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  گردي در شهر زاهدان ي زبالهها نهيزمو  عللكيفي  ةمطالع

  *نيا مصطفي ظهيري
  **سيما هادي

 چكيده
. ميـدان  ايـم  دهكـر  مطالعـه گـردي را   آوردن به زبالـه  رويهاي  و زمينه عللحاضر  ةمقالدر 

بررسي ايـن موضـوع از    منظور بهو  استپژوهش اين مقاله فضاهاي عمومي شهر زاهدان 
هاي كيفي، استفاده  در پژوهش شده شناختهاستراتژي فرايندمحور  در حكم ،اي زمينه نظرية

سـطح منـاطق و    يگردهـا  زبالـه نفـر از  ه نُحاضر ة مطالعكنندگان در  شده است. مشاركت
 هـا  آننمونه انتخاب شـدند و بـا    براي مند هدف صورت به كهان بودند محالت شهر زاهد

حاصـل از اسـتخراج و    ةعمـد هـاي   ساختاريافته صورت گرفت. مقولـه  نيمههاي  مصاحبه
، »معـاش  تـأمين تنگناهاي شغلي و ضرورت «از:  اند عبارتها  ي مصاحبهها دادهكدگذاري 

حفـظ كرامـت   «، »حمايـت خـانوادگي   فقـدان «، »اعتيـاد «، »سازماني حمايت دولتي/نبود «
ـ سطحي باالتر  ز انتزاع اين مقوالت و درا». منع اجتماعي نبود«و  ،»انساني  اي هسـته  ةمقول

هـا   اين يافتهشده است.   حاصل ،»يناكافحمايت اجتماعي  آمد پيگردي؛  زباله« ،قيتحق نيا
  ارائه دهند. را گردي زبالهآوردن به  رويهاي  و زمينه عللتوانند تصويري روشن از  مي
  .كيفي ة، گراندد تئوري، شهر زاهدان، مطالعگردها زبالهگردي،  زباله :ها واژهكليد

  
  . مقدمه1

هاي  فرآوردهشهرها و افزايش سطح كيفيت زندگي مردم موجب مصرف  ةتوسعگسترش و 
). 1391 ها در شهرها شده است (عمراني و همكـاران،  توليدي و توليد حجم انبوهي از زباله

گوينـد كـه در منـازل، مراكـز تهيـه و       جامد فسادپذير و فسادناپذير مـي و زباله به مواد زائد 
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شـود. از معضـالت مهـم     ها توليـد مـي   و بيمارستان ،غذايي، مؤسسات صنعتي فروش مواد
). طبـق اطالعـات   1388 شهرنشيني افزايش رشد توليد زباله است (محمـديان و همكـاران،  

چهار تا پنج  2025توليد زباله در جهان تا سال  كه شود بيني مي ني پيشسازمان بهداشت جها
). پخش پسـماندهاي جامـد   1391 برابر ميزان كنوني افزايش يابد (رهنما و كاظمي خيبري،

 تـر  بـيش كه با افـزايش جمعيـت    استاز مشكالت جوامع بشري  زيست  محيطشهري در 
 دسـت  بـه بودن توليـد زبالـه   ريناپذ اجتناب دوجو با). 1390 نژاد و همكاران، شود (محرم مي

). تجمـع زبالـه در   1389 (مهـدوي و همكـاران،   داردي آن اهميت ده سامانانسان، توجه به 
ناراحتي و نارضـايتي در سـطوح    بروزباعث  ،نازيبايي فضاي شهري بر عالوه ،محيط شهري

بـروز  و  هـا  كـروب يمبـه رشـد   شود. پسماندها با رطوبت و حرارت  اجتماعي مي گوناگون
آوري  شـدن زمـان جمـع    طوالنيانتشار زباله در محيط و  ؛دنشو ميمنجر ي انسان ها يماريب

زباله از معابر و اماكن عمـومي محـيط مناسـبي را بـراي تكثيـر و رشـد سـريع بسـياري از         
  ).1391 كند (سعيدي و همكاران، ... فراهم مي و ،حيوانات موذي ،ها، حشرات باكتري

ي حاصـل از انباشـت زبالـه    طـ يمح  ستيزمبحث زباله به مشكالت  صوصدرخعموماً 
 گونـاگون در منـاطق   ها زبالهشدن تلنبارو  موقع به نكردن  جمع ،كه  درحالي ،توجه شده است

كه تـاكنون بررسـي    دنبال داشته است بهاجتماعي  اي مسئله مثابة بهگردي را  زباله ةپديدشهر 
است كه اخيـراً بسـياري از    نشينيمعضالت و عوارض شهري يكي از گرد زباله. نشده است

كـردن زبالـه از    خارجبا اند. افرادي  به آن دچار شده تر كوچكشهرها و حتي شهرهاي  كالن
و  ،فلزي ياشيادنبال مواد بازيافتي چون كارتن،   بههاي زباله  پالستيكيا  ،ها ، سطلها محفظه

ي فروش عاتيضاو براي فروش به  كنند مي آوري را جمع ها آنگردند و  وسايل پالستيكي مي
ي هـا  تيـ فعال جمله ازي گرد زباله ،ديگر  عبارت به. كار بگيرند بهبرند تا در فرايند بازيافت  مي
 منظـور  بـه  ،بازيافـت  قابـل ي كاالهاي آور جمعي است كه با هدف پيداكردن و ا نشده فيتعر

  در جامعه رواج يافته است. ،فروش و كسب درآمد
رشـد در كشورهاسـت (عليـاري و     زبالـه يكـي از مشـكالت روبـه     حـد  از  شيبتوليد 
اعـم از فضـاهاي بـاز يـا     را  ييهـا  محـل شـهرداري  ). در شهر زاهدان نيـز  1389 همكاران،

ها به مـدت   ها قرار داده است كه زباله و كوچه ،ها هاي فلزي در اماكن عمومي، خيابان سطل
 وجود باكه  دهد يمقرار  گردها زبالهو فرصت را در اختيار  شود يم تلنبار جا آنچند روز در 

. دسترسـي بـه   گردنـد ببازيـافتي   ياشـيا ها به دنبـال   نامناسب بهداشتي در ميان زباله اوضاع
باشـد. هـر   تواند  نمي گردي زبالهآوردن افراد به  رويتنهايي عامل  بهدر محيط شهري ها  زباله
 مثابـة  بـه  ،گردي زبالهانتخاب  ؛پردازد ميبه كنش و واكنش  خودموقعيت اجتماعي  بنابر فرد
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 اوضـاع . انـد  گرفتـه اجتماعي اسـت كـه در آن قـرار     اوضاعيك شغل، واكنش اين افراد به 
هاي فرد را گسترده يا محدود كند. بنابراين برخي  انتخاب ةتواند دامن ميمحيطي و اجتماعي 

را  هـايي  زمينـه و  علـل . در اين پژوهش آورند ميروي گردي  زبالهافراد براي امرارمعاش به 
شغلي براي امرارمعاش اين افراد شده  مثابة گردي به كه موجب انتخاب زباله كنيم بررسي مي

  است.
هاي آمـد  پـي ي و گـرد  زبالـه  ةديـ پدبـا نگـاهي بيرونـي بـه      غالبـاً دردسترس تحقيقات 

فتار افراد درگير در اين پديـده  درك و تفسير ربه  ،كه  درحالي ،اند پرداختهي آن طيمح  ستيز
در پـي   ،بنابراين ،است مبتني پارادايم تفسيري بر است. پژوهش حاضر  شده توجه ندرت  به

هاي ميدان مطالعه كشف و شناسايي كند.  سوژه نظر نقطه ازمذكور را  ةديپد عللآن است تا 
و  علـل  شـده  مطالعـه در ميـدان   گردها زبالهحاضر اين است كه  ةمقالاساسي  سؤال بنابراين،

  ؟ندكن يمي را چگونه درك و تفسير گرد زبالهي ها نهيزم
  

  نظري ة. پيشين2
ي زبالـه و تفكيـك   آور جمعي ها روش ،موضوع مقاله درخصوص ،منابع فارسي تر بيشدر 

ي ارائـه  تـوجه  قابـل مطلـب   گردها زبالهي و گرد زباله درخصوصاست و  بررسي شدهزباله 
 ةسـرماي تـأثير  «) در تحقيقي با عنـوان  1394زاده و همكاران ( عباس، مثال رايبنشده است. 

