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تکدیگــری یقینـا ً یکــی از معضــات جامعــه کنونــی ماســت .این
پدیــده بــا مســائل اقتصــادی و فرهنگــی فراوانــی پیونــد دارد .عوامــل
مختلف�یـ چ��ون فقــر ،اختالفــات خانوادگــي ،اعتيــاد ،اغفــال کــودکان
و نهادینــه شــدن فرهنــگ گدایــی در برخــی از متکدیــان ،در رشــد
و ادامــه ایــن پدیــده تأثیــر بســزایی دارنــد .متکدیــان از روشهــای
مختلفــی بــرای جلــب اعتمــاد و دلســوزی مــردم اســتفاده میکننــد
کــه گاه فریبگرانــه و گاه واقعــی اســت .برخــورد صحیــح و اصولــی
بــا ایــن ايــن پديــده ناهنجــار و تصحيــح فرهنــگ کمکرســاني بــه
فقــرا و نیازمنــدان ،بــراي رفــع مشــکل تکديگــري ضــروري بهنظــر
ميرســد .در ایــن راســتا یــاری مــردم و برنامهریــزی دولــت،
اهمیتــی راهبــردی دارد .مــردم ،خیریــن و رســانهها ،بــا تقویــت
فرهنــگ کمــک بــه نیازمنــدان و اعتمــاد بــه نهادهــای حکومتــی مثل
کمیتــه امــداد و بهزیســتی و دولــت بــا هــدف شناســایی نیازمنــدان
واقعــی و مقابلــه بــا متکدیــان حرفــهای میتواننــد بــه برچیــده
شــدن ایــن ناهنجــاری اجتماعــی مبــادرت کننــد و چهــره شــهرها را
از زشــتی ســیاه تکدیگــری بـ ه ســمت زیبایــی همــراه بــا معنویــت،
آرامــش و رفــاه رهنمــون شــوند.
«تکدیگ��ری» در لغ��ت ب��ه گدای��ی ک��ردن ،دریوزگ��ی ،تکلّ��ف در
سؤــال و حاجتخواهـ�ی از ایـ�ن و آن در کــوی و برــزن و پافشاــری بـ�ر
1
آن معنـ�ا شــده اســت.
دیــن مبیــن اســامی بــا نهــی مــردم از دســت زدن بــه چنین شــغل
کاذب و کریهــی ،آنرا بــا کرامــت انســانی ناســازگار میدانــد .امامصــادق
ُ
َّ ُ
َْ
النــاس َفإ َّنـ ُـه ُذ ٌّل فــی ُّ
ـم َو ُسـ َـؤ َال َّ
اكـ ْ
الد ْن َیــا َو فقـ ٌـر ُت َع ِّجل َونـ ُـه َو
«إی
ِ
 8فرم��ودِ :
ِ ِ
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ْ
ٌ
ح َسـ ٌ
اگــر در جامعــه نهادهــای مختلــف از جملــه مــردم،
ـاب َط ِویــل َیـ ْـو َم ال ِق َی َام ِة 1:برحذر باش��ید از درخواس��ت از مردم؛
روایات
ِ
دولــت ،مســئولین ،خیــران و نهادهــای خیریــه
زیـ�را ك��ه خوــارى دنیـ�ا ،فق��ر زودرس و مایهــى طوالنى شـ�دن
زیادی داریم که
وظیفــه خــود را بـه خوبــی انجــام ندهنــد و یــا
حسـ�اب قیامت اسـ�ت».
میفرمایند سائل را رد نکنید؛
فعالیتهــای آنهــا خنثیکننــده هــم باشــد،
در عیــن حــال بــه مــردم توصیــه میکنــد ،ســائل را
چراکه متکدی و سائل ،مهمترین و
رد نکننــد .قــرآن میفرمایــد« :و ّأمــا الســائل فــا تنهــر 2:گرانترین متاع ،یعنی آبروی خود را بهراحتــی نمیتــوان بــه کســی دســتورالعمل
عــدم کمــک بــه متکــدی و گــدا را صــادر کــرد.
