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Abstract

Immigrant youths are one of the vulnerable urban groups who are exposed to 

various types of crimes for various reasons. The present study has been conducted 

with the aim of understanding the contexts of crime among immigrant youth in 

Tehran. The research method is qualitative and necessary information has been 

collected through observation and semi-structured interviews. The sample size is 26 

young immigrants who are currently in prison. After analyzing the data, 6 main 

themes including gap between expectations and achievements, Instigator of crime 

feelings and perceptions, underlie variables and confirming the crime, economic 

function of crime, unequal social- economic structure and traumatic environmental 

conditions, and 20 sub-themes were extracted. By inferring from the above 

findings, experiencing dense pressures at different personal, social and economic 

levels and reaching a perception based on the failure to achieve one's goals and 

expectations,has led to the occurrence of criminal behavior in a significant part of 

them. Also, the formation of perceptions based on the function of crime in the 

cultural background and primary environment of a person, along with a dim idea of 

the role of surveillance mechanisms in Tehran, have played a role in the occurrence 

of criminal behavior. Therefore, it is necessary to plan effectively to prevent the 

occurrence of crime, taking into account the intertwining and impact of all the 

factors involved in the occurrence of crime.
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  ي جرم در جوانان مهاجر شهر تهرانها نهیزمفهم 

  فرددرویشی  اصغریعل
  دانشجوي دکتري مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، 

  .تهران، ایران

  .دانشیار مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران  *نیپروستار 

  

  چکیده

شهري هستند که به دالیل مختلف در معرض درگیر شدن با پذیر  ي آسیبها گروهجوانان مهاجر یکی از 

 شده انجامي جرم در جوانان مهاجر شهر تهران ها نهیزمۀ حاضر با هدف فهم مطالع. قرار دارندانواع جرائم

مصاحبه نیمه ساختاریافته روش پژوهش، کیفی و اطالعات الزم از طریق تکنیک مشاهده و. است

پس از تحلیل . نفر از جوانان مهاجر درگیر با جرم است 26ه تعداد حجم نمون. است شدهيگردآور

 زانندةیبرانگمضمون اصلی شامل، شکاف بین انتظارات و دستاوردها، احساسات و ادراکات  6اطالعات، 

اقتصادي نابرابر و  –ة جرم، کارکرد اقتصادي جرم، ساختار اجتماعی دکنندییتأجرم، متغیرهاي بسترساز و 

ي فوق، تجربه کردن ها افتهبا استنباط از ی. مضمون فرعی استخراج شد 20زا، و  ی آسیبشرایط محیط

یابی به ادراك مبتنی بر عدم  و دستتنیده در سطوح مختلف فردي، اجتماعی، اقتصادي فشارهاي درهم

جهی از تو ساز بروز رفتارهاي مجرمانه در بخش قابل یابی به اهداف و انتظارات در شهر تهران زمینه دست

 ۀیاولمبتنی بر کارکرد جرم در خواستگاه فرهنگی و محیط  ادراكي ریگ شکلهمچنین، . آنها شده است

ي نظارتی در شهر تهران در بروز رفتارهاي مجرمانه ها سمیمکانتصور کردن نقش  رنگ کمفرد به همراه

جرم، لحاظ کردن در هم تنیدگی براي پیشگیري از بروز  مؤثرریزي  برنامه الزمۀبنابراین، . نقش داشته است

  .اند لیدختمامی فاکتورهایی است که در بروز جرم  تأثیرو 

  تهرانشهرمهاجرت، جوانان، جرم، :هاي کلیدي واژه

                                                  
  sparvin1359@gmail.com.     نویسنده مسئول *
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  طرح مسئله

شهرها  کالن روانۀتوزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور ساالنه جوانان متعددي را 

شهري در  جرائمبه علل مختلف داراي باالترین میزان  این شهر. کندیمازجمله شهر تهران 

از  مبدأدر نداشتن شغل و یا منبع درامد پایدار).1381پوراحمد و کالنتري، (استکشور 

با مشکالت  مبدأ، زیرا آنها در شودیمترین دالیل مهاجرت در جوانان محسوب  مهم

در واقع، . اند ها روانه شهرهاشدهو براي جبران بخشی از این خأل اند بودهي مواجه ا دهیعد

عالوه بر این، ارتباطات .از مهاجرت است گونه نیامهاجرت ناشی از فقر، ویژگی مرکزي 

این ارتباطات و . دارد کننده نییتعي مهاجرت نقش ریگ شکلاین افراد در و تعامالت

 تواندیمده و که مهاجرت داراي نتایج مفیدي بو کندیمتعامالت این نگرش را به فرد القا 

آن را مهاجرت  توانیماین نوع از مهاجرت که . بخشی از مشکالت آنها را حل کند

ي نامید، مهاجرت را تنها محدود به تصمیم فرد و یا یک عامل منفرد نظیر اقتصادي ا شبکه

که از تعامل و پیوند  ندیبیمیک محصول اجتماعی  عنوان به، بلکه آن را داندینم

این نوع از مهاجرت، گاهی اوقات با . عوامل مختلف پدیدار شده استي از ا مجموعه

هدف پرداختن فرد به مشاغل کارگري و گاهی اوقات با هدف کسب درامد از طرق 

ي کجروانه و یا ها دستهگمنامی و یا ناشناخته ماندن، شکل دادن . ردیگیممجرمانه شکل 

ی و انتظامی، اجاره بهاء پایین و ي اجتماعها نظارتامکان پیوستن به آنها، کم بودن 

ی اجتماعی حاکم بر محالت مقصد، از فاکتورهاي مهم و سازمانیبی طورکل به

ي از ا گونه. ي با هدف ارتکاب جرم استا شبکهة جوانان در نوع مهاجرت کنند بیترغ

تفاوت مهاجرت کجروانه با .نام نهاد "مهاجرت کجروانه"آن را  توانیممهاجرت که 

ي مثل ا مجرمانهارتکاب کارهاي این است که فرد مهاجر با قصد و نیت ها هاجرتمدیگر 

مهاجرت به این شهر در شهر مقصد یعنی تهران تصمیم به تغییر مکان وفروش مواد مخدر

وقوع انواع جرم، مشکالت متعددي را در ). 1397سراج زاده و همکاران، (ردیگیمرا 

موجب و اندازدیمسالمت شهر را به خطر  طرف کیاز. آوردیمسطح جامعه به وجود 

تا  شودیمو از طرف دیگر موجب  شودیمناامنی، دلهره، هراس و آشفتگی شهروندان 
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ي کالن را صرف جرم، تعقیب و دستگیري و ا بودجهسیستم قضایی و انتظامی کشور 

ارتکاب رفتار  عالوه بر این،. ي قضایی و مجازات آنها نمایدهایدگیرسي مجرمین، دار نگه

مجرمانه، سالمت عامل آن را در تحت تأثیرات منفی خود قرار داده و در سطوح مختلف 

روانی متعدد، فروپاشی ارتباطات فرد با  –ي روحی ها بیآس. کندیمفردي نیز تولید آسیب 

بخش محدودي از  صرفًابه یدك کشیدن داغ اجتماعی و پیامدهاي ناشی از آن خانواده و

سالمت گفت وقوع جرم، توانیمبنابراین، . رودیمجرم براي جوانان به شمار  پیامدهاي

ناپذیري را به  ي هنگفت و جبرانها نهیهزجامعه را به انحاء مختلف مورد هدف قرار داده و 

ي محقق در کار مستقیم روزانه با جوانان مهاجر درگیر با ا حرفهشغلی و  تجربۀ. دنبال دارد

در مواجهه با  واجتماعی بوده يها گروهنیتر از محرومکه این افراد جرم بیانگر آن است 

یی جهت تواناو فاقد  ریپذ بیآسي زندگی شهري و شرایط مهاجرتی خود ها چالش

یا کم مهارت هستند و ابتدا اینکه آنها افرادي فاقد مهارت. هستندواکنش سالمت بخش 

با زحمت و    فرسا و ي که مشاغلی طاقتدر مشاغل ید   غالبًا به شهر تهران پس از مهاجرت

، دوم اینکه فقر مالی و پایگاه اقتصادي ضعیف شوندیم به کار دردسر زیاد هستند مشغول

که با مشخصه  کشاندیم و شرایطی ها را به سمت اسکان و زندگی در محالت آن ،این افراد

م اینکه نوع اجتماعی در سطوح کالبدي و اجتماعی همراهند، سو یسازمانیب   اصلی

 يریگ بسترساز شکل رندیگیروزانه این افراد و فضاهایی که در آن قرار م يها تیفعال

، در نهایت، کندیاحساسات و هیجانات منفی بوده و ادراك مبتنی بر کجروي را تقویت م

اغلب پس از مهاجرت و هاجرتی آنها،انتظارات و اهداف این افراد و آمال و آرزوهاي م

شواهد مختلف . شودینمدر فضاي شغلی شهر تهران با پاسخ درخوري مواجه  قرار گرفتن

بهبود وضعیت آنها را در پی  لزومًاحکایت از آن دارد که مهاجرت جوانان به شهر تهران، 

پیچیده و  نامه شینمایی ها مهاجرتي، چنین شماریبي ها تیموقعنداشته است و در 

سواد و کم مهارت، در  درون کوچندگان کم. زندیمي را براي این افراد رقم زیانگ غم

یررسمیغي بخش ها تیفعالبازار کار درکه ابندی یمبیشتر اوقات، تنها این فرصت را 

بار شهري یا  ، فقیرانه و مصیبت)ي، کارگر ساختمانیگرد دورهی، فروش دستمانند باربري، (
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وضعیت مشابهی که . ا کنندوپ ي خدماتی پایین مرتبه کاري بخورونمیر دستها تیفعالدر 

گرفتاري شهري یاد مهاجرت ناشی از فقر و دةیپدآن تحت عنوان در کتاب موکرجی از

ی، مشاغل کاذب و غیررسمی، مشاغل درپیپي هايکاریب). 27: 1390، 1موکرجی(شودیم

استثمار، دوري از  تجربۀو فاقد امنیت شغلی، شرایط اسکان نامناسب،  فرسا طاقتسخت و 

ي ها تیموقعنواده و زادگاه خویش و زندگی در محالت آسیب خیز تنها بخشی از خا

چنین .کندیمدشواري است که جوان مهاجر پس از ورود به شهر تهران آن را تجربه 

پس و افراد با رفتارهاي مجرمانه را تقویت کردهشرایطی احتمال درگیر شدن این گروه از

تلخ است که  يا زندان، تجربه. ن کرده استوانه زنداررا  ها آن از مدتی، دیر یا زود،

یابی به اهداف و آرزوهاي مهاجرتی  از دستو وي را تر دهیچیرا پ مهاجرمشکالت فرد 

ی با نینش هم. تبدیل کند وي را به مجرم همیشگی بسا چهو  کندیمدور  ها فرسنگخود 

رش و درونی کردن فرهنگ مجرمانه و پذی يها فرهنگ یادگیري خرده، دار سابقهمجرمان 

ي هیجانات و احساسات منفی، فروپاشی ارتباطات فرد با ریگ شکل، طرد اجتماعی، جرم

روانی فردي، داغ  –ي روحی ها بیآسخانواده، طرد اجتماعی در سطوح مختلف، 

است  ازآن پساجتماعی و پیامدهاي ناشی از آن، برخی از پیامدهاي تجربه زندان و شرایط 

ي بند جمعدر یک . زیسته جوانان مهاجر نیز مشهود است تجربۀات مختلف و که در تحقیق

وضعیت  تنها نهمهاجرت جوانان مهاجر به شهر تهران،  رسدیمگفت، به نظر  توانیم

بسیاري از آنها را بهبود نبخشیده است، بلکه درگیري آنها با جرائم متنوع را در پی داشته 