 »هـاي خـانگي   آوري زبالـه  فرهنگي و اجتماعي بر مشاركت شهروندان در تفكيك و جمـع 
بررسي هاي خانگي  آوري زباله در تفكيك و جمع را ميزان مشاركت خانوارهاي شهر اروميه

. نتايج اين اند سنجيدهبا روش پيمايشي  را ر آندجتماعي فرهنگي و ا ةسرمايو تأثير اند  كرده
فرهنگي با ميزان مشاركت در تفكيك و  سرمايةاجتماعي و  سرمايةبين  كه تحقيق نشان داد

  معناداري وجود دارد. ةرابطهاي خانگي  زباله آوري جمع
بررسي نگرش زنان نسـبت بـه   «) در تحقيقي ديگر با عنوان 1392( فر صالحي و خوش

ي عامـل  طـ يمح  سـت يزنشان دادند كه پارادايم نوين  »هاي خانگي در مازندران بازيافت زباله
نـين  چ هـم . استهاي خانگي  بسيار مهمي در تكوين نگرش مثبت به مديريت بازيافت زباله

معنـاداري بـا    ةرابطو وضعيت اقتصادي خانوارها  ،ي، سطح تحصيالتطيمح ستيز ةدغدغ
  اند. اله داشتهنگرش زنان به بازيافت زب

 ةحـوز ي بـرد  راهبـازنگري  «خود بـا عنـوان    قيدر تحق) 1391رهنما و كاظمي خيبري (
مشهد به ايـن   شهر كالن در »بر پسماند شهري تأكيدخدمات شهري مديريت محلي ايران با 

 سـت يز  طيمحـ ي شهروندان مشهدي و ايجاد ها تياولوشناخت نيازها و  كهنتيجه رسيدند 
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گذاري و  ها در سياست گيري و تصميم ها يساز ميتصمبايست مبنا و مالك  سالم و پايدار مي
  .يستن ي و استراتژيك ممكنبرد راهن نگاه مشهد باشد كه بدو شهر كالنريزي براي  برنامه

بررسي تأثير مشـاركت نوجوانـان بـر    «) در تحقيقي با عنوان 1387حسيني و همكاران (
و جلسات  دادندخانواده آموزش  102به  »ها شتي زباله توسط خانوادهآوري و دفع بهدا جمع

درصـد خانوارهـاي    ةمقايسـ . پـس از بررسـي و   كردنـد برگزار براي نوجوانان  نيز آموزشي
قبل و بعد از مشـاركت   ،روش بهداشتي به آوري و دفع زباله جمعدر كننده  شركت روستايي
آوري و دفع  شاخص جمع يارتقار دنوجوانان مشاركت  به اين نتيجه رسيدند كه ،نوجوانان

  .داشتتأثير بهداشتي زباله 
  

  شناسي تحقيق . روش3
) صورت پذيرفتـه اسـت.   grounded theoryاي ( زمينه نظريةاستراتژي  براساسپژوهش حاضر 

ي منتج از پژوهش نظريه توليـد  ها داده ةليوس  بهاي بر نوعي استقرا استوار است كه  زمينه نظرية
ارتبـاط   ديگـر  يكاحتمالي نهايي با  نظريةو  ها دادهي و تحليل آور جمع. در اين روش، كند يم

بـه   شـده  مطالعـه حوزة گرفتن يك نظريه با ورود به  فرض  شيپي جا بهنزديكي دارند و محقق 
اساسي در اين شيوة ). Strauss and Corbin, 1998( آورند ديپدتا نظريه را  دهد يماجازه  ها داده

سـازي و   ها از همـان شـروع كـار پيـاده     است. بدين ترتيب مصاحبه مبتني كدگذاري بر روش 
) code logالگ ( يـك كـد   شده  كشف. درادامه و با گسترش كدهاي شوند ميكدگذاري  ها متن

. گيـرد  مـي ي مقوالتي با انتزاع بـاالتر صـورت   سو بهو حركت از كدهاي اوليه شود  مي ساخته
ي گـرد  زبالهعلل  مثابة  به گردها زبالهاست كه عللي ترين  حقيقت محوريدر شده  كشفمقوالت 

شـهر   گونـاگون منـاطق  ي گردهـا  زبالـه نفر از ه نُاين پژوهش  كنندگان مشاركت. اند داشتهابراز 
و بـراي تعيـين    بـوده  منـد  هدف صورت بهدر اين تحقيق  كنندگان مشاركت. انتخاب اند زاهدان
  است. شده  استفادهاز مالك اشباع نظري  كنندگان مشاركتتعداد 

  
  ليتحلها و  . يافته4

ي به ظهور مفاهيم و مقوالتي منجر شـد كـه   ا نهيزم نظريةي مرسوم در ا مرحله سهكدگذاري 
. در ايـن بخـش   دكنـ  يمـ ي را روشـن  موردبررسـ  ةپديدهاي  و زمينهل علبخشي از  هريك
از مقـوالت محـوري    هريـك و سـپس    ارائـه  شـده  كشفتصويري كلي از كدهاي  نخست

  تفكيك توضيح داده خواهد شد. به



 41   سيما هاديو  نيا مصطفي ظهيري

  يگرد زبالهآوردن به  روي علل ةدربار شده استخراجمقوالت . 1جدول 
  مفاهيم  ت محوريمقوال  هسته ةمقول

  
باله

ز
 

گرد
 پيي؛ 

 آمد
ي 
ماع

اجت
ت 

ماي
ح

كاف
نا

  ي
  

تنگناهاي شغلي و ضرورت 
  معاش تأمين

  يكار بي
  رج خانوادهاخم

  دادن شغل قبلي ازدست

  سازماني دولتي/حمايت  نبود 

  پوشش بيمه نبود
  حمايت از نهادهاي حمايتي نكردن دريافت

  كاغذبازي سيستم اداري
  سبد كاال نقدي/ ةيارانهاي) آمد پيتبعات (

  اعتياد

  داشتن اعتياد
  اعتياد ةزمينبودن  فراهم
  به ترك اعتياد نداشتن تمايل

  فقدان حمايت خانوادگي
  دادن فرد حامي در خانواده ازدست
  احساس تعلق به خانواده نبود

  حفظ كرامت انساني
  مشروع و قانوني يكسب درآمدها

  به گدايي نداشتن تمايل

  منع اجتماعي نبود
  مردم از سويي گرد زبالهپذيرش 
  ان دولتيمأمور نكردنبرخورد

  
  معاش تأمينتنگناهاي شغلي و ضرورت  1.4
است، از جملـه  شان  حياتييي به نيازهاي گو پاسخافراد  برايكسب درآمد  علتترين  عمده

در زندگي شـهري، بـرآوردن نيازهـاي روزانـه بـراي       .استمعاش ها  انساننيازهاي اساسي 
برگزيـدن   نابراين،ب ،صورت مستقيم ميسر نيست بهافرادي كه شغل مشخص و ثابتي ندارند 

توانند  ميكه از طريق آن گذارد  مير اختيار افراد كاذب و پرداختن به آن درآمدي را د يشغل
  گردي است. يكي از اين مشاغل كاذب زباله كه پاسخ دهندشان  حياتيبه نيازهاي 

ي گـرد  زبالـه كه سبب ي است علل نيتر از مهممعاش  تأمينتنگناهاي شغلي و ضرورت 
، »ي شـغلي هـا  فرصـت ي و نبـود  كـار  بي«. اين مقوله از كدهاي: شده استدر شهر زاهدان 
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كـه مفـاهيم    گونـه  همـان انتزاع شـده اسـت.   » شغل قبلي دادن ازدست«و  ،»رج خانوادهاخم«
و ل علـ مشـكالت و معضـالت معيشـتي و درآمـدي بخشـي از       دهد يمنشان  آمده دست به

  .كند يمي در ميدان مطالعه را نمايندگي گرد زبالههاي  زمينه

  ي شغليها فرصتي و نبود كار بي 1.1.4
نيـافتن   ؛كنـد  ميرا به فرد وارد هايي  الزامو  هااجتماعي كه فرد در آن قرار دارد اجبار اوضاع

مجبـور  شغل محدوديتي است كه افراد را به يافتن راه ديگري براي پاسـخ بـه نيازهايشـان    
اما براي فردي كه بـه يـافتن كـار ديگـري      ،شغل متعارفي نيستگردي  زباله اگرچهكند.  مي

ي مشـغول  گـرد  زبالـه افرادي كه به  باشد. امرارمعاشراهي براي تواند  ميست نشده اموفق 
  اند. براي كسب درآمد به سراغ اين كار آمده لي مناسبعلت نداشتن شغ بهبودند 

