
 
 

 
 ساماندهی متکدیان مناطق منظور  بهی راهکارهایی  بررسی و ارائه

 شهرداری شهر شیراز

 
 ارشد شهرسازی و شهردار منطقه تاریخی فرهنگیکارشناس   خداشناس ابراهیم

    ی منطقه تاریخی فرهنگیشهردار حوزه کارشناسارشد شهرسازی و کارشناس     رزمی محمدهادی

 
 

 چکیده

 شیهری  هیی   تقریباً. است هشداردهنده حال عین در و جهانی و اجتماعی معضلی گری، تکدی ی پدیده
 در افیرادی  حضیرر  شاهد ها خیابان و معابر در روز هر ما ی همه. باشد نداشته متکدی که نیست دنیا در

 و مشیورلند ... و گیری تکیدی  و فروشیدست به غبارآلرد، و ژولیده ظاهری با که هستیم مختلف سنین
 قیرار  االشیعا  تحیت  را مظلرمیتشان که است آزاردهنده آنقدر ما، احساسات تحریک در ها آن سماجت

 از اسیتااده  بیا  و میرد   احساسیات  از سرءاسیتااده  بیا  افیرادی  کیه  شرد می باعث عرامل همین. دهدمی
 و مسیتندات  بیه  ترجیه  بیا . نمایند اقدا  کار این به تالش، بدون درآمدزایی منظرربه مختلف های روش

 ،شییراز  مادرشیهر  خصرص به و شهرنشین جرامع دررا  گری تکدی ی پایه ترانمی مرجرد، هایپژوهش
 معضیل  بررسی پی در حاضر تحقیق. کرد جستجر... و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مختلف عرامل در

تحلیلیی  روش از اسیتااده  بیا  کیه  اسیت  شییراز  شیهر  در آن اجتماعی و اقتصادی اثرات و گری تکدی
 و پیردازد  میی  میککرر  معضیل  تحلیل و بررسی به شیراز، شهری مناطق در میدانی مشاهدات و ترصیای

 .دهدمی ارائه شهری جامعه در یادشده آسیب کنیریشه برای را راهکارهایی

 
 .متکدیان ساماندهی شیراز، شهرداری گری،تکدی :کلیدی های واژه
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 مقدمه و بیان مسئله .1
کنید، گسیترش روزافی ون     میی  را تهدیید  شیهری  ی جامعیه جدی که  معضالتاز 

شده در سیح  کشیرر،    های انجا  تحقیقات و پژوهش میان از ه. هر روزگری است تکدی

اسیا  نتیایی ییک    برشیرد  بیرای ملیال     ای از این معضل منتشر می دهنده آمارهای تکان

طیرر   کننید کیه بیه    ه ار متکدی در این شهر گدایی می ۵حدود شهر تهران، پژوهش در 

صیررت   کدیان بهه ار ترمان درآمد دارند و بخشی از این مت 1۳۳تا  9۳۳میانگین روزانه 

شاهد حضرر گیدایانی  نی  شیراز )نقل از اقتصاد آنالین( شهر  کنند. خانرادگی فعالیت می

اند و  مرد  را با مشکل مراجه کرده ،شکل و شمایل شهر و به هر ی هاست که در هر نقح

دلییل فرهنیخ خیاص و     بیه  ،اییران  میان شهرهای درشیراز گدایان  عدادرسد ت به نظر می

باشید و ایین افیراد بیشیتر نقیاش گردشیگری و        بیش از هر جای دیگیری  ، عاطای مرد

انید. سیلال    را اشیوال کیرده   چیرا   ی اطراف حر  محهر شیاه  محرطهخصرص  مکهبی، به

خصیرص منیاطق    و بیه شییراز  اینجاست که چه عیراملی باعیث شیده اسیت کیه شیهر       

چنین مسیائلی   ؟ل شردیبدتگدانمایان  گدایان وبه کانرنی برای جکب گردشگری شهر، 

ای  گیکاری شیهری و منحقیه    گاه در فرهنخ مرد  و گاه در مسائل اقتصیادی و سیاسیت  

 ریشه دارد.

