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 باره زباله گردی در شهر تهران مطالعه کیفی در

 3، انور محمدی2، محمدرضا راسک1احمد نادری
 16/06/1401تاریخ پذیرش:  12/06/1399تاریخ دریافت: 

 دهچکی

حاضر هدف اصلی مطالعه کیفی درباره زباله گردی در شهر تهران است. مطالعه به روش در پژوهش 

گیری هدفمند ساختاریافته و نمونهنیمه ها از تکنیک مصاحبهکیفی انجام شده است و در گردآوری داده

تحلیل ها بر مبنای تکنیک نفر مصاحبه به عمل آمده و تحلیل داده 15استفاده شده است. در نهایت با 

اند. در ای تنظیم شدهسطح مضامین اولیه، اصلی، مرکزی و هسته 4ها در  مضمون انجام شده است. داده

مضمون اصلی  9مضمون اولیه استخراج، و در مرحله کدگذاری اصلی این مضامین ذیل  184مجموع 

فرودستانه، زباله  ها حاکی از آن است؛ فقرگریزی در مبداء و انتخاب ناگزیر زیستادغام شدند. یافته

سوادی، فرسودگی میلی تحصیلی و بیگردی از چشم دیگران، فشار روانی زیاد، تقویت چرخه بی

ها، ابهام قانونی و تعاریف و قراردادهای جسمی و عدم آرامش، افق نامعلوم و سرگردانی خوجی

له مسائل و مشکالت گیری رانت و فساد از جمربط، ورود مافیا و شکلعرفی، گالیه از نهادهای ذی

ای ساختار به لحاظ اجتماعی گردان تلقی شده است. این مضامین در نهایت تحت مضمون هستهزباله

 اند. گردی را توضیح دادهزا و به لحاظ نهادی غیرقانونمند، پدیده زبالهآسیب

 گردی، فقرای جدید، هوموساکر.بازیافت زباله، زبالهواژگان کلیدی: 
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 مسئله  مقدمه و بیان

دیده زیادی ناشی از تحوالت اقتصادی، اجتماعی به وجود های آسیبامروزه در شهر تهران گروه

ای هم وجود های آسیب دیدهپرداخته شده است. اما گروه ها به آنهااند که بعضاً در پژوهشآمده

اند و از دارند که در نتیجه کژکارکردهای جامعه مصرفی جدید در شهر تهران به وجود آمده

شوند تا  اند. این گروه که بیشتر حول معضل زباله تعریف می حیات اجتماعی شهر دور افتاده

-های شهری قرار گرفتهشناسی اجتماعی و پژوهشحوزه آسیب کنون کمتر مورد توجه مطالعات

بر این اساس، بیشتر شهرها به ویژه شهرهای گرد هستند.  های زبالهموسوم به گروه اند،

مواجه هستند که به  "زباله گردی"ی رو به گسترشی تحت عنوان عیت کشور با پدیدهپرجم

آمار ی افراد کم درآمد و فقیر جامعه است. آوری ضایعات قابل فروش به وسیلهمعنای جمع

وضعیت زندگی آنها در دست نیست. این افراد بواسطه  دقیقی از تعداد این افراد و شواهدی از

انتخاب این شغل سوق داده است، در معرض  ا مسائلی که آنها را به سمتشان و یماهیت شغل

سالمت فردی، رنجوری، کیفیت پایین زندگی،  مخاطرات جدی هستند. مسائلی مثل بهداشت و

حمایتی مثل بیمه تنها بخشی از این  هایکار کودکان، مسکن و تغذیه نامناسب و نبود سیستم

 .مشکالت هستند

این بخش، عدم حمایت صنفی در صورت عدم پرداخت دستمزد،  هایبرخی از ویژگی

اضافه کار اجباری یا تغییرات اضافی، اخراج بدون اطالع قبلی و عدم جبران خسارت، شرایط 

کاری نا امن و عدم وجود مزایای اجتماعی مانند حقوق بازنشستگی و بیمه درمانی است 

(2017 ILO,.) 

شوند که به مراکز  پذیرتر میبه طور خاص زمانی رؤیت گردی مسائل اجتماعی ناشی از زباله

شهر  18منطقه  2اصلی فعالیت این گروه مراجعه شود. یکی از مهمترین این مراکز در ناحیه 

عمدتاً اهل حق بوده و  ،معروف هستند« هاخوجی»تهران است. اهالی اصلی این بخش که با نام 

ها نزدیک به ا گردآوری و بازیافت است. خوجیاند و حرفه اصلی آنه از شهرهای دیگر آمده

ها به  تهران ساکن هستند. به واقع ورود خوجی 18پانزده هزار نفر جمعیت دارند و در منطقه 

های انبوه  شهر تهران بعد از انقالب و همزمان با ورود جامعه به عصر مصرف انبوه و تولید زباله

اطراف تبریز و برخی مناطق دیگر کشور که  ها بعد از انقالب از شهرهایبوده است. خوجی
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گردی از همان ابتدا و  ای با پیدایش شغل جدید زبالهعمدتاً نیز اهل حق هستند  به صورت طایفه

شهر تهران شدند. سپس به تدریج در این ناحیه به صورت  18از منطقه  2به تدریج وارد ناحیه 

داخته و با ایجاد مراکز غیررسمی و حتی سنتی و در جوار هم به شغل گردآوری و بازیافت پر

اند که انجام کارهای بازیافت در منزل و به صورت خانوادگی درگیر در مسائل بسیاری شده

توان از آنها به  اند. قشری که میتاکنون کمتر مورد التفات پژوهشگران و سیاستگذاران واقع شده

رسمی بزرگی با جمعیت وسیعی که عنوان هوموساکرهای جدید شهری یاد کرد. چنین بخش غیر

در آن درگیر هستند به مسائل اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی زیادی دچار است، که مطالعه دقیق 

دهد. از این رو هدف اصلی این پژوهش، مطالعه مسائل و آن ضرورت این تحقیق را نشان می

 ست. مشکالت زیست فعاالن حوزه گردآوری زباله و بازیافت در شهر تهران ا

 پیشینه تجربی

گردی در ایران و به طور خاص تهران، این گروه آسیب  ای زبالهعلیرغم قدمت بیش از یک دهه

( پژوهشی با 1399زند ) پذیر، کمتر موضوع مطالعات اجتماعی بوده است. ایثاری و شجاعی

رگران ، مطالعه موردی کاگیری زیست غیررسمی زباله گردیها و فرایندهای شکلعنوان زمینه

اند. روش تحقیق مطالعه موردی است و از ابزارهای گوناگون افغانستانی در تهران انجام داده

مشاهده و مصاحبه در کنار تحلیل اسناد استفاده شده است. نتایج نشان داد عوامل گوناگونی در 

آنان  گردهای افغان در ایران و زیست غیررسمیساز حضور زبالهسطح کالن، میانه و خرد زمینه

در شهر تهران است. عوامل اقتصادی و سیاسی وابسته به کشور افغانستان، عوامل فرهنگی و 

خانوادگی کارگران هراتی، قوانین مرتبط با اتباع شامل محدودیت قضایی برای تردد و 

محدودیت اشتغال در ایران، شرایط کاری و مناسبات درون شغلی در میدان زباله، عوامل مرتبط 

شهری و عدم منزلت اجتماعی این شغل نزد ایرانیان، ازجمله این  چندوجهیکمروایی با نقش ح

گردی براساس جغرافیای ها همچنین نشان داد درمجموع، چند الگوی مختلف زبالهمواردند. یافته

گردهای افغانستانی در شهر  اسکان غیررسمی و تنوع شراکت اقتصادی با پیمانکاران در میان زباله

بل ردیابی است. چهار الگوی اقتصاد غیررسمی شامل برون سپاری مجدد، شراکت تهران قا

های مختلف درصدی، کارفرمایی حداکثری و عدم شراکت با پیمانکار شناسایی شد. مدل

گردها، نیروهای واسط و های گوناگونی برای مناسبات قدرت میان زبالهشراکت اقتصادی داللت
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سپاری مجدد و عدم شراکت، پیمانکاران کمترین  که در مدل برونپیمانکاران دربردارد. به طوری

-قدرت و نیروهای واسط بیشترین قدرت را دارند. همچنین در مدل کارفرمایی حداکثری زباله

گردها کمترین خودگردانی و پیمانکاران بیشترین قدرت را دارند. نتایج این پژوهش، پیوند 

ی را آشکار کرد و نشان داد عرصه غیررسمی بیش های رسمی و غیررسمناگسستنی میان عرصه

 ای باشد، امری مرتبط با حکمروایی شهری و اقتصاد سیاسی شهر است.ای توسعهاز آنکه مسئله

( در تحقیقی با  عنوان مهاجرت و زباله گردی به مثابه شیوه جدید 1398پروین و دیگران )

گرد به  نفر زباله 40یق مصاحبه با نوظهور زیست شهری به روش کیفی و پدیدارشناسی از طر

گردها عمدتاً مهاجرند. بسیاری از این مهاجران افغانستانی و برخی  اند که زبالهاین نتیجه رسیده

گردها از تحصیالت پایین و تغذیه نامناسب  نیز مهاجران داخلی به شهر تهران هستند. زباله

شوند. در  رسمی و غیررسمی تقسیم میهای  شناسی به گروه برخوردارند. همچنین بر اساس سنخ

 دانند.گردی را به مثابه یک شیوه زیست و سبک زندگی نوظهور شهری می نهایت محققان زباله

ای در روستاهای اقتصاد زباله"( در پژوهشی با عنوان 1396پور )افروخته و حجی

اندها و که با روش کیفی صورت گرفت به اقتصاد غیررسمی پسم "پیراشهری جنوب تهران

های آنان نشان داد  وجود تفکیک آنها در روستاهای پیرامونی شهر تهران پرداختند. یافته

میلیون تومان در روز که مدیران شهر  80سرمایه در گردش عظیمی با حجم یک میلیارد و 

دانند، در کنار رکود بخش رسمی اقتصاد کشور، تقاضای بازار  تهران آن را طالی کثیف می

چندبعدی، مرکزیت تهران و مدل حکمروایی سبب شده تا نوعی اقتصاد غیررسمی  کار، فقر

ای، ساخت یابد. همچنین این اقتصاد غیررسمی عالوه بر اثرات نامطلوب در قالب اقتصاد زباله

های روستایی پیرامون شهر تهران بوده، منجر ای که عمدتاً متوجه سکونتگاه فضایی و عرصه

ها و نهادهای بخش عمومی و تضعیف  ا و فسادهایی در بدنه دستگاهه به ایجاد رانت بازی

 بخش اقتصاد رسمی شده است. 