  ساله اظهار داشته است كه: 38در اين خصوص زاهد 
از زندان اومديم مشغول اين كـار شـديم، از    كه اين از بعدكاري نداريم، شغلي نداريم، 

  .يكار بي
  گويد:  آقاي ريگي هم مي

كـاري   حسـاب  بـه  كـه  ايـن  خـاطر  بـه كنـيم،   ما واال از مجبوري اين كار رو داريـم مـي  
  .يهكار بي  نيست،

  گويد: ساله نيز مي 44عباس 
ديگه نو كه اومد به  ناالرفتيم.  دادن هر جا كه مي وضعيت كار خراب شد، كار به ما نمي

  .ها ميان ديگه كنار بچه جوون مير يم ها ، ما قديميآزار دلبازار كهنه شد 

 كوتـاه خيلـي   »چرا مشغول اين كـار شـديد؟  « :شود ساله پرسيده مي 31وقتي از ابراهيم 
  دهد: مي  پاسخ

  .كاريه بيخاطر  به
  شود. و دوباره مشغول كارش مي

  رج خانوادهاخم 2.1.4
از نهادهاي مهم اجتماعي است. در جوامع، تشكيل خـانواده مهـم و بـاارزش     خانواده يكي
نـين بـه حفـظ    چ همخانواده كاركردهاي مهمي براي اجتماع دارد و  چراكه ،شود قلمداد مي
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 ازدواج ودوران زنـدگي خـود تصـميم بـه      يبنابراين افراد اجتماع ط؛ كند اجتماع كمك مي
كننـد و   هاي جديدي كسب مي ل خانواده، افراد نقشگيرند، پس از تشكي تشكيل خانواده مي

شـود.   شان افـزوده مـي   ها و وظايف جديدي به وظايف قبلي ي نقشفرزندآوردنبال آن با  به
 تـأمين مـا   ةجامعخانواده يكي از شروط مهم براي تشكيل و حفظ خانواده است. در  تأمين

متأهل كـه هنـوز زن و    يگردها الهزبرود.  شمار مي هخانواده عموماً از وظايف مرد خانواده ب
رج اخـ مجدا نشده بود به  ها آنعبارتي همسرشان از  بهكردند و  فرزندشان با آنان زندگي مي

معاش بـراي ايـن    تأمين ةمسئل گردي زبالهاگرچه با  ؛بودند كرده  اشاره نانآ تأمينخانواده و 
  بود.   زندگي دادهة اداماما به آنان فرصتي براي  ،نان باقي مانده بودچ همدسته از افراد 

  گويد: ساله مي 45غني 
اي  دم؛ سرمايه خونه مي اجاره ،ام رو نونشونو درميارم زن و بچه ،كنم دارم كارتن جمع مي

خونـه   كرايهخور دارم،  نوننفر  هشت، كنم بازاي چيزي  جايي يه مغازه هيمن ندارم كه 
  .دم، مريض دارم مي

  گويد: ساله نيز مي 44محمود 
  دربياد؟ كجاتو خونه باشيم خرج ما از  كار بي، ستينديگه كاري 

  شغل قبلي دادن ازدست 3.1.4
تمـايز   ،درواقعشان بوده است.  شغل قبلي نددا دستي ازگرد زبالهافراد براي  علليكي ديگر از 
شـغل  ادامـة  در  يتواننـا علـت   بـه افـراد   جا ايني در اين است كه در كار بيمقولة اين مقوله از 

شـغل  ادامـة  بـراي   يتواننااند.  ي رفتهگرد زبالهند و به سراغ ا هشان، از آن شغل دست كشيد قبلي
  است.منجر شده  ،معاش تأمينشغلي براي  مثابة به ،يگرد زبالهقبلي به انتخاب 

  گويد: ساله مي 45غني 
  .تونم كارگري كنم نمي ،پاهام خرابه، ساييدگي زانو دارم

  گويد: حسين مي
سينه تا شكم  ةقفسم پاره شد [با دست از زير جا اينتا  جا اين ازافتادم  ساختماناز روي 

  .تونم نمي سختهبرام  ،كار كنم تونستم دهد] ديگه نمي و امتداد پايش را نشان مي

  گويد: ساله مي 31ابراهيم 
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ش و اين گاري خب ديگه دستگاه جوش ندارم، يكي نيست كه بگه آقا اين دستگاه جو
نفرسـتنم   كه اين خاطر به، مداوو اين ماشين، من دستگاه جوشمو فروختم، طالقم پيش 

كردن، ديگه هرچي داشتم نداشتم رو مهريه و اينا  مدن پيلهاومهريه، ديگه  خاطر بهزندان 
  .دادم. موتوري داشتم فروختم

تنگناهاي شغلي و نبود  لتع اين تلقي وجود دارد كه به گردها زبالهبر اين اساس، در بين 
خيلي از مشكالت معيشتي  دنتوان يم ،يگرد زبالهآوردن به  رويزندگي، با  تأمينراهي براي 
  د.كنرا برطرف 

  
  سازماني دولتي/ نبود حمايت 2.4

شـهروندان جامعـه را    نيو يـا سـازما   ،هـاي دولتـي، خصوصـي    ها در قالب بخش حكومت
هـا و   سـازمان  دهيـ د بيآسجوامع براي حمايت از اقشار  ةهمنين در چ هم كنند؛ ميحمايت 
است تا اين افراد نيز بتوانند در جامعه بـه زنـدگي    شده  گرفتههاي مخصوصي در نظر  ارگان

شـغل قبلـي    ةادامـ يا امكان  ه بودندشد كار بي گرد زبالهافراد  كه  ييجا آن ازخود ادامه دهند. 
نياز به حمايت از طرف دولت  و دچار آسيب اجتماعي شده بودند ،درواقعخود را نداشتند، 

تا اين افـراد بـه    است اين حمايت باعث شده نكردن هاي مربوطه داشتند. دريافت و سازمان
ديگري است كه شامل  ةمقول »سازماني دولتي/ نبود حمايت« ةمقولي بروند. گرد زبالهسراغ 
ي كاغـذباز «، »نهادهاي حمايتيِ دولتي از سوي نبود حمايت«، »بيمه نبود پوشش« :كد چهار

  .است »نقدي و سبد كاال ةيارانهاي آمد پي«و  ،»سيستم اداري

  بيمه نبود پوشش 1.2.4
كـردن افـراد، در    بيمـه با  بنابرايني دارد، ا نشده ينيب شيپو  شده ينيب شيپ هايهر كاري خطر

تواند با حمايت بيمه به زندگي ادامه  مي شده مهيبي، فرد ازكارافتادگصورت بروز آسيب و يا 
 ةاسـتفاد امكـان   نبـود افراد براي قرارگرفتن تحت پوشش بيمه و يا  نداشتن مالي دهد. تمكن

  ي بوده است.گرد زبالهآوردن افراد به  روي عللي از كار بيخود پس از  ةبيمافراد از 
  ساله بيان داشته است كه: 44در اين خصوص محمود 

 گه بايد بري سر بيمه دارم، مي ةسابقسال  نزدهوپده،  كسي جواب نمي ةبيمبيمه هستيم، 
  .ات با اون رو بشه كه بعد يا پولو بهت بديم يا بازنشستگي بگيري كار ديگه كه اين بيمه
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  گويد: ساله نيز مي 45غني 
  شه! نمي  شه بيمه و پول بيمه داد! يبيمه هيچ نيستيم، با اين درآمد م

جراحـت   خـاطر  بـه ي از يك ساختمان به پـايين افتـاده و   كار وشجحسين كه در حين 
  گويد: دوباره به كارش برگردد، مياست حاصل از آن نتوانسته 

  چيه!  بيمه كجاست! نه بابا بيمه

  نهادهاي حمايتيِ دولتي از سوي نبود حمايت 2.2.4
امـداد و   ةكميتـ  دنـ كن مـي  تيـ حما دهيـ د بيآسـ اقشار  كه از مراكز حمايتي كشور جمله از

 تيـ حمااز آنـان  و كنند ديدگان اجتماعي را شناسايي  آسيببايد  ها سازمان. اين اند بهزيستي
 اسـت  يعللـ  جمله از ها سازماناين  نبود حمايتاز  گردها زبالهنارضايتي  ،كه  يدرحالند، كن

  .اند ي رفتهگرد زبالهكه سراغ كار 
  گويد: ساله مي 38زاهد 

  .امدادكميتة چه برسه به  دن مونو نمي يارانهده كسي،  جواب نمي

  گويد: ساله مي 45 غني
رو قبـول   ده ميگه تو كه آدم سالمي، سـاييدگي زانـو داريـم ولـي اينـا      امداد نمي ةكميت
  .كنه امداد اينا رو قبول نمي ةكميتكنه، بهزيستي،  نمي

  كند: نبودنش بيان مي پوشش تحت ةدربارآقاي ريگي نيز 
 حسـاب  بـه ام بكنن من هيچي مدارك [شناسـايي] نـدارم كـه     مداد] معرفيا ةكميت[ ناال

  بخوان منو تحت پوشش قرار بدن.

