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 چکیده

تواندخطراتوبارمصرفپالستیکیمیشده،غذاخوردنونوشیدندرظروفیکطبقتحقیقاتانجام

بودندلیلطوالنیرهاکردناینظروفدرطبیعتبهضایعاتیبرایبدنانسانایجادکند.همچنین

محیطیایجادخواهدکرد.دراینتحقیقبرآنیمدورۀبازگشتآنبهچرخۀطبیعت،مشکالتزیست

کهبابررسینگرشافرادبهمصرفاینظروفبهاینموضوعبپردازیمکهطیچهفرایندیفرهنگ

روباصدنفرازشهروندانتهرانیطبقۀمتوسطازایننحوۀغذاخوردنوآشامیدنتغییرکردهاست.

یافته رغمآگاهیشهروندانازهایاینتحقیقنشاندادعلیاقتصادی،مصاحبۀعمیقانجامدادیم.

بودن،دسترسیآسان،تنوعدردلیلراحتیدرمصرفوحمل،ارزاناینمسائل،بازهماینظروفبه

بهد تصور همچنین و شکل ایناشتیرنگو رواج دارد. ظروفکاربرد سایر از بیشتر آن، تربودن

گیدنزیمی منظر از است. نهاده برسبکغذاخوردنتأثیر یکظروف، بارمصرفراتوانکلپدیدۀ

هایمرتبطباخوردنوآشامیدن(ازنظامیانتزاعیدانستکهبهازجاکندگیکنش)ازجملهکنش

-زمان بازاستقرار و محلی میمکان تعبیر دیگر سطحی در انتزاعیآن نظام این به اعتماد شود.

کنندایجادشدهدرحدیاستکهمضراتمصرفاینظروفوآسیبیکهبهبدنوطبیعتواردمی

گیرد.مدنظرقرارنمی

ازجاکندگی،سالمتی،ظروفیکهایزیستآسیبهای کلیدی: واژه بارمصرفپالستیکی،محیطی،

نظامانتزاعی.
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 مقدمه و طرح مسئله
ماناگربهاطرافماننگاهیبیندازیم،خواهیمدیدکهبسیاریازاشیایمورداستفادهدرزندگی

نگاریمتامسواکیکهبرایایمیتاپیکهباآنمقالههایلپازجنسپالستیکاست.ازدکمه

کنیم،همهیزیونیکهنگاهمیکنیم،ازفرماناتومبیلگرفتهتاتلوتمیزکردندنداناستفادهمی

بارمصرفدرزندگیامروزیاند.دراینمیاناماظروفپالستیکییکازپالستیکدرستشده

ویژه جایگاه یافتهما همای جنسپالستیکاینظروفو هم ویژگی، دو از جایگاه این اند.

آنبارمصرفیک استفادهبودن که است دهه دو حدود است. گرفته نشئت ظروفها از

کشوراول5کهایرانجزوطوریبارمصرفدرایراندرمیانمردمبسیاررایجشدهاست؛بهیک

(.اینظروفبااینکهجزو۱390شود)جوانبخت،دراستفادهازظروفپالستیکیمحسوبمی

محسوبنمی منزل گران بهاسبابشیکو و بیشتریدارند کاربرد زندگیمردم در شوند،

کردههمین کههمچنانظروفچینیولوکسخریداریاند.درحالیدلیلجایگاهخاصیپیدا

نشدهمی حذف مردم زندگی از و بهشوند مهمانیاند، در یکخصوص ظرف از بارمصرفها

می زیادی درعیناستفادۀ بعضیشود. شکل تغییر ایجاد موجب ظروف این از استفاده حال

مثالقبالًافراددرروزهایعزاداریماهمحرمبرایگرفتننذریمناسکایرانیشدهاست؛برای

ظرف خود محلمیبا به دریافتمیهایی نذری و درآوردند را نذریخود بعضی یا کردند

میظرف دیگران منزل در به غیرپالستیکی وهای مساجد بعضی در ظرف شستن بردند.

شد.امروزهحسینودارایثوابمحسوبمینوعیخدمتبهامامهاجزویازمراسموبههیئت

کنندیابارمصرفبینمردمتوزیعمیهایخودرادرظروفیکهایعزادارینذریاغلبهیئت

هایمذهبیهاییدرخیاباندراعیادوسوگواریهایپالستیکیدرغرفهشربتوچایدرلیوان

بهاینشکل،جزویبینافرادتقسیممی ازآدابعزادارییااعیادنبود.عالوهبرشودکهقبالً

به نیز روزمره زندگی در ظروف قبیل این از افراد مراسم، در ظروف این از طوراستفاده

هایکاغذیکنند.کیسۀپالستیکیهنگامخرید،جایخودرابهپاکتایاستفادهمیگسترده

میوه در گذشته در که است شیرینیفروشیداده ها، و اجناسفروشی پیچیدن برای بقالی

بهکیسۀشدهاستفادهمیخریداری پالستیکی)دائمی(جایخودرا سبدهایحصیریو شد.

شودودیگرازبارمصرفدراغلبمنازلهرروزاستفادهمیاند.سفرۀیکپالستیکمجانیداده

کردنخبرینیست.سفرهپاک

پالست حجمزیادیاز بهاینتغییراتهمگیسببشده که طبیعتشود راحتییکوارد

گذارد)مهدوی،شدنبرکیفیتخاکتأثیراتنامطلوبیمیپذیرنیستودرصورتتجزیهتجزیه

(.ازطرفیاستفادۀبعضیموادغذاییمانندچربیوموادگرممانندچایدراینظروف،۱392

استکندکهجبرانآسیبجدیبهسالمتبدنانسانواردمی بیمارهاییمانندناپذیر به و
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می منجر سرطان )کاظمی، بااین۱392شود به(. پالستیک که ضرری از افراد آیا حال

خبرند؟بهداشتازنظرآنانزندآگاهنیستند؟آیاازمضراتآنبرایبدنشانبیزیستمیمحیط

ظروفیک اموریمانند اجتناباز بیماریصرفاً از عفونیجبارمصرفاستکه لوگیریهای

ابتالبهبیماریمی تواندهاییمانندسرطانیاچاقیدراثرمصرفاینظروفهممیکند؟یا

شود؟اگرازاینمواردآگاهیدارند،چهشرایطیسببشدهکهمصرفغیربهداشتیتلقیمی

شانجایزبدانند؟یابهتربگوییمچهبستریمسبببروزچنینچنینمحصوالتیرادرزندگی

تاریازسویمردمشدهاست؟رف

تحلیلکنیم برایپاسخبهسؤاالتفوق،بایدنگرشافرادرابررسیکنیمتابتوانیمنهایتاً

رغمآگاهیآنانازتبعاتمنفیاستفادهازاینمحصوالتبرشودعلیکهچهچیزیسببمی

روزبیشترفروزبهسالمتفردیونیزاطالعازتبعاتدرازمدتمحیطزیستی،مصرفاینظرو

شود؛بنابرایناهدافمادراینپژوهششاملمواردزیراست:

بارمصرفپالستیکی؛ـبررسینگرشافرادبهاستفادهازظروفیک

بارمصرف؛ـبررسیمیزانونحوۀاستفادۀافرادازظروفیک

بارمصرف.هاوشرایطمؤثربراستفادۀافرادازظروفیکـشناختزمینه

 یشینۀ تحقیقپ
 بارمصرفیک»پدیدۀ پدیده« دربرمیمعموالً را وسیعی گسترۀ استکه ازای بسیاری گیرد.

یک کلمه مصطلح معنای به امروز که نمیوسایلی تلقی مدلبارمصرف درواقع شوند،

آنیک از قبل که هستند وسایلی داشتهبارمصرف وجود نوع،ها این از ساده یکمثال اند.

پالستیکی» قلماست«خودکار خودکار، ظهور پیشاز خودنویس. یا داشتکهها هاییوجود

شدوهربارپسازاتماممرکب،دوبارهپرشدیابامرکبپرمیبراینوشتندرمرکبزدهمی

وسیلهمی خودنویس، قلمیا عبارتدیگر، به یکبارشد. نهچیزیکهپساز ایدائمیبود

بارمصرفقلمیاخودنویساست.الستیکیدرواقعمدلیکمصرف،دورانداختهشود.خودکارپ

ایکاغذیاستکهاززمانی،جایدستمالپارچهبارمصرف،دستمالازدیگراولینکاالهاییک

راگرفت.بعدکیسۀپالستیکیبرایخریدظهورکردکهازیکسوجایزنبیلوازسویدیگر

ها(ازنظرازجنسآنوانواعنوشابههم)صرفهایشیرهایکاغذیراگرفت.بطریجایپاکت

تربایدبهتعدادنوشابهیابطریشیربرایخرید،افرادبایدبارمصرفشد.قبلزمانیبهبعدیک

داشتند.بطریخالیتحویل،وبهجایآنبطریپرشیریانوشابهدریافتبطریخالیهمراهمی

گرفتکهچندانیبابتبطریجداگانهصورتمیاشد)درغیراینصورتپرداختهزینهمی

تربود(.بعدکیسهفریزرظهورکردوسپسهمارزاننبودومعموالًازقیمتخودنوشابهگران



 ۱400،پاییزوزمستان22پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱02

 

یک کاسهظرف انواع از غیر امروز شد. بازار وارد چنگالبارمصرف و قاشق و بشقاب ها،

بارمصرفاست.هایاخیرترپدیدۀیکنهبارمصرف،یکیازنموبارمصرفهمداریم.سفرۀیکیک

یک داستان همیناما در قطعاً میبارمصرف نظر به شد. نخواهد متوقف پدیدۀجا رسد

وسایلیک از دیگری انواع ظهور منتظر باید و است گسترش حال در همچنان بارمصرف

بارمصرفباشیم.یک

بهموضوعظروفیک اینتحقیقبیشتر در اولینباریکیپرداختهبارمصرفپالستما ایم.