و هرگزــ گ�دـا را از خــود م��ران» .امــام زینالعابدیــن
برای فروش آورده است
َّ َ ْ َ
ــل َأ ْن َت َق َ
 8میفرمای��دُ َ َ َ َّ :
َ
بــرای همیــن فتــاوای مراجــع تقلیــد در مقابلــه
ــع ِفــی
ــه قب
ــد الل ِ
«إنهــا تقــع ِفــی ی ِ
ِ
َیــد َّ
بــا تکدیگــری ســیاه یــا ســفید کامــل نیســت .در
ـائل 3همان��ا آن (صدق��ه) قب��ل از آنک��ه در دس��ت سـ�ائل
السـ
ِ
ِ ِ
اســتفتایی کــه ســایت اســام کوئســت از دفاتــر مراجــع تقلیــد کــرده
قـ�رار گیـ�رد؛ در دس��ت خ��دا قـ�رار میگیـ�رد» .قــرآن بــه مــردم دســتور
چنیــن پرســیده اســت:
میدهــد آنهایــی کــه دستشــان بــه دهنشــان میرســد ،بایــد وضــع
آیـ�ا تکدیگــری حرــام اســت؟ لطفــا ً حکـ�م آن را در م�وـارد زیـ�ر
فقــرا ،نیازمنــدان ،مســاکین و درمانــدگان را دریابنــد و از امــوال خــود
��م َح ٌّ
َ َّ َ
��ق َم ْع ُلـ ٌ
ي��ن ف��ي َأ ْمواله ْ
مرقـ�وم فرماییـ�د؟  .1درخواس��ت کم��ک مال��ی از دیگــران (ب��ا وجـ�ود
�وم
بــرای آنهــا ســهمی جــدا کننــد« :و ال ِذ ِ
ِِ
ل َّ
��ائل َو ْال َم ْح ُ
نی��از)  .2اصـ�رار در درخواس��ت مال��ی (ب��ا وج��ود نی��از)  .3درخواسـ�ت
ــر ِوم».
لس
ِ
ِ ِ
کم��ک مال��ی از دیگ��ران (ب��دون نی��از ض��روری).
از روایــات فــراوان ،چنیــن برمیآیــد کــه دعــای ســائل در حــق
پاس��خ مراج��ع عظ��ام تقلی��د نس��بت ب��ه سـ�ؤال ف��وق چنی��ن بــوده
احســانکننده مســتجاب میشــود .بــر ایــن اســاس نمیتــوان بــه
اســت:
محــض مشــاهده یــک متکــدی فــورا ً او را از خــود رانــد و یــا بــه او
حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای (مدظلهالعالی):
برچســب بیعــاری ،فریــبکاری و  ...زد.
اگ��ر ای��ن عم��ل تروی��ج دروغ ،بیـ�کارى و تک ّدىگ��رى و تخل��ف از
از ســوی دیگــر متکدیــان حرفـهای ،ســد راه نیازمنــدان واقعی شــده
قان��ون باش��د بای��د از آن اجتن��اب ش��ود .مىتوانی��د ب��ه مؤسس��ات مـ�ورد
و موجــب بدبینــی مــردم نســبت بــه متکدیــان میشــوند .همچنیــن
اطمینانـ�ى کـ�ه در ایـ�ن زمینـ�ه فعــال هستــند کمـ�ک کنیـ�د.
زندگــی ماشــینی امــروز ،مــردم را از احــواالت دیگــران بیخبــر
حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
ســاخته اســت .نــوع مــردم از احــواالت همســایگان و خویشــان خــود
در هم��ه م��وارد جای��ز اس��ت ول��ى ب��دون ض��رورت مب��رم سـ�زاوار
خبــری ندارنــد .رســیدگی بــه نیازمنــدان ،نیازمنــد شــناخت اســت .اگــر
نیسـ�ت و اگـ�ر دروغ بگویـ�د گنــاه کرــده اســت.
مــردم نتواننــد نیازمنــدان را شناســایی کننــد و بــه گدایــان بینیــازِ
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
حرفــهای کمــک کننــد ،تکدیگــری بیــش از پیــش در جامعــه رواج
در صورت��ی ک��ه نی��از نداش��ته باش��د ای��ن کار حـ�رام اس��ت و
پیــدا خواهــد کــرد و چهــره شــهرها را هــر روز زشـتتر خواهــد نمــود.
