بررسی جرم تکدیگری در فقه و حقوق و راهکارهای پیشگیری از آن با رویکردی در شهر
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چکیده
گدایی دست دراز کردن از دیگران برای ارتزاق و معاش زندگی است ،که از زمانهای بسیار دور در جوامع وجوود
داشته و همچنان وجود دارد .هدف ،بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تکدیگری قشرهای آسیب پذیر جامعه و ارائه
راهکارهای ساماندهی متکدیان میباشد .وفق ماده  217و  217ق.م.ا تکدیگری جورم و یون ناهنرواری اجتمواعی
است .این پدیده را نمیتوان تن عاملی در نظر گرفت .تکدی با ریشهای اقتصادی و فقر شروع میشوود و بوه نتوای
فرهنگی و اجتماعی ختم میشود .اغماض فرهنگ در برابر تکدی موجب میشود ،افراد به سادگی بودان برردازنود و
حتی تن آسانی را شاخص نوعی ذکاوت پندارنود ،بودان تون دردهنود و دیگوران را نیوز ترغیوب نماینود.از یون سوو
احادیث و برخی آیات قرآن کریم ،به کمن کردن به فقرا و مستمندان اشاره دارد :الَذینَ فوی امووالهم حَوقَ مَعلووم،
للسائلَ و المَحروم .واما السائلَ فَال تَنهر وَ أما بِه نعمَت رَبنَ مُحدث .و از جهتی دیگر بوا منوع کمون بوه متکودیان و
حرام بودن فتاوی بعضی از علما مواجه هستیم .در پرتو مبانی نظری ،ضمن تدوین فرضیات ،با کاربرد روش پیمایشی
و استفاده از تکنین پرسشنامه از  27نفر متکودی و  69نفور از کمون کننودگان در تابسوتان  1767از شوهر افوفهان
انتخاب شدهاند .نتای بررسی حاکی از آن است که ،بین متغیر و عوامل اقتصادی(فقر و نوداری  ،فرهنوگ ،تورحم و
دلسوزی و فرهنگ غلط فدقه بین عوام ،ضعف در اجرای قوانین و عدم برخورد قاطع(کنترل رسمی  ،نان آور بودن
خانواده ،بیکاری ،بیماری و کهولت سن ،سطح تحصیالت ،معلولیت و ناتوانی جسومی و ذهنوی ،عودم عوزت نفو ،
راحت طلبی متکدیان و درآمدشان از این طریق ،اعتیاد ،مقایسه با اقشار پر درآمد ،عدم حمایت مالی ،عودم دریافوت
مستمری ارتباط وجود دارد.
واژههای کلیدی :جرم تکدیگری ،متکدیان ،تکدی در فقه ،قرآن کریم ،آسیب اجتماعی
 -1مقدمه
تکدیگری از جمله آسیبهای اجتماعی است که وجود آن در سطح جامعه میتواند تبعات منفی زیادی را به همراه
داشته باشد .متکدیان در مسیرهای انحرافی دیگری میروند ،امری که خود به تشدید معضوالت دیگور جامعوه منرور
میشود و فعالیت آنها راه را برای هنرارشکنی هر چه بیشتر باز میکند .منظره فدها متکدی که با اندامهوای از کوار
 -1دانشروی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

افتاده و زخمی و اسفناک یا با ذلت و خواری در گوشه و کنار شهر پدیدار میشوند و دست تمنا و التمواس بور روی
رهگذران میگشایند ،نه تنها دل هر انسانی را به درد میآورد بلکه دال بر فقر ،زوال منابع انسانی و همه نوع آمادگی
در راه تکوین و بسط انواع جرائم است .در این راستا باید توجه داشت که متکودیان شوامل دو طیوف عموده هسوتند.
ین گروهی از آنان ،متکدیان بومی بوده و گروه دوم متکدیان خارجی نظیر کشورهای پاکسوتان ،افغانسوتان ،عوراق
و ...میباشند .یکی از مهمترین شاخصهای رشد ،میزان هزینهی فرف شده در هر جامعه برای رشد و آمادگیهوای
انسانی است ،به همان نسبت نیز تعدد متکدیان شاخصی اساسوی در شناسوایی عقوب افتوادگی آن اسوت ،چوه پدیوده
تکدیگری با خود همه عوامل و عنافر منفی را یکرا دارد .از سوی دیگر محرومیت را با تمامی ابعادش هم مادی و
هم معنوی به منصۀ ظهور میگذارد .مسالهی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد رواج این فرهنوگ اسوت .شویوع
پدیده تکدیگری می تواند با شکسته شدن قبح این مساله منرر شود و از شدت هنرارهوای اجتمواعی در ایون زمینوه
بکاهد که این امر میتواند تبعات منفی بیشتری به همراه داشته باشد .رواج چنین فرهنگی باعث میشود تا حتی اگر با
افزایش کنترلهای بیرونی و سیاستهایی که از سوی ارگانهای ذی ربط اتخاذ میشود برای مدتی کاهش یابد ،بوه
محض کاسته شدن از کنترلها و شدت حساسیتها مردداً مساله ظهور پیدا کند و به سرعت رشد نماید.باید بوه ایون
حقیقت توجه داشت که جمعآوری متکدیان و ضرب و شتم یا حب

آنان عالج قطعی فقر و تکدیگری نیست .چه

بسا آنهایی که از این رهگذر زندگی میگذرانند فرزندان گرسنهای را سیر میکردند ،حال ناچار شوند راهی دیگور
پیش گیرند و دیگران در اندیشه تدابیری تازه برای عوض کردن چهره شهر برآیند و آنگاه که مدیر یا مسؤولی تغییر
کند یا توجه به امری دیگر معطوف شوود ،هماننود قوارا از زموین بروینود و جبوران روزهوای از دسوت رفتوه نماینود
(ساروخانی ،1722 ،ص . 72 .در مواد  217و  217قانون مرازات اسالمی (تعزیرات تکدیگری جرم محسوب شده
است و به همین علت افراد متکدی مررم بوده و برابر قانون باید با آنهوا برخوورد شوود .بنوابراین راهحول را نبایود در
حمله به معلول دانست بلکه کالبد شکافی عوامل موثر و فرهنگ سازی در بین عوام برای عودم کمون بوه متکودیان
راهگشا میباشد .همچنین تکدی گری از منظر شرع مقدس اسوالم موورد بررسوی قورار گرفتوه اسوت .النهایوه رشود و
گسترش تکدی گری در شهر اففهان و عوامل موثر آن مورد ترزیه و تحلیل قرارگرفته است که امیود اسوت گوامی
موثر جهت ساماندهی این معضل بزرگ اجتماع برداشته شود.
 -2اهداف تحقیق
 -1تعیین عوامل موثر بر تکدیگری در شهر اففهان
 -7شناخت عوامل موثر بر تکدیگری در شهر اففهان
 -7ارائه سیاستهای اجرایی و قانونی به منظور پیشگیری ،تقلیل و ساماندهی پدیده تکدیگری
 -2ارائه راهبردها و راهکارهای ساماندهی متکدیان

 -5خدمات مددکاری و حمایتهای مادی و معنوی با ارتقای سطح زندگی معلوالن و کودکان فقیر
 -9فرهنگ سازی در خصوص تغییر نگرش شهروندان برای فدقه دادن
 -2تحت پوشش قرار دادن خانوادههای محتاج و نیازمند از طریق سازمانهای مربوطه که با تعیین شغل مناسوب بایود
از وابستگی آنها به این نهادهای حمایتی کاست.
 -3تکدی از دید حقوقی و قانونی
در ماده  7قانون مرازات اسالمی مصوب  1767/7/1جرم چنین بیان شده است :هر رفتاری اعم از فعل یا تورک فعول
که در قانون برای آن مرازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
«ماده  217ق .م .ا مقرر میدارد :هر کسی تکدی یا کالشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امورار معواش
نماید و یا ولگردی نماید به حب

از ین تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود تووان موالی مرتکوب عمول

فوق شود عالوه بر مرازات یاد شده کلیه اموالی را که از طریوق تکودی و کالشوی بوه دسوت آورده اسوت مصوادره
خواهد شد».
«ماده  217ق .م .ا مقرر میدارد :هرک
امر به گمارد به سه ماه تا دو سال حب