اختراعشد.بعدها۱867بشقابکاغذیتوسطیکصحافآلمانیبهنامهرمنهنشلدرسال

ساموئلکرومباینکهافسربهداشتعمومیدرکانزاسبود،درقطارییکیاز۱908درسال

قاًپشتسرویبیمارانخودراکهمبتالبهسلبوددرحالنوشیدنآببایکجامدیدکهدقی

اینصحنهبرکرومباینتأثیرگذاشتتا همانجامبود. دختریجوانمنتظرنوشیدنآببا

هایعمومیراممنوعوواسطۀآن،استفادهازظروفمشترکدرمکانطرحیرااجراکندکهبه

لیوا برایاولینبار مور لوئلنو راستایهمینطرح، در کند. هاینبرایآنجایگزینیپیدا

(نیزبه2009(وکرستز)20۱۱ول)۱کاغذیرااختراعکردندونامآنرالیوانسالمتینهادند.

می اشاره نکته این سال از که پلی۱99۱کنند آمریکا در ازتاکنون، )یکی ترفتاالت اتیلن

رهایپرطرفدابندیبارمصرفپالستیکی(درسراسرجهانبهیکیازبستهترکیباتظروفیک

هرچندمقالهبرایآبوسایرنوشیدنی تبدیلشدهاست. ایبهتاریخچۀآغازتولیدظروفها

شرایطتولیداینمحصوالتدر۱360رسددردهۀبارمصرفاشارهنکردهاست،بهنظرمییک

ایرانفراهمشدهاست.

کهدرزمینۀظروفیک بهدودستهطورکلیتوانبهبارمصرفانجامشدهمیتحقیقاتیرا

تقسیمکرد:

می تشکیل را تحقیقات این عمدۀ درصد که اول مواددستۀ مضرات درمورد دهند،

تحقیقاتنشانمیدهندۀظروفیکتشکیل دهندریختنبارمصرفبرسالمتانسانهستند.

 از بیشتر دمای با سانتی40مواد مولکولدرجۀ آزادشدن موجب ظروف این در هایگراد

شودکهتأثیراتمضریازجملهناماستایرنوفلزاتسنگیندربدنانسانمیخطرناکیبه

(.عالوهبراین،استفادهاز۱396هابرانساندارد)خدابخشیوهمکاران،ایجادبعضیسرطان

می دیوکسین آزادی و شیمیایی واکنشی سبب ظروف این در چرب )جوانبخت،مواد شود

بیس۱390 دهندۀاینظروفنیزتأثیراتیازجملهچاقیوبلوغلیتشکیلایمادۀاصفنول(.

بارمصرفدرآزمایشگاهانجامشده،ورودکند.نتایجتحقیقیکهبرظروفیکزودرسایجادمی

                                                           
1. https://www.nationalgeographic.com/environment/article/plastic-bottles 



۱03بارمصرف؛نمونۀموردیشهرتهرانالگویمصرفظروفپالستیکییک

 

تأییدمی اینظروفرا در کنند)کاظمیوهمکاران،اینموادبهغذاهایگرممورداستفاده

۱392( همکاران و رشیدی با۱394(. یک( ظروف بر باکتری رشد میزان بارمصرفمقایسۀ

رسیده نتیجه این به گیاهی و باکتریپالستیکی برخی هرچند که ظروفاند روی ها

تنوعاینباکتریبارمصرفگیاهینیزرشدمییک انواعکنند، از رویظروفگیاهیکمتر ها

مهرابیانوهمکاران) اتیلنسنگینلیوانوۀپلی(نشاندادندماد۱38۱پالستیکیآناست.

زایینیست.بارمصرفبطریحملنوشابهوکیسۀحملشیردارایخاصیتجهشظرفیک

رادیکالپلی و منومرها از معموالً سبککه دراتیلن است، شفاف و شده تشکیل آزاد های

هایشود.کیسههایپالستیکینازکسببجهشبرگشتیدرجهتسنتزهیستیدینمیکیسه

یابد.هاافزایشمیزاییآناند،اثرجهشالستیکیکهبهروغنجامدیامایعآغشتهشدهپ

زیست مسائل دوم، کردهدستۀ بررسی را پالستیک مصرف از ناشی درمحیطی اند.

بندیموادغذاییکاربرددارد.کشورهایاروپاییوآمریکامصرفپالستیکبیشتربرایبسته

عنوان تحقیقیبا بستهت»در محیطأثیر غذاییبر زیستبندیپالستیکیمواد نشانداده«

بندیموادخوراکیاستسومزبالۀتولیدشدهدرآمریکاازپالستیکبستهشدهکهحدودیک

(.راگسدالمعتقداستکاربردفراواناینظروفموجبافزایشمصرفآن2005)راگسدال،

درحالی است؛ برایبازگشتاینمواشده بیستسالزمانکه حدود پالستیکیبهخاک، د

آب آلودگی سبب پالستیک است. محیطالزم در سمی شیمیایی ترکیبات ایجاد و وهوا

)می راگسدال )2005شود. لیو لیلین و راه2006( را( ظروف این مصرف کاهش حل

دانند.جایگزینیآنانبابیوپالستیکمی

هاشمی فخیم و مزده مهدوی توسط به۱392)تحقیقی نسبت مردم آگاهی درمورد )

میبسته نشان تحقیق این نتایج است. شده انجام خوراکی مواد راحتیبندی سبکی، دهد

بودنازدالیلمصرفاینظروفاست.همچنینمحققانمعتقدندبودنوارزانمصرف،نشکن

مصرف اکثر مضراتاینظروفآگاههرچند از کنندگان ناگزیر را خود ایناند، از استفاده به

دانند.ظروفمی

شود،اکثرتحقیقاتداخلیوخارجیدرموردمضراتظروفطورکهدرباالمشاهدهمیهمان

محیطیک بر اکثربارمصرف که اینجاست جالب است. انسان بهداشت و سالمت بر و زیست

ققانخارجیبیشتراندومحمحققانداخلی،مضراتاینظروفبرسالمتانسانرامطالعهکرده

محیط بر مواد این سوء تأثیر دربر محققان توسط بیشتر تحقیقات این دارند. تأکید زیست

کهعالوهبرنتایجتحقیقاتفوقکهبرآگاهیماازمضراتآزمایشگاهصورتگرفتهاست.درحالی

هشود؛بنابراینکندبایدبهبعداجتماعیفرهنگیمسئلهنیزتوجاستفادهازاینظروفکمکمی

دراینتحقیقتأکیدمابیشتربراینابعادازمصرفاینظروفدرشهرتهراناست.
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 چارچوب نظری
وسیلۀآرایاوبهتفسیراینوضعیتپرداخت.توانبهپردازانیاستکهمیگیدنزازجملهنظریه

هادروبازترکیبآن«اجتماعیازجاکندگیمناسبات»شدنرافراینددائمیگیدنزفرایندمدرن

می دیگر گیدنزسطحی منظور اصطالح داند. کنده۱ازجاکندگی از از، اجتماعی روابط شدن

هاینامحدودزمانیوپهنه هادرراستایکنشوتغییرساختاراینمحیطهم هایمحلیمحیط

در ویمعتقداستمدرنیتهدرذاتخودباسنتدرتضاداست. زندگیمدرن،مکانیاست.

می بازسنجی مدام اجتماعی میعملکردهای تغییر و منابعشوند دارای را مدرنیته او کنند.

داند.ازدیدگاهگیدنز،منابعمکانی،ازجاکندگیوبازاندیشیمی-گیریزمانیفاصله پویایینظیر

می تسهیل را تاریخی گذارهای نشانهذکرشده خلق کنند. استقرار و نمادین هاینظامهای

بینیگیدنزدرموردسرنوشتمدرنیتهدرآیندههایازجاکندگیاست.پیشانتزاعیازمکانیسم

پسامدرنیتهنشده دورۀ وارد ما بهایناستکه بلکه پیامدهایایمیسمتدورهایم، رویمکه

گیدنز۱383ترشدنهستند)کسل،ایمدرنیتهدرحالریشه گیدنزمعتقداستاین۱384؛ .)

