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 چکیده

نسلی را جامعۀ ایران، طی چند دهۀ اخیر محمل تغییرات زیادی بوده که این تغییرات تعامالت خانوادگی بین

های تهرانی است ر خانوادهنسلی دتحت تأثیر قرار داده است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تعامالت خانوادگی بین

گیری هدفمند و نظری ساختاریافته با سالمندان، به روش نمونههای عمیق و نیمه که با روش کیفی، مصاحبه

ها به روش تحلیل مضمون کدگذاری شده است. نتایج پژوهش نشان می های حاصل از مصاحبهشده و داده انجام

 ثباتی زندگی خانوادگی فرزندان، تغییر مناسباتفرزندان، بیدهد چالش فرزندان غیرمستقل، ناامنی شغلی 

خانوادگی سالمندان را پروبلماتیک می ای، تعامالت از خانوادۀ هسته نسلی و درنهایت، سالمندزداییخانوادگی بین

نیز ورود ها و مناسبات بازاری و سیطرۀ منطق اقتصادی بر زیست روزمرّه، به حیات خانوادگی  سازد. حاکمیت ارزش

نسلی نمایانده است؛ تغییراتی که در پیدا کرده، خانواده را ناایمن ساخته و تغییراتی را در تعامالت خانوادگی بین

نسلی و شدن روابط بینسویه، کاالیینسلی یکگری بیننسلی، حمایتراستای تغییر هنجارهای حمایت بین

های امروزی نسلی در خانوادهتغییرات، از ناامنی تعامالت بین رود. اینای پیش می سالمندزدایی از خانوادۀ هسته

 سازد. ها را در برابر سالمندان، ناتوان میحکایت دارد که خانواده

 نسلی، پژوهش کیفی. سالمندی، تعامالت خانوادگی، ناامنی تعامالت بین واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله

فرهنگی و اقتصادی سریعی درنتیجه اجتماعی ـ کم، تحوالت یودر قرن بیست آسیاییکشورهای 

اند. در این کشورها، سالمندی جمعیت، مدرنیزاسیون، شهرنشینی و سالمندی جمعیت تجربه کرده

وجود آمده  میر، ارتقاء امید زندگی و کاهش میزان باروری بهوواسطۀ عواملی چون کاهش مرگ به 

، نسبت سالمندان در اکثر کشورهای آسیایی دو برابر شود 1696بینی شده است تا سال و پیش

(Thang, Mehta, Usui and Tsuruwaka, 2011بنابراین، قرن بیست .)هایی یکم با چالشو

پیرامون سالمندی در دنیای مدرن مواجه خواهد شد. این پدیدۀ جهانی، سؤاالتی را راجع به 

ها به نیازهای سالمندان و دولت هایشان و واکنشزیستۀ سالمندان و خانوادهسالمندی، تجربیات 

(. با سالمندی Lowenstein, Ariela and Bengtson, 2003: 371کند )هایشان مطرح میخانواده

تری از نقش جمعیت و افزایش طول عمر افراد، سالمندان نسبت به پیشینیان، مدت زمان طوالنی

(. درنتیجه، در چنین جوامعی، با حضور Xu and Chi, 2015شوند )برخوردار می 2پدر ـ مادربزرگی

های برقراری تعامالت و ها و زمینهها، والدین و فرزندان، فرصتسه نسل پدر ـ مادربزرگ

 (.Lowenstein, Ariela and Bengtson, 2003: 372شود ) نسلی بیشتر فراهم میپیوندهای بین

(، حاکی از آن Lin and Yi, 2013؛ Kim, 2008اما در این میان، نتایج برخی از مطالعات )

نسلی رو به تغییر است؛ تغییر الگوی اشتغال زنان، بر روابط است که امروزه، تعامالت بین

خانوادگی و مراقبت از سالمندان، تأثیرگذار بوده است. همراه با تغییرات در ساختار خانواده و 

های داخلی و تکنولوژیکی چون مهاجرتزندگی خانوادگی، نباید از تأثیر تغییرات اجتماعی و 

تغییر در ترجیحات خانوادگی برای به  های اجتماعی و روندهای روخارجی، تغییرات سیاست

(. کاهش Lowenstein, Ariela and Bengtson, 2003: 372مراقبت از سالمندان غفلت کرد )

رای تقسیم مسئولیت اجتماعی ها نیز تعداد فرزندان را بتر شدن اندازۀ خانوادهباروری و کوچک

بر همۀ اینها، کاهش مداوم حضور زنان دهد. عالوه و مالی مراقبت از والدین سالمند کاهش می

کار، موجب تغییر الگوی مراقبت دلیل افزایش مشارکت در بازار  های سنتی، به در انجام مراقبت

 (.Sharifah Norazizan, 2015: 135شود ) ها میاز سالمندان در خانواده

های اخیر جامعۀ ایرانی شاهد تغییرات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و میان، در دهه ایندر 

نسلی بدون توجه به این تغییرات است که تحلیل تعامالت خانوادگی بینفرهنگی مهمی بوده 

نفر سال از هشت میلیون  06( تعداد افراد باالی 2179میسر نیست. براساس جدیدترین آمارها )
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درصد جمعیت کشور را تشکیل می 26اکنون نزدیک به فراتر رفته است و این گروه سنی، هم

درصد جمعیت  0.9سال را سالمند بنامیم، سالمندان امروز، حدود  09دهند، اما اگر افراد باالی 

(. افزایش جمعیت 2179میلیون و دویست هزار نفر( هستند )مرکز آمار ایران،  9ایران )

از  های مراقبتدرمانی و همچنین هزینه های بهداشتیمعنای افزایش هزینهن، به سالمندا

رسمی و غیررسمی است  اجتماعیسالمندان و درنتیجه، نیازمند افزایش منابع حمایت 

(Lagergren, Kurube and Saito, 2016سالمندی جمعیت چالش .)های دیگری نیز ها و دغدغه

های کند؛ چراکه خانوادۀ ایرانی، تحت تأثیر مؤلفهی ایرانی مطرح میهابرای جامعه و خانواده

است )آزادارمکی، مدرنیزاسیون، تغییراتی را در ابعاد ساختاری و کارکردی خود تجربه کرده 

شهری و آپارتمانای چون ایران، همراه با گسترش زندگیتوسعه(. در کشور درحال07: 2190

 ایِ زن و مرد هر دو شاغل، ورود سالمندان به زندگی فرزندان نشینی و ظهور خانوادۀ هسته

محدودتر شده و فرزندان نیز خود را کمتر ملزم به برآوردن نیازهای والدین سالمندشان می

های خانوادگی از سالمندان، کاهش یافته و دانند. همچنین با مهاجرت فرزندان، حمایت

را از دسترس والدین دور ساخته که بر روابط والدین المللی، فرزندان های داخلی و بینمهاجرت

سالمند و فرزندان در بطن خانواده اثر گذاشته است. درنتیجه، این باور که فرزندان بهترین تکیه

که هنوز انتظارات سنتی شدن است، درحالیگاه و حامی سالمندان هستند، امروز رو به کمرنگ

تدریج در والدین تاحدی وجود دارد. هرچند بهدر مورد دریافت حمایت از سوی فرزندان 

است؛ حمایت از سالمندان تغییرات ارزشی و نگرشی در جهت کاهش این توقعات نیز رخ داده 

شود  محسوب می 1«یاری و مساعدت»بود، امروزه نوعی  2«نسلی تعهد بین»که در گذشته، یک 

(Bloom, Jimenez and Rosenberg, 2011و این هنجار که ف ) رزندان و والدین حتماً باید

 همدیگر را حمایت کنند، تغییر کرده است. 

پوشش خانۀ سالمندان و افزایش تعداد در این راستا، افزایش جمعیت سالمندان تحت

ای از سالمندی چون های فرودستانهکنند، و ظهور شکلسالمندانی که تنها زندگی می

ان کار، از افول کارکرد مراقبت از سالمندان و سالمندان سرراهی، سالمندان متکدی و سالمند

های امروزین حاکم است حکایت دارد و به های خانوادگی که در فضای خانوادهکاهش حمایت

شود رغم اینکه گفته می نسلی رو به فرسایش است. علیرسد پیوندهای خانوادگی بیننظر می

سالمندان است، اما شرایط اقتصادی و خانوادۀ ایرانی همچنان بهترین گزینه برای حمایت از 
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ها قادر به ایفای شود خانواده اجتماعی امروز و پیامدهای آن در زندگی روزمرّه، موجب می

مناسب نقش و وظایف خود در قبال سالمندان نباشند. در چنین شرایطی حتی ممکن است فرد 

ناشی از آن نیز قرار گیرد.  رفتار توسط اعضای خانواده و پیامدهای سالمند، در معرض خطر سوء

ثباتی و  دلیل بی عنوان منبع حمایت سنتی از سالمندان، به ها به بنابراین، امروزه خانواده

آشفتگی بیشتر، کمتر قادر به مواجهۀ با نیازهای مراقبتی سالمندان خواهند بود. ضمن آنکه 

تار انجام وظایف مراقبتی دلیل مشارکتشان در بازار کار، کمتر قادر و خواس زنان شاغل، به

عنوان وظیفۀ زن  هستند و کمتر هنجارهای اجتماعی را که تاکنون مراقبت از خانواده را به

پذیرند. در شرایط امروز جامعه، آن دسته از زنانی که شاغل هستند،  اند، می تعریف کرده

پرستاری از  موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از کار و تحصیالت به آنها اجازۀ مراقبت و

های تر از همه، تغییرات در مناسبات اقتصادی و حاکمیت اندیشه دهد. اما مهمسالمندان را نمی

تواند بر تعامالت انقالب است که میازاقتصادی ـ اجتماعی پسهای بازارمحور بر سیاست

سازی  صیهای اقتصاد بازاری همچون خصونسلی تأثیرگذار باشد. حاکمیت مؤلفهخانوادگی بین

شدن  ارز و دالریشدن آموزش، خدمات اجتماعی، تغییرات نرخ شدن بهداشت، پولی و کاالیی

ها، موجب افزایش فشار اقتصادی بر سالمندان و خانوادهثباتیهای شغلی و بیها، ناامنیقیمت

ن مؤثر نسلی سالمندان و فرزنداتواند بر شکل تعامالت بین نوبۀ خود می شود که به هایشان می

نسلی، وجوه مهمی از زندگی سالمندی است، هرگونه خللی در باشد. از آنجایی که روابط بین

هایی همراه کند. تغییر  تواند زندگی سالمندان را در این مرحله با آسیب نسلی میروابط بین

 تواند بر احساس های تهرانی، مینسلی در خانوادهبینهنجارهای حمایت خانوادگی و روابط 

تنهاشدگی، افت کیفیت زندگی و حتی به طردشدگی سالمندان منجر شود. حال، مسئلۀ 

های تهرانی نسلی در خانوادهکنندۀ روابط خانوادگی بینتحقیق حاضر این است که عوامل تعیین

بندی کرد؟ چه تغییراتی در تعامالت  توان صورت چیست؟ این عوامل را تحت چه مضامینی می

 ی سالمندان در حال وقوع است؟نسلخانوادگی بین

 3نسلیو روابط بین 2شدن، پولی1شدنکاالیی

به 1وارگی کاالدارد و کنار مفاهیمی مانند بت های مارکسشدن، ریشه در اندیشه مفهوم کاالیی

داری بر منابع  رود تا فرایندی را توضیح دهد که از نظر مارکس، برای غلبه نظام سرمایه کار می
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 داری، دگردیسی همههای بارز شیوۀ تولید سرمایهشود. از ویژگی جامعه ایجاد میثروت و قدرت 

چیز به کاالست. دنیای جدید، جهان فریفته و شیفته و در بندِ زندگی کاالیی، پول و بازار است 

بورژوازی پوشش »اند که (. مارکس و انگلس در مانیفست مدعی شده209: 2191)کالینیکوس، 

« ات خانوادگی را از هم دریده و آن را به مناسبات صرفاً پولی تقلیل داده استاحساساتی مناسب

هایی مانند لوکاچ، با کاربرد  (. پس از مارکس، نئومارکسیست197: 2196)مارکس و انگلس، 

داری معاصر، کاالها و همچنین روابط  وارگی، مطرح کردند که در نظام سرمایه مفهوم شئ

انگارانه به خود  های زندگی، ماهیتی شئ، نظام سیاسی و سایر عرصهانسانی، نهادهای اجتماعی

شدنِ حیات اجتماعی صحبت نموده که درنتیجۀ آن، اند. لوکاچ از ظهور چشمگیر کاالیی گرفته

ها و رفتارهای  شوند و روابط، ارزش های انسانی نظیر کار همانند کاال، خریدوفروش می فعالیت

وارگی مارکس، (. لوکاچ با بسط مفهوم بت76ـ72: 2171ردند )ریتزر، گ انسانی تبدیل به کاال می

 به پیامدهای مبادلۀ کاالیی بر سپهرهای گوناگون زندگی روزمرّه اشاره کرده است. 

