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 سالمندی، جنسیت و رویکرد تالقی؛

 ات فرهنگی و جنسیتسالمندی در مطالع 
 1شیوا پروائی

 23/7/00،تاریخ تایید: 21/3/00تاریخ دریافت:

 چکیده

اندازهای نظری مختلفی مورد مطالعه قرار داد. در این مقاله، نویسنده با توان از چشمسالمندی را می

وضیحی اتخاذ رویکرد تالقی و با هدف ارتقاء دانش مفهومی و نظری در حوزه سالمندشناسی فرهنگی، ت

دهد. سالمندشناسی فرهنگی، فمینیستی و مدرن ارائه میهای فمینیستی و پستاز سالمندی در نظریه

دهند و با اتخاذ چنین رویکردی می های تجربه سالمندی را نشانمدرن، تنوع، تکثر و پیچیدگیپست

پذیر و در حاشیه آسیب هایها و تجربه زیسته گروهتوان به فهم صداها، روایتدر مطالعات سالمندی می

گر سالمندی سیال، متکثر و چندگانه است. تجربه سالمندی سالمندان دست یافت. این رویکردها روایت

توان از سالمندی یکدست ای ناهمگون، نابرابر و متکثر است و نمیگر تجربهدر جامعه ایرانی نیز حکایت

ای اجتماعی و نابرابر است. ر ایران پدیدهشکل در جامعه ایرانی صحبت کرد، بلکه سالمندی دو یک

ای متکثر است، بلکه سالمندی در تالقی های جنسیتی، تجربهسالمندی نه تنها مبتنی بر تفاوت

های قومیتی و های اجتماعی چون موقعیت طبقاتی، وضعیت سالمتی و تفاوتجنسیت با سایر مؤلفه

تواند محرومیت، نابرابری و ای که میگونه ود؛ بهشفرهنگی نیز به شکل متفاوت و نابرابری تجربه می

های اجتماعی در تحلیل موضوع ها و نابرابریفرودستی مضاعفی را تولید کند. مالحظه این تفاوت

توان در سالمندی بسیار ضروری است و از بینش مفهومی و نظری تولید شده در این حوزه می

 اجتماعی سالمندی بهره برد. سیاستگذاری

مدرن، مطالعات مطالعات سالمندی، سالمندشناسی فمینیستی، سالمندشناسی پست گان کلیدی:واژ

 جنسیت، مطالعات فرهنگی، رویکرد تالقی.
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 مقدمه و بیان مسئله

شود و تعریف سالمندی در  های مختلف به شکل متفاوتی تجربه می سالمندی در جوامع و فرهنگ

. بنابراین سالمندی یک پدیده اجتماعی است که در های مختلف، متفاوت است جوامع و فرهنگ

توان  شود. بر این اساس، در تعریف سالمندی نمیهای مختلفی تجربه میجوامع گوناگون به شکل

ورود به   عنوان آستانه توان از سن تقویمی تنها به تنها به سن تقویمی ثابتی اکتفا کرد، بلکه می

ی سن تقویمی سالمندی نیز بسته به امیدِ زندگی و وضعیت خاص سالمندی استفاده نمود. حت

یافتگی و ساختار نظام اجتماعی و  ای متفاوت است و به سطح توسعه طول عمر افراد در هر جامعه

ای بستگی دارد. بنابراین زمینه فرهنگی و اجتماعی که سالمندان در آن زیست  رفاهی هر جامعه

 ار است. سالمندی بسیار تأثیرگذ  کنند بر تجربه می

چنین از چه نظام بهداشتی و  ای از چه ساختار نظام رفاهی و هم برحسب اینکه هر جامعه

سالمندی متفاوت   برخوردار است، تجربههای حمایتی و مراقبتی ها و فرصتامکاندرمانی و 

های آشکار و پنهان نهادها، ساختارها و نظام اجتماعی در تحلیل  شود. بنابراین کشف الیه می

ای صرفاً زیستی و دهد که سالمندی پدیدهدیده سالمندی مفید است. همه اینها نشان میپ

و وابسته به ساختارهای کالن اجتماعی و اقتصادی « اجتماعی»ای پزشکی نیست، بلکه پدیده

های اجتماعی و اقتصادی هر عالوه بر این درون خود جوامع نیز سالمندی با توجه به ویژگی است.

های انباشتی طی شود؛ سالمندان با توجه به سرمایهمندان به شکل متفاوتی تجربه مییک از سال

 (.1398مسیر زندگی، تجربه متفاوتی از سالمندی خود دارند )پروائی، 

ورود به   عنوان آستانه سالگی به 65یا  60با این حال، در مطالعات سالمندی، اغلب از سن 

Meisner and Hynie)شود  سنین سالمندی استفاده می
ها ای از شاخصاما باید از مجموعه (.2009 ,

استفاده کرد. برخی از افراد سالمندی جسمی و فیزیولوژیک را زودتر و حتی قبل از رسیدن به 

توان با ناتوانی، معلولیت و . همچنین سالمندی را نمی1کنندسن تقویمی سالمندی تجربه می

د افزایش طول عمر و کهنسالی، مشکالتی را در زمینه نقصان سالمتی یکسان تلقی کرد؛ هر چن

کند، ولی با این حال سالمندی تحت تأثیر عوامل اجتماعی انسان ایجاد می 2سرمایه سالمت

                                                           
شناختی، تقویمی، اجتماعی و فرهنگی تعریف کرد. در این توان از ابعاد مختلف بیولوژیکی، روانسالمندی را می 1

گذاری اجتماعی؛  شدگی سالمندی در ساحت سیاست(. طرد1398پروائی، شیوا و موسائی، میثم )»باره به مقاله 

 مراجعه کنید.« 83-59( :2) 10های توسعه پس از انقالب، دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران،  تحلیلی بر برنامه
2 Capital Health 
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های اجتماعی سالمندی( با شناسی سالمندی )مطالعه جنبهاست. اینجاست که ارتباط جامعه

 کند. شناسی بدن معنا پیدا میجامعه

پردازد؛ به این بدن به مطالعه تأثیرپذیری بدن آدمی از عوامل اجتماعی میشناسی جامعه

معنا که سالمتی یا بیماری به شدت تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی است و فقط مسئله 

شناسی بدن به کاوش در چگونگی تأثیرپذیری بدن از زیستی، پزشکی و بیولوژیکی نیست. جامعه

های اجتماعی موردنظر است پردازد و تأثیرپذیری بدن از تجربهمی عوامل و نیروهای اجتماعی

ای اجتماعی است؛ چرا که (. بنابراین سالمندی جسمی نیز خودش پدیده211: 1387)گیدنز، 

کند و بین سالمتی و جسم افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی، وضعیت سالمتی متفاوتی پیدا می

یت، نژاد، سن و جغرافیای محل سکونت همبستگی وجود هایی چون طبقه اجتماعی، جنسمؤلفه

ها در موقعیت سالمت نیز درنهایت به نابرابری در تجربه سالمندی (. نابرابری213دارد )همان: 

های سالمندان را از جهت تفاوت شود. عالوه بر این، سن تقویمی سالمندی، تفاوتمنتهی می

 گیرد. کیفیت زندگی نادیده می ها وها، سرمایهوارههای زندگی، عادتسبک

در این مقاله، نگاه نویسنده به سالمندی از دیدگاه سالمندی اجتماعی است. سالمندی 

ای اجتماعی است و در بین جوامع و افراد ای صرفاً بیولوژیکی و جسمی نیست، بلکه پدیده پدیده

فیزیولوژیک را قبل از  شود. هر چند برخی سالمندی جسمی ومختلف به شکل نابرابری تجربه می

کنند، اما درمقابل افرادی نیز هستند که زندگی رسیدن به سن تقویمی سالمندی تجربه می

کنند. بنابراین تجربه سالمندی یک تجربه سالم، فعال و موفقی را در زندگی سالمندی تجربه می

شود که چه یای نابرابر و ناهمگون است. حال این سؤال مطرح مهمگون نیست، بلکه تجربه

 زنند؟هایی، تفاوت و تنوع تجربه سالمندی را رقم می مؤلفه

های اجتماعی بین سالمندان دارد و تفاوت تجربه سالمندی ریشه در روابط قدرت و نابرابری

ریشه در تواند میزند. تجربه سالمندی هاست که تنوع تجربه سالمندی را رقم میهمین نابرابری

بنابراین، (. Victor, 2005: 7)، نژاد و قومیت سالمندان داشته باشد جنسیت، طبقه اجتماعی

شکل سالمندی تجربه همگونی نیست که همه افراد به شکل یکسانی تجربه کنند. سالمندان یک

ها و خصوصیات پیش از سالمندی در طول مسیر زندگی دارای و منسجم نیستند و ویژگی

ای از زندگی شخص نیست، ه سالمندی مرحله جداگانه( چرا ک5تأثیرگذاری زیادی است )همان: 