کنندهبرایگذارهایشمارآورد،بلکهکارآنایجادشرایطتسهیلتواننوعینهادبهعاملرانمی

(.۱384تاریخیاست)گیدنز،

زنیم.درگذشتهافرادپولخودرادرشدننظریۀازجاکندگیگیدنزمثالیمیبرایروشن

اماحاالمکاننگهداریپوصندوقچۀخانۀخودنگهداریمی لعوضشدهوافرادپولکردند،

بانکمی در را بهخود هم بانکی نظام بهگذارند. است؛ شده مدرن برخالفطوریتدریج که

ایخاص(خدماتدادوستدپولیرابهمشتریانارائهها)ونهشعبهگذشته،تمامیشعببانک

مکانگسترشیافتهوبدوناینکهنیازبهجمی بنابراینمعنایزمانو جاییمکانیابهدهند؛

افرادبه یابرایمثالوسایلنقلیهمانندباشد، صورتمجازیبهسرمایۀخوددسترسیدارند.

کوتاه در ازهواپیما یا زمینبهطرفمقابلخواهندبرد اینطرفکرۀ از را ترینزمانافراد

مدرنیتهافرادراشویم.گذردمطلعمیطریقرسانه،ازوقایعیکهدرنقاطمختلفکرۀزمینمی

ازقیدمکانوزمانرهاکردهومحدودیتمکانیپیشینراازبینبردهاست.

هایاعتمادبهنظام هایانتزاعیازدیگرمفاهیممورداستفادهگیدنزاست.اعتمادبهنظام

برایممکن فاصلهانتزاعیضرورتالزم مکانیاست)گیدنز،-گیریزمانیشدنازجاکندگیو

عنوانیکنظامانتزاعیاعتمادینباشد،افرادپول(؛برایمثالاگربهسیستمبانکی،به۱384

سپارند.خودرابهبانکنمی

                                                           
1. disembedment 



۱05بارمصرف؛نمونۀموردیشهرتهرانالگویمصرفظروفپالستیکییک

 

هایمیدانی،رفتاروآوریدادهپرداز،پسازجمعدراینتحقیق،برمبناینظراتایننظریه

لوبررسیخواهیمکرد.بارمصرفپالستیکیتحلینگرشافرادرادرمورداستفادهازظروفیک

 شناسی روش
آوریکردیم.شایانهایموردنیازراجمعدراینتحقیقازطریقتکنیکمصاحبۀعمیق،داده

صورتتلفنیصورتحضوریوبرخیبههابهدلیلشرایطکرونایی،برخیمصاحبهذکراستبه

روکیفیاست،وشتحقیقپیشهایمجازیانجامشدهاست.ازآنجاکهریابااستفادهازشبکه

بارمصرفپالستیکیکشف،ووگوعمقذهنیتافراددررابطهبامصرفظروفیکازخاللگفت

شود.نگرشآناندراینزمینهبررسیمی

کالن تهران است. تهران شهر پژوهشما میمحدودۀ گفتزندگیشهریاستکه توان

افرادتحتتأثیرانواعرسانهمدرندرآنجریانداردوبیشترازهرشهری ایران، قراردر ها

مردتهرانیدربارۀموضوعتحقیقگفت صدزنو بنابراینبا سهمحوردارند؛ است. وگوشده

وگوهابودهاست:اصلیزیراساساینگفت

بارمصرفپالستیکیوتوضیحشرایطونحوۀاستفادهازآن؛چگونگیمصرفظروفیک .۱

نظروفازنظرافراد؛مزایاومعایبای .2

هاشدهاست.دادناینظروفبهسایرظرفدرصورتاستفاده،چهدالیلیموجبترجیح .3

گروه از مصاحبه مورد افراد ۱5هایسنیمختلف)از نگرش72تا تا بودند سالسن(

زیاداولویتمصرفتمامیگروه کهممکناستدرآمدکمیا ازآنجا هایسنیدریافتشود.

افرادبادرآمدمتوسطبه دراینتحقیق، تغییردهد، عنواننمونهانتخابظروفپالستیکیرا

هایعلومانسانیآموز،دانشجویرشتههایشغلیمتفاوتشاملدانشگروهشدند.همچنیناز

زیست جمله از پایه علوم خانهو کارمند، پزشکی، و مهندسی استادشناسی، آزاد، شغل دار،

شوندگانبودندکهتحصیالتآنانازدیپلمتادکتریرادانشگاهودبیر،افرادیدربینمصاحبه

دربرمی پساز پیادهگرفت. و مصاحبهمصاحبه متن نگرشکردن انواع مصرفها، درمورد ها

بندیشدودرنهایتازطریقتحلیلتماتیک،هرکدامازبارمصرفپالستیکیمقولهظروفیک

هاوتضادهاییکهدرآرایافرادوجودداردشده،چالشبندیانجامهابررسیشد.دردستهمقوله

رفتارافراددراینمیانمشخصشدهاست.برجستهشدهوتفاوتنگرشو

 های میدان یافته
شود.دراینمیاندردودهۀاخیر،شماریمیهایبیامروزهازپالستیکومشتقاتآناستفاده

بارمصرفجایگاهخودراازموقعیتفرودستیبهموقعیتیفرادستیتغییرظروفپالستیکییک
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چنانداده استفاند. گذشته، نوشیدنیبهکهدر و غذا ازظروفپالستیکیسرو خصوصدراده

نوعیتوهینبهمهمانازسویمیزبانتلقیمی درحالیمهمانی، کهاکنوناینموقعیتشد؛

هاطرفدارانزیادیدارد.اینکهچگونهتغییرکردهاستواستفادهازاینظروفدراغلبمهمانی

تیداردکهدرادامهبهآنخواهیمپرداخت.اماقبلموقعیتیکشیءتغییریافتهدالیلمتفاو

وگوهادراینتحقیقنشاندادکهتمامیازآنبایدبهایننکتهاشارهکنیمکهبررسیگفت

خصوصایکهمصرفغذا)بهمحیطیآنوتأثیراتمنفیافرادموردمصاحبهازمضراتزیست

بودنایندآگاهیکاملداشتندوازخطرناکگذارچربوداغ(دراینظروفبربدنانسانمی

دانستندهامیکردند.آنخصوصابتالبهبیماریسرطانمطلعبودندوبهآناشارهمیظروفبه

زیستکشدولطمۀزیادیبهمحیطهاطولمیکهبازگشتپالستیکبهچرخۀطبیعتسال

می فیلموارد طریق اغلباز آنان آگاهیدر این رسانههایکند. طبیعت، دربارۀ هایمستند

دستآمدهبود:هایمجازی،اخبارودوستانوآشنایانبهجمعی،شبکه
فیلممستندیدیدمکهدرآن،حجمزیادیازموادپالستیکیدردریاوضعیتآنرابحرانی
است طبیعت به آسیب و بیماری خطر، یادآور من برای ظروف این بنابراین بود؛ کرده

(.66)مصاحبۀ
شوندگانامااینآگاهیتأثیراتمتفاوتیبراینافرادداشتهاست.تعدادزیادیازمصاحبه

 کنند:باوجودداشتناینآگاهیهمچنانبهدالیلمتفاوتی،ازاینظروفاستفادهمی

درصدبرایطبیعتوسالمتیمضراستو70بارمصرف،استفادهازظروفپالستیکییک
(.29ناپذیراست)مصاحبۀحالاستفادهازآناجتنابدرصدمفید،امابااین30

بارمصرفازشستنظرفکنماثراتمنفیظروفیکایبهاینموضوعنگاهمیازهرزاویه
دهیموکمتراست؛چونهنگامشستنظرف،حجمخیلیزیادیآبآشامیدنیراهدرمی

 جاهای از خیلی که است حالی در همچنیناین ندارند. خوردن برای آب حتی کشور
و جانوران سببنابودیخیلیاز و طبیعتدارد مخربیبر آثار شوینده مواد از استفاده

(.34شود)مصاحبۀهایگیاهیمیگونه
می فکر و گیاهخوارم گوشتخدمتمهممن نخوردن با طبیعتمیکنم به تاتری کنم

 (.33ف)مصاحبۀبارمصرنکردنازظروفیکاستفاده

ایدرهنگاممصرفپالستیک،نسبتبهطبیعتوبدنشاناحساسگناهوعذاباماعده

کنند:هابهنسلبعدوطبیعتیآلودهباپالستیکفکرمیوجداندارند.آن
(.63گردد)مصاحبۀهنگاماستفاده،قدریعذابوجداندارم؛چونبهطبیعتبرنمی

اینظ از استفاده زبالهروفحسمیهنگام دیدن با و حالسرطانگرفتنم در هایکنم
(.64شوم)مصاحبۀپالستیکیدچاروحشتمی
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می غذا آن در که جنسظرفی شخصمن ظروفبرای مثالً است؛ مهم خیلی خورم
بخورموحسپالستیکیویک دوستندارمدرآنغذا بارمصرفمواردیهستندکهاصالً

هاحسخوبیندارم)مصاحبۀشودوموقعدورانداختنآنذاکممیکنمطعموکیفیتغمی
55.)

