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Abstract  

Introduction: In this article, I will use the anthropology of emotions to consider the 

emotional life and culture of Malla-Zeynal, a poor neighborhood of Tabriz, in a 

broader collective context. The thriving garbage economy in this neighborhood in 

recent years has created new social relations that have affected the everyday 

experiences of individuals, families, and the local community. This economy has 

divided the men of Malla-Zeynal into three distinct groups: Owners of large waste 

storage facilities, owners of transport and transfer trucks, and waste collectors who 

work with handcycles. 

Method: Based on two long-term fieldwork, three and six months follow-up in the 

last two years, I witnessed and heard the anger and shame of the two groups whose 

livelihoods were made possible by this economy. Data collection is mainly based on 

participant observation and presence in the field. By noting situations, people, and 

dialogs in everyday life, a large amount of data emerged. Although the primary forms 

of analysis of the field notes were written during the fieldwork, the final and 

systematic analysis began upon leaving the field: I read the field notes line by line and 

identified the themes. Then I wrote a memo for each theme. The final ethnographic 

writing is a combination of field note excerpts-commentary units—all connected by a 

reference to the main theme. These units are examples of lived scenes and situations 

that help us understand how one area of collective life, the social relations 

surrounding the garbage economy, shaped certain feelings among poor people. The 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
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emotional world of these poor, marginalized people is the only resource for their 

suffering. 

Findings: The people of Malla-Zeynal suffer in four emotional ways. First, they live 

in a noisy soundscape of the garbage economy of their relatives and neighbors, so 

they must endure the unbearable. Without permission to protest, they cook, especially 

the women, but eat themselves. Secondly, the men become angry when they have to 

watch the owners of the warehouses advance in an immoral way. Faced with the 

choice between honor or progress, the men, especially the young ones, find 

themselves in a cultural dilemma. Third, working as garbage collectors in an 

environment where most people are familial leads the inferior group in this economy 

to feel an extreme level of shame. And fourth, the currency of the garbage economy 

has led parents to stop taking seriously the young children they send to work 

collecting garbage. 

Conclusion: The bottom line is that the men and women of Malla-Zeynal control 

their inner and intense feelings. Otherwise, they are afraid of losing control and going 

crazy. In this way, they are in a process of internalizing negative emotions. These 

emotions pass through their body and psyche. The suffering of Malla-Zeynal has been 

medicalized, which explains why they consume many drugs. 

Keywords: Anthropology of Emotions, Garbage Economy, Poor People, Suffering, 

Ethnography, Tabriz. 
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 اقتصاد آشغال و جهان عاطفی رنج: 

*نشین تبریز نگاری تهیدستان حاشیه مردم
  

 1جیراناصغر ایزدی 
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 چکیده
یدست محلۀ تهی عواطف، حیات عاطفی و فرهنگ احساسات مردم شناس مردمدر این مقاله به کمک 

اقتصاد پررونق آشغال و ضایعات در چند  .شود جمعی مطالعه می تر بزرگقپانالر در تبریز در بسترهای 

و  ها خانوادهسال اخیر در محله، پیوندهای جمعی جدیدی را خلق کرده که در آن، تجربۀ هرروزۀ افراد، 

اجتماع محلی تحت تأثیر قرار گرفته است. این اقتصاد، جامعۀ مردان قپانالر را به سه گروه تقسیم کرده 

های  یچرخ. 3؛ کننده حملدارهای  یساننو  دارها وانت. 2انبارکننده، ی بزرگ ها کارگاه. صاحبان 1است: 

مدت در دو دورۀ پژوهشی در این محله،  یطوالنو ضایعات. براساس کار میدانی  ها آشغالگردآورندۀ 

 یوگو جمله گفت از فنون سایر یز وآم مشارکتاز طریق مشاهدۀ  ها دادهترتیب سه و شش ماه،  به

 زمان همنشین،  یهحاشدهد جهان عاطفی این مردم فرودست  یمها نشان  شد. یافتهآوری  غیررسمی جمع

در بافت آزاردهندۀ اقتصاد آشغال متعلق به خویشان و  ها آن. 1یدنشان از چهار طریق است: کش محل رنج

ولی  جوشند، یمخاص زنان  طور بهتحمل را تحمل کنند.  یرقابلغزیند؛ بنابراین باید امر  یمیگانشان همسا

شوند.  یماند، دیوانه  یعاتیضای ها مغازه. مردان جوانی که شاهد پیشرفت صاحبان 2کنند؛  یمخودخوری 

ها وقتی در محیطی بر  یچرخ. 3؛ اند کردهی فرهنگی گیر بست بنبین انتخاب شرف یا پیشرفت، در  ها آن

. با شیوع اقتصاد آشغال، 4شوند؛  یم، شرمگین اند روند که بیشتر افراد قوم و خویش یم ها سطلسر 

شود. این  یمشده دگرگون  یلتحماعتنایی  یبورزی، به  یرتغعواطف والدین آذربایجانی، مشهور به 

 اند. یاصلعواطف هرروزۀ آزاردهنده، در جامعه و فرهنگ قپانالر عنصری 

  ی.نگار ممرد ی،شناس عواطف، فقرا، مردمرنج،  ،تبریزاقتصاد آشغال، : های کلیدی هواژ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
 
*
نگارانه در میان فرودستان  مردمفقر و سالمتی: پژوهشی »مقالۀ پژوهشی، مستخرج از طرح تحقیقی با عنوان  

 ، با حمایت مالی استانداری آذربایجان شرقی.«نشین تبریز حاشیه

ایران،  تبریز، تبریز، دانشگاه فرهنگی، شناسی مردم پژوهشی هستۀ مدیر اجتماعی، علوم گروه استادیار. 1
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 و طرح مسئله  مقدمه
یج در قالب الگوهای عمل، اندیشه و احساس تدر بههای خاص و زیسته،  یتموقعفرهنگ در 

 یانم یارتباط آیاپژوهش آن است که  یندر ا پژوهش حاضر یاصل شود. پرسش یممتبلور 

 مانند یجمع یاتح از قلمروهایی چگونه ی،اگر آرو  وجود دارد یروان یاتو ح یجمع یاتح

گذارد. در این مقاله، با  می تأثیرها  افراد و گروه عاطفی زندگی بر اقتصادی، های یتفعال قلمرو

یدست در شهر تبریز، موقعیت تهمدت در میان یکی از اجتماعات  یطوالنتکیه بر کار میدانی 

د شود که نقشی کلیدی در جهان عاطفی افرا ی اخیر بررسی میها سالشغلی نوظهور خاصی در 

این جزء اساسی تجربۀ مهم بشری شامل  ،1عواطف یشناس مردم(. 2019داشته است )بیتی، 

را  شان روزانهدهد که افراد، در آن زندگی  یمای قرار  ینهزماحساسات را دقیقاً در آن بستر و 

یری گ شکلن همواره این بوده که چگونه فرهنگ بر شناسا مردمی کالسیک مشغول دلگذرانند.  یم

، آن را عواطفی ها شناس مردمرو،  ینا(. از 1959گذارد )گیرتز،  یمی عاطفی افراد تأثیر ها حالت

 شان یخاص زندگ یوۀشیا خاص یژه غیرغربی، در بافت فرهنگی و بهمیان جوامع گوناگون و 

نحوۀ تأمین معیشت، یکی از . (1986؛ لوتز و وایت، 1984کنند )شوئدر و لوین،  یممطالعه 

گیرد، الگودار  یمی اساسی است که فرهنگ یک گروه اجتماعی بر بنیاد آن نضج ها شالوده

(. اقتصاد آشغال یا اقتصاد 2017)میلر،  شود میشود و راهنمای عمل، اندیشه و احساس  یم