تص��رف در ای��ن پ��ول جای��ز نیس��ت و س��فر بـ�رای ای��ن کار س��فر حـ�رام
 . 1اصولكافی ،ج ،۴ص.۲۰
محس��وب میش��ود و بای��د وج��وه حاصل��ه را ب��ه صاحبان��ش بده��د و
 . 2ضحی.10 :
اگ��ر نمیشناس��د ب��ه اف��راد نیازمن��د بپــردازد.
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حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

چنانچ��ه تک��دی مشـ�تمل ب��ر ک��ذب و فری��ب دیگـ�ران نباش��د حـ�رام
نیسـ�ت ولـ�ی مکرــوه اسـ�ت.
حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
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ن را ســاماندهي كنن��د اماــ وج��ود اي��ن پدي��ده در كش��ور بـ�ه ويژه
ك��رده و آ 
نمـ�ود تكديگــران خارج��ي در ش�هـرهاي بــزرگ همچـ�ون تهرــان ،خـ�ود
1
نش��ان از ع��دم توج��ه كاف��ي نهاده��اي مس��ئول ب��ه اي��ن ام��ر دارد.

انواع تکدیگری

تک��دی و درخواس��ت کم��ک مال��ی ب��دون وج��ود نی��از ام��ری مذموم
بلک��ه غی��ر جای��ز اس��ت و در ص��ورت وج��ود نی��از ،مک��روه اس��ت .بنابراین
متکدیــان از روشهــای مختلفــی مثــل ،دس ـتدرازی ،دعانویســی،
ب ـ ه تبــع ایــن ســؤال ،کمــک بــه متکدیانــی کــه دروغگــو بــودن آنــان
آوازهخوانــی ،گریــم (بــرای فلــج نشــان دادن خــود) ،نمایــش معلولیــت
ثابــت نیســت ،از حرمــت شــرعی ســاقط خواهــد بــود.
جســمی ،خوابانــدن بچــه معلــول ،نوازندگــی ،درویشــی ،اســفند دود
ایــن معضــل در چهــار عرصــه اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
کــردن ،شیشــه ماشــین پــاک کــردن ،درب منــازل رفتــن و  ...بــه گدایی
مذهبــی قابــل بررســی اســت .چگونگــی روبــرو شــدن بــا ایــن
پرداختــه و از مــردم طلــب کمــک میکننــد .در عیــن حــال آنــان را
متکدیان
پدیــده نیــز خــود ،میتوانــد بــه انواعــی تقســیم شــود.
میتــوان در مقولههــای اجتماعــی زیــر دســتهبندی کــرد:
حرفهای ،سد راه
گروهــی حــذف یــا مبــارزه بــا متکدیــان را جــزء برنامــه
نیازمنــد بــدون درآمــد؛ آنانــی کــه واقعــا
نیازمندان واقعی شده و موجب
کاری خــود قــرار میدهنــد و گروهــی ب ـ ه بازپــروری
نیازمندنــد و نمیتواننــد از راه دیگــر ،درآمــدی کســب
بدبینی مردم نسبت به متکدیان
و تربی��ت آن��ان نظ��ر دارن��د .ع��دهاي ســعي كردهانـ�د
کننــد .بیمــاران ناتــوان از کار کــردن ،زنــان سرپرســت
میشوند.
اي��ن مش��كالت و مخاط��رات را تعدي��ل كنن��د و در
خانــوار دارای فرزنــدان صغیـ ِر متعــدد ،مســتضعفان ناتوان
نتيجـ�ه ،آن را ب��ه گــردن افــراد ديگ��ر انداختـ�ه ،نشـ�ان
ذهنــی ،از کارافتــادگان ،ســالخوردگان بیسرپرســت و  ..از
دهنـ�د كـ�ه تكديگ�رـي امــري طبيعـ�ي و پذيرفتنـ�ي اسـ�ت كـ�ه
جملــه اینگونــه افرادنــد.