دهنده انباشت تجربیات زندگی طی مسیر زندگی است. همچنین ای است که نشانبلکه مرحله

 یابد.الگوهای نابرابری در مراحل پیشین زندگی، در سنین سالمندی همچنان ادامه می
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های سنی نسبت به دیگر گروه سالمندان عالوه بر اینکه از جهت سن و سال و سرمایه سالمت

های ساختاری چون جنسیت، طبقه، ویژه مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی بهزمینهمتفاوت هستند، 

دهد. همه این قومیت، نژاد، معلولیت و محل زندگی نیز تجربه سالمندی را تحت تأثیر قرار می

ری را برای سالمندان رقم پذیری و محرومیت بیشتتواند آسیبها در کنار سالمندی، میمؤلفه

تواند ای که میتجربهسازد؛ هایی است که تجربه سالمندی را متفاوت و متنوع میمؤلفه بزند. اینها

از سالمندی تهیدستانه، پرمخاطره و انزواجویانه تا سالمندی موفق، فعال و سالم متغیر باشد. به

یکدستی هستند که تجربیات مشترکی طورکلی امروز این ایده رایج که سالمندان گروه همگن و 

 گذرانند، دیگر اعتباری ندارد.را از سر می

مندی نویسنده در مقاله حاضر، قصد دارد با اتخاذ رویکرد فرهنگی به سالمندی، مسئله

تواند زمینه فرودستی و ها میتنیدگی برخی از مؤلفهسالمندی را توضیح دهد؛ اینکه چگونه درهم

ای هدهد سالمندی موضوع پیچیدندان را رقم بزند. این رویکرد، نشان میمحرومیت مضاعف سالم

تنیدگی مجموعه عواملی است که حکایت دارد از روابط است که تحلیل آن نیازمند درک درهم

زند. در چنین رویکردی، قدرت. این عوامل، محرومیت و نابرابری مضاعفی را در سالمندان رقم می

بر مبنای جنسیت سالمندان، متفاوت و نابرابر است، بلکه تجربه  تجربه سالمندی نه تنها

سالمندی در طبقات اجتماعی مختلف، مبتنی بر وضعیت سالمتی، جغرافیای محل سکونت و 

تنیدگی این مجموعه عوامل اجتماعی ای نابرابر و متکثر است. درهمهای مختلف، تجربهقومیت

و محل زندگی است که تجربه سالمندی را رقم  چون سن، موقعیت طبقاتی، جنسیت، معلولیت

پذیر و در حاشیه های آسیبپذیر هستند، جزء گروهها آسیبزند. سالمندانی که در این مقولهمی

های مختلفی چون جنسیت، معلولیت، فقر، طبقه، قومیت، گیرند. سالمندانی که از تقاطعقرار می

 نشین( تحت فشار قرار مرکزنشین ـ حاشیهملیت و محل زندگی )روستانشین ـ شهرنشین یا 

توان به کنند. گاهی تنها با رویکرد تالقی است که میگیرند، سالمندی پرچالشی را تجربه میمی

منابع هویتی افراد  تنیدگیدرهمفرودستی مضاعف یک گروه اقلیت و در حاشیه پی برد. تالقی و 

تواند زیست روزمره سالمندان های دیگر مییهای سنی، جنسی و طبقاتی و تالقدر شکل نابرابری

ساز و پرچالش کند و محرومیت مضاعفی را در تجربه سالمندی را مسئلهرا تحت تأثیر قرار دهد و 

 سالمندی رقم بزند. 

های نظری در در مقاله حاضر تالش بر این است که به دغدغهمبتنی بر چنین دیدگاهی، 

مدرن پرداخته شود. مبتنی بر این رویکردهای نظری، ستسالمندشناسی فرهنگی، فمینیستی و پ
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تری از مسئله سالمندی در ایران ارائه داد. اتخاذ رویکرد فرهنگی تر و عمیقتوان تحلیل دقیقمی

تواند لنز مطالعاتی جدیدی به سالمندی و بحث نظری سالمندشناسی فرهنگی و فمینیستی می

حاضر قصد دارد با مرور این رویکردهای نظری، فهمی از  در قلمرو مطالعات سالمندی باشد. مقاله

های چندگانه و متعدد مبتنی بر سن و سال ایجاد سازیها و حاشیهفرآیندهایی که کنارگذاری

های اجتماعی متعدد و چندگانه در سنین تری از نابرابریکند، ارائه دهد و بینش عمیقمی

های پدیده سالمندی جامعه ایرانی مبتنی بر نظریه سالمندی مطرح نماید. در پایان، تحلیلی از

 شود.ذکر شده ارائه می

 سالمندشناسی فرهنگی

یکی از قلمروهای جدید در حوزۀ مطالعات سالمندی، بعد فرهنگی در تحلیل سن و سالمندی 

کند که است. سالمندشناسی فرهنگی بررسی می 1است که رسالت سالمندشناسی فرهنگی

فردی و همچنین از طریق ساختارهای اجتماعی، سیاسی ندی در تعامالت بینچگونه تجربه سالم

 (.Westerhof et al., 2003, as cited in Edmondson, 2013: 114)گیرد و اقتصادی شکل می

شناسی جنسیت در پیشبرد سالمندشناسی فرهنگی بسیار شناسی فرهنگی و جامعهجامعه

های متعارف فراتر از سنت« سن و سالمندی»دی برای بررسی های جدیاند و پنجرهتأثیرگذار بوده

اند. سالمندی در تالقی با جنسیت و ساختارهای فرهنگی حاکم، غلبه و تقویمی سالمندی گشوده

گرایی و تأثیرات آن بر زیست روزمره فرهنگ جوانی و طردشدگی سالمندی، فرهنگ مصرف

شوند رد سالمندشناسی فرهنگی مطرح میسالمندان، همگی از موضوعاتی هستند که در رویک

 (. 115)همان: 

های ها و ایدهها، پرکتیسعالوه بر همه اینها، سالمندشناسی فرهنگی بر هنجارها، ارزش

های ها و ایدهاخالقی که مربوط به سنین سالمندی است، متمرکز است. این هنجارها، ارزش

دهند. همچنین این هنجارها و امعه شکل میاخالقی، تصاویر قابل توجهی از سالمندان در یک ج

هایی که باید سالمندان برای مشارکت و ها و فرصتهای سالمندی و امکانها بر کلیشهارزش

فعالیت در جامعه داشته باشند تأثیرگذار است. سالمندشناسی فرهنگی با تمرکز بر تفاسیر، ارزش

نه تصاویر قالبی از سالمندان، انتظارات و کند که چگوهای دوره زندگی، بررسی میها و پرکتیس

گذارد کند که بر امکان مشارکت و فعالیت سالمندان در جامعه تأثیر میهایی تولید میکلیشه

                                                           
1 Cultural Gerontology 
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(Edmondson, 2013: 113-114.) های فرهنگی در ها، تفاسیر و ارزشفهم این تصاویر، برداشت

 مطالعات سالمندی مهم است.

های سالمندی که جهانی حققان کمک کرده است تا بین جنبهسالمندشناسی فرهنگی به م

گیرد، تفاوت و تمایز یا بیولوژیکی هستند و آنچه که توسط نظام اجتماعی و فرهنگی شکل می

سالمندشناسی فرهنگی، ماهیت و  .(Sokolovsky, 1997, as cited in Infeld, 2002قائل شوند )

کند و سالمندان و ذهنیت ین سالمندی را تبیین میهای اواخر زندگی و سنزیسته سال تجربه

دهد و تالش دارد تا از پارادایم غالب در چارچوب رویکردهای آنها را در قلب تحلیل قرار می

های اواخر زندگی و سنین گذاری که بر بار بودن و تنبلی سالمندان در سالرفاهی و سیاست

در این رویکرد تفسیری سیال (. Twigg & Martin, 2014)کنند، پرهیز کند سالمندی تأکید می

مدرن است. درنهایت، با اذعان به این پست شود که مبتنی بر گفتماناز تجربه سالمندی ارائه می

ها و طورکلی تجربه سالمندی در فرهنگنکته که موقعیت اجتماعی و تجربیات سالمندان و به

های فرهنگی مندشناسی فرهنگی به جنبهجوامع مختلف متفاوت است، مطالعات با رویکرد سال

سالمندی و پیامدهای فرهنگی سالمندی جمعیت و همچنین تأثیراتی که فرهنگ، هنجارها و 

 پردازند. تواند بر زندگی روزمره سالمندان داشته باشد، میهای افراد جامعه مینگرش

 سالمندشناسی فمینیستی؛ سالمندی در مطالعات جنسیت

 ,.Estes et al)مینیستی سالمندی، توسعه سالمندشناسی با لنز جنسیتی است انداز نظری فچشم

شود کند که روابط سنی از طریق یک لنز جنسیتی تجربه میکه این ایده را طرح می (2003

(Davidson & Arber, 2011: 72 .) بنابراین سن یکی از ابعاد مهم قشربندی و نابرابری است که با

