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مفاهیم و رویکردهای نظری در مطالعات سالمندی؛ سنخشناسی ،مرور و نقد

شیوا پروائی
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چکیده:

در ایــن مقالــه ،رویکردهــای نظــری جامعهشناســی ســالمندی در چنــد پارادایــم نظــری کارکردگرایــی ،کنــش متقابــل
نمادیــن ،انتقــادی ،فمینیســتی و پســتمدرن ســنخبندی شــده و مفاهیــم و مقولههــای برجســته و مرکــزی در
هــر ســنخ مــرور و نقــد شــده اســت .معرفــی ایــن چشــماندازها و بینشهــای نظــری مختلــف ،محققــان مطالعــات
ســالمندی ،سالمندشناســی اجتماعــی و جامعهشناســی ســالمندی را بــه فهــم پیچیدگیهــای مفهومــی و نظــری
ســالمندی و همچنیــن تنــوع و تکثــر تجربــه ســالمندی و موقعیــت ســالمندان در جامعــه معاصــر مجهــز میســازد.
بدیهــی اســت درک عمیــق و ژرف ابعــاد مختلــف ســالمندی و زندگــی روزمــره ســالمندان در کشــاکش تغییــرات
اجتماعــی و جمعیتــی ،نیازمنــد شــناخت چش ـماندازهای نظــری مختلــف بــرای تبیینهــای مفهومــی و نظــری اســت
تــا از ایــن طریــق الیههــا و ابعــاد پیــدا و پنهــان پدیــده اجتماعــی ســالمندی و تحلیــل مســائل اجتماعــی و جمعیتــی
ســالمندان مــورد کنــکاش و مطالعــه بیشــتر قــرار گیــرد .درمجمــوع مقالــه حاضــر بینــش و دانــش نظــری پژوهشــگران
مطالعــات ســالمندی ،سالمندشناســی اجتماعــی ،جامعهشناســی ســالمندی ،مطالعــات جنســیت و خانــواده را ارتقــاء
میبخشــد.

مطالعــات جنســیت.

 -1دکترای جامعهشناسی دانشگاه تهران Shiva.Parvaii@ut.ac.ir
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مقدمه

پژوهشــگران مطالعــات ســالمندی در جهــان رویکردهــای نظــری مختلفــی بــرای تحلیــل پدیــده
ســالمندی ارائــه دادهانــد .در مطالعــات ایرانــی نیــز ســالمندی همــواره یکــی از موضوعــات پژوهشــی
بــوده ،امــا جامعهشناســی ســالمندی خالئــی قابــلاعتنــا در مطالعــات ایــن حــوزه اســت .تاکنــون
مطالعــات ســالمندی در جامعــه ایرانــی عمدت ـاً در ســیطره ســنت روانشــناختی ،پزشــکی و ســامت
بــوده ،امــا در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت تــا از رویکردهــای مرســوم روانشــناختی و پزشــکی عبــور

شــود و بــا شــرح ،دســتهبندی و ســاماندهی تقریبــاً جامعــی از مفاهیــم و چشــماندازها و بینشهــای

نظــری جدیــد در جامعهشناســی ســالمندی ،درک عمیــق و جامعــی از ســنتها و چشــماندازهای
نظــری ایــن حــوزه ارائــه گــردد کــه میتوانــد راهنمــای پژوهشــگران مطالعــات ســالمندی در ایــران
باشــد.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ســالمندی ،تجربــه ســیال و متکثــری اســت؛ بــه ایــن معنــا
زندگــی ســالمندی سراســر مملــوء از چالــش نیســت ،بلکــه تجربــه ســالمندی بســته بــه تفاوتهــای
جنســیتی ،تفاوتهــای طبقاتــی و دیگــر تفاوتهــا و نابرابریهــای اجتماعــی و همچنیــن تفــاوت
در نظــام اجتماعــی و اقتصــادی هــر جامعــهای ،متنــوع و متکثــر میشــود .در چنیــن میدانــی کــه
ســالمندی دارای تکثــر مفهومــی اســت ،از مطالعــات ســالمندی انتظــار اســطورهزدایی از ایــن مفهــوم
م ـیرود ،تــا الیههــا و ابعــاد پیــدا و پنهــان ســالمندی مــورد کنــکاش و مطالعــه بیشــتر قــرار گیــرد.
باشــد.
رویکردهــا و چشــماندازهای نظــری ســالمندی را مــی تــوان بــر اســاس «ســطح تحلیلــی» و «چتــر
مفهومــی» سنخشناســی نمــود .یکــی از سنخشناســیهایی کــه دربــاره نظریههــای ســالمندی ارائــه
شــده ،بــر اســاس ســطوح تحلیــل (نظریههــای خــرد در مقابــل نظریههــای کالن) اســت (بنگســتون،
پــاروت و برگــس1996 ،1؛ مارشــال 1996 ،2به نقــل از اســتریت .)145 :2007 ،3بنابراین سالمندشناســی
نیــز ماننــد جامعهشناســی در دو ســطح تحقیقــی کالن و خــرد مطــرح اســت .سالمندشناســی در ســطح
					
				