ي سو بهیی که افراد را ها چالشاز تجربیات و  واسطهیبیابی به فهم و شناخت  دست. است

ي کاربردي و اثربخش ا مداخله، اولین قدم در طراحی هرگونه الگوي دهدیمجرم سوق 

آسیب شناسانه، کیفی و حاضر، رویکرد اختصاصی، مقالۀمبناي . براي این افراد است

و رفتارهاي مجرمانه  ها شنگریی است که موجب درگیري فرد با ها نهیزمنسبت به  نگر جامع

نوآورانه  جنبۀچنین رویکردي تحقیق حاضر را از مطالعات پیشین تفکیک کرده و . شودیم

                                                  
1. Mukherji
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فوق، پرسش اصلی پژوهش این است  مقدمۀبا ذکر . رودیمو کاربردي پژوهش به شمار 

  ي درگیر شدن جوانان مهاجر با رفتارهاي مجرمانه چه هستند؟ها نهیزمکه، 

  

  شۀ پژوهنیشیپ

ی به سبب مشکالت متعدد از ربومیغکه افراد  دهدیم، نشان )1397(یمیابراهنتایج پژوهش 

و درامد، برقراري ارتباط با قبیل ناآشنایی با محیط، مشکل انتخاب مسکن، اشتغال، کسب

و مقصد، در  مبدأي فرهنگی جامعه ها تفاوتی و وجود نینش هیحاش، تر مهمدیگران و از همه 

در تحقیق سراج زاده و . فراد بومی بیشتر در معرض ارتکاب جرم قرار دارندمقایسه با ا

فروشندگان مواد  کجروانۀي ها مهاجرتي اجتماعی ها نهیزم، با موضوع )1397(همکاران 

فقدان امکانات و : از اند عبارتمقوله استخراج شد که  14، "مخدر شهرستان کوهدشت

یري اجتماعی، تغییرات جوي و اقلیمی، مقایسه فقر و فشار روانی، یادگ تجربۀبیکاري، 

اجتماعی و احساس محرومیت، شرایط اجتماعی و اقتصادي تهران، کم شدن کنترل 

ي ها محركي نظام نظارت و کنترل، ناکارآمد، نگرش منفی والدین به این کار، ها خانواده

، قبح ها جرتمهابودن  ریگ همهي اقتصادي مهاجرت نابهنجار، ها جاذبهتداوم مهاجرت، 

 مقولۀ. جمعیتی معضالتي خانوادگی و ها تنش، بهنجار شدن جرم، مبدأفروش مواد در 

ي رفتار ها فرصتي محلی و دسترسی به ها شبکههسته در پژوهش حاضر فشار ساختاري، 

که کارگران  دهدیم، نشان )1393(همکاران پروین و ي پژوهش ها افتهی. کجروانه بود

بار با مسائلی مانند پایین بودن میزان دستمزد، دوري از خانواده،  تره میادین میوه ومهاجر 

نبود اوقات فراغت، نبود صنف و یا سندیکاي کارگري، برخوردهاي تحقیرآمیز شهروندان 

همچنین در معرض و  و مشتریان، تغذیه نامناسب و فشارهاي جسمی و روحی شدید مواجه

نیپروعلی بابایی و نتایج پژوهش  .دارند هاي اجتماعی قرار آسیبجرائم و برخی از 

که کارگران مهاجر فصلی از وضعیت نامناسبی به لحاظ وضعیت  دهدیمنشان،)1391(

همچنین نتایج بیانگر آن است که بر اساس . خواب و استراحت، تغذیه و درامد برخوردارند

پذیر و  آسیبکارگران فصلی را به سه گروه مستعد آسیب،  توانیمرفتارهاي پرخطر، 
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ییفسادر تحقیق صادقی . ، گونه شناسی کرد)رفتارهاي پرخطر و مجرمانه(زا آسیب

ي ها نزاعکه دوري کارگران از خانواده پیامدهایی مانند  دهدیمنشان  ها افتهی،)1386(

ي اخالقی را به دنبال دارد و نزاع، خشونت، دزدي، ها حرمتشدن  شکستهخانوادگی و 

خواري ازجمله جرائمی است که در  و آزارهاي جنسی و مشروب ها زاحمتماعتیاد، فحشا، 

. آورندیم، کارگران در اوقات فراغت به اعتیاد و مشروب پناه افتدیماتفاق  ها کمپاین 

شده  لیوتحل هینتایج تمام مطالعات تجز، دیگویم، در تحقیق خود )2020(1مولیندو کوئیلز

اجتماعی در مجرمان - ی داد بیشتري از عوامل خطر روانکه تع کندیم دییاین ایده را تأ

وجود دارد که داراي  يا عواملی در خانواده   .دهدیجوان نسبت به جوانان عادي رخ م

انگارانه است، که در شرایط اقتصادي  سهل يها اجتماعی ناکافی، حتی سبک يها سبک

نار این، مصرف مواد نیز در ک.شودیبسیار نامرغوب که معموًال وجود دارد، برجسته م

 منحرفهمتایانبه گروهی از    .شودیطور مداوم در این جوانان تکرار م متغیري است که به

، در تحقیق خود، )2014(2ژانک.که طرفدار بروز رفتارهاي مجرمانه هستند شوندیمتحد م

در که ردیپذیمکه جرائم کارگران مهاجر بیشتر توسط کارگرانی صورت  دهدیمنشان 

نوع . خشونت، ویژگی برجسته نوع جرائم کارگران مهاجر است. مشاغل ناپایدار مشغولند

در بین آنها معمول است  افتهیسازمانجرائم . است ارزش کمجرائم بیشتر مالی و علیه اموال 

در نهایت، ژانک، علل جرائم کارگران . و مکان این جرائم داراي الگوهاي منظمی است

روستایی، سیستم مدیریت  –شهري  دوگانۀسیستم (یاجتماعز فاکتورهاي مهاجر را ناشی ا

عدم (يفردو فاکتورهاي ) اجتماعی نامعقول و عدم تضمین منافع حقوقی کارگران

سازگاري با زندگی در شهرها، اقتصاد و شرایط زندگی ضعیف، سطح پایین تحصیالت و 

، یکی از )2014(3بل مطالعهدر . داندیم) کیفیت فردي و عدم تعادل وضعیت سالمت روان

روبروفیضعي کاربازاري ها فرصتباکهی مهاجراني مهم تحقیق این است کهها افتهی

                                                  
1. Molinedo-Quílez
2. Zhang
3. Bell
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شواهد، )2013(1اسپنکاچمطالعه  .شوندی مالجرائممرتکبدارد  احتمالشتریبهستند،

ي الگوبامطابق. دهدیمارائهراجرمبرمهاجرتکیستماتیستأثیرمورددری تجرب

لیوساسرقترینظ،ياقتصادمنافعازی ناشجرائمي براتأثیرنیات،یجناوجرمي اقتصاد

کهاستی مهاجرانبراي شتریبتأثیرنیاهمچنین، . استتأثیر  نیتريقوي موتورهینقل

  .دارندی فیضعکاربازارتیوضع

 تحقیقاتی ویژه در مطالعات داخلی با خأل که به دهدیمپژوهش نشان  شنۀیپمرور 

کمی بوده  عمدتًاشده  شده، روش و رویکرد استفاده در مطالعات انجام. جدي مواجه هستیم

هرگونه  الزمۀ. و توانایی فهم دقیق و معناشناسانه موضوع از منظر عامل رفتار را نداشته است

ریزي اثربخش براي بازگشت افراد درگیر با جرم به شرایط عادي زندگی، توجه به  برنامه

پژوهش حاضر مبتنی بر درك  ازآنجاکهبر مشکل است؛  مؤثري مختلف ها جنبهابعاد و 

افراد درگیر با جرم است و فرایند درگیر شدن آنها با جرم را با به شکلی عمیق  تجربۀعمیق 

تا  کندیمکمک  ربطيذمسئوالن، برنامه ریزان و نهادهاي تواندیم، کندیمواکاوي 

  .ی و اجرا کنندنیب شیپي را تریعلمو  کارآمدتريها برنامهرویکردها و 

  

  چارچوب مفهومی پژوهش

با . شناسی است هاي مهاجرت و جرم چارچوب مفهومی پژوهش حاضر، ترکیبی از تئوري

هاي کیفی، افزایش  توجه به اینکه هدف اصلی از ارائه چارچوب مفهومی در پژوهش

فاهیم حساس پژوهش است، حساسیت نظري پژوهشگر و شناسایی بهتر موضوع و م

دافعه، فشار اجتماعی، یادگیري  –ي، جاذبه ا شبکهمحرومیت نسبی، مهاجرت  رویکردهاي

دلیل دید جامع و در نظر گرفتن عوامل مختلف، کنترل اجتماعی بهاجتماعی، انگ زنی و 

هاي درگیري آنها با  در خصوص شناسایی علل مهاجرت در جوانان مهاجر و زمینه

محرومیت "در چارچوب نظریه . توانند نقش بارزي داشته باشند مجرمانه میرفتارهاي 

                                                  
1. Spenkuch
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. کندیم، دو موقعیت را ارزیابی ردیگیم، فرد مهاجر یا فردي که تصمیم به مهاجرت "نسبی

، وضعیت اقتصادي و اجتماعی خود را با دیگران و از سوي دیگر وضعیت محل سو کاز ی

و در نتیجه این مقایسه تصمیم به مهاجرت  کندیمیسه مبدأ را با محل مقصد ارزیابی و مقا

ي ها شبکه، به عملکرد "يا شبکهمهاجرت "در ). 1392کاظمی پور و اردهائی، (.ردیگیم

اجتماعی بین مهاجران واقع در مقصد و خویشاوندان و آشنایان واقع در مبدأ اهمیت داده 

؛ 21986؛ تایلور11981گاردنر ؛ به نقل از دجونگ و4: 1395قاسمی اردهایی، (شودیم

تماس بین مهاجران بالقوه در مناطق ). 41998؛ مسی و همکاران31988سیسیپ و فاوست

منجر به افزایش تمایالت  کنندیممهاجرفرست و اعضاي خانواري که در خارج زندگی 

5همان منبع؛ به نقل از هیرینگ و همکاران(شودیمقبلی براي مهاجرت به آن مناطق 

6لی.پردازدیمي مهاجرت ها زهیانگتوسط لی به تبیین  "دافعه –جاذبه "تئوري ). 2004

چهار عامل  تأثیري با عنوان نظریه مهاجرت، تصمیم به مهاجرت را تحت ا مقالهدر ) 1966(

عوامل مرتبط با مبدأ، عوامل مرتبط با مقصد، موانع بازدارنده : از اند عبارتتبیین کرد که 