در مطالعه خود در مورد کشورهای آفریقای جنوبی ریشه اصلی  (2011بالوو ) و شنک

 هرچند مطالعه، این نتایج دانند. طبق می بیکاری را توسعه درحال کشورهای گردی در زباله

 لذا و ندارد وجود قشر این از صحیحی اطالعات اما شوند، می دیده زیاد امعهدر ج گردها زباله

 شان همکاران و ها خانواده با افراد این ارتباطات خود، مطالعه در است. وی آنها ضروری به توجه
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 های گذاری سیاست جامعه، بر آن شاغالن و شغل این مهم تأثیرات به توجه با و توصیف نموده را

 .است دانسته اجباری را زمینه این دولت در

 این گرفت که نتیجه نیجریه، در کادونا شهر گرد زباله کودکان روی بر پژوهشی در (2014ادما )

هستند، ندارند.  زیادی بازیافت قابل پسماندهای دارای که هایی زباله به دسترسی اجازه کودکان،

 کاهش درآمد کودکان، کمتر ارک ساعات و کمتر بار حمل توانایی کنار در دسترسی عدم این

 که در این بر عالوه تبعیض سنی، و گذاری کنار این که، این کند. ضمن می تشدید را کودکان

 به کودکان توجهی دولت و شود می زده دامن نیز دولت توسط دارد، وجود گردها زباله جامعه

 د.باش می خطر در شدت به کودکان این سالمت رو این ندارد. از گردزباله

 گردی های زبالهزمینه و دالیل کیفی مطالعه عنوان با پژوهشی ( در1395نیا و هادی )ظهیری

 شهر زاهدان تهیدستان میان در گردی زباله به گرایش علل ترین مهم به ،"زاهدان شهر در

 اردیمو گردی، به زباله گرایش های زمینه و دالیل ترین مهم مطالعه، این نتایج اساس اند. بر پرداخته

 ضرورت و شغلی خانوادگی، تنگناهای حمایت فقدان سازمانی،/دولتی حمایت عدم اعتیاد، مانند

 باشند. می معاش تأمین

( در تحقیقی با موضوع نگرش سرپرست خانوارها در مورد تفکیک 2009ران و همکاران )عم

ازیافت کمک مواد زاید جامد از مبدأ در مالزی مشخص کردند که مشارکت مردم در تفکیک و ب

بسیاری به مدیریت شهری در زمینه دفع مواد زاید خواهد کرد. همچنین مشارکت مردمی بسیاری 

 برد.های منفی آنان را در زمینه بازیافت مواد زائد از بین میاز نگرش

( در تحقیقی با عنوان مدیریت مواد زائد جامد شهری در استانبول با بررسی 2010) 1کانیت

ائد جامد از محل های دفن زباله و همچنین مقدار برق تولید شده از مواد زائد بازیابی مواد ز

ریزی مفیدی برای بهبود مدیریت مواد زاید انجام داده و  حکومت ترکیه برنامه نشان دادند که

 ها در زمینه مواد زائد افزایش یافته است. حمایت دولت از مدیریت شهرداری

ها، اند. این پژوهش گردی پرداخته ها به مسئله زبالههشآنچنان که پیداست معدودی از پژو

گردها را. همچنین  اند تا حیات اجتماعی زباله گردی را مورد مطالعه قرار داده عمدتاً اقتصاد زباله

اند و  ای بوده تحقیقات اجتماعی که در ایران صورت گرفته اغلب مطالعات اسنادی و کتابخانه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. kanat 
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ها که بخش اصلی و عمده گردها خصوصاً خوجی جتماعی زبالهکمتر ابعاد میدانی و زیست ا

 گردی را در شهر تهران تشکیل می دهند مورد مطالعه قرار گرفته است.  کانون زباله

 چارچوب مفهومی

تواند تحلیل روشنی سعی داریم تا مهمترین رویکردهای نظری را که می پژوهشدر این قسمت از 

گردی به طور خاص ارائه دهد، معرفی کنیم. از ه طور عام و زبالهای بهای حاشیهاز وضعیت گروه

این رو از چند دسته مفاهیم نظری برای دستیابی به درک بهتر این پدیده یاری گرفته شده است. 

 مفاهیمی مانند اقتصاد سیاسی شهر، فضای شهری، حق به شهر، طبقه طرد شده.

د سیاسی است. به عبارتی، مفهوم اقتصاد سیاسی فضا، تعمیم نقد مارکس از اقتصا

اقتصادسیاسی فضا و بن مایه آن منشعب از رویکرد اقتصاد سیاسی است و اقتصاد سیاسی فضا با 

: 1376دهد )افروغ، های اقتصاد سیاسی، آن را در قالب  فضا نیز تعمیم میحفظ اصول تحلیل

رفته و قوام یافته بود، های قبلی که کمابیش حول  مسئله شهر شکل گبرخالف دیدگاه (.155

تر را در دستور کار خود های فضایی مباحث گستردهدیدگاه اقتصاد سیاسی فضا، در واقع داللت

دهد؛ مباحثی که معطوف به بعد اقتصادی و روابط ناشی از آن بوده و ریشه در قرار می

پردازد و لف میهای مختگاه مارکسیسم دارد. دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا به علل پیدایش سکونت

(. در دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا 1370کوشد با ریشه مسئله درگیر شود )نقل مفهوم از پیران،می

گیری فضایی در ارتباط تنگاتنگ با شیوه تولید اقتصادی انداز و جهتتأکید بر این است که چشم

-ای می ضا را پدیده(. این دیدگاه، ف21: 1383و به تبع آن روابط اجتماعی قرار دارد )شکویی ،

کوشد تا سازوکارهای حاکم بر تولید فضا را کشف کند. در این شود، سپس می داند که تولید می

رهگذر، نخستین نتیجه آن است که تولید فضا، چه مستقیم و چه  غیرمستقیم، انعکاس روابط 

در این دیدگاه،  (.312: 1382کشی است )پاپلی یزدی و سناجردی ،تر بهرهطبقاتی یا به بیان کلی

توسعه تاریخی فرم شهری ناشی از این مناقشات و نیاز به ایجاد زمینه و شرایط الزم برای  تولید 

های شهری داری است. شرایط الزم برای پاسخ به این نیازها است که سیاستو بازتولید سرمایه

 (.354: 2005، 1دهد )کاویسدار شکل میرا در راستای منافع طبقه سرمایه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Caves 
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لوفور با طرح مفهوم حق به شهر رویکردی نو و رادیکال نسبت به شهر مطرح نمود و 

ساختارهای اجتماعی و سیاسی قرن بیستم را به چالش کشید. از نظر لوفور فضاهای شهری 

یابند. بنابراین آن چه را که لوفور در شهر به  شان اهمیت می ای های مبادله اساساً به خاطر ارزش

(. حق به شهر از دیدگاهی به 157:2009شود )لوفور،  کند، پایمال می ری معرفی میمثابة اثر هن

شود که ماهیت شهروند و شهروند بودن را به عنوان چالشی مهم پیش  تغییرات شهری منجر می

گذاری )مکانی که در آن  سازی و سیاست ترین الیه تصمیم روی شهرها قرار داده و شهر را مهم

کند از این رو  کند( معرفی می ای آن برابری می ای شهری با ارزش مبادلهارزش اجتماعی فضاه

مفهوم حق به شهر مطرح شده توسط لوفور مفاهیمی چون عمومی بودن، تنوع و رقابت بر سر 

درآمدها، مشارکت شهروندان در  فضا، مشارکت، عدالت اجتماعی، تأمین مسکن مناسب برای کم

ان بر فضاهای متعلق به خود، حق مالکیت خصوصی، حق مدیریت شهری، حق مالکیت شهروند

گیرد. الزم به یادآوری است که در گفتار  تخصیص فضاهای شهری به شهروندان و.... را در برمی

ای است که به تمام ساکنان شهر اطالق می شود و دو حق را برای آن ها در  لوفور، شهروند واژه

هری. حق مشارکت برای ساکنان شهری این آورد: حق تملک فضا و حق مشارکت ش نظر می

شوند، دخیل باشند.  آورد تا در تصمیماتی که منجر به تولید فضای شهری می فرصت را فراهم می

حق تملک یا تخصیص فضا نیز شامل حق دسترسی، تصرف و استفاده از فضا و تولید فضای 

 جدید منطبق با نیازهای مردم است )همان(.