زیمل نیز در کتاب فلسفۀ پول، به چگونگی تحوّل پول از شکل اقتصادی برای مدیریت 

تواند  ماعی پرداخته است. از نظر زیمل، پول میهای اجتبخشی برای سایر عرصهزندگی، به تعیّن

فرهنگ و آهنگ زندگی و مناسبات انسانی را نیز تعیین کند. اهمیت پول در جوامع سرمایه

گردد )واندنبرگ، خود به یک هدف اصلی مبدل می خودی شود که به قدر زیاد می داری، آن

را بسیار محتمل کرده تا جایی که (. به بیان زیمل، پول ارضای کامل آرزوهای فردی 99: 2190

های  گونه، بسیاری از ارزشپول به خدای دوران مدرن تبدیل شده است. در چنین دنیای زیمل

گری و عقالنیت، ذهن و روح انسان مدرن را بازد و روحیۀ محاسبهمعنوی و کیفی رنگ می

دادند، اعتبارشان را از ای که به زندگی معنا میهای دینی مرور زمان، ارزش نوردد. به درمی

پول در این دنیا، خدای »شوند. به قول زیمل، دهند و با ارزش پولی جایگزین میدست می

شود انسان مدرن، روز به روز  شدن موجب می(. به اعتقاد زیمل، پولی79)همان: « زمینی است

یابند و لط میشدن زندگی، وسایل بر اهداف تستر و حسابگرتر شود. درنتیجهِ عقالنیعقالنی

 (. 79شود )همان:  ریشه حاکم میاحساسات پوچ و بی

شدن ، به هژمونیک«توان خرید: مرزهای اخالقی بازارآنچه با پول نمی»نیز در کتاب  2سندل

کند در روزگاری پول در روابط انسانی و رشد و غلبۀ ذهنیت پولی اشاره کرده است. او ادعا می

اند و منطق طور چشمگیری بر زندگی مسلط شدهبازاری، بههای  کنیم که ارزشزندگی می
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های  خرید و فروش، امروزه نه فقط بر کاالهای مادی، بلکه بر کل زندگی حاکم شده و ارزش

(. از نگاه سندل، در 0ـ  1: 2171های زندگی رخنه کرده است )سندل، بازاری، در همۀ جنبه

شدن همۀ غنیا بیشتر شده است، بلکه کاالییتنها فاصلۀ بین فقرا و ا  چند دهۀ اخیر، نه

است. به تر ساخته های زندگی، به پول اهمیت بیشتری بخشیده و نیش نابرابری را گزنده عرصه

شوند و ارزش خود را از دست نظر وی، اگر چیزهای خوب صورت کاالیی پیدا کنند، فاسد می 

و  9کند )همان: از امر اخالقی خالی میدهند. تفکر بازاری، زندگی اجتماعی و خانوادگی را می

ها در دهد که چگونه امور اجتماعی، روابط انسانی و زندگی روزمرّه انسان(. سندل نشان می26

دوستانه خود را از دست داده نتیجۀ نفوذ و رخنه سرمایه و پول، چهرۀ اجتماعی، جمعی و انسان

 کنند. نظیم میو افراد، انگیزۀ خود را براساس سود و زیان مادی ت

اشاره کرده است. از نگاه وی،  2«جامعۀ بازاری»سوی گسترش  سندل، به گذر از اقتصاد بازار به 

های تولیدی است و ابزار باارزش و کارآمدی است، اما دهی فعالیت اقتصاد بازار یک ابزار برای سامان

های زندگی رخنه ۀ جنبههای بازار، در هم جامعه بازاری یک شیوۀ زندگی است که در آن ارزش

شدت در روابط اجتماعی و خانوادگی و زندگی (. امروزه مناسبات بازاری، به9ـ  9)همان:  اندکرده

ها های بازاری، نقش بیشتری در زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی انسان روزمرّه نفوذ کرده و ارزش

های بازاری  ق افتاده است، سرایت ارزشترین تحولی که در سه دهۀ گذشته اتفا پیدا کرده است. مهم

هایی از زندگی که از هایی از زندگی خانوادگی است. نفوذ بازار و منش بازاری به جنبهبه حوزه

ترین تحوالت دوره معاصر است )همان: ، یکی از مهمگذشتۀ هنجارهای غیربازاری بر آنها حاکم بوده

هایی نفوذ کرده است که قبالً محل هنجارهای به عرصههای اخیر، بازار و تفکر بازاری، (. در دهه1

تواند موجب زوال اخالق و انسانیت در جامعه  (. بسط این تفکرات می12اند )همان: غیربازاری بوده

گرفتند، جای خود شود و مناسباتی که تا پیش از این بر مبنای معیارهای اخالقی و انسانی شکل می

 دهند. ات پولی را به عقالنیت ابزاری و محاسب

 نسلیمدرنیزاسیون و تغییرات روابط بین

تغییرات اجتماعی مرتبط با مدرنیزاسیون مانند پیشرفت تکنولوژی بهداشتی، توسعه اقتصادی، 

دهد. در های آموزشی، موقعیت سالمندان را در جامعۀ مدرن تغییر میشدن و پیشرفتشهری

ها و تجارب شود، درحالی که سنت می چنین شرایط اجتماعی، جوانی و پیشرفت تحسین

                                                           
1 Market Society 
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گیرد و گردد و قدرت و منزلت سالمندان در معرض خطر قرار میمعنا تلقی میسالمندان بی

 :Victor, 2005کنند )ای زندگی میعنوان یک انسان حاشیه های جامعه، به سالمندان در حاشیه

های شود و روشو مهم تلقی می (. در چنین موقعیتی، دانش سالمندان کمتر از گذشته، مفید25

کند. اگر دانش به مثابه قدرت باشد، سالمندان حمله می های سنتیوارهمدرن و جدید بر عادت

 Hooymanشود )کاهش اهمیت دانش سالمندان به کاهش موقعیت و منزلت آنها نیز منجر می

and Kiyak, 2011: 445 سالمندان در جامعه مدرن (. عالوه بر این، در این دیدگاه موقعیت ضعیف

 ,Lowenstein and Katzشود )ای توضیح داده میهای گسترده به هستهبا حرکت از خانواده

طور (. در دوران مدرن با تاکید بیشتر بر فردگرایی و حریم خصوصی، خانوارها به197 :2010

کنند. نشان زندگی میشوند و سالمندان کمتر با فرزنداای محدود میای به خانواده هستهفزاینده

 (.Thane, 2005: 224کنند )ها در صورت امکان، تنها یا در موسسات زندگی میآن

نسلی عالوه، مدرنیزاسیون و پیامدهای آن موجب تغییرات ساختار خانواده و روابط بین به

 بین سالمندان و دیگر اعضای نسلی را برانگیخته و در نهایت، بر تنشهای بینشده، تفاوت

عالوه، گسترش مدرنیزاسیون و مظاهر آن در جامعه، هنجارهای سنتی  افزاید. بهخانواده می

حمایت فرزندان از سالمندان را تضعیف کرده و تمایل و ظرفیت جوانان را برای مراقبت از 

( حاکی 1666) 2دهد. در این راستا، نتایج مطالعات چن و سیلورستنوالدین سالمند کاهش می

شناختی؛ یعنی که توسعه و رشد اقتصادی در چین، هم از طریق تغییرات جمعیتاز آن است 

ها، و هم از طریق  فرزندی و گسترش مهاجرت های تکمحدودشدن بُعد خانواده و غلبه سیاست

نسلی، دسترسی سالمندان به فرزندان و حمایت از آنان را تغییرات ساختار خانواده و روابط بین

دهد که مدرنیزاسیون و ( نیز نشان می1621) 1یج تحقیق سیلوا و ولگامامحدود کرده است. نتا

ها بین سالمندان و انگیزد که به تشدید تنشنسلی را برمینوسازی اقتصاد و جامعه، شکاف بین

 انجامد. دیگر اعضای خانواده می

مایل یا برخی بر این عقیده هستند که با توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ت

 ,Kimاست ) توانایی فرزندان برای حمایت از والدین سالمندشان نسبت به گذشته، تقلیل یافته

نسلی رو به فرسایش است. برخی نیز بر این عقیده ( و درنتیجه، پیوندهای خانوادگی بین2008

تا  هستند که درنتیجۀ تغییرات فرهنگی، فرزندان، خواستار زندگی جداگانه از والدین هستند

 ,Qingbo, Peng and Gongزمان داشته باشند ) بتوانند استقالل و حریم خصوصی خود را هم
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و در  (Lin and Yi, 2013نسلی رو به تغییر است )(. درنتیجه، در حال حاضر تعامالت بین2017

کنندگی عوامل اقتصادی، تغییر مناسبات اجتماعی و خانوادگی نیز چهره روابط کنار تعیین

 را تغییر داده است.  انسانی

 نئولیبرالیروابط خانوادگی در جهان شبه

میالدی با روی  96داری، نئولیبرالیسم است. از دهه رویکرد فعلی حاکم بر نظام جهانی سرمایه

کار آمدن دولت ریگان در آمریکا و دولت تاچر در بریتانیا بود که این رویکرد، به گفتمان مسلط 

سازی، پایه خصوصی دیل شده است. این الگوی اقتصاد سیاسی برداری متأخر تب بر سرمایه

کار حیات اقتصادی وها و سپردن بیش از پیش سازهای اجتماعی ـ رفاهی دولت کاهش هزینه

را نقطه حرکت خود قرار « انباشت سرمایه»دست نیروهای بازار است. ایدئولوژی نئولیبرالی،  به

پذیر و ثروت و حمایت دولت از طبقات و اقشار آسیب دهد. در این گفتمان فکری، توزیعمی

کند،  ها را بلند می تنها در حاشیه است، بلکه تحت تأثیر این فرضیه که مَد تمام قایقتهیدست نه

توان به بهترین شکل از طریق بازار آزاد انجام داد )هاروی،  کنی فقر را میمعتقد است که ریشه

مسئولیت « خودشان»نئولیبرالی، افراد،  سوی ایدئولوژی (. بنابراین با حرکت به71: 2172

عهده دارند و هر کس مسئول و پاسخگوی رفاه خویش است. براساس این تأمین رفاه خود را به

است. براساس این دیدگاه، مسئولیت « فرد»چیز وجود ندارد، بلکه همه« جامعه»ایدئولوژی، 

ا آنجا که امکان دارد باید از مدیریت اقتصادی و تأمین عهده خود آنهاست و دولت ترفاه افراد، به

نشینی از عرصه تأمین رفاه و (. دولت با عقب262: 2171گیری کند )تیلور، اجتماعی کناره

هایی از هایی چون مراقبت بهداشتی، آموزش و خدمات اجتماعی، بخشکاهش نقشش در عرصه

اجتماعی در نظامی که بر مسئولیت فردی های دهد. حمایتجامعه را در معرض فقر قرار می

شود، درماندگی شخصی عموماً به نقاط ضعف شخصی  تکیه دارد، به حداقل تقلیل داده می

 (. 267گیرد )همان: شود و اغلب، خود قربانی مورد سرزنش قرار می نسبت داده می

به خود، خانواده ها آموخته است که تنها گرفته از این ایدئولوژی به انسانفردگراییِ نشأت

ها، نه دولت، بلکه خود های فردی خود بیندیشند و مسئول شکست و بدبختیخود و موفقیت

شان در درجۀ اوّل اش است. بنابراین در جهان نئولیبرالی، افراد، برای تأمین زندگیفرد و خانواده

ها ی، خانوادهشوند. در چنین جهانهایشان سپرده میبه خودشان و در درجۀ بعد به خانواده

های خانوادگی و منبع اصلی مراقبت و حمایت هستند. این رویکرد، با تأکید بر مراقبت
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ها به های غیررسمی، به دنبال تقویت ارزش خانواده سنتی و کاهش وابستگی خانواده مراقبت

 (. Biggs and Powell, 2003: 106دولت است )

نشینی ها در راستای عقبهایی، دولتروایت رسد براساس چنیننظر میبنابراین چنانچه به

های فردی سالمندان هستند، درحالی ها و تأکید بر مسئولیتها به خانوادهو واگذاری مسئولیت

اند؛ چنانچه  های فردگرایی شده گرایی، مغلوب ارزشگرایی و خانواده های جمع که امروزه ارزش

درت هنجارهای مراقبت از والدین، بین اند که ق( مطرح کرده1660) 2گانس و سیلورستین

های ایرانی در (. اینکه خانواده09ـ  01است )همان: کاهش یافته  2776و  2796های  دهه

توانند چنین مسئولیتی را در قبال سالمندان ایفا کنند یا  نئولیبرالی میهای شبهجهانی با مؤلفه

 نه، مورد بحث است. 

