اثر ساختن 
اهمیت اخالقى قوانین؛ 2. آموختن قبول بزهکارى از هم نشینان و 3. درنهایت اراده ارتکاب به 
بزهکارى که از شدت و دلهره و نیاز به بازسازى شخصیت و خالقیت انسان سرچشمه مى گیرد؛ 
چراکه نیاز به انجام هر کارى براى اثبات شخصیت به شدت در متکدیان وجود دارد (شرمن، 
1388: 46). کالوارد و اوهلین به نوعى به یگانگى اشاره دارند که در آن حالت، متکدیان، افرادى 
اهداف  برخى  به  دستیابى  و  رسیدن  براى  گاهى  افراد  این  مى شوند.  محسوب  شکست خورده 
اجتماعى از طریق رسمى و پذیرفته شده جامعه شکست مى خورند، به عبارت دیگر آن ها به طور 
جمعى براى دستیابى به نیازهایشان نوعى خرده فرهنگ ایجاد مى کنند که در بسیارى از مواقع 
بافرهنگ رسمى و متد جامعه در تضاد و تباین قرار مى گیرد. در این خرده فرهنگ ها استفاده 

1. D.matza.
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از شیوه هاى غیرقانونى و کاربرد خشونت متد مى شود و هنجارشکنى یک راه مقابله بافرهنگى 
در نظر گرفته مى شود که راه هاى پیشرفت را براى آن ها مسدود ساخته است (شرمن، 1388: 
197). آنچه اعضاى این خرده فرهنگ انجام مى دهند به نوعى عکس العمل در برابر جامعه اى 
است که انتخاب دیگرى براى آن ها باقى نگذاشته است. هر جامعه اى براى حفظ و ثبات امنیت، 
آسایش و ماندگارى خود مجموعه اى از هنجارها را در طول تاریخ مى سازد این هنجارها البته 
به نسبت زمان و مکان و خصوصیات انسانى از جامعه اى به جامعه دیگر متفاوت خواهد بود، 
ضمن آنکه با گذشت زمان ما با تغییرات در ساختار و هنجارهاى اجتماعى روبه رو مى شویم، 
در این میان هر رفتارى که در جامعه برخالف هنجارها و مقررات پذیرفته شده باشد، از طرف 
سایرین، آن فرد مرتکب کج رفتارى شده و او به عنوان یک کج رو شناخته خواهد شد. نظریات 
خرده فرهنگ  یا  بى هنجارى  نظریه هاى  زمره  در  درمجموع  اوهلین  و  کالوارد  کوهن،  مرتن، 
ابزارهاى  و  اجتماعى  شکاف  انسان ها  کج رفتارى  اصلى  دلیل  مرتن  اعتقاد  به  مى گیرند.  قرار 
که  مى کند  اضافه  مرتن  نظریه  به  نیز  را  مسئله  این  کوهن  است.  جامعه  در  آن ها  به  رسیدن 
به  منجر  ابزار  و  اهداف  بین  شکاف  شوند،  منزلتى  ناکامى  دچار  جامعه  انسان ها در  که  زمانى 
تکدیگرى انسان ها مى شود. نظریه هاى فرهنگى ثابت کرده اند که جهت دهى ارزشى در اشاعه 
و گرایش تکدیگرى مؤثر است، بدین معنا که ارزش هاى جامعه مبنى بر دستگیرى از متکدیان 
بر گسترش دامنه و روحیه تکدیگرى و شمار متکدیان بسیار تأثیرگذار بوده است. نظریه هاى 
مربوط به فرهنگ شهرى نشان داده است که گدایان از طریق کار، آموزش و تعلیم گدایى را 
به صورت حرفه اى و تخصصى مى آموزند. همچنین با توجه به دیدگاه پارك افراد مهاجر آمادگى 
بیشترى براى گرایش به تکدیگرى و تمایل کمترى براى ترك آن از خود نشان مى دهند. در 
چارچوب این رویکرد، سیمپسون و ویلسون برآنند که پایگاه اجتماعى یک محله و نسبت وقوع 
جرم در آن، صرف نظر از پایگاه اجتماعى و اقتصادى فرد بر احتمال درگیر شدن او در تکدیگرى 
اثر مى گذارد. احتمال این درگیرى براى افرادى که از خانواده هاى کم درآمد و برخاسته از منطقه 
آکنده از جرم زندگى مى کنند. بسیار بیشتر از فردى است که همین ویژگى ها را دارد، اما در 
محله اى ساکن است که جرم در آن کمتر اتفاق مى افتد (سلیمى و داورى، 1386: 343). مرتن 
علت تکدیگرى را به بى هنجار شدن شرایط اجتماع نسبت مى دهد. به نظر او اگر جهت رسیدن 
به اهداف مهم فرهنگى، راه هاى مناسب فراهم نباشد، فرد به ناچار به تکدیگرى روى مى آورد 
(ستوده، 1390: 128). از نگاه مرتن، اعضاى قشر پایین اجتماعى، به احتمال زیاد نمى توانند از 
گذران  جهت  لذا  کنند،  پیدا  دست  خود  اهداف  به  جامعه  موردقبول  عادى  راه هاى  و  مسیرها 
زندگى، چاره اى جزء تکدیگرى ندارند. پس تکدیگرى زاییده روابط اجتماعى و کارکرد نامناسب 
در نهادهاى اجتماعى است. ازنظر مرتن، کارکرد به عنوان پیامد مشاهده پذیرى تعریف مى شود 
که به تطبیق یا سازگارى یک نظام خاص کمک کند. درحالى که یک نهاد مى تواند پیامدهاى 
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منفى براى ساختار اجتماعى داشته باشد که آن را کژکارکردى نامیده است. درست همان گونه 
که ساختار یا نهادها مى توانند به حفظ سایر بخش هاى نظام اجتماعى کمک کنند مى توانند براى 
آن ها پیامدهاى منفى نیز داشته باشد. آن ها مى توانند تأثیر زیان بار بر توانایى تطبیق یا سازگارى 
آن بخش داشته باشند (ریتزر، 1390: 141). پس انحراف ناشى از عدم تعادل در نظام اجتماعى 
است که طبق آن اهداف فرهنگى با وسایل و ابزار رسیدن به آن در تعارض است؛ بنابراین هر 
بار که انحراف از هنجارها مشاهده شود، نشانهٴ آن است که اتحاد بین اهداف فرهنگى و راه هاى 
نهاده شده، گسسته شده است (سخاوت، 1388: 56). همچنین وى بى هنجارى را به فشارى 
اطالق مى کند که وقتى هنجارهاى پذیرفته شده با واقعیت اجتماعى در ستیزند، بر رفتار افراد 
وارد مى آید (گیدنز، 1385: 170)؛ بنابراین بر طبق دیدگاه مرتن، فشارهاى ساختارى- اجتماعى 
که جامعه بر افراد وارد مى کند زمینه ساز تکدیگرى است و همچنین با توجه به اینکه همه جوامع 
بر توفیقات مادى در زندگى تأکید دارند و طبقات فردوست چون فرصت کمترى براى رسیدن به 
نیازهاى خود دارند به سمت تکدیگرى کشیده مى شوند. از سوى دیگر، چون واکنش همه افراد 
نسبت به فشارهاى وارده اجتماعى به علت دسترسى نداشتن به فرصت هاى مشروع براى تحقق 
تکدیگرى  اجتماعى  مقبول  اهداف  به  دستیابى  براى  فرودستان  همه  و  نیست  مشابه  اهداف، 

نمى کنند، مرتن پنج واکنش بین ارزش ها و وسایل دستیابى به آن را تشخیص مى دهد:
1. هم نوایان یا به هنجارگراها: گروهى که اهداف، ارزش هاى فرهنگى، وسایل رسمى و مشروع 

جهت نیل به آن را پذیرفته اند.
و  وسایل  لیکن  مى پذیرند،  را  جامعه  فرهنگى  اهداف  که  کسانى  بدعت گذاران:  یا  نوآوران   .2
ابزار مشروع جهت رسیدن به آن را نمى پذیرند و از وسایل غیر مشروع و غیرقانونى براى 

دستیابى به اهداف استفاده مى کنند (فرجاد، 1390: 23).
3. مناسک گرایان: کسانى که وسایل و ابزار قانونى و رسمى را براى رسیدن به اهداف فرهنگى 
است،  مهم  آن ها  براى  آنچه  مى کنند.  رد  را  اهداف  آن  خود  لیکن  مى پذیرند،  را  جامعه 

آداب ورسوم و تشریفات است.
4. انزواگرایان: افرادى هستند که هم اهداف فرهنگى و نیز هم وسایل دستیابى به آن ها را رد 
مى کنند. درواقع آن ها یا از جامعه طردشده اند یا خود از جامعه کناره گیرى کرده اند. ولگردان 

و معتادان جزء این گروه محسوب مى شوند.
5. طغیانگرایـان: کسـانى هسـتند کـه هـم اهـداف فرهنگـى و هـم وسـایل دسـتیابى بـه آن ها 
را رد مى کننـد. لیکـن برخـالف انزواگرایانـه بـدون هـدف نیسـتند، بلکـه راه هـا و اهدافى را 
به عنـوان جایگزیـن آن هـا معرفـى مى کننـد. به طور خالصـه ایـن نظریه وجود آسـیب هاى 
اجتماعـى را ناشـى از فشـارهاى کالن و خـرد بـه افـراد جامعـه در نظـر مى گیرد (محسـنى 

تبریـزى، 1383: 53).
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3. نظریه بى سازمانى اجتماعى
از منظر جامعه شناختى، گدایى زاییده فقر اقتصادى بوده و از طرفى تبدیل به فرهنگ شده است. 
ساختار فقر اقتصادى، فقدان درآمد کافى و فشار اقتصادى منجر به کشانده شدن افراد به گدایى 
مى شوند. از طرفى با شروع شغل گدایى، فرد به این حرفه عادت نموده و ترفند و تخصص 
در  وى  مى کند.  دشوار  برایش  را  گدایى  دنیاى  از  خروج  که  مى آورد  دست  به  آن  در  ویژه اى 
نگاه خود از منظر جامعه گدایى است که باید گدایى کند. شهرهاى پرجمعیت به خاطر شکاف 
طبقاتى، فاصله فقیر و غنى، فقدان نظارت اجتماعى، افزایش افراد غریب و ناآشنا، افراد را به 
گدایى سوق مى دهد. معموًال متکدیان جوان در مکان ها یا شهرهاى ناآشنا متوسل به گدایى 
اعتماد،  فقدان  اجتماعى،  روابط  زاییده  اجتماعى  فقر  مطلق، 1381: 193).  (حاجیان  مى گردند 
فرهنگ  لوئیس،  اسکار  دید  از  است.  جامعه  نامناسب  ساختار  و  اجتماعى  شبکه هاى  تضعیف 
فقر به عنوان صفت درهم تنیده اجتماعى، اقتصادى و روان شناختى است که ویژگى آن باعث 
بیکارى طوالنى، تزلزل در روابط خانوادگى، درماندگى و احساس وابستگى به دیگران و پایین 
جامعه  از  بیگانگى  و  اعتمادبه نفس  دادن  دست  از  درنهایت  و  اجتماعى  مشارکت  سطح  بودن 
مى شود (رضوى، 1377: 101). فقر اجتماعى مى تواند به پدیده ارثى نیز تبدیل شود. افرادى 
که در خانواده اى با شرایط فقیر متولد مى شوند، شرایط بسیار سختى براى تحرك اجتماعى در 
مقایسه با فردى که در شرایط خانواده مرفه متولد مى شود، خواهند داشت، همین امر به متکدى 
شدن یا پرسه زنى در خیابان منجر مى شود. وضعیت متکدى تابعى از شرایط اقتصادى است که 
براى فرار از فشار مالى اتخاذ مى گردد Memphis, 2010: 56)). وجود لباس هاى مندرس، 
داشتن  و  اعتمادبه نفس  فقدان  بى منزلتى،  حس  دیگران،  با  اجتماعى  فاصله  ژولیده،  تیپ هاى 
نگرش خصمانه از ویژگى این افراد است (Hasan Khan & Shamshad, 2014). فرهنگ 
فقر، شغل خیابانى و اقدام به کارهاى پست روزمره را به امرى بدون مسئله در نگاه بیکاران، 
معلوالن و فقرا تبدیل مى کند. متکدیان خود را به صورت خودآگاهانه ستایش نمى کنند، بلکه 
به صورت ناآگاهانه آن را حفظ مى کنند. ازنظر لوئیس، یکى از ویژگى هاى اصلى و مهم این 
فرهنگ، عدم مشارکت اجتماعى است. این شرکت نکردن ناشى از عوامل گوناگونى ازجمله 
است.  بدگمانى  و  ترس  تبعیض،  و  فقرا  نگه داشتن  جدا  اقتصادى،  توانایى هاى  و  منابع  نبود 
خیابان  در  تکدیگرى  دارند.  را  خود  خاص  خرده فرهنگ  و  زندگى  شیوه  متکدیان  حقیقت،  در 
باعث تمسخر زبانى از طرف عموم، آسیب هاى روحى و جسمى از طرف مأموران شهردارى 
و پلیس، آفتاب سوختگى و سرمازدگى در طول شب، سوءاستفاده جنسى و فریب جنسى شده 
خودشان  از  حمایت کننده  داشتن  کوچک،  شغل  شروع  براى  مالى  سرمایه  داشتن  پس  است. 
و فرزندانشان، داشتن شغل و پناهگاه از آرزوهاى گدایان است و عواملى همچون فقر مالى، 
شیوع گدایى  از عوامل  مهاجرت، ناهمگونى قومى، بیکارى، معلولیت جسمانى و بى اعتمادى 