شود. عالوه بر جنسیت، اشاره خواهیم کرد که ترکیب می« جنسیت»چون ابعاد دیگر نابرابری 

شود ها ترکیب میچگونه سن با دیگر ابعاد نابرابری چون طبقه، قومیت، نژاد )ملیت( و دیگر مؤلفه

 کند.و نابرابری مضاعفی را بازتولید می

 لنز جنسیتی به سالمندی

های ، بینش1990ود، اما در طول دهه ب 1990اتخاذ لنز جنسیتی به سالمندی پدیده دهه 

جنسیت با سن، نژاد، قومیت، تمایالت جنسی و طبقه، به دنبال ارتقاء  فمینیستی با بررسی تالقی

و تالش داشتند تا گستره  (Arber & Ginn, 1995اند )آگاهی از تنوع تجربه سالمندی بوده
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کنند، نشان ندگی سالمندی تجربه میهای ساختاری را که سالمندان در اواخر عمر در زنابرابری

شدن اواخر زنانه»دهند. غلبه و برتری آماری زنان در اواخر عمر و سنین سالمندی تحت عنوان 

شود. چنین تأکید فمینیستی تا حد زیادی بر شناخته می« شدن سالمندیزنانه»و یا « عمر

تگی، وضعیت سالمتی و بازنشس هایی چون حقوقموقعیت نامطلوب زنان سالمند در زمینه

 :Estes, 1991; Arber & Ginn, 1991, as cited in Davidson, 2013مراقبت معطوف است )

رویکرد فمینیستی سالمندی درصدد جبران غفلت پیشین از مسائلی است که مربوط به  (.235

و به  رو هستندبههای بیشتری روزنان در دوره زندگی سالمندی است؛ زیرا زنان با محدودیت

 ;Arber & Ginn, 1991; Bernard and Phillips, 1998)منابع کمتری نیز دسترسی دارند 

Bernard et al., 2000, as cited in Davidson, 2013: 236.) 

کنند که سالمندی، زنان و های فمینیستی در حوزه سالمندی از این نقطه آغاز مینظریه

و فرایند سالمندی مبتنی بر جنسیت، توسط زنان و سازد  طور یکسان متأثر نمیمردان را به

ای شود. بنابراین سالمندی پدیدهای متفاوت، درک و تفسیر و حتی تجربه میمردان به گونه

های فمینیستی سالمندی معتقدند که جنسیت باید در تحلیل اجتماعی نظریهجنسیتی است. 

دهنده برای را به عنوان یک اصل سازمانها، جنسیت این نظریهسالمندی مورد بررسی قرار گیرد. 

که تجربه سالمندی را اغلب به شکل نابرابری  گیرندزندگی اجتماعی در طول عمر در نظر می

(. Calasanti, 1999; McMullen, 1995, as cited in Bengtson et al., 2005: 15)دهد شکل می

پردازی سنتی در مورد سن در نظریه های فمینیستی سالمندی، فقدان زنانتئوریدلیل، همینبه

کنند؛ های موجود سالمندی را ناکافی قلمداد میو نظریهدهند و سالمندی را مورد نقد قرار می

چرا که آنها روابط جنسیتی، تجربه زنان در زندگی سالمندی و تقاضاهای مراقبتی بر حسب 

 ,Browne, 1998; Blieszner, 1993; Calasanti, 1999; Rayکشند )جنسیت را به تصویر نمی

1996, as cited in Bengtson et al., 2005: 15.)  

سالمندشناسی فمینیستی، ریشه در نظریه فمینیستی و سالمندشناسی انتقادی دارد و بر 

جنسیت یک کند. های وارد شده طی مسیر زندگی بر زنان سالمند تأکید میروابط قدرت و ستم

م در روابط اقتصادی و قدرت، نهادهای اجتماعی خانواده، دولت و اصل سازمان یافته بسیار مه

دهد. بازار است که به تجربه سالمندی و سهم منابع مردان و زنان در طول مسیر زندگی شکل می

 & Calasanti, 1993; Ginnشود )درنتیجه سالمندی به عنوان یک مسئله جنسیتی تعریف می

Arber, 1995; ; McMullen, 1995; Estes, 2000, as cited in Estes, 2005: 552.)   سالمندان
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متفاوتی است و زنان، درک متفاوتی از مردان در دوران سالمندی و  برحسب جنسیت، تجربه

( تجربیات و 1اواخر عمر دارند. در این راستا، نظریه فمینیستی دارای چهار فرضیه کلیدی است: 

شود؛ چالش زنان سالمند تحت میماعی برساخته زنان در مسیر زندگی به شکل اجت  موقعیت

های هنجاری و ساختارهای نهادی تأثیر توزیع قدرت و تقسیم کار بین مردان و زنان، محرومیت

ها ( تجربیات و مشکالت موجود برای زنان سالمند اغلب محصول رفتار، تصمیم2همراه آن است. 

محدودی  ها و ترجیحاتت. زنان انتخابهای شخصی و فردی نیست بلکه ساختاری اسو انتخاب

های جنسیتی دولت، بازار و خانواده وجود ای در نظامدر دسترس دارند. نیروهای محدودکننده

که موقعیت  (Connell, 1987, as cited in Estes, 2005: 552)است  دارد و تثبیت شده

و به خصوص زنان سالمند  اجتماعی، سیاسی و اقتصاد نسبتاً محروم و نامساعد زنان سالمند

( وضعیت نامساعد زنان در طول مسیر زندگی حالت 3کند. پوست را حفظ و بازتولید میرنگین

شدن فقر، ( زنانه4و  (Crystal & Shea, 2002, as cited in Estes, 2005: 552)انباشتی دارد 

جنسیت و ملیت دارد  ارتباطی ناگسستنی با ظلم و تعدی نسبت به نژاد، قومیت، طبقه اجتماعی،

 ,Dressel, 1988شود ) که سبب انزوا و به حاشیه راندن زنان نسبت به مردان در تمامی سنین می

as cited in Estes, 2005: 552.)  

 کند که در جوامع کردن تجربه سالمندی به این نکته اشاره مینظریه فمینیستی با جنسیتی

اروری زنان، استانداردهای مضاعفی در رابطه با سالمندی پدرساالری با تأکید بر اشتغال مردان و ب

 شوند. ارزش تلقی می ارزش و یا کم شود و زنان با از دست دادن زیبایی و باروری، بی پدیدار می

های فمینیستی سالمندی، تفاوت دسترسی به منابع مالی، سالمت و منابع مراقبتی را تئوری

دهد و ای تجربه سالمندی را برای زنان و مردان تغییر میطور قابل مالحظه کنند که بهبررسی می

های نسبتاً محققان فمینیستی به دنبال بررسی نرخ (.Arber & Ginn, 1995)کند متمایز می

دهنده فقر ها و نهادهایی را که تداومباالی فقر در میان زنان سالمند هستند و تغییر ایدئولوژی

کند که جنسیت بر این نظریه بیان می (.Bengtson et al., 2005: 15دهند )است را پیشنهاد می

گذارد. زنان سالمند نسبت به مردان، کمتر دارای های مختلفی تأثیر میتجربه سالمندی به شکل

دلیل تجربه ناپایداری شغلی بیشتر در طول دوره زندگی از حقوق  ثبات اقتصادی هستند و به

دلیل، زنان سالمند نسبت به مردان سالمند، همین شوند. به بازنشستگی پایینی نیز برخوردار می

 ,Garner, 1999; Ginn. 2003, as cited in Davidsonبرند )اغلب در فقر بیشتری به سر می

های اوّلیه بود که با برجسته( از جمله فمنیست1986در این زمینه، کاالسانتی ) (.234 :2013
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شود، پارادایم تولید ه توسط زنان سالمند در خانواده انجام میویژسازی کار بدون دستمزدی که به

( و استس 1991مردانه را در اقتصاد رسمی به چالش کشید که در مطالعات آربر و گین )

کار خانگی ( انعکاس یافته است. آنها اشاره داشتند که چگونه ماهیت جنسیتی تقسیم1991)

 (.Davidson, 2013: 234از بازنشستگی زنان است )ای در موقعیت پس کنندهعامل مهم و تعیین

اند که چگونه نابرابری جنسیتی در دوران سالمندی های فمینیستی نشان دادههمچنین نظریه

نتیجه تصمیمات سیاسی در مورد قوانین واجد شرایط طی مسیر زندگی زنان است. درنتیجهِ 

های محدود های محدود زندگی و فرصتبهای نهادی و حقوقی موجود، زنان تاوانِ انتخامکانیزم

های عنوان بخشی از مسئولیتدهند. همچنین، زنان به کار را در دوران سالمندی می بازار

طور عهده دارند، یا بهشکل غیررسمی به خانوادگی و خویشاوندی، بار مراقبت از سالمندان را به

های رسمی هداشتی و اجتماعی، در ارگانهای بکننده و پرستار مراقبتعنوان مراقبت رسمی به

بنابراین موقعیت زندگی زنان  (.Higgs & Jones, 2009: 58؛ Arber & Ginn, 1995)کنند کار می

های اجتماعی ها بسیار تأثیرگذار است و باید در سیاستطی مسیر زندگی بر تجربه سالمندی آن

 به این موضوع توجه داشت.