مهاجرت در  زةیانگطبق این تئوري، . به مقصد و عوامل شخصی مبدأجرت از مرتبط با مها

که برایند عوامل برانگیزنده و بازدارنده مثبت باشد،  شودیمصورتی در فرد ایجاد 

این تمایل را از بین نبرد و موانع پیش رو نیز در مسیر  گر مداخلهفاکتورهاي شخصی 

.شودیمدر این صورت مهاجرت عملیاتی . باشدي نداشته ا بازدارندهتأثیرمهاجرت فرد 

از نظر . در تبیین رفتارهاي مجرمانه است هايتئورترین  از مهم "فشار اجتماعی"تئوري 

فشار زیاد باشند به جرم رجوع  تأثیرافراد مطیع قانون هستند اما زمانی که تحت مرتون

پروین، (استمنبع فشار  این اهداف، کننده فراهم، شکاف میان اهداف و وسایل کنندیم

ی فشار عمومهینظراصلی  نظر صاحب، 7ویاگن). 2001؛ به نقل از آدلر و دیگران، 1393

                                                  
1. Dejong & Gardner
2. Taylor
3. Sycip & Fawcett
4. Massey et al
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ناامیدي، ، ی مانند خشممنفاثرگذار  طیشرامیمستقجهینتتیمجرممعتقد است که 

وي به بحث درباره منابع فشار ). Siegel, 2017: 236(افسردگی، ترس و محرومیت است 

ی به اهداف ارزشمند مثبت، انفصال در ابیدستشکست در :از اند عبارت، که دپردازیم

فقدان محرك ارزشمند مثبت و مواجهه با محرك ارتباط میان انتظارات و دستاوردها،

رفتار کجعلت نیا بهساترلند این است که افراد  "ی افتراقینینش هم"نکته اصلی نظریه . یمنف

استانحرافی آنها بیش از ارتباطات غیرانحرافی شان که تعداد ارتباطات  شوندیم

از نظر ساترلند، جرم تابعی از یک فرایند یادگیري است که ). 48: 1390سروستانی، (

منجر به جرم، يها زهیانگو  ها مهارت. بگذارد تأثیربر هر شخصی در هر فرهنگی  تواندیم

و تعاریف و دیگر الگوهاي  ها نگرش، زا جرمي ها ارزشیک نتیجه از تماس با  عنوان به

نظر اصلی  عنوان صاحب هیرشی به). Siegel, 2017: 239(شوندیمگرفتهادرفتار مجرمانه ی

ترین علت همنوایی و عامل اصلی  تئوري کنترل اجتماعی، پیوند میان فرد و جامعه را مهم

. رفتاري است و ضعف این پیوند یا نبود آن موجب اصلی کج داندیمکنترل رفتارهاي فرد 

، شوندیمرفتاري  چهار جزء اصلی پیوند شخص با جامعه که از نظر هیرشی مانع از کج

ي متداول زندگی ها تیفعالنسبت به افراد و نهادها، تعهد به  خاطر تعلقداشتن : از اند عبارت

ي مربوط به زندگی روزمره و اعتقاد به اعتبار اخالقی ها تیفعالروزمره، درگیر شدن در 

  ).52: 1390سروستانی، (مقرراتظام هنجارهاي اجتماعی و رعایت قوانین و ن

  

  ی پژوهششناس روش

شده  با روش تحلیل محتواي کیفی انجامپژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که

ي تهران ها زنداناطالعات الزم با توجه به اهداف پژوهش، از طریق مراجعه به . است

، افتهیساختاري مصاحبه عمیق و نیمه ها کیتکنبا استفاده از و ارحص قزلبزرگ، فشافویه و 

در  کنندگان مشارکت. است آمده دست بهموردمطالعهي در میدان بردار ادداشتمشاهده و ی

به علت ارتکاب رفتار مجرمانه، در حال گذراندن  هستند کهپژوهش، جوانان مهاجر داخلی 

عنوان مددکار  محقق به تجربۀلف ازجمله، شواهد مخت. اند بودهدوران محکومیت خود 
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اجتماعی موسسه کیفري و ارتباط مستقیم روزانه با انواع محکومان و کسب نظرخواهی از 

جرائم مرتبط با "بیانگر آن است که در پژوهش،  آمده دست بهي ها افتهیسوي همکاران و 

با توجه به. هاجر هستندجرائم در بین جوانان م نیتر عیشا"جرائم مرتبط با سرقت"و  "مواد

ي ها نمونه، رندیگیمدر دو طیف اصلی فوق جاي  غالبًااینکه جرائم جوانان مهاجر، 

بنابراین، مهاجر بودن، قرار گرفتن در طیف سنی . پژوهش از بین این دو گروه انتخاب شد

اب ي اولیه جهت انتخها مالكجرم و جرائم مرتبط با مواد و سرقت،  سابقۀجوانان، داشتن 

عنوان مددکار اجتماعی  محقق به تجربۀ. است ها مصاحبهو حضور آنها در فرایند  ها نمونه

موسسه کیفري و ارتباط مستقیم روزانه با انواع محکومان و کسب نظرخواهی از سوي 

بر این اساس و با معیار . بوده است ها نمونهنوع از همکاران، مالك عمل جهت انتخاب این

ي هدفمند مصاحبه ریگ نمونهنفر از جوانان مهاجر زندانی با روش  26عداد اشباع نظري، با ت

ویژه حاکم بر به علت شرایط ها مصاحبهبا توجه به عدم کسب مجوز جهت ضبط . شد

ي سریع انجام پذیرفت و پس از بردار ادداشتی ها مصاحبهکیفري، در حین انجام  مؤسسات

 ها مصاحبه. قرار گرفت لیوتحل هیتجزمورد  بالفاصله اخذشدهانجام هر مصاحبه اطالعات 

ي داراي فضاي ها مکانو دیگر  ها اندرزگاهي رؤسااتاقواحد مددکاري اجتماعی،  اتاقدر 

از روش تماتیک یا تحلیل  ها افتهی لیوتحل هیتجزمنظور به. انجام شد اعتماد قابلامن و 

نیز طرح تماتیک  ،)2008و  2005(ولکات. شده است استفاده 1موضوعی به شیوه ولکات

استعمومی توصیف، تحلیل و تفسیر ي ارائه داده است که شامل سه مرحله ا ساده

در یک نظم و پیوستار زمانی قرار  ها دادهدر مرحله توصیف، ). 391: 1397،محمدپور(

در . در تحقیق باشد کننده شرکتبر اساس نظر محقق یا فرد تواندیمنظم مذکور . رندیگیم

، وي این مرحله از تحلیل را شوندیمي بند مقولهسازماندهی، تنظیم و  ها دادهه تحلیل، مرحل

. رندیگیمدر مرحله تفسیر نیز تفسیرهاي اصلی صورت . نامدیم» بعد کمی تحقیق کیفی«

عنوان مددکار  اشتغال محقق به .شوندیمي انجام ا سهیمقابا رویکرد  عمدتًااین تفسیرها 

محقق در میدان مطالعه، مشاهده مداوم، بررسی  مدتیطوالندرگیري اجتماعی زندان، 

                                                  
1. Wolcott
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بصورت مداوم توسط نویسندگان پژوهش از  ها نوشتهموضوع از زوایاي مختلف و بررسی 

براي عالوه بر این، . فاکتورهاي مرتبط با افزایش باورپذیري و اعتماد در تحقیق حاضر است

. توسط همکار تحقیقاتی نیز بهره گرفته شدافزایش دقت علمی تحقیق، از روش بازبینی 

وبرگشت مکرر میان محقق و  و رفتي تحقیق از طریق تعامل الزمها افتهبدین معنا که ی

گذاري  طور مداوم بررسی و اصالح و تکمیل شد و همسانی در نام بهاستاد راهنماي تحقیق

در . حد ممکن رسیدو ترسیم شبکه مضامین پژوهش به باالترین  ها مقولهو سازماندهی 

در ارتباط با موضوعات ها  مصاحبهارتباط با رعایت مالحظات اخالقی، قبل از انجام 

مصاحبه در فضایی امن و عدم محرمانه ماندن هویت افراد، اخالقی شامل هدف پژوهش، 

در پژوهش اطمینان الزم داده شد و  کنندگان مشارکتبه  شده انیباز مباحث  سوءاستفاده

  .شفاهی فرایند انجام مصاحبه آغاز گردید صورت بهرضایت آگاهانه  پس از کسب

  

  ي پژوهشها افتهی

در بخش اول پژوهش، مشخصات جمعیت . بخش استي پژوهش، شامل دوها افتهی

ي ها افتهدر بخش دوم پژوهش، ی. است شده ارائهدر پژوهش  کنندگان مشارکتشناختی 

  .است شده میترسافراد با رفتارهاي مجرمانه اصلی پژوهش یعنی، فرایند درگیر شدن این 

  

  در پژوهش کنندگان مشارکتي جمعیت شناختی هایژگیو-1جدول 

  تعداد  عناوین

  مورد 26  تعداد کل نمونه

  جنسیت
  نفر26: مرد

  -- : زن

  سن
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  وضعیت تأهل
  نفر 8: متأهل
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  تعداد  عناوین

  تحصیالت

  فرن 6:ابتدایی

  نفر 11:راهنمایی

  نفر 5:دبیرستان

  نفر 3:دیپلم
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  ي جرم در جوانان مهاجرها نهیزممضامین مرتبط با 

ي درگیر شدن جوانان مهاجر با رفتارهاي مجرمانه ها نهیزمز پژوهش، در این بخش ا

مضمون فرعی یا ) 21(کیو ستیبمضمون اصلی و ) 6(ششدر این راستا، . است شده ارائه
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  ي جرم در جوانان مهاجرها نهیزمشبکه مضامین و مفاهیم مرتبط با  -2جدول 

هاي  مقوله

  اصلی
  مفاهیم  رعیهاي ف مقوله

شکاف عمیق 

بین انتظارات 

  و دستاوردها

  فشارهاي شغلی

مهارت کافی، عدم آشنایی کافی با سازوکارهاي نبود سرمایه و

کشی، گاري روانی، اسباب –زندگی شهري، فشارهاي جسمی 

گردي و  کشی، بنایی، کارگري ساختمان، نظافت منزل، دوره

کفایتی،  بی، پوچی واحساس تحقیر، ناامیديمشاغل مشابه دیگر،

یابی به  زمانی این فشارها و عدم دست در هم تنیدگی و هم

  ها خواسته

اشتغال کاذب و طاقت 

  فرست

هاي درآمدزا، مشاغل یدي، کار  ها و مهارت نبود توانایی

ناامنی فرسا، درامد اندك، عدم پایداري، مهارت اندك، طاقت

احترامی،  حقیر و بیشغلی، نبود بیمه، درامد ناپایدار، احساس ت

  سرخوردگی

ناتوانی در تحقق 

  انتظارات خود و خانواده

درامد ناچیز، درامد بخورونمیر، عدم پاسخگو بودن درامد براي 

  رسانی به خانواده تأمین گذران روزانه، ناتوانی در یاري

آور  غروب دهشت

  ها خواسته

 تصمیم به جرم پس از یک دورة طوالنی، درك قطعی نسبت به

اي از شرایط  ها، تجربه کردن مجموعه یابی به خواسته عدم دست

  کننده جرم منفی بلندمدت و ترغیب

گیري  شکل

احساسات و 

ادراکات 

برانگیزانندة 

  جرم

/ احساس رهاشدگی

  قدرتی بی

هاي کاري، نداشتن سرمایه، نداشتن سواد و مهارت  نبود فرصت

ود، ناتوانی در کافی، درك مبتنی بر ناتوانی در تغییر زندگی خ

  کسب درامد

احساس تبعیض و نادیده 

  انگاري

ها و  بازتاب تجربه زندگی شهري، عینی شدن مصادیق رفاهی گروه

  هاي بهنجار طبقات شهري، ناتوانی در تأمین خواسته

متغیرهاي 

بسترساز و

تأییدکنندة 

  جرم

هاي  وجود ارزش

  تأییدکنندة جرم

فرهنگی، ارزش قائل شدن هاي خرده فقر فرهنگی، تأثیر ویژگی

توانمند هایی همچون، عرضه داشتن، نترس بودن و براي ویژگی

  بودن

سابقه قبلی درگیري با 

  جرم

هاي مجرمانه، تفکر مبتنی بر  درگیري پیشین فرد در فعالیت

شناسایی، سهولت در ارتکاب جرم، گمنامی در شهر تهران، عدم

  ی اجتماعیکمرنگ شدن نظارت محلی و اجتماعی، سازمان
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هاي  مقوله