به یا متوسط حد در وجدان عذاب وجود با افراد دسته این از ظروفبرخی از ندرت

می اندکیبهپالستیکیاستفاده ولیتعداد زندگیاستفادههیچکنند، اینظروفدر عنواناز

آننمی از استفاده برابر در یا بنابراینمیمقاومتمیکنند باکنند؛ مواجهه در را توانافراد

بارمصرفپالستیکیبهچهاردستهتقسیمکرد:ظروفیک

افرادیکهمصرفبسیارزیادیدارند؛ .۱

کنند؛طورمتوسطروزانهازاینمحصوالتاستفادهمیافرادیکهبه .2

کنند؛همیندرتازاینظروفاستفادافرادیکهدرشرایطاضطراریوبه .3

کنند.افرادیکههرگزازاینمحصوالتاستفادهنمی .4

توانبهسهدستهتقسیمکرد:نوعمصرفرانیزمی

مصرفروزانهدرزندگیروزمره؛ .۱

مصرفدردورهمی،مهمانی،نذری،مراسم)تولد،عروسیوعزا(؛ .2

 نیک.مصرفدرمسافرتوپیک .3

یک سفرۀ مانند اقالمی شامل ظرف وبارمصرف، قاشق غذا، حمل ظرف کاسه، بشقاب،

معدنیونوشیدنیازچنگالولیوان،کیسۀپالستیکیبرایحملخریدازمغازهوبطریآب

کنندگانبهآناشارهشد.هاتوسطمصرفجملهموادیهستندکهدرمصاحبه

 شوندگان بارمصرف پالستیکی نزد مصاحبه دالیل استفاده از ظروف یک
بندی،دالیلاستفادهازاینظروفراذکرکنیم،هااگربخواهیمبااولویتمصاحبهپسازبررسی

ترتیبمواردزیرازبیشتربهکمتربهشرحزیراست:به

 وشویظروفوجادادنآندرراحتبودناستفادهازاینظروف،ازجملهحذفشست

کردنعدمنیازبهپاکنیکوسفروخصوصدرپیککردنبهآشپزخانه،آسانیدرحمل

کردنسبزی؛سفرهبعدازخوردنغذایاهنگامپاک

 طلبی؛تنبلیوراحت

 بهداشت؛ 

 بعدازیکباراستفادهسادهوامکانارزان پذیربودناینظروفکهدورانداختنآنرا

کند؛می
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 کردناست؛پذیریآنکهدرهرسوپرمارکتودرهرشهرودیاریقابلتهیهدسترسی

 هایباالیدهنفر،مراسمونذری؛امکاناستفادهدرتعدادزیاددرمهمانی

 گرایی،عادتواجبار.سبکزندگی،مصرف 

ترتیبدرموردهرکدامباذکرچندمصاحبهدرادامهتوضیحخواهیمداد.کهبه

 رابطه با جنسیت و خانواده
دلیلبیزاریازفرادندارد.زنانبهایدرمیزانمصرفاینمحصوالتتوسطایناجنسیترابطه

بهشست دلیلعدمهمکاریدرکاروشویظرفبهاینمحصوالتتمایلدارندومردانمعموالً

شست هنگامیخانگیو و مصرفاینمحصوالتنیستند سر تنهاوشویظروفمانعیبر که

میزندگیمی راهگشا بسیار اینمحصوالترا تکنند، افرادیکه زندگیمیدانند. کنند،نها

ازخانوادهزندگیمی دور مصرفروزانۀبسیاربیشترینسبتبهیعنیمجردهستندو کنند،

وشویظروف،قبالًخانوادهاینکارکنند؛زیرابرایشستافرادیدارندکهباخانوادهزندگیمی

انجاممی جبراندادهاستودرشرایطفعلیظرفیکرا اینمیبارمصرفآنکمکرا کند.

خصوصبیندانشجویاندختروپسردرخوابگاهرایجاست:رفتاربه
نمی باشماستفاده خانواده کنار چنگالواگردر قاشقو از باشمزیاد تنها ولیاگر کنم،

،مردمجرد(.52کنم)مصاحبۀبشقاباستفادهمی
شستننداشتنوحوصلۀظرفنداشتندلیلدانشجوبودنودرکنارخانوادهنبودنووقتبه

،مرددانشجو(.44کنم)مصاحبۀدرخوابگاهخیلیاستفادهمی
کنم،ولیخیلیزیاد؛بستگیبهمیزانظرفتمیزموجوددراتاقدارد.تاباشداستفادهمی

شودزیرخروارهاظرفآورم.اینظروفباعثمیبارمصرفرومیوقتینیستبهظروفیک
نر بین از یکنشسته سفرۀ گاهی میویم. پهن را سروبارمصرف غذا رویهمان و کنیم

،زندانشجو(.33کنیم)مصاحبۀکنیم؛چونیکبشقابشستهپیدانمیمی

نذریومسافرتوپیکهاامابیشتردرمهمانیمصرفمهمخانواده مراسم، نیکاستوها،

خانواده خانگیکهغیرپالستیکیهستنداستفادههایغذایهادرزندگیروزمرهازظرفمعموالً

بارمصرفوکیسۀپالستیکیبرایخریدیافریزکردنموادغذاییکهدرجزسفرۀیککنند.بهمی

شوند.صورتروزمرهمصرفنمیگیرند،بقیۀاقالمبههاهرروزمورداستفادهقرارمیاکثرخانواده

 طلبی رابطۀ شغل، راحتی و راحت
تواندعاملمهمیدرمصرفاینخصوصبرایزنانمیبودنبهشدشاغلیمیبینهرچندپیش

نتایجنشاندادزنانخانهدلیلصرفهمحصوالتبه دارنیزبسیارراغببهجوییدروقتباشد،
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شاغلو تفاوتایناستکهدالیلمصرفبینافراد تنها اینمحصوالتهستند. از استفاده

غیرشاغلمتفاوتاست:
کنم؛چونتمیزکردنسفرهبرایمسختاست.اگربارمصرفهمیشهاستفادهمیسفرۀیکاز

آن مایلبودماز چونظرفبقیۀظروفهمهزینهنداشت، استفادهکنم؛ شستنسختها
،زن30ترند)مصاحبۀکندواینظروفبهداشتیاستوظرفشوییهمظرفراتمیزنمی

دار(.خانه
ظرفبه میدلیلراحتیو اینظروفاستفاده ظروفمثلنشستناز سایر از البته و کنم

دار(.،زنخانه3۱تراست)مصاحبۀچینیوآرکوپالبهداشتی
راحت برای که جایی تا میمن هم اوقات گاهی البته موافقم. باشد کار بینمترکردن

رندواستفادههایچینیوکریستالخیلیزیباتبارمصرفیهستندکهازظرفهاییکظرف
بهمی اگرایناستفاده فکرنمیکنمو نباشد، وجودبیاوردکنممشکلخاصیبهطورمکرر

دار(.،زنخانه35)مصاحبۀ
شدنغذاالزمنیستظروفرادرجایوشوندارندوپسازتمامهانیازبهشستاینظرف

کردنسبکدوبرایحملکننشوندوجاییرااشغالنمیخاصیگذاشت؛دورانداختهمی
دار(.،زنخانه37هستند)مصاحبه

بودناینظروفوهمچنینچونزمانکمیدارمواینظروفباعثسهولتدربهداشتی
کندکنم.درجهانامروزبسیاربهانسانکمکمیشوند،بسیارزیادازآناستفادهمیکارمی

،زنکارمند(.3)مصاحبۀ
غلهستیموفقطجمعهروزتعطیلماستوبهپیشنهادهمکارانممنوهمسرمهردوشا

مهمانی در که است یکیکسالی ظروف از هفته آخر میهای استفاده کنیمبارمصرف
،زنشاغل(.97)مصاحبۀ

مصاحبه تمام در راحتتقریباً موضوع به است.ها شده اینظروفاشاره از بودناستفاده

وشویراحتیموضوعشستنرابرایافرادفراهمکردهاستکهبهبارمصرفاینامکاظروفیک

نیکحلشود.کارهاییکههرکردنظروفدرسفروپیککردنسفرۀغذاوحملظروف،پاک

هاحجمزیادیازشوند.اینظروفدرمهمانیروزبرایچندباردرزندگیهمۀافرادتکرارمی

خصوصبرایزناندرایرانکهکند.اینموضوعبهذفمیکارکردنوجداماندنازمهمانیراح

مسئولیتاصلیکارخانگیرابهعهدهدارند،بیشتراهمیتدارد.درادامهبهچندمصاحبهکهبا

کنیم:انداشارهمیجزئیاتاینموضوعراتوضیحداده
کندیدورمیبراستوچندنفرراازمهمانشستنزمانهایخیلیبزرگ،ظرفدرمهمانی