های رفاه از طریق سیاستمینیستی بر اینکه چگونه دولت های فعالوه بر این، نظریه

کار جنسیتی و سلطه مردانه را در ، ایدئولوژی سیاسی و اصول سازمانی خود، تقسیمعمومی

کنند که اغلب پردازند. آنها بیان میکند تأکید دارند و به نقد آن میمحیط کار بازتولید می

شغل ثابتی ندارند یا اینکه در منزل یا بیرون از منزل از کنند یا زنان، بیرون از منزل کار نمی

های مراقبتی با کنند. درنتیجهِ همین مسئولیتفرزندان و والدین سالمندشان مراقبت می

درآمدهای محدود یا بدون درآمد، زنان سالمند برای برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و 

های های فمینیستی سالمندی به نظریهاند. نظریهرو شدهبازنشستگی با مشکالت متعددی روبه

کنند که حقوق زنان را به عنوان همسر، مادر و مراقبان مرسوم این حوزه انتقاد وارد می

اند و از این طریق جایگاه غیررسمی والدین سالمند و همچنین کار زنان در منزل نادیده گرفته

؛ Arber & Ginn, 1995)اند ختصاص دادهتری را در نظام اقتصادی جامعه به آنان اپایین

Higgs & Jones, 2009: 58.) های اجتماعی طی مسیر زندگی ها و محدودیتهمه این فقدان

 دهد.در زندگی سالمندی زنان خودش را نشان می

سنی و جنسیتی را که حاصل  های مبتنی بر تبعیضرویکرد فمینیستی به سالمندی، کلیشه

کند. یکی از اهداف دیگر طرفداران این المندی است، بررسی و نقد میرابطه بین فرهنگ و س
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نظریه، توانمندسازی زنان سالمند است. آنها این کار را با نشان دادن قوانین نابرابر اجتماعی که 

دهند. این رویکرد، پتانسیلی را برای تغییرات زندگی زنان سالمند را نشانه رفته است انجام می

کند. نظریه فمینیستی، های اجتماعی ایجاد میبخش در راستای کاهش نابرابریاجتماعی رهایی

هایی که موقعیت متعهد به تغییر وضعیت موجود است و نه صرفاً تفسیر آن. لذا برای تغییر نگرش

کنند، تالش میها برساخت میهای محدود، باورها و کلیشهسالمندان را در جامعه از طریق نقش

دهد تا بتواند برابری ین نظریه، عاملیت و آگاهی سیاسی افراد را افزایش میکند. همچنین ا

توان گفت حمایت از تغییرات ساختاری جنسیتی را در بین سالمندان تحقق ببخشد. درواقع می

برای ارتقاء برابری اجتماعی و اقتصادی یکی از محورهای اصلی سالمندشناسی فمینیستی است. 

سازد. های قدرت، تغییرات اجتماعی را ضروری میمینیستی، شناسایی تفاوتهای فمبتنی بر تحلیل

های اجتماعی های قدرت نه تنها یک اقدام شخصی، بلکه نیازمند تغییر در سیاستاصالح این تفاوت

و اقتصادی و توزیع منابع است. برای مثال پیشگیری از فقر در سنین سالمندی نه تنها به برنامه

آمیز های تبعیضن و مردان در مسیر زندگی بستگی دارد بلکه به حذف روشریزی شخصی زنا

 (.Hooyman et al., 2002)های زندگی کاری نیز بستگی دارد استخدام و اشتغال در طول سال

شود. این نظریه شناسی فمینیستی، جهان عمدتاً از دیدگاه زنان درک و تفسیر می در سالمند

ای متفاوت است. ندی برای زنان و مردان، از جهات مختلف، تجربهکند که تجربه سالممطرح می

 هم سالمندی فرایند در زنان دهند نشان اینکه برای (15 :1995) آربر و گینمرتبط با این بحث، 

 کنندمی پیدا تنزل مضاعفی طور به جنسیتی هایکلیشه و تصورات هم و سنی تبعیض واسطه به

 مثال،برای اند.برده کار به را 1شدهجنسیتی سنی تبعیض وممفه هستند، بیشتری فشار تحت و

های جنسیتی نیز قرار میهای سنی، در تعامل با تبعیضشان، عالوه بر تبعیضتجربه زنان از بدن

گیرد. درواقع جامعه و فرهنگ، انتظارات و استانداردهای بدنی متفاوتی برای زن و مرد تعریف می

 دهد.ا نیز تحت الشعاع قرار میکند که تجربه بدنی آنها ر

 لنز تالقی به سالمندی

همانطور که گفته شد، سالمندشناسی فمینیستی ریشه در نظریه فمینیستی و سالمندشناسی 

انتقادی دارد و بر روابط قدرت و ظلم و ستم وارد شده در مسیر زندگی تمرکز دارد. 

شناسد؛ اینکه را به رسمیت می 2سالمندشناسی فمینیستی اهمیت اینترسکشنالیتی و تالقی

                                                           
1 Gendered ageism 

2 Intersectionality 
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عواملی مانند نژاد، تحصیالت، جنسیت، معلولیت، موقعیت اقتصادی و اجتماعی و حتی جغرافیای 

 Hooyman)ها در دوره زندگی سالمندی تأثیرگذار هستند محل سکونت بر دسترسی به فرصت

et al., 2002 .)طبقه، نژاد، قومیت، های دیگری چون در این رویکرد، عالوه بر جنسیت، مؤلفه

ها بر تولید و شود تا نقش هر یک از مؤلفهتمایالت جنسی، معلولیت و ناتوانی در نظر گرفته می

بازتولید فقر و محرومیت مضاعف بررسی شود. این رویکرد بر این باور است که اکنون باید سن از 

چندگانه و متعدد از دوران های اجتماعی را از طریق لنزهای هویت طریق لنزهای تالقی که پدیده

طبقه اجتماعی،  (.Gilleard and Higgs, 2015: 30)کند، بررسی شود سالمندی تحلیل می

جنسیت، قومیت، ناتوانی و سن در تالقی با هم باعث ایجاد نابرابری مضاعفی در دسترسی به 

اختارهای شود، به خصوص سن که از طریق سمنابع مالی و سایر اشکال قدرت و نابرابری می

 ,Price and Livsey)گردد هایی میاجتماعی، ناتوانی و فقدان سالمتی باعث ایجاد محدودیت

های مبتنی بر طبقه، بنابراین افراد مختلف، سالمندی را به عنوان ترکیبی از هویت (.306 :2015

دی باید شناسان سالمنکنند و درنتیجه سالمندشناسان و جامعهجنسیت، قومیت و ... تجربه می

 :Victor, 2013)های اجتماعی سالمندی در نظر بگیرند های تقاطعی و تالقی را در تحلیلایده

ها در کنند، نابرابریسالمندان عالوه بر اینکه تعصب و تبعیض مبتنی بر سن را تجربه می (.49

ود دارد. تر از همه طبقه اجتماعی نیز وجمیان سالمندان در الین جنسیت، نژاد، قومیت و مهم

های متقاطع و بعدی بسنده کرد بلکه باید از تحلیلهای تکتوان به تحلیلدرنتیجه نمی

 چندبعدی مدد جست. 

 رویکرد تالقی، دیدگاه جدیدی است که عمدتاً در مطالعات فمینیستی و مطالعات فرهنگی به

های ستم متقاطع  ظامرود. اینترسکشنالیتی، روشی برای فهم جایگاه اجتماعی در شرایط نکار می

کند که  تنیدگی روابط قدرت مطرح می رویکرد درهم (.Collins, 2000: 299)و چندجانبه است 

توان تنها به یک تحلیل آید، نمی برای توضیح اینکه ستم و نابرابری موجود بر زنان از کجا می

و نژادی مختلفی های سنی، طبقاتی، قومی، مذهبی  محور بسنده کرد چرا که افراد به گروه تک

های مختلف زنان را صدای گروهها باید چندجانبه و چندبعدی باشد و تعلق دارند. درنتیجه تحلیل

تنیدگی روابط قدرت را بر قشرهای رویکرد اینترسکشنالیتی تأثیر درهم به گوش برساند.