  اصلی
  مفاهیم  رعیهاي ف مقوله

افکار مبتنی بر ایجاد 

تغییر اساسی در زندگی 

  فقیرانۀ خود

ناتوانی در کسب درامد از طریق مشاغل بهنجار، فقر خانوادگی، 

و کاذب و آشنایی با تجربۀ پیشین فرد در مشاغل ناپایدار

  هاي مجرمانه و کم و کیف درامد آنها گروه

مقایسه و الگوپذیري از 

ور دیگران موفق در ام

  مجرمانه

گیري نگرش مجرمانه، شناخت یا  ساز براي شکل شرایط زمینه

معاشرت با مجرمان موفق، مشاهده کسب درامد مورد انتظار در 

  این افراد

عضویت فرد در 

هاي دوستی داراي  شبکه

  هاي مجرمانه انگیزه

گیري  هاي مجرمانه، شکل نشینی و تعامل مستقیم با گروه هم

  هاي مجرمانه شبکه

کارکرد 

  اقتصادي جرم

شروع جرم با سرمایه 

  اندك

کارکرد جرم در شروع آن، حداقل امکانات و یا هیچ امکانات 

  کننده شروع

یابی  دور زدن مسیر دست

  به هدف

یابی به هدف، کسب درامد در  تصور مبتنی بر عدم امکان دست

  زمانی کوتاه، کسب جایگاه اجتماعی، خرید ماشین، مسکن و غیره

ر ساختا

اجتماعی

اقتصادي

  نابرابر

و امکانات  ها فرصتنبود 

  شغلی در زادگاه فرد

و  ها فرصتتجربه اقامت در مناطق محروم، دسترسی اندك به 

  بوم یستز، نابرابري نهادي در منطقه درآمدزاامکانات 

فقدان سازوکارهاي 

کننده براي جذب  حمایت

  مهاجران

اقامتی، وکار شغلی وعدم برنامه براي جذب مهاجران، نبود ساز

مشکل در نحوة انجام رفتار و تعامالت در شهرهاي بزرگ، محدود 

شدن امکان جذب جوانان در مشاغل رسمی، از بین رفتن امکان 

یافته، نبود ن تحققاهداف و آرزوهاي نظارت بر رفتارهاي افراد،

سرمایه و مهارت الزم، ناتوانی در کسب درامد مورد انتظار، 

نیازهاي فرد، عمیق شدن محرومیت فرد، اطمینان در پیچیده شدن 

  یابی به اهداف عدم دست

شرایط محیطی 

  زا آسیب

در هم تنیدگی مصرف 

مواد و سبک زندگی 

  کارگري

پذیرانه، تعامالت و فراوانی ارتباطات آنها با  سبک زندگی آسیب

کنندگان مواد در محل کار و محل اسکان، فشارهاي  مصرف

انی ناشی از محیط، رفتارهاي اعتیادي، از رو–جسمی و روحی 

بین رفتن توانایی و انگیزه کار کردن، در پیش گرفتن سبک زندگی 

  مجرمانه
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هاي  مقوله

  اصلی
  مفاهیم  رعیهاي ف مقوله

اسکان نامناسب و مستعد 

  جرم

گذران زندگی روزمره، اجاره امکانات محدود براي استراحت و

ی یا کلونی گونه، جمع دستهاتاق در محالت آسیب خیز، زندگی 

  ، سارقانقمارباز، کننده مصرفاشتراکی، حضور افراد ي ها ساختمان

هاي  معاشرت با گروه

  مجرمانه

ها، آشنایی با سبک و سیاق  فراوانی معاشرت و تعامل با این گروه

  کسب درامد این افراد و مقایسه شرایط فعلی خود با آنها،

تجربۀ زیستن در محالت 

  سازمان شهري بی

ي ها خانهکننده جرم،  رغیبهاي کالبدي و اجتماعی ت ویژگی

مجردي، از بین رفتن قبح مصرف مواد و انجام رفتارهاي مجرمانه، 

یدوفروش علنی مواد، نبود خری قماربازان، جمع دستهحضور 

ناشی از نظارت  ، از بین رفتن فشاري اجتماعی و انتظامیها نظارت

  ي کنترل رسمی و غیررسمیها نظام

اثرات منفی زندگی 

  شهري

اثرگذار منفی در تجربۀ تعامالت و فضاها، تجربۀ توهین و شرایط 

نگاه منفی، مقایسه مداوم واجتماعی، طرد، انگاحترامی، تحقیر بی

  گیري احساسات و هیجانات منفی خود با دیگران و شکل

حاضر از مضامین اصلی  مقولۀ:دستاوردها - شکاف عمیق بین انتظارات -1

ر آن است که جوانان مهاجر پس از مهاجرت به شهر این مضمون بیانگ. پژوهش است

ي زندگی روزمره، در ها آوردهی طورکل بهتهران و تجربه کردن شرایط کاري و اقامتی و 

ي خود را در این زمینه ناچیز دستاوردهاو  اند بودهخود ناموفق  ۀیاولیابی به انتظارات  دست

ه، استراتژي انتخابی این افراد براي پر گرایش به رفتار مجرمان. اند کردهو یا ناموفق درك 

این شکاف، مشتمل بر . ي خود بوده استدستاوردهاکردن شکاف میان انتظارات ابتدایی و 

چهار زیر مضمون، فشارهاي شغلی، ناتوانی در تحقق انتظارات خود و خانواده، اشتغال 

  .است ها خواستهآور دهشتفرسا و غروب  کاذب و طاقت

مهارت کافی و عدم آشنایی کافی با نداشتن سرمایه و: لیفشارهاي شغ -1-1

که با  کندیمي زندگی شهري، فرد مهاجر را مجبور به فعالیت در مشاغلی سازوکارها

اغلب در مشاغل کارگري ها آندر واقع، . روانی زیادي همراه است - فشارهاي جسمی 
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ان، نظافت منزل، ی، بنایی، کارگري ساختمکشيگاری، کش اسبابسطح پایین نظیر 

با  عمدتًاپرداختن به مشاغل فوق، . اند شدهي و مشاغل مشابه دیگر مشغول گرد دوره

ي روانی شدیدي همچون، احساس تحقیر، ناامیدي، پوچی وها تنشفشارهاي جسمی و 

آن عدم  تبع بهی این فشارها و زمان همدر هم تنیدگی و . ی همراه بوده استتیکفایب

ي مجرمانه ها تیفعال، منجر به تحریک و ترغیب به مشارکت در ها تهخواسیابی به  دست

  .شودیم

اون موقـع  . گوشی یـه مشـتري رو دزدیـدم    کردمیمی که کار رستوراناولین بار توي «

، دادنیمـ پول خیلی کمی بهم . خاستم رستارانو خالی کنم که جور در نیومد. سالم بود 14

اولـین  . کـردم یمـ احسـاس ضـعف   . شـد یمـ توهین همش بهم . به زور خرجیمو درمیاوردم

کم کم بـا دوسـتانی   . کردمیمتا مدتها گذري این کارو . خالفم برمیگرده به همون گوشی

  .»)p10(ییروآشنا شدم که خونه رو بودن و شروع کردم به خونه 

مـاه هـم کـاراي زیـادي رو شـروع       7-8اومده بودم تهران، حتـی   کردنکارمن براي «

ی خونه، بعد از مدتی دیگه نتونستیم ادامـه  کش اسبابارگري ساختمون گرفته تا کردم، از ک

بدم چون دیگه خسته شده بودم پولش خیلی کم بود، فشاري که بهم میومد زیاد بـود، کـم   

کم به خاطر اینکه بتونم بیشتر کار کنم رفتم سراغ شیشه و دوا، بعد از مـدتی کـه بـه خـودم     

  .»)p25(کنمیمو همه جور خالف اومدم دیدم شدم کاسب و دزد 

افرادي هستند که از  عمدتًاجوانان مهاجر  :فرسا اشتغال کاذب و طاقت -2-1

مد محدودي برخوردارند و از طریق فعالیتآو کسب دردرآمدزاي ها مهارتو هاییتوانا

ویژگی اصلی این مشاغل را .کنندیمدر مشاغل کاذب و یدي اقدام به کسب درامد 

، "عدم پایداري"، "مد اندكآدر"، "فرسا طاقتکار "در مفاهیمی همچون،  توانیم

احساس تحقیر و "، "مد ناپایدارآدر"و  "نبود بیمه"، "ناامنی شغلی"، "مهارت اندك"

  .و نظایر آن خالصه نمود "سرخوردگی"، "یاحترامیب

مم کـار  وقتی اومدم تهران هیچ مهارتی نداشتم، فقط بلد بودم کارگري کـنم، از جسـ  «

البته کارگري درامد نداره، یـه  . تا اینکه بعد از مدتی خسته شدم و قیدش رو زدم دمیکشیم

  .»)p24(کردروز کار هست یه روز نیست، نمیشه بهش دلخوش 
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ي براي آینـدت  انداز پسکارگري یعنی بدبختی، یعنی هرروز تحقیر بشی، یعنی هیچ «

يبسـاز اري، خالصه نتونی باهـاش یـه زنـدگی    نتونی داشته باشی، به زور خرج خودتو دربی

)p15(«.  

فرد مهاجر که براي : ي خود و خانوادهها خواستهناتوانی در تحقق  -3-1

شهر تهران شده است، پس از گذشت مدتی از  روانۀبه انتظارات خود و خانواده، یده پاسخ

 شودیممواجه اقامت در شهر تهران و تجربه نمودن شرایط کاري مختلف، با این واقعیت 

نیتأمي است که اغلب حداقل انتظارات وي و خانواده را ا گونه بهدرامد ناچیزش، که

ناهمخوانی و ایجاد شکاف میان درامد و سطح انتظارات حداقلی فرد، از دالیل .کندینم

آن را  توانیمفرد که درامد ناچیز. اصلی گرایش وي به رفتارهاي مجرمانه بوده است

وي  روزمرةپاسخگوي نیازهاي  تنها نهي است که ا گونه بهنام نهاد  "ورونمیربخ"ي درآمد

ی به خانواده و رسانياري را براي یا آوردهنیست، بلکه اغلب به حدي ناچیز است که هیچ 

  .انتظارات آنها به همراه ندارد نیتأم

یی جـا  بـه ی بعد از مدتی مطمئن میشی که با این مدل کار کردن کنیموقتی کارگري «

  .»)p19(ياریمی، صبح تا شب میدویی آخرش به زور خرج خودتو در رسینم

من اومده بودم تهران بـراي خـانوادم پـولی دربیـارم بفرسـتم، ولـی بعـد از مـدتی کـه          «