(Namwata Mgabo, 2014) هست
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4. نظریه فقر فرهنگى
فرهنگى شدن تکدیگرى، جلوه اى از ظهور فقر بى سامانى است که در آن، مردم در یک چرخه 
اجتماعى طبقاتى، گریزى به غیراز سوق یافتن به کارهاى بى منزلت ندارند. متکدیان این طیف، 
رفتارهاى جنسى، مصرف الکل، خریدوفروش مواد مخدر، کلیه فروشى، فرزند فروشى و کنش هاى 
ناشایست را جزء فعالیت هاى اجتماعى مى دانند که مقبولیت فرهنگى دارد. گدایى تا زمانى که 
خواهد  باقى  فرهنگى  معضلى  به عنوان  دهند،  ادامه  را  آن ها  به  پول  دادن  و  ترحم  حس  مردم 
ماند. در این حالت آن ها عدم نیاز به کار کردن و تالش ننمودن در گدا را ترویج خواهند داد 
Ogunkan, 2009: 301)). متکدیان گروه بسیار قابل تمایز از سایر مردم، اشخاص روانه شده 
در خیابان هاى در مناطق شهرى هستند. برخى ها معتقدند که گدایان باید تقاضا کنند، زیرا آن ها 
اما   ،(Graser, 2000: 8) دارند  کمک  این  به  نیاز  و  رانده شده  امنیت  اجتماعى  شبکه هاى  از 
گروهى دیگر بر این باور دارند که گدایان مبلغ زیادى از پول را براى مصرف موارد غیرضرورى 
بزهکارانه  فعالیت هاى  نمودن  تسهیل  نوعى  گروهى  چنین  به  کردن  کمک  و  مى کنند  هزینه 
سه  با  فقر  دیگر،  سوى  از   (Stackhouse,1999:32; Evans Barer,1994: 2) آن هاست 
(راغفر،  مى شود  تعریف  اجتماعى  طرد  بر  مبتنى  رویکرد  و  درآمدى  رویکرد  قابلیتى،  رویکرد 
1384: 256). فقر به معناى محرومیت از نیازهاى اولیه زندگى یا نبود این نیازهاست (کمالى، 
  Kanbur &) مى گیرد  قرار  فرهنگى  و  اقتصادى  فقر  با  ارتباط  در  تکدیگرى   .(76  :1383
مورد  ازجمله  مواردى  شامل  را  فقر  فرهنگ  متکدیان  ویژگى  محققان   .(Venables , 2005
سوءاستفاده قرار گرفتن توسط دیگران در قدرت؛ فقدان توانمندى؛ طردشدگى؛ فقدان امنیت؛ 
فقدان توانایى و محدودیت در آن؛ ضعف جسمانى؛ معیشت خطرناك؛ فقدان یا ضعف مهارت در 
روابط اجتماعى و ضعف مشارکت در سازمان هاى مدنى (Moore, 2007) مى داند. درمجموع، 
متکدیان همان فقرایى هستند که فاقد مهارت در مناسبات اجتماعى و تعیین جایگاه خود در 
جامعه هستند. پس تکدیگرى، بعدى کامًال انسانى داشته و غیر از مسئله غذا و معیشت، ابعاد 
منزلت اجتماعى، احترام، تشخص، نگرش مناسب و توان مشارکت در مسائل مدنى را شامل 
مى شود و یا ازنظر توسعه انسانى به معناى محروم شدن از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن 
و نیز نبود فرصت براى زندگى شرافتمندانه است (شادى طلب و همکاران، 1384: 34). افراد 
بى خانمان فقیر، به گدایى روى مى آورند (Stark, 1992: 17) اما همه بى خانمان ها، مردمى 
متکدى نیستند. گدایان به عنوان افرادى تعریف مى شوند که تقاضاى دریافت پول از اشخاص 
مى کنند. به ویژه افرادى که در خیابان موزیک مى زنند، یا آن هایى که شیشه ماشین مردم را تمیز 
مى کنند، جزء ترویج کننده تکدیگرى هستند، زیرا که اکثر آن ها در شرایط وخیم فقر فرهنگ 
و  سیگار  الکلى،  مواد  براى  را  خود  پول  آن ها  اکثر  که  است  داده  نشان  یافته ها  مى برند.  بسر 
تکدیگرى   ،(2010) کومار  دیدگاه  از   (Hwang, 2001) .مى کنند صرف  غیرمجاز،  داروهاى 
نوعى داغ ننگ اجتماعى است که على رغم توسعه جامعه به شدت رو به افزایش است. یکى از 
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سازوکارهاى پایان دادن به زندگى خیابانى متکدیان شهرى، مشورت، نشست وبرخاست و ارائه 
مشاوره به آن هاست، با ایجاد اعتمادبه نفس، تلقین امید به آینده و تغییر نگرش آن ها نسبت به 
زندگى، مى توان به آن ها کمک کرد تا انتخابى معقوالنه و مناسب براى داشتن طرحى براى 
 .(Namwata, Mgabo., 2014: 183) آینده و آرزوهاى خود و خروج از چرخه گدایى داشته باشند
فقدان شناخت دقیق از انواع متکدیان و خصیصه هاى آن، سازوکار برچیدن آن ها از سطح شهر 
مشکالت  ازجمله فقر، بیکارى،  عواملى  مواجه نمود و  مشکل  با  را  برنامه ریزان دولتى  توسط 
جسمانى، فوت والدین، گسیختگى خانوادگى، انسجام اجتماعى و نظارت اجتماعى در گرایش 
به تکدیگرى خیابانى تأثیرگذار بوده است Baltazar., 2012)). تکدیگرى معضلى اجتماعى 
و  افراد  بین  در  پیچیده  حقارت  احساس  افزایش  ازجمله  روانى  اثرات  داراى  نه تنها  که  است 
شبکه خویشاوندى او، ایجاد مى کند، بلکه گدایى به عنوان یک معضل بیکارى، بر روى ساختار 
جغرافیایى و اجتماعى مناطق شهرى تأثیر خواهد گذاشت. پس شبکه اى از عوامل پیچیده و 
در هم تنیده بر این متغیر اثرگذار است. متکدیان از مشارکت در شبکه اجتماعى رانده شده و 
در حاشیه به سر مى برند (Ahamdi, 2010). براى آن ها سیاست گذارى، برنامه ها و تحوالت 
دنیاى پیرامون معنا و مفهومى ندارند. مارکس چنین گروهى را لومپن پرولتاریا یا مفت خوران 
جامعه نامید. این گروه منتظر وقوع اتفاق و بهره بردارى از آن به نفع خود بدون داشتن نقشى 
قادر  افراد  یعنى  اجتماعى  طرد  هستند.  اجتماعى  مشارکت  از  ناتوان  آن ها  پس  هستند.  مؤثر 
به مشارکت در اجتماع نیستند و درجایى اتفاق مى افتد که افراد و گروه ها به طور غیرارادى از 
فرصت مشارکت در امور اجتماعى محروم مى شوند (غفارى و تاج الدین، 1384: 40). اوگانکن 
و  فقر1  باطل  دور  مفهوم  با  اجتماعى  پدیده  به عنوان  را  خیابانى  تکدیگرى   ،(2009) فول  و 
ساختى - کارکردگرایى، تبیین کرده اند. طبق نظریه دور باطل فقر، تداوم فقر در جامعه باعث 
امرى  به  گدایى  دیگر،  نسلى  به  نسلى  از  گذر  با  مى شود.  فقر  خرده فرهنگ  پایدارى  و  ایجاد 
این  در  مى سازد.  مهیا  شهروندان  در  را  تکدیگرى  زمینه  که  مى شود  تبدیل  نهادینه  و  درونى 
حالت، عدم توانایى متکدیان براى شکستن این چرخه و الهام گرفتن نگرش و بینشى نو به 
دنیاى پیرامون در افزایش تکدیگرى بسیار تأثیر دارد و دیگر ویژگى چون فقدان مهارت، فقدان 
اعتمادبه نفس، نبود حمایت و پشتیبانى، طرد از بازار کار، فقدان سرمایه فیزیکى و پایین بودن 
عوامل  با  که  است  پدیده اى  تکدیگرى  مى کند.  ایجاد  را  تکدیگرى  زمینه  تحصیالت،  سطح 
متعدد اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در سطح خرد و کالن مرتبط است؛ یعنى عواملى همچون 
ماهیت شهر، مذهبى بودن، مهاجرپذیرى و ویژگى متکدیان مانند وضیعت جسمانى نامناسب، 
سطح تحصیالت پایین، نابسامانى خانوادگى، فقدان قابلیت پایه اى و فقر و بیکارى آنان از عوامل 
تعیین کننده اى هستند که یکدیگر را تقویت مى کند و به بروز شرایط درماندگى و پذیرش نقش 

1. Vicious Circle Of Poverty And Functionalist.
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تکدیگرى مى انجامند. همچنین مطالعات متعدد نشان داده است که پذیرش نقش تکدیگرى 
از طریق فرایند اجتماعى ـ روانى تحقیرکننده عزت نفس عادى شده و استمرار پیداکرده است 
(شکورى و معتمدى، 1391: 23). تکدیگرى به عنوان پدیده اجتماعى زاییده عواملى ازجمله، 
فقر (واقعى یا خیالى)، مذهب، ناتوانى جسمانى، فرهنگ، مصیبت ها، جنگ مدنى، عادت هاى 
رفتارى نامناسب (مثل اعتیاد به دارو، الکل و مواد مخدر)، پیشینه خانوادگى، فقدان مهاجرت 
روستا – شهرى، بى نظمى اجتماعى، ناهمگونى قومى، فرسایش سرمایه اجتماعى و بى سازمانى 
 Aman, 2006; Ogunkan, & Fawole, 2009; Namwata, Mgabo) است  اجتماعى 
محیط  که  مى دارد  بیان  تکدیگرى  تبیین  براى  شکسته  پنجره  تئورى   (& Dimoso, 2011
اجتماعى شهرى نقش بسیار مهمى در شکل گیرى رفتار و نگرش افراد دارد، یعنى غفلت هاى 
کوچک مقیاس، همچون بر جاى گذاشتن یک پنجره شکسته و تعبیه نشده، گویاى پیام زوال 
و بى تفاوتى است و این مسئله سرانجام به جرم و جنایات بزرگ ترى نظیر شیوع تکدیگرى 
مى انجامد. این نظریه بر اهمیت حیاتى حفاظت از محیط به عنوان شاخصى فیزیکى براى سطوح 
همبستگى و انسجام اجتماعى و کنترل غیررسمى تأکید کرده است. فرض اساسى در این نظریه 
این است که رسیدگى نکردن به جرائم جزئى، نظیر دیوارنویسى، زباله ریختن در معابر عمومى، 
گدایى و روسپى گرى، باعث تضعیف موقعیت محله و ارتکاب جرائم جدى تر خواهد شد (دیلینى، 
1391: 165). رامسى (1989: 2) نشان مى دهد که رفتار غیر مدنى نظیر مصرف الکل، گدایى 
کردن و پرسه زنى در محیط عمومى یا رفتار مست مى تواند اثرهاى نامطلوبى بر ساکنان داشته 
باشد و به افزایش ترس از جرم کمک کند. وجود گداها، مست ها و خرابکارها در افزایش جرم 
تأثیر دارند.(Mathews, 1992) تحقیقات نشان مى دهد که بى نزاکتى محله یکى از عوامل 
اصلى تکدیگرى است. مناطقى که با فقر نظارت طبیعى مواجه است، فرصت انجام جرم را مهیا 