است که توسط برخی متفکران جدید برای اشاره به گروهی از افراد طبقه طرد شده مفهومی 

-اند. باومن جامعهداری نوین ارزش خود را از دست داده رود که در جامعه سرمایه به کار می

 دوره سه در را آنها نقش و فقرا کند. باومن،شناس لهستانی مفهوم فقرای جدید را تشریح می

(. 88: 2002، 1)هوگان  گیرد می پی مصرفی داری و سرمایه عتیصن داری سرمایه مسیحیت، تاریخی

 که معنا بدین کردند؛ می ایفا رستگاری در اساسی نقش وسطی، فقرا قرون در که دهدمی شرح او

 او عدالت و لطف از ای نشانه این و بودند خداوند فرزندان شد، آنها می جبران بهشت در آنها رنج

 انباشتگی داری، سرمایه برآمدن و پروتستانی جنبش وقوع ادامه، ر(. د109: 2005، 2بود )باومن

 عنوان به فقرا میان، این در و کرد بدل خوب ای نشانه به را فراوان و کار جویی صرفه راه از ثروت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Hogan 
2. Buman 
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 عملکردی فردا، کارگران به فقرا شدند. تبدیل پنداشته اقتصاد برنده چرخ پیش و کار نیروی

 مسیر در صنعت های چرخ سازندگان عنوان به آنان و ا بخشیدآنه به سیاسی و اقتصادی

از  پس که دهد می ادامه (. باومن112-110: 2005)باومن،  نگریسته شدند اجتماعی یکپارچگی

 نه و هستند کارگر نه شدند. آنها ظاهر عملکرد بدون کامالً در تاریخ، بار اولین برای فقرا دوره، این

 در آنها باومن دارند. از نظر مسیحیت زمان همانند تر بزرگ لگوییک ا در فطری و ذاتی ارزشی

 (.117-112: 2005ندارند )باومن،  وجود گویی باشند که آن چنان باید حاضر حال

با  دارد. او سیال مدرنیته و مصرفی درزمینه جامعه باومن تفکرات در ریشه دگرگونی این علل

تغییر  بیستم قرن دوم نیمه در که رسید نتیجه ینا به گرایی مصرف و غربی جامعه پیوند بررسی

نظام  که است عقیده این بر است. او افتاده اتفاق مصرفی جامعة به تولیدی جامعه از پارادایمی

مبارزه بر سر  از ناشی فشار مصرف، آزادی و لذت اصل رساندن سلطنت به با امروز داری، سرمایه

 جای ( و به115: 1390کرده )باومن،  هدایت قدرت مرکزی ساختار از دور مجراهای به را قدرت

 را حمایت فرهنگی تنوع از ماالمال بازار برابر در اغواشدگی و انتخاب آزادی نیازها، بر دیکتاتوری

 سیال صلب به مدرنیته مدرنیته از تغییر را پارادایم تغییر این او (.116کند )همان:  می تقویت و

 و رفته بین از گرایی مصرف اثر اخالق نابودی در و خلق تاییدو باومن، عقیده کرد. به تعریف

 و ها ائتالف دنبال به و برآمده خود دهی زندگی سازمان برای ای تازه های راه وجوی جست به افراد

 وضعیت این ناگوار نتایج از آیند. یکیمتغیرتر برمی و پذیرتر انعطاف تر، مدت کوتاه پیوندهای

 مختلف دالیل به که است کنندگان از مصرف فرودست ای طبقه یا قهزیرطب یک گیری شکل جدید

 های انتخاب محور حول افراد زندگی ای کهجامعه فقیربودن باومن منظر نیستند. از خرید به قادر

 مولد، جامعه در چرا که است؛ مولد، متفاوت جامعه یک در فقیربودن از است، شده ساخته مصرف

 کمبود و نقص با را خود معنی فقر جامعه مصرفی، در اما است، تبطمر شغل نداشتن به فقیربودن

 هیچ اعتباری ندارند، کارت هیچ فقرا میان، این (. در2: 2005کند )باومن،  می تعریف مصرف در

 نه کاالهای و اساسی است کاالهایی که مورد نیازشان کاالهای و ندارند ها بانک در ایسپرده

 (. به2011، 1آورد )کارلیزل و هانلون می ارمغان به داران سرمایه برای را سود کمترین لوکس،

 دان اجتماعزباله به را آنها ثروتمندان، شودمی باعث داران،سرمایه به فقرا سود نرساندن طورکلی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Carlisle & Hanlon 
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 و عصبانیت ترس، از مخلوطی به فقرا به طبقات دیگر که احساس شودمی چنین این و کنند پرتاب

 (. 82: 2005ود )باومن، ش ناپذیرایی بدل می

گردی کارگشا است نظریه از مفاهیم دیگری که در فهم وضعیت کارگران جدید زباله

ها باعنوان هوموساکرهای نوین شهر توان از این خوجی واقع میهوموساکر آگامبن است. به

 از حیث این از و گیرندنمی قرار قانون دایره شمول در که هستند کسانی تهران یاد کرد. هوموساکر

 چهره به ارجاع با را وضعیتی چنین موجود در  انسان شوند. آگامبنمی خارج انسانی دایره جوامع

 ایکلمه کند. هوموساکرمی تصویر قدسی انسان معنای به هوموساکر یعنی رم باستان در حقوقی

 . دراست شده گرفته رومی شناسلغت فستوس، پومپیوس نوشته رساله حقوقی یک از که است

 برای واژه این حقیقت، است. در العادهفوق وضعیت معرف فرد هوموساکر، آگامبن، فکری منظومه

 کشتن بودند. اما شده محکوم مرگ به امپراطوری اولیه هایدر سال که رفته کار به کسانی به اشاره

 که سیآمد. کمی حساب به قتل منفی صورت در و قربانی شدن تجلی مقدس ایگونه به نه آنها

 به هوموساکر زندگی لحاظ، بدین و شودحقوقی نمی مجازات گرفتار کشد،می را هوموساکر

 استثنایی، وضعیت منطق دارد. بنابراین قرار مرگ نامشروط قدرت معرض در نامحدود شکلی

 و شودمی گرفته نظر قتل در به ارتکاب نه کشتن، آن در که است قلمرویی حاکمیت، قلمرو یعنی

 یک در فرد هوموساکر بهتر، عبارت (. به1998است )آگامبن،  مجاز آن در قربانی تجلی نه

 برهنه حیات پیوند دارد. با قرار جامعه عریان خشونت معرض در و شده رها خالءگونه وضعیت

 کند. در می دیگر مطرح بار را استثنایی وضعیت پارادوکس آگامبن حاکمیت، عریان خشونت با فرد

 در انگاره العاده فوق وضعیت اساسی موضوع برهنه حیات و حاکم قدرت بین رابطه حقیقت

(. فرد هوموساکر در 2: 2009است )الرمان،  مرکزی مفهومی هوموساکر آن در که است آگامبن

 به متعلق نه که استثنایی وضعیت مشابه دقیقاً گیرد،می جای سیاسی نظم از بیرون در نه و درون

 است. قوقیح نظم بیرون در و نه درون

 کار به سومی جهان کشورهای مهاجران توصیف برای عمدتاً را هوموساکر واژه آگامبن چه اگر

 برد. همانگونه کار به نیز گردان تهرانزباله برای را واژه این توانمی که رسدنظر می به اما برد،می

شوند وبه  شناخته می تعریف به عنوان اقتصاد غیررسمی واسطه به گردان،زباله این شد، گفته که

حمایتی،  گونه نظام هر فاقد عمدتاً ها،گروه این زندگی وضعیت مورد در قانون اعتناییدلیل بی
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 از بیشتر آنها کار ساعات ندارند؛ زندگی مناسبی و خواب مکان هستند؛ اجتماعی تأمین و ایبیمه

 فاقد موارد از بسیاری و در برندمی رنج پایین بسیار زندگی کیفیت از است و رسمی ساعات

 هستند.  مناسب سرپناه و مسکن

 روش تحقیق

جامعه هدف این تحقیق کلیه افراد درگیر در این پژوهش به روش کیفی انجام گرفته است. 

اند.  شهرداری تهران و مطلعین در نهاد ذیربط بوده 18از منطقه  2اقتصاد بازیافت در ناحیه 

آباد، ترین مراکز گردآوری و تفکیک زباله )تقیعمده محدوده مکانی آن با توجه به اینکه

پنبه( و همچنین سکونت فعاالن رسمی و غیررسمی تفکیک پسماند در محالت آباد و باغخوجی

های ودههای نامدار، ولدخانی، طالقانی و محد )محله رجایی، خیابان 18منطقه  2ناحیه 

است. محدوده  18ت، محدوده شهرداری منطقه پنبه( واقع شده اسآباد و باغ آباد، تقی اسماعیل

های مشارکت کنندگان پژوهش حاضر، از تکنیک است. در گردآوری قرائت 1397زمانی سال 

گیری گیری در این مطالعه، نمونهساختاریافته استفاده شده است. استراتژی نمونهنیمه مصاحبه

برفی استفاده شده است تا هر نفر  لولهها از تکنیک گهدفمند بوده است. برای دستیابی به نمونه

گیری تحت تأثیر شناسد را معرفی نماید و کمک کند تا نمونهافراد دیگری که در این زمینه می

برفی تا حد زیادی به اعتماد اولیه عالیق و نظرات محقق قرار نگیرد. انتخاب به شیوه گلوله

های مورد هدف که در بازیافت زباله در  هکنندگان نیاز دارد و ذینفع بودن افراد و گرومشارکت

اند، این مهم را تأمین کرده است. همچنین تالش شده است تا  بوده  مشغول 18منطقه  2ناحیه 

های مختلف بر اساس سن، نوع فعالیت، سابقه فعالیت، وضعیت تأهل ها در بردارنده گروهنمونه

ه به احتمال تفاوت شرایط در نظرات و و سابقه سکونت باشند، بدین گونه حداکثر تنوع با توج

 است.   نحوه فهم لحاظ شده

جایی که انتخاب نمونه در روش کیفی با روش کمی دارای تفاوت بسیاری است، حجم از آن

( بر مبنای اشباع نظری تعیین 1967نمونه در تحقیق حاضر همسو با نظر گلیزر و اشتراوس )

های مختلف گیری از گروهزمان توقف نمونه درباره شده است. یعنی اشباع نظری، مبنای داوری

: 1392باشد )فلیک، در نظر گرفته شده است و این به معنای عدم حصول چیز جدیدی می
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های مختلف بر اساس سن، نوع فعالیت، نفر از ذینفعان در گروه 15(. بر این اساس با 140

 وضعیت تأهل، سابقه فعالیت و سکونت مصاحبه شده است.