طفل فغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را بوه ایون

و استرداد کلیه اموالی که از طریق یاد شده به دسوت آورده محکووم خواهود

شد»(قانون مرازات اسالمی. 192 :1729 ،

در خصوص ماده  217و  217قانون مرازات اسالمی نکات ذیل مورد تأکید است:
نکته اول؛ با مداقه در کلمات ماده  217متوجه میشویم که پیشه قرار دادن تکدیگری جورم اسوت و نوه فورف
تکدی گری .بنابراین اگر کسی به فورت اتفاقی و یا یکبار مرتکب رفتار تکدیگری شوود عمول وی جورم نیسوت.
حال سوال این است که با چند بار انرام دادن میتوان پیشه قرار دادن تکدیگری را احراز کرد؟ قانون در اجمال بوه
سر میبرد ولیکن رویه قضایی و عرف ،جرائم به عادت و از جمله تکدیگری را از زمانی جرم میداند که مرتکب،
بیش از دو بار عمل مذکور را تکرار کند .بنابراین جرم به عادت موکول به وقوع فعل معین در دفعات مکورر اسوت،
چندان که عادت مرتکب از این افعال احراز شود .جرم تکدی از جملوه جورایم مقیود بوه حصوول نتیروه مویباشود و
منفعت مالی باید وجود داشته باشد.
نکته دوم؛ مرتکب باید از راه تکدی گری امرار معاش کند .در همین راستا جرم انگواری ولگوردی در مواده 217
ق.م.ا و تعریف آن در تبصره  7ماده  25قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1767که اذعان میدارد :ولگورد کسوی
است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد و تفسیر مضیق نصووص کیفوری
ما را به این سمت و سو می برد که عبارت (از این راه امرار معاش کند را اینطور تفسیر کنیم که مرتکب بایود شوغل
دیگری نداشته باشد و تنها به فرف تکدی هزینه زندگی را تأمین کند تا مشمول ماده موذکور گوردد .بنوابراین اگور
کسی طبق افل 72قانون اساسی دارای شغلی مراز و مشروع باشد و در کنار درآمدی که از آن شغل کسب میکند
تکدیگری هم بکند ،عمل چنین کسی تکدی نیست چرا که وی فرفا از راه تکدی امرار معاش نمیکند .البته بایود
افرادی که در قالب دستفروشی به اجناس بسیار نازل و حتی بیمصرف اقدام به تکدی میکنند را مشمول این ماده و
مرتکب جرم تکدی دانست زیرا که این در جهت مشروع جلوه دادن کارشان میباشود و مویخواهنود از ایون طریوق
مشمول جرم تکدی گری نشوند و از قانون گریزان باشند کوه بایود توجوه نموود کوه پیشوه افولی آنهوا تکودیگوری
میباشد .در بند  1ماده  9قانون اقدامات تأمینی و تربیتی دربواره نگهوداری مرتکوب در یون کارگواه کشواورزی یوا
فنعتی برای مدت نا معین بیان میدارد :در فورتی که فاعل شخصی ولگرد یا قواد بوده و از راه فحشوا یوا تکودی و
نظایر آن امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم از این طریق بوده باشد .ذکر عبارت و نظایر آن در متن ماده مؤید این
نکته است که مقنن به فورت تمثیلی مواردی را ذکر کرده و موارد مشابه مشمول حکم قرار خواهد گرفت .اما ماده
 217ق.م.ا به فورت حصری تکدی ،کالشی و ولگردی را ذکر کرده و در فوورت تردیود دربواره مررمانوه بوودن
رفتار مرتکب باید وفق ماده  2قانون آ.د.ک جدید افل را بر برائت گذاشت و مقام محتورم قضوایی حکوم بوه تبرئوه
بدهد.افلیترین نقدی که به قانونگذار وارد است این است که مقنن تنها به شکل سنتی تکودی توجوه کورده اسوت.
بدین فورت که کسی بدون داشتن شغل و از روی تنبلی «ذکر ولگردی در کنار تکدی مؤید این نکتوه اسوت» و بوه
فرف تکدی امرار معاش کند .با توجه به این قیود و اشکال و انواع جدید تکدی ،باید در موارد متعدد تفسیر مضیق

به نفع متهم نمود چرا که هستند افرادی که تکدی را پیشه خود قرار نودادهانود .نحووه نگوارش مقونن و وجوود چنوین
برخوردی در ق.م.ا موجب تردید محاکم قضایی در فدق عنوان کیفری میشود و قضات ناچاراً به همین سه عنووان
تکدی ،کالشی و ولگردی حکوم بدهنود .معهوذا نظریوه مشوورتی  772/2موور  1721/77/72بیوان مویدارد :عمول
شخصی که مستمرا از مردم به عنوان اینکه اتومبیلش خراب شده و با خود پول نیاورده است ،پول مویگیورد مشومول
عنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالش موضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع
ماده  217میشود .هرچند کالشی به معنای فریب کاری و مکواری اسوت اموا اشخافوی اعوم از زن و مورد ،طفول یوا
نوجوان ،هستند که با روش مکارانه درفدد دریافت پول بر میآیند .پ

تکدی بسویار بوه کالشوی نزدیون اسوت و

شاید از این رو بشود مواردی را که نتوانیم تکدی بدانیم مشمول کالشی قرار بدهیم کما اینکوه نظریوه مشوورتی نیوز
چنین کاری کرده است.
نکته سوم؛ در فورتی که کسی با وجود توان مالی مرتکوب جورم تکودیگوری بشوود وفوق ذیول مواده موذکور،
مرازات وی تشدید میشود.
نکته چهارم؛ در ماده  217ق.م.ا ذکری از مرانین نشده اما تفسیر منطقی و هدف از جرم انگواری ،حموایتی بوودن
اقدام مقنن ایراب میکند که مرانین را هم به مانند طفل فغیر یا غیر رشید مشمول ماده بدانیم.
در این ماده بحث مهم معاونت را مطرح کرده است که شخصی طفلی را به تکدی وا میدارد کوه آمور مباشور در
فدق عنوان مررمانه خواهد بود و کسی که به دستور دیگری اطفال و نوجوانان را بر معابر سطح شهر میبرد ،عمول
وی معاونت در گماردن اطفال و نوجوانان به تکدی و شخص آمر مباشر در تکدیگری است.متکدیانی که دسوتگیر
میشوند ،به این دلیل مررم شناخته نمیشوند که ادعا میکنند دستفروشند و نه متکدی.واقعیت این است کوه اغلوب
متکدیان از خالء قانونی آگاهی دارند و با در دست گورفتن تعودادی فوال ،جووراب ،آدامو

و چنوین چیزهوایی بوه

راحتی از چنگ قانون میگریزند .به این ترتیب ،مسأله ،سالبه به انتفاع موضوع میشود و آنها موضوعا از شمول این
حکم خارج میشوند ومردداً به آغوش خیابانها بازمیگردند .وجود خالءهای قانونی به عنوان مشکلی که نمیتوان
چشم بر آن بست و قوانین در این خصوص ،مرمل ،مبهم و ناقص هستند و این وضعیت بیش از همه به سود کسوانی
است که قانون را زیرپا میگذارند (نگارنده .
 -4تکدی گری در قرآن و اسالم
دین اسالم با تحریم ربا و تراکم بیجهت ثروت و فعالیتها و کوششهای نازا و عقیم ،تکدی را بوه عنووان یکوی از
کسبهای منفور اعالم کرده و آن را سخت مورد مذمت و سرزنش قرار داده است .اسالم دستور داده که مردم تن بوه
ذلت و خواری ندهند ،خود را زبون و پست نکنند ،دست گدایی به این آن دراز نکنند ،توا مویتواننود زیور بوار منوت
کسی نروند و چیزی خواهش نکنند.