.(Doran & Liz, 2005: 9) مى کند

5. نظریه کنترل اجتماعى
کنتـرل اجتماعـى با اولین گام هاى انسـان ها به سـوى تکوین جامعـه پدید مى آید و هیـچ جامعه اى 
از آن روى گـردان نیسـت (آرام و قنبـرى، 1394: 64) بـر اسـاس نظریـه کنتـرل اجتماعـى، همـه 
مـردم پتانسـیل گرایـش به تکدیگـرى را دارنـد و جامعه مدرن فرصت هاى بسـیارى بـراى فعالیت 
غیرقانونى را فراهم آورده اسـت Siegel, 2008)). نظریه کنترل توسـط هیرشـى صورت بندى شده 
اسـت. ایـن نظریـه بیـان مى کند کسـانى که به اجتمـاع خود دل بسـتگى دارنـد، تمایـل به تبعیت 
از مقـررات آن را نیـز دارنـد، امـا کسـانى کـه از اجتمـاع خـود بریده انـد، ممکن اسـت بـه نقض آن 
مقـررات تمایل داشـته باشـند (Sandler, 2001). طبـق رویکرد کنترل اجتماعى میـزان تعهد فرد 
بـه جامعـه، عامـل تعیین کننده در تکدیگرى هسـت. هیرشـى قیدوبندهـاى کنترل اجتماعـى را در 
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چهـار بعـد وابسـتگى، تعهد، مشـغولیت و عقایـد مى داند. ترواس هیرشـى تکدیگـرى را بى توجهى 
بـه قیدوبندهـاى اجتماعى و عدم کنتـرل اجتماعى مى دانـد (فرجـاد، 1390: 88). خودکنترلى پایین 
جامعـه، نبـود توزیع مناسـب امکانات سـاختارى و بحران در علقـه پیوندى در بـروز تکدیگرى مؤثر 
اسـت (Vera &Moon, 2013);. یعنـى فهـم روش هـاى درونـى و بیرونى کنتـرل اجتماعى در 
تحلیـل تکدیگـرى حائـز اهمیـت اسـت (علیوردى نیـا، 1389: 87). افرادى کـه پیوند محکمى 
بـا والدیـن، خانـواده و نظـام جمعـى دارنـد، درگیـر رفتـار مجرمانـه نمى شـوند، یعنى هیرشـى 
علـت همنوایـى افـراد بـا هنجارهـاى اجتماعى را پیونـد اجتماعى آن ها دانسـته اسـت. به نظر 
وى پیونـد میـان فـرد و جامعـه مهم تریـن علـت همنوایـى و عامـل اصلـى کنتـرل رفتارهاى 
فـردى اسـت و ضعـف پیونـد علـت اصلـى کج رفتـارى اسـت. افـرادى کـه تعهـد و ارتباطات 
محکمـى بـا جمـع دارنـد کمتـر درگیـر رفتـار متکدیانه مى شـوند؛ بنابرایـن هنگامى کـه تعهد 
فـرد بـه جامعـه ضعیف باشـد یـا از بین بـرود، کـج روى به وجـود مى آیـد. نظریه هـاى کنترل 
اجتماعـى، محیـط اجتماعـى را عامـل بزهـکارى مى داننـد. بزهـکاران رفتارهـاى نابهنجـار را 
از محیـط مى آموزنـد. بـه نظـر رایـس عـدم کنترل هـاى درونـى در دوران طفولیـت کـه از 
خانـواده، اقـوام و خویشـاوندان متأثر اسـت، سـبب بزهـکارى آن هـا در بزرگ سـالى مى گردد. 
تنهـا خانواده هـا و فرهنگ هـاى مسـتحکم مى تواننـد به طـور اساسـى از تکدیگـرى جلوگیرى 
کننـد؛ بنابرایـن سسـتى خانواده هـا، عدم وجـود نظـارت اجتماعـى و فرهنگ اصیـل، مى تواند 
سـبب فروپاشـى کنتـرل اجتماعـى شـود و درنهایـت گرایـش بـه تکدیگـرى را در افـراد فقیر 
و کـج رو را تقویـت کنـد. طبقـه نظریـه کنتـرل، هرانـدازه نظـارت اجتماعـى ضعیف تر شـوند، 
ضعـف تعهـد بـه همـراه بى سـامانى اجتماعـى منجـر به ظهـور فرهنـگ تکدیگـرى مى گردد 
(Hagan, 1994). کنتـرل اجتماعـى بـه شـیوه اى اطالق مى شـود کـه جامعه براى واداشـتن 
اعضایـش بـه همنوایـى بـه کار مى بـرد. دورکیـم بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر در جامعـه اى 
همبسـتگى اجتماعـى قـوى باشـد، اعضـاى آن احتمـاًال باارزش هـا و هنجارهـاى اجتماعـى 
هم نـوا مى شـوند، لیکـن اگـر همبسـتگى اجتماعـى ضعیف باشـد ممکن اسـت مردم به سـوى 
رفتـار مجرمانـه کشـیده شـوند. پـس افـرادى کـه بـا اجتمـاع خودهمبسـتگى دارنـد، تمایـل 
بـه تبعیـت از مقـررات و بالعکـس کسـانى کـه از اجتمـاع خـود بریده انـد، تمایـل بـه نقـض 
مقـررات دارنـد؛ بنابرایـن کج روى ها بـا توجه بـه سـاختارهاى اجتماعى، اقتصـادى و فرهنگى 
بـا یکدیگـر متفاوت انـد (سـتوده، 1390: 137). طبـق ایـن دیـدگاه همه افـراد انگیـزه ارتکاب 
رفتارهـاى انحرافـى را دارنـد و بـه ایـن دلیل عواملـى مثل فقـر، معلولیت، بیـکارى و ... باعث 
رفتـن بـه سـمت تکدیگرى مى شـود، بایـد پیوند اجتماعـى میان فـرد و جامعـه را محکم کرد 

و ضعـف ایـن پیونـد باعـث گرایش افـراد به تکدیگرى شـده اسـت.
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روش پژوهش
روش تحقیق به ابزارهاى رسیدن به پاسخ پژوهش اطالق مى شود و به طورکلى به دودسته 
کمى و کیفى دسته بندى مى شود، پژوهش کمى براى سنجش نگرش، نظرسنجى و گرایش 
و تمایالت شهروندان در قالب پرسشنامه و کیفى با تجارب زیسته، مصاحبه و تحلیل متون و 
مراجعه به اسناد و مطالب تاریخى صورت مى گیرد. این پژوهش از نوع کیفى و ابزار آن مرور 
سیستماتیک است. در مرور سیستماتیک که جزئى از پژوهش هاى غیر مزاحم تلقى مى شود، 
محقق براى پاسخ به سؤاالت فلسفى و نظرى خود به یافته هاى پیشین ازجمله کتب، مقاالت، 
مى کند.  مراجعه  است،  گرفته  صورت  سایرین  که توسط  تحقیقى  طرح هاى  و  پژوهشى  اسناد 
روش نمونه گیرى از نوع تمام شمارى و تعمدى بوده است، محقق سعى کرده با مراجعه به 
«تکدى،  کلیدواژه  سرچ  با  ایران؛  علمى  پایگاه هاى  و  داك  ایران  ایران،  مگ  نورمگز،  سایت 
متکدى، تکدیگرى» مقاالت مرتبط با جمع آورى و بعد از غربال و کنترل آن، به دسته بندى و 

تحلیل آن بپردازد.

یافته هاى پژوهش
 مرورى بر سابقه پدیده تکدیگرى

تکدیگرى، یک پدیده اجتماعى نوظهورى نیست، بلکه قدمت آن به تاریخ شکل گیرى اجتماعات 
انسانى برمى گردد (اسماعیلى، 1391: 71) و در جوامع انسانى از قبل موجود بوده و در تاریخ 
جوامع ثبت شده است. اولین بار در یونان باستان (Cavallo, 1997)  و بریتانیا به شکل رسمى 
در خیابان ها ظاهر شده اند (Jackson, 2008). گدایى سابقه دیرینه اى در تاریخ جهان دارد و در 
دوره هاى مختلف تاریخى نمونه هایى از آن ثبت شده است. در اروپا از وجود تکدیگرى به سال 
368 میالدى اشاره مى کنند که در آن ساکسون ها بر انگلستان امروزى حکومت داشتند و در 
بین آنان گدایى رواج داشته است. طبق مدارك موجود، اولین نشانه هایى که در تاریخ از گدایى 
حرفه اى دیده مى شود، مربوط به سال 368 میالدى است. در آن عصر ساکسون ها بر انگلیس 
فعلى حکومت مى کردند که در آن جامعه به طبقات چندى تقسیم مى شد و پایین ترین آن ها 
غالمان و بردگان بودند. برده ها خود به دو گونه بوده اند، برده هاى مادرزاد و یا اشخاصى که به 
علل مختلف از قبیل ارتکاب جرائم دستگیر و محکوم به بردگى مى شدند. برده هاى دیگرى نیز 
وجود داشتند که از اسیران جنگى به شمار مى آمدند. برده هاى مذکور که به نحو شدیدى تحت 
تأثیر و شکنجه اربابان و فرمانروایان آن زمان بودند، تاب و تحمل چنین فشارى را نداشتند و 
اغلب آن ها در فرصت هاى مناسب از نزد اربابان فرار و به صومعه پناه مى بردند. از این بردگان 
فتح  از  پس  مى کردند.  انتخاب  را  گدایى  نیز  برخى  و  نموده  پیشه  راهزنى  و  دزدى  عده اى 
انگلستان توسط نرمان ها و جایگزینى آن ها هیچ برده اى حق نداشت. سرزمین انگلستان را ترك 
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و به دزدى و تکدى روى آورد. این اولین مبارزه اى است که در تاریخ اروپا علیه متکدیان شکل 
گرفت. در قرن شانزده نیز سوابقى از پدیده تکدیگرى در مصر به چشم مى خورد. نوشته هایى 
نیز از گدایان و فقراى قبرس وجود دارد که مربوط به قرن چهاردهم میالدى و معلول مهاجرت 
کولیان به این دو کشور بوده است (منتظر قائم، 1386: 60). در کشور فرانسه نیز تکدیگرى 
بنام  سازمانى  کشور،  این  در   18 قرن  در  متکدیان  دارد.  خاصى  تاریخى  سابقه اى  و  شکل 
ژنده پوشان پاریسى داشته اند. این سازمان افراد خّیر را شناسایى مى کرد و برنامهٴ سازمان یافته اى 
براى جمع آورى پول آنان ترتیب مى داد. مقررات خاصى براى این سازمان حاکم بود و عضویت 
در آن تابع مقررات و آداب به خصوصى بود. در سال 1808 میالدى مراکز نگهدارى از متکدیان 
در فرانسه تأسیس شد و در مجازات هاى متکدیان و ولگردها تجدیدنظرهایى به عمل آمد. در 
قرن اخیر اردوى کار بین المللى در سال 1920 میالدى در شمال فرانسه تأسیس شد که در 
آن متکدیان برنامه کارى مشخصى داشتند. این اردوگاه در امر ساختمان سازى، جاده سازى و 
ترمیم جاده، پل و ساختمان ها، متکدیان را به کار مى گماشت در کشورهاى اتریش، لهستان، 
چکسلواکى، انگلستان، دانمارك، سوئد، فنالند، بلژیک و کانادا نیز براى متکدیان اردوگاه هاى 