کارگري کردم متوجه شدم نمی تونم این کارو بکنم، با چنـد نفـر آشـنا شـدم کـه خـالف       

  .»)p1(خالفتم سمت و راضی هم بودن، تشویق شدم رف کردنیم

، فرایند انتهایی ها خواستهآور دهشتغروب :ها خواستهآور دهشتغروب  -4-1

این مضمون بیانگر شرایطی است . کشدیمزندگی فرد مهاجر را به تصویر  پرتالطممسیر 

که در آن جوان مهاجر پس از گذشت مدتی از زندگی در تهران و تجربه نمودن شرایط 

و اهداف مورد انتظار، از طریق  ها خواستهکه رسیدن به  رسدیمیجه به این نتمختلف،

بوده و به ناگزیر بایستی در پی جایگزین  رممکنیغفعالیت در مشاغل کارگري و کاذب 

از سوي آنها، این افراد بر این باورند که اقدام به جرم. یابی به هدف باشد نمودن مسیر دست
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ي از شرایط منفی بلندمدت و ا مجموعهجۀینتدر  غالبًانبوده و زودهنگامتصمیمی آنی و یا 

  .جرم در شهر تهران بوده است کننده بیترغ

که توي تهـران بـودم بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه بـا کـارگري کـردن            سالچندبعد از «

ولی آخرش چیـزي بـرام نمـی     کردمیمکار شبنمیتونم به خاسته هام برسم، چون صبح تا 

 دادمیمیا روشمو تغییر  شدینمبه شهرستان که  گشتمیم، یا بر گرفتمیمباید تصمیم . موند

  .»)p24(کردمکه من راه دومو انتخاب 

ي ها روشو  ها راهآدم وقتی میره دنبال خالف که راهی براش نمونده باشه، همه جور «

 خالف یعنی دست به خطر زدن، یعنـی رفـتن تـوي   سالم پول درآوردن رو انجام داده باشه،

طوري  مرورزمان بهدهن شیر، یعنی اینکه ما با انتخاب خودمون وارد خالف نشدیم، شرایط 

  .»)p18(مینداشتاي پیش رفت که مجبور شدیم بریم سمت خالف چون چاره دیگه

این مقوله دومین مضمون  :جرم زانندةیبرانگي احساسات و ادراکات ریگ شکل-2

است که جوانان مهاجر در شهر تهران با این مضمون بیانگر آن . اصلی پژوهش است

که همراه با احساسات و ادراکات منفی بوده و چنین شرایطی در گرایش  اند ستهیزشرایطی 

زیر این مضمون مشتمل بر دو. بسزایی داشته است تأثیرآنها به انجام رفتار مجرمانه 

  .ستی و احساس تبعیض و نادیده انگاري اقدرتیب/ یرهاشدگمضمون، احساس 

 شودیماستنباط  گونه نیاها مصاحبهاز نتایج :یقدرتیب/ یرهاشدگاحساس  -1-2

که جوانان مهاجر پس از ورود به شهر تهران و تجربه نمودن وضعیت زندگی شهري، در 

شرایطی که . اند بودهی مواجه قدرتیبی و رهاشدگسطوح مختلف با نوعی احساس 

فرسا،  مچون، شرایط کاري سخت و طاقتدر موضوعاتی ه توانیممصادیق آن را 

 گونه چیهو نبود  طرف کیازي هیجانات منفی و مصرف مواد ریگ شکلاسکان نامناسب، 

، از سوي دیگر،زننده بیآسمکانیسم حمایتگر جهت تعدیل و یا حذف این شرایط 

یابی به اهداف  امیدي براي دست روزنۀگونه  در این شرایط، افراد هیچ. مشاهده کرد

طور مداوم با این احساس و تفکر درگیرند که در شهر تهران  و به ابندی ینمد خو

  .پذیر در برابر شرایط موجود هستند رهاشده، فاقد دفاع و آسیب
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ی بـراي کسـی مهـم نیسـتی،     کنـ یمـ وقتی میاي تهران و مدتی هم می گذره احسـاس  «

کشن و کمترین مزد رو ، همه دنبال اینن که نهایت کار رو ازت بدهینمکسی بهت اهمیت 

  .»)p9(یکنیمبهت بدن، احساس 

دیگـران چقـدر پـول و     دمیـ دیمـ احساس بدي داشتم چـون   کردمیموقتی کارگري «

کسـی کـه   . دهینمـ کسی بهـم اهمیـت    کردمیماحساس . سرمایه دارن و من چقدر بدبختم

نمیتونـه زندگیشـو    اینکـه . پول نداره نمیتونه زندگیشو تغییر بده پس احساس ناتوانی می کنه

  .»)p18(بدهسروسامان

پس از گذشت مدتی از اقامت در شهر : احساس تبعیض و نادیده انگاري -2-2

طبقات شهري و و ها گروهتهران، بازتاب زندگی شهري و عینی شدن مصادیق رفاهی 

فرد مهاجر یابی فرد به ادراك مبتنی بر ناتوانی در بهبود وضعیت زندگی خود، دست

و او شودیمکه نادیده انگاشته شده و نوعی احساس تبعیض در وي ایجاد کندیماحساس

در چنین شرایطی فرد مهاجر . که در راستاي جبران آن برآید کشاندیمرا به سمت و سویی 

ي خود را ندارد، به ناگزیر ها خواستهتوانایی الزم براي جبران بهنجار که سرمایه، مهارت و

  .شودیمي مجرمانه سوق داده ها شروبه در پیش گرفتن 

و حسـرت   کـردم یمـ وقتی اومده بودم تهران همیشه شرایط خودمو با دیگران مقایسه «

که خیلی کمبود دارم، به خیلی چیزا هنوز نرسـیدم و نمیتـونم    کردمیماحساس . خوردمیم

  .»)p22(برسمبا این روش زندگی بهشون 

من . دادیمو من ندارم، احساس بدي بهم دست  بقیه اینقدر پول دارن میدیدیموقتی «

خـوردن حـق امثـال مـن و شـمارو     . از کسایی دزدي کردم که پولشون از پـارو بـاال مـی ره   

)p17(«.  

این مقوله، سومین مضمون اصلی  :جرم دکنندةییتامتغیرهاي بسترساز و  -3

ل از مهاجرت سازي است که قب منظور از این مضمون، عوامل و شرایط زمینه. پژوهش است

بوده  رگذاریتأثفرد به شهر تهران وجود داشته و در گرایش وي به انجام رفتار مجرمانه 

از تعامالت بین  استهوبرخفرهنگی بوده و برخی دیگر  ماًیمستقبرخی از این عوامل . است

بنابراین، در اینجا. اند بودهفردي جوان مهاجر با افرادي است که درگیر رفتارهاي مجرمانه 



  

  

  

  

297   |فرد و پروین هاي جرم در جوانان مهاجر شهر تهران، درویشی فهم زمینه

فرد از مهاجرت به شهر تهران، نه اشتغال در مشاغل کارگري و کسب درامد از آن  زةیانگ

وارد  ماًیمستقطریق، بلکه انجام رفتار مجرمانه بوده است و پس از ورود به شهر تهران 

  .شودیمي مجرمانه ها گروه

فرهنگی که فرد مهاجر  :جرم در فرهنگ بومی دکنندهییتأي ها ارزشوجود  -1-3

و رفتارهاي مجرمانه  ها نگرشي ریگ شکلاست نقش مهمی در  افتهیتکاملآن رشد و  در

یی هایژگیوو آن را با  دییتأگاهی اوقات، چنین فرهنگی رفتارهاي مجرمانه را . دارد

در موارد . داندیم، برابر "توانمند بودن"و "نترس بودن"، "عرضه داشتن"همچون 

از آنها تحت عنوان  توانیمیی وجود دارد که هایژگیوتوجهی، در این فرهنگ  قابل

یی که گاهی فراتر از فقر مادي، هایژگیو. نام برد "یفرهنگ خردهي هایژگیو"

  .به انجام رفتارهاي مجرمانه استة افراد نسبتکنند بیترغ

طرفاي ما هرکی بیشتر خالف کنه، بیشتر قبولش دارن، یارو که مواد کیلو کیلو میـاره  «

دش اعتباري داره، ماشین خیلی خوب سـوار میشـه، باهـاش پـز میـده، تـوي مـردم        براي خو

  .»)p16(افتخارهاعتبار داره، هر کی بیشتر پول دربیاره و گیر نیفته یه 

ي شـغل پـدري و خونوادگیمونـه و بـه ایـن راحتیـا       کار خالفخیلی از ماها خالف و «

  .»)p5(میبکشنمیتونیم ازش دست 

گاهی اوقات، فرد قبل از اینکه به شهر تهران  :یري با جرمقبلی درگ سابقۀ-2-3

 سابقۀدر واقع . مهاجرت کند و در پی جرمی باشد، با رفتارهاي مجرمانه درگیر بوده است

این گروه از افراد در شهر تهران، . با جرم، ویژگی این گروه از افراد استقبلی درگیري

عدم "، "گمنامی"یی همچون اهیژگیو، با توجه به تر کوچکبالعکس شهرهاي 

ی اجتماعی در برخی سازمانیب"و  "کمرنگ شدن نظارت محلی و اجتماعی"، "شناسایی

ي به رفتارهاي مجرمانه خود فعلیت تر راحت، به شکل "پذیر شهري محالت آسیب

یی که هایژگیو. به شهر تهران است ها آنکجروانۀو از دالیل اصلی مهاجرت  بخشندیم

  .شودیمدر پژوهش بر زبان جاري  کنندگان مشارکتط توس وضوح به

 دوفروشیـ خر(کـردم یمـ ، اونجا هم کاسـبی  کردمیمقبل از اینکه بیام تهران خالف «
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اونچنانی نـداره، همـه هـم میشناسـنت،      درآمد، بعد از مدتی دیدم که شهرستان دیگه )مواد

  .»)p5(مبدبتونم کارمو انجام  تر راحتهمینم باعث شد بیام تهران تا 

 اصـًال میشه خالف کرد، هر کاري کنی کسـی باهـات کـاري نـداره،      تر راحتتهران «

کسی تورو نمیشناسه، اگرم گیر بیفتی همه نمیگن پسر فالنی گیرافتـاده، آبـروي خونوادتـو    

  .»)p16(شهینمي، بعد از مدتی میاي بیرون کسی هم متوجه برینم

فرد  نجایادر  :خود رانۀیفقدر زندگی  افکار مبتنی بر ایجاد تغییر اساسی -3-3

خود ایجاد  رانۀیفقکه تغییري اساسی در زندگی  کندیممهاجر با این نیت اقدام به مهاجرت 

از طریق اشتغال  درآمدو کسب  امرارمعاشفرد مهاجر، به این نتیجه رسیده است که . کند

مالی چندانی را در پی غیررسمی عواید ي بهنجار اجتماعی و مشاغل کاذب وها تیفعالدر 

 درآمدي مجرمانه اقدام به کسب ها تیفعالنخواهد داشت و ضرورت دارد وي از طریق 

و کاذب و پیشین فرد در مشاغل ناپایدار تجربۀفقر خانوادگی، . مورد انتظار خود نماید

تأثیري چنین نگرشی ریگ شکلآنها، در  درآمدي مجرمانه و کم و کیف ها گروهآشنایی با 

  .یی داشته استزابس

ي نـداره، همـش بایـد کـار کنـی چیـزي هـم        درآمـد م خوب نبـود، کـارگري   درآمد«

عایدت نمیشه، هزار تا آرزو داشتم که هنوز بهش نرسیده بودم، همینم باعث شد بعد مـدتی  

چند تا از آشناها و دوستام که توي اینکـار بـودن رو پیـداکردم باهاشـون     . برم سمت خالف

  .»)p1(کردمشروع 

کار نیست، امکانـاتی نیسـت کـه آدم بتونـه پـول دربیـاره، شـرایطمون         اصًالطرفاي ما «