پیامبر اکرم (ص فرمودند :اگر مردم میدانستند در سائل و تکدی چه بدیهایی وجود دارد هرگز کسی از کسی
چیزی درخواست نمیکرد(وسائل الشیعه ،ج. 772:9
پیامبر اکرم (ص فرمودند :هرکه دری از سؤال و خواهش به روی خود بگشاید خداونود متعوال هفتواد در فقور و
تنگدستی به او باز میکند که هیچ چیزی نتواند آن را ببندد(وسائل الشیعه ،ج. 176:2
حضرت علی (ع میفرمایند :آبروی تو محفوظ میباشد سئوال و درخواست آن را میریزد ،بنگر که آن را کرا
میریزی(نه البالغه ،ص . 1722
امام فادق(ع فرمودند :از تقاضا کردن و خواهش کردن از مردم بر حذر باشید ،چه این عمل در این دنیا خواری
و فقری است که شتابان آن را برای خود خواسته ایود و در روز قیاموت حسوابی طووالنی دارد و موومن اظهوار فقور و
تنگدستی پیش مردم نمیکند (وسائل الشیعه. 177 ،
امام فادق(ع فرمودند :هرک

زبان به سوال و گدایی گشاید در حوالی کوه دارای موال و توانمنودی باشود روز

قیامت در حالی خدا را مالقات مینماید که فورت او مرروح و خون آلود است(همان. 122 ،
الف -درخواست از مردم در صورت نیاز ضروری :در این فرض سائل و یا متکدی در حقیقوت فوردی اسوت کوه بوا
تالش و کوشش از راه درست و حالل ،آنچوه را کوه کسوب مویکنود و بوه دسوت مویآورد ،جووابگووی نیواز
زندگیش نیست و یا اساساً چیزی عایدش نمیشود؛ این موضوعی است کوه آیوات و روایوات نسوبت بوه آن نظور
مثبت دارند .قرآن کریم در این باره میفرماید« :وَ فی أَمْوالهِمْ حَقٌّ للسٌَّائلِ وَ الْمَحْرُومِ» و در اموالشان براى سائل و
محروم حقى بود(ذاریات. 16 ،
این آیه به روشنی بیانگر این واقعیت است که در اموال نیکوکاران حقى براى سائل و محروم در نظر گرفته شوده
است .این تعبیر به خوبى نشان مىدهد که آنها خودشان را در برابر نیازمندان و محرومان مدیون موىبیننود ،و آنوان را
طلبکار و فاحب حق مىشمرند ،حقى که به هر حال باید پرداخته شوود و هویچگونوه منتوى در پورداختن آن نیسوت،
درست مانند طلبهاى دیگر طلبکاران(مکارم شیرازی . 772:1722 ،منتها سائل درخواست خویش را علنی میکند
اما محروم شخص آبرومندى است که براى معیشت خود نهایت تالش و کوشوش را انروام موىدهود ،در عوین حوال
دستش به جایى نمىرسد و کسب و کار و زندگیش بهم پیچیده است و با این حوال خویشوتندارى کورده ،از کسوى
تقاضاى کمن نمىکند(نویسنده .
طبق این تعریف سائل آن فردی است که آبروى خود را پیش روى دیگران مىریزد ،پ

نبایود او را از بخشوش

خود ،هر اندازه هم که کم باشد ،محروم ساخت؛ چرا که در حدیث از رسول خدا(ص نقل شده اسوت :سوائل را از
آنچه سؤال کرده است باز مدارید و محروم مسازید .اگر سائالن دروغ نمىگفتند ،کسى از رد کوردن آنوان رسوتگار
نمىشد (عروسی حویزی1215 ،ق . 562:همچنین از امام باقر(ع روایت شده است ...« :و اگر بخشنده مىدانست که

در عطیه و بخشش چه چیزها است ،هرگز هیچ ک

سائلى را رد نمىکرد» (همان1215 ،ق. 562:

قرآن کریم در جایی دیگر فاحبان مال را تشویق به سیر نمودن فقیران و گودایان مویکنود« :شوتران قربوانى را
براى شما از شعایر خدا قرار دادیم .شما را در آن خیرى است .و همچنان که بر پاى ایسوتادهانود نوام خودا را بور آنهوا
بخوانید و چون پهلویشان بر زمین رسید از آنها بخورید و فقیران قانع و گدایان را اطعام کنید .اینها را بوراى شوما رام
کردیم .باشد که سراسگزارى کنید»(ح . 79 ،
ب -اصرار و سماجت در درخواست :حال که اسالم نسبت به سائل و درخواست از مردم در فورت نیازنگواه مثبوت
دارد ،آیا چنین رویکردی ،دلیل و توجیهی برای افرار و سماجت در تقاضای کمن هم مویشوود؛ یعنوی اسوالم
این حق را به سائل میدهد که بر خواسته خویش افرار ورزد و با سماجت و پافشاری ،نیواز خوویش را از موردم
درخواست کند؟
در این قسمت ،آنچه که از روایات برمی آید؛ این است که تقاضای کمن مالی از دیگران همراه با افرار موورد
تأیید شرع نیست .رسول خدا(ص در این مورد میفرماید« :خدا دشمن مىدارد دشنامگوى بوىآبورو و گوداى مبورم
را»(کلینی1272 ،ق. 775:
گدای مبرم ،یعنى گداى افرار کننده و سوم  ،کوارش از ایون رو موجوب خشوم پروردگوار اسوت کوه انفواق و
فدقه ای خوشایند پروردگار است که با میل و رغبت و امید به پاداش الهی پرداخت شود ،اما چنین افرار بویجوایی
تنها طرف مقابل را در منگنه قرار داده و چه بسا او نیز مانند سائل در تنگنای مالی قرار داشته اما با سیلی فورت خود
را سر نگهمیدارد و با این افرار مربور می شود از حق زن و فرزند خود بوه اجبوار فورف نظور کنود .دلیول دیگور
آنکه افرار در درخواست با عزت نف

که از ویژگیهای مردان خداست در تضاد است.

ج -درخواست بدون نیاز :تکدى ،سؤال و تقاضاى از مردم بدون نیاز مالی ،یکى از گناهان بزرگ است .انسان اگور
بدون احتیاج شدید دست به گدایی دراز کند ،این درخواست و سؤال حرام بوده و در روایوات متعودد نکووهش
شده است:
 .1در حدیثى از پیغمبر اکرم(ص مىخوانیم« :ال تحل الصدقۀ لغنى» .فدقات براى افراد بىنیاز حرام است(همان،
. 597
 .7امام باقر(ع مویفرمایود :پیوامبر خودا(ص فرموود :فودقه دادن بوه ثروتمنود روا نیسوت ،همچنوین بوه نیرومنود
تندرست ،فاحب حرفه و به انسان قادر بر کار .افحاب پرسیدند :مقصود از این سوخن چیسوت؟ فرموود :بور
کسى که مىتواند از گرفتن فدقه خوددارى کند ،گرفتن آن حالل نیست(حرعاملی1276 ،ق. 777:
 .7امام فادق(ع فرمود« :هیچ بندهاى نیست که بدون نیازمندى سؤال کند ،مگر اینکه پیش از مورگ خودا او را
به سؤال نیازمند سازد و از این راه آتش دوز را براى او مقرٌّر دارد»(کافی ،ج. 16:2

امام فادقعلیه السالم فرمود :هر ک

زبان به سؤال و گدایی گشاید در حالی کوه دارای موال و توانمنودی باشود

روز قیامت در حالی خدا را مالقات مینماید که فورت او مرروح و خونآلود است(وسائل الشیعه ،ج. 775 :9ایون
نوع از درخواست و تقاضای کمن که امروزه تکدیگری بیشتر در مورد چنین روشی گفته میشود ،اگرچوه موورد
نهی شارع است ،اما در عین حال ،قرآن دور نمودن خشونت آمیوز متکودیان و گودایان را عملوی موذموم و نادرسوت
میداند و از آن نهی کرده است« :وَ أَمٌَّا السٌَّائلَ فَال تَنْهَر»و سوؤال کننوده را از خوود مران(ضوحی . 17 ،زیورا برخوورد
خشونت آمیز و یا فیزیکی با متکدیان بدون از میان بردن عوامل و علول اقتصوادی ،فرهنگوی و اجتمواعی آن نوه تنهوا
باعث ریشه کن شدن این معضل اجتماعی نخواهد شد که چه بسا خود به افزایش بحران دامن زده و چه بسا نیازمندان
واقعی نیز مورد توهین قرار می گیرند که پروردگار به چنین برخوردی با آنان راضی نخواهد بود .بر این اساس ،اگور
به دالیلی نخواهیم به سائلی کمن کنیم ،باید با شیوهای محترمانه به او پاسخ منفی بدهیم.
روایت شده است که شخصی از امام فادق(ع درخواست کمن کرد .ایشان از جا برخاسته و دستش را از سبد
خرمایی که کنارشان بود پر کرده و به او داد .شخص دوم و سومی نیز درخواست کردند و حضرتشان هموین کوار را
کردند .اما به درخواست کننده چهارمی با این سخن پاسخ منفی دادند که :خدا هم به ما و هم به شوما روزی خواهود
داد(کافی ،ج. 2:55
عده زیادی از فقها معتقدند که گدایی اساسا حرام است ،چه این سوال به فورت زبان باشد یعنی گدا بگویود بوه
من کمن کنید و چه به فورت نوشته باشد ،مثل اینکه کسی نوشتهای مشخص جلویش بگذارد و گدایی کند و چه
شخصی چند تا بچه مریض احوال را کنارش جمع کند و سرش را پایین بیاندازد .به هر حال چه با زبان سور و چوه بوا
زبان عمل را حرام دانستهاند .و عدهای دیگر از فقها گدایی را حرام ندانسته بلکه آنرا مکروه دانستهاند.