کار اجبارى وجود داشته است.
 در ایران، اداره بلدیه در سال 1325 طبق قانون بلدیه موظف به مراقبت در رفع  تکدیگرى 
مى شود. در جمادى اول 1325 هجرى تکدى و ولگردى، جرم محسوب مى شد. قانون مذکور 
در ماده 277 شرط قابل تعقیب بودن گدایان را داشتن صحت مزاج و تمکن از اختیار شغل قرار 
داده و در موارد 228 و 229، تهدید، دشنام، داخل شدن به منزل بدون اجازه صاحب آن یا 
اهل خانه، به تزویر خود را علیل، مریض و عاجز نمایش دادن و اطفال صغیر را براى تکدى به 
کار بردن را براى جرم گدایى معین مى کند (روزبهانى، 1394: 55). آنچه از شواهد و مدارك 
پیداست، براى اولین بار در سال 1328 دولت مصوبه اى براى جمع آورى و نگهدارى گدایان 
تصویب کرد. بعدازآن به ترتیب در سال هاى 1334 و سپس 1337 مجلس قانونى را تصویب 
نمود که بر مبناى آن باید بر فروش بنزین عوارضى جهت کمک به مستمندان وضع شده و 
وصول گردد. بر اساس همین قانون تا سال 1347 مکان هایى در شهرهاى کرج، تهران، مشهد 
و چند شهر دیگر براى نگهدارى و فعال کردن متکدیان دستگیرشده ایجادشده و به فعالیت 
پرداختند. اغلب فعالیت ها و کارها در زمینه آهنگرى، قالى بافى، نجارى، حصیربافى و لوله کشى 
بوده است؛ اما به مرور و بعد از گذشت چند سال این طرح مسکوت ماند. البته قوانین دیگرى 
ازجمله قانون مجازات عمومى به تصویب رسید. طبق ماده 273 کسانى که وسیله معاش دارند 
و از روى بى قیدى و تنبلى درصدد تهیه کار براى خود برنمى آیند، ولگرد محسوب مى شوند؛ 
هست  ماه  تا 3  روز  از 11  حبس  نیز  آن  مجازات  و  قانون  خالف  تکدى  و  ولگردى  بنابراین 
(حاجیان مطلق، 1381: 205). پس از پیروزى انقالب اسالمى، اولین بار مسئله تکدیگرى در 
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سال هاى بین 60 تا 62 مطرح شد. بعدازآن در سال 1373 به پیشنهاد دفتر امور اجتماعى وزارت 
کشور طرحى با عنوان «طرح جمع آورى متکدیان و ولگردان» در دولت ارائه شد. بعدازآن در 
سال 1375 با طرح قانون مجازات اسالمى در ارتباط با برخورد با متکدیان دربند «س» قانون 
بودجه، اعتبارات مالى براى برخورد با تکدیگرى در نظر گرفته شد (کچوئیان فرد، 1386: 251).

و  پیشگیرانه  فعالیت هاى  تسهیل  براى  ادارى  عالى  شوراى  که  سال 1378  تا  درمجموع 
برخورد با تکدیگرى در کشور، همچنین جهت ارجاع مسئولیت اجرایى به سازمان هاى مشخص 
با اهدافى معین و معلوم شده و مصوبه اى را صادر کند، هیچ سازمان و مقامى به طور رسمى 
در  است.  بند   8 و  تبصره   3 و  ماده  داراى 15  مصوبه  این  نبود.  معضل  این  پیگیرى  مسئول 
این مصوبه عالوه بر شرح وظایف و عملکرد دستگاه هاى ذى ربط، تمهیداتى نیز براى تأمین 
اعتبارات الزم در قانون بودجه کل کشور براى مدت 5 سال از زمان تصویب و اجراى طرح 
شهردارى ها،  مانند  سازمان هایى  و  دستگاه ها  مصوبه،  این  اساس  بر  است.  پیش بینى شده 
اجتماعى،  امور  و  کار  وزارت  امام،  امداد  کمیته  بهزیستى،  سازمان  دادگسترى،  فرماندارى ها، 
و  وظایف  شرح  اساس  بر  کشور  وزارت  و  استاندارى ها  صداوسیما،  سازمان  انتظامى،  نیروى 
عملکرد سازمانى خود موظف به اجراى مصوبه و همکارى الزم با سایر دستگاه ها و سازمان هاى 

ذى ربط شدند (حاجیان مطلق، 1385: 207).
در جوامع درحال توسعه، بیش از یک سوم متکدیان، پناهگاه کافى ندارند و یک پنجم آن ها 
به آب آشامیدنى سالم و یک هفتم آن ها به خدمات بهداشتى دسترسى ندارند. از 2/2 میلیارد 
افراد با درآمد پایین در جهان، تقریبًا 1 میلیارد از آن ها در فقر یعنى بدون پناهگاه، آب آشامیدنى 
سالم، خدمات بهداشتى بسر مى برند. حدود 121 میلیون کودکان گدا از ادامه تحصیل محروم 
شده اند که اغلب آن ها دختر هستند. علت گدایى این قسم از کودکان در خیابان مبارزه با فقر و 
مبارزه براى زنده ماندن هست. حضور زیاد در محافل عمومى نیز به فرهنگى شدن و شیوع آن 
کمک مى کند (ایاالت کودکان جهان، 2013). استدالل کرده اند که تکدیگرى خیابانى به عنوان 
معضلى اجتماعى که برخاسته از مشخصه هاى اقتصادى – اجتماعى کشورها ازجمله درآمد کم 
و فقر مالى، بیکارى زیاد، افزایش سریع هزینه هاى معیشت، افزایش نرخ جمعیت، ناکارآمدى 
سیاست هاى عمومى، تداوم مهاجرت روستا – شهرى و جابجایى تعدادى از افراد انسانى در شهر 
(رفت وآمدهاى زیاد) هستند. گلوریا و ساموئل1 (2012)، بیان کرده اند که در جهان 850 میلیون 
نفر گرسنه هستند و 2 میلیارد نفر از کمبود مواد معدنى و پروتئینى شدیداً رنج مى برند. وعده 
غذایى اکثر متکدیان خیابانى از غذاى باقى مانده در هتل ها، رستوران، بازار، سطل آشغال، میان 
زباله ها و محل سکونت موقتى افراد در پارك ها یا نیمکت هاى اطراف خیابان به دست مى آید 

.(Namwata. Mgabo. Dimoso, 2012; Demewozu, 2005; Demewozu, 2003)

1. Gloria, O and Samuel.
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وضعیت تکدیگرى در استانهاى کشور
 استان تهران در بین استان هاى کشور، ازنظر تعداد متکدیان در رتبه چهارم و بعد از استان 
قرار  درصد   11 با  فارس  استان  و  درصد   12 با  هرمزگان  درصد،   25 با  رضوى  خراسان 
دارد. همچنین، استان هاى آذرى نشین نسبت به جمعیت خود سهم اندکى از متکدیان را 
داشته اند. این تفاوت آمارى معرف اهمیت مسئله فرهنگى و محیط اجتماعى در بروز این 

پدیده است (کلهر و دغاقله، 1391: 149).
 در ایران عموم متکدیان یعنى نزدیک به 68 درصد مرد هستند. ازنظر سنى در سال هاى اخیر 
سهم گروه هاى سنى کمتر از 20 سال در جمعیت متکدیان افزایش یافته است. در حالت 
کلى، متکدیان بسیار کاهش یافته و از 80/7 درصد در سال 1370 به 28/1 درصد در سال 
1386 رسیده است. همچنین، سهم مجردها از گروه هاى متکدى نیز افزایش یافته است. 
متکدیان هنوز متأهل هستند. عالوه بر آن، درصد افراد داراى معلولیت از  هرچند عموم 
گروه متکدیان کاهش یافته و افراد فاقد معلولیت زیادى نیز به جامعه متکدیان اضافه شده اند. 
درنتیجه در ایران هنوز تکدیگرى پدیده اى مردانه است و علت آن نیز عمومًا فقر و بیکارى 
است. عالوه بر آن افزایش سهم افراد سالم در جمعیت متکدیان، دخالت داشتن دو پدیده 
فقر و بیکارى در گرایش به تکدیگرى را تقویت مى کند (نصرتى نژاد و همکاران، 1392).

 در سرشمارى 1375 یک میلیون و سیصد هزار نفر به عنوان تکدى تلقى شده اند و در بررسى 
در سال 1379 این مقدار به 23 هزار نفر رسیده که 21 هزار نفر آن مرد بوده است. در سال 
1380 این آمار 17 هزار و 300 نفر برآورد شده است (ساروخانى، 1381: 45). آخرین بررسى ها 
نشان مى دهد که یک هزار و 187 نفر متکدى در تهران وجود دارد که 860 نفر مرد، 238 نفر 
زن، 36 نفر کودك دختر و 53 کودك پسر و 132 نفر از متکدیان پاکستانى و افغانى بوده اند. 
درنهایت طبق اعالم وزارت کشور، در سال 1379 این مقدار به 22938 نفر رسیده است که از 
این تعداد 21293 نفر مرد و 1545 نفر زن هستند. آمار متکدیان جمع آورى شده از 28 استان 

در 1380 برابر با 17279 نفر هست (حاجیان مطلق، 1381: 213).
 مطالعات دیگرى نشان مى دهد که از بین متکدیان 75/5 درصد مرد 24/5 درصد زن هستند. 
همچنین بیشترین تعداد متکدیان جمع آورى شده در استان خراسان یعنى بیش از 30 هزار 
متکدى هستند. کم ترین تعداد متکدى نیز مربوط به استان زنجان یعنى 108 نفر است. 
بیشترین تعداد متکدى در صد هزار نفر در استان هرمزگان دیده مى شود (983 نفر در صد 