هایکثیفنیکبعدازبازگشتبهخانهباآنحجمازخستگی،شستنظرفیاهنگامپیک
(.32بارمصرفاست)مصاحبۀترینراه،استفادهازظروفیکدشواراستوبهترینوراحت
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شوییبازشستنباماشینظرفهاراحتاست؛چونظرفاستفادهازاینظروفدرمهمانی
(.35هایخودشرادارد)مصاحبۀهمدردسر

می باقی غذایم از مقداری و هستم خانه از خارج که استفادهزمانی ظروف این از ماند
جاییاست.ترازسایرظروفازلحاظجابهکنم.دراینمواقع،استفادهازاینظروفآسانمی

به مسافرت در کمهمچنین یکدلیل ظروف دردسرتربودن آنبارمصرف از هاپالستیکی،
(.42کنم)مصاحبۀاستفادهمی

نمی استفاده خانه مهمانیدر در اما میکنم، استفاده بههایشلوغهمیشه نیاز زیرا کنم؛
کردنسبکاستشودوبرایحملشدنغذادورریختهمیوشونداردوپسازتمامشست

(.76)مصاحبۀ
است.درمهمانیونذروجشنباعثتسهیلکندوراحتوشویظرفراحذفمیشست

(.2شود)مصاحبۀامورمی



هادردورانمدرنتعبیرطلبیوتنبلیآدمدلیلراحتاینراحتیازنظربسیاریازافراد،به

 شدهاست:

انگاریاستفادهخیالیوسهلدلیلتنبلی،بیکنیمبهحداقلبرسانیم،ولیگاهیبهسعیمی
(.۱8ۀشود)مصاحبمی
رومکنم؛مثالًوقتیازخانهبیرونمیطلبیوشرایطدورانمدرناستفادهمیدلیلراحتبه

خرم،ولیهنگامدورانداختنبطریمعدنیمیبطریآب4ومدتطوالنیبیرونهستم،تا
(.33عذابوجداندارم)مصاحبۀ

نیبابتشکستنظروف.درنیازیازشستن،نداشتننگراراحتیاستفادهودورانداختن،بی
کنندوبهیکهنجارتبدیلشدهتراستفادهمیتروشیکهایمهمازانواعمحکممهمانی

(.53است)مصاحبۀ

بودناینکالساصطالحبیشستندرمهمانیوبهنبودنظرفهمچنینچندنفربهشایسته

کاردرمهمانیاشارهکردند:
(.32کالسیاست)مصاحبۀشستندرمراسمبهنوعیبیظرف

 بهداشت
ترازبارمصرفبهداشتیوگوباافرادنشاندادکهدرذهنافراد،ظروفیکدراینتحقیق،گفت

برایمثالازظرفدررستورانگرفتهتاظروفیکهدر مابقیظروفخارجازمنزلهستند؛

هایوشیدنیکهدرهیئتشوندوچایوننذرییااعیادمذهبیدرشهربینمردمتقسیممی

می توزیع آنمذهبی هستند. جمله آن از بهشوند، معتقدند شرایطیهمچونها خصوصدر
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استکان،قاشقوچنگالوبشقاببارمصرفبهپاندمیکرونابهتراستازظروفیک جایمثالً

بیماری انواع که شود غیرمذهبیاستفاده مراسممذهبیو انواع جمعیتهایعفونیبیندر

منتشرنشود:
تراست.نشستن.البتهازسایرظروفمثلچینیوآرکوپالبهداشتیدلیلراحتیوظرفبه

بههمیندلیلبهنظرمناینظروفجایگزینیندارندوبرایمسافرتوبیرونازخانهبهتر
(.42هانیست)مصاحبۀنکردنآنازدیگرظروفهستندولزومیبهمصرف

ددیگریهموجودداردوآنمسئلۀبهداشتاستکهدرجاهایخیلیشلوغمثلالبتهمور
 (.55کند)مصاحبۀایپیدامیهایعمومیاهمیتویژههاومکانهیئت

رستورانمصرفظروفیک بهداشتیبارمصرفدر غذاها آن در چونکسیقبالً است؛ تر
(.26نخوردهوازآناستفادهنکردهاست)مصاحبۀ

محیطیمضراستمعتقدمبایداستفادهشود،ولیازنظرزیستخصوصنظربهداشتیبهاز
(.59روهستیم)مصاحبۀودرجهانبابحرانپالستیکروبه

بیماری از حالیاستکههمۀافراد زابودناینظروفهنگاممصرفغذایداغوایندر

دهد.امادربودناینظروفرانشانمینوعیغیربهداشتیچربنیزمطلعهستندکهدرواقعبه

بیماری انتشار از استکه اصولی رعایت معنای به بهداشت افراد، اکثر عفونیذهنیت های

درنتیجهایجادبیماریبه شودووسیلۀپالستیکامریغیربهداشتیتلقینمیجلوگیریکند.

تفادهازآندرجامعهاست.بودناینظروفازدالیلاصلیاسهمچنانازنظرآنانبهداشتی

اینظروفحتیمی کردندکه اینموضوعاشاره بهسالمتانسانبرخیحتیبه توانند

چهبهلحاظبهداشتیوچهبهلحاظرساندنآببهبدنازطریقدسترسیبه کمککنند.

رسانندحسخوبیدارند:معدنیوازاینکهازاینطریقآببهبدنشانمیآب
امکهممکناستبدباشد.یکامرروتیندرزندگیاستودرکلحسمفکرنکردهتااالن

وقتیآب مثالً اینظروفمثبتاست؛ حسمیمعدنیمصرفمیبه بسیارکنم، کنمکار
(.2۱کنمکهدرشلوغیکاربهفکربدنمهستم)مصاحبۀخوبیمی

 بودن اقتصادی
ظروفیک از استفاده دالیلعمدۀ از ارزانبیکی بهارمصرفپالستیکی، است. آن دلیلبودن

دورانداختنودرواقعیکارزان اینکردنآنامکانبارمصرفبودناینظروف، پذیرشدهاست.

عنوانبارمصرف،افزایشقیمترابهقدرمهماستکهمخالفاناستفادهازظروفیکمسئلهآن

نمعتقدبودنداگرقیمتاینظروفافزایشحلجلوگیریازمصرفآنپیشنهادکردند.آناراه

هایپالستیکیخصوصدرموردکیسهیابد،میزانمصرفآنکاهشخواهدیافت.اینمسئلهبه
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هارایگانگیردبسیارصادقاست.اگراینکیسهصورترایگاندراختیارمشتریقرارمیکهبه

آن از پرداختپولبرایاستفاده به مجبور افراد و راهنبود ازحلبودند، استفاده هاییمانند

شد.تراجرامیایسریعکیسۀپارچه
طبیعتآسیبمی بهاینظروفبه اما میهزینهدلیلکمزند، راحتیاستفاده شودبودنو

(.5۱)مصاحبۀ
نیازیازحملحجمزیادیظرف،نداشتنمسئولیتدرقبالاینظروفدسترسیراحت،بی
هایآناستاماتربودننسبتبهمدلگیاهیآن،ازمزیتتآنوارزانودورانداختنراح

(.52برایطبیعتمضرند)مصاحبۀ

شود،گذاربرایناقالمتعریفمیهاییکهتوسطنهادهایدولتیوقانوناینجاستکهتعرفه

توانددرمیزانمصرفمؤثرباشد.می

 پذیری دسترسی
توانبهاینظروفدستیافت.بههمینایازهرشهریمیاینروزهادرهرسوپرمارکتمحله

دلیلتهیۀآنکارسختینیست.ازآنجاکهنیازینیستبهجایخاصیبرایتهیۀآنمراجعه

روندبدونآنکهالزمباشدظرفیبههمراهداشتهباشند؛شود،افرادباخیالراحتبهسفرمی

شود.هماینظروفیافتمیدانندحتیدرجاهایدورافتادهچونمی
کردنشایدباعثاستفادۀکمترشود؛چونهمارزانوهماند،ولیدرصورتگرانمردمآگاه

(.29آید)مصاحبۀدرهرسوپرمارکتدردسترساستوراحتبهدستمی

 های باالی ده نفر، مراسم و نذری امکان استفاده در تعداد زیاد در مهمانی
خانوادهدرحمایتازافرادچهبهلحاظاقتصادیوچهدیگروجوهزندگی،روابطدلیلاهمیتبه

رسند.هرچندخانوادۀگستردهبهسیاقسابقوجودخویشاوندیبسیارمهموالزمبهنظرمی

شدنجامعه،خانوادهنیزدستخوشتغییراتمهمیشدهاست،هنوزدرنداردودرجریانمدرن

ساالرشهریدرزندگیافرادبیشترایتسیستمخویشاوندیازنظامدیوانبسیاریازموارد،حم

می برایحفظشبکۀخانوادگیدورهمیدیده دیگرشود. عزاداریو عروسی، مراسمتولد، ها،

خانواده از بسیاری در هنوز زیاد، تعداد با نذری میمناسکمانند برگزار شکلها اما شوند.