1- Bengston, Parrott & Burgess
2- Marshall
3- Street
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خــرد ،بــه ســواالت مرتبــط بــا ســازگاری بــا تجربــه ســالمندی عالقهمنــد اســت؛ ماننــد ایــن ســئوال
کــه ســالمندان بــا بیوگــی چگونــه کنــار مــی آینــد؟ درحالــی کــه سالمندشناســان اجتماعــی در ســطح
کالن ،درگیــر ســواالتی چــون پیامدهــای ســالمندی جمعیــت بــر نظــام مراقبــت بهداشــتی و درمانــی
یــا اهــداف اقتصــادی بازنشســتگی هســتند (فیلیپســون )۱۹۸۲،یــا اینکــه چگونــه عواملــی چــون طبقــه
و جنســیت ،تجربــه ســالمندی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد (آربــر و دیگــران 2003 ،بــه نقــل
از ویکتــور .)10 :2005 ،بنابرایــن نظریــه هــای ســالمندی بــه عنــوان تالشــی بــرای فهــم و تبییــن       
پدیدههــای اجتماعــی در ســطوح خــرد و کالن اجتماعــی مطــرح هســتند.
در نظریههــای ســطح خــرد ســالمندی ،موضوعــات مربــوط بــه ســالمندی فــردی ،مــورد بحــث اســت
و در نظریههــای ســطح کالن ســالمندی ،ســالمندی بخشــی از ســاختار اجتماعــی اســت؛ یعنــی روابــط
بیــن ســن و موقعیــت اجتماعــی مــورد نظــر اســت (پرک-بایــاالس و چیپــرس .)80 :2013 ،1نظریههــای
ســطح خــرد ســالمندی ،شــامل مطالعاتــی اســت کــه بــه ســواالت مربــوط بــه ســازگاری فــردی مربــوط
مــی شــود ،امــا نظریههــای ســطح کالن بــه تاثیــر ســالمندی بــر ســاختارهای اجتماعــی میپردازنــد
(ویکتــور .)16 :2005 ،در واقــع در اینجــا رویکــرد بــزرگ مقیــاس غلبــه دارد کــه زمینــه اجتماعــی
ســالمندی را مــورد بررســی قــرار میدهــد و بــه دنبــال فهــم موقعیــت ســالمندان در جامعــه اســت و
اینکــه تجربــه ســالمندی چگونــه توســط عوامــل اصلــی ســاختاری چــون طبقــه ،جنســیت و قومیــت
و دیگــر مولفههــای ســاختاری شــکل میگیــرد .در ایــن ایــده ،محدودیتهایــی کــه بــر ســالمندان
(همــان.)5 :
نظریههــای ســطح خــرد اجتماعــی ماننــد دیدگاههــای برســاختگرایی اجتماعــی و مبادلــه اجتماعــی
بــر عاملیــت فــردی و همچنیــن تعامــات فــردی و اجتماعــی تمرکــز دارنــد .درمقابــل ،نظریههــای
ســطح کالن اجتماعــی ،عناصــر ســاختاری کــه تجــارب ســالمندان را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد،
بررســی میکننــد .نمونههایــی از ایــن تئوریهــا در ایــن ســطح تحلیلــی ،دیــدگاه قشــربندی ســنی،
اقتصــاد سیاســی ســالمندی و نظریــه انتقــادی ســالمندی اســت .میتــوان گفــت ،دیدگاههــای ســطح
کالن در اینبــاره کــه چگونــه ســاختارهای اجتماعــی ،تجربیــات و رفتارهــا را تحــت تاثیــر قــرار
میدهنــد ،فهــم و تحلیلــی ارائــه میکننــد .در ایــن زمینــه ،میتــوان بــه نقــش دولــت و سیاس ـتهای
1- Perek-Bialas & Schippers
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اجتماعــی و نحــوه شــکلگیری زندگــی اجتماعــی بــه وســیله سیاســتهای رفاهــی اشــاره داشــت.
دیــدگاه مســیر زندگــی و نظریههــای فمینیســتی سالمندشناســی نیــز بــه ســطوح خــرد و کالن
اجتماعــی ،هــر دو مربــوط میشــوند (اســچولز و دیگــران .)1099 :2006 ،ایــن دیدگاههــای نظــری
بــه منظــور درک و فهــم پدیــده ســالمندی بــه تعامــات اجتماعــی و همچنیــن ســاختارهای اجتماعــی،
هــر دو ارجــاع میدهنــد.
سنخشناســی دیگــر مبتنــی بــر چتــر مفهومــی چش ـماندازهای نظــری اســت؛ اینکــه چشــم اندازهــای
نظــری مختلــف ،پدیــده ســالمندی را چگونــه توضیــح و تبییــن میکننــد .در ایــن سنخشناســی،
نظریههــای جامعهشناســی ســالمندی را عمدتــاً در ســه پارادایــم 1کارکردگرایــی ،کنــش متقابــل
نمادیــن و انتقــادی صورتبنــدی کردهانــد (بنگســتون و دیگــران1997 ،؛ بــارکان .)2011 ،بنابرایــن
میتــوان از رویکردهــای کارکردگرایانــه تــا رویکردهــای انتقــادی را بــرای تحلیــل مســئله ســالمندی
بــه کار بــرد .رویکردهایــی کــه نقــش روابــط قــدرت و ســاختارهای اقتصــادی سیاســی را در ســطح کالن
در تحلیــل مســئله ســالمندی لحــاظ میکننــد تــا رویکردهایــی کــه بــه شــیوه ای غیرانتقــادی و فــارغ
از تحلیــل مناســبات قــدرت و بــا تاکیــد بــر عوامــل فــردی و خــرد بــه تحلیــل وضعیــت ســالمندان
میپردازنــد .نظریههــای کنارهگیــری ،تــداوم و مدرنیزاســیون ،تحلیــل کارکــردی از ســالمندی در
نظــام اجتماعــی ارائــه مــی دهنــد .نظریــه هــای فعالیــت ،مبادلــه اجتماعــی ،برســاختگرایی و برچســب
زنــی ،تحلیــل کنــش متقابــل نمادیــن از ســالمندی ارائــه میدهنــد و در نهایــت نظریههــای قشــربندی
جــای میگیرنــد .عــاوه بــر ایــن ســه چشـمانداز نظــری ،بایســتی بــه پارادایــم فمینیســتی ســالمندی
و همچنیــن پارادایــم پســت مــدرن ســالمندی نیــز اشــاره کــرد.

 -1پارادایم وسیعتر از تئوری است .پارادایم چتری است که تئوریهای مختلفی را در بر میگیرد.
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شکل .1چشماندازهای نظری جامعهشناسی سالمندی (منبع :نگارنده)

و معرفــی و توضیــح مفاهیــم و نظریههــای مرکــزی هــر یــک از ایــن چشــماندازهای نظــری اســت.
در ایــن راســتا بــه ســواالتی از ایــن قبیــل کــه از چــه چش ـماندازهای نظــری میتــوان بــه ســالمندی
نگریســت؟ چــه سنخشناس ـیای میتــوان از ایــن چش ـماندازهای نظــری ارائــه داد؟ هــر یــک از ایــن
چش ـماندازهای نظــری چــه تحلیلــی از ســالمندی ارائــه میدهنــد؟ مهمتریــن مفاهیــم نظــری در هــر
یــک از ایــن پارادایمهــا چیســت؟ پاســخ داده خواهــد شــد.
سالمندی در پارادایم کارکردگرایی
نخســتین نظریههــای ســالمندی بازتــاب پارادایــم کارکردگرایــی اســت کــه در دهههــای  1950و
 1960بــر  جامعهشناســی حاکــم بــود .مبتنــی بــر پارادایــم کارکردگرایــی ،هــر ســنی کارکــرد خاصــی
در جامعــه دارد .بیشــترین تمرکــز در ایــن رویکــرد ،ایــن اســت کــه ســالمندان بــه عنــوان یــک گــروه ،در
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دوره زندگــی ســالمندی چگونــه بــا انتقــال کارکــردی نقشهــا مواجــه میشــوند؟ همچنیــن چگونــه
افــراد بــا نقشهــا ،هنجارهــا و انتظــارات ســالمندی و بــا ظرفیتهــای جســمی و ذهنــی رو بــه تغییــر
خــود ســازگار میشــوند؟ (کراســنو و الــدر .1)2002 ،مفاهیــم نظــری ایــن پارادایــم ،بــر ســازگاری
فــردی بــا نقشهــای اجتماعــی کــه بــا افزایــش ســن تغییــر میکنــد و بــر ســودمندی ایــن نقشهــا
بــرای جامعــه تاکیــد میورزنــد .همچنیــن ایــن نظریههــا ،فــرض میگیرنــد ســالمندی بــا ضعــف
جســمی و ذهنــی همــراه اســت و تغییــر نقشهــای اجتماعــی بــه دلیــل همیــن ضعفهــا و ناتوانیهــا
در ســنین ســالمندی صــورت میگیــرد (هندریکــس 1992 ،بــه نقــل از گیدنــز و ســاتن:1395 ،
 .)480بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،کنــار گذاشــتن انســان از نقشهــای مرســوم بــه هنــگام ســالمندی و
درنتیجــه بــاز شــدن جــا بــرای نســل جدیــد ،بــرای جامعــه دارای کارکــرد اســت (کامینــگ و هنــری،
1961؛ اســتس و دیگــران 1992 ،بــه نقــل از گیدنــز و ســاتن .)480 :1395 ،طبــق ایــن نظریــه بــا
توجــه بــه ضعیفشــدگی و افزایــش بیمــاری و وابســتگی ســالمندان ،اگــر آنهــا همــان نقشهــای
مرســوم را اجــرا کننــد کــه دیگــر بــه خوبــی از پــس آن برنمیآینــد ،بــرای کل جامعــه کژکارکــرد بــه
همــراه خواهــد داشــت .ایــن نظریــه معتقــد اســت ،افــراد بــا افزایــش ســن و ورود بــه ســنین ســالمندی،
قــدرت ایفــای مســئولیتهای اجتماعــی و اقتصــادی واگــذار شــده از ســوی جامعــه و خانــواده را
ندارنــد ،در نتیجــه کنارهگیــری ســالمندان از کار و گشــایش فضــای شــغلی بــرای جوانــان ،بــرای کل
جامعــه «کارکــردی» اســت (گیدنــز و ســاتن .)481-480 :1395 ،در ایــن رویکــرد ،ایــن اعتقــاد وجــود
وداع میگوینــد ،بایــد شــیوههایی بــرای جایگزینــی نیــروی کار ســالمند بــا نیــروی کار جــوان پیــدا
کننــد .راهحــل منطقــی مســئله کاهــش نیــروی کار نیــز کنارهگیــری ســالمندان و تحویــل نقشهــای
شــغلی و ســایر مســئولیتهای ســالمندان بــه جوانــان اســت (مشــونیس .)280 :1397 ،ســالمندان
بــرای نیــل بــه ســالمندی ســالم و موفــق بایــد از لحــاظ روحــی و روانــی بــا تغییــرات محیطــی ســازگار
گردنــد و جامعــه هــم بایــد نقشهــای اجتماعــی جدیــدی بــرای آنهــا تعریــف کنــد .نقشهــای مرســوم
بایــد کنــار گذاشــته شــود و فعالیتهــای ســازنده جدیــدی ماننــد خدمــات داوطلبانــه و فعالیتهــای
مشــارکتمحور جایگزیــن گــردد (گیدنــز و ســاتن .)480 :1395 ،مبتنــی بــر پارادایــم کارکردگرایــی،
اســتراتژی کنارهگیــری ســالمندان از جامعــه ،تضمیــن میکنــد کــه ســالمندی جامعــه ،اختــال،
4- Crosnoe and Elder
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تنــش و بحرانــی در انجــام وظایــف و کارکردهــای جامعــه ایجــاد نمیکنــد و میتــوان بــا جایگزینــی
اســتراتژیهای دیگــری در راســتای تعــادل جامعــه اقــدام کــرد.
رهایی از تعهد یا کنارهگیری از تعهدات و مسئولیتهای اجتماعی
نظریــه رهایــی از تعهــد 1یــا کنارهگیــری از تعهــدات و مســئولیتهای اجتماعــی ،یکــی از پارادایمهــای
غالــب در سالمندشناســی اجتماعــی اســت کــه توســط  کامینــگ و هنــری )1961( 2در کتــاب «پیــر
شــدن :فراینــد رهایــی از تعهــد»  3توســعهیافته اســت .مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،کنارگــذاری تدریجــی