تحلیل درک ذینفعان از تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شده است. این تکنیک عبارت  در

گویند )توماس و ها چه میها با این هدف که دادهاست از فرایند کدگذاری و تحلیل داده

ها ها از دادهکه تمطوریهاست، به(. این نوع تحلیل به دنبال الگویابی در داده2008، 1هاردن

 در موجود الگوهای گزارش و تحلیل شناخت، برای روشی موضوعی، گیرند. تحلیلنشأت می

پراکنده و  هایداده و است متنی هایداده تحلیل برای فرایندی روش، این است. کیفی هایداده

(. بر این مبنا فرایند 2006، 2کند )براون و کالرکغنی و تفصیلی تبدیل می هاییداده به را متنوع

چهار مرحله کشف مضامین اولیه، مضامین اصلی، مضامین مرکزی و مضمون  کدگذاری در

کنندگان در پژوهش حاضر بر ای انجام گرفته است. در جدول زیر شمایی کلی از مشارکت هسته

 هایی چون سابقه کار، وضعیت تأهل، نوع فعالیت آمده است. اساس مؤلفه

 : مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش1جدول شماره 

 وضعیت اقتصادی سابقه سکونت سابقه فعالیت وضعیت تأهل سن پاسخگویان

 خوب سال 16 سال 16 متأهل 44 پاسخگوی یک

 متوسط سال 20 سال 20 متأهل 49 پاسخگوی دو

 متوسط سال 21 سال 21 متأهل 53 پاسخگوی سه

 متوسط سال 20 سال 20 متأهل 56 پاسخگوی چهار

 خوب 0 سال 7 متأهل 37 پاسخگوی پنج

 متوسط سال 23 غیرخوجی و غیربازیافتی متأهل 33 پاسخگوی شش

 متوسط سال 45 سال 15 متأهل 67 پاسخگوی هفت

 متوسط سال 20 سال 20 متأهل 51 پاسخگوی هشت

 خوب 0 سال 25 متأهل 58 پاسخگوی نه

 خوب سال 27 سال 27 متأهل 61 پاسخگوی ده

 متوسط سال 26 سال 26 متأهل 59 پاسخگوی یازده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Thomas & Harden 
2. Braun & Clarke 
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 وضعیت اقتصادی سابقه سکونت سابقه فعالیت وضعیت تأهل سن پاسخگویان

 متوسط سال 30 سال 30 متأهل 68 پاسخگوی دوازده

 متوسط سال 25 سال 25 متأهل 57 پاسخگوی سیزده

 خوب سال 36 سال 24 متأهل 59 پاسخگوی چهارده

 خوب سال 14 سال 16 متأهل 41 پاسخگوی پانزده

 ها:یافته

جزئیات مربوط به های تحقیق حاصل چهار مرحله کدگذاری و تحلیل است که در ادامه یافته

 شود.گردی ارائه میکنندگان از پدیده زبالهدرک مشارکت

 کدگذاری اولیه

 محقق دیگر عبارت شود. بهمی انجام اولین مصاحبه از بعد از تحلیل مضمون بالفاصله مرحله این

 برای آنها و های مناسببرچسب انتخاب و مضامین اولیه کردن پیدا به شروع هر مصاحبه از پس

کند. جمالت یا اصطالحات مهم تحت عنوان کدهای اولیه استخراج می مرتبط مفاهیم رکیبت

سازی نکات مهم، و جمالت اصلی گردیدند. در مرحله اول یا کدگذاری اولیه که شامل برجسته

 مضمون اولیه استخراج گردید.  184ها است، از مجموع همه مصاحبه

 فهم ذینفعان. ماتریس مضامین بدست آمده از 2جدول 

 ایمضمون هسته مضامین مرکزی مضامین اصلی مضامین اولیه

فقر و بیکاری در هشترود و 

 روستاهای اطراف عامل مهاجرت
 

فقرگریزی در مبدا و 

انتخاب ناگزیر زیست 

 فرودستانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنگام ورود به تهران این ناحیه 

 ارزان و سنتی تر بود.

نداشتن هیچ تخصصی در هنگام  

 سکونت در تهران

فقط خوجی ها به هم زن می 

دهند و از این شغل خجالت نمی 

 کشند.

 

-نگاه جامعه به زباله

 گردها
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 ایمضمون هسته مضامین مرکزی مضامین اصلی مضامین اولیه

غل برای برخی خوجی ها این ش

 افتخار است.

  

آسیب زایی 

اجتماعی کار 

 بازیافت

 

 

 

 

 

 

 

ساختار به لحاظ اجتماعی 

ه لحاظ نهادی اسیب زا و ب

 گردیغیرقانونمند پدیده زباله

مردم زباله گردها را مثل انسان 

 نگاه نمی کنند.

تصور مردم این است که زباله 

 گرد ایرانی نیست

 

 فشار روانی زیاد

 مردم از زباله گرد می ترسند.

ممکن است زباله گرد دچار ایدز 

 یا بیماری دیگری بشود.

ممکن است زباله گردها سر این 

 ورند یا کشته شوندشغل کتک بخ

کسی انتظار ندارد زباله گرد سواد 

 داشته باشد
تقویت چرخه بی 

میلی تحصیلی و بی 

 سوادی

زباله گردی و مدرک دانشگاهی 

 به درد هم نمی خورند

خوجی اگر هم درس بخواند امید 

 زیادی به شغل دیگری ندارد

دائما در این شغل باید در بوی 

 رق باشیکثیف و زباله غ

فرسودگی جسمی و 

 عدم آرامش

 استراحتی در این کار نداریم

بعد از چند سال کار عمال بدن بد 

فرم می شود به خاطر بارهای 

 سنگین

مدائم فکر و ذهن انسان از نگاه 

 مردم فرسودگی می کشد

مدام فکر ما درگیر مسائل این کار 

 است

زباله گردی یعنی ترس عدم 

 ش و روحیآرام
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 ایمضمون هسته مضامین مرکزی مضامین اصلی مضامین اولیه

هیچ ضمانتی برای ادامه این کار 

 وجود ندارد

افق نامعلوم و 

 هاسرگردانی خوجی

نمی دانیم اگر این کار را از 

خوجی ها بگیرند این جمعیت 

عظیم که حدود دوهزار نفر هستند 

 چه کار باید بکند.

چون خوجی ها بی سواد و بی 

تخصص هستند این کار نباشد  

 ست می رودهمه چیز از د

ای نه هیچ ضمانتی برای نه  بیمه

 جسم و دارمد این کار وجود ندارد.

هر کسی می تواند جلوی خوجی 

 را بگیرد

ابهام قانونی و 

تعاریف و قراردادهای 

 عرفی

طرد نهادی و 

 غیرقانونمندی

خوجی باید به همه کس پاسخگو 

 باشد

نهاد مشخصی برای حل اختالف 

صورت عرفی مسائل  نداریم و به

 حل می شود

بیشتر نهادها به نفع افراد قدرتمند 

گالیه از نهادهای  این کار عمل می کنند.

این نهادها به دنبال ارتشا و سود  ذیربط

 بیشتر هستند.

به خاطر بی قانونی مافیا راحت 

 به این کار ورود کرده اند.
ورود مافیا و 

گیری رانت و  شکل

 فساد

های کالن این کار به جیب سود

 خوجی ها نمی رود

شبکه های غیر خوجی برای برنده 

 شدن مزایده پیمانکاری وجود دارد
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 کدگذاری مضامین اصلی و مرکزی

در این مرحله پس از بررسی مضامین اولیه برای  کشف مفاهیم یا مضامین اصلی و مرکزی:

دهنده معنا و ارتباط اصلی این مضامین ه نشانهتعداد زیادی از این مضامین یک مضمون اصلی ک

گردد. گاهی چند جمله یا کد اولیه که مضمون مشابهی دارند زیر یک مضمون انتخاب می ،است

نامند. در مرحله کدگذاری اصلی این مضامین گیرند. این مرحله را کدگذاری اصلی میقرار می

بر اساس یک نظم منطقی که مبین  مضمون اصلی ادغام گردیدند. سپس این مضامین 9ذیل 

مضمون اصلی از تحقیق  9شود. بر این اساس هدف و مسئله اصلی تحقیق است تشریح می

مضمون اولیه، زباله  22حاصل شد. فقرگریزی در مبدا و انتخاب ناگزیر زیست فرودستانه با 

یه، تقویت چرخه مضمون اول 17مضمون اولیه، فشار روانی زیاد با  23گردی از چشم دیگران با 

 19مضمون اولیه، فرسودگی جسمی و عدم آرامش با  20سوادی با میلی تحصیلی و بیبی

مضمون اولیه، ابهام قانونی و تعاریف و  21ها با مضمون اولیه، افق نامعلوم و سرگردانی خوجی

رود مافیا و مضمون اولیه، و 19مضمون اولیه، گالیه از نهادهای ذیربط با  21قراردادهای عرفی با 

اند. در نهایت این مضامین با قرار  مضمون اولیه به دست آمده 22گیری رانت و فساد با شکل

« طرد نهادی و غیرقانونمندی»و « زایی اجتماعی کار بازیافتآسیب»گرفتن در دو دسته مضمون 

تار به ساخ»ای گردی را در قالب مضمون هستهوضعیت زباله گردهای ناحیه دو و پدیده زباله

هایی از توضیح داده است. در ادامه نمونه« زا و به لحاظ نهادی غیرقانونمندلحاظ اجتماعی آسیب

 کدگذاری تحقیق آمده است.