 اولاینکهبرخیاعمالمانندشستنبرگزاریمراسمدستخوشدو است. اساسیشده تغییر

کرایه اینکه دوم است. شده حذف بود مراسم از جزئی گذشته در که ازظرف ظرف کردن

قرض یا همسایهسمساری از ندارد.کردن وجود امروزه بود متداول بسیار گذشته در که ها

استقبالدرمراسماستکهکارهارابارمصرفیاستکهبسیارموردجایگزینهردوظروفیک

 آسانکردهاست:
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هاست.نیکومهمانیوجشنبارمصرفمنزمانمسافرتوپیکمواردمصرفظروفیک
ریزدوازطرفیشود،ترکیبرنگیظروفداخلخونهبههممیچونوقتیجمعیتزیادمی

برایهمینازظروفیکگاهیظرفکممی یوانوظروفشیرینیبارمصرفیمثللآورم.
(.۱5کنمکهضررکمتریداشتهباشد)مصاحبۀهااستفادهمیکنم.ازکاغذیاستفادهمی

بهنظرمیکیازعواملمؤثرومهم،سبکزندگیوتغییراتفرهنگیاست؛برایمثالقبالً
ازهمسایه50ایاگرخانه اییاکسدیگریقرضنفرمهمانداشتوظرفکمداشت،

هاستازفرهنگماحذفشدهومننوعیحتیاگرکهاینموضوعسالگرفت؛درحالیمی
هایممتفاوتباشد.قبولکنمظرفازهمسایهقرضبگیرم،بازهمحاضرنیستمرنگظرف

دهدکهآدمکلیظرفداشتهباشدواینمهمانیهایکوچکامروزیایناجازهرانمیخانه
بارمصرفبااینشرایطبهترینگزینۀممکناست.کهظرفیکنفرهسالییکباراست50

ظرف چون هست؛ راحتهم طرفی دارداز خودشرا دردسرهای هم ماشین با شستن
(.4۱)مصاحبۀ

 گرایی، عادت و اجبار سبک زندگی، مصرف

طشوندگانکهاتفاقاًمخالفاستفادهازاینظروفهستند،معتقدنددرشرایبسیاریازمصاحبه

ایجزاستفادهروهستیم،گاهیچارهامروزیکهباسبکزندگیمتفاوتینسبتبهگذشتهروبه

ازاینظروفنداریموحتیاگرنخواهیم،مجبوربهاستفادهازآندرزندگیروزمرههستیم؛

بارمصرفینخریموهمچناندرمهمانیازهمانبرایمثالاگرتصمیمبگیریمهیچظرفیک

نیکوسفربازهمبهروشپیشینرویبیاوریم،بازهمیمیاستفادهکنیمیادرپیکروشقد

بندیبریمظروفپالستیکیاستکهبرایبستههاییکهروزانهازخانهبیرونمینیمیاززباله

کهبهایم.یاهنگامیموادغذاییهمچونظرفشیر،ماستونوشیدنیازمغازهخریداریکرده

اینظروفیکزدیکانیمیمهمانین از نوشیدنیاستفادهرویمکه و غذا بارمصرفبرایسرو

کنندچهبایدبکنیم؟می
با-چهبخواهیموچهنخواهیم-ببینزندگیمنوتووهرکسدیگریدردنیایامروز

اندوبارمصرفگرهخوردهاست.اینظروفبخشیاززندگیماشدهپالستیکوظروفیک
خی وقتحتی آنلی از برایاستفاده تصمیمها انتخابو برای فرصتی نیستوها گیری

آنبه به خودکار وابستهطور مثلبطریآبمعدنیها میایم؛ طولروز در خریموایکه
غذایفستفودیاستفادهمی خوریمیانوشیدنیخنکیکهازکنارایکهمیکنیمیامثالً
ایبرایفرارازاینظروفنداریمشودگفتماچارهم.عمالًمیخوریگیریمومیخیابانمی
(.37)مصاحبۀ
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دیگری)اکثرمصاحبه گروه درزندگیروزمرۀخوداما اینظروفرا از استفاده شوندگان(

جایزمی آنانکامالً دانندوایننوعمصرفدرزندگیآنانبهنوعیهنجارتبدیلشدهاست.

بتنیبرلذتازلحظاتزندگیبااینظروفبیشترمیسراست:معتقدندسبکزندگیم
زند،ولیمهمایناستکهتوچطوریاززندگیلذتببریوسبکبهطبیعتآسیبمی

رسمدانیکهمناکثروقتمرادانشگاهوبیرونمووقتیمیزندگیتوچطوراست.خودتمی
فراهم و شکمم سیرکردن بر تالشم خوابگاه، اجازهکردن قطعاً و است استراحتم شرایط

کارهاییمثلظرفنمی باشمدهم استراحتکافینداشته و کند محدود را شستنزمانم
(.34)مصاحبۀ

بهاینمعناکهدربستریکلذتاززندگیرامی تواندرنحوۀمصرفنیزمشاهدهکرد.

مصرف ظرفجامعۀ عطشداشتن و تشنگی مهماگرا، در متفاوت )مانندنیهای متعدد های

شود.ازبخشاستودرنهایتبهضرورتتبدیلمیپوشیدنلباسمتفاوتدرهرمهمانی(لذت

هایمتفاوتازلحاظاقتصادیبرایآنجاکهامکانخریدنظروفکریستالجورواجورباطرح

است؛برایصرفهبهاینطبقهمیسرنیست،استفادهازاینظروفبهاینمنظورمیسرومقرون

هاولوازمتزئینیمراسم،یکطرحخاصدارند:مثالدرهرتولد،ظرف
هازندگیامروزودنیایمدرناست؛مثالًکلمصرفخبزمینۀاصلیاستفادهازاینظرف

دهد،ولیخببرایبقیههایمختلفتشکیلمیهاینوشیدنیمنراغذاهایآمادهوبطری
آدم که راحتی آن کنار میدر خودشان برای وها کالس مسئلۀ حدی تا خواهند

ازجشنشدروهمچشم مدشدهتولدهرکسکههست،بایدحتماً چشمیهمهست.مثالً
برای که حتیظرفیهم حالیاستکه ایندر عکسپستکند. و اینستاگرامشفیلم

تممهخوردنکیکشانگذاشته کیکیا رنگشبایدبا مثالً شانستمانیاندمهماستو
بارمصرفاستوموارددیگریکردنهمانظروفیکباشدکهگزینۀراحتبرایاینست

(.54مثلهمینموضوع)مصاحبۀ

فرادستاینضرورتمصرف موقعیتفرودستبه از ظروفپالستیکیرا گراییاستکه

چنان است؛ کرده میتبدیل زده معمولی برچسب چینی ظروف به حتی ظرکه و وفشود

برایچشمبارمصرفپالستیکیدریکموقعیتفرادستیبهظرفیک چشمیووهمهاییزیبا

 اند:جویینسبتبهدیگرانتبدیلشدهنوعیبرتری

هاستکهکنمدومسئلهدراینموضوعاهمیتداشتهباشد:یکیشیوۀزندگیآدمفکرمی
کوتاه هایختمکهپذیراییراانمراسمشدنزمتغییرکردهووقتمحدودتریدارند؛مثالً

آورندوموردبعدیورودکنندوافرادباخودشانبیرونمیبندیمیهابستهداخلاینظرف
بودنسطحفرهنگقلمدادکالسیوپاییناینظروفبهحوزۀفرهنگاستواینکهدیگربی

(.6۱شودکهدرمراسمیازظروفمعمولیاستفادهشود)مصاحبۀمی
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هایچینیوکریستالخیلیزیباترند)مصاحبۀبارمصرفیهستندکهازظرفهاییکظرف
۱0.)

(.۱3کنم)مصاحبۀهایمتنوعاستفادهمیهایشیکبارنگازسفره

 گیری بحث و نتیجه

بارمصرفپالستیکیاستفادهطورکهدیدیم،افراددرقالبیکرفتارهمگانیازظروفیکهمان

خوردند،بدونقیدازیکلیوانمشترکشربتمیالًدرمناسکمذهبیآزادانهوبیکنند.قبمی

بارمصرفدهندازلیوانیکبودنیانبودنآنفکرکنند.،اماامروزهترجیحمیاینکهبهبهداشتی

بهداشتی میکه نظر به برزنتر و کوی هر سر پیش، دهه چند همین کنند. استفاده رسد

آنهاییبهآبخوری در داشتکه وجود سقاخانه لیواننام کاسهها یا برنجیها یا هایمسی

نوشید.بعدهاهرفرددرکیفخودیکلیوانکوچکهاآبمیآویختهبودوهررهگذریباآن

ایهایامروزی،بستهخوریصورتبهداشتیاستفادهکند.درآبداشتکهازاینمنابعآببه

آنآبمیبارمصرفهستلیوانیک با دورمیکههرکسفقطیکبار آنرا اندازد.خوردو

همآب افراد بطریبسیاریاز جایگزینآبخنکسقاخانهمعدنیدر یاهایپالستیکیرا ها

بهنقلازنشریۀنشنالجئوگرافیهاکردهآبخوری اولینباردرروز۱980دراواخردهۀ۱اند. ،

کردند.بعدازایننمایش،بااینکهمعدنیدردستشانحملمیهابطریآبمدنیویورک،مدل

معدنیبخشفرعیایننمایشبود،بهیکرفتارفرهنگیتبدیلشدکهبرایداشتنحملآب

عنوانیکرفتارمعدنیبهپوستسالمبایدهمیشهآببههمراهخودداشتهباشیموحملآب

اینرفتارهنگامیمتمدنانهتلقیمی معدنیمزینبهجواهربهلباسدرهایآبکهبطریشد.