 

 تعاریف و مفاهیم .2
گِیدا ییا مِتِکییدی ییا     «. گدایی»و دیگری « سختی روزگار»کدیه دو معنی دارد: یکی 

 میرد  از  میادی شرد کیه از طرییق درخراسیت کمیک      گر، به شخصی اطالق می دَریرزه

ی وی  هحرفی سیتاند و ایین کیار     میی  پرل، از مرد  ترحمکند و با ایجاد حس  می ارت اق

 حرفه، صاحب نه که را جامعه افراد از یک شرد )فرهنخ لوت دهخدا(. هر محسرب می

بیا   همیراره  و دارنید  مشیارکتی  اجتمیاعی  ترلیید  در نیه  و هستند آن، اقتصادی ماهر  در

 .گرینید  میی  متکیدی  هسیتند،  اجتمیاعی  ی زائیده  و طایلیی  متنیر ،  شگردهای و ها شیره

 نقیش  آن در فیرد  کیه  آورد حسیاب  اجتماعی بیه  انحراف نرعی تران می را 4گری تکدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. begging 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87
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 عهده بر و...( را اعتیاد گری، واسحه گری، روسپی متااوتی )ملل سرقت، بعضاً و مشخص

 نی د ،  (CCAREER)شیولی  ی مرحلیه  از اینمرنیه  ی من لیه بیه  را آن تیران  میی  یا دارد

 .کیرد  تلقیی  انحرافی مشاغل در ،(غیرمشرو ) غیرآبرومند و آبرومند ای وحرفه متکدیان

 (4939 ای،فنی و حرفه)

 

 های قانونی گری و مجازات . تکدی3

مقیرر   49۵۱خیرداد   ۷قیانرن مجیازات عمیرمی مصیرب     قبل از انقالب اسیالمی،  

قییدی و تنبلیی    معیاش معلیر  ندارنید و از روی بیی     ی که وسییله : کسانی شت کهدا می

در خصیرص  شیرند.   میی  ولگیرد محسیرب   ،آینید  کار برای خرد برنمیی  ی هدرصدد تهی

قیانرن مجیازات اسیالمی     ۷4۱ ی میاده  گری پس از انقالب اسیالمی، در  مجازات تکدی

را قیرار  خیرد   ی هجمهرری اسالمی ایران آمده است: هر کس تکدی یا کالشیی را پیشی  

به حبس از یک ماه تا سه میاه   ،معاش نماید یا ولگردی کند رداده باشد و از این راه امرا

بیر   عیالوه ، وجرد تران مالی مرتکیب عمیل فیرق شیرد     محکر  خراهد شد و چنانچه با

 ،بیه دسیت آورده اسیت    امرالی که از طرییق تکیدی و کالشیی    ی کلیه ،مجازات مککرر

نی  آمده است که هر کس طال صویر یا غیررشییدی را   ۷49 ی در مادهشرد.  می مصادره

به سه ماه تا دو سال حیبس و   ،بگمارد کارتکدی قرار دهد یا افرادی را به این  ی وسیله

 امرالی که از طریق مککرر بیه دسیت آورده اسیت محکیر  خراهید شید.       ی استراد کلیه

اجیع متیرلی سیاماندهی    مر شررای عالی اداری، 4۵/۱/۷7 ی  طبق مصربه( 4934)منصرر،

دادگسیتری اسیتان، نییروی     :هیای مسیلرل در ایین حیرزه عبارتنید از      سازماناین کار و 

کار و امرر اجتماعی  ی هادار و امداد اما  خمینی )ره( ی هسازمان به یستی، کمیت ،انتظامی

جلیرگیری از  » ،4991تییر   44قیانرن شیهرداری مصیرب     ۵۵ ی برابر میاده  .و شهرداری

یکی از وظایف شیهرداری   «آمرزش عمرمی ی هاداشتن گدایان به کار و ترسعگدایی و و

 (4973. )منصرر،  است
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 ساختار جنسی و سنی و قومی متکدیان شیراز .4
 نشان 4973 تا 497۱ هایسال بین کشرر وزارت سری از شده آوریجمع آمارهای