ســالمندان از نقشهــای شــغلی و تعامــات اجتماعــی یــک پروســه اجتنابناپذیــر کامــ ً
ا طبیعــی
اســت (هیگــس و جونــز .)18 :2009 ،4مبتنــی بــر ایــن نظریــه ،ســالمندی طبیعــی و نرمــال نیازمنــد

کنارهگیــری اجتماعــی ســالمندان اســت و همیــن کنارهگیــری درنهایــت هــم بــرای فــرد و هــم بــرای
جامعــه دارای کارکردهــای اجتماعــی اســت.
کامینــگ و هنــری ( )1961اســتدالل میکردنــد کــه کاهــش تعامــات اجتماعــی و از دســت دادن
نقشهــای اصلــی معمــوالً بــا بازنشســتگی رخ میدهــد و ایــن امــر موجــب میشــود فضــای اجتماعــی
بــرای نســلهای جــوان بــرای پذیــرش نقشهــا و موقعیتهــای اجتماعــی بــاز شــود (دیویدســون،5
 .)231 :2013بنابرایــن در ایــن دیــدگاه ،بازنشســتگی یکــی از اســتراتژیهای مهــم بــرای فــارغ کــردن
ســالمندان از مســئولیتها و نقشهــای اجتماعــی اســت و ایــن عقیــده وجــود دارد کــه فراغــت
فرصــت و موقعیــت را میدهــد کــه از شــانس اســتراحت و تفریــح و گــذران وقــت بــا اعضــای خانــواده
برخــوردار شــوند (کامینــگ و هنــری1961 ،؛ ولتــز 2000 ،بــه نقــل از مشــونیس .)280 :1397 ،عــاوه
بــر ایــن ،مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،جایگزینــی جوانــان بــه جــای افــراد بازنشســته بــه حفــظ تعــادل
جامعــه کمــک میکنــد.
ایــن نظریــه ،رابطــه بیــن ســن تقویمــی و ســطح درگیــری و تعامــل افــراد در زندگــی اجتماعــی را
توصیــف میکنــد و نشــان میدهــد ســالمندی عمومــاً بــا جدایــی تدریجــی افــراد از جامعــهای کــه
1- Disengagement theory
2- Cumming and Henry
3- Growing Old: The Process of disengagement
4- Higgs and Jones
5- Davidson
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در آن زندگــی میکننــد ،مشــخص میشــود (اســچولز ،نولکــر ،راکــوود ،و اســپرت .)1321 :2006 ،
آنهــا بهتدریــج از جریــان اصلــی نقشهــا و مســئولیتهای اجتماعــی کنارهگیــری میکننــد کــه در
کاهــش تعــداد نقشهــای اجتماعــی ســالمندان و همچنیــن کاهــش تعامــات اجتماعــی ســالمندان
نمــود پیــدا میکنــد .مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه ،قطــع ارتبــاط ســالمندان بــا جامعــه ،بخشــی عــادی از
رونــد ســالمندی اســت .از ایــن نظــرگاه ،کنارهگیــری ســالمندان از نقشهــا و فعالیتهــای اجتماعــی
و شــغلی پیشــین بــرای ســالمند رضایتبخــش اســت و درنهایــت بــه احســاس بهزیســتی و رفــاه
ســالمندان منجــر میگــردد (بونــد 2و دیگــران .)71 :2007 ،بنابرایــن کنار هگیــری ســالمندان از
تعهــدات و مســئولیتهای اجتماعــی بــه نفــع جامعــه و نظــام اجتماعــی اســت .ایــن نظریــه بــر ایــن
ایــده اســتوار اســت کــه فــرد ســالمند و نظــام اجتماعــی بــه گونــهای عمــل میکننــد کــه بطــور
طبیعــی و متقابــل ،از تعامــات فــرد ســالمند و جامعــه بهتدریــج کاســته میشــود و ســالمند از
نقشهــا ،تعهــدات و مســئولیتهای اجتماعــی کنار هگیــری میکنــد.
سالمندی و تداوم عادت واره های پیشین
نظریــه تــداوم 3ایــن ایــده را مطــرح میکنــد کــه ســالمندان محیطشــان را مبتنــی بــر ســاختارهای
درونــی شــامل الگوهــای فکــری و اهــداف شــخصی و ســاختارهای بیرونــی چــون ســبک زندگــی و
ظرفیــت انطباقــی وفــق میدهنــد (مدوکــس2001 ،4؛ اســچولز و دیگــران  )2006 ،نظریــه تــداوم
حفــظ میکننــد ،موفقیــت بیشــتری در دوره زندگــی ســالمندی خواهنــد داشــت .ســالمندان معمــوالً
ســاختارهای درونــی ماننــد ویژگیهــای شــخصیتی ،ایدههــا ،عقایــد و باورهــا و همچنیــن ســاختارهای
بیرونــی ماننــد تعامــات و نقشهــای اجتماعــی و ســبک زندگــی پیشــین خــود را حفــظ میکننــد .در
ایــن میــان ،افــرادی بــا موفقیــت زندگــی ســالمندی را تجربــه میکننــد کــه نقشهــا و تکنیکهــای
ســازگاری خــود را در طــول زندگــی حفــظکننــد .زمانــی کــه ســالمندان بــا تغییــرات فیزیکــی ،مالــی
و اجتماعــی مواجــه میشــوند الگوهــای مقابلــه و ســازگاری پیشــین دوبــاره پدیــدار میشــود (اچلــی،
1971؛ اچلــی 1989 ،بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران .)1997 ،زمانــی کــه افــراد پیــر میشــوند تمایــل
1 - Schulz; Noelker; Rockwood and Sprott
2- Bond
3- Continuity
4- Maddox
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بــه حفــظ الگوهــای رفتــاری ،عــادات ،ترجیحــات ،روابــط ،ویژگیهــای شــخصیتی و ســبک زندگــی
دارنــد کــه در ســالهای پیشــین زندگــی داشــتهاند .ســبک زندگــی ســالمندان از طریــق عــادات
وارههایــی کــه طــی مســیر زندگــی کســب کردهانــد ،شــکل میگیــرد .طــی مراحــل زندگــی ،افــراد
بــرای ســازگاری بــا شــرایط و محیطهــای جدیــد ،تغییــر نقــش  میدهنــد یــا نقشهــای جدیــدی را
جایگزیــن نقــش قدیمــی میکننــد .مطابــق ایــن نظریــه ،افــرادی در دوره زندگــی ســالمندی ،زندگــی
موفقیــت آمیــزی دارنــد کــه عــادات وارههــا و ســبکهای موثــر زندگــی خــود را از دوره میانســالی
بــه ایــن دوره منتقــل کردهانــد .ایــن انتقــال ،نوعــی آمادهســازی میانســاالن بــرای دوران ســالمندی
اســت و بســیاری از ویژگیهــا و خصلتهــای جســمی ،روانشــناختی و اجتماعــی آنهــا در طــول
زندگــی ثابــت میمانــد (اچلــی 1999 ،بــه نقــل از اســچولز و دیگــران2006 ،؛ فیلیپــس و دیگــران،1
2010؛ دانتــه.)2015 ،2
بــر اســاس ایــن نظریــه ،افــرادی کــه همیشــه منفعــل ،گوشــهگیر و منــزوی هســتند ،بعیــد بــه نظــر
میرســد کــه در دوره پــس از بازنشســتگی ،فعــال باشــند .در مقابــل ،افــرادی کــه در بســیاری از