تریبرلزومدالربهفروشرفت،توانستتأثیرعمیق2000یکفشنشوتبدیلشدوبهقیمت

استفادهازآندرجامعهبگذارد.

متمدنانه نظر به رفتارهای بهچنین که را رفتارهایگذشتهای جایگزین جامعه در مرور

تواندرموارددیگریازمصرفاند،میواسطۀهمینبرداشتتغییردادهرابهاندوعاداتماشده

اینظروفنیزپیگیریکرد.درگذشته،چهدرمنازلخصوصیوچهدریکمراسم،غذادر

تدریجبشقابخوردند،امابهشدوهمهبادستغذامییکسینیبزرگوسطسفرهگذاشتهمی

کمچنگالوکارددرکناربقیۀاقالمسفرهقراررهاضافهشد.کموقاشقبهمجموعۀظروفسف

سفره اغلبپارچهگرفتند. ولیکمها بهسفرهایبودند، هایپالستیکیدادند.کمجایخودرا

ترند،تبدیلبههایشلوغبااینتوجیهکهبهداشتیبارمصرفغالباًدرمهمانیامروزهظروفیک

شده سفره اصلی سفرهانظروف یکد. جایگزینهای حال در هم پالستیکی شدنبارمصرف

                                                           
1. https://www.nationalgeographic.com/environment/article/plastic-bottles 



 ۱400،پاییزوزمستان22پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱۱6

 

سفرهبه پارچهجای پاکهای گویا چون هستند؛ پالستیکمحکم یا رفتاریای سفره کردن

درگذشتهزن بعدازجمعشایستهبعدازمهمانینیست. شدنسفرهدرکنارجویآبیاها

شدند.امروزهباوجودظرفشوییتنمیشسحوضدرحیاطوبعدهادرآشپزخانهمشغولظرف

شستندرمهمانیخانوادگیودرهنگامنذر،بارمصرف،ظرفهاییکدرمنازلیاوجودظرف

برایمراسمتولدیککودک،فروشگاهدرحالتبدیل هاییشدنبهرفتاریغیرمتمدنانهاست.

فروشند؛محصوالتیئینیمیبارمصرفرادرکناروسایلتزوجوددارندکهانواعمحصوالتیک

رنگپرزرق با میبندیوبرق را بزرگساالن البته و کودکان دل که متفاوت کمترهای ربایند.

اماچگونهمی توانتولدیاستکهازاینمحصوالتکهاغلبپالستیکیاستاستفادهنکنند.

چنینوضعیتیراتوضیحداد؟

ابزارهای از یکی ازجاکندگی، گیدنزی پدیدۀمفهوم دربارۀ آن کاربرد مفهومیاستکه

چنانهاییمیبصیرت«بارمصرفیک» گیدنزمعتقداستدهد. کهدربخشنظریمقالهآمد،

فرایندمداومکندهفرایندمدرن مکانوبازاستقراراین-شدنمناسباتاجتماعیاززمانشدن،

مانندخط،نقشهوساعتگرفتهمناسباتدرسطحیدیگراست.ازاختراعاتبسیارقدیمیبشر

تواندرهایاجتماعیرامیهایبسیارپیشرفتۀامروزیمانندموبایل،اینترنتوشبکهتافناوری

پیش رخدادهایجهانقالبفرایند خط، پیشاز بازجایابیتحلیلکرد. ازجاکندگیو روندۀ

درحافظه آنتوانستندثبتشونهایحاضرانبودکهمیانسانیتنها درحضوردو تنها را ها

شدبهاشتراکگذاشتومنتقلکرد.باپیدایشمی«حضورهاهم»یکدیگروبرایجمعمحدود

خط،رخدادهااززمانومکانوقوعشانگسستندوتوانستندبرایهمیشه)یابرایمدتیبسیار

اپیدایشخط،رخدادهاترتثبیتشوند.بهبیانگیدنزیبتر(وبرایجمعیبسیاروسیعطوالنی

مکانوقوعشانکندهشدندودرسطحیدیگربازاستقراریافتند.الزمبهتوضیحاست-اززمان

شدنمکانوزماننیست؛بلکهازجاکندگیوبازجایابیاست؛مثالًاهمیتکهاینبهمعنایبی

درحالی اما بود، ازجاکندگی در بزرگی صنعتچاپتحول چاپظهور پیشاز وکه تکثیر ،

برداریازمتونتنهابهیکقلموجوهروابستهبود)بهعبارتی،وابستگیاندکیبهمکاننسخه

چاپکتاب گرانداشت(، تشکیالتمفصلو به وجهیها از است)که وابسته قیمتچاپخانه

دیگر،ازقضاوابستگیشدیدتریبهمکاندارد(.

بارمصرفنگریست؟توضیحاینمطلبرادۀیکتوانبهپدیازاینموضعنظریچگونهمی

مثابۀتوانبهکنیم.ظرفرامیبارمصرف)کهموضوعمقالۀحاضراست(محدودمیبهظرفیک

تنهادرچنینمکانیممکناست.به«مکان» تلقیکرد:مکانجاگرفتنغذا.مصرفغذاعمالً

ظرفغذاهستیم.درگذشته،اینمکانعبارتدیگر،مابرایغذاخوردنوابستهبهمکانیبهنام

تر،آشپزخانه(.ظرفهرجاییدرکوچهطورخاص)ظرف(،بهمکانیدیگروابستهبود:خانه)وبه
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نمی یافت خیابان )درو خانه از بیرون که غذایی تهیۀ برای بود. خانه ظرف، مکان و شد

شد.درغیراینصورتهمراهبردهمیایدیگرو...(پختهشدهبود،بایدظرفرستوران،درخانه

شدغذارادرمحلخورد.فقطمی

هایغذایبیرونازخانه،رستوراناست.درگذشته،غذاییکهدررستورانیکیازموقعیت

می میخورده اضافه اگر همانشد، میآمد، رها کمکظرفیکجا به امروزه بارمصرف،شد.

را«بردناضافۀغذا»بارمصرفهنجارکهظهورظرفیکلبآنبرند)جااضافۀغذاراباخودمی

شدهمتغییردادهاست.درگذشتهباخودبردناضافۀغذارفتاریبسیارزشتوناپسندتلقیمی

شود(.کهتنهاازمتکدیانممکنبودسربزند،اماامروز،رفتاریبسیارعادیوجاافتادهتلقیمی

 رفتار از بیرون«ذایاضافهباخودبردنغ»غیر پدیدۀ ایاستکهبهکمکظرفبرپدیده،

هاییرارایجکردهاستکهبارمصرفممکنشدهاست.اینپدیدهشکلجدیدیازرستورانیک

بریدرواقعکنشپختنوکنشهاکنشخوردنبهمکانرستورانوابستهنیست.بیروندرآن

کرده بهلحاظمکانیازهمجدا را پدیدۀبیرونخوردنغذا بریدرواقعشکلیاستازاست.

زمانکنده از خوردن رفتار بازجایابی-شدن و آن سنتی زمانمکان در متفاوت-اش مکانی

طورکلیحذفعنوانمکانپختغذابه)بدیهیاستاینبهمعنایآننیستکهآشپزخانهبه

بلکهبهمعنایآناستکهکنشخوردنبهلحاظمکانی باشد، ازآشپزخانهگسستهوشده

ترازقبلشدهاست(.سیال

هاییاستکهدرآن،غذادرجاییبیرونازخانهپدیدۀغذاینذرییکیدیگرازموقعیت

گیرندگانوهمبارمصرف،همگرفتنغذاینذریبراینذریقراردارد.پیشازظهورظرفیک

رفتوبهخانهبودکهبایدازخانهمیدهندگانوابستهبهظرفیتوزیعغذاینذریبراینذری

نمیبازمی نداشت، همراه ظرفی خود با خانه از که رهگذری نذریگشت. کهتوانست را ای

نذری بگیرد. افتاده گذارش به نمیتصادفاً هم بهدهنده باید که ظرفی بدون توانست

بارمصرف،بفرستد.ظرفیکتراشبازگردد،غذاینذریرابهجاهایدورتریاناشناسآشپزخانه

شودوهمراهباآنرفتارگسلد.گویاپیوندغذابامکانشگسستهمیپیوندظرفبامکانشرامی

تواندهرغذاییراکهبهآنبارمصرف،هررهگذریمیشود.باظرفیکخوردنازمکانجدامی

براستیاپزندۀستورانیکهبیروناعمازپزندۀغذادرر-ایخوردباخودببرد.وهرپزندهبرمی

خواهدبفرستد.تواندغذایخودرابههرجاییکهمیمی-غذاینذری

هایعروسییابارهایپرتعداد،اعمازعمومییاخصوصی)مانندجشنهایامراسممهمانی

اتتوانازطریقآن،ازجاکندگیمناسبهایمذهبی(موقعیتدیگریاستکهمیعامدرمراسم

بارمصرفنشانداد.درگذشته،مناسباتخوراکوواسطۀظرفیکانسانیحولغذاخوردنرابه

کردنتعدادیکافیازانواعالزمظروفبود.درطولنوشاکهمراهبااینمراسم،نیازمنداجاره



 ۱400،پاییزوزمستان22پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱۱8

 

شدکهآسیبنبینندیاگمنشوند.پسازمراسم،ظروفبایدمراسمبایدازظروفمحافظتمی

بهعبارتدیگر،شدوبهمکاناصلی)جاییکهازآناجارهشدهبود(بازمیشستهمی گشت.