هزار) و استان زنجان با نسبت 11 نفر در صد هزار نفر کمترین متکدى را دارد.
 از بین متکدیان؛ 192 نفر معادل 76/8 درصد از مرد و 58 نفر معادل 23/3 درصد را زنان تشکیل 
داده اند. 22 نفر معادل 8/8 درصد افراد زیر 20 سال و 154 نفر معادل 61/6 درصد را افراد 
بین (40-20) ساله تشکیل مى دهند. در گروه (60-40) ساله نیز 70 نفر معادل 28 درصد از 
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نمونه را تشکیل داده اند. همچنین 4 نفر معادل 1/6 درصد نیز باالى 60 سال سن داشتند. 
ازنظر وضع تأهل 91 نفر معادل 36/4 درصد متأهل، 61 نفر معادل 24/4 درصد مجرد، 57 نفر 
معادل 22/8 درصد مطلقه و 41 نفر معادل 16/4 درصد فاقد همسر بوده اند. 122 نفر از افراد 
یعنى 48/8 درصد که حدود نیمى از پاسخگویان هستند، بى سواد، 67 نفر معادل 26/8 درصد 
تحصیالت ابتدایى، 41 نفر معادل 16/4 درصد تحصیالت راهنمایى، 9 نفر معادل 3/6 درصد 
تحصیالت دبیرستانى و نهایتاً 11 نفر معادل 4/4 درصد داراى تحصیالت دیپلم و باالتر بودند. 
وضعیت جسمانى 194 نفر معادل 77/6 درصد از متکدیان حاکى از سالمت آن ها داشته است. 
همچنین 25 نفر معادل 10 درصد از متکدیان معلول، 11 نفر معادل 4/4 درصد نابینا و 20 نفر 
معادل 8 درصد از متکدیان اظهار داشته اند که بیمار مى باشند. با توجه به نتایج به دست آمده 
83/6 درصد از متکدیان شب ها را در خانه به سر مى برند و داراى سرپناه هستند. همچنین 
16/4 درصد نیز شب ها را در خیابان (پارك ها، زیر پل و...) مى گذرانند. با توجه به نتایج فوق 
استیجارى، 14/4  خانه  داراى  درصد  شخصى، 53/6  خانه  داراى  متکدیان  از  درصد   15/6
درصد در خانه پدرى زندگى مى کنند و نهایتاً 16/4 درصد از متکدیان نیز هیچ مالکیتى ندارند 
و درواقع بى خانمان و کارتن خواب هستند. همچنین 86 نفر (34/4 درصد) به تنهایى زندگى 
مى کنند و 73 نفر (29/2 درصد) با همه اعضاى خانواده، 23 نفر (9/2 درصد) با همسر خود، 
37 نفر (14/8 درصد) با یکى از والدین و 31 نفر (12/4 درصد) از متکدیان با پدر و مادر خود 
زندگى مى کنند. یافته هاى این پژوهش حاکى از آن است که 39/6 درصد از متکدیان اظهار 
نمودند که قبل از شروع به تکدیگرى داراى شغل دیگرى بوده اند و 60/4 درصد نیز اظهار 

داشته اند که قبل از تکدیگرى شغل و مهارت کار دیگرى را نداشته اند (روزبهانى، 1394).
است،  بیشتر  درصد)   22/73) با  متکدى  زنان  از  درصد)   77/27) با  متکدى  مردان  نسبت   
ازنظر سنى حدود 50 درصد از متکدیان در سنین 50 تا 59 و حدود 37 درصد متکدیان 
نیز در سنین 60 سال به باال و 13/64 درصد از متکدیان در گروه سنى 18 تا 29 قرار 
داشتند و اغلب متکدیان متأهل بوده (90/9) و تنها 9/1 درصد متکدیان را مجردان تشکیل 
مى دادند، 27/27 درصد از متکدیان فاقد هرگونه سوادى بودند و 72/73 درصد از متکدیان 
در حد تحصیالت ابتدایى و راهنمایى سواد داشتند، ازنظر وضعیت جسمانى 54/54 درصد 
از متکدیان را افراد سالم و 45/5 درصد دیگر افرادى بودند که ادعاى معلولیت با (13/64 
درصد) یا بیمارى با (31/82 درصد) تشکیل مى دادند، در زمینه مهارت و تخصص شغلى 37 
درصد متکدیان از مهارت و تخصص شغلى برخوردار بودند و 63 درصد از هرگونه مهارتى 
بى بهره بودند و 45/5 درصد از متکدیان داراى خانواده اى نا به سامان و 54/5 درصد از 
متکدیان از خانواده اى به سامان بودند و 59 درصد از متکدیان مهاجرین و 39 درصد نیز 
از غیر مهاجرین بودند و همچنین 59 درصد از متکدیان تحت تأثیر فقر و بیکارى و 41 
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درصد از روى بیمارى و معلولیت به تکدیگرى روى آوردند (شکورى و معتمدى، 1391).
 49/6 درصد از متکدیان در گروه سنى 7 تا 17 و 37/5 درصد در گروه سنى 18 تا 28 و 12/9 
درصد 29 سال به باالتر قرار داشتند. 58/3 درصد از پاسخگویان را مردان و 41/7 درصد 
از پاسخگویان را زنان تشکیل دادند. 57/2 درصد از پاسخگویان وضعیت خود را مهاجر 
و 42/8 درصد وضعیت خود را غیر مهاجر بیان کردند. 59/2 درصد از پاسخگویان متأهل 
و 40/8 درصد از پاسخگویان مجرد بودند. ازلحاظ تحصیالت 47/4 درصد از پاسخگویان 
بى سواد بودند و ازلحاظ وضعیت جسمانى 68/6 درصد از پاسخگویان سالم و 31/4 درصد 

از پاسخگویان معلول بودند (معینى و جهانبازیان، 1396).
ناچارى  روى  از  افراد  موارد  درصد   74/5 در  و  هستند  متأهل  بررسى شده  متکدیان  اکثر   
سوق  سمت  این  به  مشوق  داشتن  بدون  متکدیان  بیشتر  و  کرده اند  شروع  را  تکدیگرى 
پیداکرده اند (منتظر قائم، 1386: 56). بررسى راجع به متکدیان نشان مى دهد که 40 درصد 
داراى  متکدیان  درصد   50 است.  نفر   5 از  بیش  آن ها  تکفل  تحت  افراد  پاسخگویان،  از 
معلولیت جسمى و ذهنى، 85 درصد نان آور خانواده و 60 درصد از آن ها قبل از شروع به 
تکدیگرى بیکار بوده اند. درمجموع 50 درصد از متکدیان به طور مستقیم فقر و ندارى را 

باعث روى آوردن به تکدیگرى دانسته اند (نریمانى، 1380: 21).
 در سطح شهر تهران 661 نفر متکدیان در زمان صبح و 438 نفر در زمان بعدازظهر، بیشترین درصد 
متکدیان در منطقه 7 (20 درصد) و بیشترین درصد متکدیان در بعدازظهر در منطقه 6 (67/16 
درصد) مشاهده شده اند؛ یعنى 42 درصد متکدیان در مکان هایى به تکدى مى پردازند که پرتردد و 
رفت وآمد باشد و در ضمن مکان هایى که محل مراجعه زیادى داشته باشد از اهمیت زیادى براى 
آن ها برخوردار است. از مجموع افراد موردبررسى 80/5 درصد بى سواد، 17 درصد داراى سواد 
خواندن و نوشتن و کمتر از 1 درصد داراى مدرك تحصیلى دیپلم و باالتر بوده اند. همچنین 17 

درصد از آن ها حداقل یک نفر از اعضاى خانواده شان معتاد هستند (مظفرى، 1379: 11).
 درمجموع، در کل کشور و از سال 1379 - 1386 تعداد 14568 متکدى جمع آورى شده اند که 
76 درصد متکدیان مرد و 24 درصد زن هستند. تعداد متکدیان جمع آورى شده در استان تهران 
10442 نفر است که 81 درصد آن ها مرد و 19 درصد زن هستند. همچنین بعد از استان هاى 
خراسان، هرمزگان و فارس، تهران در رتبه چهارم ازلحاظ تعداد متکدیان قرار مى گیرد. در 
استان تهران درمجموع 6 مجتمع جهت ساماندهى متکدیان وجود دارد و در سال هاى 79 
تا 86 حدود 38535978 میلیارد ریال اعتبار عمرانى و 6695000 میلیارد ریال اعتبار جارى 
مطلق، 1385).  (حاجیان  است  گرفته شده  نظر  در  استان  این  در  متکدیان  ساماندهى  براى 
طبق مطالعات صورت گرفته، نرخ جمع آورى متکدیان در کل کشور از 3/92 در صد هزار نفر 

جمعیت به 3/03 در هر صد هزار نفر در سال 1385 کاهش یافته است (بیات، 1390: 78).
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شیوه هاى تکدیگرى خیابانى در ایران
شیوه هاى تکدیگرى در ایران عبارتنداز:

متکدیان مظلوم نما: با ارائه چهره هاى دردمند و ستمدیده از خود، با تحریک حس ترحم و 
عواطف مردم کسب درآمد مى کنند.

ــه هــر طریقــى وجهــى دریافــت  ــراد ب ــا از اف ــه ت ــى هســتند ک ــان ســمج: گدایان متکدی
ــازند. ــا نمى س ــد، او را ره نکنن

متکدیان سرقفلى: همیشه مکانى خاص را براى خود قرق مى کنند و به دیگران اجازه ورود 
به آن حریم  و محدوده را نمى دهند.

متکدیان معتاد: براى تأمین مواد مخدر از طریق شیشه پاك کردن، درآمد کسب مى کنند.
متکدیـان هنرمنـد: از طریـق نوازندگـى، خوانندگـى و حـرکات مـوزون در خیابـان از مـردم 

پـول مى گیرنـد.
متکدیان بیمار نما: با نسخه هاى پزشکى به منظور تأمین هزینه داروهاى خود، جیب مردم 

را خالى مى کنند.
متکدیان نامه نویس: با نوشتن متن هایى بر روى  مقوا از مردم طلب کمک دارند.

متکدیان خانوادگى: با اعضاى خانواده هایشان کار مى کنند.
متکدیان محترم: با بیانات بسیار محترمانه و این که اصًال  گدا نیستم،  اما به دلیل ورشکستگى، 

در راه ماندن و مسافر بودن از مردم طلب مساعدت مى کنند.
متکدیان مسافرى: روزانه از شهرها و روستاهاى اطراف به محل هاى موردنظر آمده و سپس 

شبانه به شهر یا روستاى خود برمى گردند.
متکدیــان  قبرســتانى: در آرامگاه هــا بــراى آمــرزش درگذشــتگان دعــا مى خواننــد و پــول 

ــد. ــب مى کنن طل
متکدیان مذهب نما: با سوءاستفاده از احساسات مذهبى مردم با شال و ردا یا نمادهاى دینى 

کسب درآمد مى کنند.
خالى  را  مردم  جیب  خوانى  کف  و  فال گیرى  و  رمالى  دعانویسى،  با  دعانویس:    متکدیان  

مى کنند.
متکدیان معّبر:  گدایانى که با تعبیر خواب  تکدیگرى مى کنند (روزبهانى، 1394: 45).

انواع تکدیگرى خیابانى در ایران
تکدیگرى گونه هاى مختلفى دارد که زیر به آن ها اشاره شده است.

 تکدیگـرى پنهـان: تکـدى پنهـان معمـوًال به صـورت آبرومندانـه اسـت. تکدیگـرى پنهان 
آن اسـت کـه بـه طریـق پنهـان و آبرومندانـه ماننـد دراویـش، دعانویسـان و کولى هـا 
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انجـام گیـرد و یـا خوانـدن اشـعار و روایـت قصه هـاى ملـى و مذهبـى بـه کسـب معاش 
اقـدام مى کننـد. ایـن گروه بـا اسـتفاده از عواطـف و باورهاى مـردم به گدایـى مى پردازند 

(کوچکیـان فـرد، 1383: 238).
تکـدى آشـکار: تکـدى آشـکار آن اسـت که بـا اسـتفاده از جلب ترحـم دیگران به شـیوه ها 
و بـه صـور مختلـف کمک آنـان را جلب کنند. کسـانى که آشـکارا و با اسـتفاده از فنون و 
رمـوز روان شناسـى ترحـم مـردم را به خود جلـب و به شـیوه ها و صور مختلـف از دیگران 

تقاضاى کمـک مى کنند (روشـن، 1380: 76).
متکـدى مهاجـر: کسـى اسـت کـه براثـر عوامـل و حـوادث طبیعـى یـا اجتماعـى، خانـه و 
کاشـانه خـود را رهـا کـرده و درمانـده مى شـود، لـذا در طبقـه فقرا قـرار مى گیرد کـه قادر 
بـه تأمیـن معـاش خـود نیسـت. مى تـوان آن هـا را در دودسـته آواره (مهاجـران داخلى) و 

تبعـه بیگانـه (مهاجـران خارجى) جـاى داد.
متکدیــان تیمــى: افــرادى کــه در قالــب گروه هــاى حرفــه اى و زیــر نظــر یــک کارفرمــا 
ــا هزینــه معــاش اعــم از خــوراك،  ــل، مــزد نقــدى ی بــه فعالیــت مى پردازنــد و در مقاب
ــان  ــا را متکدی ــوان آن ه ــات مى ت ــى اوق ــد. گاه ــت مى کنن ــرپناه دریاف ــاك و س پوش
اجیرشــده نامیــد و یــا آنکــه در مــواردى به رغــم میــل باطنــى و بــا اجبــار سرپرستشــان 

ــد. ــن فعالیــت مى زنن ــه ای دســت ب
فقـرا: کسـانى هسـتند کـه به رغـم توانایـى جسـمى، بـه دلیـل بیـکارى یـا نداشـتن درآمد 
کافـى قـادر بـه تأمیـن حداقـل نیازهاى معیشـتى خود نیسـتند و سـعى مى کننـد از طریق 

تکدیگـرى بـه تأمیـن نیازهـاى اولیـه خـود و خانواده شـان بپردازند.
ــل  ــى، از قبی ــمى و ذهن ــى جس ــواع ناتوان ــل ان ــه دلی ــه ب ــتند ک ــرادى هس ــوالن: اف معل
ــدزا  ــا کار درآم ــت ی ــام فعالی ــه انج ــادر ب ــت ق ــا معلولی ــى و ی ــارى روان ــالمندى، بیم س
ــن  ــرى تأمی ــق تکدیگ ــود را از طری ــى خ ــوند زندگ ــور مى ش ــه مجب ــتند و درنتیج نیس

ــد. کنن
کولى هـا و غربتى هـا: کسـانى هسـتند که دوره گردى، شـیوه زندگى آن هاسـت و این شـیوه 
زندگـى ازنظـر فرهنگـى نزد آنان پذیرفته شـده و به طور سـنتى در بین آنان شـایع اسـت.