  گويد: اش در يك خوابگاه مي ساله نيز از تجربه 44عباس 
صـبحانه مـال    هروز بودم، خب ي هفده هجدهتقريباً  ،همين خوابگاهي كه من بودم ناال
اش  تومنِ هر نفري بايد صبحانه 3500تومنه، خب اين  3500شونم  نفره هر صبحانه 50

 گيرن يم يهزار تومن يردو تا پن يرنتومن، م 7000 يشهتومن م 3500؛ دو تا بدهرو كامل 
مالن  مي ش] يكم پنير هم رودست كف  كاز ي تر كمنون [ قدر نيا هركدوم. با دو تا نون
دن،  جور، ظهرم يه نون خشـكي مـي   هميندن دستت، خداحافظ. ظهر هم  يمثل بچه م
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دونـم دارن نهايـت    ي رفـتم مـي  دار اسـتان دونم  غذاي كامل، من مي حساب بهظهر هم 
  .شه اصل كار ايناست مي جا اينهايي كه  كنن، اما دزدي خدمت رو مي

  گفت: »رويد؟ ديگر به خوابگاه نمي« :وقتي از او پرسيدم
  كردند و بيرونمون كردن. يريگ بهانهروز  نزدهوپنه ديگه بعد از 

تا فرد  كند مي تيحمافرد معتاد از كه  استمراكز حمايتي  جمله ازمراكز ترك اعتياد نيز 
  .بازگردداش  بتواند اعتياد را كنار بگذارد و به زندگي عادي

  كه:گويد  اش در مراكز ترك اعتياد مي ساله نيز از تجربه 29احمد 
كشـي ولـي    كنه، داري درد مـي  يه جاهاي شخصي هست كه خدمت خوبي به آدم نمي

ها چيـزي كـه هسـت خوبـه چـون بـه آدم        كنه باز كمپ دولتي بازم براشون فرقي نمي
ي بهـت  شـد  رونيـ بكنه يه چيزي هم كه هست اينه كه از كمـپ هـم كـه     رسيدگي مي
بالنسبت مثل  جا اونبرنت  يرن بعد ميگ كنه ولي اينا نه، اينا يه پول مفتي مي رسيدگي مي

مـردي كـه مـردي،     بنـدن بـه روت،   يه گاوي، حيووني، گوسفندي، چيـزي در رو مـي  
  كه موندي.   موندي

مراكـز و يـا    نيـ بـه ا  مجدد افراد ةمراجعخوب يا بد از مراكز حمايتي در  ةتجربداشتن 
  مراكز حمايتي مؤثر خواهد بود. ديگرمراجعه به 

  سيستم اداري يكاغذباز 3.2.4
ي دولتـي نيازمنـد   هـا  تيـ حما دريافـت ي مشـغول بودنـد بـراي    گرد زبالهكساني كه به 

پيچيـدگي سيسـتم    علت بهاما  ،و يا تكميل مدارك بودند نام ثبتمراحلي براي  كردن طي
پاسخ بعد  نكردن دريافتو  موفق به تكميل مدارك براي دريافت حمايت نشدند نام ثبت
نااميـد شـدند و بـه سـراغ      جـه يدرنتي آنان شد و سرد دلباعث  نام ثبتهاي  يگير پياز 

  ي رفتند.گرد زباله
  گويد: ساله مي 26سجاد 

  .خواد [براي صدور مجدد] ضامن مي شده  گممداركم 
سرش را به عالمت منفي تكان داد  ».؟شه خب برادرتون، ضامنتون نمي«وقتي از او پرسيدم: 

  .»نه« :و گفت
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  گويد: مي ساله نيز 45غني 
كنـه   من همسرم تو روستا بوده، تو روستا كه بوده وقتي بچه بـوده مـادرش فـوت مـي    

بـزرگ   هديگـ گيره ايـن بـا اون زن    كنه شناسنامه براي اينا نمي ره ازدواج مي پدرش مي
نـان شناسـنامه   چ هـم كنه،  اش بزرگ مي كنه، اينو خاله شه، بعد اين پدره هم فوت مي مي
سنشـون   هـا  هامو رو شناسنامه خودم براشون شناسنامه گرفتم بچـه  ، حاال من بچههندار

شونو چي نكردم، كارت ملي ندارن، سـه نفـر رو قطـع     سال شده، من كارت ملي هجده
گيري هم دادن، ميگه پيامك مياد، پيامكي هم بـراي   كردم، كد ره نام ثبتكردن، يكي رو 

 احوال ثبت رفتم كنيم؟ كار چهما  شده  قطعي رفتم ميگه از تهران دار استانما نيومده، دم 
  درك، توكل ما به خدا. بهخرش گفتم گيرن سه چهار دور رفتم آ نميتحويل ما رو 

  گويد: اش مي براي يارانه نام ثبت درخصوصساله  38زاهد 
ي اينا رفتيم كسي جوابي نداد، دار استاني، دار فرمانرفتيم سراغشون كسي جوابي نداد، 

  .شديمما جزو انصرافيا 

  گويد: مي »ي كردين؟گير پيكي  نامتان ثبتبراي « :پرسم از او مي
كردن برج دو بود رفتيم پرنده مرونده هم  نام ثبتدوم كه  مرحلةاول كه رفته بود  ةمرحل

يارانـه رفتـيم سـراغش گفـتن شـما      كـارا رو هـم كـرديم موقـع      ةهمـ تشكيل داديـم  
  .انصرافياييد  جزو

  گويد: ي براي صدور مجدد آن ميگير پياش و  شناسنامه شدن گم بارةآقاي ريگي در
وقت پـيش   ام گم شد، درخواستم كردم، درخواست المثني نوع قديمشو، چند شناسنامه

از  االنرفته بودم پيش معاون، مدارك منو از كامپيوتر استعالم كرد، از من راكد دراومده، 
تمـام كـارام رو كـرده بـودم،      من نامه گرفته كه برم دنبال كـارام، درسـت كـنم، اصـالً    

درخواستم داده بودم تا قبض رسيد دريافت شناسنامه رو هـم گرفتـه بـودم بـا رئـيس      
نزديكـاي   حسـاب  بـه يـه شـوخي كـردم،     ،چـون آشـنا بـود فـاميلم بـود      ،احـوال  ثبت
ـ     بود، گفتم كه شما كه دارين بازنشست مـي ش ا نشستگيزبا  هشـين پسـرتونو بيـارين ب
 ةهمـ همون كارمنداش، مـن   حساب به ،بودن و خنديدن جا اون تاچند جاتون بذارين،  

 .ام رو تحويـل بگيـرم   رسيد گرفته بودم يه هفته ديگه بـرم شناسـنامه   ،كارامم كرده بودم
به جوري قبض رسيد  چهاومدم ميگه مداركت ناقص بوده، گفتم مداركم كه ناقص بوده 

كنه كـه چيـزي    نده رو چك نميمگه اون پرو ؟كه شناسنامه رو تحويل بگيرم ديداد من



 گردي در شهر زاهدان ي زبالهها نهيزمو  عللمطالعة كيفي    48

ام مداركم رو درست كردم و اينا، اومد گفت يـه   سري ديگه وكسر نداشته باشه؟ يك كم
  همين حساب منم دلم سرد شد نرفتم. چيز ديگه كمه، رو

  كاال و سبدنقدي  ةيارانهاي آمد پي 4.2.4
نقدي بـود.   ةنياراهاي پايين جامعه واريز  ي دولت براي حمايت از دهكها استيسيكي از 

اي  شد. عده آن انجام مي نام ثبتزماني مشخص، بايد  ةمحدودنقدي، در  ةيارانبراي دريافت 
ي ا عده وموفق به دريافت آن نشده بودند هاي اداري نيز  يگير پي بعد ازحتي  هاگرد زبالهاز 