 ۱7.۱4 تعداد این از که اند شده آوریجمع متکدی، )نار( 4۳۷49۷ مجمر  در که دهدمی

ر  بررسیی  د(. 4934 همکیاران،  و نیژاد نصیرتی ) .هستند زن درصد 94.۷3 و مرد درصد

 گیدایان  و متکیدیان  ایین  کیه  شرد ساختار جنسی و سنی متکدیان شهر شیراز، دیده می

گیروه دیگیر    و هسیتند  بیرمی  آنیان متکیدیان   از گروهیی  هسیتند:  عمده طیف دو شامل

 ... و بینگالدش  پاکسیتان،  نظییر افوانسیتان،   خارجی از کشررهایباشند که  متکدیانی می

 ییا  و پردازنید نمیی  کیار ترلییدی   به کردن، از یک سر گدایی با متکدیان درواقع .اند آمده

 در مراقیع  از بسییاری  در گراییی،  مصیرف  بر عالوه سر دیگر از و دهند نمی ارائه خدمتی

 و فرهنگیی  و اجتماعی منای پیامد ها ده کهکنند  می غیرقانرنی فعالیت انحرافی های مسیر

 ی پراکنیده  آمارهیای  طبق گری، تکدی ی پدیده آماری بررسی .کشرر دارد برای بهداشتی

 گدایان در اتااق به قریب اکلریت که دهد می صالح، نشان ذی مراجع و ذیربط های سازمان

با ترجه به ساختار سنی و جنسی متکدیان، پیر   . دارند قرار سالگی 1۳ الی 94 بین سنین

 از تیری  کم سهم زنان و است مردانه ای بیشتر پدیده ایران در گری واض  است که تکدی

( با نگاه اجمالی به آمارهای اخیر، زنخ خحر 4934)همان،  .ددهن می را تشکیل متکدیان

 تبدیل شول یک به نیاز، از حالت پدیده جدید، میل به کاهش سن متکدیان است و این

 بیرای  را ناپیکیری  جبیران  عراقیب  ترانید  می جران زنان و کردکان از است. استااده شده

 افی ایش  جامعیه  در را منکرانیه  اعمیال  و جر  خحر باشد  چراکه همراه داشته به جامعه

 .دهد می
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 گری در شهر شیراز های تکدی روش. 5
ها سپری  اوقات خرد را در خیابان ی ازبخش یا ههمهای گرناگرن  متکدیان به روش

گیری در شیهر شییراز     های مختلف تکدی روش و ها مکان در اینجا به شناسایی کنند. می

 شرد. پرداخته می

 

 . گدایی پنهان یا مستتر5-1

آبرومندانیه، بیه تینمین نییاز میالی خیرد        و پنهیان  هیای  روش بیه  که افراد است آن

 حالت مستتر به خرد گرفتیه اسیت  ماننید   کامالً گری  ی تکدی پردازند  اما این شیره می

 گیرها(. ها )فال کرلی و دعانریسان دراویش و

 

 گدایی با کودکان .5-2

استااده از کردکان خردسال اسیت.   ،های گدایی ترین روش از بدترین و غیراخالقی

که در حیال   اند نشستهای از خیابان کردکانی  همراره در گرشه ،در اکلر نقاش پرتردد شهر

و نماینید  نرشتن مشق هستند تا از این طریق حس ترحم عابران پیاده را به خرد جلیب  

 . متنساانه این شیره در شهر شیراز رو به اف ایش است.کمک جمع کنند

 

 ( قطع عضوگدایی تمارضی و معلولیت ) .5-3

، گدایی افرادی است کیه بیه خیاطر    هاگری در شهر های سنتی تکدی یکی از روش

یا نقصی که در اعضای بدن خیرد دارنید، حیس تیرحم شیهروندان را      سرختگی آسیب 

کنند. از این رو برخی از از متکدیان قبل  ها را خالی می تحریک و از این طریق جیب آن

تراند تصرر کند این  و کمتر کسی می کنند می از اینکه در سح  شهر حاضر شرند، گریم 

 است. یتمعلرل ر حال تمارض بهرد سالم و دف

 