شناسایی  کند. این رویکرد به عنوان چارچوب تحلیلی به دنبال پذیرتر جامعه بررسی می آسیب

ها بر افرادی که بیش از همه در جامعه تنیده قدرت در جامعه است که این نظام های درهمنظام

های متنوع نابرابری اجتماعی اند، تاثیرگذار است. مبتنی بر این رویکرد، شکل به حاشیه رانده شده
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ند و باید این درهما نظیر جنسیت، طبقه، سن، مذهب، نژاد و معلولیت دارای تاثیرات در هم تنیده

 های اجتماعی لحاظ کرد.ها و تحلیلها را در پژوهشتنیدگی

های موقعیتی مانند های مبتنی بر ویژگیسالمندشناسان فرهنگی و فمینیستی درباره تفاوت

کنند اما این لزوماً با مطالعه نابرابری، سن، جنسیت، نژاد، قومیت و تمایالت جنسی بحث می

ها را به روابط مبتنی بر قدرت بین تنیدگی این موقعیتباید تقاطع و در همیکسان نیست بلکه 

دهد که سن به خودی . این رویکرد نشان می(Calasanti and King, 2015: 193)ها گره زد گروه

خود مطرح نیست بلکه تالقی سن و جنسیت، نژاد، موقعیت اقتصادی، قومیت، توانایی جسمانی و 

شود گونه استدالل میشود. اینکه به تبعیض و نابرابری مضاعفی منجر مییا عوامل دیگر است 

هایی شود، بلکه بر چندگانگی و گوناگونی ویژگیکه تبعیض هرگز تنها از طریق سن ایجاد نمی

 & Ayalon )چون جنسیت، طبقه، وضعیت مالی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی استوار است 

Tesch-Romer, 2018: 8.) های مختلف نابرابری و همپوشانی ویکرد، تالقی همزمان حوزهاین ر

ها، به نابرابریدهد. تالقی همزمان این مؤلفهها را در تجربیات زیسته افراد مورد تأکید قرار میآن

تواند محرومیت مضاعفی تولید کند. نظریه تالقی بخشد و میها خصلتی ترکیبی و فزاینده می

شناختی، اجتماعی و فرهنگی از های مختلف زیستند که چگونه مقولهکاین مسئله را بررسی می

های قومی و سایر قبیل جنسیت، نژاد، طبقه، توانایی جسمانی، گرایش جنسی، پیوندها و تعلق

شوند و در ساز، در سطوح چندگانه و اغلب همزمان وارد تعامل با یکدیگر میهای هویتمقوله

شوند. اینها قلمروهایی از روابط نابرابر قدرت است که بر میایجاد نابرابری اجتماعی سهیم 

گذارد. بنابراین مبتنی بر این رویکرد، سالمندان در موقعیت، منابع قدرت و طرز تلقی افراد اثر می

گیرند. سالمندان در کنار تبعیض سنی، های چندگانه قرار میانگاریمعرض کنارگذاری و نادیده

شوند و درنهایت تبعیض نژادی و یا تبعیض طبقاتی نیز مواجه میگاه با تبعیض جنسیتی، 

 گردد.پذیری سالمندان میهای قدرت متقاطع منجر به افزایش آسیب نظام

 سالمندی در رویکرد پست مدرن

مدرن به موضوع سن و  رویکردهای پست 1990های  های فمینیستی، از سالفراتر از رویکرد

اند. این رویکرد بر گفتمان سبک زندگی بهتر و افزایش  دههویت سالمندان عالقه نشان دا

منظور افزایش طول  های زیستی و پزشکی بهاستفاده از فناوریهای فراغتی و همچنین  فرصت

 ;Blaikie,1999; Featherstone & Hepworth 1993کند ) و کیفیت زندگی تأکید می عمر
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Featherstone & Hendricks, 1995; powell and bigss, 2000, as cited in powell, 2001 .)

عنوان  ها، سن را به مدرن بر آن هستند تا با ساختارشکنی جنسیتی واقعیت پردازان پست نظریه

های سالمندی امری سیال و متکثر تلقی کنند و خود را به مدل گفتمانی پزشکی که بر ضعف

مدرن بر رویکردهای پست (.Powell & Hendricks, 2009: 91) کند، محدود نسازند تأکید می

های اهمیت مطالعه موقعیت و نقش سالمندان تأکید دارند زیرا بر این عقیده هستند که نقش

بنابراین بر اساس  (.Lowenstein & Katz, 2010: 197)شوند تر میسنی با گذر عمر سیال

 .توان از سالمندی سیال در جامعه امروز سخن گفتمدرن میرویکردهای پست

اند. باید سازی کردهسالمندشناسان اجتماعی اخیراٌ درباره بدن در مطالعات سالمندی مفهوم

( 1993هایی دارند. فریدان )شان نگرانیتوجه داشت که سالمندان در مورد تغییرات چهره ظاهری

 کند و سپسها را تقویت میکننده در دوران جدید این نگرانیکند که فرهنگ مصرفاستدالل می

های کننده با اندام( فرهنگ مصرف1998نماید. مطابق با نظر موریس )برداری میاز آن بهره

های پر زرق و برق تبلیغات و تسلط روزافزون تصاویر بصری گسترش کاملی که در سراسر نمایش

شود. بنابراین، جامعه مصرفی، زبان و تصاویر منفی از سنین سالمندی و یافته است، بازنمایی می

تواند موجب مرگ اجتماعی یا کند. به نوبه خود، این امر میاواخر عمر را ایجاد و تقویت می

نمادین شود. همچنین رابطه معکوسی بین تصاویر سالمندی و مشارکت در زندگی اجتماعی 

گرایی و زیبایی بدن به کننده، هویت سالمندان را با تأکید بر جوانوجود دارد. فرهنگ مصرف

 & Catz, 1999; Baudrillard, 1993; Bytheway, 1993 as cited in Powell)راند حاشیه می

Longino, 2001 .)و تحمیل سالمندان بر فشارهایی فرهنگی، و اجتماعی فضای چنین در 

 شود.می مطرح سالمندان از برخی بین در جدیدی هایچالش و هاخواسته انتظارات،

اند که تحت این شرایط جدید، سن و سایی کردهمدرن شنابرخی از سالمندشناسان پست

های تواند در شیوههای سالمندی میتواند از موقعیت منفی رها شود و هویتسالمندی می

 morphy & longino,1997; wilson, 1997, as)خودآگاهانه و بازاندیشانه ساخته و بازسازی شود 

cited in Higgs & Jones, 2009: 61.) Featherstone & Hepworth (1998 این موضوع را )

ای برای گسترش های جدید پزشکی را به عنوان وسیلهکنند و ظهور فناوریبینانه تلقی میخوش

های های جدید برای افراد مسن به منظور مشارکت در انتخاب سبکشادابی و گشایش فرصت

های های دورهاز محدودیت یابد وبینند. در این دیدگاه، عاملیت سالمندان اهمیت میزندگی می

 شوند.زندگی سنتی رها می
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های ثابت و واحد وجود ندارد و لذا در این نگاه، سبکمدرنیسم جایی برای ارزشدر پست

مدرنیسم، شود. رویکرد پسترسمیت شناخته میهای زندگی متعدد در بین سالمندان، به

مدرنیسم بر ارج نهادن به خردهید پستراستا، تأکگرا است. در اینگرا و نسبیرویکردی کثرت

ها در حوزه سالمندی است و نه طرد آنها و ارائه روایت یگانه از سالمندی. در این رویکرد، فرهنگ

شوند و نباید نیروهای اجتماعی صاحب های زندگی سالمندی به رسمیت شناخته میتمام سبک

ای یا اخالقی قرار دهند. سرکوب رسانههای زندگی متنوع را در بین سالمندان مورد قدرت، سبک

راحتی در تفکر و تصورها نمیمدرنیسم، پدیده سالمندی امری پیچیده است که بهدر نگاه پست

دنبال  ها معتقدند تصویر و تجربه واحدی از سالمندی وجود ندارد. آنها بهمدرنیستگنجد. پست

ای از زندگی سالمندی های حاشیهوایتهای واحد از سالمندی هستند تا به سرکوب رنفی روایت

 پایان دهند. بر این اساس روایت واحدی از سالمندی در دنیای امروز وجود ندارد.