ميش��ود آنرا نادي��ده گرف��ت و ب��ا آن كن��ار آم��د .برخ��ي از محقق��ان در
نیازمنــدان بــا درآمــد انــدک؛ آنانــی کــه بــا زحمــت فــراوان
بررس�يـهاي خـ�ود ب��ه ريش�هـها ،ش��يوهها ،انگيزههـ�ا ،پيامده��ا و راههـ�اي
درآمــد مختصــری را کســب میکننــد امــا ایــن درآمــد کفــاف زندگــی
رف��ع تكديگ��ري ،نظ��ر داش��ته ،اي��ن ريش��هها را مش��مول پي��ري و از
آنــان را نمیکنــد.
كارافتادگــي ،مساــئل خانوادگ��ي ،اعتي�اـد و مهاج�رـت ،دانســته كـ�ه اهميـ�ت
متکدیــان نیازمنــد بیتحــرک؛ آنــان کــه بــا وجــود نیازمنــدی
اي��ن پدي��ده را ب��راي ه��ر كش��وري مه��م ك��رده اس��ت و در تمام كشـ�ورهاي
و داشــتن قــوه تحــرک و درآمدزایــی ولــو انــدک ،انگیــزهای بــرای
پيش�رـفته دنيـ�ا كنتــرل و پيش�گـيري از اينگونـ�ه آس��يبها موــرد توجـ�ه
تحــرک و کســب درآمــد ندارنــد.
تمـ�ام س��ازمانهاي مردم��ي و دولت��ي اس��ت .در اي��ن حـ�ال در كشـ�ور
ـی
متکدیــان حرفـهای؛ ایــن گــروه بــا وجــود داشــتن تمکــن مالـ ِ
م��ا ني��ز ه��ر چن��د براب��ر مــواد  712و  713قان��ون مجــازات اسـلامي
نســبتا ً مناســب و تــوان کســب درآمــد ،تکدیگــری را ترجیــح داده و از
تكديگـ�ري جـ�رم محسـ�وب ميشـ�ود ب�� ه همي��ن عل��ت افــراد متكـ�دي
درآمــد هنگفــت حاصــل از آن امــرار معــاش میکننــد.
مجــرم بوــده و برابـ�ر قانــون بايـ�د ب��ا آنــان برخوــرد شــود و پيـ�ش از ايـ�ن
 . 1نقــش آموزشهــای مهارتــی فنــی وحرفــهای در كاهــش آســیبهای اجتماعــی (تكدیگــری) ،معاونــت
ني��ز حـ�دود  11ارگان موظ��ف شـ�دند ك��ه ب��ا پدي��ده تكديگ��ري برخـ�ورد
آمــوزش دفتــر كاهــش آســیبهای اجتماعــی وابســته بــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــهای کشــور ،تابســتان
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ِ
مؤسســات
متکدیــان ســازماندهی شــده؛ گاهــی برخــی
غیــر مجــاز بــا اســتخدام برخــی خارجیهــا یــا نیازمنــدان وطنــی و
ســازماندهی آنــان ،یــک شــبکه تکدیگــری ایجــاد میکننــد کــه
بیشــترین عایــدی متکدیــان نیــز بــه ایــن مؤسســات غیرقانونی میرســد.

عوامل رشددهنده تکدیگری

ب) دولت
دولتهــا از چنــد جهــت بــه گســترش پدیــده تکدیگــری در
جامعــه کمــک میکننــد:
عــدم برنامهریــزی؛ نبــود برنامــه در دولتهــا جهــت مقابلــه بــا
پدیــده تکدیگــری،
 . 1همان.

عــدم رســیدگی بــه وضــع فقــرا ،از کارافتــادگان و بیمــاران و زنــان
سرپرســت خانــوار
نبــود ســامانه دقیــق و گســترده شناســایی نیازمنــدان واقعــی و
متکدیــان حرفــهای
ناتوانــی در بهکمــک گرفتــن مــردم و خیریــن جهــت مقابلــه بــا
ایــن پدیــده
عدم تعریف بودجه مناسب جهت مبارزه با این پدیده
نبود قوانین مناسب برای مدیریت پدیده تکدیگرایی.