جامعه »در کتاب  1ای است. اولریش بکمخاطرهزندگی در جامعۀ امروز، زندگی پر

( به تأثیرات عمیق مخاطرات زندگی بر زیست 2790« )سوی مدرنیته جدید پرمخاطره؛ به

ها پرداخته است. افراد، در جامعۀ پرمخاطره با ظهور اشکال جدید اشتغال و روزمرّه انسان

ند و در چنین نظام شغلی، شوبیکاری و تغییر شکل قراردادهای کاری و استخدام مواجه می

شود. اولریش بک به  هایی همراه میهای پیشین تأمین اجتماعی با دشواریحتی اتکا به نظام

های کاری نیز اشاره داشته که این زدایی محیطشدگی ساعات کار و همچنین مرکزدیتمنعطف

یط زندگی بیگیری اشکال جدیدی از مشاغل و همچنین شراتغییرات در بازار کار موجب شکل

افزایش یافته و افراد، همواره تحت عدم « کار ناپایدار»شود. امروزه در سراسر جهان،  ثبات می

قطعیت هستند و شغل و محتوای مشاغل تغییر کرده است؛ اگر در جامعۀ صنعتی، شغل فرد 

ز، صورت خطی از استخدام تا بازنشستگی بود، در جامعۀ پرمخاطرۀ امرو  برای کل زندگی و به

(. اینها Beck, 1998: 127-128است )گرفته خود ناپذیر به بینیشغل حالتی غیرخطی و پیش

های نئولیبرالی است که بر سر زندگیهای بازاری و شبهگی سیاستهمگی مصادیقی از سیطر

 د. آوربار   نسلی بهتواند پیامدهای منفی برای تعامالت خانوادگی بین امروزی آوار شده است و می

 تحقیق شناسیروش

ساختاریافته و تحلیل مضمون این پژوهش، مبتنی بر روش کیفی، تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه

سازد تا به شده است. قوت و قدرت پژوهش کیفی در این است که این امکان را فراهم می انجام
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بالً مورد هایی که قشکل عمیقی وارد موضوع تحقیق شویم. عالوه بر این، فرصت کشف ایده

سال  09(. نمونۀ مورد مطالعه، افراد Cresswell, 2003شود )بررسی قرار نگرفته است فراهم می

، جنسی و طبقاتی گوناگون بوده است که به روش 2های سنیو باالتر در شهر تهران در گروه

فته ساختاریاهای عمیق و نیمهنفر از سالمندان، مصاحبه 10گیری هدفمند و نظری با نمونه

گیری نظری برای ساخت ها و از نمونهگیری هدفمند برای یافتن نمونهانجام شده است. از نمونه

گیری نظری تا نقطه اشباع  و اشباع مقوالت نظری استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه

های ادامه یافت؛ یعنی تا زمانی که محققان به این نتیجه رسیدند که با مصاحبه 1مفهومی

آمده دست های بهشود و به تکرار مفاهیم و مقولهای حاصل نمیدتر، اطالعات و مفاهیم تازهجدی

 اند.و کفایت مقوالت مفهومی رسیده

کدگذاری شده است. در تحلیل  1ای با تکنیک تحلیل مضمونهای مصاحبهتحلیل داده

های کیفی استخراج مضمون، تالش بر این است که مضامین آشکار و پنهان موجود در متن داده

ها کشف ها و مفاهیم نهفته در دادهها فراتر رود و ایدهها از معانی آشکار محتوای دادهشود؛ تحلیل

 اند،( ارائه داده1660(. بر اساس الگویی که براون و کالرک )Braun and Clarke, 2006گردد )

های مرکزی مصاحبه با واحد یدهپردازد. در این مرحله، اها میسازی دادهمحقق ابتدا به خالصه

ها و شود و ویژگیها شناسایی میشوند. مفاهیم کلیدی موجود در جملهتحلیلی جمله خالصه می

ها، ارتباط میان ها و شباهتگردد. با پاالیش، ادغام و مقایسه تفاوتها کشف میابعاد آنها در داده

شود. پس مقوالت اصلی مشخص میگردد، سمفاهیم، شناسایی و در قالب مقوالت منظم می

شده با ارجاع و استناد گردند. مضامین استخراجبندی میمقوالت اصلی نیز براساس مضمون دسته

 شود.ای تفسیر شده و درنهایت در قالب الگوی شبکه مضامین ارائه میهای مصاحبهبه داده

 های تحقیقیافته

دهد؛ تغییراتیت اجتماعی و خانوادگی رخ میتحت تأثیر تحوالت اقتصادی، تغییراتی در مناسبا

شود. حاکمیت مناسبات بازاری به سپهر حیات  ها نیز میکه وارد بطن حیات عاطفی انسان

خانوادگی ورود پیدا کرده، خانواده را ناایمن ساخته و تغییراتی را در تعامالت خانوادگی بین

                                                           
در این پژوهش سالمندان به سه گروه سنی سالمندان جوان، سالمندان میانسال و سالمندان کهنسال،   2

 اند.بندی شده دسته
2 Conceptual saturation 
3 Thematic analysis 
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 مناسباتی احساس تنهاشدگی دارد و بهنسلی سالمندان نمایانده است. سالمند، در درون چنین 

هراسد. نتایج پژوهش حاضر نشان شدت از ناامنی ناشی از در معرض خشونت قرار گرفتن می

ثباتی زندگی خانوادگی فرزندان، دهد چالش فرزندان غیرمستقل، ناامنی شغلی فرزندان، بیمی

ناامنی تعامالت بین»ای،  ستهنسلی و سالمندزدایی از خانوادۀ هتغییر مناسبات خانوادگی بین

 سازد. را می« نسلی

 نسلیکننده ناامنی تعامالت بین. مفاهیم و مقوالت عوامل تعیین1جدول شمارۀ 

 هازیرمقوله های اصلیمقوله مضمون اصلی

 

 نسلیناامنی تعامالت بین

 

 

 چالش فرزندان غیرمستقل

 شدن دوران آموزش فرزندانطوالنی

 فرزندانشدن آموزش پولی

 یابی تاخیری فرزندانبیکاری و کار

 

 ناامنی شغلی فرزندان

 حذف استخدام بلندمدت

 ثباتی و ناامنی شغلی فرزندانبی

 

 ثباتی زندگی خانوادگی فرزندانبی

 افزایش سن ازدواج و تجرد فرزندان

 هاافزایش طالق و فروپاشی خانواده

 

 لینستغییر مناسبات خانوادگی بین

 طرفهنسلی یکگری بینحمایت

 نسلیشدن روابط بینکاالیی

 ای سالمندزدایی از خانوادۀ هسته

 گزینی سکونتیجدایی

 جداافتادگی ارزشی

 اقتدارزدایی از سالمندان

 تابوزدایی از خانۀ سالمندان

 شدن مراقبت از سالمندانتخصصی

روزمره تبدیل شده است. یکی از یری در زندگی ناپذامروزه، نگرانی به مقولۀ اجتناب

« چالش فرزندان غیرمستقل»سازد، های نگرانی که زندگی روزمرّه سالمندان را متأثر می ساحت

شدن دورۀ آموزش جوانان برای ورود به بازار کار و میدان اشتغال، ورود با تأخیر است. طوالنی

یکاری فرزندان، وابستگی جوانان به والدین سالمند شدن دوران ببه بازار کار و درنتیجه، طوالنی

 را رقم زده است. 

های مهم جامعۀ ایران پس از انقالب، گسترش آموزش عالی در سطوح یکی از ویژگی

نور و علمی کاربردی بوده است. درنتیجه، موقعیت دانشجویی به دولتی، غیردولتی، آزاد، پیام

های آموزشی و تحصیلی فرزندان، به ل شده و هزینهویژگی عموم فرزندان جامعۀ ایرانی مبد



11 2177/ تابستان  97 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

شدن های ایرانی اضافه شده است. عالوه بر این، رخداد دیگر، طوالنیسبد مصرفی اغلب خانواده

های آموزشی جوانان، تأخیر در ورود به بازار کار و درنتیجه، وابستگی به والدین برای تأمین دوره

های طوالنی سرگرم آموزش و تحصیالت هستند  زی سالهای تحصیلی است. جوانان امروهزینه

عنوان روزنۀ امیدی برای رسیدن به شغل  عالی دانشگاهی را به و بسیاری از آنان، تحصیالت 

های باالی آموزشی و تحصیلی فرزندان را کنند. والدین نیز هزینهمطلوب و باثبات انتخاب می

الت دانشگاهی، برخورداری از شغل مطمئن ها تحصیکنند در حالی که محصول سالتحمل می

نحوی گسترش آموزش و تحصیالت عالی به  رسد دولت، با سیاستمی نظرو دائمی نیست. به 

 های آموزشی به تأخیر انداخته است. تر کردن دوره ورود جوانان را به بازار کار با طوالنی

تگی اقتصادی به والدین و درنتیجه تأخیر جوانان در ورود به بازار کار، برابر است با وابس

عالی، کاالیی و  های والدین سالمند. در دنیایی که خدمات عمومی چون آموزشافزایش هزینه

باال برای تأمین نیازهای آموزشی فرزندان   ها ناگزیر از پرداخت هزینهپولی شده است، خانواده

کند و بار سالمند را چندبرابر میهای زندگی والدین هستند و مخارج تحصیلی فرزندان، هزینه

کنند، به دنبال دارد. والدین سالمند، با هزاران آرزو برای فرزندانشان هزینه می مالی زیادی به 

این امید که فرزندان مستقل شوند و بتوانند در روزهای ناتوانی و سالمندی، از آنها حمایت 

یل زندگی خانوادگی دهند و پیشرفت کنند یا در نبود انتظار حمایت، فرزندان بتوانند تشک

 شدنی نیست. راحتی محققکنند، اما این روزها چنین انتظاراتی به

 گوید: سالۀ بازنشسته تأمین اجتماعی در این زمینه می 09مرد 

خونه. لیسانسش تموم شد، کنه، همش درس میسالشه، ولی کار نمی 12دختر من االن »

ر خوب پیدا کنه، گفت بشینم برای فوق لیسانس بخونم، تونه کادنبال کار بود، دید نمی

بعدش دو سال نشست تا قبول شد، کلی هزینه کردیم، االن هم فوقش تموم شده، ولی کار 

کنه؛ ساعتی. االن هم ای سه روز میره یه جایی کار میوقت هفتهمناسب پیدا نکرده و پاره

شن که خرج و مخارج ما کم تقل نمیخواد بشینه بخونه. خالصه مسبه فکر دکترا هست، می

های خودشونو بشه؛ نخواستیم به ما کمک کنن، همین که خودشون مستقل بشن و هزینه

 «. تأمین کنند، ما راضی هستیم

 گوید: سالۀ و بازنشستۀ سطوح پایین شغلی کارکنان دولت نیز در این زمینه می 00مرد 

شونو دم، دخترام شاید به سختی پول توجیبیشونو من داها دانشگاه آزاد خوندن، خرجبچه»