و  ها بافتیدست قپانالر، طی زمان، در کنار تهی زباله و ضایعات در محلۀ آور جمعمبتنی بر 

 است. کرده نفوذ افراد روانی حیات ، بهفرایندهای دیگر جمعی

ی عواطف که بررسی احساسات را شناس مردمگرا و متعارف در  یلتقلبرخالف رویکردهای 

ی ملموس و عمدتاً با تمرکز بر ها مثالگرا، بدون ذکر  یمتعمیانه، گرا برساختی، طورکل به

یانه به گرا عملویکردهای (، ر1988؛ لوتز، 1980دادند )روزالدو،  یمهای عواطف انجام  واژه

های شخصی و  یختارها و افراد، و ایجاد پیوند بین  یتموقعتوصیف دقیقی از جزئیات، 

؛ بریگز، 1986ی مشترک فرهنگی و فرایندهای عمومی اجتماعی متعهدند )ابولقود، ها شکل

(. 2005؛ بیتی، 1998)بریگز،  اند2«اپیزودهای عواطف»شاهدان مستقیم  نگارها مردم(. این 1970

ینجا اشود.  توصیف می« ی و شرمگرد زباله»در این مقاله، یکی از این اپیزودها را در قسمت 

حیات عواطف در عمل، در »آید:  یدرمبه تمرکز توصیفی و تحلیلی « حیات عواطف در جامعه»

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. anthropology of emotions 

2. emotional episodes 
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به  گارانهن مردمروایت « تحت فشارهای مادی و فکری مشخص. گرفته شکلشرایط خاص، 

کند )بیتی،  یمکمک « کنند یمها که عواطف را تولید  یختار، و ها شخصبسترها، »آشکارساختن 

 نشینی یهحاش بررسی در یشناخت جامعه کالن رویکردهای برخالف مقاله، این (. در74: 2019

 نشین یهحاش مردمان زیستۀ تجربۀ ،(1400 همکاران،و  ی؛ نقد1392 ینی،اقدم و محمدام یزاده)عل

 .برد خواهیمنگارانه  مردم میکروسکوپیک دید زیر به را

 سایت میدانی و کار میدانی

کمی، از سایت،  یها مفهوم رایج جامعۀ آماری در پژوهش یجا نگارانه، به در کار میدانی مردم

در  ها یدهستینگ، یک بافت مشخص و دارای نام است که پد: »شود یاستفاده م 1میدان یا ستینگ

 نشین ین(. شهر تبریز بیش از ده محلۀ حاش32: 2007)اتکینسون و همرسلی، « دهند یآن روی م

فرد. سایت میدانی مورد  مشترک دارند و هم متمایز و منحصربه های یژگیها هم و دارد. این محله

از »معنای  نام مستعار، به قپانالر) تبریز است در شهر محلۀ قپانالر ،مطالعه در پژوهش حاضر

های اجدادی خود در روستاها و مناطق عشایری  است؛ کسانی که از سرزمین« ها شده کندهریشه 

هزار نفر برآورد شده است )گزارش  18. جمعیت تقریبی قپانالر حدود اند( داغ کنده شده در قره

 وداغ  (. مردمان قپانالر مهاجران روستایی و عشایری منطقۀ قره1398محله،  یلگریدفتر تسه

روی تپۀ مشرف به  ها یهریس، اهر و کلیبر هستند. منازل قپانالر مانند ییها عمدتاً از شهرستان

تپه است. همین -منظرۀ عمومی این محله به شکل دره رو ینو از ا شدهساخته  عینالیکوه 

ها، گاه تا  وجود بیاید که بر تعداد زیادی از پله به ییها شده کوچه موجبوضعیت توپوگرافیک 

پیوندهای خویشاوندی  بر پایۀاز صد پله هستند. روابط اجتماعی ساکنان قپانالر، اساساً  بیش

 یها که از نوع مهاجرت گردد یآن به نوع مهاجرت در این منطقه بازم یشۀو ر است شکل گرفته

و  1360 یها آغاز شد و در دهه 1350و  1340 یها ها به قپانالر از دهه فامیلی است. مهاجرت

 به پایداری نسبی رسید. 1390و  1380 یها و سپس در دهه به اوج خود رسید 1370

. این پژوهش شود یبراساس کار میدانی یا مشاهدۀ مشارکتی پژوهشگر ممکن م ینگار مردم

طور خاص  تبریز و به نشین یهحاش یها از محله پژوهشگردار  نمایانگر بخشی از مطالعۀ ادامه

 از سر گرفته شد و 1393 سال از ،نسبتاً طوالنی یا و با وقفه شروع 1384از  انالر است کهقپ

تا اردیبهشت  1397سه ماه از اسفند  ینگار کار میدانی این مردم  یزمان ۀادامه دارد. باز همچنان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. setting 
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 گاه پژوهش محض ،قبلی یها دوره در .گیرد یرا دربرم 1399شش ماه از خرداد تا آبان و  1398

عضو تیم »عنوان  ها بهNGOدر هنگام همکاری با و گاه  صورت گرفت اد دانشگاهاست در کسوت

 عنوان استاد دانشگاه به« پژوهشگر مستقل». در این دوره، نقش انجام شد «مددکار»و « شناسایی

اخیر در دورۀ کار میدانی الزم برای این پژوهش،  یها . در این نقشدر محوریت کار بود

 این در اینکه گرفت. باقرار  اش یمومی و خصوصی محله و اهالدر قلمروهای ع پژوهشگر

 مشاهدۀ شامل یشناخت مردم میدانی کار درها  داده آوری جمع اصلی تکنیک از پژوهش

 یا غیررسمی یوگو گفت مستقیم، مشاهدۀ نظیر دیگری رایج فنون از شد، استفاده آمیز مشارکت

 یا یزآم مشارکت مشاهدۀ ینحدر . درواقع گرفته شدبهره  هم( 2015)فترمن،  «موقعیتی شنیدن»

 دیگرمختلف بود که فنون  های یتموقع وها  قپانالر در عرصه یاهال ۀروزان یزندگ در حضور

 تالشکه در آن  گردد یبازم یدانیکار م یکیچندتکن یژگیبه و امر این. شد یم برده کار به هم

 و شنیدن دیدن،: شود استفاده مطالعه مورد مردمان فهم در پژوهشگر متنوع یها حس از شود یم

 .کردن تجربه

زیر  یها ها، از راه خیابان اصلی قپانالر و مغازه از جملهبرای حضور در قلمروهای عمومی، 

ن اکه متعلق به مطلع ییها در سراسر خیابان، نشستن جلوی برخی از مغازه یزن : پرسهشداستفاده 

یا گاراژ ضایعاتی، حضور در  نت یمگ نظیرها  برخی از گروه یها گاه بود، حضور در تجمع یدیکل

شدن در  عمرانی محله. پذیرفته یها حضور در برخی از پروژه و جلسات مردمی دفتر تسهیلگری

نوجوان و جوان مرد زودتر  یها در میان گروه ،خاطر قرابت سنی و جنسی به ،قلمروهای عمومی

دیگر ممکن شد. حضور مداوم با دفترچه یادداشتی در دست، در بسیاری از مواقع،  یها از گروه

ها با تصویری که از  مثبت کرد. آن پژوهشگرها و احساسات شمار زیادی از اهالی را به  ذهن

عنوان استاد دانشگاه داشتند که فقط برای نوشتن یک کتاب به محله آمده، احساس  به پژوهشگر