 مانده و مسافر گدایی به شکل درراه .5-4
هیا،   ی ترمینیال  در محیدوده ساک یا چمدان بیه دسیت   در این نر  از گدایی، افراد 
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کننید   داستان زندگی خرد را ملالً این گرنه بازگر میی و  کنند سد میرا شهروندان جلری 

را دارند و از قصد بازگشت به زادگاه خرد اند و اکنرن  کردهمهاجرت  که برای یافتن کار

 .نمایند افراد تقاضای کمک می

 

 گدایان درمانی .5-5
داشیتن   ی درمانی، با دردست ی تنمین ه ینه گری، فرد به بهانه در این گرنه از تکدی

ها، شهروندان را تحت تنثیر قرار  نسخه و لیست داروهای مررد نیاز، در ورودی درمانگاه

پ شیک و   ی هدادن نسیخ  با نشان ،را گرفته شهروندان این دسته از گداها جلریدهد.  می

حسیاب   تسریه پرل اینکه خاطر به کنند می ادعا و نمایند میمک تقاضای ک  دارو، ی هکیس

 (4931 )روزنامه آرمان، .دشر ندشان از بیمارستان ترخیص نمید  فرزرندا درمان را

 

 پوش گدایان شیک. 5-6

شییراز  هاسیت فعالییت خیرد را در شیهر      نی  میدت مدرن  از گدایان یطیف دیگر

ایین عنیران    با ها . آنمعروف هستند «پرش شیکگدایان »این دسته به  هاند ک شرو  کرده

قرضی برای رسیدن  صررت اند، تقاضای مقداری پرل به که کیف پرل خرد را جا گکاشته

  خراهند داد!را پس  دهند که حتما پرل کنند و قرل می به محل زندگی خرد می

 

 ای گدایان دارالرحمه .5-7

هیا، بیا ابیراز     بهشت زهرا و آرامسیتان و   ی دارالرحمه این گدایان بیشتر در محدوده

 پردازند. دیدگان به سرءاستااده از شهروندان می همدردی با دا 

 

 گدایان سرقفلی و پیمانکاری.5-8

از شیهر را  ای  منحقه هر کدا معروف به گدایان سرقالی است که  ،گری گروه تکدی

حسیا  و   ای کیه بیرای فعالییت در نقیاش     بیه گرنیه   آورنید   درمیی تحت تسیلط خیرد   

 ییک  اگیر  و کنند میبه قرل معروف سرقالی و اجاره تعریف  ،های مرک ی شهر چهارراه
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 شیرد  منجر می یدرگیر ، بهشردها  استحااظی آن ی همتکدی خارج از گروه وارد محدود

و سیاماندهی  هیدایت   تعیدادی از گیدایان بیا   مشکالت خاص خرد را به دنبیال دارد.  و 

درصیدی را   ،و بعید از گیدایی  شیرند   ی پرجمعیت میافراد سردجر، وارد شهرهابرخی 

کیه بیه گیدایان پیمانکیاری      دهنید  بیه پیمانکیار میی   نی  را  یدرصد ،برای خرد برداشته

ییک پیمانکیار تعیدادی از گیدایان زییر نظیر خیرد را بیه          معروفند. در این نر  گدایی،

رنی اجیاره  ها برای این افیراد منی ل مسیک    و در آن شهردهد  میانتقال  مختلفشهرهای 

 کند. می

 
 

 گری های اقتصادی و اجتماعی تکدی . چالش6

در  ،مقابلیه بیا آن   ی هنحیر  عرامل گسترش آن و ها و زمینه و می ان بروز این پدیده

از  هیا متایاوت اسیت.    فرهنگی آن اجتماعی های اقتصادی جرامع مختلف برحسب ویژگی

اجتمیاعی   یمحصرل نابسیامان  متکدیان،باید اذعان داشت که برخی  نظر ابعاد اجتماعی،

 معتیادان و  ،یتییم ، معلیرل  عاج ، بدین معنی که جامعه نترانسته افراد سالخررده،  هستند