( در مورد 1992) Gubriumمدرن از تحلیل بسیار عالی پست سالمندشناسیهای فکری ریشه

ی نرمال و سالمندی متحده آمریکا و ایجاد مرزهایی بین سالمندکشف بیماری آلزایمر در ایاالت 

کند، سالمندی به عنوان یک ماسک یا گیرد. همانطور که گابریوم اشاره میپاتولوژیکال نشات می

 & Powell)پوشاند شود که هویت اصلی شخصی را که زیر آن است مینقاب دیده می

Hendricks, 2009: 90.) Featherstone & Hepworth (1991به تفاوت بین احساس درونی و ) 

اظهار داشتند  1993کنند. آنها در پژوهش دیگری در سال بیرونی نسبت به سالمندی اشاره می

 & Featherstone)شود که سالمندی، ماسکی است که هویت اصلی فرد زیر آن پنهان می

Hepworth, 1993: 148) کند، هویت یعنی در حالی که ظاهر بیرونی با افزایش سن تغییر می

بر این باورند افرادی که از  1«ماسک سالمندی»ه نیست. آنها با طرح نظریه گوناصلی فرد این

افتند و تغییر قیافه و های درحال پیر شدن گیر میکنند، در دام بدندرون احساس جوانی می

کنند تا های سالمندی استفاده میحلی است که افراد به منظور مخفی کردن نشانهظاهر، راه

 Featherstone & Hepworthمقبول از خود ارائه دهند. همچنین  ظاهری از نظر اجتماعی

ای از زندگی است که افراد تغییراتی را از گیرند که سالمندی دوره( این نکته را در نظر می1991)

 هایی را برای خلق هویت و بازاندیشی در اختیار دارند.کنند، لذا فرصتنظر جسمی تجربه می

کند که گاه بین شکل و ظاهر شناسان اجتماعی گوشزد میلمندمفهوم ماسک یا نقاب به سا

های کارکردی و حالت ذهنی یا درونی تنش و تعارضی وجود دارد. بیرونی بدن، چهره و توانایی

                                                           
1. Mask of ageing 
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مبتنی بر همین ایده، برخی از سالمندشناسان اجتماعی معتقدند که سن ذهنی یک کنشگر 

راستا، های اجتماعی متمایز باشد. در این ز شاخصممکن است از نشانگرهای بیولوژیکی و برخی ا

سازی در بین سالمندان و یا استفاده از های زیبایی و جوانگرایش به استفاده از عمل

گر غلبه های جدید لوازم آرایشی و بهداشتی برای اصالح و تغییر چهره سالمندان، روایت تکنولوژی

کنند مفهوم سن را به که سالمندان سعی می مدرنیسم به پدیده سالمندی استهای پستنگاه

های پیشین برای خود دست و چالش کشیده و سبک زندگی متفاوتی را نسبت به سالمندان نسل

های پیری برای خود حفظ کنند. چنین تغییراتی بازنمایاننده پا کنند و چهره جوانی را تا سال

مدرن به سالمندی است که تتصویری آشکار از چگونگی مدیریت هویت در رویکردهای پس

بنابراین  (.Powell & Biggs, 2000: 92دهد )های متنوع سالمندی را تحت تأثیر قرار میتجربه

 و فربه فردگرایی. اندکننده پیوستههای مصرفباید توجه داشت که امروزه سالمندان نیز به گروه

 زندگی هایسبک تنوع جادای دلیل شود،می ایجاد فردی هویت  واسطه به که هاییحساسیت

 .(Jones et al., 2008) اند شده کاالیی و گرفته شکل مصرفی فرهنگ توسط که هاییسبک است.

های زیبایی سالمندان است. امروزه بخشی جراحی سالمندان، بین در مصرف فرهنگ از اینمونه

جدیدی برای  کنند و با این کار امکاناتکننده مشارکت میاز سالمندان در فرهنگ مصرف

شوند. درنتیجه محور مواجه میهای هویتی سنها با این کار با چالشکنند. آنسالمندی ایجاد می

کننده در کمک به تجدید هویت شخصی سالمندان در اواخر عمر و سنین نقش فرهنگ مصرف

لمندی را توانند سامبتنی بر این رویکرد، افراد می (.Gilleard, 1996) سالمندی مورد توجه است

با استفاده از محصوالت خاص یا مشارکت در رفتارهای خاصی چون ورزش کردن یا انجام 

هایی کارهای داوطلبانه به تأخیر اندازند. البته باید اشاره کرد که همه سالمندان از چنین فرصت

 کند.مند نیستند و همین تجربه نابرابری از سالمندی را ایجاد میبهره

رنیته چیزی نیست که باید از آن ترسید، بلکه ترکیبی از تکنولوژی پسا مدبنابراین پست

گرایانه گرایانه و طبیعتانسانی است و فرهنگ، ابزارهایی را برای رهایی سالمندان از مفاهیم ذات

درنهایت باید اشاره (. Higgs & Jones, 2009: 60-61)دهد سالمندی بیولوژیک پیشنهاد می

مدرن، سالمندی یک پدیده چندالیه، سیال و متکثر است کردهای پستداشت که بر اساس روی

توان سالمندی و شود. بر اساس این رویکرد نمیهای متنوع و گوناگونی تجربه میکه به شکل

زندگی سالمندی را سراسر پر از چالش و مشکالت دانست بلکه تجربه سالمندی سیال و متکثر 

 دی واحد و یگانه صحبت کرد.توان از سالمناست و در نتیجه نمی
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 مدرن سالمندیاندازهای نظری فمینیستی و پستمفاهیم حساس در چشم

 مفاهیم حساس اندازهای نظریچشم

 سالمندشناسی فمینیستی

 )رویکرد جنسیتی و تالقی(

سالمندی جنسیتی، تبعیض سنی جنسیتی، سالمندی طبقاتی، سالمندی اجتماعی 

 های چندگانه، روابط نابرابر قدرت.سالمندی، تبعیضو نابرابر، ناهمگونی تجربه 

 

 مدرنپست سالمندشناسی

های چندگانه و سیال سالمندان، نقاب و ماسک سالمندی، سالمندی سیال هویت

 های زندگی متنوع.بخشی به سبکو متکثر، رسمیت

 گیریبحث و نتیجه

های لمندی معرفی و دغدغهمدرن به سادر مقاله حاضر، رویکردهای جنسیتی، تالقی و پست

دهد که سالمندی مبتنی نظری هر یک از این رویکردها تشریح شد. مرور این رویکردها نشان می

ای ناهمگون، متنوع، متکثر و سیال است و روایت واحد و یکدستی از بر این رویکردها، تجربه

گذاری اجتماعی یاستتوان در سسالمندی وجود ندارد. از دستاوردهای نظری این رویکردها می

 سالمندی بهره گرفت. 

اگر بخواهیم مبتنی بر رویکردهای اشاره شده، تحلیلی از سالمندی در جامعه ایرانی با تأکید 

های جنسیتی ارائه دهیم، باید اشاره کنیم که تجربه سالمندی در ایران، محصول کل بر تفاوت

شود و طی مراحل زندگی تعیین می شدههای انباشتمسیر زندگی است که مبتنی بر سرمایه

های ها بر اساس تفاوتدهد. دسترسی به سرمایهکیفیت زندگی سالمندی را تحت تأثیر قرار می

ها دارند و جنسیتی سالمندان متفاوت است. زنان و مردان سالمند دسترسی متفاوتی به سرمایه

، سالمندی نابرابری را برای آنها های انباشتی طی مسیر زندگیهمین نابرابری و تفاوت در سرمایه

های ای مبتنی بر انباشت سرمایهزند. بنابراین تجربه سالمندی برای زنان و مردان تجربهرقم می

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سرمایه سالمت طی مسیر زندگی است. زنان و مردان در مراحل 

ها یات اجتماعی با انباشت سرمایهای دارند که درمجموع این تجربپیشین زندگی تجربیات زیسته

سازد. بنابراین، های تفاوت و نابرابری را در زندگی سالمندی فراهم میطی مسیر زندگی زمینه

شکل و یکسان نیست و بر حسب کیفیت ای واحد، یکتجربه دوران سالمندی برای همه، تجربه

ابر باشد. جنسیت و ساختارهای ای متفاوت و نابرتواند تجربهها، میدسترسی به انواع سرمایه

ها های انباشتی تأثیرگذار بوده و تفاوت در این سرمایهفرهنگی حاکم در زمان گذشته، بر سرمایه
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هایی را بین زنان و مردان ها و نابرابریدر زندگی سالمندی خود را نشان داده و زمینه تفاوت

 (. 1398زند )پروائی، سالمند رقم می

های ها و نابرابریهای اجتماعی و حمایتی، تفاوتاست در سیاستبر این اساس الزم 

هایی که بحث شد، جنسیتی سالمندان مالحظه گردد، اما باید توجه داشت که مبتنی بر نظریه

تجربه سالمندی نه تنها بر مبنای جنسیت، متفاوت و نابرابر است، بلکه تجربه سالمندی در 

یت سالمتی یا معلولیت افراد، جغرافیای محل سکونت طبقات اجتماعی مختلف، مبتنی بر وضع

های سنی مختلف سالمندان، نشین( و حتی گروه)روستانشین یا شهرنشین؛ مرکزنشین یا حاشیه

ای متفاوت و نابرابر است. چنین نگاهی یادآور رویکرد تالقی است. بر اساس این رویکرد میتجربه

یستند. عالوه بر اینکه سالمندان نسبت به دیگر گروهتوان گفت جامعه سالمندان ایرانی همگون ن

اند و در معرض تبعیض سنی قرار دارند، بین خود جامعه سالمندان نیز تفاوتهای سنی متفاوت

تنیدگی مجموعه عوامل اجتماعی )چون سن، جنسیت، موقعیت های زیادی وجود دارد. درهم

پذیری ( است که محرومیت و آسیبطبقاتی، تحصیالت، محل زندگی، وضعیت سالمتی و ...