منفعت مادی و اجتماعی که  گونه یچبدون ه ، پژوهشگرها آن از دیدگاه کردند.پیدا  اوخوبی به 

ها وقت خود  پای کاندیداهای شورای شهر و مجلس را به محله کشانده، برای منافع آن همواره

 .کند یرا در محله سپری م

 کهخلق شدند  1توضیح-گلچین واحدهای ،نگارانه مردم تماتیک روایت یک نگارش برای

 دادن نشان برای  یدانیم های یادداشت از هایی ینشگز ها ین. گلچاند یاصلمضمون  به مربوط

 با پیوند در که است فیلدنوت براساس تحلیلینکتۀ  بسط ها یحتوض و تحلیلی هستندنکتۀ 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. excerpts-commentary units 
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 همکاران، و)امرسون  گیرد یم صورت مطالعه مورد میدان در عمومی فرایندهای یا الگوها

. 1: رفت کار به میدانی های یادداشت بازنمایی برای نوشتاری سبک دو مقاله، این در(. 2011

 سبک و دارد حضور معین موقعیتی و در خاص یا صحنه درنگار  مردم که در آن، گذرا سبک

 یشود )گا می مشترک الگوهای بیان شامل توصیف و است غایبنگار  مردم که وقتی تکراری

 (.2019بالسکو و واردل، 

 آشغال اقتصاد

اجتماع . 3 ؛اقتصاد ضایعاتی. 2 ی؛ا کالبد دره و تپه. 1از:  اند عبارتقپانالر سه ویژگی خاص 

و تفکیک زباله تبدیل  یآور مهم جمع یها اخیر به یکی از قطب یها . قپانالر در سالای یفهطا

مربوط به  یها ضایعات، حول مهارت یریگ شده است. محور اقتصاد محلی قبل از آغاز و رونق

ساختمانی و ارزشمندشدن مواد ضایعاتی  یها اما با رکود پروژه گردید، یکارهای ساختمانی م

تولیدی، شمار زیادی از افراد به طرف  یها انواع فلزات، پالستیک و کارتن برای کارخانه نظیر

ام به محله انج پژوهشگر یدانیسال پیش که اولین سفر م 15کارهای ضایعاتی رفتند. حدود 

اخیر از تعداد این گاراژها  یها اما در سال ،بود فراوان، تعداد گاراژهای مصالح ساختمانی گرفت

ها سر برآورده و روز به روز در حال رشد  آن یجا به ،ضایعات یآور کم شده و گاراژهای جمع

له ها و گاراژهای بزرگ سراسر مح تنها مغازه است. ضایعات اکنون نبض اقتصادی محله است. نه

اند، بلکه هر مرد جوان ناامید از پیداکردن  طور خاص خیابان اصلی را به قبضۀ خود درآورده و به

شغلی در بیرون از محله، اگر مغازۀ کوچکی داشته باشد یا بتواند اجاره کند، به فکر این است که 

هده مشا کوچک یها وکار ضایعاتی راه بیندازد. هر روز تعداد بیشتری از این مغازه کسب

جاهای خیابان اصلی هم  ینتر ها و پرت کوچک تا دورترین نقطه یها . دامنۀ این مغازهشود می

 داده است.  رسیده است. کار ضایعاتی در اقتصاد رکودی ایران معاصر، به اهالی زندگی دوباره

و به کار  اند هانالر کار قبلی خودشان را رها کردپاخیر، بسیاری از اهالی ق یها در سال

را  ها یعباس بود و بهترین شاه یا کار حرفه فردی که یک گچ ؛ برای مثال،ندا هایعاتی مشغول شدض

 بسیاریتوجه یا سیمانکار یا بنا بود، شغلش را کنار گذاشت. پیدایی یک شغل پردرآمد  زد یم

ضایعات باز شد. گروهی از افراد  یآور جمع یها مغازه ،محله جای یجادر ب کرد. جلرا  افراد

ها به یکدیگر گره خوردند و شغل ضایعاتی  و صاحبان مغازه ها یسانی، نها ی، وانتها یشامل چرخ

به یکباره تغییر کرد.  شان یبه یک حرفۀ آرمانی در محله تبدیل شد. کسان بسیاری وضع مال



 

 

 

 

 

 1401، پاییز 3، شماره 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   578 

  

 

 اند؛ چرا مانده ی همچنان در محلهاما تعداد زیاد ،ماشین و زمین خریدند. شماری از محله رفتند

د و متوسط در تبریز تبدیل رضایعات در حد خ یآور قپانالر به یکی از مراکز اصلی جمع که

و تفکیک ضایعات در سطح کالن، مایان است. اکنون به قول  یآور شده است. مرکز اصلی جمع

 لی قپانالر است.)خرید و فروش( ضایعات، جریان شغلی اصلی برای اها« آل وئر» ها یمحل

رفتن به کوچه و خیابان، صدازدن با بلندگو و  شامل ها یسانیو ن ها یآل وئر درمورد وانت

. آل شود یضایعاتی محله م یها خریدن ضایعات در درب منازل و سپس فروختن آن به مغازه

زباله، سواکردن پالستیک، مقوا و فلزات و سپس  یها ، گشتن در سطلها یوئر درمورد چرخ

و بعد از ضایعاتی محله است. اکنون نبض اقتصادی محله با ضایعات  یها ها به مغازه فروختن آن

از اقتصاد  ییها . در این مقاله جنبهتپد یانواع تعمیرات م مانندمرتبط با ماشین  یها شغلآن 

 مختلف آن مربوط است. یها م کرد که به عواطف اجتماع محلی و گروهیضایعاتی را باز خواه

 
 نیسان و زباله یآور جمع برای دستی یها . چرخ1 تصویر

 1399 منبع: نگارنده، تیر

 تحمل یرقابل: تحمل امر غیاجتماع یناراحت
. چیزی که به اند تأثیر گذاشتهانالر، محل زندگی و محل کسب متقابالً روی یکدیگر پدر محلۀ ق

از  :محله وجود دارد جای همهدر  شود، یآن در ادبیات مطالعات شهر مشاغل مزاحم گفته م

 این در. یعاتضا یآور تا فروش مصالح ساختمانی و گاراژهای بزرگ جمع تعمیرات ماشین
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 -آوری، خرید، تفکیک و انتقال به شکل جمع-زباله یا ضایعات وکار  کسب یناما ا متقابل نفوذ

مشاغل مختلف کارکردن این دهد.  راند و آرامش آن را آزار می میاست که زندگی را به عقب 

است که فضای عمومی محله را قبضه کرده و فضای کمتری برای زیستن باقی گزارده است. 

 اقتصاد است که گوش جامعه، فرهنگ و خانه را کر کرده است. ینجاا

از  زیادیتعداد  ،های اخیر در این سال اند؛ زیرا نبض حیات اقتصادی محله ،های آبی نیسان

واسطۀ  اند؛ اقتصادی که به این مردمان، به آوری زباله شده به جمعمجبور  مردان، نوجوانان و کودکان

کنند،  های آبی دارند عادی می ها تحمیل شده است. با وجود این، چیزی که نیسان انباشتی از فقدان

 آهنگی در بافت عمومی محله است. فراموشی یا انکار ناگزیر سکوت، پاکیزگی و هم

 یدارها ضایعات است. جملۀ یکی از مغازهو شغل زباله و ی کار پانالر مکانی آرمانی براق

. او با اشاره به کپۀ کند یبودن را آشکارتر م این منظور از آرمانی یمانوگو ضایعاتی حین گفت

وسط  ینریختن ضایعات روی زم» :اش گفت مقابل مغازهدر  شده یختهبزرگ از ضایعات ر

 ینپانالر اق« ؟بینی ی[ میزتبر یننش مرفه یها ]از محله صریعدر ول ینی؟بب توانی یرا کجا م یابانخ

اصلی درون خودش جای  یابانخ جای یدر جا را یعاتو ضا آشغال یها نابسامان کپه یتوضع

آشغال و ضایعات، شکل، صدا و بوی مخصوص خودش را به  یها داده است. نابسامانی کپه

و  ها ین، کثافت، شلوغی، سروصدا، ماشیختگیر هم انداز شاهراه اصلی محله داده است: به چشم

 تمام امور مربوط به ضایعات.