كردند. گروه ديگـري   را جداگانه دريافت نمي شان ينقد ةارانيترك خانواده،  علت به ،از آنان
نـان  چ هـم دهـد و   را نمـي  نانآيارانه كفاف مخارج كه  گفتند مي ندكرد كه يارانه دريافت مي

  ند.مجبور يگرد زبالهمخارجشان به  تأمين براي
  گويد: ساله مي 38زاهد 

نكردم وقتي هم اومـدم بيـرون رفتـيم     نام ثبتيارانه حقيقتش نداريم ما، تو زندان بودم 
  .، ندادن بهموندييها يانصرافكنيم گفتن شما جزو  نام ثبت

  گويد: خوابد، مي در منزل برادرش مي ها شبكه  ،ساله 29احمد 
  چيزي خبر ندارم. اي گيرد من اصالً از يارانه يارانه رو برادر مي

  گويد: مي ،ترك كرده است را كه خانه ،ساله 31ابراهيم 
  و هزار تومن ازش نديدم.يه د به خدااز موقعي كه يارانه اومده، هرچي هست من 

خـواهر و برادرهـايش خانـه را     كه اين علت بهكه بعد از مرگ والدينش  ،ساله 44عباس 
  گويد: مي است، شدهمجبور و به ترك خانه  اند براي فروش گذاشته
يه پول  االن ؛دم ماه خونه بابام ميتومن پول برقمه كه در  45تومن؟  45شه اين  چي مي

  تومن. 60برق مياد 

  گويد: حسين مي
  .دم خونه مي ةكرايتومن پول  270شه،  ام مي خونه ةكرايام پول  يارانه

هاي اجتماعي داده شد كـه در ايـن    نقدي، سبد كاال نيز به برخي از گروه يارانة بر عالوه
  شد. ه ميآن ديد نكردن دريافت علت بهميان نيز ناراحتي 
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 گويد: ساله مي 45غني 

رفـت   گرفـت مـي   سبد كاال كه اومد يعني نگا كن يارو با ماشين تايلندي آمد ترمز مـي 
گفت براتون  رفتم مي مي هرجامن  .دادن سبد كاال رو بهش مي ةسهميداد  كارتش رو مي

 .نيومده، ما رو ندادن
  
  اعتياد 3.4
 صـورت   بـه نگذاشـته اسـت و    تـأثير شدن افـراد  گرد زبالهر دمستقيم  صورت بهاعتياد  ةمقول
ي برود؛ گرد زبالهفرد به سراغ  كه استشده ديگر باعث  ير متغيردبا اثرگذاري  ميرمستقيغ
شـغل بـه    دادن ازدست باو  داده  دست ازكه فرد پس از معتادشدن شغلش را  صورت  نيبد

اش او را ترك كرده و  آن خانواده از شده است و يا فرد معتاد شده و پسمجبور ي گرد زباله
  ي رفته است.گرد زبالهسراغ  ،جهيدرنت ،او ديگر در نزد خانواده جايگاهي نداشته است

كه طالق بگيـرد او را تـرك    بدون آن معتادشدن ويپس از همسرش  كه ساله، 29احمد 
  گويد: ، مياست اش به منزل پدرش برگشته بچه راه همكرده و 

  تا روزي كه معتاد باشي نميام. ،ه من نميامفعالً، گفت شده جدا
  خوابد. در منزل برادرش مي ها شبكند و  اش را جمع مي احمد زندگي جهيدرنت

  گويد: سجاد نيز مي
  معتاد شدم كارمو از دست دادم.

  گويد: پرسم مي كارش بعد از اعتياد مي دادن ازدستچرايي  بارةو وقتي از او در
  كه معتاد شه آبرو و حيثيت نداره. آدميدونيد  چون خودتون كه مي

، »اعتيـاد  ةبودن زمينـ  فراهم«، »داشتن اعتياد« است: شده  گنجاندهسه مفهوم در اين مقوله 
  ».به ترك اعتياد نداشتن تمايل«

  داشتن اعتياد 1.3.4
به اعتياد گرفتار بودند و تنها يك نفر آنان توانسته بـود تـرك    شده مطالعهفرد  نُهنفر از  شش
اعتيادشـان جمـالت زيـر را     ةدربـار نـان اعتيـاد داشـتند. آنـان     چ هـم نفر ديگر  پنجاما  ،كند
  اند: داشته  بيان
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  ساله: 44عباس 

  .كشيدم مي مواد رو ول كردم قبالً ،كشم من خدا را شكر مواد نمي
  ساله: 38زاهد 

  كشونده. جا اينن اعتياد ما رو به آره، همي

  ساله: 26سجاد 
  ... دود. ... دود ما خشك به اين شدبه قول يارو گفتني دهن 

  حسين:
  شه. سي كه مواد بكشه كه هيچي نميباز خوبه كه من معتاد نيستم براي ك

  احمد:
  .زنم هرچي درميارم به مواد مي

  ابراهيم:
  .پدرم  زن خاطر بهاما من معتاد شدم فقط  ،منو فالني معتاد كرد گن يمحقيقتش بعضيا 

  آقاي ريگي:
  به بالي اعتيادم گرفتاريم. االنخودمونم 

  اعتياد ةزمينبودن  فراهم 2.3.4
 دهنـدة  هايشـان نشـان   پاسـخ  ؛آوردنشان به اعتياد پرسيده شد رويعلت  ةدربار هاگرد زبالهاز 

ر انتخـاب آنـان   د و زمينـه  اوضـاع بودن  فراهماعتياد براي آنان بوده است،  ةزمينبودن  فراهم
  .آوردن به اعتياد اثرگذار بوده است رويبراي 
  گويد: ساله مي 38زاهد 

باري كه لب به مواد زدم كالس پنجم دبستان بودم با معلمم، معلم ما يك زني بود،  اولين
دوقلو بودن،  ،كالسيام بودن هم ،تا دختر داشت خانم زينعلي، ترك بود از تبريز. اون دو

يـه روز اومـديم تـو     ؛رفتم تمرين كنيم درسو جا خونشون مي همسايه هم بوديم، همون
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من به كسي  كه اين خاطر بهكشه،  ي ازش بپرسيم ديدم داره ترياك ميسؤالآشپزخونه يه 
  جا مواد داد؛ من همونه چيزي نگم ب

  رفتار اعتياد بوديد پاسخ داد:و وقتي از او پرسيده شد كه آيا از همان پنجم دبستان به بعد گ
 سـر  ها تعطيل شد كه اين معلمه رفـت تبريـز مـا باهـاش     نه ديگه تا موقعي كه مدرسه

  كرديم، بعدش كه اون رفت هيچي.
  كردين با درد اعتياد؟ كار چهبعد ـ 

  .بردن منو دكتر و دارو گرفتم
  بعد از اون كي دوباره شروع كردين؟ ـ

  .خدمتمبعد از 

  گويد: آوردنش به اعتياد مي روي ةدربارساله نيز  26سجاد 
  با دوست.

  گويد: مي باره  نيدراآقاي ريگي نيز 
هـا آشـنا    كه اومدم با همين بچه جا اينيي كه اومدم همين [مدرسه] مطهري بود، نما راه

 .به نام پارك حشيش بود حساب  بهميومديم، اون پارك  حساب بهموقع  اونشديم پارك 
ميومـديم   جـا  اونوقتمونو بگذرونيم تـا سـاعت تفـريح و اينـا،      كه اين خاطر بهم جا اون
كـاو هـم بـوديم     جـوون هـم بـوديم كـنج     حسـاب  بهسال هم ما  بچهنشستيم، ديگه  مي
تا رو رفتـيم درآورديـم    دو سهكنه جايي، مام  يديم يارو چه آسايشي داره، قايم ميد مي
  .يمكشيد كنن بعد مي مي كار چهيديم د مي حساب به

  گويد:  ساله مي 29احمد 
كنـه. بـا كسـايي     رو هم معتاد مـي  چي بگم با رفيق نامرد كه بگردي خودش نامرديه تو

گشتم كه اول معتاد نبودن يا نفهميدم [كه معتاد هستند] سـيگار دادن كشـيدم، بعـد كـه     
 كم نفهميدم معتاد شدم. جوري كم هميندادن كشيدم، ديگه » چرس«سيگار كشيدم 