ای اجتماعی و نابرابر مبدل میزند. همه اینها سالمندی را به تجربهبیشتر سالمندان را رقم می

 توان شاهد نابرابری تجربه سالمندی بود. سازد. در ایران در قلمروهای مختلفی می

 شواهدی از سالمندی اجتماعی و نابرابر در ایران

ری از بیمه بازنشستگی در بین سالمندان باید توجه داشت که میزان پوشش در زمینه برخوردا

(. درواقع 1399درصد است )زنجری و صادقی،  45.4ساله و باالتر در ایران،  60بازنشستگی افراد 

 65بیش از نیمی از سالمندان ایرانی خارج از پوشش نظام بازنشستگی قرار دارند. اگر افراد باالی 

درصد این افراد به مزایای بازنشستگی  30خورداری در نظر گرفته شود، تنها سال از نظر بر

(. بنابراین بخش زیادی از سالمندان، بازنشسته نیستند و در 1398دسترسی دارند )گالب، 

 اشتباه گرفت. « بازنشستگان»را با « سالمندان»های اجتماعی نباید سیاست

هارم سالمندان( در فقر درآمدی نسبی زندگی ساله و باالتر )یک چ 60درصد سالمندان  25

درصد است 13های سنی، حدود کنند. این درحالی است که فقر درآمدی برای دیگر گروهمی

های سنی در معرض (. بنابراین، سالمندان دو برابر بیشتر از سایر گروه1399)زنجری و صادقی، 

 خطر تجربه فقر هستند. 
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لمند بیشتر از مردان سالمند در معرض خطر تجربه فقر در دوره زندگی سالمندی، زنان سا

(. 1399قرار دارند. خطر فقر در بین زنان سالمند دو برابر مردان سالمند است )زنجری و صادقی، 

کند. زنان سالمند بنابراین جنسیت متغیر مهمی است که تجربه سالمندی را نابرابر و متفاوت می

های برابری در مندی از تحصیالت و اشتغال، فرصتی بهرهامروز متعلق به نسلی هستند که برا

داری و مراقبت از کودکان و سالمندان خانواده جامعه نداشتند و عمدتاً به فضای خانه، خانه

شدند. درنتیجه سهم زنان بازنشسته در بین سالمندان امروز ناچیز هست و زنان اغلب محدود می

 م تأمین اجتماعی حضور دارند.بگیر همسر خود در نظادر نقش مستمری

تر در معرض تر دو برابر بیشتر از سالمندان جواندر دوره زندگی سالمندی، سالمندان مسن

(. بنابراین سن و وضعیت سالمت سالمندان 1399خطر تجربه فقر قرار دارند )زنجری و صادقی، 

سال و وضعیت سالمت  متغیر مهمی در تجربه سالمندی است. البته نباید فراموش کرد که سن و

 ای اجتماعی است.جسمی نیز خود پدیده

های مختلف ایران متفاوت است؛ برای مثال این میزان در خطر فقر سالمندان در بین استان

درصد است )زنجری و صادقی،  10درصد و در تهران و البرز، کمتر از  70سیستان و بلوچستان، 

 گردد.های کشور برمییافتگی استان(. این موضوع به نابرابری در توسعه1399

درصد سالمندان دارای حقوق بازنشستگی در دو دهک پایین درآمدی متمرکز هستند  17

درصد می 35یابد و به اما این نسبت در بین سالمندان بدون حقوق بازنشستگی افزایش می

ست )گالب، دهنده نقش مثبت بازنشستگی در کاهش فقر در سالمندی ارسد. این موضوع نشان

( درحالی که بخش زیادی از سالمندان برخوردار از بیمه بازنشستگی نیستند. همچنین 1399

این موضوع نشانگر اهمیت سرمایه اقتصادی در زندگی سالمندی است و تجربه سالمندی را 

 سازد.بسیار نابرابر می

ست. کفایت مزایای های بازنشستگی مختلف نیز نابرابر اکفایت مزایای بازنشستگی در صندوق

بازنشستگی برای صندوق بازنشستگی کشوری در سطح متوسط و برای سازمان تأمین اجتماعی، 

(. متوسط حقوق بازنشستگی در صندوق بازنشستگی 1398کمتر از متوسط است )گالب، 

دهد و متوسط حقوق بازنشستگی در صندوق ها را پوشش میدرصد هزینه 73.5کشوری تا 

(. البته کفایت مزایای 1399دهد )گالب، ها را پوشش میدرصد هزینه 53.5تا  تأمین اجتماعی

های مختلف شود. همچنین این میزان در استانبازنشستگی مبتنی بر مالکیت مسکن متفاوت می

های بازنشستگی مختلف نابرابری وجود دارد. الزم به نیز متفاوت است. بنابراین در بین صندوق
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مزایای بازنشستگی بعد از اجرای طرح همسازی حقوق بازنشستگی بهبود ذکر است که کفایت 

 پیدا کرده است.

نها رایج است و همین سوادی فراگیری است که در بین آیکی دیگر از مشکالت سالمندان، بی

درصد  54دهد، نشان می 1395شود. نتایج سرشماری زمینه تفاوت را بین سالمندان موجب می

سوادند. الزم به ذکر سواد هستند. بخش زیادی از سالمندان نیز عمدتاً کمبیسالمندان ایران، 

ساله و باالتر، تحصیالت مقطع راهنمایی یا باالتر  60درصد از سالمندان  24است که تنها حدود 

 (. 1399دارند )زنجری و صادقی، 

)مرکز آمار ایران، درصد، مردان هستند  34سواد، زنان و درصد سالمندانِ بی 66در این بین، 

سوادی زنان سالمند شدت بیشتری دارد و تقریباً دو برابر مردان سالمند است که به (. بی1395

نابرابری جنسیتی در دسترسی به تحصیالت و غلبه ایدئولوژی مردساالرانه در زندگی خصوصی و 

تری دارند که ت پایینها نسبت به مردان، قدرها در بسیاری از سرمایهگردد. آنعمومی زنان برمی

های تفاوت و گیرد؛ چرا که جنسیت، زمینهشان نشأت میهای مسیر زندگیها و نابرابریاز تفاوت

 کند.ها را طی مسیر زندگی ایجاد می نابرابری در سرمایه

سوادی در بین سالمندان روستانشین باالتر از سالمندان شهرنشین است. مبتنی بر درصد بی

درصد سالمندان روستایی، باسواد  21درصد سالمندان شهری و  56، 1395سال  نتایج سرشماری

های مختلف ایران نیز نابرابر است. مبتنی بر مطالعه زنجری و هستند. میزان باسوادی در استان

های خراسان شمالی، کردستان، چهارمحال بختیاری، سیستان و ( در استان1399صادقی )

اند درحالی ده درصد سالمندان دارای تحصیالت راهنمایی و باالتر بوده بلوچستان و ایالم، کمتر از

درصد سالمندان دارای تحصیالت راهنمایی و باالتر  30های تهران، سمنان و البرز، که در استان

 اند.بوده

مندی از سواد سالمت، سواد تغذیه، سواد و تحصیالت، تجربه زندگی سالمندی را از جهت بهره

سازد. بنابراین تجربه های زندگی، متفاوت میای و سواد حقوقی و همچنین مهارتسواد رسانه

شکل و ها سالمندی را به سواد نابرابر است و آنسواد و یا کمسالمندان باسواد و سالمندان بدون

شود که آنها امکان استفاده از سوادی سالمندان موجب میکنند. بیکیفیتی واحد تجربه نمی

های نوین و های تکنولوژیها و برنامههای اجتماعی و دیگر امکانو فضای مجازی، شبکهاینترنت 

های فرهنگی دیگر را نداشته باشند. این همچنین امکان مطالعه کتاب و روزنامه و یادگیری مهارت

 های سرمایه فرهنگی در زندگی سالمندی است.موضوع نشانگر اهمیت نقش مؤلفه
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ای نابرابر است. یت از آن دارد که تجربه سالمندی در ایران تجربههمه این آمارها حکا

های اجتماعی دارد. الزم به ها و نابرابریناهمگونی تجربه زیسته سالمندان نیز ریشه در تفاوت

ها در بین سالمندان آتی نیز وجود خواهد داشت. سالمندان آتی، تأکید است که این نابرابری

های گسترده و خارج هایی هستند که مشکالتی چون بیکاریدهه شصتی جوانان امروز برای مثال

شدن دوره های شغلی، طوالنیثباتیها و بیبودن بخش زیادی از پوشش تأمین اجتماعی، ناامنی

شدن تحصیالت و درنتیجه تاخیر در ورود به مشاغل دارای درآمد، کاهش میزان ازدواج و طوالنی

فرزندی، فرزندی یا تکافزایش طالق، غلبه الگوهای خانوادگی بیدوره تجرد و زندگی مجردی، 

نشینی و فقدان برخورداری از مالکیت مسکن و مواردی دیگر در بین این نسل موجب میاجاره

ها مانند میزان باسوادی، وضعیت ها و ویژگیگردد اگرچه سالمندان آینده در برخی شاخص

نسلی های بینشته باشند، ولی از جهت حمایتبهتری نسبت به سالمندان نسل کنونی دا

محور نسبت به سالمندان کنونی از موقعیت متفاوتی برخوردار خواهند بود. فرزندمحور و خانواده