 ۀمثاب اساسی محله به یها زمان از شالوده همویژگی برآمده از اقتصاد زباله و ضایعات،  این

 دهد؛ یمختلفی نشان م یها است که خود را در عرصه( 2017و فرهنگ )میلرف یک اجتماع 

 توان یمرفه نم یها محله یژهو دیگر، به یها ارهایی کرد که در محلهک توان یدر این محله م ینکها

شده است؛ البته برای ساکنانی  پذیرفته ینجاا شود، یدیگر طرد م یها انجام داد. چیزی که در محله

ضایعات در محل زباله و ، نه پذیرشی از روی رضا. کار استبه ضایعات وابسته  شان یکه زندگ

ظاهر  ها که سود باالیی دارند، به ولی همه حتی صاحبان مغازه ،است تحمل یرقابلزندگی، غ

و پر و  ها یسانها و ن آور وانت نامطلوب انباشت انواع ضایعات تا وسط خیابان، صدای سرسام

 اند. زبالهی ها سطلگشتن در حال  ها یابانکه در خ هایی یاند و چرخ کردن بار تن داده خالی

تأثیر گذاشته است. زیستن امور  ها یبر حیات عاطفی قپانالر تحمل، یرقابلغ ورزیستن با ام

 رسد ی. در ظاهر به نظر نمکند یاهالی باز م عاطفی، راه خودش را در حیات تحمل یرقابلغ

خاطر توقف  ولی وقتی به ،ضایعات اهالی را ناراحت کندزباله و وضعیت نابسامان شغل 
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 ها ینکردن ضایعات از ماش یا پر و خالی شود یبان اصلی دعوا مسر سد معبرشدن خیابر  ها، یسانن

 یها یا وقتی که ضایعات تا جلوی در خانه دهد یرا آزار م ها یهبه وقت ظهر گوش همسا

ها جمعی از افراد دارند با صدای بلند  که جلوی این مغازه ییا گاه رود یم دیوار یواربهد یۀهمسا

 .آورند یرا پدید م (2001)شپرهیوز،  1«ماعیناراحتی اجت»، همگی زنند یحرف م

که ناگزیر بخش  دانند یم ها . آنرا ابراز کنند شان نیاین پریشا توانند ینماین محله اهالی 

با صاحب  توانند ی. نمکند یاز رهگذر آن عبور م هایشان یا محله مهمی از اقتصاد خانوارهای هم

با این شغل، دربیفتند و اعتراض و  ، چرخی و هر شخص دیگر مرتبطدار یسانمغازه، ن

محله عجین شده که اجتماعی ضایعات چنان با هستی زباله و را اعالم کنند. کار  شان یناراحت

 یحل تحمل کرد. هیچ راهآن را باید  به همین سبب،و  آید یحساب م آن به ناپذیر ییجزء جدا

ضایعات حفظ شود و هم آرامش زباله و هم منافع شاغالن کار  ،حال عملی نشده که طبق آن تابه

 بیانگر آن است که خودشان ،نن محله و حتی خود شاغالاساکنهای  صحبتو آسایش اهالی. 

وضعیت نامناسبی به خودش بگیرد. با این  چنین ینهم دوست ندارند ظاهر و گوش محله ا

گردد  ید بازمبه جهان عاطفی فر و به درون ،ابرازشدن به بیرون یجا اوصاف، ناراحتی به

بیش گذرانند،  یمکه در مقایسه با مردان، وقت بیشتری از روز را در خانه . زنان (2002)بورگوا، 

این الگوهای رفتاری، درنهایت جزئی  .کنند سکوت می . اماشوند یم  از هر گروه دیگری ناراحت

( 1980و، )روزالد« جلوگیری از خشم»شود که قدرت زیادی در  یماز فرهنگ عواطف اهالی 

گیرند آن را تحت کنترل  یمشود، بلکه زنان یاد  ینمآورد. خشم ناپدید  یمدست  بومیان به

 مستمری دربیاورند.

 فرهنگی و خشم بست بن

)کلینمان، داس، « رنج اجتماعی توزیع»، استمحله برندۀ بازی تغییرات اقتصادی  ینکهبا وجود ا

شماری کارفرمای  ،ضایعاتزباله و ن متفاوت است. شغل ادر بین ساکن کامیابی( و 1997و الک، 

این  بیشتراهالی،  یها بزرگ یا گاراژها. بنا بر گفته یها همان صاحبان مغازه ؛کوچک دارد

 بیشترولی همه یا  ،هستند -داغ روستایی در منطقۀ قره-کارفرماها اهل یووا )نام مستعار( 

آبی  های یسانند. ضایعات را بار نا ضایعات کنندۀ یافتدر ها درواقع یوایی. اند یعاتیضا ها یووایی

 ین گروه. افرستند یمایان م انندضایعات اطراف تبریز م یآور بزرگ جمع مناطقو به  کنند می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. social dis-ease 
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 بیشترو دزدی هم در کارشان باشد که به نظر  یکار . اگر دغلبرند ین سود مشاغال ۀبیش از هم

 ،. عالئم این سرعتگیرد یم باوری یرقابلسرعت غ شان یاهالی هست، پیشرفت اقتصاد

د. اهالی معتقدند این نمحله ندار یینپا مدل های ینند که تناسبی با ماشا مدل باالیی های ینماش

، با دستکاری ترازو یا انداختن چیزهای سنگین در بین مواد کنند؛ برای مثال یدارها تقلب م مغازه

ضایعاتی  یدارها با مغازهدر این پژوهش . فروشند یبه مشتری م تر ینبارشان را سنگ مانند آهن

که  صمدنام ه ها ب جمله با یکی از آن ، ازانجام شدوگو  گفت ام یدانیمختلفی در طی کار م

 . بود در میانۀ محلهمغازۀ کوچکی صاحب 

. صاحب مغازه گرفتم یم یمتبودم و داشتم ق یدر مغازۀ فروش کولرگاز عنوان پژوهشگر به

ام تا مچشان را بگیرم  فکر کرد مأمور جایی هستم و آمده دیددستم  دررا  یادداشتکه دفترچه 

روی ما دو مرد  ه. روبفروشند یو م کنند یو نونوار م زنند یکه چرا روی کولرهای کارکرده رنگ م

شدم و  یکشان. نزدشکستند یداده به کاپوت ماشین پراید، خیره به ما داشتند تخمه م جوان لم

، بلند شد و خواست که برویم صمددو،  پژوهش برایشان توضیح دادم. یکی از آنن درمورد ای

 یصندل یک یعاتی،ضا یها وپرت . رفت داخل مغازه و از بین خرتاش یعاتیجلوی مغازۀ ضا

 .یدبشکه پر یمن بگذارد. خودش هم باال یروداغان سوا کرد تا ز درب

شغل خودش، یک پیرمرد آشنا هم به  به بحث درمورد یدیمرس یشد. وقت یصحبت ما طوالن

در ترازو کم  کنند، یند دزدی ما جاناوار که زرنگ های یعاتیضا» :گفت صمدجمع ما اضافه شد. 
ماشین که  حبیبیمثالً حاجی  ؛(شوند ی، و ظرف یکی دو سال اوزلرین تاپیالر )پولدار مکشند یم