دیدگاه مراجع عظام تقلید نسبت به گدایی چنین است:
حضرت آیة اهلل العظمی خامنهای(مد ظله العالی
اگر این عمل تروی دروغ ،بیکارى و تکدّى گرى و تخلف از قانون باشد باید از آن اجتناب شود .موىتوانیود بوه
موسسات مورد اطمینانى که در این زمینه فعال هستند کمن کنید.
حضرت آیة اهلل العظمی سیستانی(مد ظله العالی
در همه موارد جایز است ولى بدون ضرورت مبرم سزاوار نیست و اگر دروغ بگوید گناه کرده است.
حضرت آیة اهلل العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی
اوال :در فورتی که نیاز نداشته باشد این کار حرام است و تصرف در این پول جایز نیست و سفر برای ایون کوار
سفر حرام محسوب میشود و باید وجوه حافله رابه فاحبانش بدهد و اگر نمیشناسد به افراد نیازمند برردازد .اما در
عین حال افرار بر درخواست و تقاضای کمن ،اگر همراه با سماجت و پافشاری باشود موورد تأییود نیسوت .ضومن
اینکه تکدیگری و درخواست کمن مالی در فورت بینیازی حرام است.
ثانیاً :آن دسته از متکدّیان که پول هنگفت دارند ،اموالشان جزء مرهول المالن است ،به استثناى هزینه ین سال
که مال خود آنهاست و مصرف کردن پولهاى اضافى براى فقراى دیگر اشکالى ندارد و آنها کوه پوول کموى دارنود
متعلٌّق به خودشان است و مى توان براى مخارج آنها از آن پول استفاده کرد.
ثالثاً :آنها که از کار افتاده هستند نباید اموالشان را فرف دیگران کرد ،چرا که با گذشوت سوال بواز هوم گرفتوار
خواهند بود.
حضرت آیة اهلل العظمی فافی گلرایگانی(مد ظله العالی
چنانچه تکدی مشتمل بر کذب و فریب دیگران نباشد حرام نیست ولی مکروه است.
حضرت آیة اهلل العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی
تکدی و درخواست کمن مالی بدون وجود نیاز ،امری مذموم بلکه غیور جوایز اسوت و در فوورت وجوود نیواز
مکروه است(استفتا از دفاتر آیات عظام ،سایت اسالم کوئیست .
حضرت امام خمینی(ره میفرمایند :در فدقه و بخشش قصد قربت شرط است و سؤال(گدایی در فورت عدم
نیوووووووووووواز شوووووووووووودیدا مکووووووووووووروه و بنووووووووووووا بوووووووووووور احتیوووووووووووواط حوووووووووووورام اسووووووووووووت
(تحریر الوسیله ،ج. 7:167
االستعانه باهلل لحل المشکالت االقتصادیه
 -1اللهمَ فُن وجهِی بالیَسارِ ،و ال تبذُل جاهیَ باالقتارِ فأستَرزِقَ طالبِی رِزقنَ و أستعطفَ شرارَ خَلقنَ وَ أبتَلی بِحَمد
مَن أعطانی و أفتَتَنَ بِذَمِ مَن مَنَعی وَ أنتَ من وَراء

 -7ذلنَ کُلَه وَلیُ االءعطاء وَ المَنعِ؛ «إننَ علی کُلِ شَیءٍ قَدیر».
یاری خواستن از خدا در مشکالت اقتصادی
خدایا؛ آبرویم را با بینیازی نگهدار و با تنگدستی شخصیت مرا لکه دار مفرما ،کوه از روزی خوواران توو روزی
خواهم ،و از بدکاران عفو و بخشش طلبم .مرا در ستودن آن ک
آن ک

که به من عطایی فرمود ،موفق فرما و در نکووهش

که از من دریغ داشت آزمایش فرما ،در فورتی که در پشت پرده اختیار هر بخشش و دریغی در دست توو

است و تو بر همه چیز توانایی(نه البالغه ،خطبه. 772:775
أذا أملَقووتم فتوواجروا اهلل بالصَوودقَه .هرگوواه تهیدسووت شوودید بووا فوودقه دادن ،بووا خوودا ترووارت کنیوود(نه البالغووه،
الحکم. 222:
 -5نظریههای جرم شناسی
 -1 -5نظریه فشار
نظریه فشار بر این پایه استوار است که وقتی مردم نتوانند خواسوتههوا و نیازهوای خوود را از طریوق راههوای قوانونی و
مشروع تأمین کنند به ناچار از مراری غیر قانونی و نامشروع بهره خواهند برد .در واقع جامعوه و سواختار آن افوراد را
به سمت ارتکاب جرم سوق میدهد .نظریه فشار از اندیشههای امیل دورکیم درآغاز ،با دیدگاههای مورتن تقویوت و
با افکار کوهن رشد پیدا کرد.
 -1 -1 -5نظریه آنومی (بی هنجاری) دورکیم
دورکیم ) 1651( (Durkhiemدر تبیین کررفتاری درباره رابطه میان انسان و نیازها و آرزوهایش بحث میکند و بر
این باور است که در شرایط اجتماعی استوار و پایدار آرزوهای انسان از طریق هنرارها تنظیم و محدود میباشد و با
از هم پاشیدگی هنرارها (از بین رفتن کنترل آرزوها وضعیت آرزوهای بیحد و حصر یا آنوومی شوکل مویگیورد.
(جامعه شناسان ،آنومی ( Anomieرا به وضعیت مغشوش و در همی میگویند که افراد جامعه قادر نباشند بر اسواس
هنرارهای مشترک با ین دیگر ارتباط برقرار و نیازهای خود را برطرف سازند .معنای لغوی  Anomieبیهنرواری،
بیقانونی ،هنرار گسستنی و در معنی وسیع " آشفتگی اجتماعی " است .لذا پهنه آن از عدم قوانین تا دزدی و قتل و
دیگر ک رفتاریها میرسد به وجود میآید (ستوده ،1729 ،ص . 172 .به نظور دورکویم سرشوت آدموی برآینودی
است از سرشت زیستی که " خودخواه " است و سرشت اجتماعی که " دیگر خوواه " اسوت .دوگوانگی میوان بودن
انسان و نیازهای آن از ین سو و روح آدمی و خواستههای آن از سوی دیگر پدیود آورنوده کشواکش دائموی میوان
جسم و روح است .اگر خواستههای آدمی (نیروهای نفسانی مهار نشوند زندگی اجتماعی با وضعیت " بیهنراری "
روبه رو میشود .وضعیتی که در آن دیگر جایی نه برای زنده ماندن جسم و نه پایدار ماندن روح وجود دارد(ستوده،
 ،1729ص. 172 .