تکــدى به عنــوان یــک فعالیــت پوششــى: کســانى هســتند کــه هــدف اصلــى آن هــا انجــام 
ســایر اعمــال مجرمانــه و بزهکارانــه ماننــد توزیــع و قاچــاق مــواد مخــدر، ســرقت و فحشــا 
ــى  ــت انحراف ــه فعالی ــم آوردن زمین ــت فراه ــى جه ــوان پوشش ــدى به عن ــت و از تک اس
ــر  ــودار زی ــان در نم ــى متکدی ــت خالصــه اى از ویژگ ــد. درنهای ــتفاده مى کنن ــان اس دیگرش

ــه، 1391: 137). ترســیم شــده اســت (کلهــر و دغاقل
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شکل 1. خالصه ویژگى متکدیان و انواع آن ها

دالیل تکدیگرى در ایران
ــض  ــى و تبعی ــامل بى عدالت ــران ش ــرى در ای ــه هاى تکدیگ ــناختى ریش ــگاه جامعه ش از ن
ــارت  ــد و نظ ــل تول ــواده، مح ــاى خان ــدادى اعض ــرت؛ تع ــى، مهاج ــادى - اجتماع اقتص
ــا 1401)، ســاختارهاى معیــوب اقتصــادى و اجتماعــى، شــیوع فقــر،  اجتماعــى (رســتمى نی
نابرابــرى اجتماعــى، نابســامانى اقتصــادى، وضعیــت خانوادگــى، طــرد اجتماعــى و بیــکارى 
ــه  ــتمرار ب ــادت و اس ــودن؛ ع ــر نب ــول درآوردن، آینده نگ ــراى پ ــع ب ــى،1400)، موان (کونان
ــت  ــوء مدیری ــازاده،1400)، س ــرى (رض ــل تکدیگ ــردن عم ــان ک ــرم و پنه ــرى و ش تکدیگ
شــهرى (صادقــى،1400)، مدیریــت ضعیــف خانــواده، عدم حمایــت نهــادى حمایتــى 
(نواصــر، 1400)، فقــر اقتصــادى، مهاجــرت و تشــویق دوســتان، تن پــرورى، ضعــف وجــدان 
اخالقــى، عــدم نگــرش منفــى بــه تکدیگــرى، عــدم نظــارت و کنتــرل رســمى، عدم حمایــت 
و تأمیــن اجتماعــى، فقــر و بیــکارى، تضــاد طبقاتــى، ســابقه تکدیگــرى در خانــواده (معینــى 
ــه  ــوع طبق ــى، 1395)، ن ــى (عبداله ــادى و اجتماع ــامانى اقتص ــان، 1398)، نابس و جهانبازی
ــى،  ــى اجتماع ــماعیلى، 1391)، بى منزلت ــى (اس ــران خانوادگ ــن، بح ــد پایی ــى، درآم اجتماع
فرهنــگ مقابلــه اى، نهادینــه شــدن مبــارزه بــا گدایــى، ســرمایه اجتماعــى (خضــرى،1394)، 
ــت  ــدم تح ــه اى و ع ــر حرف ــاى تکدى گ ــت در بانده ــاد، عضوی ــمى، اعتی ــت جس معلولی
پوشــش نهادهــاى حمایتــى بــودن (خانــزاده،1393)، ضعــف قوانیــن در ســاماندهى متکدیــان 
و نیــز برخوردهــاى قانونــى نه چنــدان مناســب (آفریــدون،1391)، بى اعتمــادى اجتماعــى و 

ــوده اســت. ــکارى و شــرایط اقتصــادى نامناســب (اســماعیلى، 1391) ب شــیوع بی
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بحث و نتیجه گیرى
گدایان معموًال در مکان هاى عمومى مثل مسیرهاى عبور و مرور همیشگى عابران، پارك هاى 
شهرى، پیرامون مغازه هاى شلوغ، چهارراه ها، نقاط ترافیکى و پرتردد شهر دیده مى شوند. عالوه 
بر پول، ممکن است غذا، نوشیدنى، سیگار و چیزهایى جزئى نیز درخواست شود، اما در عرف 
جامعه، گدایان بیشتر پول دریافت مى کنند و تصمیم گیرى نحوه استفاده از آن را، خود برنامه ریزى 
مى کنند. طبق مطالعات صورت گرفته توسط انجمن پژوهشى کانادا، 70 درصد گدایان عنوان 
کرده اند که آن ها حضور در خیابان براى کسب درآمد ثابت و دستمزد کم این شغل را به کار 
این  به خاطر معلولیت ذهنى، ناتوانى جسمى یا فقدان مهارت،  آن ها  کردن ترجیح مى دهند. 
آن  از  و  کنند  مدیریت  را  جامعه  در  موجود  متعارف  شغل هاى  نمى توانند  که  دارند  را  احساس 
درآمدى کسب کنند و به خاطر احساس بى کفایتى، بى منزلتى اجتماعى و فقدان تخصص، این 
شغل را ترجیح مى دهند Rohit & Stephen , 2002)) برخى تکدیگرى را دستاورد شبکه 
سودجو و استثمار طبقه فقیر جهت وانمود کردن آن ها به تکدیگرى در طول تاریخ مى دانند 
(فتحى و عباسى، 1380: 16). تکدیگرى زمینه ساز بزهکارى، فساد و فحشا، دزدى اعتیاد و 
کننده  ترویج  مى شود،  پرداخته  متکدیان  به  ترحم  اثر  در  که  پولى  گاهى  است.  خودکشى 
نمى زنند،  تکدیگرى  به  دست  فقر  از  فرار  براى  همیشه  گدایان  است.  اجتماعى  آسیب هاى 
از  بسیارى  اما  هستند،  فقرا  طیف  از  متکدیان  درصد  مى کند، 5  بیان  آمارها  که  به گونه اى 
زوال  احساس  قانون و  به  فعالیت، بى توجهى  به  بى عالقگى  از روى عادت اجتماعى،  گدایان 
است.  اجتماعى  کج روى  نوعى  تکدیگرى،  پس  مى پردازند.  تکدیگرى  به  اجتماعى  کنترل 
کج روى همان تخلف عمدى از هنجارهاى اجتماعى، اهداف فرهنگى و زیر پا گذاشتن نظم 
اجتماعى است (صدیق سروستانى، 1392: 2). نظریه پنجره شکسته بیان مى کند که شیوع جرم 
نظیر هنجارشکنى، تکدیگرى، قانون گریزى و سلب امنیت شهروندان، نتیجه عدم توجه ساختار 
اجتماعى به آسیب ها و بحران هاى در حال ظهور در محیط است. وقتى جامعه نسبت به جرائم 
کوچک محیطى احساس بى تفاوتى از خود نشان دهد، این جرائم و رفتارهاى نابهنجار حالت 
اپیدمى در بین شهروندان به خود مى گیرد Bernard E. Harcourt., 2000: 21)) تکدیگرى 
نوعى انحراف اجتماعى است که فرد در آن نقش مشخص نظیر سارق، روسپى و معتاد را بر 
عهده دارد (ادهمى، 1389: 123). یا به عبارتى دیگر، تکدى را مى توان نوعى انحراف اجتماعى 
به شمار آورد که گاه افراد به صورت حرفه اى به آن مى پردازند و در مواردى صورت آبرومندانه اى 
دارد؛ یعنى با مشاغل و امور کج روانه و غیرقانونى مثل سرقت، روسپى گرى و اعتیاد همراه 
نیست و گاهى صورت غیر آبرومندانه دارد و با این مشاغل و ویژگى ها همراه است (سراج زاده 
و همکاران، 1396: 28). گدایى محصول نابسامانى اجتماعى است، یعنى جامعه نتوانسته شرایط 
مناسب اجتماعى و اقتصادى را در جهت بهبود درآمد و زندگى مردم فراهم نماید، لذا آن ها 
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وجودى  علت  شهر،  فرهنگ  نظریه  مى زنند.  تکدیگرى  به  دست  خویش  بقاى  براى  به ناچار 
گدایان را ناشى از هم نشینى افتراقى مى داند. از دیدگاه پارك1 افراد مهاجر، آمادگى بیشترى 
آداب ورسوم  و  عرف  به  پایبندى  عدم  فرهنگى،  تعارض  دارند.  تکدیگرى  به  گرایش  براى 
ویلسون2،  و  سیمپسون  همچنین،  مى سازد.  موجه  را  تکدیگرى  شغل  به  گرایش  اجتماعى، 
پایگاه  از  صرف نظر  آن،  در  جرم  وقوع  به  نسبت  و  محله  یک  اجتماعى  پایگاه  که  تأکیددارند 
اجتماعى- اقتصادى فرد بر احتمال، درگیرى شدن او در رفتارهاى تکدیگرانه تأثیر مى گذارد 
تکدیگران  با  همنوایى  و  انحرافى  ارتباطات  تعداد  بنابراین  343)؛   :1386 داورى،  و  (سلیمى 
مى تواند زمینه ساز تکدیگرى باشد. تکدیگرى امرى است که از فرهنگ و عناصر دینى نیز تأثیر 
و  حالل  راهى  هر  از  مسلمان  براى  مال  آوردن  دست  به   .(67 (ساروخانى، 1381:  مى پذیرد 
درست نیست و دقت در انتخاب راه هاى صحیح، براى امرار معاش جزو وظایف دینى فرد است، 
در همین ارتباط تکدیگرى از منظر فقه اسالمى داراى چهار حکم تکلیفى: مباح، مکروه، واجب 
و حرام مى باشد (صدرى و همکاران، 1397). نظریه کارکردگرایى -ساختى، نگاهى وسیع در 
با  ساختارى  به عنوان  را  جامعه  که  دارد  تکدیگرى  پدیده  به  انسان شناسى  و  جامعه شناسى 
بخش هاى به هم مرتبط تنظیم و تفسیر مى کند. کارکردگرایان جامعه را به عنوان نظام کلى در 
اصطالح کارکرد اجزاى نهادى مانند دولت، خانواده، مذهب، اقتصاد، آموزش و فرهنگ تصور 
نهادهاى  از  بعضى  کارکردى  مشکل  نتیجه  تکدیگرى  پدیده  نظریه،  این  اساس  بر  مى کنند. 
اجتماعى مسئول براى تأمین رفاه جامعه انسانى است؛ بنابراین، تکدى معلول ضعف یا شکست 
این نهادها در اجراى نقش ها، اهداف و مسئولیت ها است. مسائلى ازجمله نزاع و مشاجره بین 
براى  مناسب  بازار  فقدان  ملى،  اقتصاد  نامناسب  و  ضعیف  عملکرد  طالق،  خانواده،  اعضاى 
تولیدات جامعه، ضعف خدمات اجتماعى، جنگ مدنى و سایر بى نظمى هاى اجتماعى در بروز و 
(Nemovita & Megabo, 2012: 308)؛  است  تأثیرگذار  خیابانى  متکدیان  افزایش 
و  مهاجرت  جامعه،  در  نابرابر  فرصت  تحصیالت،  بیکارى،  فقر،  از  تکدیگرى  به عبارت دیگر، 
خانواده ازهم گسیخته برمى خیزد (پورافکارى و بهداروند، 1392). پارسونز با تأکید بر دو خرده 
نظام اجتماع و شخصیت که تأمین کننده تعادل نظام هستند به تحلیل موضوع تکدیگرى در بعد 
ُخرد پرداخته و بیان مى کند که: 1. نظام، عمل اجتماعى را در صورتى قابل تحقق مى داند که 
نقش ها در افراد درونى شود و 2. دو مفهوم کج روى و همنوایى را به عنوان رفتارهایى معرفى 
مى کند که در بستر کنش متقابل اجتماعى و با تکیه بر مفهوم نقش اجتماعى و انتظارات مربوط 
به آن رشد و معنا مى یابند و 3. جایگاه خاصى را به گزینش عقالنى فرد و تعریف او از موقعیت 
اختصاص مى دهد. پارسونز کج روى را پدیده اى ناشى از فقدان سازمان دهى مى داند و مدعى 