 «قبالً راننده نیسان ما بود. ،میلیون تومان است 150فقط ریموت ماشینش  و چندمیلیاردی دارد
« زیر پایم له کنم. توانم یمن وجدانم را نم» :پیرمرد تسبیحش را یک دور چرخاند و اضافه کرد

 توانستیم یها را م آنمشابه که  شدند یباالیی از کنارمان رد م مدل های ینماش وگو گفت حیندر 

شده بودم و هر بار که  یمتق گران های ینفه تبریز ببینیم. من محو این ماشمر یها در محله

و  یدمن خند یزدگ به بهت صمد. کرد یم یبشانتعق یمها چشم شد یاز پایین پایمان رد م شان یکی

 بینند یرا م ها ینها این ماش وقتی جوان» :پرسیدم او از.« ینجاتر هم هست ا از این گران» :گفت

فیکیر وئرسن » :پیرمرد اضافه کرد.« خورند ییک استکان عرق م» :جواب داد «؟کنند یچه کار م
 هاز پیکان تا سانتاف ها ین. فاصلۀ ماششوی( یفکر کنی دیوانه م آن اگر زیاد به)« دلی اوالرسان

 .بود عجیبچندمیلیاردی  های یندیدن این ماش ،ارزان زیاد است های ینگرچه تعداد ماش .ستا
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 بدانیم که شود یزیاد م ییدر محله، رژه روی اعصاب است. شدت فشار روانی آنجا رفاه ۀرژ

خود  ۀطبقه بودند و گرچه طبق باال تا چند وقت پیش هم مدل های ینناظران و صاحبان این ماش

دیگر شهر  یها ها چندین خانه و مغازه در محله اند. آن هم یشوخو همچنان قوم ،اند را تغییر داده

چون جایی بهتر از  ؛اند ند، ولی همچنان محل کسبشان را از این محله خارج نکردهتبریز دار

که در قلب یک محلۀ مسکونی، شغلی مزاحم داشته باشند. اهالی  پیدا کنند توانند یقپانالر نم

جلوی چشمان خودشان دیدند که چطور این قشر جدید ظرف مدت کوتاهی ثروت 

درونی و ذهنی  های یپرداز بیرونی معادلی در صحنه یها هرا به هم زدند. این صحن آوری یرتح

یا به قول مرد جوان به  «شدن دیوانه»به قول پیرمرد به  تواند یناظران دارد، چیزی که م

های عمل الگویافته مردان برای کنترل و مدیریت خشم )بریگز،  یوهش :بینجامد« خوردن عرق»

چرا تحمل روانی اهالی بسیار کم  دهند یفرایندهایی باشند که توضیح م توانند یم ها ینا (.1978

ست، چرا اقدام به خودکشی زیاد است و چرا ا روانی باال یها است، چرا استعداد ابتال به اختالل

مصرف الکل شیوع یافته است. اگر سطح رفاه همۀ اهالی تقریباً نزدیک به هم بود، فشار روانی 

 .شد یاقل از این جهت وارد نمبر اعصاب اهالی، حد

زباله و محدودی از اهالی از قبل کار  رتولید فشار روانی در بستر میلیاردرشدن شما

اند: آیا باید  گیر کردهفرهنگی بست  ثروت در یک بن ۀعلت دیگری نیز دارد. ناظران رژ ،ضایعات

پیرمرد جانب وجدان و ن ایکار دروغ و دزدی شوند و پیشرفت کنند، یا نه مثل  به ها هم دست آن

پانالر را به قاخالق را بگیرند و عقب بمانند؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از مردان 

در معرض و تحت فشار  ،خودش مشغول کرده است. اگر با دروغ و دزدی پیشرفت کنند

 شان یو باید آن را تحمل کنند. اگر به وجدان اخالق گیرند یقضاوت منفی اجتماع محلی قرار م

خود، خانواده و فامیل را تحمل کنند که چرا تا این حد  یها پایبند باقی بمانند، باید سرزنش

. در گزینش راه اول به نداشتن شرافت و در گزینش راه دوم به نداشتن عرضه متهم اند عرضه یب

 یوچکک یها که مغازه ییها حل برخی از مردان قپانالر راهی میانه بوده است، آن . راهشوند یم

هم به وجدانشان پایبند بمانند و هم از مسابقۀ  کنند ی، کسانی که سعی مدارها یساندارند و نیز ن

دارند و نه ماشین، مجبور به  یا اما تعداد زیادی از مردان که نه مغازه ،پیشرفت عقب نمانند

اند:  آشغال شده یها ضایعاتی و رفتن به سر سطل یها ها از سر مغازه گرفتن چرخ

 قشر قپانالر. ترین یرشدهقتح
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 اجتماعیشرم داغ ننگ 
. حجم دریافت آیند یحساب م برندگان میانی یا قشر دوم به دارها یسانکوچک و ن یدارها مغازه

هم  دارها یسان. نشود یمیبشان کوچک کم است و برای همین سود اندکی نص یدارها بار مغازه

شهر تبریزند. اما قشر  ضایعات در اطراف کالن یآور دارها و مراکز بزرگ جمع واسط بین مغازه

. آیند یحساب م کوچک این اقتصاد نوظهور محلی به یها هستند که برنده ها یسوم چرخ

های این رکسانی هستند که نه مغازه دارند و نه نیسان، فقط نیروی کار دارند. پرولت ها یچرخ

ها  . آندهند ید صنف را تشکیل مبه لحاظ جمعیت بیشترین افرا( 1398)مارکس،  اقتصاد محلی

درآمد را دارند.  ینو کمتر کشند یزحمت را م یشترین، بکنند یبدترین شرایط کاری را تحمل م

از  دارها یندارها و ماش مغازه ینکه، قبل از ا6:30پرولتر از صبح زود حدود ساعت  های یچرخ

و تا دو  روند یمرکز شهر م های نیابااطراف و خ یها . به محلهزنند یخواب بیدار شوند، بیرون م

بزرگی که روی  های یسهشان را در ک تا اولین محموله گردند یسه ساعت دیگر به محله بازم

حتی صاحب چرخ هم نیستند، نه ضرورتاً  ها یدارها تحویل دهند. چرخ به مغازه آورند یچرخ م

با چرخ را  توانند یکه چندان هم گران نیست، بلکه به این دلیل که نم به خاطر قیمت آن

ها به  ها بکشانند. شمار اندکی که چرخ دارند، آن را در پایین کوچه به باالی پلهخودشان 

را به کار  یشتریکارگرهای ب که یندارها برای ا اند. برای همین، مغازه برق زنجیر کرده های یرکد

ها را به هر  و آن چینند یشان م ها را جلوی مغازه با خودشان ترغیب کنند، همیشه ردیفی از چرخ

. چون همه بومی دهند یکودک، نوجوان، و مرد جوانی که حاضر باشد زباله بیاورد قرض م

و کارفرماهای بورژوا ترسی از این ندارند که چرخشان به باد  شناسند یهمدیگر را م ،اند محله

 ندارد.بورژوا وجود  یدارها پرولتر و مغازه های یدر ظاهر تضادی میان چرخ برود.