 -2 -1 -5نظریه مرتن و فرصتهای مشروع افتراقی
نظریه مرتن را میتوان «گزینش هم نوایی طلبانه فرد هنگام ناکار آمدی دستورالعملهای جمعی» نامید .سنخ شناسوی
شیوه های انطباق فردی از دید مرتن :مرتن از شرایطی می گوید که توازنی بین اهداف و وسایل رسیدن به اهداف در
جامعه وجود دارد .در این وضعیت تعادل برقرار است .در این حالت پذیرش جمعی اهداف و وسایل دستیابی هور دو
بنا کننده هماهنگی متعادلی بین این دو جنبه ساختار زندگی است .که به شیوه «هم نووایی» مویگوینود .اموا امتنواع از
هدف یا وسایل یا امتناع از هر دو ،شخص را به سمت فائق آمدن به سمت یکرارچگی به یکی از چهار شویوه انطبواق
فردی(شیوههای نوعی سوق میدهد.
 .1نوآوران یا بدعت گذاران( : Innovatorsهدف پذیرفته شده اما وسایل طرد شدهاند.
 .7مناسن گرایی یا شعائر گرایی( : Ritualismوسایل پذیرفته شده اما هدف طرد شده است.
 .7انزواگرایان یا واپ

گرایان( : Retreatistsنه هدف و نه وسایل هیچ کدام پذیرفته نیست.

 .2شورشیان یا طغیان گرایان( : Rebellionاهداف و وسایل تغییر مییابد و ممکن است نوع جدیدی از یکروارچگی
بین اهداف جدید و وسایل جدید ایراد میشود(فدیق سروستانی ،1729 ،ص. 25 .
اگر بخواهیم با نگاه مرتن به پدیده تکدیگری نگاه کنیم ،تکدی نوعی واکنش از سونخ نووآوری و یوا انوزوا در
برابر هدف ثروت اندوزی و وسیله آن -کار و تالش – است .از این جهت نوآوری است که هدف عموومی جامعوه
که همان مادی گرایی و ثروت اندوزی است پذیرفته شده است ،اما چون عدهای امکان یا توان و یا فبر رسویدن بوه
آن را ندارند به ناچار به راههای بدیع یا غیر متعارف مانند سرقت و یا تکدی دست میزننود .همچنوین در چوارچوب
الگوی مرتن میتوان تکدی گری را نوعی انزوا و گوشه گیوری دانسوت کوه افوراد نوه تنهوا ارزشوی همچوون ثوروت
اندوزی را قبول ندارد ،بلکه راههای نهادینه شده موجود را نیز نمیپذیرند و برای گذران زندگی با حداقل انتظوارات
به تکدی رو میآورند.
 -3 -1 -5ناکامی منزلتی کوهن
ناکامی منزلتی به معنای ناکامی در دسترسی به منزلت و جایگاه اجتماعی از طریق مراری قوانونی اسوت .کوه فورد بوا
توسل به راهکار های غیر قانونی و مررمانه سعی در رسیدن بوه آن جایگواه دارد .وی معتقود اسوت کوه ،دسوتیابی بوه
اهداف متعالی و منزلت و جایگاه اجتماعی نه تنها خواست نوجوانان طبقه باال و متوسط که خواست طبقوه پوایین نیوز
هست .با استنباط از این نظریه میتوان گفت که افراد فقیر و کم درآمد جامعه در مراورت با طبقه برخوردار که هیچ
ابزاری برای نیل به پول و بهبود وضعیت خود ندارند با احساسی از ناکامی و نا امیدی به ابداع راهوی میوان بور ،یعنوی
گدایی به عنوان تنها راه چاره روی میآورند (نگارنده .

 -2 -5نظریه یادگیری ()Learning
الگوهای یادگیری ،کرروی را پدیدهای میشمارد که اشوخاص آن را در خوالل شویوههوای متفواوت یوادگیری فورا
می گیرند و در همان حال که در ماهیت شیوههای این آموزش با یکدیگر اختالف دارند ،به اتفواق هوم ماهیوت ایون
پدیده را مانند دیگر رفتارهای اجتماعی ،جز آموختههای فرهنگی اعضای جامعه قلمداد میکنند ،یعنوی رفتواری کوه
الگوی آن را فرهنگ ساخته و آن را در خالل فرایندهای متفاوت روانی و اجتماعی جامعه پذیری بوه افوراد آموختوه
است .با این تفاوت که الگوهای مربوط به این گونه رفتار ،الگوهایی متموایز از الگوهوای غالوب و مسولط در جامعوه
است ،هر چند ممکن است نتوان کارگزاران و همچنین فرایندهای آمووزش آن الگووهوا را کوامال از کوار گوزاران و
فرآیند های متصدی آموزش رفتارهای بهنرار متمایز ساخت (داوری ،محمد؛ سلیمی ،علی ،1729 ،ص . 99 .پدیوده
تکدیگری را می توان از نگاه نظریه یادگیری این گونه تبین نمود که افوراد بیکوار ،موریض و کوم درآمود از خورده
فرهنگ تکدی گرایانه یاد میگیرند که این شیوه کسب درآمد و گذران معیشت با خطر کمتر ،خسوارت کومتور بوه
دیگران و مقرون به فرفهتر است و بدین ترتیب خود را تبرئه میکنند و انواع تکنینهای مختلوف را بورای نیول بوه
هدف خود (کسب پول و کاله گذاشتن بر سر دیگران یاد میگیرند و امتحان میکنند [نگارنده].
تضعیف کنترل های
غیر رسمی بر رفتار

فقدان تشکل های
اجتماعی (فقدان
اخالق مدنی)

کاهش احساس هویت
محلی یا شهری

کاهش احساس هویت
شغلی و خانوادگی

توزیع ناعادالنه
منابع درآمد

احساس محرومیت
نسبی
تشدید محرومیت نسبی
(تحت تاثیر فرهنگ جهانی و اقتصاد
جهانی)
افزایش آمار جرم( تکدی گری )

نمودار شماره  -1افزایش آمار جرم تکدی در جوامع کنونی (سخاوت ،1331 ،ص)22 .

 -3 -5ساترلند و ظهور نظریه پیوند افتراقی
()Differantial Association Theory

ساترلند ( Sutherlandنخستین بار نظریه پیوند افتراقی خود را که به طورز گموراهکننودهای سواده موینموود در سوال

 1676منتشر ساخت .از دیودگاه سواترلند موی تووان علول ارتکواب متکودیان را شناسوایی کورد .وجوه مهوم نظریوه در
راهحلهایی است که میتوان از آن فرا گرفت .از جمله راهحل افلی کو رفتواری ،جامعوه پوذیری مرودد اسوت و
بهترین راه جامعه پذیری مردد ،افزایش تماسهای گروه اولیه مهم با الگوهای رفتاری مشروع و کاهش تماس گروه
اولیه مهم با الگوهای رفتاری نامشروع است .در عین حال ،فرفت ها هوم بایود از سواختاری بواز برخووردار باشوند توا
گرایش های محرک افراد به رفتارهای نامقبول کاهش یابد .هرچه فرفتهای مشروع افزایش یابد رفتارهوای مسوأله
دار اجتماعی باید کاهش پیدا کند(ممتاز ،1725 ،ص. 62 .
 -4 -5کنترل اجتماعی ()Control theory
این نظریه در تحلیل و تبیین ک رفتاریهای اجتماعی از نظریههای با نفوذ حوزه جامعه شناسی انحرافات اجتماعی و
جرم است .این نظریه علت افلی ک رفتاری را نبود کنترل اجتماعی میداند .فرض افلی این است که همچنان که
فروید گفته است ،افراد بهطور طبیعی تمایل به ک رفتاری دارند و اگر تحوت کنتورل قورار نگیرنود چنوین مویکننود
(رکل  . 1627 ،ک رفتاری اشخاص ،بیش از آن که ناشی از نیروهای محرک به سوی ناهنرواری باشود محصوول
عدم ممانعت است .این درست نقطه مقابل فرض نظریه های فشار و یادگیری است که ک رفتاری را ناشی از شرایط
اجنماعی خاص (شکاف اهداف و ابزار مقبوول اجتمواعی و ترربوه یوادگیری از دیگوران مویداننود .نظریوه کنتورل،
مستقیما می پرسد که علت هم نوایی چیست؟ زیرا آنچه موجب ک رفتاری است فقدان همان چیزی است که باعث
هم نوایی میشود .پاسخی که به این سوال مهم داده شده است این است که آن چه موجب هم نوایی میشود اعموال
کنترل اجتماعی بر افراد است که جلوی ک رفتاری را میگیرد .بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت افلی
ک رفتاری است(فدیق سروستانی ،1729 ،ص . 57 .در واقع کنترل اجتماعی بوه شویوههوایی اطوالق مویشوود کوه
جامعه برای واداشتن اعضایش به هم نوایی و جلوگیری از ناهم نوایی به کار میبرد(ستوده ،1729 ،ص. 172 .
 -5 -5انواع پیشگیری
اقدامات پیشگیرانه غیر قهرآمیز که بهطور خاص ناظر بر پیشگیری است یا بر خود فرد اعمال میشود یوا بور وضوعیت
وی .زیرا فرض برآن است که تعامل میان عوامل شخصی و وضعی ،شخص را در معرض ارتکاب جورم قورار داده و
ما در فدد خنثی کردن آن هستیم .اگر اقدامات پیشگیرانه نتواند جرم را محو بکند حداقل باید بتواند از شدت آثوار
و زیانهای مالی و روحی جرم بکاهد و گذار اندیشه مررمانه بر جرم را عقیم و متوقف کند .در این رکون ،اقودامات
ممکن است که کنشی(پیشین و یا واکنشی(پسین باشد .پیشگیری ممکن است نسبت به اقداماتی باشود کوه افوراد را
در موقعیت جرم قرار میدهد .ولگردی و تکدی فی حد ذاتوه قبویح اسوت و فورد در ایون حالوت مسوتعد جورم قورار
میگیرد (نرفی ابرندآبادی ،1727 -1721 ،ص( 1727 .برای نظر مخالف رجوع کنید .
 -1پیشگیری کیفری ( Law Enforcement crime preventionترساندن و ارعاب شهروندان با اعمال مرازات بور