 مضمون مرکزی نخست:  

 :که شامل شش مضمون اصلی به شرح زیر است زایی اجتماعی کار بازیافتآسیب

 فقرگریزی در مبداء و انتخاب ناگزیر زیست فرودستانه

اند که آنها بر اثر فقر در مبداء و بویژه شهر هشترود  ها اهالی خوجی بیان داشتهبر اساس مصاحبه

و روستاهای اطراف آن در جستجوی شرایط بهتر زندگی از اویل انقالب به تدریج روانه تهران 

های دیگر اند. البته بعضی از آنها نیز در کارآوری زباله خشک شدهاند. کم کم وارد کار جمعشده

مانند شهرک ولیعصر و  2اند. اما عموماً در ناحیه مانند بنایی و کارهای ساختمانی نیز ورود کرده
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اند و بیشتر حرفه جمع آوری زباله را انتخاب کردند. از ابتدا تنوع خیابان طالقانی ساکن شده

عمده افرادی که االن کردند کم بود و عمدتاً به نمکی اشتهار داشتند. آوری میکاالهایی که جمع

داری، چرخی، وانتی، و غیره فعالیت های مختلف مانند کارگاهدر این کار هستند و در بخش

های  دارند از سابقه طوالنی در این کار برخوردارند. اکثر آنها خوجی هستند و سابقه شیوه

اشته و مهمتر از همه آوری زباله را دارند. این کار از ابتدا نیازی به دانش و سواد ندمختلف جمع

از طرف هیچ یک از نهادهای دولتی و نیز شهرداری نظارت و فشاری بر روی کار آنها صورت 

کنند جایگاه و امید دانند و تصور میگرفته است. اهالی خوجی که خود را اقلیت دینی مینمی

صورت موروثی  اند این کار را بهچندانی برای موفقیت در نظام بوروکراتیک ندارند سعی کرده

 حفظ کنند. 

به خاطر فامیل بودن اومدیم  پاسخگوی سه به عنوان کارگاه دار پسماند چنین بیان داشته:

اینجا. االن نگاه کن این کوچه همه همشهری ما هستن. این خونه عموی منه. این خونه ماست. 

ری هستن. این خونه همشهری ماست. االن توی این راسته نصف بیشترش همه فامیل و همشه

 همه برای یه جاییم. یکی اومده و بقیه هم اومدن.

از اول این کار اصال به صورت کتفی )کولبری( نبوده به صورت وانتی یا  پاسخگوی چهارده:

چرخی بوده. اوایل با چهار چرخ بود بعداً یه مقدار پیشرفت شد و با ماشین رفتن دنبال پسماند. 

 کردن. ها جمع میونهکردن و از خقبال از مخزن جمع نمی

از روی نداری اومدن این جا مستأجر شدن و نه اینکه خونه خریده باشن  پاسخگوی سیزده:

-آباد و مستأجر شدن اونجا و اینکه چیکار کنیم و چیکار نکنیم  کارخونه که نمیرفتن تقی

از  تونستن برن و سطح سواد هم نداشتن اومدن یه چرخ  ورداشتن و رفتن نمکی. همین که

 روستا اومدن رفتن دیگه نمکی شدن. 

داد و نه یعنی این کار بازیافت یه کاری بود که نه دولت گیر می پاسخگوی چهارده:

داد چون اینجا حاشیه شهر بود و کسی کاری نداشت و برای کسی شهرداری هم آنچنان گیر می

 کرد. هم مزاحمت ایجاد نمی
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 زباله گردی از چشم دیگران

شان و ها و افراد مشغول به کار بازیافت نسبت به خودشان و شغلگاه خود خوجیاز یک سو ن

ها و افراد درگیر در از سوی دیگر نگاه افراد غیرخوجی و دیگر اعضای جامعه نسبت به خوجی

ها خود را بافرهنگ و دارای محیط اجتماعی مناسب این شغل است. از لحاظ فرهنگی خوجی

ای است. آنها به ها مانند ازدواج کامالً درون طایفهو رسوم خوجی دانند. معاشرت و آدابمی

ای و حمایت قومی از یکدیگر برخوردارند، و برای آنها نظر و دیدگاه شدت از رفتار درون طایفه

 اهالی خوجی مهمتر از دیگران است. بیشتر آنها با هم نسبت فامیلی دارند. 

و این محدوده به نظر من نسبت به کل مناطق اصالً یعنی این ناحیه  پاسخگوی چهارده:

تهران از لحاظ احترام به همدیگه و از سایر نظرات اوله.  خدا رو شکر االن همه با هم  خوب 

گید بین پیمانکارای این محله و بعضی از افراددیگه اختالف به وجود اومده هستیم و اینکه می

 الحمداله این طوری نیست و همه با هم برادریم. 

 کنند. گرا هستند و از هم حمایت میها به شدت طایفهخوجی

کنن به کسی کاری ندارن و تا کسی هم کار خودشون رو فقط می پاسخگوی هشت وانتی:

بهشون کاری نداشته باشه به کسی کاری ندارن. اگر کار هم داشته باشن بهشون وای به حالشون 

 زنن. زنن و بد جوری هم میمی

نظر افراد غیرخوجی به لحاظ فرهنگی دارای سطح فرهنگی پایینی هستند.  ها ازاما خوجی

اند از زندگی در محلی که بوده 2که از قدیم ساکن ناحیه  2همین سبب شده برخی اهالی ناحیه 

 تبدیل به مکان بازیافت زباله شده راضی نباشند. 

هم نیست. ببین از این که خوجی ها در مورد خودشون چی فکر می کنند م  پاسخگوی پنج:

ها( دامن زده میشه. قبول داری که پول فرهنگ ها )بازیافتیفرهنگی بین ایننظر من این بی

نمیاره، ببین بین افرادی که در کار بازیافت هستند خیلی پول رد و بدل میشه. یه منطقه مثل 

یه ماه. دوست دارم  میلیارد تومان. خیلی پوله برای 4و نیم میلیارد تومان در ماه.  3منطقه من 

کردناشون و .... اینها اصالً ببینیشون، لباس پوشیدنشون و ... سر چیزهای کوچیک دعوا 

توانند با جامعه درست صحبت کنند.آداب معاشرت بلد نیستند. و مردم هم دوست ندارند  نمی

 با اینها هم صحبت باشند.
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 فشار روانی زیاد زباله گردی

حاکی از آن است که در این کار مدام افراد را با نگاه بسیار روایت های مشارکت کنندگان 

نگرند حتی پیمانکارها نیز که در رأس این کار هستند و بنا به گفته آمیز و غیرعادی میتحقیر

مطلعین درآمد بسیار باالیی هم دارند از این فشار روانی در امان نیستند. آنها نیز از کار خود عار 

دار شوند و از این تر پول دانند و به این امید که فقط سریعشرمندگی خود میدارند و آن را مایه 

اند. البته اکثریت از سر نداری و فقر کار دور شده و پیشینه خود را پاک کنند وارد این کار شده

ها و نگاه مردم به این شغل اند و خود نیز متوجه فشارر روانی ناشی از انگوارد این کار شده

 هستند.

ها در این کار زندگی کنند. از طرف دیگر همواره باید با ترس از بعضی خطرات و ریسک

ترس از بیمار شدن. ترس از درگیری و دعوا و حتی احتمال مرگ. ترس از توقیف ماشین و 

ها و صدور ناگهانی برخی بیکار شدن. ترس از بیکار شدن هر لحظه یا تغییرات شدید قیمت

 ی یا نهادهای دیگر.قوانین از طرف شهردار

 تونید بکنید. یعنی ای نمیاینجا ته دنیاست.  بعد از من دیگه هیچ کار دیگه پاسخگوی پنج: 

هر کسی از کل دنیا بریده باشه و هیچ جایی بهش کار ندن، هیچ جا شأن و منزلتی واسش قائل 

دایی کردن هم ترین سطح که به نظر من از گنشن، وقتی تو میری سر مخزن زباله یعنی پایین

تره. چون گدایی حداقل کثیف نمیشه و فقط نشسته.  این فقط باید راه بره و مثل مورچه  پایین

ترین سطح بار جمع کنه. وقتی که تو داری با یه مشت کتفی، گاراژ دار و کسانی که در پایین

بدونید که  فرهنگی و  ذهنیتی و همه چیز هستن حتی برای منی که خیلی ادعا دارم، خیلی جالبه

کنی.  واقعاً این ها با من صحبت میگفت بابا دیگه داری مثل چاله میدونیدیشب دخترم می

 طوریه و تأثیر میذاره. بله نمیشه که شأن و منزلتی در این کار به دست آورد. 

انسان کشتن سر این کار  4ببین این کار کالً درگیریه. بله درسته توی منطقه  پاسخگوی نه:

من ربطی نداره. ببین وقتی درگیری به وجود میاد دیگه یه دستی انداخته میشه و  ولی به

ناخوداگاه کسی هم میمیره. ببین این کار مثل زمین کشاورزیه و کسی بجز تو حق برداشت نداره 

کنی. شما بعضی وقتا قصد نداری بکشی و اگر کسی دیگه بیاد ازش استفاده کنه شما چیکار می

 وجود میاد.طرف رو ولی به 



 

 

 

 

 

 185 گردی در شهر تهران   مطالعه کیفی درباره زباله

 

 

  سوادیمیلی تحصیلی و بیتقویت چرخه بی

ها از تحصیل دور نیازی به سواد برای این کار باعث شده بسیاری از خوجیتوجهی و بیبی

بمانند. که همین سبب بازتولید فرودستی و ناچاری ماندن در بازیافت زباله علیرغم همه 

 تهدیدات آن شده است.

می هستن سواد ندارن. من االن خودم سواد ندارم. من االن اونایی که قدی پاسخگوی هفت:

رن  سالگی می 18سالمه. االن مثالً بچه هاشون هم تو ضایعات میرن و مدرسه نمیرن. از سن  40

هاشون هم معلم هستن و  خونن. بعضیتو ضایعات بله دیگه تا دبیرستان و اینها رو می

کشه رفت با  ابتدایی خوند دید دیگه نمی 5ا هاشون هم بیکار هستن. االن پسر خودم ت بعضی

 داییش کار میکنه.

دونم. نه پیمانکاران رو من من خودمون رو جزو اون حذف شدگان می پاسخگوی یک:

گم. نه به خاطر روحیه مون. بلکه به خاطر تحصیالتی که نداریم. ببین خودم رو به شخصه می

ها هم به دنبالش هستن ولی من خته و خیلیپروسه اداری این کار خیلی پیچیده و خیلی هم س

 خودم اهلش نیستم. 