به این سرعت بتوانند خودشان را با شغل  ها یبرای من جای تعجب بود که چطور قپانالر

بزرگ آشغال کاری نبود که حرمت و  یها سطلفروکردن در چرخی جدید وفق دهند. سر

ها گرچه همواره  به آن اجازه دهد. آن آذربایجان مردمان مهاجر روستایی و عشایری یها سنت

. اوالً زد یها لطمۀ چندانی به آبرو و حرمتشان نم شغل کردند، یین کار مدر مشاغل دست پای

و ثانیاً کارشان با آشغال سروکاری نداشت. اما مردها که در  کردند یخارج از محله کار م

ها مملو  آن ۀو فرهنگ عام شوند یاجتماعی م ،غرور احساسداغ با  فرهنگ آذربایجان و قره

اند؟  آور رفته چگونه زیر بار کار خفت و قاچاق نبی ن کوراوغلومردی چو یها است از قهرمان

در گاراژ  ،گردها با من برخورد یکی از زباله ۀاز نحو ،1397در اسفند  زیر ۀنگاران مردم ۀصحن
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این قطعه نشان  به این پرسش بدهد. ییها پاسخ تواند یم ،محله ورودیدر واقع ضایعاتی 

و احساسات درمورد  ها قضاوتی از تر گستردهعواطف درون مجموعۀ »دهد که چگونه  یم

شود، همراه با تاریخ شخصی طوالنی و در حال  یمآید و تنظیم  زندگی و جهان پدید می

 (.28: 2019)بیتی، « تغییر

گردها صحبت  که در گاراژ بودم و با صاحب مغازه و زباله شد یحدود یک ساعتی م

 ییها مردی میانسال، با قدی کوتاه، پوستی تیره و دستکش وارد شد: ها ییکی از چرخ .کردم یم

گرفت.  ام ینهس که جمع کرده بود را جلوی ییها . آشغالآوردبه دست. به طرف من هجوم 

« اَلیوی آشغاال ویرارسان؟» :زد فریادآورد و رو به من  تر یکرا نزد اش یدهژول یها دستکش

 .«نه»؟( جواب دادم: زنی یم )دستت را به آشغال

 «؟زنی یم»

 «نه.»

میلیون  150. آدم داریم ماهانه یدا . اما راحت نشستهزنی یاگر به تو میلیارد هم بدهند نم»

 «، آدم هم داریم یک نان خالی هم ندارد.گیرد یتومان حقوق م

 «؟له هستیئآقا چند سر عا» :صاحب مغازه ازش پرسید

 .«شش سر»

 .«کار کرده است قدر ینببین، هم»

تومان. مرد جوان دیگری  1.100هزار تومان شد، کیلویی  13را کشید.  ها یلونها و نا کارتن

نانوایی » :را گفت اش یمرد عصبانی داستان زندگ.« کارش هم این نبودها» :که کنارمان بود گفت
[. باید بمیردت . دولت آبروی ما را برده است. دولتین گرک باشینا داش توشه ]دولکردم یکار م

رسیده  ینجا. االن آخر کارم به اپختم ی، هر روز دو هزار کیلو نان م1357وقتی نانوا بودم از سال 
تر کرده  حرف بزند. دولت هم گرسنه را گرسنه هااست. ببین! نماینده نداشتیم که از طرف ما نانوا

د و به من گفتند که از فردا نیا. را تبدیل به ماشینی کردند، مرد با زنش کار کردن ها ییاست. نانوا
، از توی گُه، من یا این، دستم آلوده خواهم ی، معذرت مروم ی. مکنند یبه کارمان رسیدگی نم

: دارم گویم یام، زنم زنگ زده: کجایی؟ م . ساعت هشت صبح رفتهکنیم یو گُه سوا م شود یم
 .«کنم یآشغال جمع م

مریض بشود، درآمد یک ماهش هم کفایت اگر هم » :گرد دیگری از جمع گفت زباله
من بدش  یافۀاز ریخت و ق« یک ماه؟ اگر مریض بشوم، وبا خواهم گرفت.»داد زد، .« کند ینم
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تو اداره. آن روز رفته بودم  نشیند یاما طرف م»دست.  به از ژست رسمی کاغذ و قلم ،آمده بود
: بایست آنجا. خودش هم یک پایش دگوی یم طوری ینشدن. بیمه به من ا خاطر بازنشسته بیمه، به

اما من آجیمنان اولیرم  آید ی: تو حقوقت به وقتش مگویم یرا انداخته روی پای دیگرش. بهش م
اند. فهمیدی؟ اما اگر به تو میلیارد  [. اهل و عیالم منتظر دست منمیرم ی]از گرسنگی دارم م

جمع » :کرد و تکرار کرد هایش یستد رو به بغل.« ها آشغال جمع کنی از آشغال روی یبدهند، نم
من  ینکهپولش را گرفت. با تصور ا.« روم یاگر مجبور بشوم م» :گفتم«. نه»همه گفتند « ؟کند یم

به  خواهید یاگر واقعاً م» :دولتی هستم، دوباره رویش را به من کرد یا مأمور یا کارشناس اداره
تیشن یوخدی دا ]کسی نیست که رسیدگی درد رسیدگی کنید، بیایید به دردمان رسیدگی کنید. یئ

 ها بود. یننش تپهاز شده بود.  یزر عرق.« کند[

من نباید االن آشغال » :آورد و به گوش من رساند تر یکتن صدایش را گرفت. سرش را نزد

یک خودکار دستش  بینی ی. اما هر که را مشدم یجمع کنم. من باید ده سال پیش بازنشسته م
هزار تومان برای  700. به خدا قسم، هر ماه رود یو م نویسد یگرفته. آقا کارت چیست؟ بله، م

؟ آدام دانیشاندا سفئهلیر فهمی ی. قند دارد. چربی دارد. فشار دارد. مدهم یانسولین زنم پول م

 «.[شود ی، دیوانه مزند ی]آدم وقتی حرف م

رم را عقب کشیده بودم. زبانم قفل شده بود. باز تن صدایش . سزد یطلبکارانه با من حرف م

ولی فردا صبح آدم را »: گفت.« نویسم یم» :جواب دادم« ؟نویسی یرا م ها یناالن ا» :را باال برد
رفت. من هم رفتم و .« گویم یمن راستش را م»همه زدند زیر خنده. .« کشند یو م برند یم

مرد عصبانی  یها نشستم. پیرمرد صاحب مغازه دنبال حرفگاز وسط گاراژ  کنار اجاق تر یکنزد

هزار تومان؟ به ابالفضل قسم، عصر رفتم خانه  100آخر چرا یک کیلو گوشت شده »را گرفت: 

مرد عصبانی .« گفتند گوشت نداریم. من باید چند روز کار کنم تا به اهل و عیالم گوشت بدهم

که کنار سطل آشغال هستم،  بیند یفامیلی من را موقتی » :نشده دوباره برگشت هنوز از در خارج

به قرآن قسم، هیچ حقوقی از هیچ جایی »زل زدیم.  او همه ناراحت به« .اندازم یسرم را پایین م
داشت از  یشها را محکم به هم فشرده بود. چشم یشها به طرف مرد ریشو دوید. دندان« ندارم.

را به هوا  یزمین کوبید. پوتین پالسیده گردوخاک. پای راستش را با تحکم به شد یجا کنده م

 شده بود.بلند کرد. از کوره در رفته بود. پر از خشم و نفرین 

اند که ناهار بخورند. اما تو رو  اهل و عیالم منتظر من»چهار و نیم بود. « ساعت چند است؟»
من رساندن  یفۀوظ» :تمگف[« به گوششان برسانید، برسانید. توانید یخدا، یئتیرسز یئتیرین ]اگر م
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من  یفۀوظ»گفتم: .« نخواهید رساند که» :بیرون، به عقب داد زد رفت یداشت از در م« است.
رفتیم پیش امام جمعه. دادم کاغذ نوشتند. » :آمد تر یکبرگشت و نزد.« گویم یگفتن است و م

باشد به این گفتم قسم به شرفم، از هیچ جایی یک تومان هم حقوق ندارم. اگر امکان داشته 
خانم من قندش مشکل دارد. شاید یک روز بمیرد. شاید بزند و کور بشود. شاید بزند و فلج 

 :مرد عصبانی ادامه داد.« کند یکمک نم» :صاحب مغازه گفت« بشود. یک ذره به من کمک کنید.