مررم به فورت خاص و عبرت دیگران به فورت عام انرام میشود.
 -7پیشگیری وضعیت مدار )(situation- based crime preventionدر این نوع پیشگیری به دنبوال اثور گوذاری بور
موقعیتها و وضعیتهایی هستیم که بروز رفتار تهاجمی یا تملن آمیز را فراهم میکند .به عبارت دیگر با هدف
حمایت از آماج و فرفتهای ارتکاب جرم است .رفتارهای مررمانه دو حالت دارند؛خشونت آمیز و یوا نیرنوگ
آمیز ،رفتارهای خشونت آمیز حاکی از سؤاستفاده از زور و نیروی شخصی است .این سؤاستفاده کننده ،ضوارب،
جارح و یا قاتل خواهد شد .رفتارهای نیرنگ آمیز به همراه تقلب و حیله است مانند کالهبرداری و کالشی.
 –7پیشگیری فرد مدار( Individual- based preventionاز طریق اعمال و اقداماتی که برخود فرد تأثیر میگوذارد
و بدین ترتیب خالءهای فردی را پر کند .در این پیشگیری عالوه بر خود فرد به خانواده ،مدرسه ،محیط دوسوتان
و ...نیز می بایست توجه شود .پیشگیری نوع اخیر نیز خود شامل بور پیشوگیری رشود مودار و پیشوگیری اجتمواعی
است.
 -2پیشگیری رشود مودار( Developmental crime preventionپیشوگیری از بزهکواری از طریوق اتخواذ اقودامات
مختلف در طول رشد فرد است .ویژگی این نوع پیشگیری آن است که عوالوه بور خوود فورد ،شوامل اشوخاص و
محیطهایی میشود که وی را مرهز به وسایل مقاومت در مقابل جرم نکردهاند.
 -5پیشوگیری اجتمواعی( Social Crime preventionمداخلوه در محویط اجتمواعی عموومی و شخصوی پیراموون و
انگیزههای بزهکاران تمرکز دارد .محیط اجتماعی عمومی مانند محیطهای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی که نسوبت
به همه مشترک است و محیط اجتماعی شخصوی کوه خواص خوود فورد اسوت ماننود محلوه ،خوانواده و(...نرفوی
ابرندآبادی ،1727 -1721 ،ص. 1721 .
افوالً مبارزه با معلول بدون توجه به علل در نهایت اقدام مفیدی نخواهد بود .احتسواب مخوارج ناشوی از اجورای
کیفر و اقدامات تربیتی و تأمینی و هزینههای ناشی از جرایم ،رقم هنگفتی را به موا نشوان مویدهود کوه اگور سیاسوت
کیفری مملکتی به آن درجه ای از تعالی برسد که به جای فبر کوردن و در کموین نشسوتن و انتظوار ایون کوه فوردی
مرتکب خالفی بشود و بعد او را تحت تعقیب و مرازات قرار دهد ،همّ خود رابر پیشگیری از وقوع جورم نمووده و
با فرف مخارج فوق رفع کمبودها و نیازهوای افوراد محوروم را نمایود؛ مویتوانود ریشوه بزهکواری و ناسوازگاری را
بخشکاند.
 -9پیشگیری عمومی در ارتباط با کل جامعه بوده و مسائل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را در برمویگیورد.
اقدامات پیشگیری عمومی شامل ایراد ین فرهنگ مناسب ،مستقل و غیر وابسته ،اجرای ین سیاسوت درسوت
اقتصادی در جهت ریشهکن کردن فقر و تأمین نیازهای تمام اقشار فقیر و تهی دست که رقوم بسویار بواالیی را در
میان کل بزهکاران تشکیل میدهند ،جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها یا در ین کوالم اعموال سیاسوتی

که بتواند از هر نظر ین عدالت اجتماعی و سالمت واقعی را در تموام ابعواد جامعوه حواکم گردانود .ایون نووع از
پیشگیری برای جلوگیری و مقابله از تکدیگری در شهرها مد نظر نویسنده است.
 -2پیشگیری خصوفی این پیش گیری مبتنی بر انرام اقداماتی است که قبول یوا بعود از ارتکواب ناسوازگاری و بوزه
فورت گرفته و هدف از آن مبارزه با انگیزهها و علل بزهکاری ،بازپروری مررم و امحای عوامل و انگیوزههوای
آن میباشد .در حقیقت پیشگیری اختصافوی مسوکن ،بورای تسوکین درد و جلووگیری از پیشورفت آن بووده و
عمدتاً در کوتاه مدت مفید میباشد.
 -1فرضیههای تحقیق
 .1عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،خانوادگی ،مذهبی ،فردی و روانی از مهمترین عوامل موؤثر بور جورم تکودیگوری و
گسترش آن در شهر اففهان میباشد.
 .7بین ضعف در اجرای قوانین و عدم برخورد قاطع با جرم تکدیگری در شهر اففهان ارتباط وجود دارد.
 .7کمن مالی به افراد دارای معلولیت و ناتوانی جسمی ناشی از ترحم است.
 .2حمایت مالی از افراد دارای معلولیت و ناتوانی جسمی در ارتکاب و پیشگیری از جرم تکدیگری مؤثر است.
 .5فافله طبقاتی میان افراد ین جامعه در ارتکاب جرم تکدیگری تأثیری ندارد.
 .9عزت نف

در پیشگیری و ارتکاب جرم تکدیگری مؤثر است.

 .2بین راحت طلبی متکدیان و ارتکاب جرم تکدیگری رابطه وجود دارد.
 -7نتایج فرضیههای پژوهش
فرضیه اول پژوهش:مهمترین عوامل تکدی گری عبارت است از :فقر و نداری(عامل اقتصوادی  ،سوطح تحصویالت
(عامل فردی  ،عدم عزت نف (عامل فردی  ،راحت طلبوی گودایان(عامل فوردی  ،بیمواری و کهولوت سون (عامول
فردی  ،معلولیت و ناتوانی ذهنی -جسمی (عامول فوردی و روانوی  ،تورحم و دلسووزی(عامل اجتمواعی ،فرهنگوی ،
فرهنگ غلط فدقه و کمن به گودایان (عامول فرهنگوی  ،عودم حمایوت مالی(عامول اقتصوادی ،اجتمواعی  ،عامول
فرهنگی ،ضعف در برخورد با متکدیان (کنترل رسمی  ،خالء قانونی ،عدم دریافوت مسوتمری ،مقایسوه بوا اقشوار پور
درآمد جامعه ،میزان درآمد خوب متکدیان ،بیکاری (عامل اجتماعی  ،اعتیاد (عامل فردی .
فرضیه دوم پژوهش :بین ضعف در اجرای قوانین و عدم برخورد قاطع با تکودیگوری در شوهر افوفهان ارتبواط
وجود دارد .برای انرام این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میشود.
عدم برخورد قاطع با
تکدیگری

ضعف در اجرای
قوانین

7722

r

7777

Sig

27

N

نتای آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد (N=70 , P<0.05, r=0.78در نتیره بین دو متغیر رابطه معنوا داری
در سطح  65درفد وجود دارد .باتوجه به عالمت مثبت ضریب پیرسون ونزدیکی به عدد ین میتوان گفت که بین
دو متغیر رابطه مستقیم و تقریبا کاملی وجود دارد ،بدین معنا که هرچه قوانین اجرایی ضعیفتر باشند عدم برخورد با
تکدیگری نیز ضعیفتر خواهد شد.
فرضیه سوم پژوهش:کمن مالی به افراد دارای معلولیت و ناتوانی جسمی ناشی از ترحم است.
برای انرام این فرضیه از آزمون  tدوطرفه استفاده میشود .نتای در جداول زیر آورده شده است.