خواد مدرک دکتراشو بگیره، خیلی شون االن میخونن، یکیدر بیارن. همش دارن درس می

 «. کنن، کار کنن حقوق دارن کار نکنن ندارن، امنیت شغلی ندارن، استخدام نیستنکار نمی
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قمی بوده است. برای مثال، در طی چند دهۀ گذشته، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران همواره دو ر

حدود هشت میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده است،  2171ـ  2191دورۀ زمانی 

: 2179پور، میلیون نفر شغل ایجاد شده است )مومنی و رجب 2/1درحالی که تنها برای کمتر از 

نحوی که در تر است بهمراتب باال التحصیالن دانشگاهی به(. در این میان نرخ بیکاری فارغ162

درصد  11، حدود سه و نیم میلیون نفر بیکار اعالم شده که 2179آمارگیری طرح نیروی کار سال 

(. بیکاری 2170های مجلس،  از این بیکاران، دارای تحصیالت دانشگاهی هستند )مرکز پژوهش

 شود.  یده میهای سالمندان شنای است که در روایتها( دغدغهفرزندان )عمدتاً دهه شصتی

 گوید: سالۀ بازنشستۀ تأمین اجتماعی می 09مرد 

هزار تومان  066گیرم که ماهی هزار تومان مستمری می 266من ماهانه یک میلیون و »
تازگی مجبور شدم  دهم. دو تا بچه دارم و واسه تأمین مخارج زندگی بهاجاره خانه می

هام ام باشم. بچهنم شرمنده خونوادهتوای نیست چیکار کنم؟ نمیمسافرکشی کنم. چاره
لیسانس خواد فوقلیسانس دارند، ولی کار نیست که. االن دخترم میبیکار هستن، فوق

خواد بشینه واسه دکترا بخونه. بخونه، تازه االن نتایج اومده و قبول شده، اون یکی می
شده، نمیشه اعتماد تونم اجازه بدم برن کار کنن، دوره زمونه بدی دخترامو هر جایی نمی

دم، نه بیمه دارن نه چیزی، فقط کرد. باید برن شرکت خصوصی کار کنن که من اجازه نمی
 «. یه حقوق خشک و خالی

ها به سبب بیکاری جوانان و وابستگی به والدین سالمند، تنزل پیدا کرده  سطح رفاه خانواده

تا اینکه فرزندان، والدین سالمند را است؛ درنتیجه، جوانان بیشتر سربار والدین سالمند هستند 

ای که موجب شده امید دریافت حمایت از فرزندان به امری واهی و تحت حمایت بگیرند. مسئله

-ای با بیکاری باال، فرزندان و اعضای خانواده نمیدور از دسترس تبدیل شود. در چنین جامعه

است یا از کار  که دچار بیماری های مناسب به سالمند خودگر خدمات و حمایتتوانند ارائه

اش به روال افتاده است و از درآمدی برخوردار نیست، باشند. جوانی که درآمدی ندارد و زندگی

 کند، توانایی حمایت از پدر و مادر سالمند را ندارد. طبیعی حرکت نمی

های انیهای نگرانی که زندگی روزمرّه سالمندان را متأثر ساخته، نگریکی دیگر از ساحت

است. به تعبیر بک، تغییر در الگوهای اشتغال و « های شغلی فرزندانناامنی»سالمندان در مورد 

های توان از مصادیق جامعۀ پرمخاطره دانست. یکی از سیاست های شغلی را میافزایش ناامنی

ۀ سوسیالیستی دهایران طی چند دهۀ اخیر، تغییر ریل اقتصاد کشور از رویکرد شبه دولت

داری بوده است که تغییرات زیادی را در سرمایههای اقتصاد سمت مؤلفه و حرکت به  2106
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دنبال  فرهنگی و حتی مناسبات خانوادگی جامعۀ ایرانی به اقتصاد و در ادامۀ مناسبات اجتماعی 

های داری و در راستای سیاستهای سرمایهداشته است. طی چند دهۀ اخیر، با گسترش مؤلفه

سازی، دولت از اشتغال در بخش رسمی و سازی ساختار دولت و گسترش خصوصیککوچ

 تر شده است. ثباتتر و بیروز ناامن به دولتی ممانعت ورزیده و عرصۀ اشتغال، روز

 گوید: ساله و بازنشستۀ وزارت بازرگانی در این زمینه می 00مرد 

ترم فارغ التحصیل شده و اخیراً چند کنن؛ دخهام ازدواج نکردن و با من زندگی میمن بچه»
خونه، دانشگاه آزاده و داره ماهه که یه شرکت خصوصی مشغوله، پسرمم مهندسی برق می

 «. نویسه و تموم شد باید بره تازه سربازیشو میاالن پایان نامه

ثباتی شغلی، گسترش قراردادهای شغلی موقت است که های ناامنی و بییکی از شاخصه 

شدن است. در دوران معاصر، استخدام بلندمدت و  روز در حال فراگیرتر به ۀ ایران روزدر جامع

بربسته  ها رختوقت در حال فراموشی است و امنیت و ثبات شغلی، از زندگی روزمرّه ایرانیتمام

ای را ساخته و آرامش پیشین را برده است )آزاد است. همین شرایط، جهان ناامن و پرمخاطره

هایی (. این وضعیت در جامعۀ ایران طی سه دهۀ اخیر در شکل سیاست2172دیگران،  ارمکی و

وقت، و حذف قراردادهای شغلی سازی قراردادهای شغلی، اشتغال موقت و پارهچون منعطف

وقت و غیردائم تأثیرات ناگواری بر زندگی بلندمدت، نمایان است. قراردادهای کاری موقت، پاره

شدن، نبود حمایت در برابر ش این نوع قراردادهای شغلی به هراس از اخراجمعیشتی دارد. گستر

مدت، ناامنی شغلی، درآمد های خودسرانه، نبود امکان پیشرفت شغلی، اشتغال کوتاهاخراج

عالوه، این تغییرات در بازار کار به  شود. بهمی ناکافی و فقدان پوشش تأمین اجتماعی منجر

زند و مناسبات خانوادگی و اجتماعی افراد طبقات پایین و میانی مه میاقتصاد خانوارها نیز لط

 سازد. شدت متأثر میجامعۀ ایرانی را به

 گوید: ساله و بازنشستۀ تأمین اجتماعی می 09مرد 

کنه. همه چی شده پیمانکاری. اگه صاحبکار از قیافه من بدش بیاد، ناامنی شغلی بیداد می»
روزه بستن. اگه قراردادشو تمدید نکنن  96ن برای پسر من قرارداد ندازه بیرون. االمنو می

شدن اونم دوقولو، تو این گرونی  داردونم باید چیکار کنه، من از االن نگرانشم. تازه بچهنمی
های ما بیکارن، حاال ما بخوایم کار کنیم برای ما کار پیدا میشه خوان چیکار کنن؟! بچهمی

 «. بیکارن. دخترام درس خوندن، ولی کار نیست ها همهتو این سن؟ بچه

شدن بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی،  امروزه تحت تأثیر تحوالت اقتصادی چون کاالیی

سازی مشاغل، فشار های شغلی و موقتیها و ناامنیثباتیها، همراه با بیشدن قیمت دالری
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میانی جامعه تحمیل شده و  های طبقات تهیدست و حتی طبقاتاقتصادی زیادی بر خانواده

ها توان اقتصادی معیشت آنها مورد حمله قرار گرفته است. در چنین شرایطی دیگر خانواده

کافی برای حمایت و مراقبت از سالمندان و تأمین کمک معیشتی برای والدین سالمند بدون 

شوند و حتی در میها از حمایت از سالمندان ناتوان درآمد خود را ندارند و درنتیجه، خانواده

نحوی که شاهد بارشدگی وظایف خانوادگی مواردی فرزندان برای والدین سالمند، بار هستند؛ به

ایم که اگر اعضای خانواده برای سوی جهانی روانه شده بر دوش سالمندان هستیم؛ پیش به

 سالمندان بار نباشند، بهتر است؛ حتی اگر ناتوان از حمایت هستند. 

 گوید: تونن به شما کمک کنند؟، میها میدر پاسخ به این سؤال که بچه ساله 92مرد 

ها خودشون گیرن، خندد{. بچهما کمک نخواستیم، خودشون از ما چیزی نخوان }می»
کنن، وضعیتشون خوب نیست. خودشون دنبال کارن، اونا هم هرجا میرن چند وقت کار می

 «. شه، تو کسب و کار هم االن پول نیستمیکنن، یا شرکته ورشکست دوباره بیرونشون می

ساله  ماهه، چندماهه و بعضاً یکهای یکدر دنیای ناامن شغلی، افراد زیادی با معضل شغل 

شدن مدت قرارداد کار با خطر اخراج مواجهند که گریبان هستند و همواره با تمامبه دست 

وزه، بخش زیادی از نیروهای کار در اثر شان ربوده است. امرآرامش را از زندگی خود و خانواده

اند. سازی قراردادهای کاری، امنیت شغلی را که قبالً از آن برخوردار بودند، از دست دادهموقتی

شان را تحت نسلیافزاید و هم تعامالت بینهای سالمندان میهمۀ این مشکالت، هم به نگرانی

شدت متأثر ساخته و و کیفیت زندگی مردم را بهدهد. این موضوع، زندگی روزمرّه تأثیر قرار می

کننده بوده است. در چنین وضعیتی، نسلی نیز تعیینشدن تعامالت خانوادگی بینبر کمرنگ

فرزندان با مشاغل ناپایدار و موقتی، برای پذیرش تعهد و مسئولیت در مقابل والدین سالمند، 

سمت  طرفه از جانب والدین سالمند، به  سویه و یکنسلی یکگری بینناتوان هستند و حمایت

 گیرد. فرزندان شکل می

 گوید: بگیر تأمین اجتماعی میسالۀ بازنشستۀ حداقل 00مرد 

کنه، بعدش میپسر من لیسانس داره، ولی بیکاره. یه بار میره یه شرکت شش ماه کار می»
ار کارشو عوض کرده )بیگرده؛ این چند سال، شاید ده بگن دیگه نیا، دوباره دنبال کار می

ثباتی شغلی(. مجردم هست، دیگه در این وضعیت، فک نکنم بتونه ازدواج کنه. درین 
 «. تونه به من کمک کنه، انتظار داره ما کمکش کنیم، ما براش زن بگیریموضعیت چطور می

های آن شدگی پیوندهای خانوادگی است که نشانه یکی از پیامدهای شرایط کنونی، سست

نفره، افزایش نرخ طالق و مواردی از این قبیل های مجردی، خانوارهای تکافزایش زندگیدر 
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های سالمندان، در مورد زندگی خانوادگی فرزندان است. شود. درنتیجه، یکی از نگرانی دیده می

های مدرنیته متأخر ترین ویژگیآشفتگی زندگی خانوادگی، یکی از اصلی»به تعبیر اولریش بک، 

در پاسخ به تحوالت اقتصادی و اجتماعی معاصر، ابعاد  (.Beck and Willms, 2004: 20)« است

رفتاری و نگرشی خانواده نظیر ازدواج و طالق، تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است که 

گردد. ناامنی شغلی، منجر به بخشی از این ماجرا، به ناامنی شغلی و اقتصادی جوانان برمی

تنها تعداد  های اخیر، نه شود. در نتیجه، طی سال دواج در جامعۀ ایرانی میپدیدۀ ترس از از

که طوریها نیز رو به فزونی بوده است؛ بهتدریج کاهش یافته، بلکه سن ازدواجها بهازدواج

سال رسیده است. اینها همه، گویای  16شهرها، به نزدیک امروزه، میانگین سن ازدواج در کالن

تر شده است و بخشی از جوانان، در خانه تجرد در بین جوانان ایرانی طوالنی آن است که دوران

شان بر دوش والدین سالمندشان های زندگیکنند و بخش زیادی از هزینهپدری زندگی می

 است. ازدواج فرزندان نیز دغدغه بسیاری از سالمندان تهرانی است. 