 برای آنان زندگی انسانی را فیراهم سیازد و   د ودر مراک  مناسبی سامان بخش املال آن را

 از نظر اقتصادی، پردازند. برای بقای خریش به تکدی می ،در نتیجه آنان از فرش ناچاری

چنانچیه در جامعیه     تنگیاتنگی دارد  ی هتکدی با وضعیت اقتصادی جامعه رابح ی پدیده

 تکدی در آن جامعه پدیدار خراهد شد. طبقاتی بسیار زیاد باشد، ی هفاصل
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 مقحعی محالعات از بخشی که دارد در پی زیادی مخاطرات و عرارض گری، تکدی

 فقیر  میادی،  فقیر  مسیکن،  نظیر درآمید،  مسائلی ی درباره پدیده، این ی درباره روبنایی و

 سیخن  بیازپروری  و دستگیری سرانجا  و اجتماعی نابسامانی اقتصادی، ناکامی فرهنگی،

 آن نتیجه، در و کنند تعدیل را مخاطرات و مشکالت این اند کرده سعی ای عده .گرید می

 پیکیرفتنی  و طبیعیی  ای مسللهگری  تکدی که دهند نشان انداخته، دیگر افراد گردن به را

 هیای  بررسی در محققین از آمد. برخی کنار آن با و گرفت نادیده را آن شرد می که است

 این اند و داشته نظر گری تکدی رفع های راه و پیامدها ها، انگی ه ها، ها، شیره ریشه به خرد

 کیه  دانند مهاجرت می خانرادگی، اعتیاد و مسائل ازکارافتادگی، و پیری لشام را ها ریشه

 تمیا   در شیمار آیید و   بیه   مهم کشرری هر برای پدیده این ها باعث شده است که  این

 تمیا   ترجیه  میررد  هیا  آسییب  گرنه این از و پیشگیری کنترل دنیا، ی پیشرفته کشررهای

   (4939 ای،حرفهفنی سازمان) .است دولتی و مردمی های سازمان

دگاه اقتصیاد شیهری آن را   تخصصی و مج ا، از دییکی از مسائلی که باید به شکل 

گیری بیر نگیرش گردشیگر و کیاهش جاذبیه در        ، تنثیراتی است که تکیدی بررسی کرد

روهیای   گکارد. متکدیان با درازکشییدن در پییاده   انداز شهر می گردشگری شهری و چشم

خصرص نقاش مکهبی و زیارتی شهر شیراز و اشیوال   های گردشگری، به اطراف محدوده

ی  آلردگی بصری و توییر در نگرش گردشگران دربیاره   رو و ایجاد م احمت، باعث پیاده

 شرند.   شهر می بان می

 

 تعریف مدل ساماندهی متکدیان در سطح مناطق شهرداری شیراز .7

ی تخصصیی شییهرداری بیا همکییاری    ی سیاماندهی متکییدیان، در حیرزه   در زمینیه 

متکدیان سح  شهر تعرییف شیده اسیت کیه     نهادهای مرتبط، مدل زیر برای ساماندهی 

ی نخست بایید بیا بررسیی و     تران در این قالب تعریف کرد: در مرحله فرایند کار را می

هیا پرداخیت  در    گری و ترفندهای متکیدیان، بیه شناسیایی آن    های تکدی شناخت شیره

هیا بیه    آوری و انتقیال آن  ی دو  شهرداری بیا کمیک نییروی انتظیامی، بیه جمیع       مرحله

پردازد و در این مراک  بیه تناسیب سین و جینس،      های تحت نظارت به یستی می پکم
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کنند و به مراکز مرتبط و مسئول، برای تربیت  و ممتو      افراد متکدی را ساماندهی می

های ال م، این افتراد بته با ارهتای ااتترال را       نمایند و پس ا  کسب ممو   معرفی می

   یابند. می

 
 (نگارنده: منبع)در سطح مناطق شهرداری شیراز مدل ساماندهی متکدیان 

 