آزمون t

تعداد

میانگین

27

2/77

کمن مالی ناشی از ترحم
و دلسوزی

انحراف
معیار
7/62277

آزمون  tیک نمونهای
T

کمن مالی ناشی از ترحم و

درجه
آزادی

2/55

دلسوزی

Sig

7/777

96

تفاوت

 %65فافله اطمینان

میانگین

حد پایین

حد باال

1/77

7/2992

1/7777

جدول اول آمار توفیفی و جدول دوم نتیره آزمون را ارئه میدهد .براین اساس مقدار آماره  tعودد  2755و sig

(سطح معنی داری  7777است .از آنرایی که  sigکوچکتر از  7775اسوت فورض فوفر (  H 0رد مویشوود و چوون
مقودارمیانگین آن از حود متوسوط نیوز بواالتر اسوت .بنوابراین

فافله اطمینان مربوطه حد پایین وباالی مثبت دارد پ

میتوان نتیره گرفت که ترحم و دلسوزی در کمن مالی به افراد متکودی دارای معلولیوت و نواتوانی جسومی تواثیر
زیادی (بیش از حد متوسط دارد .یعنی تعداد افرادی که پاسخهای باالی متوسط را انتخاب کردهانود زیواد اسوت .و
این رأفت و دلسوزی مردم را در کمن به گدایان میرساند.
فرضیه چهارم پژوهش :حمایت مالی از افراد دارای معلولیت و ناتوانی جسومی در ارتکواب و پیشوگیری از جورم
تکدیگری مؤثر است.برای انرام این فرضیه از آزمون  tدوطرفه استفاده میشود .نتای در جداول زیور آورده شوده
است.
آزمون t

حمایت مالی از افراد
متکدی

تعداد

میانگین

69

2/7212

انحراف
معیار
7/21517

آزمون  tیک نمونهای
T

درجه

Sig

تفاوت

 %65فافله اطمینان

آزادی
حمایت مالی از افرا د

17/751

متکدی

7/777

65

میانگین

حد پایین

حد باال

1/721

1/7221

17/2952

جدول اول آمار توفیفی و جدول دوم نتیره آزمون را ارئه میدهد .براین اساس مقدار آماره  tعدد  17775و sig

(سطح معنی داری  7777است .از آنرایی که  sigکوچکتر از  7775اسوت فورض فوفر (  H 0رد مویشوود و چوون
مقودارمیانگین آن از حود متوسوط نیوز بواالتر اسوت .بنوابراین

فافله اطمینان مربوطه حد پایین وباالی مثبت دارد پ

میتوان نتیره گرفت حمایت مالی از افراد متکدی در ارتکاب و پیشگیری از جرم تکدیگری تاثیر زیادی (بویش از
حد متوسط دارد.یعنی تعداد افرادی که پاسخهای باالی متوسط را انتخاب کردهاند زیاد است.
فرضیه پنجم پژوهش :فافله طبقاتی میان افراد جامعه در ارتکاب جرم تکدیگری تأثیر نودارد .بورای انروام ایون
فرضیه از آزمون  tدوطرفه استفاده میشود .نتای در جداول زیر آورده شده است.
آزمون t

تاثیر فافله
طبقاتی

تعداد

میانگین

27

7/6729

انحراف
معیار
7/22279

آزمون  tیک نمونهای
T

تاثیر فافله طبقاتی

17/721

درجه
آزادی
96

Sig

تفاوت میانگین

7/777

7/67252

 %65فافله اطمینان
حد پایین

حد باال

7/2571

1/1727

جدول اول آمار توفیفی و جدول دوم نتیره آزمون را ارئه میدهد .براین اساس مقدار آماره  tعدد  17772و sig

(سطح معنی داری  7777است .از آنرایی که  sigکوچکتر از  7775اسوت فورض فوفر (  H 0رد مویشوود و چوون
فافله اطمینان مربوطه حد پایین وباالی مثبت دارد پو

مقودارمیانگین آن از حود متوسوط نیوز بواالتر اسوت.بنابراین

میتوان نتیره گرفت فافله طبقاتی میان افراد جامعه در ارتکاب جرم تکدیگری تاثیر زیادی (بیش از حد متوسوط
دارد .یعنی تعداد افرادی که پاسخهای باالی متوسط را انتخاب کردهاند زیاد است.
فرضیه ششم پژوهش :عزت نف

در پیشگیری از ارتکاب جرم تکدیگری تأثیر دارد .برای انرام ایون فرضویه از

آزمون  tدوطرفه استفاده میشود .نتای در جداول زیر آورده شده است.

آزمون t

تاثیر عزت نف

در پیشگیری از

تکدیگری

تعداد

میانگین

69

2/7521

انحراف
معیار
7/21222

آزمون  tیک نمونهای
T

تاثیر عزت نف

در پیشگیری از

تکدیگری

17/2

درجه
آزادی
65

Sig

7/777

تفاوت

 %65فافله اطمینان

میانگین

حد پایین

حد باال

1/75212

6/279

1/7517

جدول اول آمار توفیفی و جدول دوم نتیره آزمون را ارائه میدهد .براین اساس مقدار آماره  tعودد 1772و sig

(سطح معنی داری  7777است .از آنرایی که  sigکوچکتر از  7775اسوت فورض فوفر (  H 0رد مویشوود و چوون
فافله اطمینان مربوطه حد پایین وباالی مثبت دارد پ
میتوان نتیره گرفت عزت نف

مقودارمیانگین آن از حود متوسوط نیوز بواالتر اسوت .بنوابراین

در پیشگیری از ارتکاب جرم تکدیگری تاثیرزیادی (بویش از حود متوسوط دارد.

یعنی تعداد افرادی که پاسخهای باالی متوسط را انتخاب کردهاند زیاد است.
فرضیه هفتم پژوهش :بین راحت طلبی متکدیان و ارتکاب جرم تکدیگری رابطه وجوود دارد .بورای انروام ایون
فرضیه از آزمون از همبستگی اسریرمن استفاده میشود.
نتای آزمون همبستگی اسریرمن نشان میدهود ( N=70,sig<0.05, r=0.64در نتیروه بوین دو متغیور رابطوه معنوا
داری در سطح  65درفد وجود دارد .باتوجه به عالمت مثبت ضریب پیرسون و نزدیکی به عدد ین میتوان گفوت
که بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چقدر متکدیان تمایل بیشتری به راحت طلبی داشته باشند
بیشتر به تکدیگری می پردازند و تمایل کمتری به ترک آن خواهند داشت و در نتیره بعضی از متکدیان برای فورار
از کارهای طاقت فرسا و تمایل به تن پروری و راحت طلبی به تکدیگری روی میآورند.
 -3نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،شناخت عوامل مؤثر بر تکدیگری به عنوان ین آسیب اجتماعی در شهر اففهان مویباشود.
در خصوص جرم تکدی گری با استنباط از آیات قورآن مریود و موواد قوانون مروازات اسوالمی(تعزیرات موضووع
تکدیگری و متکدیان با تمام ابعاد مورد ترزیه و تحلیل قرار گرفوت .نظریوههوای جورم شناسوی در غالوب موضووع