بنابراین در بین سالمندان آتی، سالمندان مجرد و تنها و سالمندان بدون مسکن بیشتری خواهیم 

 ان بدون بیمه بازنشستگی خواهند بود. داشت. همچنین بخشی از سالمندان آتی نیز همچن

ای است که تحلیل آن نیازمند درک هدهد سالمندی مسئله پیچیدرویکرد تالقی نشان می

تنیدگی مجموعه این عوامل است که حکایت دارد از روابط قدرت؛ این عوامل، محرومیت و درهم

قی به سالمندی، باید گفت تجربه زند. با اتخاذ لنز تالنابرابری مضاعفی را در سالمندان رقم می

محور فراتر های جنسیتسالمندی تنها مبتنی بر جنسیت سالمندان نیست، بلکه باید از تحلیل

های فرهنگی و های دیگری چون موقعیت طبقاتی، تفاوترفت و باید به تالقی جنسیت با مؤلفه

تنیدگی مجموعه شت. درهمهای مهم توجه داقومیتی، وضعیت سالمتی یا معلولیت و دیگر مؤلفه

زند. سالمندانی که در این مقوالت آسیبعوامل اجتماعی است که تجربه سالمندی را رقم می

گیرند. بنابراین، سالمندی پدیده سیالی پذیر سالمندان قرار میهای آسیبپذیر هستند، جزء گروه

های توان به تحلیلجه نمیشود. درنتیهای دیگر متفاوت و متکثر میاست که در تالقی با مؤلفه

های متقاطع و چندبعدی برای تحلیل پدیده سالمندی بعدی بسنده کرد، بلکه باید از تحلیلتک

های چندگانه قرار دارند؛ سالمندان انگارییاری جست. سالمندان در معرض کنارگذاری و نادیده

های شوند و درنهایت نظامدر کنار تبعیض سنی، گاه با تبعیض جنسیتی و طبقاتی نیز مواجه می

 گردد.پذیری و محرومیت مضاعف سالمندان میقدرت متقاطع منجر به افزایش آسیب
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در مطالعات سالمندی و هم در توان هم الزم به ذکر است که از این رویکردهای نظری می

گذاری اجتماعی سالمندی بهره گرفت. اتخاذ رویکرد فرهنگی به سالمندی میساحت سیاست

های تری از نابرابریند لنز مطالعاتی جدیدی در قلمرو مطالعات سالمندی باشد و بینش عمیقتوا

های یکی از رسالتاجتماعی متعدد و چندگانه سالمندان در سنین سالمندی مطرح نماید. 

پذیر و در حاشیه باشند و ها و اقشار آسیبمحققان مطالعات فرهنگی این است که صدای گروه

تواند برای برخی توام با تهیدستی و فرودستی هایی است که مییکی از مقوله سالمندی نیز

ها نشان داده شد که سالمندی چگونه در تالقی با مضاعف باشد. در مقاله حاضر نیز با مرور نظریه

های اجتماعی چون طبقه، قومیت، موقعیت سالمتی یا معلولیت، محل جنسیت و سایر مؤلفه

ها و افشار ودستی و محرومیت مضاعفی را ایجاد کند. بر این اساس، گروهتواند فرزندگی، می

های اجتماعی دیده شوند و مطالعات ضعیف، تهیدست و فرودست سالمندان باید در سیاست

 های در حاشیه و در اقلیت سالمندان باشد. سالمندی باید راوی صدای گروه

یز باید دقت کرد که این رویکردها، از منظر سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی سالمندی ن

های اجتماعی شناسند و تحلیل سالمندی مبتنی بر تفاوتتنوع تجربه سالمندی را به رسمیت می

توان این نکته را استنباط نمود که در سیاستها میشوند. بنابراین از نتایج این بحثرا متذکر می

های لمندان و نیازها و مشکالت گروههای اجتماعی و فرهنگی سالمندی باید تنوع جمعیت سا

مختلف سالمندان در نظر گرفته شود؛ چرا که تجربه سالمندی یک تجربه متفاوت و متکثر است 

های اجتماعی دیده شود. از سوی گذاریو تنوع صداهای سالمندان باید در مطالعات و سیاست

در مضاعفی جب تولید نابرابری های ساختاری در کنار هم مودیگر با توجه به اینکه حضور مؤلفه

زند، بنابراین در مطالعات شود و محرومیت مضاعفی را در سالمندی رقم میتجربه سالمندی می

های اجتماعی در تحلیل مسئله سالمندی در تنیدگی مؤلفهسالمندی بسیار مفید است که درهم

 شود. ی میسر مینظر گرفته شود. این کار با اتخاذ رویکرد تالقی در مطالعات سالمند

ها با رویکرد سالمندشناسی فرهنگی و فمینیستی و تمرکز بر انجام پژوهشهمچنین 

شود. بهتر است در مطالعات سالمندی تنوع ای سالمندان توصیه میهای فرودست و حاشیه گروه

سواد، سالمندان روستانشین، سالمندان مناطق سالمندان چون سالمندان معلول، سالمندان بی

نشین، سالمندان مهاجر، سالمندانِ کار و به طورکلی اقشار تهیدست سالمندان در شیهحا

مطالعات سالمندی دیده شوند. تجربه زندگی زنان و مردان سالمند در طبقات اجتماعی مختلف و 

های اجتماعی بایستی هم در مطالعات علمی و هم در ساحت سیاستگذاری در مبتنی بر تفاوت
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های متعدد و چندگانه بین سالمندان در بنابراین بسیار ضرورت دارد به نابرابرینظر گرفته شود. 

پذیر باشند، سالمندی سیاستگذاری اجتماعی توجه شود؛ چرا که سالمندانی که از چند سو آسیب

سواد، سواد یا کمساله، بی 75زنی »کنند. برای مثال تجربه سالمندی پروبلماتیکی را تجربه می

یا مستمری بازنشستگی، ساکن یکی از روستاهای ایالم یا سیستان و بلوچستان یا بدون بیمه 

ساله، با تحصیالت دیپلم، بازنشسته و دارای حقوق  75زنی »با تجربه سالمندی « کردستان

ای کامالً متفاوت و نابرابر است. بنابراین باید توجه داشت ، تجربه«بازنشستگی، ساکن شهر تهران

سالمندی بین زنان و مردان متفاوت است، بلکه تجربه سالمندی بین خود جامعه نه تنها تجربه 

های دیگری چون طبقه زنان نیز متفاوت و نابرابر است؛ چرا که عالوه بر جنسیت، پای مؤلفه

نشین( و وضعیت اجتماعی، تحصیالت، منطقه سکونت )روستایی یا شهری یا مرکزنشین یا حاشیه

ها نابرابر هستند. همچنین باید دقت داشت که سالمندان در این مؤلفهسالمت در میان است که 

های شکل و کیفیت نیست و اهمیت سرمایهتجربه سالمندی بین خود جامعه مردان نیز به یک

 گردد. تر میانباشتی سالمندان طی مسیر زندگی همینجاست که روشن

مندان )تبعیض سنی، جنسیتی، طبقاتی، های چندگانه در بین سالبنابراین با توجه به نابرابری

های پذیر سالمندان و ارائه حمایتها و اقشار آسیبفرهنگی و ...( توجه سیاستی خاص به گروه

درآمدی و خدمات اجتماعی هدفمند به این اقشار ضرورت دارد. درنهایت باید تأکید کرد که 

های ها و ضرورتی نابرابر از الزامای با تجربه سالمندگذاری اجتماعی سالمندی در جامعهسیاست

پذیری بیشتر دولت در حمایت از سالمندان  ایرانی نیازمند مسئولیت  اساسی است. امروز جامعه

های اجتماعی و تواند به تغییر در سیاستطبقات فرودست است. درنهایت نتایج همه اینها می

ماعی و جنسیتی در جامعه مفید تواند در حرکت به سوی برابری اجتحمایتی منتهی شود و می

های ها و ستمباشد. همچنین مبتنی بر این رویکردها، بایستی از طریق مطالعات تاریخی، نابرابری

مبتنی بر سن، جنسیت، طبقه و دیگر متغیرهای مهم شناسایی شوند. عالوه بر این، ضرورت دارد 

های مختلف به صور ر میان گروهنیروهای اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی که سالمندی را د

های پژوهش دهد شناسایی گردند. همچنین در این رویکردها عمدتاً بر روشگوناگونی شکل می

شود. در ها و تجربه زیسته سالمندان تأکید میکیفی و ترکیبی با هدف دستیابی به صداها، روایت

کیفی و ترکیبی در مطالعات  هایتوان گفت این رویکردها دعوتی به سمت پژوهشاین زمینه می

 کننده باشد. تواند بسیار کمکسالمندی است که در جامعه ایران نیز می
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