 گوید: باره می ساله و بازنشستۀ تأمین اجتماعی در این  09مرد 

تونه ازدواج کنه؛ ما االن جوانان تحصیلکردۀ ما بیکارند. جوان تا کار نداشته باشه، نمی»
هارو بخوریم؟ ما هم دیگه چیزی نداریم بهشون بدیم. بزرگشون کردیم و چقدر غصه بچه

 «. خوایم مستقل باشنهزینه کردیم براشون، دیگه می

 گوید: جتماعی نیز در این زمینه میبگیر تأمین اساله و مستمری 09زن 

دخترم دکتراشو گرفته، ولی هنوز شغل ثابت و درآمد ثابت نداره. خیلی هزینه کردم براش »
سالشه. مجردم هست. خیلی نگرانشم. میگم اگه طوریم بشه،  19به اینجا رسیده. االن 

درگیر زندگی و دخترم چیکار کنه تنهایی، با کی زندگی کنه. یه برادر داره، ولی اونم 
 «. های خودشه، به من که مادرشم، نمیرسه؛ چه برسه به خواهرش بچه

ها در این میان، تغییرات در حوزۀ خانواده، صرفاً مربوط به تأخیر یا کاهش تعداد ازدواج

تنها های اخیر، نه های مناسبی وجود ندارد. در سالنیست، بلکه در حوزۀ طالق نیز شاخص

عۀ ایرانی کاهش نیافته، بلکه حتی روند صعودی آن نیز متوقف نشده است میزان طالق در جام

طوری که موضوع طالق، به تجربۀ ایم؛ بهو تقریباً هر سال، شاهد روند رشد آن در کشور بوده

های ایرانی تبدیل شده است. طی یک دهۀ گذشته، نسبت طالق زندگی بخش زیادی از خانواده

های تضعیف نهاد تواند یکی از شاخص به افزایشی داشته است که میشدت روند رو به ازدواج، به

فزونی و عمومیت ارزش  به   تنها سن ازدواج روخانواده در جامعۀ ایرانی باشد. در حال حاضر، نه

ها بیشتر از گذشته در معرض طالق و فروپاشی قرار ازدواج، رو به کاستی است، بلکه ازدواج
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آمیز تبدیل شده و طالق فرزندان، بنابراین ازدواج، به امری مخاطره (.2170اند )صادقی، گرفته

های سالمندان گرفته، به نگرانیهای زندگی فرزندان طالقها و هزینهمسئولیت نگهداری از نوه

 نیز افزوده شده است. 

 گوید: دار در این زمینه میساله و خانه 07زن 

ساله طالق گرفته و یه دختر  1چیکم هست که ترین نگرانی زندگیم االن دختر کو من مهم»
سالشه دخترم. خیلی بدشانسی آورد، شوهرش بهش خیانت کرد، دخترم  10ده ساله داره، 

شون خراب شد و دامادم دخترمو طالق داد. روزی که دخترم طالق فهمید، و بعدش رابطه
کند{. }گریه میموقع سکته کردم گرفت، اومد خونه و گفت مامان، طالقم داد. من همون

کنیم ما، خیلی نگران زندگیشم، حال روحیش اصالً خوب نیست، همه جوره کمکش می
 «. ام هستهمه آرزوم خوشحالی دختر کوچیکم و نوه

دالیلی که  نسلی تغییر کرده و فرزندان، بهبا این شرایط، امروزه، جریان روابط خانوادگی بین

سو حمایت کنند. بیکاری باالی فرزندان بزرگسال از یک توانند از سالمندان اشاره شد، کمتر می

دیگر، فرزندان بیکار و دارای درآمد گردد و از سویمنجر به وابستگی بیشتر فرزندان به والدین می

تا  09پایین، منابع الزم برای حمایت از والدین را نخواهند داشت. فرزندان سالمندان جوان )سنین 

 96و دهه  96هستند، هرچند بسته به سن سالمندان، فرزندان دهۀ سال( عمدتاً دهه شصتی  91

های های طوالنی، بیکاریها هستند که در معرض آموزششود. همین دهۀ شصتی نیز دیده می

های شغلی، افزایش طالق و تجرد بودند که همۀ اینها درنهایت، وابستگی آنها را به باال، ناامنی

چنین موقعیتی، سالمندان، امیدی برای دریافت حمایت مالی از زند. در والدین سالمند رقم می

 دهندۀ حمایت به فرزندانشان هستند. جانب فرزندان ندارند و بیشتر خودشان ارائه

 کند: پرورش در این زمینه اشاره میوساله با تحصیالت دیپلم و بازنشستۀ آموزش 09خانم 

هامون. گفتیم اینا جوونن نمیردیم واسه بچهما قبالً خونه داشتیم، ولی فروختیم هزینه ک»
نشینی کردیم االن تقریباً نشینی کنن، واسه پسرمون خونه گرفتیم. ما هم اجارهتونن اجاره

کنن، ولی واسه خودشونه هر چی درمیارن، من که زیر بار کسی هام کار میساله. بچه 16
تومن بود. اونا  0اونموقع نزدیک نمیرم. پول بازنشستگی مو هم دادم به پسرم عروسی کرد، 

 «. تونستن کاری کننجوون بودن، نمی

 گوید: ساله با تحصیالت لیسانس و بازنشستۀ جهاد کشاورزی می 09مرد 

ما یه ارث بهمون رسید، خونه خریدیم، ولی پسرمون رفت نشست اونجا. االن اجاره »
دار شه. خونهبشه. داره تموم میسازه، کم مونده تموم نشینیم، ولی اداره داره واسمون می

 «.بودیم، ولی دادیم به پسرمون و االن خودمون مستأجریم
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نسلی، تغییر هنجارهای های تغییر تعامالت خانوادگی بینمیان، یکی از مؤلفهاین در 

نسلی بسیار تعیینبینهایفرزندی برای حمایت نسلی است. هنجارهای مسئولیتحمایت بین

که امروزه هنجارهای فرزندی برای حمایت از والدین سالمند، یعنی این درحالیکننده است، 

انتظارات هنجاری که فرزندان باید مسئول مراقبت از والدین سالمندشان باشند، در طول دورۀ 

( 1622) 2(. تحقیق دیکسترا و فوکیماGans and Silverstein, 2006است ) زندگی تغییر کرده

که فرزندان نسبت به حمایت از والدین سالمندشان تعهدات خانوادگی نیز نشان داده است 

آوری ندارند و انتقاالت مالی، عمدتاً از والدین به سمت فرزندان است که حکایت از  الزام

 دارد. « طرفهنسلی یکگری بینحمایت»

در جهان مدرن، هر آنچه سخت و استوار است، دود »گوید؛ این جمله مارکس که می

(، الزامات اجتماعی و فرهنگی جامعۀ مدرن را نشان می2197)برمن، « رودود و به هوا میش می

گذاشت و های سنتی احترام می گر به هنجارها و ارزش مدرن، کنش دهد. در جوامع پیش از

های  های مدرن، ارزش رفته با ورود ارزشپنداشت، اما رفتهچنین زیستن را امری عادی می

کردن به  شود، درنتیجه ساختارهای سنتی، شکسته شده و عمل می سنتی دچار سستی

های سنتی  آور نیست و افراد در بسیاری از ارزشهای سنتی و اخالقی مانند گذشته، الزام ارزش

اند. برای مثال در ایران، نگهداری از سالمندان تا همین دو سه دهۀ خود دچار بازاندیشی شده

حاضر عوامل مختلف؛ از تحوالت شد، اما درحال ترها پنداشته می انها و جو اخیر، وظیفه خانواده

اند دست هم داده های زندگی، دست بهنگرشی و تغییر سبکاقتصادی گرفته تا عوامل فرهنگی، 

نسلی به نسلی از تعهدات و وظایف بینهای بینتا افراد، دچار بازاندیشی شوند و معنای حمایت

 محبت تغییر کند.  های داوطلبانه، لطف وکمک

 گوید: ساله و بازنشسته بانک کشاورزی می 91مرد 

در قدیم، ما همه از پدر مادرمون تا دم مرگ مراقبت کردیم. اصالً وظیفه خودمون می»
کنن به موضوع. قدیم احترام بود و ما احترام جوری نگاه نمی ها ایندونستیم، ولی االن بچه

های دیم خیلی نزدیک بودیم به پدر و مادرمون، اما االن بچهذاشتیم به پدر و مادر. ما قمی
دن، جوری نیستن، از خداشون هست که من زودتر بمیرم، هر روز کلی بهم قرص می من این

 «. دونم چین، شاید میدن که زود بمیرمنمی

 گوید: ساله نیز در این زمینه می 90مرد 

گن خدا شکی ازت خوشش نمیاد، همه میدخترم پیر که شدی دیگه زن و بچه و نوه، و هی»
ها همین شده. قدیم، پیرزن و پیرمرد رو اونقدر ازش راضی بشه زودتر بمیره. االن دیگه زندگی

                                                           
1 Dykstra & Fokkema 
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کردن که بمیره. االن یه ذره چالق شد، فوراً میندازن خانۀ سالمندان. چرا  پذیرایی می
 «. انگار با هم غریبه شدیمطوری شده؟! دیگه مثل قدیما نیست. صمیمیت خیلی کم شده،  این

های بیکاری زیاد، در کنار های شغلی، دورهامروزه با فشارهای روزافزون اقتصادی، ناامنی

ها  های فردی، خانوادههای پیشین و گسترش فرهنگ فردمحورانه و پروژه شدن ارزشکمرنگ

ها را سنتی  ارزش دانند و این دیگر نگهداری و رسیدگی به وضعیت سالمندان را وظیفه خود نمی

دهد. پیشرفت کنند که اقتضائات جامعۀ مدرن، توانایی خدمت به والدین سالمند را نمیتلقی می

ها ها نتوانند مراقبت از سالمندان را در خانهتحصیلی و شغلی زنان نیز موجب شده تا خانواده

، امروزه کمک و حتی نسلی بودفراهم سازند. بنابراین، آنچه در گذشته، یک وظیفه و تعهد بین

شکل سنتی جاری است و نه شکل  شود. در چنین بستر اجتماعی، نه روابط به لطف قلمداد می

نسلی در ها حاکم است. درواقع، تعامالت خانوادگی بین کاملی از فردگرایی بر هنجارها و ارزش

(؛ 2199فضای متغیری از مقابله هنجارهای یاری و زندگی شخصی در جریان است )کوششی، 

که در آن، گاهی روابط پرتنش در مراقبت از سالمندان و یا در ترتیبات زندگی مشترک فضایی 

سازد. ای زندگی سالمندان و فرزندان را متأثر میشکل آزاردهنده یابد که بهقدر تداوم می آن

یط دست رو، همۀ شرابسیاری از سالمندان نیز خود حاضر نیستند سربار فرزندان باشند. از این 

 دهند تا مراقبت از سالمندان به نهادی خارج از خانواده واگذار شود. دست هم می به

اقامتیِ اجباری دارند که بر ای است که دو نسل، هم گونه در برخی از شرایط، تعامالت به

اقامتی فرزندان متأهل سالمندان زندگی سالمندان بسیار تأثیرگذار است. برای مثال، همکیفیت

شان برای اجاره یا رهن مسکن است. در برخی دلیل عدم توانایی اجتماعات شهری، بیشتر بهدر 

شوند. والدین سالمند از موارد، حتی فرزندان از حقوق مالکیت والدین سالمندشان برخوردار می

در  دهند و این اتفاق، آنها را به زندگی با فرزندانشاننام فرزندانشان انتقال می اموالشان را به 

های والدین هایی با ورود فرزندان به خانهاقامتیدارد. چنین همدوران زندگی سالمندی وامی

شود و کیفیت زندگی سالمندان را تحت  نسلی میهای خانوادگی بینسالمند، موجب تنش

 دهد. الشعاع قرار می

 گوید: ساله در این زمینه می 90مرد 

اش، همگی اومدن خونه ما ، و پسر دومم و خانوادههای پسر اولم و خانمشاالن همه بچه»
کنن و فقط مارو میهستن، دو طبقه داریم و واقعاً شلوغ شده، ولی چیکار کنم که کار نمی