و کـنم یم) سرقت(کاراومدم تهران، با خودم گفتم مدتی  درآوردنسخت بود با امید پول 

بعدش میرم کنار کـه افتـادم تـوش، االنـم      کنمیموضعیت زندگی خودم و خانواده رو بهتر 

.»)p14(نجامیا

ی اوقات فرد گاه:ایسه و الگوپذیري از دیگران موفق در امور مجرمانهمق -4-3

یا با  شناسدیمی دیگرانی را طورکل بهمهاجر، خانواده، دوستان، خویشاوندان، همسایگان و 

در این زمینه درآمدآنها معاشرت و تعامل دارد که در موضوع رفتارهاي مجرمانه و کسب 

دیگران موفق ایجاد نه را براي مقایسه و الگوپذیري ازچنین شرایطی زمی. اند بودهموفق 
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ي را در فرد ایجاد کرده و وي را نسبت به ارتکاب ا مجرمانهشرایطی که نگرش . کندیم

  .کندیمرفتارهاي مجرمانه مصمم و جسور 

ی اطرافیانت همه از راه خالف پولدار شدن تو هم وسوسه میشـی بیـاي   نیبیموقتی تو «

  .»)p5(یکنه این راهو تجرب

وقتی دیدم دوستام یه طالفروشی رو زدن و باهاش خونه و ماشین خریدن، منم تشویق «

ي شـدم و بهتـرین   ا حرفـه شدم باهاشون همدستی کردم، بعد از مدتی خودم دیگه ماشین بر 

  .»)p2(داشتمو درآمد

در اینجا، فرد  :مجرمانه زةیانگي دوستی داراي ها شبکهعضویت فرد در  -5-3

یی پیوسته است که قصدشان از ورود به شهر ها گروههاجر قبل از ورود به شهر تهران، به م

، ها گروهی در این نینش همدر واقع، فرد با . تهران، ارتکاب رفتارهاي مجرمانه بوده است

بنابراین، . ي مجرمانه استریگ جهتیی را در خود پرورش داده است که داراي ها زهیانگ

ي ها شبکهر تهران، با توجه به شناخت و ارتباطی که میان فرد جوان و پس از ورود به شه

  .ردیگیممجرمانه به وجود آمده است، رفتار مجرمانه شکل  زةیانگداراي 

از همون روز اولم بـا نیـت خـالف کـردن     بیست سالم بود که با رفیقم اومدیم تهران،«

  .»)p26(دارهاومدیم، چون دیده بودیم و میدونستیم پول خوبی 

جمـع شـدیم و تصـمیم    خیلی از ماها یه مدتی با توجه به شرایطی که داشتیم، دور هم«

  .»)p3(بشهگرفتیم بیایم تهران خالف کنیم و پولی عایدمون 

این مضمون، چهارمین مضمون اصلی پژوهش و بیانگر  :اقتصادي جرمکارکرد -4

 ریپذ امکانبا حداقل سرمایه آن است که از دیدگاه جوان مهاجر شروع رفتار مجرمانه 

و از آن طریق فرد در  کندیمبیشتري را نصیب فرد  درآمداست، نسبت به مشاغل کارگري 

مضمون فوق مشتمل بر دو زیرمضمون، . ابدی یمي به اهداف خود دست تر کوتاهزمانی  بازة

  .یابی به هدف است اندك و دور زدن مسیر دست ۀیسرماشروع جرم با 

سرمایه اندك، از دالیل جانبی برخی از جوانان  :اندك ۀیسرمام با شروع جر -1-4

اظهار دارند که شروع به جرم،  ها آن. ي مجرمانه بوده استها تیفعالمهاجر جهت شروع 
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برخالف بسیاري از مشاغل که نیازمند سرمایه و تجهیزات است، به حداقل امکانات و 

  .ي نیاز نداردا هیسرماگاهی به هیچ امکانات و 

که با یه پول خیلی کم میتـونی کـارتو شـروع کنـی، تنهـا شـغلیه کـه         نهیآخوبی مواد «

ي نداشتم مجبور شـدم  ا هیسرمابخاي شروع کنی ازت نمیپرسن چقد سرمایه داري، منم که 

  .»)p6(کارابیام دنبال همین 

ن ي هم از خودم نداشـتم بهتـری  ا هیسرمابودم و هیچ  کننده مصرفبراي منی که خودم «

و هم براي طـرف   دادمینمهم موادمو هر روز داشتم و خماري پس . کار همین خالف بود

  .»)p19(دادیمو خرجی روزمرمو  کردمیمکار 

برخی از جوانان مهاجر بر این باورند که  :یابی به هدف دور زدن مسیر دست -2-4

یابی به اهداف  یی که این مشاغل دارند، امکان دستهایژگیواز طریق مشاغل کارگري و 

ي مجرمانه ها تیفعالاز نظر آنها، ویژگی اصلی. وجود نداردی نیزطوالنحتی براي مدتی 

یابی به اهداف مالی و دیگر اهداف تبعی نظیر جایگاه اجتماعی، خرید ماشین، مسکن  دست

  .شودینممحقق  ها راهموضوعی که از دیگر . زمان ممکن است نیتر کوتاهو نظایر آن در 

یی نرسیدم، به این نتیجه رسیدم که خالف کـردن تنهـا   جا بهند سال کارگري کردم چ«

  ).p6(برسهراهیه که میشه آدم به هدفش 

ي، خـر یمـ جا نمیرسه، ولی بـا خـالف پولـدار میشـی، خونـه       چیهآدم با کارگري به «

ي مـدت  ي و میتونی یه زندگی راحت داشته باشی، البته عاقبتم نداره، ولی براخریمماشین 

  ).p19(یرسیمکوتاهی هم شده به خواسته هات 

ساختار اجتماعی هر جامعه، نقش : اقتصادي نابرابر -ساختار اجتماعی  -5

که اگر این  يا گونه به. ها و امکانات اجتماعی دارد در دسترسی به فرصت يا کننده نییتع

معقول افراد  يها تهایفا کند، امکان تحقق اهداف و خواس یدرست ساختار نقش خود را به

نابرابري    ویژه، به   کارکرد آن، فقدان دسترسی به اهداف، ءو بالعکس، سو شودیعملیاتی م

 دراز افراد محرومیت طیفی این نابرابري که به شکل . را در پی دارد آنیابی به  در دست

از  ، قدرتمند شدن طبقاتیکندییابی به اهداف معقول اجتماعی نمود عینی پیدا م دست
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قبل از مهاجرت به (در سطوح مختلف   .جامعه و محروم شدن طیفی دیگر را در پی دارد

 کننده نبوده و فرصت الزم براي دسترسی تنها کمک ، نه)شهر تهران، پس از مهاجرت

به  یده در پاسخ یتوجهیتسهیل نکرده، بلکه با ب آنهابراي  به امکانات اجتماعی را عادالنه

پذیري  مختلف، بر وضعیت آسیب يها با چالش آنهاشدن  راد و مواجهاف نیازهاي پیچیده

  .آنها افزوده است

  و امکانات شغلی در زادگاه فرد ها فرصتنبود  -1-5

از مناطق محروم  غالبًااین افراد که  دهدیبررسی تجربه زیسته جوانان مهاجر نشان م 

و امکانات منجر به  هافرصتکشور هستند و نسبت به دیگر مناطق دسترسی اندکی به 

بنابراین، در اینجا شاهد نوعی نابرابري نهادي هستیم که هم در . دارند درآمدکسب 

  .دارد کننده نییتعتأثیري مجرمانه ها شیگراي ریگ شکلتصمیمات مهاجرتی افراد و هم 

طرفاي ما هیچ امکاناتی نداره، همه ما از سر بیکاري اومدیم تهـران، بـا ایـن امیـد کـه      «

  ).p5(بشه ضعیتمون بهتر و

هیچی نداره، نه کارخونـه اي و نـه جـایی بـراي کـار       میکنیمي که ما زندگی ا منطقه«

  ).P22(میکنوپا  طوري که تا بزرگ میشیم مجبوریم بیایم تهران کاري دست. کردن

مرور دقیق  :براي جذب مهاجران کننده تیحماي سازوکارهافقدان  -2-5

ي براي جذب جوانان مهاجر ا افتهیسازمانگونه مکانیسم  که هیچدهدیمنشان  ها مصاحبه

براي اشتغال آنها  تنها نهدر واقع، پس از ورود مهاجران به شهر تهران، . وجود نداشته است

ي وجود نداشته است، بلکه از لحاظ اقامت و کیفیت آن و ا شدهینیب شیپسازوکارهیچ 

شرایطی .اند بودهبزرگ، با مشکل اساسی مواجه انجام رفتار و تعامالت در شهرهاي  نحوة

که هم امکان جذب مهاجران در مشاغل شایسته را محدود کرده و هم امکان نظارت بر 

شدن نیازهاي فرد، بر  تر دهیچیپدر این شرایط، ضمن . رفتارهاي آنها را از بین خواهد برد

 .کشیده شده است شیها خواستهو خط بطالنی بر اهداف و  شده افزونعمق محرومیتش 

سوء کارکرد ساختار اجتماعی در مراحل نتیجه گرفت که،  توانیاختصار م بنابراین به



  

  

  

1401زمستان  |53شماره |دهمچهارسال  |ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  302

ي برابر و شکوفا کننده را ها فرصتیابی به  مختلف مسیر مهاجرتی فرد جوان، امکان دست

  .از وي سلب و منجر به جرم و تکرار آن شده است

ابیدن داشتم و نه میدونسـتم کجـا بـرم دنبـال     وقتی اومده بودم تهران نه جایی براي خو«

کار، هیچ مهارتی جزء کارگري کردنم داشتم، کم کم بـا آدمـاي گرگـی آشـنا شـدم کـه       

  .»)p3(خالفاینقد تشویقم کردن مجبور شدم برم دنبال 

وقتی میاي تهران نه جا و مکانی داشتم و نه شغلی بود و نه حتی میدونستم چطوري بـا  «

. کـردم یمـ اعتمـاد   کـس  همـه طوري که راحت به . رخواست داشته باشمدیگران نشست و ب

  .»)p19(درآوردمو زندان  موادازبعد از مدتی هم گول همین قضیه رو خوردم و سر 

این مقوله، ششمین مضمون اصلی پژوهش است و  :زا شرایط محیطی آسیب -6

آن را تجربه کرده و  است که جوان مهاجر در شهر تهرانپذیرانه اي بیانگر شرایط آسیب

این مضمون، مشتمل بر چهار زیر مضمون، . در گرایش وي به جرم اثرگذار بوده است

 سازمانیبي مجرمانه، زیستن در محالت ها گروهزا، معاشرت با  مصرف مواد، اسکان آسیب

  .شهري و اثرات منفی زندگی شهري است

رف مواد در مص :در هم تنیدگی مصرف مواد و سبک زندگی کارگري -1-6

ي، ناشی از سبک زندگی جوانان مهاجر، تعامالت و فراوانی زیچهراینجا، فراتر از 

مواد در محل کار و محل اسکان و فشارهاي جسمی و  کنندگان مصرفارتباطات آنها با 

ي اصلی درگیري جوانان مهاجر با ها نهیزماعتیاد، از . روانی ناشی از محیط است –روحی 

ویژه در جوانان مهاجر، با توجه به شرایط بالقوه  مصرف مواد، به. ه استرفتارهاي مجرمان

با رفتارهاي اعتیادي و در پیش گرفتن سبک  عمدتًاپذیرانه اي که در آن قرار دارند،  آسیب