 ی راهکار گیری و ارائه نتیجه .8
گری  بستر تکدی قاعدتاً ،کند یک مسیب تجربه می ی منزله  مانی که جامعه فقر را به

گری تتا ایتن    تکدی ی  پدیداهر ایرا   که چرا درموضوع  اما این ؛کند هم راد پیدا می

 ؛عمیتق بررستی اتود   اتکیی   بته ا  منظر پدیداراناستی و   بایداس ، حد گسترد  اد  

بته   ،استفاد  قترار گرفتته  ءافراد سودجو مورد سو ا سوی ،ای ا  افراد متکدی چراکه عد 

های هنگفتتی بترای    چندین سال اس  که هزینهعبارتی،  به اوند. گری گمارد  می تکدی

بته  رو   به رو  انتکدیمتنها  اما نه ؛اود ساماندهی متکدیان در نظر گرفته می موری و جمع

هتا   ارگان ی ها با اعمال نیروی انسانی و هزینه بسیاری ا  من ،کنند راد میاکل سرطانی 

مدرن یا سنتی ا   ی اوند و گدایی را به ایو   ودی م اد می به موری اد ، دوبار  و جمع

 گیرند. سر می

طتر  ضتربتی    اتکل  بتا من بته   اتود  که نمی گری موضوعی اس  تکدی ی  پدید

ریتزی   و نیا  بته برنامته   مسائل اجتماعی اس  ی   ایید موضوعاین چراکه  ؛برخورد کرد

ها و  شناسایی مکان-1
گری و  های تکدی روش

 استقرار متکدیان در شهر

 جمع آوری  -2
نیروی  -شهرداری

 انتظامی

سازماندهی   -3
سنی،جنسی،  )

 (قومیتی
بهزیستی، تامین 

 اجتماعی

 آموزش-4
 (فنی حرفه ای)

معرفی به   -5
مراکز اشتغال و  
 شروع فعالیت  
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کنیی ایین    ترانید در ریشیه   شکل اصیرلی میی   یر بهزمدت و مستمر دارد. راهکارهای  بلند

 ساز باشد: معضل چاره

هیای   گری و دستیابی به شیره ها و ابعاد  تکدی ها و ریشه شناسایی زمینه: 1راهکار 

 کاهش آن بسیار ضروری و کارساز است.

ریی ی محلیرب    های اقتصادی و برنامیه  دومین راهکار، تقریت زیرساخت :2راهکار

 ،شید  ایین پیژوهش بررسیی   حث ابم طرلهمانگرنه که در گری است.  ی تکدی در زمینه

گری، ریشه در فقیر و محرومییت دارد کیه خیرد معلیرل       تکدی ی هبخش مهمی از پدید

 زدر جامعه است. یکیی ا ها  اجتماعی و ترزیع درآمد و فرصت ساختار نامتعادل اقتصادی

 یگییر  ای که باعث خراهد شید در جمعییت متکیدیان کیاهش چشیم      های ریشه حل راه

از طرییق   ،ن خروجیی ترلیید فقیر و محرومییت در جامعیه     کیرد  صررت گیرد، مسیدود 

گیری، بایید ترجیه     در ساماندهی معضیل تکیدی   ساماندهی وضع اقتصادی کشرر است.

گیری   شیده، تکیدی   های انجیا   با ترجه به پژوهش باشد و آور خانه مرد می داشت که نان

 ایجاد است  بنابراین بیکاری و فقر عمرماً نی  آن های علت و است مردانه ای پدیده هنرز

 عمیر   کیه  خصرصاً ای دارد. ویژه اهمیت زمینه این مردان، در برای اشتوال های فرصت

 شیامل  را متکیدیان  از کمتیری  درصید  مجیرد  همراره متکدیان و هستند متنهل متکدیان

هیا   ها را نیی  راهیی خیابیان    این عامل و بیکاری مرد خانراده، کردکان و زنان آن .اند شده