1. Park.
2. Simpson Wilson.
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و  کلى  حرکت  با  را  نظام  یک  اجزاى  همه  کامل  همبستگى  امکان  وضعیت  این  که  مى شود 
فراگیر آن از بین مى برد و برخى از این اجزاء را به نوعى همبستگى ناقص با نظم اجتماعى 
تضعیف شده موجود وادار مى سازد (سلیمى و داورى، 1386: 61). داللت نظرى تکدى در دیدگاه 
پارسونزى نتیجه همبستگى ناقص فرد با جامعه و درونى نکردن ارزش هاى فرهنگى جامعه 
است. افزایش جمعیت، مهاجرپذیرى زیاد، بیکارى، وجود سنت کاستى، فقدان آموزش قوى، فقر 
هست  تکدیگرى  پدیده  به  سوق  زمینه ساز  اجتماعى  بزهکارى  و  خانوادگى  مشکالت  مالى، 
(Kaushik, 2014). با این وجود، تکدیگرى در پهنه روابط متقابل و تعامالت اجتماعى که به 
سخن دورکیم  ناشى از عدم رشد عام و فراگیر تقسیم کار و تمایز پذیرى نقش هاى اجتماعى 
است، پدیدار مى شود؛ چرا که رشد ناموزون احراز فرصت هاى شغلى در جریان تقسیم کار مانع 
از جذب گروه ضعیف تر در فعالیت اقتصادى سالم مى شود. از سوى دیگر شالوده اساسى زندگى 
در همبستگى اجتماعى معنا مى یابد که با پس زمینه هاى تاریخى، مذهبى و فرهنگى به عنوان 
عوامل ذهنى و عینى موجبات خیرخواهى در دیگران مى شود که در کمک به متکدى تجلى 
مى یابد. تکدیگرى عوارض و مخاطرات زیادى را در پى داشته که بخشى از مطالعات مقطعى و 
روبنایى روى این پدیده، درباره مسائلى نظیر درآمد، مسکن، فقر مادى، فقر فرهنگى، ناکامى 
اقتصادى، نابسامانى اجتماعى و سرانجام دستگیرى و بازپرورى سخن مى گویند. عده اى سعى 
دیگر  افراد  گردن  به  را  آن  درنتیجه  و  کنند  تعدیل  را  مخاطرات  و  مشکالت  این  کرده اند 
براى  که  جامعه شناسى  در  مهم  نظریه هاى  از  یکى  همچنین،  (بیات، 1390: 83).  انداخته اند 
زنى  انگ  است.  برچسب زنى  نظریه  مى شود  استفاده  آن  از  اجتماعى  کج رفتارى هاى  تبیین 
فرایندى است و تحلیل هاى آن بر واکنش هاى دیگران، کسانى که قدرت رفتار کسى و انگ 
زدن به او را دارند، نسبت به افراد یا کنش ها و ارزیابى منفى از آن متمرکز است. این رویکرد، 
تکدیگرى را مفهومى ساخته شده از جامعه مى داند، یعنى گروهى در جامعه با تصویب قوانینى 
که تخطى از آن کج رفتارى محسوب مى شود، مفهوم تکدیگرى را مى سازند (صدیق سروستانى، 
1385: 57)؛ بنابراین طبق نظریه برچسب زنى، کسانى که به تکدیگرى روى مى آورند این عمل 
را  آن  نیست،  تأییدشان  مورد  تکدیگرى  چون  جامعه  یک  مردم  ولى  نمى دانند،  انحرافى  را 
به  تکدیگرى  مى زنند.  برچسب  آن  بر  دارد،  قانونى  منع  چون  همچنین  و  مى دانند  انحرافى 
وضعیتى اطالق مى شود که در آن گروهى از زنان، مردان و کودکان در خیابان از مردم تقاضاى 
کمک مى زنند. در بین گروه متکدیان زنان و مردان و کودکان، تکدیگرى کودکان از زشت ترین 
و غیرانسانى ترین پدیده هاست، زیرا کودکان از سوى افراد دیگر به تکدیگرى وادار مى شوند و 
معموًال درگیر آسیب هاى اجتماعى فراوانى مى شوند. تکدیگرى به معناى گدایى کردن، دریوزگى 
و حاجت خواهى است. عمومًا گدایى زایید فقر و بى چیزى است. تکدیگرى به عنوان بیمارى و 
معضل اجتماعى نشان مى دهد که باید مسئوالن و مدیران توجه ویژه به محیط و اقتصاد شهرى 
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داشته باشند (جلیلى، 2006: 67) و اگر این بیمارى اجتماعى درمان نشود منجر به ناهنجارى هاى 
اجتماعى بسیار زیادى ازجمله اعتیاد، روسپیگرى، فروش مواد مخدر و ... خواهد شد. متکدى 
کسى است که در پى کمک و یارى مادى از دیگران دست را پیش این وآن مى گیرد و گاه با 
سماجت تمام خواستار کمک مالى، نقدى و جنسى مى شود. امروزه تکدیگرى یکى از معضالت 
در  مى کند،  فراهم  به راحتى  را  بزهکارى  زمینه  امر  این  متأسفانه  و  است  شده  مدرن  جامعه 
بسیارى از موارد افرادى هستند که کودکان و نوجوانان را به این امر تشویق و یا مجبور مى کنند 
که خود زمینه دیگر جرائم ازجمله اعتیاد، سرقت، فساد و فحشا، آزار و اذیت هاى جنسى را به 
دنبال دارد. معموًال تقاضاى آن ها پول است؛ اما در برخى مناطق مواردى نظیر خوراك، پوشاك، 
سرپناه و غذا درخواست مى شود. بر این اساس نتایج پژوهش (مرور سیستماتیک) نشان مى دهد 
که عامل فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و روانى در یک چرخه متقابلى به ظهور و تداوم فرهنگ 
تکدیگرى خیابانى کمک نموده است. نمودار زیر این عوامل را به طور خالصه نشان داده است:

شکل 2. دالیل و ریشه هاى فرهنگ تکدیگرى خیابانى

در جامعه، متکدى به فردى گویند که روزانه وقت خود را در میان مردم براى کسب رزق خود 
سپرى مى کند و با لباس مندرس، رفتارى خشوع آمیز، قیافه ژولیده و گفتارى توأم به التماس در 
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بین مردم ظاهر مى شوند. درواقع متکدیان افرادى هستند که بدون هیچ گونه زحمت قابل توجهى 
به کسب درآمد مى پردازند. میان پدیده تکدیگرى و وضعیت فرهنگى جامعه نوعى همبستگى وجود 
دارد. ازاین رو، اگر در جامعه اى پدیده اى به نام تکدیگرى وجود داشته باشد، پیش از آن که بیانگر 
اوضاع نابسامان اقتصادى و بحران آن جامعه باشد، بیانگر وضعیت نابهنجار و نابسامان فرهنگى 
و اجتماعى است. پدیده تکدیگرى به علت خصلت اجتماعى که دارد متأثر از شرایط اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى است که رفع آن نیازمند سیاست هاى مناسب اقتصادى و فرهنگى و گسترش 
فعالیت هاى نهادهاى دولتى، مشارکت سازمان هاى مردم نهاد و رسانه هاى مکتوب و مجازى در 
این زمینه است. متکدیان در میان اکثر گروهاى آسیب پذیر در جوامع امروزى، پایین ترین وضعیت 
اقتصادى ـ اجتماعى را دارند. فعالیت هاى متکدى، نوعى تنزل منزلت انسانى به پایین ترین حد 
موجود است و تهدیدى براى سالمت اجتماعى است. اکثر متکدیان خیابانى، محصول محرومیت 
اقتصادى، طردشدگى از ساختار اقتصادى- اجتماعى، بى چیزى و ناآگاهى است. تکدیان به وجه 
منفى تکدیگرى بین افکار عمومى به خوبى آگاه اند و به همین علت سعى مى کنند کالن شهرها را 
براى تکدى انتخاب کند که کسى آن ها را نمى شناسد و آن نوع نظارت و محدودیت هایى که در 
شهرهاى کوچک از طرف نهادهاى مربوطه مى شود در شهرهاى بزرگ وجود ندارد. گدایى زاییده 
فقر است. معموًال در جوامعى که با نابرابرى طبقاتى روبرو است، بیشتر نمایان مى شود به ویژه در 
کالن شهرهاى دنیا نیز به دلیل مهاجران زیاد و تجمع بیش ازحد آوارگان، بى سرپناهان و مطرودان 
جامعه، این چنین پدیده اى شایع است. این طور بیان مى شود که این مسئله بیشتر از مناطق حاشیه 
شهرى برمى خیزد به این معنى حاشیه نشین، مبدأ و مرکز شیوع تکدیگرى است که روزها در 
مرکز شهر و شب ها را در آلونک و زاغه بسر مى برد. این پدیده از عوامل مختلفى نظیر فروپاشى 
خانواده، بى سازمانى اجتماعى، فقر، بیکارى و آسیب هاى اجتماعى برمى خیزد. مشارکت اجتماعى 
ازجمله متغیرهایى است که تأثیر به سزایى در کاهش تکدیگرى یا شیوع فرهنگ تکدیگرى در 
جامعه امروزى دارد. مشارکت اجتماعى مردم در مسائل اجتماعى، نظارت بر جامعه و پاك سازى 
مى دهد. طرد  را کاهش  خیابان  متکدیان  از  شیوع فرهنگ تکدیگرى  زمینۀ  از جرائم و  جامعه 
اجتماعى نیز ارتباطى قوى با حاشیه اى شدن متکدیان در جامعه دارد. طرد شدن آن ها از ظرف 
مردم و اجتماع، حاشیه اى شدن، طرد آن ها از شبکه هاى اجتماعى، فرصت شیوع تکدیان را در 
خیابان هاى شهرى از بین مى برد. سرمایه اجتماعى، به حضور قوى مردم در شبکه ها و پیوند 
اجتماعى اطالق مى شود. این سرمایه از آشنایان، افراد قابل اعتماد، همسایگان، اتحاد بین ارگان ها 
و نهادهاى انتظامى و دولتى نشأت مى گیرد. هرگونه ضعف در سرمایه اجتماعى بین افراد، باعث 
شیوع بى تفاوتى یا بى مسئولیتى نسبت به مسائل اجتماعى شده و باعث شیوع خرده فرهنگ هایى 
از بطن بى سازمانى اجتماعى برمى گردد. حضور قوى جامعه و تقویت سرمایه درون گروهى بین 
مردم، زمینه مشارکت برون گروهى یعنى متکدیان را به داخل چنین شبکه هایى از بین مى برد. 
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داغ ننگ اجتماعى، به احساس شرم ایجاد شدن و حس بى منزلتى در متکدیان است. نگاه و خیره 
شدن مردم به متکدیان باعث ایجاد فضاى اجتماعى ویژه اى شده است که در حضور متکدیان را 
با دشوارى مواجه مى سازد. نگاه مردم به متکدیان و برخورد با آن ها، باعث ایجاد حس خجالت و 
شرمسارى در متکدیان شده و همین عمل اتحاد مردم در فضاى اجتماعى براى ترویج فرهنگ 
داغ ننگ اجتماعى مهیا مى کند. مطالعات نشان مى دهد که جوامعى که در آن با ناهمگونى زیاد 
قومى مواجهه هستند و سطح مهاجرت قومى یا تردد از سایر فرهنگ ها به آن بیشتر است، به 
خاطر بى تعادلى در ساختار قومى، زمینۀ شیوع تکدیگرى را فراهم مى کند. هر چه جامعه از ساختار 
قومى منسجم و یکدست برخوردار باشد، زمینه شیوع تکدیگرى از بین مى برد. نظریه هاى فرهنگى 
ثابت کرده اند که جهت دهى ارزشى در اشاعه و گرایش رفتار تکدیگرى مؤثر است، بدین معنا 
ارزش هاى جامعه مبتنى بر دستگیرى از فقرا بر گسترش دامنه روحیه تکدیگرى و شمار متکدیان 
بسیار تأثیرگذار بوده اند. همچنین نظریه هاى مربوط به فرهنگ شهرى نشان داده است که گدایان 