مجرمانه يها تیفعالچنین شرایطی ورود فرد مهاجر به .شودیمپذیرانه همراه  زندگی آسیب

تن دادن  زةیانگتوانایی و  تنها نهان درگیر با اعتیاد، پس از مدتی فرد جو.بخشدیمرا تسریع 

که احتمال  شودیم، بلکه درگیر سبکی و سیاقی دهدیمبه مشاغل کارگري را از دست 

مواد و دیگر رفتارهاي  دوفروشیخرپرداختن به خشونت، خفت گیري، سرقت، 

  .دهدیمافزایش  رسان بیآس
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شدیم، علتش، جاهایی بوده که اونجا زندگی کردیم،  هکنند مصرفخیلی از ماها که «

  .»)p5(موادنکننده مصرفاکثرًایعنی محل کارمون یا جایی که خوابیدیم، چون اونجا 

قبل از اینکه خالف کنم، موادي بودم، بعد از مدتی دیگه تـن بـه کـار نـدادم و بـراي      «

ادمو بدن، از اونجا بـا هزارتـا   خرج موادم مجبور شدم برم براي آدمایی کار کنم تا خرج مو

  .»)p22(شدمزدو بند آشنا 

محل اسکان ، پژوهش يها افتهیمنطبق با : اسکان نامناسب و مستعد جرم -2-6

فضاها معموًال از حداقل  گونه نیا. برخی از جوانان مهاجر، همان محل کارشان است

، چنین حال نیباا. امکانات الزم براي استراحت و گذران زندگی روزمره برخوردار است

، زیرا هم مبلغی شودیشرایطی از دیدگاه جوان مهاجر غالبًا وضعیت ایده آلی محسوب م

اجاره  .شودیمربوط به سرپناه رها م يها و هم فرد از دغدغه شودیدر ازاي آن پرداخت نم

 شکل دیگر اسکان است که این گروه از جوانان از آن استفاده زیاتاق در محالت آسیب خ

بها در  فضاها معموًال در محالت آسیب خیز است، هزینه اسکان و اجاره گونه نیا. کنندیم

یا کلونی گونه است و از حداقل امکانات برخوردار  یجمع آنجا اندك است، بصورت دسته

قرار دارد که تعدادي اتاق در آن دایر  ییها ها در ساختمان گاهی اوقات این اتاق .است

کنندگان مواد، قماربازان، افراد  مصرف. ق شماري از افراد سکونت دارنداست و در هر اتا

ها حضور  سارقان ازجمله کنشگرانی هستند که در این مکان   موقت یا فصلی و خانمانیب

پذیري جوان مهاجر و پدیدار شدن  در چنین شرایطی احتمال آسیب عتًایطب. دارند

.تهاس مجرمانه بیشتر از دیگر حالت يها شیگرا

بـریم جاهـایی زنـدگی    جا و مکانی نداشتیم، مجبـور بـودیم   چیهوقتی اومدیم تهران «

متـري سـاکن بــودیم،    دوازدهده نفـر بـودیم تـوي اتـاق     . کنـیم کـه هـیچ امکانـاتی نداشـت     

خالصه خیلـی شـرایط   . ی نداشتیم، حموم و دستشوییمون یکی بودوحساب درستدستشویی 

  .»)p6(بودبدي 

مشخصی براي خوابیدن نداشتم، یه روز پیش این رفـیقم بـودم، یـه     اومدم تهران جاي«

توي یکی  آخرشروز پیش اونیکی، شرایطم ساخت بود پول نداشتم جایی رو اجاره کنم، 

  .»)p23(شدماز خونه هاي مخروبه شوش ساکن 
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در پژوهش، پس از  کنندگان مشارکت:ي مجرمانهها گروهمعاشرت با  -3-6

 نۀیهزکه  اند کردهو محالتی را براي اقامت انتخاب  ها مکانعمدتًامهاجرت به شهر تهران

ساکنان .اند بوده"یجمع دسته"با زندگی "کلونی گونه"یی ها مکاناسکان در آنها کمتر و 

یی نظیر معتادان، قماربازان، ها گروهکارگران بخش غیررسمی و  عمدتًارا  ها مکاناین 

، ها گروهفراوانی معاشرت و تعامل با این . دهندیمیل ي تشکا دورهسارقان و بالمکان هاي 

این افراد و مقایسه شرایط فعلی خود با آنها، از  درآمدآشنایی با سبک و سیاق کسب 

  .رودیمبه شمار  ها گروهي از این ریرپذیتأثعوامل کلیدي 

وقتی اومدم تهران چون پول زیادي نداشتم مجبور شدم برم توي خونه هـاي مجـردي   «

این خونه ها همه جور خالفکار داره، کـم کـم بـا راه و روش پـول     . روازه غار ساکن بشمد

درآوردنشون آشنا شدم و بعد از مدتی که دیدم پول خوبی توي ایـن کـارا هسـت وسوسـه     

  .»)p18(سراغششدم و رفتم 

. همه جور خالف و خالفکار بود میکردیمما زندگی یی کهها محلهتوي «

، مواد فروشا کاسبی کردنیم، قماربازا قمار کردنیماحت مواد مصرف ر ها کننده مصرف

  .»)p22(دادنیمخالصه همه کارشونو بدون اینکه کسی بهشون گیر بده انجام . کردنیم

در  کنندگان مشارکتبرخی از : شهري سازمانیبزیستن در محالت  تجربۀ-4-6

محالت شهري را از دالیل ي کالبدي و اجتماعی حاکم بر برخی هایژگیوپژوهش، 

ي مجردي، از بین رفتن قبح مصرف ها خانه. دانندیمة رفتار مجرمانه کنند لیتسهساز و  زمینه

علنی مواد،  دوفروشیخری قماربازان، جمع دستهمواد و انجام رفتارهاي مجرمانه، حضور 

در این ی اجتماعی سازمانیبي اجتماعی و انتظامی برخی از نشانگرهاي ها نظارتنبود 

پذیرانه اي رنج  آسیبدر چنین شرایطی جوان مهاجر که از وضعیت بالقوه. محالت است

ي کنترل ها نظام، با حضور و تعامل در چنین فضاها و محالتی فشار ناشی از نظارت بردیم

با رفتارهاي مجرمانه  اشيریدرگآن احتمال  تبع بهو  ندیبیمرسمی و غیررسمی را کم 

  .ابدی یمافزایش 
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وقتی اومـدم تهـران رفـتم تـوي خونـه هـاي مجـردي دروازه غـار، اونجـا همـه جـور            «

خالفکار توش هست، راحت مـواد میکشـن، قمـار میکـنن، کاسـبی مـی کـنن، کسـی هـم          

باهاشون کاري نداره، بعد از مدتی که دیدم نظارتی نیست و آدم گیـر نمیفتـه، مـنم تشـویق     

  .»)p15(خالفشدم برم دنبال 

یی مثل شـوش  ها محلهبه خاطر پول کمی که داشتیم مجبور شدیم بریم توي امثال من «

زندگی کنیم که خونه ها ارزونترن و روزانه هم میشه خونه اجاره کرد، اونجا همه چی پیـدا  

میشه، طوري که همه راحت هرکاري میکنن و آدمو وسوسه می کـنن تـوهم مثـل یکـی از     

  .»)p19(یبشاونا 

که زندگی شهري  دهدیمنشان  ها مصاحبهنتایج  :شهري اثرات منفی زندگی -5-6

، با نوعی شرایط اثرگذار منفی اند گرفتهکه جوانان مهاجر در آن قرار و فضاها و تعامالتی

نگاه منفی، وی، طرد، انگاجتماعریتحقی، احترامیبتوهین و  تجربۀ. همراه بوده است

برخی از ت و هیجانات منفی،ي احساساریگ شکلمقایسه مداوم خود با دیگران و 

. نشانگرهاي منفی زندگی شهري است که توسط جوانان مهاجر درك و ابراز شده است

سوادي و  ی تعامالت جوان مهاجر در شهر تهران کمطورکل بهمحل کار، محل اسکان و 

زا، شرایط کاري نابسامان و  اقامت آسیبمهارت اندك، مقایسه مداوم خود با دیگران،

  .بوده است مؤثري این پدیده ریگ شکلاز شرایطی است که در ن، برخینظایر آ

بـوده، چـون    کـارم  صاحبخیلی اوقات بهم توهین شده ولی چیزي نگفتم چون یارو «

ی مجبوري به هر شرایط بدي تن بدي، هـر چیـز   کنیموقتی کارگري . به پولش نیاز داشتم

  .»)p18(بدي رو بشنوي ولی چیزي نگی 

 بـردة ن یعنی اینکه به هر کاري تن بدي، هر طوري باهات رفتار کـنن،  کارگري کرد«

کـه  اینو اون باشی، همش نگاهـت بـه دیگـران باشـه، همـش حسـرت آدمـایی رو بخـوري        

  .»)p23(پولدارن
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  يریگ جهینتبحث و 

ي درگیري جوانان ها نهیزمي از روش تحقیق کیفی به واکاوي ریگ بهرهمقاله حاضر با 

که جوانان مهاجر  دهدیمنشان  ها سوژهتجربۀ. هاي مجرمانه پرداخته استمهاجر با رفتار

که شروع آن نیاز به سرمایه و مهارت خاصی ندارد، انجام  اند بودهبه دنبال جرائمی بیشتر

و  رساندیممحدودي آنها را به بخشی از اهداف مالی خود  زمان مدترفتارها در  گونه نیا

با .اند بودهوستان و خویشاوندان آنها به این رفتارها نیز مشغول شبکه یا گروهی از د عمدتًا

این تفسیر، جرائم مرتبط با مواد و سرقت بارزترین جرائم ارتکابی توسط جوانان مهاجر 

ة کار و کارگري و ارتکاب رفتار زیانگباي پژوهش، مهاجرت ها افتهبا استنباط از ی. اند بوده

ي ابتدائی مهاجرت جوانان به شهر تهران ها زهیانگبا  مجرمانه دو شکل غالب در ارتباط

 ها سوژهکه تمامی  میشویممتوجه  میکنیمرا با دقت مرور  ها مصاحبهوقتی متن . است

از نتایج پژوهش . بوده است درآمداز مهاجرت به شهر تهران، کسب  شانیاصلهدف 

یابی به این هدف، براي دستکه در ابتداي ورود به شهر تهران،  شودیماستنباط  گونه نیا

کار کردن و انجام رفتار مجرمانه، . اند کردهي متفاوتی را گزینش ها روشابزارها یا  ها سوژه

در نوعی از مهاجرت که . یابی به اهداف خود است ي اصلی مهاجران براي دستها روش

ده است، وي ي کارگري به شهر تهران مهاجرت کرها تیفعالکار و اشتغال در  زةیانگفرد با 

، وجود نیبااي را به هیچ شکلی ندارد، ا زهیانگناچیزي دارد و یا چنین  کجروانۀي ها زهیانگ

تعامالت و تجربیاتی که کسب  جۀینتپس از گذشت مدتی از اقامت در شهر تهران و در 

این طیف از جوانان . رفتارهاي مجرمانه شده استبه انجامکرده است، ترغیب و تشویق

و  اند کردهتصور  درآمدبل از ورود به شهر تهران کار کردن را ابزار اصلی کسب مهاجر، ق