  به ترك اعتياد نداشتن تمايل 3.3.4
 ؛آنان به ترك اعتيـاد بـود   نداشتن تمايل گردها زبالهاعتياد  بارةيكي ديگر از مقوالت عمده در

اما مجـدداً سـراغ آن رفتـه و دوبـاره      ،ي براي ترك اقدام كرده بودندچند باراي از آنان  عده



 گردي در شهر زاهدان ي زبالهها نهيزمو  عللمطالعة كيفي    52

 شان فعليرسد آنان وضعيت  ر مينظ بهاد شده بودند و باور به توانايي ترك مواد نداشتند. معت
بينند. آنـان متوجـه    توانايي تغيير را در خود نمي فعليوضعيت ند و پس از قبول ا هرا پذيرفت

پـذيرش   علـت  بـه براي تـرك مـواد    نبودن مصمماما  ،اند شان بوده صدمات اعتياد بر زندگي
  است. شان فعليوضعيت 
  گويد: مي ،خواهد اعتيادش را ترك كند آيا مي كه ايندر پاسخ به  ،ساله 38زاهد 

خوان ببرن كمپ و  كنن، مي دن، دعوا مي اي خودم هنوزم هستن گير ميبرادرچرا حتي 
  شه. ام، ولي گير كردم تو مواد نميخو رم؛ مي اينا، نمي

  گويد: ساله مي 29احمد 
نم اون كارو تو ي كه شده اينه كه من از چي خارج شدم ديگه نميزيچ كنگا كن ي االن
دونم چي داره كه واال  يكي دو بارم گذاشتمش كنار ولي باز دوباره گير كردم نمي .نكنم

ده به درد  ترك مي زور  بهكني اين المصبا رو، با چيايي [چيزهايي] كه  اينا رو كه ترك مي
ذاري  كـنم المصـب رو مـي    ترك مياس  دفعهسه چهار خوره، كار يك روز نيست،  نمي

  دا مگه خودش كمك كنه كه ترك كنم.خ ... دوبارهكنار باز 

  گويد: ساله مي 31ابراهيم 
 كشم، بازم نشد. به خدا گفتم نمي بارها ترك كردم،

  فقدان حمايت خانوادگي 4.4
توانـد بـزرگ و    ارتبـاطي مـي   ةشـبك ن قرار دارد، ايـن  اديگرارتباطي با  اي هشبكهر فرد در 

حمايتي براي افراد  اي هشبكهاي اجتماعي  گسترده باشد يا كوچك. ارتباط با ديگران و گروه
هـاي   هاي حمايتي و ارتباطي نيازمندند. يكي از شبكه كند. در جامعه افراد به شبكه ايجاد مي

و » فـرد حـامي   دندا ازدسـت « ةمقولاست. در اين بخش دو  شان خانوادهحمايتي براي افراد 
  گيرد. قرار مي» احساس تعلق به خانواده نبود«

  فرد حامي در خانواده دادن ازدست 1.4.4
 ةشـبك افراد خـانواده و حفـظ    بين ارتباط برقراري موجبكليدي  يمعموالً در خانواده فرد

 هـم  بـا اعضـاي شـبكه    ديگرشود. مرگ آن فرد يا نبودش باعث قطع ارتباط  خانوادگي مي
 جملـه  ازدهد. پدر و مادرها  اش را از دست مي حمايتي ةشبكفرد  اوضاعو در اين شود  مي
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فرد حامي باعث  دادن ازدستشوند.  ارتباطي بين فرزندان مي ةشبككه باعث حفظ  اند كساني
كـه   شود ميو نبود حمايت خانوادگي موجب  شود مياش  حمايتي ةشبكقطع ارتباط فرد با 

  بروند.ي گرد زبالهافراد به سراغ 
  ساله: 44عباس 

م خوب بود بعد ا زنده بود وضعيت زندگي ،خدا رحمتش كنه ،سال كه مادرم پيرالمن تا 
  م كشيدن كنار.ا ام پاشونو از زندگيبرادر از اون خواهر

بـراي  نيـز  حمـايتي، نقـش حـامي     ــ  ارتبـاطي  ةشـبك حفـظ   بر عالوه ،نين والدينچ هم
وارد اجتماع شوند و  و كنند تا آنان بزرگ شوند حمايت مياز فرزندانشان  ؛فرزندانشان دارند

پدر و مادر  دادن ازدست ؛كنند نان نقش حامي را براي فرزندانشان ايفا ميچ همپس از آن نيز 
نبود فرد حـامي   جهيدرنتو د كنعضو ديگري از خانواده بزرگ  رافرد  كه موجب شده است

  محسوس بود. گردها زبالهبراي 
  گويد: ميساله  29احمد 

  ام يك مادربزرگ بود. ودم، خانوادهپدرم فوت كرده وقتي خيلي بچه ب

  گويد: ساله نيز مي 26سجاد 
  .پدر و مادرم فوت كردن من كالس اول دبستان [بودم]، با داداشم بزرگ شدم

  توقع حمايت دارند. ديگر يكاعضاي خانواده نيز از  ديگرپدر و مادر،  بر عالوه
  كند: ساله بيان مي 45غني  ،در اين خصوص

ذارن منو كمك كنن، ماشين  شون نمي تيلياردرن ولي زن و بچه ؛دار دارم برادراي سرمايه
تا ساختمون توي ايـن شـهر دارن، اون يكـي     ده دوازدهبرادرا همه سواره،  زنتايلندي، 
ولـي بـه مـا     ،داره خونه داره، تو شهرك صنعتي يك شـركت سـاختموني   تا گل دوازده

  كنن. نميرسيدگي 

  احساس تعلق به خانواده نبود 2.4.4
لزوم بودن در يك گروه و حفظ ارتباط با اعضـاي آن داشـتن احسـاس تعلـق بـه گـروه و       

شود و در صورت نبـود آن   ي فرد به گروه ميبند پاياعضاي آن است. احساس تعلق باعث 
 كـه   يدرصـورت  ،نـين چ همو با آن قطع ارتباط كند،  ودش جداي از گروه آسان  بهتواند  فرد مي
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اش را از  ارتباطية شبك هم بازعضو گروه نپذيرند، آن فرد  در جايگاهاعضاي گروه فردي را 
 جـه يدرنت انـد  عضـو آن  دهاي اجتماعي اسـت كـه افـرا    دهد. خانواده يكي از گروه دست مي
ي در افراد گرد زبالهعلل شود. يكي از  ي و احساس تعلق به آن احساس ميبند پايضرورت 

كردنـد و ديگـر جـايي بـراي خـود در خـانواده        اين بود كه به خانواده احساس تعلق نمـي 
  پذيرفت. عضو خانواده نمي در جايگاهديدند يا خانواده ديگر آنان را  نمي

  گويد:  مي باره  نيدراآقاي ريگي 
 نيسـت؛ ديگـه چـي بگـم     ،باشـه  روز و  حـال كه به ايـن   ،اي برا يكي مث من خانواده
  شش نداشت اون موقع باهاشون بسازم.دادن اعصابم ك هايي كه تو خانواده مي طعنه

  گويد: ساله مي 31ابراهيم 
كني؟ پدرم بهترين  نمي كار چهكني؟  مي كار چهيكي نيست به ما بگه آقا درد دلت چيه؟ 

الك كهنه جمع كنم؛ منو بدبخت كرد زن پـدرم   جا اينخونه و زندگي رو داره من بايد 
 به خـدا زبون بزنن،  زخمت كنن، كار چهكرد، خونوادت يه هفته باهات بدرفتاري كنن، 

خودت نيامدي بيرون، خودتو خراب نكردي هرچي دوست داري به مـن بگـو، بـردار    
  .بگو ابراهيم، تو هرچي برداشتي گفتي رو الكي گفتي

  گويد: ساله مي 38زاهد 
  هركي دنبال زندگي خودشه اين روزا.يگه د

  گويد: همسرش مي از سويطردش  ةتجربساله نيز از  44عباس 
تو بجنود به چهاروپونصد، سند رو به اسمش [اسم زنم] كردم،  جا اونيه حياطي گرفتيم 

حياط رو كشيد باال، خيلي، يعني كالً كمرشكن كرد منو؛ خود خانوم ما مواد گذاشته تو 
ن بعد سه سال منـو  گشتم پاسگاه اومده بود كار برمي بجنود، بعد من از سر جيب ما تو

 زندان انداختن.
  