از طریق کارآموزى و تعلیم، گدایى را به صورت حرفه اى و تخصصى مى آموزند.
در چارچوب الگوى مرتن مى توان تکدیگرى را نوعى انزوا و گوشه گیرى دانست که افراد نه تنها 
ارزشى همچون ثروت اندوزى را قبول ندارند، بلکه راه هاى نهادى شده موجود را نیز نمى پذیرند و 
براى گذران زندگى با حداقل انتظارات به تکدیگرى رو مى آورند. کوهن این مسئله را به نظر مرتن 
اضافه مى کند که شکاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناکامى منزلتى موجب تکدیگرى به عنوان 
برخوردار،  طبقه  رفاه  مجاورت  در  و  پرازدحام  شهرهاى  در  متکدیان  مى شود.  کج رفتارى  نوعى 
احساس ناکامى و حقارت پیداکرده و بدین ترتیب خرده فرهنگى انزواطلبانه را به عنوان واکنش در 
برابر فشارهاى ناشى از مقایسه زندگى خود با طبقه برخوردار و رفع ناکامى و حقارت ایجاد مى کنند 
و تکدیگرى را به عنوان تنها راه جهت دسترسى به غایت هاى مقبول و مرسوم پیشه خود مى سازد. 
نظریه نظارت اجتماعى بر آن است که علت اصلى کج رفتارى، نبود کنترل اجتماعى است. فرض 
اصلى بر این است که افراد به طور طبیعى تمایل به کج روى دارند و اگر تحت کنترل قرار نگیرند 
چنین مى کنند. به عبارتى تکدیگرى به عنوان نوعى کج رفتارى افراد بیش از آن که ناشى از نیروى 
محرك به سوى ناهنجارى باشد، محصول عدم ممانعت است. یک فرد در محیطى که به شدت 
تحت کنترل رسمى (قوانین پیشگیرى از تکدى) و کنترل غیررسمى و شرمنده سازى (برخورد 
مبتنى بر طرد و تحقیر مردم با گدایى و گدایان یا درك و احساس متکدى و اداى احترام براى ایجاد 
احساس ندامت در فرد) است. کم تر وسوسه گرایش به سمت رفتار و کردار گدامنشانه اى مى کند که 
ازیک طرف ناقض هنجارها، قواعد ارزشى و قوانین جامعه است و از طرف دیگر آبرو و حیثیت خود 
را به پلى براى کسب پول مبدل سازد. دیدگاه یادگیرى اجتماعى در مواجه با انحرافات اجتماعى بر 
تأثیرات متقابل بین رفتار و محیط تأکید دارد و بر الگوهایى از رفتار متمرکز مى شود که فرد آن ها 
را براى کنار آمدن با محیط در خود پرورش مى دهد. در نظریه یادگیرى اجتماعى، منبع «تقویت» 
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درونى و بیرونى اگر با همدیگر همساز شوند، فرد را به سمت تکدیگرى سوق مى دهند. ساترلند از 
پیوند افتراقى بحث کرده و معتقد است اینکه افراد به این علت به تکدیگرى به عنوان نوعى کج روى 
روى مى آورند که تعداد تماس هاى آن ها با افراد گدا بیشتر است و گدایى منشى به عنوان شیوه اى 
زیرکانه یا ناگزیر براى گذران زندگى تلقى مى گردد. گلیزر هویت پذیرى افتراقى را مطرح کرده و 
بیان مى دارد صرف پیوند افتراقى کسى را کج رفتار و گدا بار نمى آورد و علت اصلى گدایى را هویت 
پذیرى از گدایان و افراد مظلوم و مستحق پاداش مى داند. طبق دیدگاه نظریه تقویت افتراقى اگر 
تکدیگرى به عنوان نوعى کج رفتارى نسبت به امرارمعاش از راه کار و کوشش (همنوایى) با مقدار 
فراوانى و احتمال بیشتر، رضایت بخش تر باشد افراد آن را بر همنوایى ترجیح مى دهند؛ بنابراین افراد 
گدایى را با عنوان فعالیتى کم خطر و بدون خسارت نسبت به سایر اعمال کج روانه توجیه کرده 
و خود را تبرئه مى کنند که گدایى نه گناه است و نه جرم. بدین ترتیب این شعار را در بین گروه 
ترویج مى کنند. ازنظریه برچسب نیز مى توان براى تبیین رفتار متکدیان سود جست، کسانى که به 
دالیل اتفاقى و نیازهاى مقطعى، بخشى از نیاز خود را از دیگران مطالبه مى کنند، اما به مرورزمان 
و هنگامى که عنوان (برچسب) متکدى (گدا) روى آن ها گذاشته مى شود، عمل خود را تکرار کرده 
و آن را متناسب با برچسبى که خورده است (متکدى) به صورت حرفه اى ترى دنبال مى کند. دیدگاه 
الگوى جرم عقالنى بیان مى دارد که تکدیگرى رفتارى غیرقانونى و معنادار است، چون شخص در 
قبال آن پاداش دریافت مى کند و مى تواند آن را با خطر شناسایى و تعقیب کمترى مرتکب شود. 
افراد برحسب این دیدگاه با عناوین شغلى چون دود کردن اسپند، پاك کردن شیشه اتومبیل هاى 
خیابان، فالگیرى و دعانویسى و غیره به عنوان فرصتى طالیى به تکدیگرى مى پردازد؛ بنابراین، با 
توجه به اهمیت مسئله تکدیگرى در جامعۀ امروزى الزم است براى حل آن راهکارهاى مؤثرى 
پیشنهاد شود؛ در نگاه کلى و الزم به مسئله تکدیگرى، براى مدیریت هر چه بهتر این مسئله اول 
باید قوانین درستى در جهت ریشه کن کردن این معضل اجتماعى تصویب شود، همچنین دولت 
باید متکدیانى که از سر نیاز تکدیگرى مى کنند را شناسایى و از آن ها حمایت کنند، با توجه به 
اینکه امروزه اکثر تکدیگران به صورت باندى و تیمى فعالیت مى کنند باید شناسایى دقیقى از سوى 
دستگاه هاى مربوطه صورت گرفته تا باعث فروپاشى این باندها و حضور کمتر آن ها در سطح کشور 
شوند، زیرا این باندها با سرعت بسیار زیادى مى توانند گسترش یابند و باید از تشکیل همچنین 
باندهایى جلوگیرى شود تا تعداد متکدیان کمتر شود و ازآنجایى که برخى از متکدیان کودکان و 
زنان جوان هستند و زمینه ساز آسیب هاى اجتماعى دیگرى مى شوند بنابراین دستگاه هاى مسئول 
در این زمینه باید هماهنگ تر عمل کنند، به نوعى باید اول خانواده هایى که در سطح نامناسب 
موردحمایت  و  شناسایى  را  هستند  تکدیگرى  سمت  به  رفتن  براى  هشدارى  و  دارند  اقتصادى 
قرار دهند. همچنین براى کسانى که تکدیگرى مى کنند آموزش هایى را قرار بدهند تا متکدیان 
با خطرات و معضالت تکدیگرى آشنا شوند و چه بسا با آموزش صحیح و آشنا شدن متکدیان از 
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بزهکار شدن متکدیان و بروز هر چه بیشتر این پدیده در سطح کشور جلوگیرى شود و در آخر، 
تعداد متکدیان وارداتى از کشورهاى پاکستان و افغانستان در کشور رو به افزایش است، باید با یک 
یکپارچگى و تدبیر مناسب دستگاه هاى الزم از ورود این افراد به کشور جلوگیرى و با متکدیان 

مهاجر برخوردى قانونى تر صورت گیرد.

سازوکارهاى مقابله با پدیده تکدیگرى
بر این اساس براى مقابله با پدیده تکدیگرى؛ راهکارهاى زیر پیشنهادشده است:

ـ سیاست گذارى اجتماعى در زمینه کمک به متکدیان براى تغییر شیوه و سبک زندگى متکدیان 
به سوى مشاغل مفید و کارآفرینى اجتماعى؛

شغلى  فردى،  خانوادگى،  زمینه  از  اطالعاتى)  (بانک  متکدیان  شخصیتى  پروفایل  تشکیل  ـ 
مدنى  و  سمن  نهادهاى  طریق  از  اقتصادى  نظام  بدنه  در  آن ها  به کارگیرى  و  حرفه اى  و 

برحسب توانایى و تخصص شغلى؛
ـ تقویت احساس هویت اجتماعى در متکدیان و ایجاد حس شهروندى و منزلت در آن ها به جاى حاشیه اى 
شدن و طرد ساختن آن جهت مقابله با آسیب هاى ناشى از شغل متکدى و اصالح آن ها درگذر زمان 

براى تبدیل شدن به شهروندان مؤثر و مفید در جامعه (کاهش رفتارهاى پرخطر در متکدیان)
ـ بهبود فضاى کسب وکار اجتماعى در جامعه و جذب جوانان تحصیل کرده و داراى تخصص شغلى در 

نهادهاى اقتصادى (برخى از گدایان به دلیل نبود شغل مناسب پایدار تبدیل به متکدى شده اند)
ـ ایجاد نهادهاى حمایتى از متکدیان و استفاده از آن ها در ساخت وساز و فعالیت هاى مرتبط 
مشاغل  شهر؛  نگه داشتن  تمیز  نهال؛  کاشت  محیط زیست؛  و  طبیعت  پاك سازى  ازجمله 

ساختمانى با پرداخت بیمه، حقوق و مزایاى مالى؛
ـ تغییر نگاه نمادین منفى جامعه به متکدیان و خارج ساختن آن ها از فضاى فقر فرهنگى و 

برچسب منفى
ـ کاهش خشونت فرهنگى جامعه علیه متکدیان؛ جذب آن ها در روابط اجتماعى به جاى طرد؛ 

انکار و سرزنش
ـ تقویت زیربناهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از طریق ایجاد فرصت هاى آموزشى، شغلى 

و زمینه هاى درآمد و مبارزه جدى علیه فقر و بیکارى.
ـ کاهش محرومیت نسبى، از بین بردن شکاف طبقاتى (اقتصادى)، جذب بیکاران دانشگاهى و 

ـ  اجتماعى؛ حرفه اى در نهادهاى شغلى 

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.
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