 (4934نژاد و همکاران،  دهنده است. )نصرتی کرده که آمار آن رو به صعرد و هشدار

گری، آمرزش شهروندان  بردن معضل تکدی بین گا  بعدی درخصرص از :3راهکار

بردن  ی مهمترین گا  در ازمیان من له تراند به و آمرزش شهروندان میسازی  است. فرهنخ

هیای   گری و فریب گری باشد. شهروندان باید از شیرهای تمارض و تکدی معضل تکدی

راحتی تحت تنثیر احساسات خرد و رفتارهای ایین افیراد    این قشر آگاهی پیدا کنند و به

 خیربی انجیا  گییرد.    ها و محبرعات بیه  انهتراند از طریق رس قرار نگیرند. این آمرزش می

. گییرد  قیرار  آمیرزش  محیرر  در باید جامعه، عمرمی افکار در گریتکدی ناپسندشمردن

خصیرص در فرهنیخ    بیه  ،اییران  ی هعراطف و احساسیات در جامعی   و قری بردن رقیق

و عیادت دینیی    اعتقیاد مسیاعدت کیه در    باور به یاری و ی هبه اضافمرد  شیراز،  اغلب
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ای و  ما وجرد دارد، شرایحی را پدید آورده که ناخراسیته بیه رشید گیدایان حرفیه      مرد 

کیه بخیش عظیمیی از نیازمنیدان      حیالی  در منجر شیده اسیت    در جامعه ها آن یپرور تن

 از بسییاری  ی . ریشیه آینید  بیه چشیم نمیی    ،اند آنکه حاظ ظاهر نمرده دلیل  به ،آبرومند

آحیاد   بیه  رسیانی  اطیال   و آمیرزش  باید به است. مرد  ناآگاهی در اجتماعی، های آسیب

 هیای  زمینیه  در آمرزشیی  هیای  کارگیاه  بایست منظرر، می شرد. بدین جدی ترجه ،مرد 

صیدری،  و  )مرجیانی  شیرد.  برگی ار  محالت در سنی مختلف های گروه برای و مختلف

اجتماعی را تقریت کیرد و    ی هباید حرزست که ا ی کال  این ( در نهایت، خالصه4939

 کار را به مرد  سپرد.

از  حماییت  هیای غیردولتیی   و متمرک کردن نهادهیا و سیازمان  ساماندهی  :4راهکار

هیا و نهادهیایی    سازمان ی همجمرع ، از دیگر راهکارهای حل این معضل است.نیازمندان

رسیانی   در حیال کیار و کمیک    های نیازمنید  چارچرب حمایت از افراد و خانراده که در

ینید  او بر هنتیج کهه است شدو همین باعث  ندارندهی  نظم و سامان درستی  باشند، می

در حال حاضر انرا  خیدمات   .دست نیاید هب ها آن های فعالیت محلرب و مرردانتظاری از

بدون کرچکترین اطال  از یکیدیگر و کمتیرین    ،مجرای متااوتچند از گرنه نهادها  این

عبارتی، تشکیل یک کمیسیرن مشترک متشیکل   . بهگیرد ماهنگی با همدیگر صررت میه

ی  گیری و ایجیاد تمرکی  در ه ینیه     از اعضای تمامی نهادهای درگیر با مرضیر  تکیدی  

 ساز باشد. تراند بسیار چاره ها، می طرح

طبیق قیانرن مجیازات    دیگر راهکار پیشنهادی، افی ایش جریمیه اسیت.     :5راهکار 

 ،آن کیم و نیاچی     ی دلیل جریمه به اما عمالً  شرد گری جر  محسرب می تکدی ،اسالمی

دار بیرای   وآب گری امروز به یک شول نان تکدی که گدایان دارند، زیادیبه درآمد  نسبت

بیازنگری   که در جرایم و تنبیهیات ایین قشیر   رو نیاز است  این است  از برخی بدل شده

و  شیده  ترجه لمشکاین  ی هچاری  من له بهکیاری  ی هجنببه شرد. در متن قانرنی، بیشتر 

پیشیگیری بهتیر از   »کیه الگیری    درحیالی  ه اسیت  دپیشگیرانه ترجه کافی نشی  ی هبه جنب