مذکور و ارتباط میان آنها با تکدی به نحو مطلوب برقرار گردید .و از طریق مصاحبه از متکدیان و کمن کننودگان
به آنها به تحلیل پاسخهای به دست آمده پرداختوه شود .یافتوههوای پوژوهش از متکودیان نشوان مویدهود کوه 52نفور
(2271درفد نمونه مورد بررسی( 27نمونه مرد و  19نفر (7776درفد زنهوا هسوتند .از مهمتورین عوامول موؤثر بور
شروع تکدیگری در بار اول  2175درفد بیپولی و درماندگی مالی را ذکر کردهاند و  7771درفد ناشناس بودن را
فرفت مناسبی دانستهاند و  272درفد از کودکی به این کار مشغول بودهاند که نتیره مویگیوریم عامول اقتصوادی و
نداشتن درآمد مکفی برای ارتزاق و معواش خوود و خوانواده از مهمتورین دالیول شوروع تکودیگوری در وهلوه اول
میباشد 27729 .درفد از هیچ گونه کمن دولتی بهرهمند نیستند و  72712درفد بوه مسوتمری دریافوت مویکننود و
 6272درفد آنها کمنهای دریافتی را ناکافی میدانند 56772 .درفد متکودیان بیموه نیسوتند و تنهوا  11727درفود
بیمه هستند 27 .درفد متکدیان نظرشان بر این است که مردم ما دلسوزند و کمن میکننود و  57درفود آنهوا بیوان
داشتند که مردم در اماکن مذهبی و اعیاد تمایل بیشتری به کمن دارند 2177 .درفد یعنی حدود ین سوم متکدیان
هرگز از سوی مأموران نیروی انتظامی و شهرداری مورد مؤاخذه قرار نگرفتهاند و ضعف در عملکرد اجرایی مشهود
است 7275 .درفد از متکدیان بین  1تا  5سال و  27درفد آنها بیش از نیم دهوه بوه گودایی کوردن مشوغول هسوتند.
بنابراین بیش از سه چهارم بیش از ین سال سابقه تکدیگری دارند .بیش از نیمی از متکدیان یعنی  5277درفد آنها
فقوووووووووووووووووووور و بوووووووووووووووووووویپووووووووووووووووووووولی و  1776درفوووووووووووووووووووود بیکوووووووووووووووووووواری و
 1572درفد بیماری را عامل افلی این کار دانستهاند.بنابراین از عوامل مؤثر بر تکدیگری در شوهر افوفهان عامول
اقتصاد و فقر می باشد و بعد از آن بیماری و کهولت سن و بیکاری از مهمترین عوامل تکودیگوری مویباشود.ولیکن
عوامل دیگری نیز دخیل میباشند مانند عدم نگرش منفی به تکدیگری ،فرهنگ فدقه و کمن به گدایان ،درآمد
خوب گدایان از طریق گدایی کردن ،نداشتن یا پایین بودن عوزت نفو  ،محوروم بوودن از فضوائل انسوانی ،نداشوتن
تحصیالت یا بیسوادی ،نبود یا ناکافی بوودن کمونهوای دولتوی ،خوالء قوانونی و قضوایی ،اعتیواد و نداشوتن کوار،
معلولیت ،کهولت سن و عدم توانایی کار کردن ،مقایسه خود با دیگر اقشار جامعه ،تون پوروری ،و نکتوه بعودی ایون
است که اکثر مت کدیان سابقه چندین ساله دارند .که خود نشان از اقتصاد ناکارآمد و بیکاری و سطح درآمد پوایین و
گرانی و تورمهای ساالنه میباشد که متکدی از روی فقر و گرفتاری دست به سوی خلق خدا بورای معواش خوانواده
دراز میکند و کمن مردم را مدد میجوید تا زنده بماند و زندگی کند.
 -9پیشنهادها
 .1تسریع در ایراد نظام جامع تأمین اجتماعی در راستای افل  76قانون اساسی.
 .7در سطح کالن بایستی پیامدها و آسیبهای اجتماعی از جمله تکدیگری و سیاستهوای توسوعهای موورد توجوه
قرار گیرد تا حداقل آسیب متوجه قشر آسیب پذیر و ضعیف جامعه بشود.

 .7کاهش فافله طبقاتی و میزان فقر در جامعه.
 .2توجه به استراتژیهای توسعه روستاها و کنترل مهاجرتهای بیرویه از روستا به شهر.
 .5توانبخشی معلولین متکدی و ورود به بازار کار مناسب آنان.
 .9افزایش رقم یارانههای نقدی بهطور مستقیم به خانوارهای کم درآمد به پیشگیری از جرم تکودیگوری مویتوانود
کمن شایانی کند..
 .2تعیین زندانی خاص مانند کانون افالح و تربیت برای گدایان حرفهای و مافیای تکدیگری.
 .2رفع ابهام و افالح مواد  217و  217قانون مروازات اسوالمی(تعزیرات در خصووص جلووگیری از راههوای فورار
متکدیان و از کلمات تمثیلی بودن ویا از قبیل ...استفاده بشود.
 .6تعیین و ادغام ین متولی منسرم جهت جمعآوری ،مقابله و امکانات الزم برای امور متکودیان .پیشونهاد نگارنوده
این است که شهرداری با همه امکانات بالقوه میتواند با استناد به ماده  179قانون برنامه سوم توسعه ،به عنوان تنها
متولی امر ،شناخته و نقش به سزایی داشته باشود .ویوا واگوذاری طورح سواماندهی اموور متکودیان بوه فرمانوداری
اففهان و یا مشاور ویژه استاندار برابر ماده 17مصوبه شورای عوالی اداری دفتور اموور اجتمواعی اسوتانداری ،کوه
جهت اجرای بهینه ساماندهی متکدیان از اختیارات کامل برخوردار باشد.
 .17فرهنگ فدقه در ایران به پدیده تکدیگری پیوند خورده است ،که ریشه در باورها ،اعتقادات دینی و اخالقوی
جامعه دارد .همانطور که نتیره این پوژوهش نشوان داد 25 ،درفود موردم بوه خواطر حو

تورحم و دلسووزی بوه

متکدیان کمن می کنند .اگر جلب اعتماد مردم از اینکه همه نیازمنودان تحوت پوشوش قورار دارنود و دولوت در
فدد ساماندهی و رفع احتیاجات متکدیان برآید ،باید اطالع زسانی همه جانبوه شوود و از موردم خواسوته شوود از
کمنهای مستقیم خودداری کنند.
 .11فرهنگ سازی میتواند توسط نهادهایی مانند سازمان فدا وسیما(با ساختن فویلم ،سوریال و تیزرهوای تبلیغواتی ،
وزارت آموزش و پرورش(با تعلیم در مدارس و کتب درسی  ،مطبوعات(ماهانه فوفحهای را بوه تکودیگوری و
معضالت آن و فرهنگ سازی اختصاص دهد  ،شهرداری ،سازمان تبلیغات اسوالمی ،وزارت فرهنوگ و ارشواد و
بهزیستی اجرایی گردد.
 .17شهرداری باید با برنامهریزی دقیق و مستمر و نه مقطعی در بیلبوردهای سطح شهر چه به فورت طنز و کنایه آمیز
و کشیدن کاریکاتور و چه به فورت مستقیم با نصب پارچه در مکانهای مناسب ،وسایل حمل و نقول عموومی،
نهادهای محلی و شورای شهری تالشهای خود را برای تغییر نگرش و فرهنگ مردم انرام دهد.
 .17ایراد عزت نف

در بین متکدیان از طریق اقدامات قانونی و تبلیغی.

 .12مهمترین راهحل فرهنگی برای از بین رفتن این پدیده از چهره شهر افوفهان ،ممانعوت از کمون مسوتقیم موردم
بهطور انفرادی ،ایراد مکانیزم های محلی شناسایی و بررسی افوراد نیازمنود ،تیرولوویی آنهوا بور اسواس مهوارت و

استعدادها و کمن نهادینه به فورت ایراد فندوقهوای محلوی در هور یون از محلوههوا و منواطق شوهر و ارائوه
کمنهای وافی برای معاش نیازمندان الزم است.
 .15استفاده از سازمانهای مردم نهاد و غیر دولتی (نهادهای مودنی N.G.O ،و مؤسسوات خیریوه مویتوانود راهگشوا
باشد .ین نهاد محلی و مردمی نسبت به ین سازمان دولتی در شناسایی و پیشگیری متکودیان از تووان کواراتری
برخوردار است .و ذکر آن در قانون آیین دادرسی کیفری گامی مؤثر میباشد.
 .19خودداری از اقدامات ضربتی ،ناپیوسته و قهری با متکدیان و تالش برای اجورای برناموههوای کارشناسوی شوده و
مستمر.
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