 یجا اَیه، به امداد. گفتم: یتۀ: بردار ببر کمگویند یم طوری یناند آنجا. ا یکی دو نفر آدم گذاشته»

 .«امداد یتۀتوی کم روم ی. و نمکنم یجمع مرا ]آشغال[  ها ینامداد بروم، ا یتۀکم ینکها

مرد عصبانی باز هم ادامه « درد چوخدی ]درد زیاد است[.» :صاحب مغازه آه غلیظی کشید

تا فردا  کردم یشروع به کار م 10. شب ساعت پختم یدو هزار کیلو خمیر م 1357در سال » :داد
عرضه نداشت. عرضه نداشت که حرف بزند. من باید بیست  مان یندهاما نما ،10صبح ساعت 

است. االن  آور یانسخت و ز یها چون کار شاطری از جمله شغل شدم؛ یسال پیش بازنشسته م
دیمی فردا بیا. چقدر بروم و بیایم؟ سن منیم در ام دنبال کار بیمه. برو فردا بیا. برو پس هم افتاده

، از من هم ای یده، کت و شلوار پوشآید ی[، چون حقوق تو مفهمی یبیلمیسن ]تو درد من را نم

[. از شوی ی]اگر بو بکشی، از من منزجر م سن یرگنه، شاید اگر ایلسن منن اخواهم یمعذرت م
این  اما به خدا قسم، دستتان را به» :ها گفت بزرگ زباله یسۀبه ک رو کوبان دست.« آید یمن بو م

 خداحافظی کرد و رفت..« . اما تو را به خدا برسانزنید ینم

پدیدارشناسی »آور است و عادی نشده است.  برای مردهای بزرگسال هنوز شرم یگرد زباله

که ذات آن بوی بد و تعفن است، به هستی  یگرد در کار زباله( 2003)زاهاوی، « خود تجربۀ

برای  یگرد گرفتن از حتی دوستان همکار در زباله فاصله شود: یآور منجر م خجالت 1اجتماعی

آور از رسیدن بو به مشام. تجربۀ پدیدارشناختی دیگر در  جلوگیری از تشکیل تجربۀ بد و تهوع

گرد مراقب است تا در این  . زمانی که مرد زبالهدهد یلحظه فروبردن سر به سطل آشغال رخ م

« استیگمازنی»افکند. این لحظات فرایندی از  میزیر  لحظه آشنایی او را نبیند و اگر ببیند، سر به

خودشان را ننگ اجتماع تصور  ،گرد . مردان بزرگسال زبالهآورد یوجود م را به( 1986)گافمن، 

زندگی  ای یفهدر یک اجتماع طا ها یکه قپانالر دهد یدومین تجربه به این خاطر رخ م .کنند یم

کردار »قپانالر در اثر  گرد زبالهمردان  آشنایی است.براساس  شان یکه روابط اجتماع کنند یم

)والنتین، « مردان خشم»و « مردان شرم»بدل به  زمان هم(، 2015ی دولت )فاسین، «اخالقی نهادها

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. social being 
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های روانی باشد. اقتصاد آشغال با  یشانیپرتواند سرآغاز بسیاری از  یمو این  اند شده( 1963

تواند به  یمزند و  یمقش خود را حیات روانی ایجاد عواطف شدیدی چون شرم و خشم ن

تواند پرتویی بر برخی از  یم(. این امر 2007ی روانی شدید بینجامد )مارتین، ها اختالل

یی که همواره برای ها اختاللیفکند؛ بهای روانی  یمارستانبهای مکرر مردان قپانالر در  یبستر

 .اند بهامپراکار  یدانیمخود شخص، خانواده، و نیز پژوهشگر 

 گرد و عواطف والدین کودکان زباله

مخصوص مردان بزرگسال بود، اما رفته رفته دست کودکان  یشتردر آغاز در قپانالر ب یگرد زباله

، در میان مردان جوان و روم یها عادت کرد. گاه که صبح زود به محله م هم به گرفتن چرخ

که تنها یا همراه با دوست یا پدرشان لباس کار  بینم یرا هم م ییها بزرگسال، کودکان و نوجوان

اطراف  یها و محله ها یابانو راهی خ اند یدهزباله را پوش یها ضایعات از سطلزباله و  یآور جمع

در و بسیاری را در خود محله  یها دیگر عادی است که کودکان و نوجوان طور ینقپانالرند. هم

کار کودکان در  یها اند. من با صحنه ال فروبردهآشغ یها خیابان اصلی ببینم که سر به سطل

رو شده بودم، اما در تبریز انتظار  همیدانی دیگرم در پاکدشت، لب خط و کرمانشاه روب های یتسا

تحت تأثیر  ینکهبه کودکان برسد. به چند دلیل: اول ا یگرد کار زباله ها ینداشتم که به این زود

غیرت و  ینکه، از جمله اشد یآذربایجان گفته م چیزهایی که درمورد فرهنگ خاص و خالص

که اگر کسی حتی اگر فقیر هم باشد در سطح شهر گدایی بکند و  دهد یتعصب اجازه نم

آنقدر در سطح شهر گسترده هستند که  ها یریهخ ینکهآبروی خود را بریزد. دوم ا طریق ینبد

 یها میدانی خودم از محله یها تجربه ،. و سومگیرند یجلوی تظاهر بیرونی هرگونه فقری را م

گذشته تصور موجود از غیرت و تعصب  یها . برخوردهایم با اهالی در طول سالنشین یهحاش

تا حدود دو سال پیش مواجه  یا . درواقع، با هیچ خانوادهکرد یفرهنگ آذربایجانی را تأیید م

 هایNGO نشده بودم که کودکانشان را وادار به کار کنند. به همین خاطر بود که وقتی با یکی از

تا بتوانیم یک مورد  کشید یها طول م ، ماهکردم یکار م نشین یهفعال در خصوص مردمان حاش

طور چشمگیری در  به کار کودک ،اما در عرض همین یکی دو سال اخیر ،کودک کار پیدا کنیم

 جمله قپانالر ظهور کرده و گسترش یافته است. و از نشین یهحاش یها محله

 های یجانیدر یکی دو سال اخیر چه اتفاقی افتاده که گرایش فرهنگی به حفظ آبروی آذربا

چرا دیگر کارکردن پسرهای کودک و نوجوان برای  ؟ساکن قپانالر را تغییر داده است
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ها در نیروهایی است که از  پاسخ ؟)ننگ( نیست« عار»نالر به قول خودشان قپا یها خانواده

در  توانند یخودش را تغییر دهد. وقتی اهالی نم یها تا ارزش آورد یبیرون به فرهنگ فشار م

بیرونی تاب بیاورند و فشار آن را تحمل کنند، الگوهای فکری،  یاسمق برابر نیروهای بزرگ

را خودشان  فرهنگشاندهند. مردمان قپانالر  یرای تطبیق با آن تغییر مرا ب شان یرفتاری و عاطف

. در (342-341: 1992بوده باشد )شپرهیوز،  دلخواهشانکنند، اما نه تحت شرایطی که  یمخلق 