گروههــای ســازمانی ،ورزشــی و مذهبــی تعامــل داشــتند ،احتمــاالً ایــن فعالیتهــا یــا فعالیتهــای
مشــابهی را در دوره بازنشســتگی نیــز ادامــه میدهنــد یــا بــا فعالیتهــای جدیــدی جایگزیــن میکننــد
(هویمــن و کیــاک .)257 :2017 ،براســاس ایــن رویکــرد ،آخریــن مرحلــه زندگــی دنباله مراحل پیشــین

زندگــی اســت .ســازگاری و ســبک زندگــی فــرد ســالمند اصــوالً از طریــق ســبکها ،عادتوارههــا و

2010؛ دانتــه .)2015 ،بــر اســاس ادعــای نظریــه تــداوم ،فــرد ســالمند همچنــان بــه الگــوی تفکــر،
باورهــا ،رفتــار و ســبک زندگــیای کــه طــی ســالیان طوالنــی و در گــذر تجــارب زندگــی کســب کــرده
و هدفهایــی کــه در طــول عمــر پیگیــری میکــرده ،پایبنــد اســت .بنابرایــن ســازگاری اجتماعــی بــا
ســالمندی و بازنشســتگی و تجربههــای اجتماعــی مشــابه ،بــه واســطه پیشــینه اجتماعــی و فرهنگــی
فــرد تعییــن میشــود .ســبک زندگــی فــرد قبــل از ســالمندی و بازنشســتگی ،بهویــژه در زمینــه
فعالیتهــای غیرشــغلی ،فعالیتهــای اجتماعــی و فرهنگــی ،بــر ســبک زندگــی و عادتوارههــای دوره
زندگــی ســالمندی و همچنیــن بازنشســتگی تاثیــر میگــذارد.
1- Phillips, Ajrouch & Hillcoat-Nallétamby
2- Dante
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سالمندی و مدرنیزاسیون
کوگیــل و هولمــز  )1972(1نشــان میدهنــد کــه علــت اصلــی کاهــش قــدرت و نفــوذ ســالمندان در
جامعــه ،مولفههــا و مظاهــر عینــی و ذهنــی مدرنیزاســیون اســت .مبتنــی بــر ایــن نظریــه ،تغییــرات
اجتماعــی درنتیجــه مدرنیزاســیون و نوســازی ،موقعیــت ســالمندان را تنــزل میدهــد .ایــن تئــوری،
چهــار نــوع تغییــر اجتماعــی را بــر موقعیــت ســالمندان تاثیرگــذار میدانــد« :تکنولــوژی ســامت و
بهداشــت ،تکنولــوژی اقتصــادی ،شهرنشــینی و آمــوزش انبــوه» .از نــگاه آنهــا ،ایــن تغییــرات ،بــه نفــع
جوانــان اســت ولــی موقعیــت ســالمندان را تقلیــل میدهــد (پــرک بایــاالس و اســچیپرس.)81 :2013 ،
ایــن دیــدگاه مطــرح میکنــد کــه مظاهــر و مولفههــای گوناگــون مدرنیتــه پیامدهــای منفــی بــرای
ســالمندان داشــته و موقعیــت ســالمندان را در جامعــه و خانــواده تنــزل داده اســت (برگــس 1960 ،بــه
نقــل از فیلیپــس و دیگــران.)205 :2010 ،
کوگیــل و هولمــز ( )1972اســتدالل کردنــد فنــاوری و تکنولــوژی بهداشــت و ســامت موجــب کاهــش
گومیــر نــوزادان و مــادران و طوالنیشــدن عمــر بزرگســاالن شــده و تعــداد افــرادی کــه در ســنین
مر 
ســالمندی هســتند افزایــش یافتــه اســت .چنیــن شــرایطی ،بــه تنشهــای بیننســلی بــهمنظــور
رقابــت بــرای کســب موقعیتهــای شــغلی منجــر میشــود .بــا حضــور ســالمندان بیشــتری در
نیــرویکار ،رقابــت بیننســلی بــرای مشــاغل شــدت مییابــد و بازنشســتگی بــه عنــوان ابــزاری بــرای
بــرای خــروج اجبــاری ســالمندان از بــازار کار توســعه مییابــد .بازنشســتگی ،جانشــین اجتماعــی بــرای
فرهنــگ کار و ارزشــمندی کار ،ارزش بازنشســتگی را نــزد ســالمندان و دیگــر گروههــایســنی کاهــش
میدهــد .پیشــرفتهای اقتصــادی و تکنولوژیکــی ،مهارتهــای شــغلی ســالمندان را بهتدریــج کاهــش
میدهــد .از ســوی دیگــر ،توســعه آمــوزش عمومــی و تحصیــات دانشــگاهی نیــز مانــع از آن میشــود
کــه ســالمندان باارزشتــر از جوانــان باشــند .در چنیــن شــرایط اجتماعــی ،جوانــی و پیشــرفت تحســین
میشــود درحالیکــه ســنتها و تجــارب ســالمندان بیمعنــا و قدیمــی دیــده میشــود و قــدرت
و منزلــت آنهــا را در معــرض خطــر قــرار میدهــد بــه نحــوی کــه برخــی از ســالمندان در حاشــیه
جامعــه بهعنــوان یــک انســان حاشــیهای زندگــی میکننــد (ویکتــور .)25 :2005 ،بــه عــاوه ،در ایــن
دوره افزایــش تخصصــی شــدن حرفــه ای و شــغلی نیــز فرصــت هــای اشــتغال را بــرای ســالمندان محدود
1- Cowgill and Holmes
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میکنــد و توســعه تکنولــوژی هــای صنعتــی جدیــد ،کارگــران ســالمند را جایگزیــن یــا مهارتهایشــان
را منســوخ میکنــد (زیــن 212 :2005 ،بــه نقــل از گلیســون .)2 :2017 ،بنابرایــن روشهــای مــدرن
و جدیــد بــر عــادت وارههــای ســنتی ســالمندان حملــه کــرده اســت .در چنیــن موقعیتهایــی ،دانــش
آنهــا کمتــر از قبــل ،مفیــد و مهــم تلقــی میشــود .اگــر دانــش ،قــدرت باشــد ،کاهــش اهمیــت دانــش
ســالمندان بــه کاهــش موقعیــت و منزلــت آنهــا در نظــام اجتماعــی نیــز منجــر میشــود (هویمــن و
کیــاک.)445 :2011 ،
عــاوه بــر همــه اینهــا ،ایــن نظریــه ،موقعیــت پاییــن ســالمندان را در جامعــه مــدرن بــا حرکــت
از خانوادههــای گســترده بــه هســتهای توضیــح میدهــد (لونســتین و کاتــز .)197 :2010 ،1مبتنــی
بــر ایــن نظریــه ،در دوران مــدرن بــا تاکیــد بیشــتر بــر فردگرایــی و حریــم خصوصــی ،خانوارهــا بــه
طــور    فزاینــدهای بــه خانــواده هســتهای محــدود میشــوند و ســالمندان کمتــر بــا فرزندانشــان زندگــی
میکننــد .آنهــا در صــورت امــکان ،تنهــا یــا در موسســات زندگــی میکننــد (زیــن.)224 :2005 ،
بهعــاوه ،مدرنیزاســیون و پیامدهــای آن موجــب تغییــرات ســاختار خانــواده و روابــط بیننســلی شــده،
تفاوتهــای بیننســلی را برانگیختــه و در نهایــت ،بــر تنــش بیــن ســالمندان و دیگــر اعضــای خانــواده
میافزایــد .بهعــاوه ،گســترش مدرنیزاســیون و مظاهــر آن در جامعــه ،هنجارهــای ســنتی حمایــت
فرزنــدان از ســالمندان را تضعیــف کــرده و تمایــل و ظرفیــت جوانــان را بــرای مراقبــت از والدیــن
ســالمند کاهــش میدهــد .در ایــن راســتا ،نتایــج مطالعــات چــن و سیلورســتن )2000( 2حاکــی از
محدودشــدن بُعــد خانــواده و غلبــه سیاســتهای تکفرزنــدی و گســترش مهاجرتهــا ،و هــم از طریــق

تغییــرات ســاختار خانــواده و روابــط بیننســلی ،دسترســی ســالمندان بــه فرزنــدان و حمایــت از آنــان را
محــدود کــرده اســت .نتایــج تحقیــق ســیلوا و ولگامــا )2014( 3نیــز نشــان میدهــد کــه مدرنیزاســیون
و نوســازی اقتصــاد و جامعــه ،شــکاف بیــن نســلی را برمیانگیــزد کــه بــه تشــدید تنشهــا بیــن
ســالمندان و دیگــر اعضــای خانــواده میانجامــد.