 فرسودگی جسمی و عدم آرامش

برخالف بسیاری از مشاغل دیگر که تعریف شده و قواعد مشخصی دارد و در نتیجه احتمال 

است در این کار هنوز به دلیل  مشکالت بهداشتی و عوارض جسمی در آنها کاهش یافته

ودن و عدم کنترل دقیق احتمال درگیری تا جایی که حتی منجر به مرگ نظارتی و نامعلوم ب بی

های وحشتناکی ذکر شده است. شود نیز وجود دارد. طوری که در این کار تاکنون درگیری

های پوستی و تنفسی و همچنین به دلیل سروکار داشتن با زباله احتمال دچار شدن به بیماری

ر برخوردهای نامناسب و نگاه مردم باعث طرد شدن و عفونتی بسیار شایع است. از طرف دیگ

 گردد.های روحی و روانی میبیماری

س. اول  و آخر اینها آسیب جسمیش اوال بوئه. بوی کپک نونه و کال بوی زباله :3پاسخگوی 

زباله هستن و زباله کثیف هم هستش. ولی اول و آخر اینها کثیفه. از لحاظ روحی و اعصاب 

ها رو میندازه به جون هم. بذار من از همون اولش ن شهرداری داره خیلی  ایندرگیری ذهنیشو

میلیون تومان. اوالً این  200بهت بگم. شهرداری میده به پیمانکار مثالً یه منطقه رو میده 
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ها توی میلیون تومان. بعد اون ضعیف 200شهرداریه که پول رو از پیمانکار میگیره مثالً ماهی 

کنه بره. سرمایه زیاد میذاره و کار زیاد میشن. پیمانکار توی این کار خوب سود میاین کار له می

ولی خب خوب سود هم میکنه. ولی زیر دستای اون خیلی در فرسودگی هستن.  همونی که 

چرخه باید ماهیانه یه دو سه میلیون تومان بده پیمانکار و آزاد جمع کنه یا اینکه داره با چرخ می

 ار جمع کنه با قیمت کم.برای پیمانک

کپک نان خشک هم  بدترین چیزیه که هست.  االن طرف هست به خاطر  پاسخگوی هشت:

این کار سرطان گرفته. رفته دکتر گفتن به خاطر میکروب این طوری شده. کار ما همون مشکله 

 دیگه. 

ها انواع و اقسام  همون مخزنببین عرضم به حضور شما داخل  پاسخگوی چهارده:

ها هست که دست طرف رو ه. شیشهای هست  که معلوم نیست چی ه های استفاده شد رنگس

بره. فشاری که بهش میاد که بعد از یه مدتی به خاطر برداشتن چیزهای سنگین توی این کار  می

 این فشار جسمیه. 

 هاافق نامعلوم و سرگردانی خوجی

تحصیالت و طردشدگی و موارد دیگر،  به دالیلی از قبیل اقلیت قومی بودن و نداشتن سواد و

اند. علیرغم همه نوسانات جدید و افزایش  ورود ها به ناچار به همین کار ادامه دادهخوجی

-ها و غیرخوجیها به عرصه پیمانکاری که سبب ظلم و جایگزین کردن آنها با افغانیغیرخوجی

رای از دست ندادن منبع اقتصادی ها شده آنها خود را مجبور به ورود به عرصه کار پیمانکاری ب

اند. اما پیمانکار شدن مستلزم سواد و برخی شرایط دیگر مانند آشنایی و شغلی طایفه خود دیده

های مربوطه و نیز پشتوانه  با پیچ و خم بوروکراسی و داشتن آشنا و دوست در نهادها و سازمان

دانند. از این رو با اینکه می ها تقریباً خود را از آن محروماقتصادی قوی است که خوجی

اند اما همواره با خطرات منطقه تهران را در دست گرفته 6ها به ناچار پیمانکاری حدود خوجی

 بسیاری مانند ورشکستگی و حذف شدن از طرف رقبا درگیر هستند.

ناپذیری و ابهام جدی آن بینیاز مشکالت جدی دیگر این کار نامعلوم بودن آینده و پیش

. مناسبات دقیقاً مشخص نیست. حدود و ثغورهای نسبت شهرداری و نهادهای مختلف است

برای نیروهای زیردست معلوم نیست. نهادهای موازی بسیاری وجود دارد. آهنگ تغییر قیمت 
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بینی نیست. منابع خرید و فروش قاچاق کنترل چندانی ندارد. ها به هیچ وجه قابل پیشمزایده

شود و کسی که دست باال را دارد بر زیر دست فشار بسیاری قی تعیین میها کامالً توافقیمت

 کند. وارد می

برابر شده فقط به کیسه شهرداری میره. به  18هایی که االن این قیمت مزایده  پاسخگوی نه:

دونن. کنن. نمیمیلیون تومان دارن ضرر می 700رو گرفتن ماهی  2خدای محمد االن که منطقه 

پول پیش رو از مردم گرفتن پیمانکارها،  حساب و کتاب بسته و مشخص ندارن.  چون  رفتن

میلیون  300میلیارد و  2دونی چه خبره. نزدیک  دی آخر کار میزمانی که کار رو  تحویل می

میلیون تومان  400درصد بیمه بدی. میشه ماهی  18دونه که باید  ده نمیتومان ماهیانه داره می

ده این کل هزینه بیمه شه.  میلیون تومان می 30نداره.  فکر کرده ماهی االن  این از خودش خبر

 میلیون تومان بیمه هم بدی.  400فردا که رفتی بیمه میگه بر اساس قرارداد که این قدر بوده باید 

مردم صبح میرن شب میان و اصالً  استراحت ندارن. خدا وکیلی  پاسخگوی هشت:

 میزنن بیرون و خیلیاشون هم اصالً خونه نمیان.  6 استراحت ندارن.  صبح ساعت

های بسیاری کار را ادامه دهند. زیرا  توانند برای سالافرادی که در این کار هستند نمی

شب کار کنند. عبور و  12صبح تا  6ساعات کاری مشخصی ندارد و ممکن است از ساعت 

ها، نگاه مردم و برخورد آنها، ترس و ها و شلوغی، آلودگی زبالهمرور در هوای آلوده و ترافیک

تهدیدات جسمی و روحی و در کنار همه اینها نداشتن قوانین بهداشتی و نظارتی مشخص و 

کنند آینده  شود کسانی که در این کار فعالیت میها همگی سبب میابهام در وضعیت بیمه

به آن به چشم یک بینی نکنند و چندان روشنی را به لحاظ جسمی و مالی برای خود پیش

 فرصت کوتاه که ممکن است هر لحظه از دست برود نگاه کنند.

ای داره و نه چیزی داره فقط بینم.  نه بیمهآینده  این کار را خیلی بد می پاسخگوی هشت:

کنم چون کنیم و میدیم زن و بچه و تمام.  من االن توی شهرداری کار میکنیم و کار میکار می

کنن تونم استفاده کنم.  االن اینها خودشون هستن و کاری که می. بعداً از بیمه میگم بیمه دارهمی

 و وقتی از پا بیافتن دیگه کارشون تمومه. 
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ای نداره ولی اونی که با این روند هیچی. اونی که توی این کاره آینده پاسخگوی چهارده:

ده و پولش ش رو اجاره میقهکنه چون بدون دردسر منطگیره مثل شهرداری برد میپول رو می

 گیره.  رو می

هاشون. همشون از ما دونی چرا، دقت کردید شما به چهرهنه ولی می پاسخگوی پنج:

 دن. سال هم. اما همشون از ما پیرتر نشون می 10کوچیکترن تا 

فکر کن هر کسی که توی این کاره چه کتفی و چه وانتی و چه اون  های جسمی:آسیب

ساعته که کامالً  10تا  8شینه و ... حداقل کارش یه چیزی حول و حوش غرفه میکسی که توی 

تمام عضالتش درگیر این موضوع هست. حتی فکرشم درگیر این موضوع هست.  به نظر من 

سالگی بازنشسته بشن.  20سال باید بازنشست بشن این کار باید  25اگر کار در معدن مثال با 

ذهن و بدن درگیر این موضوعه که همینه که هست که اینقدر زود پیر چون  دقیقاً اینقدر فکر و 

 میشن اینها. این هم به خاطر سختی کاره. 

های ساکن شهرک ولیعصر( همه ها )اهل حقبه نظر من همه این خوجه لری پاسخگوی پنج:

بدم  های دیگه این کار رو قبول ندارن. من مردم رو اگر آموزششن. اینها هنوز شیوهحذف می

 درصد میاد پایین. 20ره. هزینه جمع  آوریم حداقل درصد باال می 20قیمت بارم  

ها به شکل سنتی آن این شغل تا چند سال اخیر رشد نسبتاً آرامی داشته و عمدتاً فقط خوجی

های اخیر و پر بازده شدن اینکار و اهمیت یافتن بازیافت زباله و دادند. اما در سالرا انجام می

بها بسیاری افراد خوجی و  ش اقتصادی برخی اجناس مختلف قابل بازیافت و گرانارز

-ها و لرها نیز وارد این کار شدند. همین باعث رشد قارچغیرخوجی دیگر مانند کردها و افغانی

وار این شغل شده و سرابی را برای ثروتمند شدن سریع پیش روی آنها گشوده است. این مسئله 

 ته و ممکن است افراد بسیاری را متضرر سازد.تبعات بسیاری داش

کنه میاد پایین انداز می کنه که میره باال یه مقدار پسضایعات مشخص نمی پاسخگوی سیزده:

 10خرن و اونایی هم که کار کردن  مثالً در سال بینی همه چی  میاد پایین و نمییه دفعه می

ری یه خونه بخری مگه کنن.  االن تو مثالً میانداز کردن اون رو هم میارن خرج می میلیون پس