ج) طمعورزی ،تنبلی و بیعاری
عــدهای از مــردم بهجهــت اینکــه تکدیگــری در مقایســه بــا کار
و فعالیــت درآمــد زیادتــری دارد ،گدایــی و دســت دراز کــردن پیــش
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برخــی از عوامــل بــه رشــد ایــن پدیــده کریــه در جامعــه کمــک
میکننــد و موجــب گســترش هرچــه بیشــتر آن در جامعــه میشــوند.
مهمتریــن عوامــل رشــددهنده تکدیگــری را میتــوان در چهــار
عنــوا ِن عمــده زیــر دســتهبندی کــرد:
الف) مردم
پدي��ده تكديگ��ری ب��ا دو عام��ل مه��م يعن��ي« :كمكدهنــده»
و «كمكگيرن��ده» رابطـ�ه دارد« .كمكدهندههــا» همــان مردمانــد
1
ك��ه آنـ�ان را ميتــوان ب��ه دس��تههاي ذي��ل تقس��يمبندي كــرد:
ع��دهاي بـ�ر اســاس وظيفـ�ه شرــعي بـ�ه فقــرا و مس��تمندان كمـ�ك
ميكننـ�د.
گروهي ديگر آنرا وظيفه انساني و نوعدوستي ميدانند.
تع�دـادي ب��ه علـ�ت اينكـ�ه نيازمنـ�د بوــدن را يـ�ك نقـ�ص اجتماعـ�ي
ميداننـ�د خــود را در رفـ�ع ايـ�ن نقيصـ�ه مسئــول ميداننـ�د.
دســته چهاــرم كساــني هستــند كـ�ه كمكهــاي خــود را بـ�ا نيـ�ت
نــذر و صدقــه ،انفــاق ميكننــد.
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جابجاي��ي تودهه��اي وس��يع جمعي��ت و مهاج��رت ب��ه شــهرهاي بـ�زرگ،
پيداي��ش شهــرهايي ب��ا رش��د قارچگون��ه و ش�هـركهاي ســرریز
جمعیتـ�ی ،حاشيهنشــيني در اطــراف كالن ش�هـرها ،افزاي��ش نابرابـ�ري
اجتماع��ي و شـ�كاف طبقات��ي در كالن شهــرها ،دگرگون��ي در سـ�اخت
و كارك��رد خانوــاده ،فروپاش��ي الگوهـ�ا و هنجاره��اي سـ�نتي رفتـ�ار،
افزايـ�ش تنشهــاي اجتماعـ�ي و مـ�وارد مشـ�ابه ،مهمتریـ�ن عوامـ�ل
اجتماع��ي رشــد تکدیگــری در کالنشــهرها هســتند.

عوارض و مخاطرات تکدیگری
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مــردم را بــه کار و تــاش ترجیــح میدهنــد .عــادت بــه تکدیگــری
حتــی پــس از بهبــود شــرایط اقتصــادی از دیگــر عوامــل رشــددهنده
تکدیگــری در ایــن گــروه اســت .کمرنــگ شــدن ارزشهــای دینــی
و اســامی مثــل کار ،تــاش ،روزی حــال ،کســب حــال ،شــغل
خدمــت کننــده بــه مــردم و  ...موجبــات تنبلــی بخــش وســیعی از
جامعــه و بیاعتنایــی آنــان بــه برخــی مشــاغل ب ـه ظاهــر پســت امــا
خدمترســان بــه مــردم میشــود .رشــد طمــعورزی ،از بیــن رفتــن
عــزت نفــس ،ترجیــح دادن پــول و دارایــی بــر آبــرو و حیثیــت و مواردی
از ایــن دســت ،تکدیگــری را بــرای برخــی از متکدیــان توجیــه کــرده
و آنــان را در ایــن مســیر مســتحکم نگــه م ـیدارد.
بنابرايــن« ،تكديگرــي» صورتـ�ي از زندگـ�ي ارزان قيمتـ�ي اسـ�ت كـ�ه
تنهـ�ا بهــاي آن ،فقـ ِر مناعـ�ت طبـ�ع و ســير قهقرايـ�ي كمال انســان اسـ�ت.