  حفظ كرامت انساني 5.4
و حفظ اين شخصيت بـراي آنـان مهـم اسـت، رواج     ند دارها شخصيت انساني  انسان ةهم

ي انسـان  منـد  ارزش دهنـدة  نشان ة مادر جامع» اشرف مخلوقات بودن انسان«جمالتي مانند 
حـاكم  هايي در جامعه  ارزش ،سوييست؛ كسي دوست ندارد كرامتش را زير پا بگذارد، از ا
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اي به سـراغ   عده كه ايني به آن را دارند؛ بند پايكه اعضاي جامعه سعي در رعايت و  است
اند به سراغ كارهاي ديگري چون  خواسته بوده است كه نمي علت  نيا  بهاند  ي رفتهگرد زباله

 باي را گرد زبالهي انساني مهم بوده است و ها ارزشدزدي يا گدايي بروند، براي آنان حفظ 
انـد تـا بـراي     و ديگر شرايط بد آن پذيرفته ،سختي كار، آلودگي محيط، بوي نامطبوع وجود
كسـب درآمـدهاي   «نشـوند.  شـان مجبـور    نيهاي انسا كرامتمعاش به زيرپاگذاشتن  تأمين

  گيرد. در ذيل اين مقوله قرار مي» به گدايي نداشتن تمايل«و » مشروع و قانوني

  كسب درآمدهاي مشروع و قانوني 1.5.4
 منـد  ارزشزندگي از طريق كاركردن هاي  هزينه تأمينجوامع كسب درآمد و  همةاگرچه در 

هاي مشروع و قانوني  فرهنگي كسب روزي از راهي ها ارزشيكي از  ما ةجامعاما در  ،است
با درآمـد پـايين انجـام     را ند حاضرند كارهاي سختبند پايافرادي كه به اين ارزش  ؛است
ي بـا  رقـانون يغرا زير پا نگذارند و به سـراغ كارهـاي غيرمشـروع و     شانيها ارزشاما  ،دهند

  درآمد باال نروند.
  گويد: مي ساله 45غني  باره  دراين

كـنن اينـا روزي حرامـه، مـن ايـن كـار رو        كشي مي رن افغان ي من همينه، اونا ميروز
جوره، افغاني كـه اينـا ميـارن، پـول      همينكنم، چون همانند گوشت آدم را بخوري  نمي

رسـونن   كـنن تـا شهرسـتان كـه مـي      جا كه حركت مـي  گيرن از همون دوبل ازشون مي
خـوره بـرا مـا، مـن      رومه به درد نمـي رسونن، اين پول ح به چه بدبختي مي ،بدبختارو

تومـان حـرام خونـه ببـرم همـون       خانومم سيده من اگه حرام خونه ببرم من اگه هـزار 
سازه حرام، مـن   ه من نميخرم، ب رم از داروخونه دارو مي هزار تومن مي پونزدهروزش 

  .جورم اينخورم  نمي

 مجـازات  ي نيـز شـود. در فرهنـگ اسـالم    دزدي كاري مذموم در فرهنگ ما شمرده مي
 در حكـم  گردهـا  زبالـه اسـت.   شده  گرفتهسنگيني براي فردي كه دزدي كرده است در نظر 

  روند. و به سراغ دزدي نمي دارند خوداعضاي جامعه سعي در حفظ آبروي 
  گويد: حسين مي

  تونم، نتونستم راه كسي رو ببندم. ديگه مجبور شدم، ديگه راهي نمونده بود. نمي

  گويد: ميآقاي ريگي 
  .شه خدايي ناكرده به مال مردم دست دراز كرد، همين از ما برمياد نمي
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  گويد: ساله مي 29احمد 
 .كنم گيرم، دزدي نمي خرم) خودم مي گيرم (مي چيزايي كه مي

  كند: بيان مي هسال 31ابراهيم 
اگه  ؛هزار تومنه، اونم كه مس بايد بري دزدي كني باالي تير برقا هفده ييكيلو االنمس 

كنن، بگيرنت  رو سيم برقم شده تو رو اعدام مي االنخدايي نكرده بگيرنت ديگه هيچي 
  .، حكم اعدامهمهوتمها را] درمياري ديگه  مثالً سر جرم كه مثالً داري [سيم

گردي است و براي اين كـار بـه    فقط در راستاي خيابان مشغول زباله كه ،ساله 26سجاد 
  گويد: رود، مي ها نمي كوچه

ترسيم؛ شب به قـول   مي(ما هم)  حقيقتش دزد مزد زياد داره، مام نه كوچه پس كوچهتو 
  يارو گفتني دزد زياد داره، مام تا حاال اين كارو نكرديم كه بخوايم دزدي كنيم.

  به گدايي نداشتن تمايل 2.5.4
كنند  زندگي ي براي افراد راهي است كه از طريق آن درآمدي كسب كنند تا گذرانگرد زباله
ايـن افـراد حفـظ     ،نامناسبش اوضاعسختي كار و  وجود بامجبور به گدايي نباشند.  گريو د

  اند كه: دانند، گدايي براي آنان پسنديده نيست و گفته تر ميمند ارزشكرامتشان را 
  ساله: 44عباس 

  .ام دستمو جلو اين و اون دراز كنم مگه من راضي

  ساله: 29احمد 
  .منت كس ديگه قرار نگيريمكنيم تا زير  كار مي

  
  منع اجتماعي نبود 6.4

 ةاجـاز ند و به ديگران نيـز  بند پاي ها كه مردم به آن حاكم استيي ها ارزشدر هر اجتماعي 
 بنابرايندزدي در نزد مردم پسنديده نيست و  مثالراي ب ؛دهند را نمي ها ارزشتخطي از اين 

ي اين كـار را انجـام   زمانكنند و  روند هويت خود را مخفي مي كساني كه به سراغ دزدي مي
در هـر سـاعت از روز و    گردها زباله كه  درحالي ؛ن نباشنداديگردهند كه در معرض ديد  مي

برخـورد   نبـود «و » فشار مـردم  نبود«ة . دو مقولاند مشغولكار خود  به حتي در اماكن شلوغ
  گيرد. در ذيل اين بخش قرار مي» دولتي انمأمور



 57   سيما هاديو  نيا مصطفي ظهيري

  مردم از سويگردي  زبالهپذيرش  1.6.4
اما در هر سـاعتي   ،را نشناسد ها آنپوشانند تا كسي  صورت خود را مي گردها زباله كه اين با

نـد، حضـور مـردم برايشـان     ا مشغولكار خود  به وآمد رفتهاي پر از روز و حتي در خيابان
هـا   شـان را سـر كوچـه    هاي زبالـه  پردازند. مردم نيز پالستيك ميكار خود  بهاهميتي ندارد و 

  كنند. تفاوت از كنار اين افراد عبور مي گذارند و بي مي
  گويد: حضور مردم مي ةدربارحسين 

  .كنم كاري به مردم ندارم، بهشون توجهي نمي

  گويد: ساله مي 38زاهد 
  .رسه قدر مشكالت دارن كه به اينا نمي مردم ديگه اين

  دولتي انمأموربرخورد  نبود 2.6.4
است تا در صورت بروز مشكل جلوي وقـوع  الزم اي كنترل امور و وقايع آن  در هر جامعه

اي كـه فعاليـت    در هـر حـوزه   انمـأمور . دشوحلي پيدا  و براي آن راه ه شودگرفت آنمجدد 
برخـورد بـا فـرد     مالككنند.  كنند در صورت تخلف از قانون با فرد متخطي برخورد مي مي

  دهد. شدن عملي است كه فرد انجام مي محسوب  خالف
دانند و چون ممنوعيت قانوني براي خود  عمل خود را خالف قانون نمي گردها زباله

 گردهـا  زبالـه ها تفكيك نيسـت،   زباله كه  ييجا آن ازدهند.  بينند به كار خود ادامه مي نمي
اين عمل باعث  كه اين باو  پردازند مي وجو جستو به كنند  مي بازهاي زباله را  پالستيك

هـا   در كوچـه  گردها زبالهگيرد.  اما برخوردي با آنان صورت نمي ،شود آلودگي محيط مي
دزدي بـا آنـان    جـرم  بـه خصوص در شب، زيـرا ممكـن اسـت     هب ،ندكن ي نميگرد زباله

  پردازند. در خيابان اصلي به كار خود مي بنابراينبرخورد شود و 
 گويد: مي باره  دراينحسين 

  .ا كاري ندارن چون خالفي نكرديم كه با ما كاري كنندمأمور

 گويد: آقاي ريگي مي

  .گن اي شهرداري بعضيا آشنان ببينن چيزي نميمأمور
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 گويد: سجاد نيز مي

 .گشت و اينا نميان نه

 گويد: زاهد مي

 خيابون اصلي كار ندارن. اما تو ،شايد گير بدن كوچه  پس  كوچها كار ندارن، تو مأمور
  

  گيري نتيجه .5
ر داما ساختارهاي زندگي اجتماعي  خودند، زندگيگران فعال  كنش ها نانسا كه اينبا وجود 
آورد كـه جريـان    فـراهم را هـايي   تواند زمينـه  ميو گذارد  مي تأثيرين مسائل فرد تر كوچك

جديد فرد را  هاي موقعيتبا ايجاد تواند  ميزندگي فرد را از حالت متعارف خارج كند و يا 
معـاش بـراي    تـأمين  ي راهـي بـراي كسـب درآمـد و    گرد زبالهدوباره به زندگي برگرداند. 