1- Lowenstein & Katz
2- Chen and Silverstein
3- Silva and Welgama
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سالمندی در پارادایم کنش متقابل نمادین
چشـمانداز نظــری دیگــر ،کنــش متقابــل نمادیــن اســت کــه در ســطح تحلیــل خــرد و در قالــب ســنت
نظــری تفســیری ،بــر معنــا ،فهــم و تفســیر و تجربــه زیســته در دوره زندگــی ســالمندی و اواخــر عمــر
متمرکــز اســت (ویکتــور .)49 :2013 ،ایــن پارادایــم درصــدد فهــم آن اســت کــه ســالمندان چگونــه بــه
زندگـی خــود معنــا میبخشــند و ســالمندی در تعامــات اجتماعــی چگونــه برســاخته میشــود .مبتنــی
بــر ایــن پارادایــم فکــری ،تغییــرات مرتبــط بــا ســالمندی بــه خــودی خود معنــای ذاتــی ندارنــد و نگرش
نســبت بــه ســالمندی و ســالمندان ریشــه در جامعــه و تعامــات اجتماعــی دارد؛ اینکــه فــردی ســالمند
یــا جــوان تلقــی میشــود یــک برســاخته اجتماعــی اســت .فرهنــگ ،معانــی و رفتارهــای خاصــی را بــه
گروههــای ســنی مختلــف برچســب میزنــد .بــه عــاوه ،ســالمندی در جوامــع و فرهنگهــای مختلــف
دارای معانــی متفاوتــی اســت .پیــروان ایــن رویکــرد کــه بــه شــیوه تفســیر مــردم از دنیــای اجتماعــی
عالقهمندنــد بــه دنبــال فهــم ایــن نکتــه هســتند کــه مــردم ســالمندی را چگونــه تجربــه میکننــد و
چــه درک و برداشــتی از آن دارنــد؟ ســالمندی بــه عنــوان یــک تجربــه اجتماعــی و برســاخت اجتماعــی
چگونــه بــه هویــت و زندگــی روزمــره افــراد شــکل میدهــد؟
نظریه فعالیت؛ سالمندی فعال
در واکنــش بــه نظریــه کنارهگیــری و رهایــی از تعهــد ،نظریــه «فعالیــت»( 1هــاوی گرســت)1957 2،
اســت (واکــر2002 ،3؛ زیــدی و اســتانتون .)2015 ،4کســانی کــه داعیـهدار ســالمندی موفــق و مثبــت  5

هســتند ،عمدتــاً از ایــن رویکــرد اســتفاده میکننــد .ایــن تئــوری از ضــرورت فعالیــت ســالمندان
در جامعــه دفــاع میکنــد (فیلیپــس و دیگــران .)205 :2010 ،مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،ســالمندان

در صورتــی کــه فعــال باشــند ،هــم خودشــان و هــم جامعهشــان ســود میبرنــد .درنتیجــه فعالیــت
اجتماعــی ســالمندان همچنــان بــه نفــع خــود و جامعهشــان اســت و کارکــردی اســت (جونــگ
و میلــر .)2007 ،6فعالیــت ،بهزیســتی و رفــاه ســالمندان را ارتقــاء میدهــد .نظریــه فعالیــت یــک
1- Activity theory
2- Havighurst
3- Walker
4- Zaidi and Stanton
5- Successful and Positive Ageing
6- Joung & Miller
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تحلیــل اجتماعــی مبتنــی بــر رویکــرد تعاملگرایــی نمادیــن در ســالمندی اســت کــه بــر ایــن عقیــده
اســتوار اســت کــه مــردم بــا فعالی ـت اجتماعــی در دوران ســالمندی بــه رضایــت شــخصی میرســند
(مشــونیس .)281 :1397 ،از آنجایــی کــه تئــوری فعالیــت بــر فــرد و درک و برداشــت او از رونــد
ســالمندی و همچنیــن عاملیــت فــردی ســالمندان تاکیــد دارد ،یــک تبییــن تعاملگرایانــه اجتماعــی
دربــاره ســالمندی تلقــی میشــود (بــارکان )2011 ،درحالــی کــه برخــی از محققــان (ویکتــور)2005 ،
ایــن نظریــه را در چارچــوب پارادایــم کارکردگرایــی معرفــی کردهانــد.
از منظــر نظریــه فعالیــت ،حفــظ روابــط اجتماعــی و تقویــت مشــارکت اجتماعــی در دوران ســالمندی،
اصــل محــوری بــرای ســالمندی موفقیتآمیــز اســت تــا از ایــن طریــق فقدانهــای دوره ســالمندی
جبــران شــود (ویکتــور .)48 :2013 ،ســالمندی موفقیتآمیــز شــامل حفــظ فعالیتهــا و تعامــات
اجتماعــی و همچنیــن نگرشهــای میانســالی اســت .مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،نقشهــای شــغلی از
دســت رفتــه و همچنیــن نقشهــای مولدگونــه بایــد بــا فعالیتهــای دیگــری ماننــد کارهــای داوطلبانــه
و فعالیتهــای فراغتــی جایگزیــن شــود  .همچنیــن در ایــن رویکــرد یــک چرخــش ایدئولوژیکــی از
فهــم مســئله محــور ســالمندی بــه عنــوان ناتوانــی و فقــدان ،بــه ســمت رویکــرد مثبــت بــه دوره زندگــی
ســالمندی ،پیشــگیری از ناتوانــی یــا بــه تاخیــر انداختــن ناتوانــی و درنهایــت ترویــج ســالمندی ســالم
یــا موفــق ،ســامتی خــوب و زندگــی فعــال در ســالمندی دیــده مــی شــود (دیویدســون.)232 :2013 ،
مفهــوم ســالمندی فعــال از ایــده نظریــه فعالیــت نشــات گرفتــه اســت کــه ســازمان جهانــی بهداشــت آن
زندگــی ســالمندان تعریــف کــرده اســت (ســازمان جهانــی بهداشــت .)12 :2002 ،1چنیــن تعریفــی از
ســالمندی ،نگــرش نســبت بــه ســالمندی را از یــک دوره منفعــل بــه دوره ای از مشــارکت مــداوم در
خانــواده ،اجتمــاع ،اشــتغال و زندگــی سیاســی تغییــر مــی دهــد (هویمــن و کیــاک .)9 :2017 ،براســاس
ایــن رویکــرد ،فعالیــت و مشــغولیت اجتماعــی ســالمندان بــرای رضایــت از زندگــی در دوران ســالمندی
الزم و ضــروری اســت.