خورن، چیزی واسه خودمون ها میگیرم از این مغازه، میدم بچهخورن، هر چی اجاره می
ن بود طبقۀ دوم، ولی تازگی پسر مونه دیگه. پسر اولم فوت کرد یهویی، اولش فقط اونمی
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تونستیم بگیم، به این بهونه خوام بیام اینجا، چی میکوچیکم اومد و گفت کم آوردم و می
 «. که ما پیر شدیم و تنهاییم. به این بهونه که از ما مراقبت کنه اومده

هایی از زندگی در بین اقامتی فرزندان و سالمندان موجب ظهور شکلهای همچالش

مثال، برخی از سالمندان که همشود. برای نسلی میهای بینمنظور غلبه بر چالش مندان بهسال

دهند اتاقی از خانۀ اصلی را برای خودشان داشته باشند و بهاقامتی اجباری دارند، ترجیح می

ها و سالمندان صورت مستقل و جداگانه زندگی کنند. در چنین شرایطی، هرچند فرزندان ـ نوه

کنند، ولی در عمل، سالمندان، تنها و مستقل هستند. سالمندان با چنین م زندگی میبا ه

نسلی جلوگیری کنند یا در امان باشند یا در های بینکنند از تنشهایی سعی میاستراتژی

منظور فرار از چنین فضایی، به استراتژی صورت تجربۀ خشونت و تنش خانوادگی مستمر، به

 زنند. الل دست میهایی برای حفظ استق

 گوید: ساله نیز می 99زن سالمند 

کنند. یه بار تر. خیلی احترام نمی پسر و عروس باید احترام کنن به پدر و مادر و بزرگ»
سال زحمت کشید و کار کرد،  16کنن. حقوق مستمری دارم، کنن چندبار نمیاحترام می

گیرم. من میگم اونایی که ومن میگیرم. یک میلیون و صد تبازنشسته شد. من حقوقشو می
کنند. پسرم و عروسم گاهی وقتی مریض میشم بهم میگن بگو عزیزترینات ندارن چیکار می

گم عزیز شمایید دیگه. تا زمانی که شما هستید نمیشه که به پسر بیان ببرنت دکتر، من می
ن سه تا دختر و نام پدرش بود دو سال پیش بی مردم که دوماد باشه گفت. خونه زندگی به 

یه پسر تقسیم کردیم. دارایی خودمم دادم به پسر و قرار شد من با پسرم زندگی کنم. یه 
خورم، محتاج کسی پزم میکنم، واسه خودم میاتاق برام درست کردن من اونجا زندگی می

یهزار تومن برمیداره. پول کم میاره میاد از من م 166نیستم. پسرم از حقوق باباش هر ماه 
گه شه، عروس هم میخوان، عیدم که میهای پسرمم هر روز میان از من پول میگیره. بچه

 «. قراره برام چی بگیری. برای دخترا هر چی بگیری برای منم همونو بگیر

اقامتی فرزندان با طرفه با وابستگی مالی و هم نسلی یکبنابراین جریان حمایتگری بین

عنوان نیروی کار و کمک در دوران سالمندی شته، فرزندان بهکند. در گذسالمندان ظهور می

که فرزندان امروز، دیگر عصای دست دوران سالمندی نیستند و شدند، درحالی محسوب می

های های امروزی، فرزندان را با تأمین هزینهکنند. خانوادهبرعکس، از والدین حمایت دریافت می

های انسانی هستند. بنابراین با نحوی مسئول تربیت سرمایهکنند و به آموزشی وارد بازار کار می

توجه به اینکه امروزه جریان ثروت از والدین به سمت فرزندان است، فرزندان دیگر عصای دست 

های دهد و شکلنسلی را تغییر میدورۀ سالمندی والدین نیستند و همین امر، جریان روابط بین
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هایی تواند زندگی سالمندان را با دشواری زند که میم مینسلی را رقجدیدی از مناسبات بین

 همراه سازد.

طور بالقوه منبع درآمدی برای دوران سالمندی بودند توان گفت، در گذشته، فرزندان بهمی

 ,Oliveiraدادند )اطمینان ارائه میعنوان مکانیسم حمایتی قابلو فرزندان کارکردی را به

طرفه شده و بخش  ، این مکانیسم حمایتی تاحدودی برعکس و یک(، اما در دوران جدید2016

( 2170های مالی از والدین سالمند به سمت فرزندان است. تحقیق حصاری )بیشتری از حمایت

نسلی و احساس وظیفه و تعهد هنجاری، دلیل همبستگی بین نیز نشان داده است که والدین به

طرفه، در حال  نسلی یکگری بینان حمایتکنند. جریهمچنان به فرزندان خود کمک می

شدن به روایت غالب در جامعۀ ایرانی است، اما به این معنا نیست که هیچ فرزندی متعهد تبدیل

به ارائۀ حمایت و مراقبت به والدین سالمند نباشد، بلکه همچنان فرزندانی هستند که به والدین 

 دهند. ارائه میهای مالی، مراقبتی و ابزاری سالمند خود حمایت

 گوید: ساله و بازنشستۀ تأمین اجتماعی می 99مرد 

گیرن ها میان از من کمک میشون بد نیست. بچهتا بچه دارم. همه ازدواج کردن، زندگی 9»
ها هم پیش ماست. ما کنن. اصالً ندارن به ما کمک کنن. یکی از بچههر ماه. به ما کمک نمی

داریم. مارو میاالن اوضاع برعکس شده ما نگهشون می داریم.کنیم نگهش میکمکش می
خوان بکَنن از ما و برن. یکی از دیگری گیرن. میبرن جایی الزم شد، ولی پولشو می

 }با خنده{.« ترهپدرسوخته

امروز، دیگر مثل گذشته این فرزندان نیستند که از والدین سالمندشان حمایت کنند و 

بگیرند، بلکه جوانان بیشتر سربار والدین سالمند هستند. روایتوالدین سالمند را تحت حمایت 

کنند و های زیادی است که از فرزندان خود حمایت می دهد آنها سالهای سالمندان نشان می

سالی مشغول سرمایهشود. آنها در دورۀ زندگی جوانی و میانوقت تمام نمی انگار این دوران هیچ

دند، در دورۀ بازنشستگی و در برخی موارد در دورۀ سالمندی گذاری در تحصیالت فرزندان بو

های های دانشگاه و فرستادن فرزندان به کشورهای دیگر برای تحصیل، هزینهنیز با هزینه

ازدواج و جهیزیه فرزندان و حتی در مواردی تهیه مسکن و ماشین برای فرزندان درگیر بودند. 

تواند با آسیب همراه نباشد،  ز طبقات فرادست است، میاین موضوع، زمانی که سالمند، دارا و ا

ولی زمانی که سالمند از طبقۀ تهیدست است، ابراز این انتظارات توسط فرزندان و عدم توانایی 

 کند. والدین برای برآوردن این انتظارات، حس شرمندگی را در سالمندان زنده می



11 2177/ تابستان  97 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

شدن کاالیی»کند، سلی را بازنمایی مینمفهوم دیگری که تغییر در تعامالت خانوادگی بین

است. در پی تغییرات « نسلیشدن پول در تعامالت بینهژمونیک»و « نسلیروابط خانوادگی بین

رسد مناسبات اجتماعی نیز متحول شده است. مناسبات نظر میاقتصادی در جامعۀ ایرانی، به

و ابعاد مختلف زندگی فردی و اقتصادی در وضعیت فعلی، موجب تغییر مناسبات اجتماعی شده 

توان با پول اکنون هر آنچه که نمیها از این تحوالت متأثر شده است. همخانوادگی انسان

شود و پول به هدف اصلی تبدیل شده است. به بیان زیمل، پول ارضای  زده میسنجید، پس

ن تبدیل شده که به خدای دوران مدر کامل آرزوهای فردی را بسیار محتمل کرده؛ تا جایی

بازد و روحیۀ های معنوی و کیفی، رنگ می گونه، بسیاری از ارزشاست. در چنین دنیای زیمل

 (. 79ـ  79: 2190نوردد )واندنبرگ، گری و عقالنیت، ذهن و روح انسان مدرن را درمیمحاسبه

 گوید: سالۀ شاغل و بازاری در این زمینه می 00مرد 

احترامی میاگه پول ببری تو خونه، احترام داری، اگه نه که بی احترام ما شده االن با پول.»
بینی. االن دوره زمونه جوری شده که سرپرست خونه اگه بتونه خرجو بده، خیلی زرنگه، 

ها خیلی انتظار دارند از من، همه خیلی بامعرفته. ما پول بدیم خوبیم، پول ندیم هیچی. بچه
م. پسرام کارمندن و کارمندی که پول توش نیست. کنشونو من برآورده میمشکالت مالی

کنه که این بچه کنه. خانمم فکر میها همراهی میخانمم خیلی انتظاراتش باالست و با بچه
تو آینده قراره به ما کمک کنه، درحالی که االن پسر ما مستقل شده یه قرون هم به ما نمی

تحصیلشونو من دادم، همه خرج  هایکنیم. همه هزینهده که هیچی، ما همش کمکش می
شونم من دادم، ماشین هم براشون گرفتم. عیدی میدم، هدیه شونو من دادم، خونهعروسی

 «. دونه!ها آخر عمری قراره به دادم برسن یا نه خدا میدم، ولی آیا این بچهمی

هم های حمایتی از سالمندان را بهای امروزین، سنتتغییر روابط خانوادگی در زندگی

عنوان  شدن، بهریخته و قواعد و ابزارهای دیگری را وارد میدان روابط حمایتی کرده است. فردی

ارمغان عصر جدید، الگوهای سنتی روابط خانوادگی را دچار تغییر کرده و نقش پول را در 

زندگی خانوادگی هژمونیک ساخته است. افراد جامعۀ اتمیزه شده و بدون پیوند اجتماعی 

بینند. پول و رواج  ای برای ارتباط با دیگری جز از خالل منفعت شخصی نمی زمینهمستحکم، 

کند تا حدی که گاهی، به جایگاه آن، فردگرایی قدرتمندی را به کنشگران جهان مدرن عطا می

گردد که همۀ کیفیات و دهنده روابط افراد در دنیای مدرن مبدل میبخش و سامانرهایی

نسلی بر مبنای کند. بنابراین در برخی از موارد، تعامالت بینپذیر میجشمعناهای انسانی را سن

گونه تعامالت، عقالنی است؛ نه عاطفی و ماندگار. در  یابد. اینگیرد و ادامه میپول شکل می

شده، کمک به والدین سالمندی که ارثی به یادگار نگذاشتند، منطقی و چنین دنیای کاالیی
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شدن سالمند از طرف فرزندان، وابستگی و در صورت مورد حمایت واقعشود عقالنی تلقی نمی

دهد و در برخی موارد به خشونت علیه های فرزندان، ارزش و منزلت او را تقلیل می  وی به کمک

 شود.  او نیز منجر می

 گوید: ساله می 90مرد 

ه از ما نگهداری کنه، کنه، به این بهونه که ما پیر شدیم و اومدپسرم اومده با ما زندگی می»
خوریم همینو. پسر بزرگمم طبقۀ گیریم میداریم، از این مغازه اجاره میولی ما نگهش می

ها مفت تا پسرش و خانمش هستن. نوه 1کرد که مریض شد از دنیا رفت،  باال زندگی می
 «. شدن اینجا تو این دو طبقه خورن و همه جمع

« ای سالمندزدایی از خانوادۀ هسته»نسلی، ادگی بیندرنهایت، محصول تغییر تعامالت خانو

اقامتی اجباری، جداافتادگی ارزشی، اقتدارزدایی از گزینی سکونتی و هماست که جدایی

شدن مراقبت از سالمندان، شدن و تخصصیسالمندان، تابوزدایی از خانۀ سالمندان و پزشکی

ر هم در شرایط امروز جامعۀ ایرانی، دهندۀ آن است. حضور این عوامل در کنامضامین تشکیل

 کند. ای را تسهیل می سالمندزدایی از خانوادۀ هسته

های سالمندان، این است که ترین ترس دهد یکی از بزرگهای سالمندان نشان میروایت

شان این است که در روزهای پیری، باری بر دوش فرزندانشان باشند و یکی از دعاهای همیشگی