است كه فـرد   اي اقتصاديـ  اجتماعيهاي  زمينهمعلول گردي  زبالهست و انتخاب گردها زباله
حمايـت   بـود ن«در كنار » معاش تأمينتنگناهاي شغلي و ضرورت «در آن قرار گرفته است. 

كه فرد براي گذران زندگي انتخاب ديگـري  كشد  ميتصوير  بهرا  اوضاعي» سازماني دولتي/
اجتماعي باعث  لحاظ از ديده آسيبنداشته است. بنابراين حمايت از افراد گردي  زبالهجز  هب

 نكـردن از  حمايـت  شود تا آنان بتوانند دوباره زندگي طبيعـي خـود را از سـر بگيرنـد و     مي
 دنبـال  بهتواند تبعات اجتماعي ديگري نيز  ي آنان خواهد شد و ميسرد دلباعث  هاگرد زباله

آن  ةادام ناتواني در علت بهشغل قبلي  نددا دستو از ،ي، مخارج خانوادهكار بيداشته باشد. 
  ي بوده است.گرد زبالهآوردن افراد به  رويعلل  نيتر مهمشغل از 

امـا ايـن    ،كننـد  مـي  تأكيـد شدن گرد زبالهر د مؤثرفردي هاي  زمينهبه  ها مقوله ديگراگرچه 
ـ اقتصادي جامعه دارـ  اجتماعي اوضاعهاي فردي نيز ريشه در  زمينه اول اگرچـه   ةوهلـ د. در ن
هـاي   هاي اعتياد و نبود حمايـت  بودن زمينه فراهماما  ،فردي باشد ياعتياد انتخابرسد  مينظر  به

قادر به تـرك   هاگرد زباله است كه ترك اعتياد باعث شدههاي  كمپافراد به  ةالزم براي مراجع
اعضـاي   ديگـر  از سـوي گـرفتن فـرد    ناديدهبه معني » فقدان حمايت خانوادگي«اعتياد نباشند. 
ر فراوانـي د خـانواده يكـي از نهادهـاي اساسـي هـر جامعـه اسـت كـه تـأثير           ؛خانواده است

... دارد. فقـدان حمايـت    و ،ارتباطي ةكشبشدن افراد، حمايت از اعضاي خود، حفظ  اجتماعي
هـا معمـوالً    هاي زندگي يك فرد خواهد گذاشت. در خـانواده  ر جنبهدمنفي  هاياثرخانوادگي 

 ديگـر  يـك كليدي وجود دارد كه موجب حفظ ارتباط و حمايـت اعضـاي خـانواده از     يفرد
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ت در بين اعضاي ين براي آن باعث قطع ارتباطات و حماينشفوت اين فرد و نبود جا .شود مي
بـا ديگـران و    هـا گرد زبالـه شود. درنتيجه بايد راهي بـراي تـرميم روابـط     خانوادگي مي ةشبك

  يافت.  خانوادگيـ  روابط اجتماعي ةشبكبازگرداندنشان به 
 يكرامـت انسـاني اهميتـ    و از جملـه كسـب روزي حـالل   هايي  ارزشحفظ و تقويت 

سامان اقتصـادي سـعي در    هناب اوضاعبا وجود  هاگرد زباله كه ايندوچندان براي جامعه دارد. 
كسب درآمدهاي مشروع و قانوني دارند زمينه و فرصت مناسبي را در اختيـار جامعـه قـرار    

معنا و كاركرد خودشـان  ها  ارزشمنوط به اين خواهد بود كه اين ها  ارزشداده است. حفظ 
هاي  ارزشتواند به حفظ  مي هاردگ زبالهرا در نزد اعضاي جامعه از دست ندهند، حمايت از 

  شود.منجر اجتماعي نظير كسب روزي حالل 
منابع مشروعيت نيز از درون  ؛شود ميداشتن كاري در جامعه باعث رواج آن  مشروعيت

 ديگـر ، در كنـار  هـا گرد زبالـه ان دولتي بـا  مأموربرخورد  نبودجامعه است، سكوت مردم و 
  عوامل، موجب رشد اين پديده در جامعه شده است.

 ةمقولهاي ميداني اين تحقيق و انتزاع آن در سطحي باالتر به كشف  تحليل و تفسير داده
تصوير روشن و  تواند يمكه  انجاميد» حمايت اجتماعي ناكافي آمد پيگردي؛  زباله« اي ههست

گران و افـراد   توان گفت كنش مي. دكني در بين افراد درگير آشكار گرد زباله عللگويايي از 
از تنگناهـاي معيشـتي و    رفـت  بـرون ي را راهي براي گرد زبالهدرگير در ميدان موردمطالعه 

در حفـظ   شـان  خـانواده حمايت از خـود و   چنين هم و ي حمايتيها سازمانيني براي نشجا
  .دانستند ميكرامت انساني 

  
  نامه كتاب

بررسـي تـأثير مشـاركت نوجوانـان بـر      . «)1387احمدي (اهللا  فضل وانوشه، منيره  ،وحيده سيدهحسيني، 
 علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكدة نشرية، »ها آوري و دفع بهداشتي زباله توسط خانواده جمع

  ، دي.55ويكم، ش  بيست، دوره )ايران پرستاري نامةدوماه( ايران پزشكي
خـدمات شـهري    ةحـوز ي بـرد  راهبـازنگري  «). 1391كـاظمي خيبـري (  اهللا  خليل و درحيمرهنما، محم

 نامـة  دوفصل، »شهر مشهد االنموردي: ك ةمطالع ،بر پسماندهاي شهري تأكيدمديريت محلي ايران با 
  .، پاييز و زمستان30، ش يشهر تيريمد

هـاي   احـداث پـروژه   ةرابطبررسي «). 1391بهرامي (اردشير  وآبادي،  حسينمهدي  ،اصغر سعيدي، علي
، »)تهـران  9 ةمنطقـ پل كـن   ةزبالبازيافت  ةسول: موردمطالعههاي اجتماعي ( شهري و آسيب ةتوسع
  .، تابستان3، ش 2 ، سيمطالعات شهر نامة فصل
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هاي خـانگي   بررسي نگرش زنان نسبت به بازيافت زباله«). 1392فر ( خوشغالمرضا  و صالحي، صادق
  .، تابستان15، ش ياجتماع توسعةرفاه و  يزير برنامه ةينشر ،»در مازندران

فرهنگـي و اجتمـاعي بـر     سـرماية  تـأثير « ).1394( عليـاري لـورا   وميرزائي، حسين  ،زاده، محمد عباس
شهروندان شـهر   :موردمطالعه ةنمونهاي خانگي ( زباله آوري مشاركت شهروندان در تفكيك و جمع

  .، بهار14، ش 5 ، سيشهر يشناخت جامعه مطالعات، »)اروميه
اقتصـادي و ميـزان    سـرماية بررسـي تـأثير   « ).1389ميرزائي (حسين  وزاده،  عباسمحمد  ،علياري، لورا

 آوري رضايت از خدمات شهري بر ميزان مشـاركت شـهروندان شـهر اروميـه در تفكيـك و جمـع      
  .، تابستان7، ش 2 ، سيشناس جامعه مطالعات، »هاي خانگي زباله
يابي ايسـتگاه   بررسي معيارهاي مكان«). 1391( رمضانعليالهام  وجاويد، اميرحسين  ،قاسمعليعمراني، 

و  علـوم  ،»محيطـي هـوا و شـيرابه    نظر مالحظـات زيسـت   شهر تهران از كالن 22 ةمنطق ةزبالانتقال 
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