1- WHO
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سالمندی و مبادله اجتماعی
نظریــه مبادلــه اجتماعــی 1عــاوه بــر جامعهشناســی ســالمندی ،در مطالعــات مربــوط بــه حمایتهــای
اجتماعــی بیننســلی نیــز مفیــد اســت .ایــن رویکــرد توســط داد )1975( 2مطــرح شــده اســت .نظریــه
مبادلــه اجتماعــی از فرمولبنــدی جامعهشــناختی هومنــز )1961( 3و بــاو )1964( 4و پژوهشهــای
اقتصــادی نشــات گرفتــه اســت .ایــن نظریــه تــاش میکنــد تــا رفتــار مبادلـهای را در بیــن افــراد ســنین
مختلــف توضیــح دهــد (هندریکــس 1995 ،بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران .)14 :2005 ،مبتنــی بــر
ایــن نظریــه ،رفتــار افــراد از جملــه تعامــات اجتماعــی ،منطقــی اســت و بــر اســاس تمایــل مــردم
بــه حداکثــر رســاندن ســود و بــه حداقــل رســاندن هزینــه هــا شــکل میگیــرد (مارشــال .)1996 ،تــا
زمانــی کــه مزایــای مبادلــه بیشــتر از هزینههــای آن باشــد ،افــراد عالقهمنــد بــه تعامــل بــا افــراد دیگــر
هســتند (پرک-بایــاالس و چیپــرس .)80 :2013 ،ایــن رویکــرد دارای چهــار فرضیــه کلیــدی اســت)1 :
افــراد تعامالتــی را انتخــاب میکننــد کــه منافــع را بــه حداکثــر و هزینههــا را بــه حداقــل میرســاند؛
 )2افــراد بــا تجــارب گذشــته ،مبادالتــی را بــرای پیشبینــی آینــده اســتفاده میکننــد؛  )3تعامــات
تنهــا در صــورت ســودمندی ،حفــظ میشــوند و  )4قــدرت از عــدم تعــادل در مبادلــه اجتماعــی حاصــل
میشــود (گابریــوم و هولســتین .)2000 ،نظریــه مبادلــه بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه افــراد تمایــل
بــه حفــظ کنشهایــی دارنــد کــه پاداشهــای خــود را بــه حداکثــر و هزینههــای خــود را در رابطــه بــا
دیگــران بــه حداقــل برســانند (گابریــوم و هولســتین 2000 ،بــه نقــل از ویکتــور .)31 :2005 ،بنابرایــن،
نظریــه مبادلــه اجتماعــی بــر انگیزههــا و نگرشهــا در روابــط خانوادگــی و تعامــات بیــن نســلی اشــاره
دارد کــه تحلیلــی در ســطح خــرد ارائــه میدهــد (لونســتین و کاتــز .)197 :2010 ،ایــن نظریــه بــرای
مطالعــه روابــط و حمایتهــای بیــن نســلی اســتفاده میشــود و تــاش میکنــد رفتــار مبادلــهای را
بیــن افــراد ســنین مختلــف درنتیجــه تغییــر نقشهــا و مهارتهــای اجتماعــی توضیــح دهــد (پاتنــی و
دیگــران .)2005 ،در ایــن نظریــه بــر مفهــوم نابرابریهــای قــدرت اشــاره میشــود .فرضیــه اصلــی ایــن
اســت کــه کنشــگران مختلــف (ماننــد والدیــن و فرزنــدان یــا ســالمندان و جوانــان) هــر یــک منابعــی
را بــرای تعامــات خانوادگــی و مبادلــه دارنــد و چنیــن مبادالتــی براســاس هنجارهــای متقابــل ،تعهــد
1- Social Exchange
2- Dowd
3- Homans
4- Blau
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بــرای دریافــت داراییهــای ارزشــمند ،خدمــات متقابــل یــا عواطــف انجــام میگیــرد و تحــت ســلطه
چنیــن چیزهایــی اســت .بــه عــاوه ،ایــن منابــع الزم نیســت حتمـاً مــادی باشــد و بــه احتمــال زیــاد،

نابرابــر اســت.
همچنیــن بازپرداخــت در مبادلــه ممکــن اســت چندیــن دهــه بــه تعویــق افتــد بــه نحــوی کــه ســرمایه
گذاریهایــی کــه والدیــن بــرای فرزندانشــان در میــان ســالی داشــتهاند ،وقتــی کــه والدیــن ،ســالمند
و ضعیــف هســتند از طریــق فرزنــدان بــه بــار مینشــیند (سیلورســتین و دیگــران2002 ،؛ بــه نقــل
از پاتنــی و دیگــران .)2005 ،فــرض دوم ایــن اســت کــه کنشــگران تنهــا تــا زمانــی بــه درگیــری در
مبــادالت ادامــه خواهنــد داد کــه مزایــا بیشــتر از هزینههــا باشــد و جایگزینهــای بهتــری وجــود
نداشــته باشــد .ایــن رویکــرد نظــری همچنیــن فــرض میکنــد مبــادالت بــا هنجارهــای عمــل متقابــل

کنتــرل میشــود؛ زمانــی کــه مــا چیــزی میدهیــم ،تقریب ـاً یقیــن داریــم کــه ارزش برابــر آن جبــران
خواهــد شــد (بنگســتون و دیگــران .)14 :2005 ،براســاس ایــن رویکــرد ،ســرمایهگذاری در فرزنــدان
توســط والدیــن ،بــه مثابــه ســرمایهگذاری در بازارهــای خصوصــی تلقــی میشــود کــه خطــر نیازمنــدی
اقتصــادی را در ســالهای اواخــر عمــر و زندگــی ســالمندی کاهــش میدهــد (کیــم 17 :2012 ،بــه
نقــل از پرک-بایــاالس و اســچیپرس .)80 :2013 ،در ایــن فهــم ،ســالمندان بــه عنــوان افــرادی کــه از
منابــع کمتــری برخــوردار هســتند ،همچنیــن ســامت پایینتــر و تحصیــات کمتــری دارنــد در نظــر
گرفتــه میشــوند و درنتیجــه نســل جوانتــر انگیــزهای بــرای مبادلــه بــا آنهــا ندارنــد یــا انگیــزه پایینــی
بــه دلیــل عشــق یــا احساســات دیگــر صــورت میگیــرد و ایــن واقعیــت را نشــان میدهــد کــه تنهــا
اســتدالل هــا و محاســبات منطقــی ،مهــم نیســتند (لیتویــن و آتیــاس دونفــوت 2009 ،1بــه نقــل از
پرک-بایــاالس و چیپــرس .)80 :2013 ،ایــن نکتــه درواقــع نقــدی بــر نظریــه مبادلــه اجتماعــی اســت
کــه بــر رویکــرد هزینــه فایــده محــور و تصمیــم عقالنــی و منطقــی در مبادلــه اجتماعــی تاکیــد بیشــتری
دارد .درنهایــت بایــد گفــت تأکیــد عمــده ایــن نظریــه بــر وابســتگی متقابــل بیــن نســلی اســت کــه
مبادلــه دوطرفــه منابــع را بیــن والدیــن ســالمند و فرزنــدان بــه جریــان میانــدازد.

1- Litwin and Attias-Donfut
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برساخت اجتماعی سالمندی
دیــدگاه برســاختگرایی اجتماعــی ســالمندی 1از ســنت تحلیــل ســطح خــرد در علــوم اجتماعــی چــون
مکتــب کنــش متقابــل نمادیــن (میــد ،)1934 ،پدیدارشناســی (برگــر و الکمــن )1966 ،و مردمشناســی
(گارفینــکل )1967 ،نشــات گرفتــه اســت .رویکــرد برســاخت گرایــی اجتماعــی ســالمندی همچنیــن
بــر پایــه نظریــه هــای «برگــر و الکمــن» ( )1966و دیــدگاه «برچســب زنــی» بکــر ( )1963و ماتــزا
( )1969اســتوار اســت کــه بینشهــای جدیــدی را بــرای مطالعــات سالمندشناســی اجتماعــی ارائــه

میدهــد .برســاختگرایی اجتماعــی ،معمــوالً از روشهــای کیفــی  -تفســیری و هرمنوتیکــی بــرای
تحلیــل تجربــه زیســته ســالمندان بهــره میگیــرد و دیدگاههــای زندگــی نامــهای و روایتــی نیــز
رایــج اســت .برســاختگرایی اجتماعــی بــر عاملیــت فــردی و رفتــار اجتماعــی در ســاختارهای بزرگتــر
جامعــه و نهادهــای اجتماعــی ماننــد خانــواده یــا مراکــز بازنشســتگی و بــه ویــژه بــر معانــی ذهنــی
ســن و تجربــه ســالمندی در زندگــی روزمــره تأکیــد دارد (بــه نقــل از پاتنــی و دیگــران-14 :2005 ،
 .)15پژوهشهایــی چــون «مطالعــه معانــی ذهنــی کیفیــت مراقبــت در بیــن ســالمندان»« ،تحلیــل