 گوید: ساله( در این زمینه می 09باشند؛ حتی فرزندانشان. یکی از سالمندان زن )نیازمند کسی ن

ها به زحمت نیفتن، ناراحت نشن، دوس دارم همیشه آرزوم اینه که مریض نشم تا بچه»
وقتی سرپا هستم از دنیا برم و نیاز به کسی نداشته باشم، تا االن هم خداروشکر خودم 

 «. شدن و دوس دارم به اونجاها نرسه گیرترسم از زمینمی سازم. همشکارامو کردم و می

عنوان منبع سنتیِ مراقبت از سالمندان، به دالیلی چون ناتوانی  های امروزی، بهخانواده

های شغلی، اشتغال زنان، کمتر قادر به ایفای نقش پیشین خود ثباتی و ناامنیاقتصادی، بی

و « خود» جامعۀ مدرن، گسترش فردگرایی و پروژه هستند، اما همۀ ماجرا این نیست، بلکه

تمایل به زندگی مستقل و همچنین تضعیف پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی، الگوهای 

کند. درنتیجۀ این تغییرات، هنجارهای زندگی مستقل  نسلی را ایجاد میمتفاوتی از تعامالت بین

های بد. در وضعیتی که بسیاری از خانوادهیانسلی؛ کاهش میو شخصی؛ گسترش، و تعهدات بین

های زندگی و در مواردی برای پیشرفت تحصیلی و شغلی ناچار امروزی برای تأمین هزینه

توان از این افراد انتظار حمایت و مراقبت از والدین هستند هر دو )زن و شوهر( کار کنند، نمی
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هم نیازمند پول و صرف هزینه است سالمند را داشت. عمل به این مسئولیت و هنجار فرزندی، 

 و هم نیازمند زمان و صرف وقت. 

ای که روابط خویشاوندی و خانوادگی قوی و مستحکم بود و حمایت فرزندان از در گذشته

نوعی وظیفه و الزام بود، با گسترش مظاهر مدرنیته؛ چون فردگرایی، عقالنیت،  والدین سالمند به

های مدرن خانوادگی، تغییراتی در تعامالت  هور ارزشگسترش هنجارهای زندگی شخصی و ظ

نسلی رخ داده، هنجارهای حمایت خانوادگی از سالمندان تغییر کرده است و دیگر همچون بین

های خانوادگی، تعهد، الزام یا تکلیف نیست، بلکه به اشکالی از مساعدت و  گذشته منبع حمایت

 خفت نیز همراه است.  حمایت تبدیل شده است که گاهی با نوعی منت و

های مدرن، مادی و رفاهی تمایل دارند.  طلبی، ارزشفرزندان امروزی بیشتر به استقالل

رنگ شده است، از  برخالف سالمندان، پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی نزدشان سست و کم

است. گرایی نزد نسل جدید پررنگ شده های مادی زدایی شده و ارزشهای اخالقی اهمیت ارزش

اجباری،  اقامتیهای تهرانی و در مواردی همگزینی سکونتی در خانوادهبر جداییبنابراین، عالوه 

هایی که براساس آن، سالمندان در خانواده  شود. ارزش افتادگی ارزشی نیز احساس می جدا

تند و رفتند و نسل جوان، مراقبت از سالمندان را به عهده داششدند و از دنیا می مراقبت می

ها تغییر کرده و  کردند، امروز این ارزش محور تعبیر میبیشتر آن را مسئولیتی اخالقی و وظیفه

 های جدیدی جایگزین شده است.  ارزش

 گوید: ساله در این باره می 90مرد 

رسیدیم، تا آخرین لحظات مراقبتشون کردیم، در گذشته، ما بیشتر از االن به پدر مادرمون می»
ذاشتیم و هیچ انتظاری هم ازشون نداشتیم، ولی االن وضعیت تغییر کرده و نمیمیرو سرمون 
خوان بفرستن خانۀ ها زود میها امیدی داشت. االن محبت و عاطفه کم شده، بچهشه به بچه

 «. کننسالمندان یا پرستار بگیرن اگه پول داشته باشن، سر پدر مادر پیر جنگ می

 گوید: یساله و بدون درآمد م 99زن 

تونستیم بهشون های االن فرق کردن، ما خیلی با پدرمادرمون خوب بودیم، هیچی نمیبچه»
های بگیم، اصالً یه بار هم نشده بود که صدامونو باال ببریم و دعوا کنیم، قهر کنیم، ولی با بچه

مارو های  شن، حرفگیرن، زود عصبانی میشه اصالً صحبت کرد، همش ایراد میاالن که نمی
 «. کنندونید چیزی، همش دخالت میگن شما سواد ندارید، شما نمیقبول ندارن و می

نسلی بهزدایی از سالمندان در جامعۀ مدرن است. جداافتادگی ارزشی بینتغییر دیگر، اقتدار

کند. سالمندان امروز در تندباد مدرنیته، رنگ می ها کمتدریج، اقتدار سالمندان را در خانواده
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ها و در یگر از آن اقتدار و احترامی که شاید در گذشته از آن برخوردار بودند، اقتداری که سنتد

های سنتی پیشین و  کرد، بهرۀ زیادی ندارند. افول ارزش مواردی عقاید دینی از آن پشتیبانی می

 های زندگی جدید از سویی و جداافتادگی ارزشی در بین نسل جوان و سالمند،جایگزینی سبک

های مدرن ارتباطی، رویو همچنین رشد سرمایۀ فرهنگی نسل جدید همراه با ظهور تکنولوژی

رفته به اقتدارزدایی از سالمندان منجر شده و سالمندان را به حاشیه رانده است که در هم

 شود.  های مدرن، سالمند تحقیرشده ظاهر می صورت ناهمنوایی سالمندان با ارزش

 گوید: سته در این زمینه میساله و بازنش 96مرد 

ما نسل قدیم واقعاً نگهداری و مراقبت کردیم از پدرمادرامون، ولی نسل جدید، حمایت نمی»
 «. کننذارن کنار خیابون و رها میکنه از پدر مادراشون. همینا هستن که پدرمادراشونو می

 گوید: ساله و بدون بازنشستگی )کارگر( نیز می 92مرد 
گه شما اشتباه فکر خوب و دلسوزه، ولی خیلی جاها حرف مارو قبول نداره و می دخترم خیلی»

گن و کنید، یه چیزایی واسه ما مهمه که االن واسه جوونا مهم نیست، گاهی حتی درست میمی
 «. تونیم عوض کنیم خودمونوبه ضرر ماست، ولی ما یه عمر اونجوری زندگی کردیم و نمی

گونه  اقتدار هستند و اینالمندان هم در خانواده و هم در اجتماع، کمرسد امروزه سنظر می به

نحوی که ترها انتقال دهد؛ بهشود که فرد سالمند، چیزی ندارد که بخواهد به جوان تصور می

سالمندان دستخوش امواج آهنگ سریع »( معتقدند 2799شناسان )مید، برخی از جامعه

 د و این بدان معناست که سالمندان بیگانگان زمان تغییرات تکنولوژیکی و اجتماعی هستن

برد و  شدن، سرعت تغییرات فرهنگی را باال می(. مدرن191: 2179)گیدنز و ساتن، « گردندمی

پندارند. درنتیجه، در جوانان، راه و روش و رسم زندگی سالمندان را ازمُدافتاده و قدیمی می

د خود احترام بگذارند یا روابطی صمیمانه با آنها کنند به والدین سالمنبهترین حالت سعی می

 شان تأثیرگذاری ندارند. داشته باشند، ولی آنها در زندگی

 گوید: ساله و بازنشستۀ بانک کشاورزی می 91مرد 

طور نیست. منکه دیگه عمرم  ذاشتیم به پدر و مادر، اما االن اینقدیم، احترام بود و ما احترام می»
هارو علیه من . ما دیگه عمرمون تموم شد و دیگه رامون نمیدن خونه. زنم بچهسالمه 91تمومه، 

کنه و میگه از بابا بگیرید و اونا همه چیو ازم گرفتند، حتی گوشیمم دستم نیست و از تحریک می
 «. تونم بکنممو گرفتن، منم از ترسم کاری نمیهای بانکیمن گرفتن، همه کارت

 گوید: ز میدار نیساله و خانه 00زن 

دونید، کنن، میگن شما نمیها درنهایت راه خودشونو میرن، به حرف ما که گوش نمیبچه»
کنید، خالصه مارو قبول ندارن و راه خودشونو جوری نبود، شما مارو درک نمی دورۀ شما این

 «. شونیم، جاها انگار عوض شدهمیرن، انگار اونا بزرگ مان و ما بچه
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ان سالمندو ست داده اتغییر اده را خانوی عضای انقشهاوزی، مرای اهستهاده خانور ظهو

ی هازنیاآوردن به برد را ملزم خوان ندزند. فراهشدود محدد خوان ندزندگی فرزبه ای ورود بر

، رو به هستندان سالمنده بهترین تکیهگاان، ندزکه فروری باو نند دانمین لدین پیرشاوا

جایی  دهد تا دیگر سالمند، در خانوادهدست هم می به نگی است. همۀ این شرایط، دستکمر

گزینیِ سکونتی، انتخاب برتر باشد. تنها در مواردی بنا به اقتضائاتی نداشته باشد و جدایی

اقامتی اجباری دارند که در این شرایط، این فرزندان هستند فرزندان با والدین سالمند خود هم

اند، نه سالمندان. فرزندان، همیشه اجازۀ ورود دارند، ولی که وارد خانۀ والدین سالمندشان شده

های فرزندان ورود پیدا کنند. اگر سالمندی، فقیر و توانند به خانهراحتی نمیسالمندان به

ها باشد، در خانواده جایگاهی ندارد. اگر هم در خانواده باشد، رضایت از نابرخوردار از سرمایه

دهد تنها و مستقل باشد تا با خانواده. در نتیجه، ممکن است به میزندگی پایینی دارد و ترجیح 

دلیل مشکالت  دلیل فقر، خانۀ سالمندان را برای زندگی انتخاب کند. بسیارند سالمندانی که به 

خانمانی، عدم توانایی مالی زندگی مستقل، بیمالی و خانوادگی، سرباری، تحقیرشدگی، بی

سرپرستی، یا بدسرپرستی، با اختیار خود به خانۀ سالمندان بیدرآمدی، نیازمندی مراقبتی، 

 کنند. مراجعه می

نگاه کارکردی خود سالمندان نیز در این راستا مؤثر است؛ نگاهی که محصول اجتماع، فرهنگ 

ای که هژمونی فرهنگی حاکمیت به وی و سیاستی است که سالمند با آن زیسته است؛ ایدئولوژی

شه او را در چارچوبی کارکردی تسخیر کرده است. بسیارند سالمندانی که تزریق کرده و اندی

معتقدند دیگر برای فرزندانشان کارکردی ندارند و درنتیجه، نباید انتظاری از فرزندان داشته باشند. 

های کارکردی سالمندان در خانواده که با فقدان سرمایهرسد با غلبه این تصور؛ یعنی بینظر میبه 

ای نداشته باشد، در صورت شود، وقتی سالمند برای خانواده کارکرد و فایده تی سنجیده میانباش

 نیازمند بودن، باید از خانواده بیرون رود؛ گاه خیابان، گاه خانۀ سالمندان. 

اگر فرد سالمندی، مرفه و برخوردار از سرمایه باشد، تا زمانی که بیمار و نحیف نشده و قادر 

دهد، ولی در کهنسالی و زمانی که است، به زندگی مستقل خود ادامه میبه زندگی مستقل 

ترین سرمایه؛ یعنی سرمایۀ اقتصادی،  دلیل برخورداری از مهم بیمار و نیازمند مراقبت است، به

های سالمندان مراکز خصوصی تواند از مراقبت در منزل )پرستار شخصی( یا مراقبت در خانه می

خانوادگی، انتخاب پزشک متخصص باشد. در هر دو حالت، همزیستی  استفاده کند و تحت نظر
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کردن مراقبت  تواند نوبتی ها میسالمند و خانوادۀ سالمند نیست. در مواردی نیز یکی از انتخاب

 از سالمند در منزل خودش باشد. 