د :تحوالت اجتماعی
تحــوالت اجتماعــی از جملــه عوامــل رشــددهنده تکدیگــری در
شــهرهای بزرگ اســت .رشــد شهرنشــینی ،فزونی جمعیت در شــهرهای
بــزرگ ،فراهــم نشــدن فرصتهــای شــغلی درآمــدزا بــرای همــه افــراد،

تکدیگــری عــوارض زیــادی هــم بــرای جامعــه و هــم بــرای خــود
متکدیــان دارد .از مهمتریــن آنهــا بــه مــوارد زیــر میتــوان اشــاره کــرد:
حراج آبروی گدایان:
دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز
پل بستهای که بگذری از آبروی خویش
روایــات زیــادی داریــم کــه میفرماینــد ســائل را رد نکنیــد؛ چراکــه
متکــدی و ســائل ،مهمتریــن و گرانتریــن متــاع ،یعنــی آبــروی خــود
را بــرای فــروش آورده اســت.
از بیــن رفتــن روحیــه احســان و نیکــوکاری در بیــن مــردم،
بهجهــت بیاعتمــادی بــه متکدیــان و درخواســت کمــک کننــدگان.
در خطــر قــرار گرفتــن زندگــی نیازمندانــی کــه از شــدت حیــا
نمیتواننــد دســت بــه گدایــی بزننــد و بــه اصطــاح صــورت خــود را
بــا ســیلی ســرخ نگــه میدارنــد.
بیانگیــزه کــردن افــراد شــاغل ،پــرکار و فعــال بــرای کار و تولیــد در
جا معه .
زمینهسـ�از بزهکاریه��ای اجتماع��ی؛ تکدیگـ�ری زمینهسـ�از
بزه��کاری ،فســاد و فحشــا ،دزدی ،اعتیاــد ،خودکشـ�ی و  ...در جامعه اسـ�ت.
تکدیگــری یــک نشــانه اســت :گســترش تکدیگــری نشــانه یــک
بیمــاری وخیــم در جامعــه اســت .از جملــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:

ترســیم چهــرهای ســیاه از وضعیــت اقتصــادی جامعــه؛ تکدیگــری
چهــره مأیوســانهای از جامعــه ارائــه میدهــد کــه نشــان از فقــر و نــاداری
اقتصــادی اســت.
بیتفاوتــی مــردم نســبت بــه وضــع همنوعــان خــود؛ تکدیگــری
نشــان از عــدم رســیدگی مــردم و ثروتمنــدان بــه وضعیــت فقــرا دارد.
حاکمیــت فرهنــگ گداپــروری و خرافــات در جامعــه؛ از ایــن منظــر
مــردم بــا توســل بــه خرافــات و کمکهــای غیرمنطقــی بــه متکدیــان،
افــراد مســتعد ایــن ناهنجــاری را بهســمت تکدیگــری گســیل میدارنــد.
حاکمیــت فرهنــگ نــان از دســترنج نخــوردن؛ فرهنــگ جامعــه مــا
کار کــردن را امــری پســت و رفاهطلبــی و راحتطلبــی را یــک شــأن و
منزلــت اجتماعــی تلقــی میکنــد .بــر ایــن اســاس کارگــران ســاختمانی
و شــهرداری از منزلــت پاییــن در چنیــن جامعــهای برخوردارنــد .ایــن
فرهنــگ ،برخــی افــراد را بــه دســت درازی پیــش مــردم بهجــای کار
کــردن ،زحمــت کشــیدن و عــرق ریختــن ســوق میدهــد .در حالیکــه
کار کــردن از نظــر اســام ،ارزش و ب ـیکاری یــک ضــد ارزش اســت.

یک نمونه عینی :تبریز شهر بدون گدا

شــهر تبریــز ب ـ ه عنــوان تنهــا شــهر بــدون گــدای جهــان معــروف
فرهنگســازی ،کمــک بــه نیازمنــدان واقعــی و مــددکاری
اســت .در ایــن شــهر مــردم ،مســئولین و خیریــن بــه صــورت
اجتماعــی مهمتریــن راهــکاری اســت کــه بخــش مردمــی و دولتــی
هماهنــگ اجــازه هیچگونــه فعالیــت متکدیانــه در ایــن شــهر را بــه
بایــد بــهکار گیرنــد تــا ایــن پدیــده چرکیــن را از جامعــه بزداینــد.