، چنین مشاغلی حال نیباا. اند آوردهمشاغل کارگري روي پس از ورود به شهر تهران به

اندك، فاقد امنیت شغلی، فرسودگی  درآمدکاذب، بدون نیاز به مهارت، داراي  عمدتًا

ي این هایژگیو.یگر شرایط اثرگذار منفی بوده استو د فرسا توانشغلی، کار سخت و 

یابی جوانان  مشاغل به همراه شرایط اثرگذار منفی زندگی شهري و در نهایت عدم دست

ي افکار مجرمانه و ریگ شکلزمینه را براي جیتدر بهي خود، ها خواستهمهاجر به اهداف و 
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ري از جوانان مهاجر که طیف دیگ.آن رفتارهاي مجرمانه تسریع بخشیده است تبع به

که از همان  اند بودهکمتر است، جوانان مهاجري  مراتب بهتعدادشان نسبت به گروه اول 

این نوع از مهاجرت، نسبت به مهاجرت . اند شدهي مجرمانه وارد شهر تهران ها زهیانگابتدا با 

مهاجر با امید  در اینجا، فرد. ردیگیبرمکارگري، تعداد محدودتري از جوانان مهاجر را در 

، روانه شهر تهران اند افتهیدستدوستان، خویشاوندان و یا همشهریان خود  آنچهرسیدن به 

یابی به آمال و آرزوهاي خود از طریق انجام رفتارهاي مجرمانه، هدف  دست. شده است

وارد  ماًیمستقپس از ورود به شهر تهران اصلی این نوع از مهاجرت است و فرد مهاجر

، مهاجرت با هدف ها مهاجرتویژگی اصلی این طیف از . ي مجرمانه شده استاه گروه

ویژگی بارز دیگري که در اینجا وجود . کسب پول با روش انجام رفتار مجرمانه بوده است

آشنایان ي از دوستان وا شبکهدر شهر تهران، افراد یا  معموالًدارد این است که این افراد 

و یا از کمک آنها  شوندیماز ورود به شهر تهران به آنها ملحق و پس  شناسندیمبزهکار را

عالوه بر این، در مواردي هنجارها و . رندیگیمانجام رفتارهاي مجرمانه بهره  منظور به

دییتأ، نوعی از رفتارهاي مجرمانه را کندیمي که فرد زندگی ا منطقهي فرهنگی ها ارزش

. بوده است رگذاریتأثي مجرمانه جوان مهاجر ي افکار و رفتارهاریگ شکلو در  کندیم

و  ها نگرشبنابراین، در اینجا فرد قبل از مهاجرت و قرار گرفتن در شرایط مستعد آسیب، از 

یی برخوردار است که وي را ترغیب به انجام رفتار مجرمانه در شهر ها شبکهتعامالت و 

هاجر در زادگاه خود با منطبق با چهارچوب مفهومی پژوهش، جوانان م. کندیمتهران 

به شهر تهران روانه  ها تیمحرومو براي جبران بخشی از آن  اند بودهیی مواجه ها تیمحروم

یابی به اهداف خود  مقایسه مبتنی بر محرومیت نسبی در شهر مبدأ و امکان دست. اند شده

ر عالوه ب. شودیمدر شهر مقصد از عوامل اصلی تصمیمات مهاجرتی در اینجا محسوب 

ي اقتصادي در شهر تهران و عوامل دافعه و بازدارند اي که در زادگاه ها جاذبهاین، وجود 

و روابط اجتماعی جوانان از عوامل  ها شبکهمحل سکونت جوانان مهاجر وجود دارد، و 

ی است که حالدرشرایط فوق . ي مهاجرتی در آنان استها زهیانگة دهند شکلاصلی 

دور  ها فرسنگیابی به اهداف و انتظارات خود  ن از دستجوانان مهاجر در شهر تهرا
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.ساز ارتکاب جرم آنها شده است که زمینه اند گرفتهو فراتر از آن، در شرایطی قرار  اند شده

طور مداوم با فشارهاي متعددي  ، بهاند داشتهي که ا ستهیزجوانان مهاجر با توجه به شرایط 

اقت فرست، ناتوانی در تحقق انتظارات خود و نظیر، فشارهاي شغلی، اشتغال کاذب و ط

و امکانات، مصرف مواد، تحقیر و  ها فرصتخانواده، هیجانات و احساسات منفی، نبود 

شهري  سازمانیبزندگی در محالت  تجربۀتوهین در روابط اجتماعی، اسکان نامناسب و 

طوح مختلف زندگی در س دهیتن درهمکه مبرهن است، فشارهاي  گونه همان. اند بودهمواجه 

شکاف میان  تر قیدقآرزوها و به شکلی یابی به اهداف و فرد مهاجر و فقدان دست

انتظارات در شهر مقصد، چالشی است که جوانان مهاجر آن را تجربه دستاوردها و

فشار زیاد باشند به  تأثیرافراد مطیع قانون هستند اما زمانی که تحت از نظر مرتون. اند کرده

این اهداف، منبع اصلی  کننده فراهمشکاف میان اهداف و وسایل و کنندیمع جرم رجو

ي هیجانات و احساسات منفی نظیر احساس محرومیت، ریگ شکلعالوه بر این، . فشار است

ی بخشی از نیب خودکمی، تبعیض و رهاشدگی، قدرتیبخشم، ناامیدي، نادیده گرفته شدن، 

گفت چنین  توانیمي از تئوري آگنیو ریگ بهرهو با  زیسته جوانان مهاجر بوده است تجربۀ

که  دهدیمي پژوهش نشان ها افتهی.ي جرم نقش اساسی داشته استریگ شکلتجربیاتی در 

اي  کننده گیري رفتار مجرمانه جوانان مهاجر نقش تعیین فرایند یادگیري اجتماعی در شکل

لونی گونه جوانان مهاجر در تعامل و زندگی ککه دهدیمنشان  ها افتهی. داشته است

با  سنخ همپذیر و  ي آسیبها گروهي کارگري و فراوانی ارتباطات این افراد با ها طیمح

ي ها نگرشي و ها ارزشخود، فراوانی تعامل با دوستان مجرم و یا دوستان داراي 

شرایطی را فراهم آورده است که امکان یادگیري رفتارها و شگردهاي جرم، دکنندهییتأ

ي مجرمانه و در نهایت بروز رفتارهاي مجرمانه را موجب ها نگرش، درونی شدن زا مجر

پژوهش، از نظر ساترلند، جرم تابعی از یک ي بدست آمده درها افتههمسو با ی. شده است

عنوان یک نتیجه  منجر به جرم، بهيها زهیانگو  ها مهارتفرایند یادگیري اجتماعی است و 

ادو تعاریف و دیگر الگوهاي رفتار مجرمانه ی ها نگرشزا،  رمي جها ارزشاز تماس با 

بحث  گونه نیاي از تئوري ساترلند و نتایج تجربی بدست آمده، ریگ بهرهبا . شوندیمگرفته
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فراوانی  جۀینتکه بروز رفتارهاي مجرمانه در جوانان مهاجر، در شودیمي ریگ جهینتو 

با . رفتارهاي مجرمانه است دکنندهییتأشابه و ي مها گروهبا ها آنی نینش همارتباط و 

تنیده در سطوح  گفت، تجربه کردن فشارهاي درهم توانیمي پژوهش ها افتهي از یریگ بهره

یابی به  یابی به ادراك مبتنی بر عدم دست فردي، اجتماعی و اقتصادي و دست مختلف

ي ها سمیمکاندن نقش ش رنگ کم، و سو کاهداف و انتظارات خود در جوانان مهاجر، از ی

نظارت رسمی و اجتماعی در شهر تهران از سویی دیگر، تضعیف پیوندهاي اجتماعی 

در . جوانان مهاجر را در پی داشته و زمینه را براي بروز رفتارهاي انحرافی موجب شده است

بروز این شرایط، تعلق و تعهد افراد به نهادها، اجتماع و هنجارهاي اخالقی آن  جۀینت

عالوه بر .و افراد با تالش بیشتري در پی ارتکاب رفتارهاي انحرافی خواهند بود فیتضع

ي پژوهش حاضر ها افتهبا ی ها مقولهي پیشین در برخی از مضامین و ها پژوهشي ها افتهاین، ی

مشکل انتخاب مسکن، ي پژوهش ابراهیمی در موضوعاتی همچون ها افتهی. نیز ارتباط دارد

ي ها افتهمهاجران و بیشتر شدن احتمال ارتکاب جرم در آنها، ی ددرآمو اشتغال، کسب

ي مهاجرت کجروانه فروشندگان مواد ها نهیزمپژوهش سراج زاده و همکاران در ارتباط با 

بودن  ریگ همهیادگیري اجتماعی، مقایسه اجتماعی و احساس محرومیت،، مقوالت (مخدر

ي اقتصادي مهاجرت نابهنجار و بهنجار هاجاذبهو نگرش والدین به این کار،  ها مهاجرت

ي پژوهش پروین و همکاران در ارتباط با مواجه بودن کارگران مهاجر ها افته، ی)شدن جرم

، پایین بودن میزان دستمزد، برخوردهاي تحقیرآمیز شهروندانبا موضوعاتی همچون، 

م و جرائمعرض برخی از قرار داشتن در همچنین و فشارهاي جسمی و روحی شدید 

ي پژوهش علی بابایی و پروین در ارتباط با مستعد آسیب ها افتهی، هاي اجتماعی آسیب

ي ها افتهبودن کارگران مهاجر فصلی و درگیري برخی از آنها با رفتارهاي مجرمانه، ی

عنوان برخی از پیامدهاي  پژوهش صادقی فسایی در ارتباط با موضوعات دزدي و اعتیاد به

ي پژوهش ژانک در ارتباط با موضوعاتی همچون مشاغل ها هافتمهاجرت کارگري، ی

ناپایدار، عدم سازگاري با زندگی در، شهرها، اقتصاد و شرایط زندگی ضعیف، سطح پایین 
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ي پژوهش بل در ها افتهتحصیالت و کیفیت فردي، عدم تضمین منافع حقوقی کارگران و ی

  .ي ضعیف بازار کار ارتباط داردها فرصتجۀینتارتباط با احتمال درگیر شدن با جرم در 

  

  ها شنهادیپ

تدارك برنامه جامع ملی در سطوح مختلف براي غربالگري و جذب مهاجران در -

هتمشاغل شایس

ها و  در راستاي اصالح نگرش   عمومی با رویکرد محله محوري يساز فرهنگ-

مباورهاي منجر به جر

براي  سیاسی _اجتماعی تدوین برنامه جامع و مشترك با همکاري جدي نهادهاي -

توانمندسازي جوانان درگیر با جرم در بستر زندان

منظور جلوگیري  مراقبت پس از خروج در بستر جامعه به يها ارائه و استمرار برنامه-

جوانان مهاجردر به جرم  مجدد از بازگشت

از طریق ایجاد    رانهیپذ بیآس يها ریزي کالن براي پیشگیري از مهاجرت برنامه-

پایدار در مناطق مهاجرفرست اجتماعی و اقتصادي يها تیرفظ

 تر قیکالن نگر با هدف شناسایی دق يا ترکیبی و چند حوزه يها انجام پژوهش-

  ها ریزي براي رفع و تعدیل آن چالش برنامهدر جوانان مهاجر جرم  بروزفاکتورهاي مؤثر بر 

  

  تقدیر و تشکر

ي استان تهران انجام ها زندانداره کل این مقاله با همکاري شوراي تحقیقات ا

تشکر و » ي پژوهشها نمونه«بابت دسترسی به  ها زنداناز مجموعه سازمان . پذیرفته است

  .شودیمقدردانی 
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