خاطر  رسیده است. اهالی قپانالر به ای سابقه ییکی دو سال اخیر، گرانی و بیکاری به سطح ب

درآمد  با کار کم توانستند ی، مپردازند یودشان هستند و اجاره نماغلب صاحبان مسکن خ ینکها

ها تا  در این محله هاNGOو  ها یریهخ ۀعالوه، حضور نسبتاً گسترد هپدرهای خانواده سر کنند. ب

اخیر به حدی زیاد شده که  یها . اما فشار اقتصادی در سالگرفت میرا  یهحدی جلوی سوءتغذ

 دیگر اثربخشی سابق را ندارد. ها یریهخ یها کمک

ها را به طرف استفاده از نیروی کار کودکان  ها در برابر فشار اقتصادی آن نیاوردن خانواده تاب

که  ییها ؛ آناند یقربانیان اصل ،سوق داده است. در این وضعیت سخت اقتصادی، کودکان قپانالر

شده  خراب یها یا در زمین خانه یا هصدهاپل یها دیگر مثل سابق وقتشان را برای بازی در کوچه

آبروی خانواده را بریزد، یعنی کارکردن  توانست یکه قبالً م ییها عمل ترتیب ین. بدگذرانند ینم

را به کار  یشانها که بچه ییها نیست. هم خانواده آبروبر کردن آشغال، اکنون دیگر کودکان و جمع

به این خواهند  یکه فقط ناظرند، هردو گروه مدیگری  یها و هم خانواده فرستند یم یگرد زباله

ی نیست، ا ساده، ولی این کار را عملی منفی ارزیابی کنند یگرد که نباید زباله برسنددید جدید 

ی مشوش دارد تا ها دلکردن با  نرم وپنجه دستیعنی تغییر عواطف عمل آسانی نیست. نیاز به 

. به این ترتیب اقتصاد تأثیر خود را (1990ان، ای جدید از زندگی را شکل داد )ویک یوهشبتوان 

در سطح جمعی  1عاطفیتغییر، دگرگونی در حیات  ینتر و مهم گذارد یبر تغییرات فرهنگی م

 .در حال ازسرگذراندن تغییرات بزرگی استوالدین به کودکانشان  عواطفاست. 

 گیری یجهنتبحث و 
ی مختلف علمی )دوکس و همکاران، ها رشتهی اخیر شاهد ظهور عواطف در تحقیقات ها دهه

( بوده است. حیات اقتصادی و روانی مردمان 2014ی )بیتی، شناس مردم( و از جمله در 2021

های  یتفعالکه بخش اعظمی از اهالی از  یدرحالی متضاد با یکدیگر دارند؛ ا رابطهقپانالر 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. emotional life 
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؛ اند آوردهر به اقتصاد آشغال روی ، ناگزیاند شدهشده در داخل شهر سلب  انگاشته یرسماقتصادی 

های  یخودخوررا قبضه کرده است.  ها آنی از زندگی جمعی توجه قابلی ها عرصهاقتصادی که 

ها، خشم مردان جوان با دیدن  ینماشو  ها آشغالی ها کپهخاطر  به ها خانوادهخشمگینانۀ 

دهد  یمایان، همگی نشان شدن توسط آشن های غیراخالقی و شرم مردان میانسال از دیده یشرفتپ

ی ضایعات آور جمعها با این عواطف برآمده از کار  یقپانالرشود که  یماقتصاد آشغال موجب 

 رنج بکشند.

دهند؟ صحنه گاراژ  ینمرا بروز  خشمشانخاص مردان قپانالری  طور بهبا وجود این، چرا 

ز جهان عاطفی مردان ضایعات، هردو از خصلتی ا فروش خردهیم با جوان وگو گفتضایعات و 

کردن از تاریخی از تحقیر توسط دولت و  برای من پرده برداشتند. مرد میانسال با صحبت

را بر من خالی کرد و مرد جوان در  خشمنهادهای بوروکراتیک آن، به جوش آمد و فورانی از 

وانیم ت یمصحبتی آهسته از خشم پنهان خودش و بسیاری نسبت به اهالی یووا حرف زد. چگونه 

که وقتی پژوهشگری در  یدرحالها را تحلیل کنیم،  یقپانالرظاهر آرام و ساکت بسیاری از 

 یها قلب کنترلیابد که چنین نیست؟ اونی ویکان در کتابش،  یدرمکند  یمیانشان زندگی م

یشان دیگی است جوشان. ها قلبها،  یاییبالدهد که در زیر ظاهر آرام  یم(، نشان 1990) متالطم

شان در معرض خطر حملۀ یکی از  یدرونمردمان بالی معتقدند با آشکارکردن احساسات 

ها،  یقپانالر(. در زندگی 278-277: 2007گیرند )لیندولم،  یمشان در جامعه قرار  یپنهاندشمنان 

زنند؛  ینمکنند. حرف  یمسکوت پیشه  ها آنتوان توضیح داد؟  یمبروزندادن خشم را چگونه 

شود(.  یمزند دیوانه  یم)آدم وقتی حرف « آدام دانیشاندا سفئهلیر»ترسند،  یمشدن  زیرا از دیوانه

)دیوانه « دلی اوالرسان»حیات اقتصادی نکنند؛ زیرا  مصائبکنند فکرشان را متمرکز بر  یمتقال 

تواند پیامدهای  یمشوی(. واهمه دارند دیوانه شوند و اوضاع از کنترل خارج شود و این  یم

شدن زندگی، از بدترشدن وضع از آنچه اکنون هست تر خراباز  ها آنخطرناکی داشته باشد. 

دادن کنترل خودشان و  شدن، یعنی با ازدست واهمه دارند، از صدمات بیشتر. مردان با دیوانه

ان خواهند یشها بچهیجه درگیرشدن با نهادهای بوروکراتیک یا با اهالی یووا، شرمندۀ زن و درنت

کنند؛ مبادا که دعوایی گریبان  ینمشد. زنان هم در برابر سرسام کار ضایعاتی اعتراض 

کنند؛ زیرا کودکان  یمرا در برابر دیگران و در جامعه تعلیق  شرمشان ها آنرا بگیرد.  شوهرانشان

مردان  . حیات روانی و عواطفبارند فالکت، کمک مالی هرچند ناچیزی در این شرایط گرد زباله

 ماندن درآمده است. چنین به محاصره و استعمار اقتصاد و زنده یناو زنان قپانالری 
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« ایچیم ایچیمی ییر»شود که در ترکی به آن  یمدر قپانالر با خودخوری کنترل  ها قلبتالطم 

شود؛ به این معنا که به  یمی قپانالری فروخورده ها خانوادهشود. خشم مردان و نیز  یمگفته 

تواند  یم( و این 30: 2002)بورگوا، « کنند یمرا درونی  خشمشان» ها آنشود.  یمدرون برگردانده 

ی دیوانگی در بیرون جامعه، جا بهپذیری روانی این مردمان را توضیح دهد. به این ترتیب  یبآس

یی که در وگوها گفتیاری از آید. در بس یمدیوانگی در درون، در خود، در تن و روان پدید 

دادم، انبوهی از قرص و دارو  یمیی که فقیرتر بودند، انجام ها آنیژه و بهی قپانالری، ها خانه

ی ها داستانآمد. و  یمی ضخیم پزشکی از پستوها بیرون ها پروندهشد و  یمجلوی من گذاشته 

 رنج شدنپزشکی نجا فرایندیاشد. در  یمهای روانی روایت  یمارستانبی سال آوارگی در ها سال

 کشد. یمی اجتماعی رنج پرده ها خاستگاهی داده است؛ امری که بر رو
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