کســی نمیدهنــد .شــهر بــدون گــدا از هماهنگــی چهــار گــروه باهــم
م��ددکاری اجتماعـ�ی بـ�ه چندیـ�ن روش میتوانـ�د فعالیـ�ت کنــد:
بهوجــود آمــده اســت .ایــن ســه گــروه عبارتنــد از:
شناساــیی و طبقهبنــدی (سنــی ،جنسـ�ی و )...و تعییـ�ن وضعیـ�ت
مــردم :مــردم از دو طریــق تکدیگــری را از تبریــز
افــراد متکدی.
عادت
زدودهانــد )1 :برخــورد جــدی و قاطعانــه مــردم
توضی��ح آس�یـبهای گدای��ی و قب��ح آن بـ�رای
به تکدیگری حتی پس
از بهبود شرایط اقتصادی از دیگر بــا کســانی کــه احیانــا ً در برخــی کوچــه پــس
افــکار عموم��ی و خـ�ود متکدیــان.
کوچههــای تبریــز بــه گدایــی بپردازنــد ،متکدیــان
فرهنگس��ازی ب��ه م��ردم ب��رای کم��ک نک��ردن و
عوامل رشددهنده تکدیگری در
را از انجــام ایــن کار منصــرف میکنــد )2 .کمــک و
پرداخ��ت نکــردن پـ�ول و کاال ب��ه گدایــان.
این گروه است
اعتمــاد بــه صندوقهــای خیریــهای کــه بــه نیازمنــدان
آگاه��ی عم��وم جه��ت کم��ک کـ�ردن ب��ه نیازمنـ�دان
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راه چاره

واقع��ی از طری��ق خیریهه��ا وســازمانها.
ارائ��ه خدمـ�ات تخصص��ی ب��ه ک�وـدکان و نوجوانان��ی ک��ه در معـ�رض
گدای��ی هســتند.
ت�لاش در جه��ت شناس��ایی شــبکهها و کانونه��ای بح��ران و
س��ازمانهای حمایتکننـ�ده از متکدیـ�ان.
کم��ک ب��ه گدایـ�ان و توانبخش��ی آنـ�ان جه��ت بدس��ت آوردن شـ�غل
سـ�الم و اســتقالل اجتماع��ی و اقتصـ�ادی از طری��ق توس��عه تواناییه��ا و
مهارتهـ�ای خـ�ود.
کمکهــای منظــم و سازماندهیشــده مالــی متناســب از ســوی
صندوقهــای خیریــه بــه نیازمندانــی کــه امــکان کســب درآمــد ندارنــد
و یــا درآمــد پایینــی دارنــد.
معرفــی نیازمنــدان دارای تــوان نســبی بــه مراکــز اشــتغالآفرین
خیریــه.
جلوگیــری از تکدیگــری و گدایــی کــودکان و معرفــی آنــان بــه
مراکــز مطمئــن تربیتــی.
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واقعــی کمــک میکننــد )3 .معرفــی و تحویــل متکدیــان بــه نهادهــای
قانونــی تبریــز.
صندوقهــای خیریــه :صندوقهــای خیریــه زیــادی در تبریــز
فعالانــد کــه خــود بــه دنبــال نیازمنــدان میگردنــد .ایــن صندوقهــا
بــدون تبلیغــات و جــار و جنجــال ،نیازمنــدان واقعــی را تحــت پوشــش
خــود قــرار میدهنــد و بــدون اینکــه کســی متوجــه بشــود بــه آنــان
ن نیازمنــدان رعایــت
کمــک میکننــد .در نتیجــه کرامــت انســانی آ 
میشــود .بــر ایــن اســاس ،انگیــزه تکدیگــری از نیازمنــدان ،از
کارافتــادگان ،بیمــاران سرپرســت خانــوار و  ...گرفتــه میشــود.