کیفیــت زندگــی ســاکنان خانــه ســالمندان» و «اینکــه چگونــه هــر یــک از ســاکنان در خانــه ســالمندان،
معانــی خاصــی از تجربیــات خودشــان برســاخت میکننــد» ،نمونههایــی از مطالعــات بــا رویکــرد
برســاختگرایی اجتماعــی در مطالعــات ســالمندی اســت (همــان.)15 :
در ایــن رویکــرد ،ایــن بحــث کــه چگونــه ســالمندی توســط جامعــه برســاخت میشــود ،یــک ایــده
مفهــوم نشــان میدهــد واقعیتــی بیــرون وجــود نــدارد بلکــه واقعیــت توســط افــراد فهــم میشــود.
واقعیــت از طریــق تعامــات بیــن انســانها و نهادهــای اجتماعــی کــه مــردم در چارچــوب آن زیســت
میکننــد ایجــاد میشــود (مــورگان و کانــکل .)5 :2007 ،3طرفــداران ایــن رویکــرد معتقدنــد تجربــه
ســالمندی بــه ایــن عامــل وابســته اســت کــه چگونــه دیگــران بــا ســالمندان رفتــار میکننــد؛ یعنــی
بســتر اجتماعــی و معانــی فرهنگــی بــا اهمیــت اســت (بونــد و دیگــران .)77 :2007 ،4براســاس دیــدگاه
برســاختگرایی اجتماعــی ،معنــای ســالمندی از فرایندهــای بیولوژیکــی ذاتــی و درونــی نشــات
نمیگیــرد ،بلکــه بهطــور اجتماعــی تعییــن میشــود و بــه نــوع برســاخت افــراد جامعــه از ســالمندی
1- social constructionist of Ageing
2- social construction of reality
3- Morgan & Kunkel
4- Bond, Peace, Dittmarr-Kohli & Westerhof
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ارتبــاط دارد .پذیــرش برســاخت اجتماعــی ســالمندی بــه افــراد کمــک میکنــد تــا ببیننــد آنهــا تنهــا
خودشــان خالقــان مشکالتشــان نیســتند ،بلکــه چارچــوب کلــیزندگــی اجتماعــی نیــز تاثیرگــذار
اســت (پــاول و هندریکــس .)2009 ،1مبتنــی بــر ایــن رویکــرد برســاخت جامعــه از ســالمندی و مســائل
ســالمندان بــا اهمیــت اســت.

برســاخت اجتماعــی ســالمندان عمدتـاً مبتنــی بــر مفاهیــم ضدســالمندی یعنــی ســالمندان بــه عنــوان
افــراد ضعیــف و ناتــوان ،وابســته و عاجــز بــوده اســت .در ایــن رویکــرد ،ســالمندان بــه عنــوان افــرادی
ناتــوان ،غیرمولــد و بــه لحــاظ اجتماعــی وابســته بــه دیگــران تصــور مــی شــوند .ایــن الگوهــای اجتماعی
و فرهنگــی تولیــد شــده ،تاثیــر زیــادی در گفتمــان عمومــی و سیاســتگذاری دارنــد .بــه عــاوه،
ســالمندان از طریــق فرایندهــای پزشــکی شــدن 2و قشــربندی بــه عنــوان گروههــای در معــرض خطــر و
آســیبپذیر بازنمایــی میشــوند .فراتــر از همــه اینهــا ،ســالمندان در گفتمــان اجتماعــی و سیاســی
عمدت ـاً حــول مراقبتهــای بهداشــتی و درمانــی و توزیــع منابــع مطــرح هســتند (تاالرســکی.)1998 ،
بنابرایــن ،بــدن ســالمند بــه یــک موقعیــت سیاســی شــده بــرای کنــش جمعــی تبدیــل میگــردد .ایجــاد
ســاختارهای اجتماعــی ماننــد اجتماعــات بازنشســتگی و طــب ســالمندی بــه عنــوان ســازمانهای
مبتنــی بــر تفکیــک ســنی ،ایدئولوژیهایــی را کــه موقعیــت ســالمندان را بــه عنــوان دیگــری ،جــدا
از ســازمان اجتماعــی جمعــی میبیننــد ،نشــان میدهنــد (تاالرســکی .)1998 ،بــه طورکلــی درک و
تفســیر افــراد از ســالمندی تولیــد میشــود و بــا عوامــل مختلفــی چــون جــو سیاســی ،جنبشهــای
.)1
نظریــه برچســبزنی کــه وامدار نظریــات بکــر در حــوزه جامعهشناســی انحرافــات اســت ،یکــی
3

از شــاخههای رویکــرد برســاختگرایی اجتماعــی ســالمندی اســت .نظریــه برچســب زنــی نشــان                
میدهــد گــروه هــای دیگــر جامعــه ،موقعیــت اجتماعــی را بــه ســالمندان نســبت میدهنــد و بــا کاربــرد
موفقیتآمیــز برچســبهای منفــی یــا مثبــت بــرای آنهــا ،هویــت و رفتارشــان را تعییــن میکننــد.
فــرض اساســی نظریــه برچســب زنــی ،مفهــوم خــود اســت کــه از تعامــل بــا دیگــران در محیطهــای
اجتماعــی حاصــل میشــود؛ مــا احســاس ارزش و هویتمــان را از اینکــه چگونــه دیگــران بــه مــا
1- Powell & Hendricks
2- Medicalization
3- Labeling Theory
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واکنــش نشــان میدهنــد و بــا مــا ارتبــاط برقــرار میکننــد میگیریــم .بنابرایــن رفتــار ســالمندان بــه
طــور عمــدهای بــه واکنشهــای دیگــران در جهــان اجتماعــی وابســته اســت کــه بــه چگونگــی تعریــف،
طبقهبنــدی و ارزیابــی ســالمندان در محیــط پیرامونشــان بســتگی دارد .چنیــن تعامالتــی ممکــن
اســت تصــور کلیشـهای از ســالمندان بــه عنــوان افــرادی بیفایــده ،وابســته و حاشــیه ای ایجــاد کنــد کــه
در ایــن صــورت ســالمندان در ایــن محیــط ،تصورشــان از خــود ،تصــوری ضعیــف و حاشــیهای خواهــد
بــود کــه بــر کیفیــت زندگــی آنهــا نیــز تأثیــرات منفــی بــه دنبــال دارد (ویکتــور .)30 :2005 ،مزیــت
نظریــه برچســب زنــی ایــن اســت کــه مــی تــوان بــا نگرشهــای مثبــت تــر بقیــه جامعــه بــر تاثیــر
برچســب زنــی منفــی ،انتظــارات پاییــن و کلیشـههای منفــی در مــورد ســالمندی غلبــه کــرد (همــان:
 .)36در ایــن رویکــرد ،دیگــران نقــش مهمــی در فهــم و تجربــه ســالمندی دارنــد .هــر ســالمندی آگاه
اســت کــه چگونــه توســط دیگــران مــورد قضــاوت و داوری قــرار میگیــرد و درنتیجــه تاحــدی قــادر
بــه ارزیابــی واکنشهــای افــراد پیرامــون خــود اســت .دلمشــغولی ایــن نظریــه ایــن اســت کــه چگونــه
هویــت و رفتــار اجتماعــی ســالمندان توســط واژگان و کدهایــی کــه ســایر افــراد جامعــه بــرای توصیــف
ی آنهــا بــهکار میبرنــد ،ارزیابــی میشــود و تحــتتأثیــر قــرار میگیــرد.
و طبقهبنــد 
سالمندی در پارادایم انتقادی
نظریهپــردازان انتقــادی ،زندگــی روزمــره را عرصــهای میداننــد کــه در آن ســاختهای اجتماعــی
هنگامــی کــه زندگــی روزمــره کنشــگران بررســی میشــود ،بــه طــور همزمــان ســاختهای کالن
جامعــه نیــز مــورد بررســی قــرار میگیــرد (الجــوردی .)14 :1388 ،نظریهپــردازان انتقــادی معتقدنــد
زندگــی روزمــره را بایــد در قیــاس بــا تحــوالت اجتماعــی و تاریخــی ســنجید و نبایــد تاثیــرات
ســاختارهای کالن اجتماعــی را بــر زندگــی روزمــره نادیــده گرفــت (همــان( .)28 -27 :همــان-27 :
 .)28بــر ایــن اســاس ،پارادایــم انتقــادی ،واقعیــت اجتماعــی را حاصــل تضــاد گســتردهای مــی دانــد کــه
توســط ســاختارهای بنیادیــن پنهــان ماننــد تضــاد میــان طبقــات اجتماعــی هدایــت مــی شــود (اســتس،
بیگــس و فسلیپســون .)2003 ،1مبتنــی بــر ایــن پارادایــم ،گروههــای اجتماعــی مختلــف بــرای دســتیابی
بــه قــدرت و منابــع کمیــاب رقابــت میکننــد .ایــن بــدان معناســت کــه ســالمندان بــا ســایر گروههــا
چــون جوانــان بــرای حفــظ ســهم مشــخصی از منابــع مبــارزه میکننــد .ایــن رویکــرد همچنیــن
1- Estes, Biggs & Phillipson