میلیونه و اون  200و این محدوده معموالً  18میشه بخری، نمیشه. مثالً  یه واحد االن توی منطقه 
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کنه مگه چقدر هم کمتر از این نیست توی تهران. مثات این کارگری که این جا داره االن کار می

 داره و نه هیچی.گیره و نه بیمهصد حقوق میدرآمد داره. کالً یک و نیمه.  یک و سی

 مضمون مرکزی دوم. طرد نهادی و غیرقانونمندی

طرد نهادی و قانونمندی شامل سه مضمون اصلی ابهام قانونی و تعاریف و قراردادهای عرفی، 

 گیری رانت و فساد است.ورود مافیا و شکلگالیه از نهادهای ذیربط، 

  ردادهای عرفیابهام قانونی و تعاریف و قرا

ها قوانین و روابط تعریف روشنی ندارد و آنها همانطور که ذکر شد برای بسیاری از خوجی

دانند. بیشتر مناسبات بین گاهی خود را ملزم به پاسخگویی به هر کسی که آنها را متوقف کند می

ی که به آمده بین نیروهای ها به صورت عرفی است و در بسیاری موارد مسائل پیشاین دسته

گردد. های آنها به صورت غیررسمی حل میکنند و پیمانکارها یا گشتصورت قاچاقی کار می

شود و پیمانکارها های مختلف توسط هیچ نهادی مشخص و به روز نمیهای کاالها و زبالهقیمت

هایی را برای رسوم گرفتن یا بهای هر کیلو زباله مختلف تعیین باتوجه به وضعیت خود قیمت

 کنند.های تفکیک و مناطق خرید و فروش غیرقانونی نیز همین گونه عمل میکنند. کارگاهمی

آورد االن این جا هم که ما قبالً نه تنها پیمانکار بهمون فشار می  پاسخگوی سیزده:

آباد رو تخریب کرده و های خوجیکنه و این کارگاهپیمانکاریم دولت محترم داره اذیت می

 روز ماشینامون رو خوابوندن که شما کار نکنید.   45همه خوابیده یک ماه  تا هامون ماشین

االن هیچ کسی جوابگوی اونایی که اونجا زمین خریدن و چهار دیواری کردن و پول دادن 

گن این جا برای ماست و ببینیم چطوری میشه. نیست. تموم شد ولی خب از دست ندادن و می

ن مونده و من که نداشتم و ندادم  و مثالً دو میلیون داشتم اومده اون حاال از یکی بیشتر گرفته او

 میلیون داده اون مونده.  20رو تخریب کرده. اونی که 

ماهه که همه پخش شدن و دیگه کسی اونجا  6ماهه یا   5االن نزدیک   پاسخگوی چهارده:

 برن سمت عرفان و خالزیر و غفاری و ...بره. می بار نمی

ذاریم گفت هر کاری هم که بکنید ما نمی ببین اون پیمانکار قبلی به ما می یزده:پاسخگوی س

خواستن ما بیایم که شما کار کنید. بیای تو منطقه کار کنی. یه عده هم به نظر من بودن که نمی
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خوردن از دست پیمانکارای توی این کار. مثالً یه عده توی اداره پسماند  کسانی بودن که می

دیم که شما به ما گفتن ما سیصد میلیون بهتون می 10خواستن ما بیایم. مثالً منطقه  قبلی نمی

دیم میلیون می 400گفت شما چهار تا شرکنید ما هر کدوم نیاید. حمید تالمی. یا آقای زندی می

. پاکتتون رو بردارید ببرید که قیمت خودش براش بمونه. خودشون قشنگ اونجا 6نیاید منطقه 

 دن و ما هم ....خورمی

 گالیه از نهادهای ذیربط

دانند که صرفاً به دنبال کسب سود بیشتر افراد در مصاحبه شهرداری را عامل اصلی مسئله می

آباد را که در های خوجیهای مختلف این کار است و از ابتدا کارگاه ها و شیوهبیشتر از مزایده

وخته و دوباره از آنها پس گرفته و تخریب کرده زمین موقوفه بوده به طور غیرقانونی به آنها فر

است. شهرداری از نظر آنها عامل اصلی ارتشاء و ترویج مافیا و رشوه دادن است. شهرداری به 

نظر اهالی هیچ توجهی به آنها ندارد و صرفاً دنبال سود خویش است و تالش زیادی برای 

دهد و کسانی را که در این کار هستند یمند نمودن و سیستماتیک کردن این کار انجام نمقانون

 به جان هم انداخته است.

ای که مثالً این کار یه ذره جنگ و دعوا داره. مثالً اونی که میاد توی منطقه پاسخگوی چهار:

-میلیون گرفتم. یکی دیگه میاد بارش  رو جمع می 20من اجاره کردم، مثالً همین طالقانی، مثالً 

دم. خب  خود پیمانکاره که جا جمع نکن من دارم اجاره این جا رو میگم آقا این کنه من می

ش این نیست که بیاد این طوری نیرو بذاره برای باید نیروی نظارت بذاره. اوالً پیمانکار وظیفه

گیره. ولی نظارت.  شهرداری باید جمع کنه این غیر مجازها رو چون شهرداری داره پول می

ها هم مجبورن از خودشون گشت بذارن. شهردرای همه اینها رو کنه اینچون شهرداری نمی

 انداخته به جون هم. 

 گیری رانت و فسادورود مافیا و شکل

اند و همین سبب تر از هرکاری ورود کرده شوندگان در این کار مافیاها راحتبه نظر مصاحبه

از آنها رشوه بخواهد شود. آنها معتقدند هرکسی ها در آینده میطرد و تهدید موقعیت خوجی
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توانند مقاومت کنند زیرا قدرت مقابله با کسی را ندارند و قوانین چندان وضوح و پشتوانه نمی

 عملی ندارد که بخواهد از آنها دفاع کند.

پیمانکاری نبود و هر  74بیین منظورم از ورود مافیا اینکه تا قبل از سال  پاسخگوی پنج:

دونی مافیا توی این حرفه و پیمانکاری شد.  می 74از سال  کرد بعدکسی برای خودش جمع می

کنه.  اگر تو خیلی راحت بتونی کالً یعنی چی؟ یعنی عدم شفافیت  بین مردم ایجاد مافیا می

شرکت ثبت کنی و گرید بگیری و اگر من قدرت داشته باشم و یه کاری کنم که تو نتونی 

ی فاسدیه.  بین من و کارگر  بین من و شهرداری رابطهگن مافیا.  ببین پیمانکار بشی این بهش می

گم ها پیمانکار قبلی من ی فاسدی وجود داره. مثالً میی فاسدیه. بین ما پیمانکارها رابطهرابطه

شه یه میلیارد و هفتصد میلیون میلیون. ده برابرش می 170دونی ماهیانه چقدر میداد؟ حدود می

ای وجود نداره من م االن ماهیانه پول میدم.  اصال هم فاصلهبرابرش من دار 18تومان تقریبا 

 چسبیدم به قرارداد اون. 

افته پشت مزایده بین من و پیمانکارای دیگه آقا تو این قدر پول بگیر ببین یه سری اتفاقا می

نیا جلو. یا من اینقدر بهت پول میدم نیا جلو. ولی وقتی که ما به قول معروف شمشیر رو از رو 

دونه . با قرارداد زیاد. یه مثل کشیم دیگه می کشیم. شمشیرت کجا بیاد پایین دیگه خدا مییم

میلیون تومان عقب افتادم. رقم هم رقم  700میلیارد و  1گم ها، من ماه اول نزدیک می

وحشتناکیه. همه پیمانکارها هم منتظر بودن من زمین بخورم. ببین اگر این اتفاق بیافته ... ببین 

گر من این مهره تسبیح باشم توی این سیستم فاسد اصالً دووم نمی آرم )اشاره به یکی از مهره ا

ای که من ادعا  های تسبیحش(.  یا پا میشم می رم بیرون یا اینکه خوردم می کنن. االن اون حلقه

ان داره دارم فاسد نیستم االن اون حلقه هه ایجاد شده.  اینقدر رقم باال ایجاد شد که هر آن امک

مونه یا  دونه که آقا پاسخگوی پنج می ها خورد بشم.  یعنی هنوز هیچ کسی نمی من توی این رقم

 میره.

س. در مورد آمریکا بره یا دزد منطقه منه یا دزد یه منطقه دیگهخب کسی که بار اونجا می

ول داره و حق با کیه؟ از لحاظ من حق با ماست اما چرا از پسش بر نمیایم، چون اون خیلی پ

دونی  ها هست که همه رو تطمیع می کنن. امروز می خیلی قویه. یه سیستمی پشت اون  کارگاه

صبح که آقای پاسخگوی پنج من بالل  6من چطوری  بیدار شدم، رانندم زنگ زده ساعت 
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گه این چیه روی ماشینت زدی این سهرابی هستم، یه مأمور راهنمایی رانندگی من رو گرفته می

چیه. گفتم بهش بگو جووش )جو( کم شده برای پیمانکار قبلی بوده این حرکت. قبلی اتاق 

دم بهش بگو بنویسه و هر کاری قانونیه بکنه. اما وقتی که پیمانکار داده من نمی بهش پول می

بازیافت میاد به افسر راهنمایی و رانندگی پول میده  وقتی میاد به کالنتری پول میده چه توقعی 

 اونجا رو جمع کنن.  داری که

 ایمضمون هسته

ای در این مرحله، محققان باید نتیجه کار را به صورتی روشن نشان دهند که همان مضمون هسته

آیند و که سایر مضامین برمحور آن گرد می ایهسته مضمونحاصل از مضامین اصلی است. 