ها سعی در جامعۀ سنتی، واگذاری سالمند به خانۀ سالمندان تابویی بود که خانواده

ها کردند به آن نزدیک نشوند، اما امروزه، الزامات زندگی مدرن موجب شده است هم خانواده می

 هم خود سالمند و هم جامعه، ورود به خانۀ سالمندان را بپذیرند و در مقابل آن مقاومت نورزند. 

کند، در ای که تنهاست و پسرش در استرالیا و دخترش در شیراز زندگی می ساله 99خانم 

اگه خیلی ناتوان شدید و نتونید خودتون به کارهاتون برسید، اونوقت »به این سؤال که پاسخ 

 گوید: می« خواید چیکار کنید؟می

 «. ذاره که ازم نگهداری کننبره خانۀ سالمندان میدونم که پسرم میاد و منو میمی»

 گوید: ساله و بازنشستۀ نیروهای مسلح نیز می 91مرد 

کنه و تونم کارامو انجام بدم. گاهی خانومم داد و بیداد میه کمک دارم و نمیتو خونه نیاز ب» 
میگه من خسته شدم از دست تو. باید زنم از من نگهداری کنه یا منو ببرن خانه سالمندان. 
خانمم گاهی عصبانی میشه میگه من دیگه خسته شدم، تا کی باید تورو تر و خشک بکنم. اگه 

ها میگن نرو. خانه سالمندان کهریزک خیلی بده، سعادت آباد خوبه. بچهجای خوبی باشه میرم. 
 «.کشنتزنن میکنی، یه سوزن بهت میبهم میگن میری اونجا زیاد داد و بیداد می

 2شدن امر سالمندیدیگر، پزشکیسوی در اینجا، از سویی، تابوزدایی از خانۀ سالمندان و از 

شود سالمندان از خانواده تهی شده و به خانۀ  موجب می شدن مراقبت از سالمندان،و تخصصی

شود که تیمارداری از سالمندان، امری تخصصی و  سالمندان واگذار شوند. این ایده، برساخت می

توانند مسئولیت مراقبت از سالمندان را به عهده بگیرند.  پزشکی است و مداخالت پزشکی می

ندارند، بلکه پزشکان و پرستاران و مراقبان جایگزین دیگر اعضای خانواده در امر مراقبت حضور 

شان مراقبت از سالمندان است. ایاند؛ افرادی که وظیفۀ شغلی و حرفهاعضای خانواده شده

شود نه با محبت و عاطفه؛ همین مراقبت کاالیی است که  مراقبتی که امروز با پول خریداری می

ن کسی است که بتواند مراقبت خصوصی از خود را توانند به آن برسند و پیروز میداهمه، نمی

شده در مسیر زندگی خریداری کند و چه بسیارند سالمندانی که توانایی های انباشتبا سرمایه

خریداری آن را ندارند. هرچند در مواردی، سرمایۀ اقتصادی وجود دارد، ولی با توجه به شرایط 

ها بیشتر به سمت ها وجود ندارد و خانوادهانوادهخانوادگی، تمایل به مراقبت از سالمندان در خ

 ها به نهادها گرایش دارند. واگذاری مسئولیت

                                                           
1. Medicalization of ageing 
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 نسلیگیری: ناامنی تعامالت بیننتیجه

تغییراتی که طی چند دهۀ اخیر در جامعۀ ایرانی به وقوع پیوسته، خانوادۀ ایرانی را نیز تحت 

های گوناگون زندگی شدن عرصهثیرات کاالییاست. مناسبات خانوادگی از تأتأثیر قرار داده 

ها و مناسبات بازاری و سیطرۀ منطق اقتصادی بر زیست روزمرّه، خانواده مصون نمانده و ارزش

های  گرفتن سیاستها را در برابر سالمندان، ناتوان ساخته است. طی چند دهۀ اخیر، با شدت

فاهی حمایتی و پاگرفتن نوعی های ر نشینی تدریجی دولت از سیاستبازارمحور و عقب

شغلی، رکود  ، ناامنیهایی چون بیکاریداری بازار آزاد که با نشانه ایدئولوژی مبتنی بر سرمایه

شدن خدمات عمومی های زندگی، پولیاقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه

حصیلی جوانان و تأخیر های تشدن دورهشدن سالمت، طوالنیشدن آموزش، کاالییمانند پولی

نسلی سالمندان نیز ناامن و پرمخاطره در ورود به بازار کار نمایان است، مناسبات خانوادگی بین

 در عصر امروز سخن گفت. « نسلیناامنی تعامالت بین»توان از  ای که می گونه شده است به

 
 نسلی. شبکه مضامین ناامنی تعامالت بین1شکل شمارۀ 

یابی تاخیری شدن آموزش، بیکاری و کارهای تحصیلی فرزندان، پولیورهشدن دطوالنی

های شغلی، افزایش سن ثبات و ناامنیهای شغلی بیفرزندان، حذف استخدام بلندمدت، موقعیت

دیگر، بخشی از مخاطرات و  ها از سویسو و افزایش طالق و فروپاشی خانوادهازدواج و تجرد از یک

نسلی ای امروزین است که همۀ اینها در نهایت، تغییر مناسبات خانوادگی بینههای زندگیناامنی

ناامنی
تعامالت

بین نسلی

چالش فرزندان
غیرمستقل

ناامنی شغلی
فرزندان

بی ثباتی زندگی
خانوادگی فرزندان

تغییر مناسبات
خانوادگی بین نسلی

طوالنی شدن دوران آموزش پولی شدن آموزش

بیکاری و کاریابی تأخیری

حذف استخدام بلندمدت

موقعیت شغلی بی ثبات

افزایش سن ازدواج و
تجرد

افزایش طالق و
فروپاشی خانواده ها

حمایت گری بین نسلی یک طرفه

کاالیی شدن روابط بین نسلی سالمندزدایی از خانواده
هسته ای

جدایی گزینی سکونتی بین نسلی جداافتادگی ارزشی بین نسلی
اقتدارزدایی از سالمندان

تخصصی شدن مراقب از سالمندانتابوزدایی از خانه سالمندان
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زند. در چنین نسلی رقم میشدن روابط بینطرفه و کاالیی نسلی یکرا در شکل حمایتگری بین

هایی، فرزندان با مشاغل ناپایدار و موقتی، توانایی و تمایلی برای پذیرفتن تعهد و موقعیت

طرفه از جانب  سویه و یکنسلی یکگری بینالدین سالمند ندارند و حمایتمسئولیت در قبال و

توانند حامی و گیرد. در چنین شرایطی، فرزندان نمیها شکل میسالمندان به سمت فرزندان و نوه

شود. مشکالت  طرفه غالب می نسلی یکهای بینگاه سالمندانشان باشند و جریان حمایتتکیه

کند و سالمندان در صورت برخورداری از منابع مالی، مندان سنگینی میفرزندان بر دوش سال

 شان هستند. گاه فرزندانهمچنان در دوران سالمندی حامی و تکیه

های آن در زندگی روزمرّه، فشار اقتصادی زیادی بر ثبات و مؤلفهاقتصاد ناامن و بی

ها توان شرایطی، دیگر خانوادهکند. در چنین خصوص طبقات تهیدست تحمیل می ها به خانواده

اقتصادی کافی برای حمایت و مراقبت از سالمندان و تأمین کمک معیشت برای والدین سالمند 

شوند و حتی در ها از حمایت سالمندان ناتوان میبدون درآمد خود را ندارند و درنتیجه، خانواده

شود. در چنین  واده بار میهای خانوادگی بر دوش سالمندان خانمواردی، وظایف و مسئولیت

چنان منبع  گذشته را حفظ کند و هم تواند فضای عاطفی و صمیمی  میدانی، خانواده دیگر نمی

کسب حمایت و مراقبت برای سالمندانش باقی بماند. در برخی از موارد نیز مناسبات بین 

هایی از وظایف و سمت ر گیرد و فرزندان بهوالدین سالمند و فرزندان، شکل کاالیی به خود می

احترامی تفاوتی، بیکنند یا در مواردی، با بیتعهدات فرزندی در قبال والدین سالمند حرکت می

سازند. عالوه بر اینها، فقدان امنیت اقتصادی و تزلزل و طرد، سالمندان را از خود دور می

ها و  گردد و نگرشهای خانوادگی می ها و ارزش ها موجب تغییر نگرشموقعیت اقتصادی خانواده

گری، پولطلبی، محاسبهالگوهای فرهنگیِ متناسب با مناسبات بازاری و رقابتی مانند منفعت

گردد. درنتیجۀ این تغییرات، بسیاری از چترهای حمایتی سنتی محوری تولید و بازتولید می

  بازد.رنگ شده یا در مواردی رنگ می های خانوادگی و خویشاوندی کممانند حمایت

های غربی نیز رد تعهدات ( در خانواده1622) 2در این راستا، نتایج مطالعه دیکسترا و فوکیما

دهد. در این مطالعه، انتقاالت مالی عمدتاً از سمت والدین به خانوادگی توسط فرزندان را نشان می

است. ه بوده های غربی، از نوع پیوندهای خانوادگی انزواگرایانسمت فرزندان و شکل غالب خانواده

دهد توانایی فرزندان برای ( نیز نشان می1621) 1های پژوهش گو، چی و سیلورستینیافته

 شان محدود شده است. های خانوادگیدلیل مشکالت اقتصادی و مسئولیت حمایت از والدینشان به

                                                           
1 Dykstra & Fokkema 
2 Guo, Chi, & Silverstein 
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 های زندگی، پیوندهای عاطفی خانوادگیشدن عرصهتحت تأثیر تحوالت اقتصادی و کاالیی

گیرد؛ تغییراتی که وارد بطن حیات عاطفی شود و شکل کاالیی به خود مینیز متحول می

شود. در چنین میدانی، روابط و تعامالت بین اعضای خانواده، نه براساس عاطفه و  ها می انسان

شود. فردگراییِ  های طرفین رابطه تنظیم میها و سرمایهمحبت و تعهد، بلکه بر پایۀ داشته

عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مادی خود کند و افراد به یکدیگر به  انه رشد میخودخواه

رود و هر آن چیزی مهم شدن پیش میسوی پولینگرند و تعامالت و مناسبات خانوادگی، بهمی

شده، روابط بینشود که منفعتی برای آدمی در پی داشته باشد. در چنین دنیای کاالیی می

گیرد نه بر مبنای وظیفه و تعهد ر پایۀ پول و منطق هزینه ـ فایده شکل مینسلی عمدتاً ب

انسانی و اخالقی و یک تکلیف. بازندگان این میدان، عمدتاً کسانی هستند که در فقدان سرمایه

های انباشتی، امیدی برای دریافت حمایت و مراقبت ندارند و همچنین به دلیل حاکمیت نگاه 

کنند، اما سالمندانی که نسلی را از خود سلب میهای بینرخواست حمایتکارکردی، انتظار و د

هایی و مراقبت دارای سرمایۀ انباشتی هستند، با ابزار پول از توانایی خرید چنین حمایت

اند و بهرههایی بیکه سالمندان طبقات تهیدست، از چنین فرصتشوند. درحالیبرخوردار می

 کنند. شدگی میبیشتر از همه، احساس تنها

ثباتی نظام اقتصادی ایران همراه با تغییرات با توجه به سالمندی جمعیت، ناامنی و بی

گونه }شکلی از تفاوتیافتگی بیشده و فردیتارزشی و نگرشی در حیات اجتماعی کاالیی

تنسلی سالمندان دستفاوتی است{، حیات خانوادگی و تعامالت بینفردگرایی که همراه با بی

خوش ناامنی است. در چنین موقعیتی، سالمندان طبقات تهیدست، همچنان نیاز به حمایت

هم در شرایطی های دولتی دارند تا زیر آوارهای سنگین و کشندۀ زلزلۀ تغییرات له نشوند؛ آن

های طبقات که کارکردهای خانوادۀ ایرانی در قبال سالمندان تاحدی تضعیف شده و خانواده

 ابر سالمندان، ناتوان و در بحران هستند. پایین در بر
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