 . داشت دبهتری خراه ی هنتیج ، قحعاً«درمان

گیرفتن از متکیدیان، یکیی دیگیر از      معرفی به مراکی  آمرزشیی و تعهید    :6راهکار 
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ی سینی   کیاهش رده  بیه  د، بیا ترجیه  طرر که ذکیر شی   همانشنهادی است. راهکارهای پی

ی اول باید کردکان و جرانان متکدی را به مراک  آمیرزش و فنیی    گری، در مرحله تکدی

ای و آمرزش مشاغل زیرساختی معرفی کرد  چرن اگر این اقیدا  انجیا  نشیرد،     و حرفه

عبیارتی در جامعیه    صررت میراثی ترویی خراهند داد و بیه  گری را به این کردکان تکدی

 گرفتیه  نادییده  کشرر در ای حرفه و فنی آمرزش گری نهادینه خراهد شد. چنانچه تکدی

 سیری اشیتوال   بیه  غیرمستقیم، طرر به در کشرر آمرزش شرد که باعث می درواقع شرد،

 تیدریی  بیه  و سیرق پییدا کنید    (گری تکدی)ناپایدار  و الرصرل سهل درآمدهای و کاذب

 شرد. وارد  کشرر به جدی آسیب

روزرسانی قرانین نی   هتجدید نظر در ضرابط و جرایم و مرانع قانرنی و ب: 7راهکار

گیری   ی تکیدی  رسد چرن در گکشته پدیده از دیگر راهکارهای مرجرد است. به نظر می

هنگا  تدوین قرانین مربرش به  .گستردگی و تنرعی را که امروزه پیدا کرده، نداشته است

 اجی ای مسیلله دییده نشیده و     میامی ابعیاد و  ربط و ت های ذی تگاهآن، شرح وظایف دس

واقعیت این است که اغلب متکدیان از خیالء   است. ن غالت شدهسحرحی از آی  درباره

 ،جیرراب و چنیین چی هیایی    و گیرفتن تعیدادی فیال    قانرنی آگاهی دارند و با دردست

 گری ند. راحتی از چنخ قانرن می به

سیت. جریمیه و برخیررد    ا رو قانرنی نی  از راهکارهای پییش  ایجاد منع : 8راهکار

تراند به کیاهش   شدید با حضرر متکدیان در نراحی گردشگری و زیارتی شهر شیراز می

 این پدیده کمک کند.

هیا و   تران راهکار مشارکت مردمی را در کنار همکاری منسجم سازمان در پایان می

اجتماعی بسیار ضروری و کارسیاز دانسیت     کنی این معضل اقتصادی نهادها، برای ریشه

به عبارت کلی، این معضل جی  بیا همیاهنگی و ییک انسیجا  و عی   ملیی، همیراه بیا          

هیا را   تیران تنهیا شیهرداری    پکیر نخراهد برد و نمیی  ها و نهادها، امکان همکاری سازمان

 گری دانست. مسلرل و مترلی رفع معضل تکدی
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 اجتمیاعی   کیارآفرینی  ی ترسعه (.4939سیدصدرالدین. ) مرجانی، تیمرر و صدری، .1

 .۱شماره  ،۱4 سازمانی، دوره فرهنخ ، مدیریتراهکارها و ملثر عرامل ها، آسیب

مجمرعیه قیرانین و مقیررات مربیرش بیه اسیتان، شیهر،        (. 4973منصرر، جهانگیر. ) .۵
 ، نشر دیدار.تهران.شهرستان، روستا و شهرداری

 . نشر دوران.تهران.مجازات اسالمیمجمرعه قرانین  (.4934منصرر، جهانگیر. ) .۱

 گری در تکدی(. 4934نژاد، فرهاد و اخران بهبهانی، علی و دیهرل، منصرر. ) نصرتی .۷

پیایی  و   ،۱ شیماره  ،۱ دوره نیاترانی،  محالعات ، مجلهاه علت و روندها ها، ایران: رویه

 زمستان.

9- http://www.eghtesadonline.com/fa/content/85526  
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