 .شود بندی می تر صورتدهند، در سطحی انتزاعیکلیتی را تشکیل می

 زا و به لحاظ نهادی غیرقانونمند ساختار به لحاظ اجتماعی آسیب

ساختار »در نهایت پس از مشخص شدن مضامین اصلی همه آنها حول مضمون اصلی با عنوان 

گرد هم آمدند. یعنی از « زا و به لحاظ نهادی غیرقانونمند بازیافت زبالهبه لحاظ اجتماعی آسیب

جریانی را شاهد هستیم که بر چرخه معیوب اقتصاد بازیافت  گیری تا مرحله نهایی نحوه شکل

گیری یک چرخه معیوب اقتصاد بازیافت زباله با وارد کردن صدمات و آسیب  اشاره دارد. شکل

ها و کارگران زیردست در این چرخه و ایجاد نابرابری در درآمدها  بر قشر فرودست خوجی

وخامت اوضاع اجتماعی و بهداشتی و اقتصادی پیامدهای ناگواری به همراه داشته است و بر 

 2گیری ناحیه گیری و ویژگی منطقه نشان داد که شکلیعنی نحوه شکل شهر تهران افزوده است.

ریزی شده و ناخودآگاه صورت گرفته و اقتصاد بازیافتی ساکنان آن از ابتدا به صورت غیربرنامه

اند. با افزایش شرایط به این محل آمده است و بیشتر ساکنان آن به علت فقر و برای بهبود

آوری زباله را جمعیت آنها و ورودشان به تهران، یک ناحیه مبتنی بر اقتصاد غیررسمی جمع

ای و درکنار هم سکونت یافتند. شهرداری منطقه وقت نیز به شکل دادند و به صورت طایفه

را به آنها واگذار کردند و همین های موقوفی نگری زمینریزی شده بدون آیندهصورت غیربرنامه

های ها و دستهگیری گروهنظمی بیشتر شد. وجود سود و مبلغ کالن در این کار و شکلسبب بی

افراد که زندگی آنها با این بخش گره خورده و نهادهای مختلف، مناسبات قانونی و نهادی 
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و ارتشا و فساد شده، ساز شکل گیری مافیا غیرشفاف و مبهمی را به وجود آورد که زمینه

های پایین هستند به وجود همچنین تهدیدات جسمی و روحی زیادی را برای افرادی که در رده

ها شده و آورده است. افزایش فشار شهرداری بر پیمانکارها منجر به افزایش فشار بر زیردست

یا وادار به قاچاق اند و غیررسمی در این کار فعالیت داشتند را حذف  برخی را که سوادی نداشته

گیری یک ساختار معیوب تعریف توان در قالب شکلبه هر قیمتی نموده است. همه اینها را می

نمود که آینده  مبهم و نامطمئنی را در زمینه اطمینان از عدم پیدایش مشکلی برای نظافت شهر 

بزند. و هر لحظه  های پایین رقمها و افراد دیگر در ردهتهران، آینده کاری و اقتصادی خوجی

 ممکن است افراد زیادی به این کار ورود نموده یا خارج شوند. 

 

 
 . مضامین اصلی درک ذینفعان از وضعیت کار بازیافت1نمودار شماره 

 گیری بحث و نتیجه

گردی شهر  قصد داشت مسائل و مشکالت پیش روی زیست فعاالن حوزه زبالهپژوهش این 

ایت نتایج تحقیق نشان داد که بازیافت و گردآوری زباله در شهر تهران تهران را نشان دهد. در نه

زا و به های زباله گرد دارای یک ساختار به لحاظ اجتماعی آسیببه طور اخص در مورد خوجی

با نتایج بیشتر کارهای انجام شده در پژوهش لحاظ نهادی غیرقانونمند است. از این نظر نتایج 

پور  افروخته و حجی ،(1398)، پروین و دیگران (1399زند ) ری و شجاعیایثااین زمینه از جمله 
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( سازگار است که 2011بالوو ) و شنک ،(2014ادما )، (1395نیا و هادی )ظهیری، (1396)

، همسو اند زایی دانستهسیبآعدالتی و  چرخه کار بازیافت را دارای مسائل اساسی از جمله بی

، که معتقد است نهادهایی مانند دولت در این زمینه موفق (2011) کار کانیتباشد و با نتایج  می

 اند، موافق نیست. عمل کرده

ها به کار زباله گردی و بازیافت، فقر در مبداء بوده است و وردن خوجیآعامل اصلی روی 

پور  افروخته و حجی ،(1398)، پروین و دیگران (1399زند ) ایثاری و شجاعیاین در تحقیقات 

ها  دهد که نگاه جامعه به خوجی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می (1396)

گیرند. این موضوع با نتایج تحقیق  ها و تحقیرها قرار می اصالً مناسب نیست و مورد انواع انگ

ای سازگار است. در جامعه (1398)، پروین و دیگران (1399زند ) ایثاری و شجاعی، (2014ادما )

اولویت با سرمایه است ارزش چندانی برای این قشر وجود نخواهد داشت نگاه جامعه و  که

گردد. لوفور معتقد است از خود بیگانگی  تحقیر باعث نوعی از خودبیگانگی در این افراد می

پیوندد، روزمرگی که زندگی ساکنین  زندگی شهری در ساختار و فرایند روزمرگی به وقوع می

شود که نمود واقعی  وده و در نتیجه موجب بروز از خود بیگانگی در افراد میشهر را کنترل نم

توان در ابعاد مختلف زندگی ساکنین شهر از قبیل بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،  آن را می

 (.2009محیطی و غیره مالحظه کرد )لوفور،  حقوقی، زیست

نیز همانند فقرای  2د ساکن ناحیه گر های زبالهدارانه مصرفی جدید خوجیدر جامعه سرمایه

های فیزیکی و  سیبآهای خطرناک و  در کنار تجربه بیماری( 2005)جدید مورد نظر باومن 

جسمی بسیار به لحاظ روحی نیز با از دست رفتن اعتماد به نفس، احساس متفاوت بودن با 

ها  اشتی در خوجیهای اطراف و از خودبیگانگی شدید مواجه هستند. طوری که چنین بردانسان

ورده است که نیازی به تحصیل دانش و ابزارهای زیست در جهان مدرن ندارند و آبه وجود 

گویی تقدیر آنهاست که چنین زندگی کنند. بر این اساس و با توجه به نتایج تحقیق افتادن 

ماعی سوادی، عدم اعتماد به نفس و تحقیر اجت ای از بازتولید فقر، بی ها در دام چرخه خوجی

ای مبهم برای آنها شده است. چیزی که در کار ایثاری و  یندهآسبب نوعی افق نامعلوم و 

گردان افریقای  ، در مورد زباله(2014)، در مورد کارگران افغانستانی یا ادما (1399)زند  شجاعی

 گردی ذکر شده است. جنوبی نتیجه شرایط سخت کار زباله
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ل اجتماعی بعد اجتماعی صنفی مهم دیگری از مصائب نتایج تحقیق در کنار همه این مسائ

دهد. اینکه در زمینه قانونی و نهادی نیز مورد بی توجهی بسیاری قرار گردها را نشان می این زباله

، ساعات کاری، دستمزد، نهادهای مسئول، شفافیت نهادی، گیرند. قوانین مشخصی برای بیمه می

از این نظر به شدت از نهادهای ذیربط گالیه دارند و  هاو چترهای حمایتی وجود ندارد. خوجی

 هوموساکر مفهوم یادآور چیزی هر از بیش وضعیتی چنیننها توجهی ندارد. آمعتقدند کسی به 

 حوزه از این مشاغل شدن خارج غیررسمی اقتصادی به مربوط هایویژگی از است. یکی آگامبن

 به طور گردزباله افراد تمام و غیررسمی غلمشا همه است. تقریباً رسمی و دولتی هایحمایت

 اجتماعی حمایت نوع هر و سالمت بیمه بازنشستگی، بیمه اجتماعی، تأمین بیمه فاقد خاص

 طبق که آنجا از واقع شوند. بهمی ارائه کشور در رسمی نهادهای و دولت توسط که دیگری هستند

 را آنها حمایتی قانون چتر رو این از شوند،نمی تعریف رسمی هایحوزه جزو رسمی اینها تعریف

 مورد توانندمی قانونی لحاظ به نه مشاغل، این شود. بنابرایننمی آنها حال و شامل نگرفته بر در

ایثاری و گیرند. چنانکه می قرار حاکمیت نظارتی چتر در نه اینکه و بگیرند قرار حمایت

روایی شهری و اقتصاد سیاسی شهر این مسئله را امری مرتبط با حکم ،(1399)زند  شجاعی

منجر به ایجاد رانت توجهی نهادی این بی (1396پور ) و به زعم افروخته و حجیدانند؛  می

ها و نهادهای بخش عمومی و تضعیف بخش اقتصاد رسمی ها و فسادهایی در بدنه دستگاهبازی

 دولت و شود می زده دامن دولت توسطهم معتقد است این وضعیت  (2014شده است. ادما )

گردی را نتیجه عدم  ( نیز مسائل زباله2010ندارد. شنک و بالوو ) گردزباله به کودکان توجهی

 دانند.حمایت دولتی درست می

تأکید می کنند، بهبود  (2011)و کانیت ( 2010)به طور کلی همانطور که عمران و دیگران 

توان این کار را با این حوزه است. و می گردی مستلزم مشارکت بیشتر فعاالن وضعیت زندگی زباله

های مختلف خوجی از جمله پیمانکارها، وانتی و کتفی به جلسات شهرداری به  آوردن گروه

سازی در میان مردم صورت جداگانه و با استفاده از تجربه و مشورت با آنها در جلسات، فرهنگ

تر به کار آنها، جه انسانی و رسمیبرای برخورد بهتر با کسانی که در این کار هستند، دادن و

ها و نیروهای درگیر در ای بیشتر برای خوجیسازی نهادی و وظیفهآموزش بیشتر نیروها، شفاف

دهد بدون نظارت بیشتر و هماهنگی این کار انجام داد. چنانکه نتایج تحقیقات پیشین نیز نشان می

 ر همچنان تشدید خواهد شد. نهادهای ذیربط از جمله شهرداری و دولت مسائل این قش
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