مناسباتخوراکونوشاکدراینمراسمدرقیدمکانیبهنامظرفغذابودوخوداینظروف

بارمصرف،کلشد.بهمددظرفیکدرقیدمکانیکهبایدازآنجاآوردهوبازبهآنجابردهمی

م سیالاین مراقبتناسباتبسیار و نگهداری نیازمند مراسم طول ظروفدر است. شده تر

خاصینیست.پسازمراسمالزمنیستبهجاییبازگردد.وجوداینظروفحتیخودکنش

آیدکهعملخوردندرهایمراسمگسستهاست.امروزبسیارپیشمیخوردنراازسایربخش

درشخودمکانمراسمانجامنمی غذا پسازخاتمۀخودمراسم، درمراسممذهبی، مثالً ود؛

خواهندبخورند.شودتاباخودببرندوهرجاکهمیبارمصرفبهمشارکاندادهمیهاییکبسته

آیدوالزمنیستبهجاییبازگردد.بارمصرف،وابستهبهجایینیست.ازجایینمیظرفیک

آید)همراههرغذاییحاضراست؛وجودمیاست.درلحظهبهمکانیمکاناستودرواقعهمهبی

بر،چههنگامتوزیعغذاینذریوبردنغذایاضافی،چهدربیرونچهدررستورانموقعهمراه

رود)پسازمصرفغذا،بالفاصلهمعناوموضوعیتچههرجایدیگر(ودرلحظهازبینمی

شود(.الزمنیستشستهشودوسرجایمنهدممیدهدودرسطلزبالهخودراازدستمی

خودبازگردد.

توانبخشیازنظامبارمصرف(رامیبارمصرف)وازجملهظرفیکبهاینترتیبپدیدۀیک

چهرهبهسطحبهتر)بهمعنایگیدنزیآن(دانستکهاعتمادراازمناسباتچهرهانتزاعیکالن

ایعادی،حفظبهداشتوپاکیزگیظروفبهعهدۀخودهمناسباترسمیبردهاست.درظرف

مصرفمصرف اگر است. میکننده غذا ظرفاو در مهمانکسیاستو بهکننده باید خورد،

پدیدۀ در بهداشتظرف، شخصیبه ایناعتماد باشد. شخصیداشته تمیزیمیزباناعتماد

کندومابهآنفراتولیدمیبارمصرف،برعهدۀنظامیانتزاعیگذاشتهشدهکهظرظرفیک

کنیم.ایناعتمادجایگاهظروفپالستیکیراازحالتفرودستیبهوضعیتفرادستاعتمادمی

مضرات از آگاهی وجود با که سببشده ظروف این فرادستی موقعیت است. کرده تبدیل

نمضرات،افرادباانگاشتنایمحیطیوبهداشتیناشیازاستفادهازاینظروف،بانادیدهزیست

خیالیراحتوآسودهبعدازمصرف،اینظروفرادرطبیعترهاکنندیاورودسمناشیاز

خوردنغذادراینظروفرابهجانبخرند.

هاچیزینیستجزتالشیبرایرفاهوآسایشبیشتروممکناستگفتهشودکهتماماین

جاکندگینیست.پاسخآناستکهرفاهوآسایشوغریبیمانندازنیازمندمفاهیمنظریعجیب

پدیده این با بههمراه که ازجاکندگی فرایند نافی آنها، میواسطۀ رخ تمامها نیست. دهد

اند،بهرفاهابداعاتواختراعاتیکهدرطولتاریخفرایندازجاکندگیوبازجایابیرابهپیشبرده
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شده منجر هم ساعبیشتر نقشه، چاپ، حملاند. وسایل ارتباطی،ت، ابزارهای مدرن، ونقل

اند.اماپرسشآناندورفاهبیشتربههمراهآوردهترکردههاییراآساناینترنتو...همگیکنش

برایمناسباتاجتماعیمیانانساناستکهاینپدیده پیامدیداشتهها چه چارچوبها اند.

نپاسخاست.نظریازجاکندگی،ابزاریبرایپرسشبهای

بردنازکردناموربرایلذتاندوبهدنبالراحتدردنیایمدرنامروزافرادتشنۀمصرف

بیشتراست«راحتیِ»بارمصرفبهشتیبرایرسیدنبهاینجهانمصرفی.جهانمحصوالتیک

پذیریدرقبالآنچهممکناستبرایخودمانوطبیعتاطرافمانوبدونحداقلیازمسئولیت

هایآیندهاتفاقبیفتد.گوییلذتاینراحتیطوریعقلوهوشازافرادبردهکهقدرتنسل

نگریازآنانگرفتهشدهونابودیجسموطبیعت،محلیازاعرابندارند.تفکروقدریآینده

ترشدناست.ایایاستکهدرحالریشهاینوضعیت،یکیازپیامدهایمدرنیته

فوقتصویرشدکهحکایتازتغییرسبکزندگیبخشیازشهروندانشرایطیدرپژوهش

دالیلطرح به که اقتصادیمتوسطدارد نظر ظروفیکتهرانیاز از استفاده بارمصرفشده،

زندگی سبک از بخشی را میپالستیکی ظروفشان این بدون زندگی حتی گاهی و دانند

اند،امااینمضراتمانعیبرایتاینظروفآگاهتصوراست.اینافرادبهمضرابرایشانغیرقابل

استفادهازآننیست.راهکارهاییکهآنانبرایکاهشاینمضراتبرشمردندشاملمواردزیر

است:

برگشتبهطبیعت؛بارمصرفگیاهییاکاغذیوقابلاستفادهازظروفیک-

کردنظروفپالستیکی؛بازیافت-

- این از چندباره مصرفظروفبهاستفادۀ آنجاییکبار استفادۀکردن برایمثال ها؛

ماندهدریخچال.مجددازظرفپنیروماستبراینگهداریغذایباقی

کدامازراهکارهاسعیوتالشیبرایکاهشمصرفاینشود،درهیچطورکهمشادهمیهمان

اینمحصوالتبسیار از همچنیناستفادۀچندباره غیربهداشتیمحصوالتنیست. مضروکامالً

کردندیاهنوزاست،اماتعدادیازشهروندانموردمصاحبهکهیاازاینظروفاصالًاستفادهنمی

سعیدرمقاومتدراستفادهازاینظروفداشتند،راهکارهایزیررابرشمردند:

قانون- سوی از قوانینی اایجاد فروش ممنوعیت برای بهداشت وزارت و ینگذاران

محصوالتدربازار؛

هاهنگامخرید؛نشدنکیسۀپالستیکیمجانیدرفروشگاهارائه-

ایبهجایکیسۀپالستیکهنگامخرید؛استفادهازساکپارچه-

افزایشتعرفهبراینمحصوالت؛-

معدنی؛استفادهازقمقمۀآبدربیرونازمنزلبهجایبطریآب-
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که- کاالهایی خریدن در بابستهدقت محصوالت خریدن و دارند پالستیکی بندی

ای؛بندیکاغذی،فلزییاشیشهبسته

استفادهازظروفمخصوصنگهداریگوشتوسبزیجاتدرفریزربهجایکیسهفریزر.-

می هرکدام فوق بهراهکارهای مهمتوانند از یکی اما شوند، بررسی راهکارهادقت ترین

درواقعباز سبکزندگیمجموعهبازیافتاست. ویافتنوعیسبکزندگیاست. باورها ایاز

ازیکدیگرمتمایزمیهاینظامکنش سازد)بوردیو،مندیاستکهافرادوطبقاتاجتماعیرا

تواندموجبکاهشآسیببهنیزمفهومیکلیدیاستکهمی۱(.سبکزندگیبازیافت۱400

محصوالتیک از استفاده اثر سبکزندگیبارطبیعتدر از اینمعنا مصرفپالستیکیشود.

ایدیگررادارد.قابلیتطرحوبررسیدرمقاله
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۱2۱بارمصرف؛نمونۀموردیشهرتهرانالگویمصرفظروفپالستیکییک
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