اعتمــاد مــردم و خیریــن بــه ایــن مؤسســات جایــگاه آنهــا را هــم
در کمکرســانی و هــم در شناســایی نیازمنــدان تقویــت میکنــد.
مســئولین شــهر نیــز بــا معرفــی افــراد نیازمنــد بــه ایــن مؤسســات و نیز
جمــعآوری متکدیــان از ســطح شــهر و برخــورد بــا آنــان صندوقهــا را
در دســتیابی بــه مددجویــان یــاری میرســانند.
خیریــن؛ خیریــن تبریــز بــا کمکهــای معتنابــه بــه صندوقهــای
خیریــه ،دســت ایــن صندوقهــا را بــرای کمــک بــه نیازمنــدان و فقــرا
بــاز گذاشــته و آنهــا میتواننــد افــراد بیشــتری را تحــت پوشــش
خــود قــرار دهنــد و تــوان شناســایی افــراد بیشــتری را داشــته باشــند.
ســرمایهدارها ،کارخانــهداران ،صاحبــان امــاک ،بازاریــان و صاحبــان
کارگاههــای مختلـ ِ
ـف تبریــز بــا کمــک اصولــی بــه صندوقهــای خیریــه
و اعتمــاد بــه آنهــا هــم بــه زدودن تکدیگــری از چهــره شــهر تبریــز
کمــک میکننــد و هــم بــه امــوال و امــاک خــود برکتــی مضاعــف
میبخشــند.
مســئوالن شــهر؛ مســئوالن شــهر از جملــه شــهرداری و نیــروی
انتظامــی بــا جمــعآوری متکدیــان در ســطح شــهر هیچگونــه گدایــی در
ســطح شــهر را برنتابیــده ،بــه دســتگیری متکدیــان اقــدام میکننــد.
شــهرداری بــا جمــعآوری ایــن متکدیــان ،نیازمنــدان واقعــی را بــه
صندوقهــای خیریــه معرفــی میکنــد و متکدیــان حرفــهای را بــه

کمپهــای بازپــروری رهنمــون میشــود .برخــورد قاطــع مســئوالن
و مــردم بــا متکدیــان حرفــهای فکــر تکدیگــری را از ســر گداهــای
ثروتمنــد و فریــبکار میربایــد.
بدینسـ�ان ،عل��ت بـ�دون گ��دا ش��دن ش��هر تبری��ز را میتـ�وان
در زی��ر سـ�اختارهای اقتصاــدی ،فرهنگ��ی و اجتماعـ�ی ،تغیی��ر نگـ�رش
افـ�راد ای��ن منطق��ه نس��بت ب��ه متکدی��ان و چگونگ��ی کم��ک ب��ه افـ�راد
نیازمنــد ،فرهنـ�گ خــاص حاکـ�م بـ�ر افــکار عمومـ�ی در استــان مبنـ�ی
ب��ر حمایته��ا و تعصب��ات خانوادگ��ی ،عاطف��ی و مذهب��ی ،سـ�اماندهی
آس��یبهای اجتماعـ�ی و بهبــود سلـامت اجتماعــی ،حفـ�ظ کرامـ�ت
انس��انها ،س��طح آگاه��ی ب��االی اجتماع��ی در مقابل��ه ب��ا آس��یبها و
مخاطــرات اجتماعـ�ی ،اجــرای طـ�رح س��اماندهی خانوارهـ�ای نیازمنـ�د،
تامی��ن معیش��ت و پوش��ش اف��راد نیازمن��د ،ایج��اد فرصته��ای اشـ�تغال
مناس��ب ،وج��ود مؤسس��ات مختل��ف خیری��ه ،نح��وه کم��ک ب��ه افـ�راد
مس�تـمند ،هماهنگیهـ�ای الزم میـ�ان دس��تگاههای متولـ�ی ،وجـ�ود
نهادهـ�ای حمایت��ی و تامین��ی قدرتمن��د و قــوی ،نگـ�رش مــردم نسـ�بت
ب��ه مقول��ه تکدیگ��ری و نح��وه کمکرسـ�انی ب��ه متکدیـ�ان ،غیـ�رت،
1
همدل��ی و همیــاری مردمـ�ان ای��ن منطق��ه جســتجو کــرد.
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