] [ Downloaded from populationmag.ir on 2023-01-09

کالن در تــاش هســتند تــا قواعــد خــاص خــود را بــه کنشــگران تحمیــل کننــد .در ایــن مطالعــات،

89

مفاهیم و رویکردهای نظری در مطالعات ساملندی ،سنخشنایس ،مرور و نقد

بــر تاثیــر دیدگاههــای منفــی دربــاره ســالمندی و تبعیــض ســنی علیــه ســالمندان تاکیــد میکنــد
(هویمــن و کیــاک .)2011 ،1دیــدگاه انتقــادی در مــورد سیاس ـتهای اجتماعــی و ســالمندی ،ابــزاری
بــرای فهــم عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی و ترتیبــات ســاختاری ارائــه میدهــد (اســتس،
.)44 :2001
بــر اســاس ایــن رویکــرد ،ســالمندان کــم ارزش تلقــی میشــوند زیــرا دیگــر بــه لحــاظ اقتصــادی مولــد
نیســتند و بــه دلیــل مســتمریهای پرداختــی بــه آنهــا و کمــک هزینههــای بهداشــتی و درمانــی،
ســود ســرمایهداری را کاهــش میدهنــد .ایــن نظریــه همچنیــن بــر نابرابــری در بیــن ســالمندان بــه
خاطــر جنســیت ،نــژاد ،قومیــت و طبقــه اجتماعــی تاکیــد دارد .تحلیلهــای انتقــادی حکایتگــر آن
اســت کــه محرومیــت بیشــتری بــه برخــی از ســالمندان اعمــال میشــود .یکــی از تفاوتهــای مهــم،
نابرابریهــای طبقاتــی و همچنیــن نابرابریهــای جنســیتی در تجربــه ســالمندی اســت کــه از شــواهد
آن میتــوان بــه محرومیــت اقتصــادی ،فقــر و بیمــاری در بیــن ســالمندان تهیدســت اشــاره کــرد .همــه
ایــن تفاوتهــا و نابرابریهــای اجتماعــی ،تجربــه ســالمندی را متفــاوت میســازد.
نظریه انتقادی سالمندی
یپــردازد
نظریــه انتقــادی ســالمندی بــا لنــز طبقاتــی ،جنســیتی و گاه قومیتــی بــه تحلیــل ســالمندی م 
(دیویدســون .)245 :2013 ،ایــن نظریــه ،ســن ،نــژاد ،طبقــه و جنســیت را بــرای بررســی تفاوتهــای
ایــن مولفههــای ســاختاری ،فرصتهــا و انتخابهــا را در ســنین ســالمندی و اواخــر عمــر محــدود
میکننــد (فیلیپــس و دیگــران .)206 :2010 ،ایــن نظریــه بــه ارتبــاط بیــن «تئــوری و پرکتیــس»
اهمیــت قائــل میشــود و مبتنــی بــر فهــم ســه الیــه از پژوهــش اســت؛ دانــش بــه دســتآمده از
طریــق اندازهگیــری و ســنجش (بــه عنــوان مثــال وضعیــت ســامتی ،بــار مراقبتــی و منابــع مالــی)
بــا رویکــرد انســانگرایانه بــر حســب فهــم معنــای ســالمندی ،همــراه بــا رویکــرد سیاســتی کــه بــه
بررســی تفاوتهــای اجتماعــی مبتنــی بــر جنســیت ،طبقــه و نــژاد میپــردازد و درمجمــوع دیــدگاه
جامعــی از تجربــه ســالمندی ارائــه میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،سالمندشناســی انتقــادی در خدمــت
مرتفــع کــردن تصــور ســالمندان بــه مثابــه «بــار» اســت و ســهم و مشــارکت ســالمندان را در جامعــه
برجســته میکنــد (دیویدســون.)234 :2013 ،
1- Hooyman & Kiyak
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رویکردهــای انتقــادی ســالمندی ،انتقــاد از رونــد اعمــال قــدرت بــر ســالمندان را مــورد بحــث قــرار
میدهنــد و بــه ایــن نکتــه میپردازنــد کــه در تحقیقــات ســالمندی ،بایــد صــدای خــود ســالمندان
و روایــت آنهــا از تجربــهزیستهشــان شــنیده شــود (بــارس .)1991،1درایــنراســتا ،سالمندشناســی
انتقــادی اغلــب مدلهــای کمیگرایانــه و تبیینــی (پارادایــم کارکردگرایانــه) را رد میکنــد و بــه
روشهــای کیفــی و تفســیری در تحلیــل مســائل ســالمندان عالقــه دارد (اســچولز و دیگــران:2006 ،
 .)1100بــه همیــندلیــل ،سالمندشناســی انتقــادی ،نظریههــای ســنتی و متدهــای پوزیتویســتی و
مرســوم در مطالعــه ســالمندی را بــه چالــش میکشــد تــا بــه افــرادی کــه بیصــدا و در حاشــیه هســتند،
صــدا دهــد (هولســتین و مینکلــر.)2007 ،2ایــن رویکــرد معتقــد اســت کــه صداهــا و روایتهــای
ســالمندان بــرای فهــم تجــارب متکثــر ســالمندی ،دارای اهمیــت اســت و اگــر صــدای ســالمندان
شــنیده نشــود ،فهــم دوره زندگــی ســالمندی بــرای محققــان ،فهــم کاملــی نخواهــد بــود (فیلیپــس
و دیگــران .)121 :2010،یکــی از ابعــاد سالمندشناســی انتقــادی تأکیــد آن بــر رویکردهــای انســانی
اســت کــه بــر معانــی و تفاســیر مرتبــط بــا ســالمندی تمرکــز دارد و بــه رویکردهــای زندگینام ـهای و
روایتگرایانــه ســالمندان از زندگــی ســالمندی تکیــه دارد .بعــد دیگــر ،نگاههــای آرمانــی ایــن رویکــرد
اســت کــه بــر «توانمندســازی» افــراد ســالمند تمرکــز میکنــد (هیگــس و جونــز.)55 :2009 ،
بنابرایــن سالمندشناســی انتقــادی دو الگــوی مشــخص در سالمندشناســی اجتماعــی را توســعه داده
اســت کــه یکــی بــر ابعــاد انســان دوســتانه ســالمندی و دیگــری بــر ابعــاد ســاختاری آن متمرکــز اســت.
اســت :نظریهپــردازی در زمینــه ابعــاد ذهنــی و تفســیری ســالمندی ،تمرکــز بــر پرکتیــس (درگیــری در
تغییــرات عملــی) ،پیونــد دانشــگاهیان و دس ـتاندرکاران از طریــق پرکتیــس و تولیــد دانــش رهایــی
بخــش .بعــد ســاختاری بــر ایــن نکتــه تاکیــد میکنــد کــه سالمندشناســی انتقــادی مدلهــای مثبــت
از ســالمندی را بــا تاکیــد بــر تنــوع ســنی ایجــاد کنــد (بنگســتون و دیگــران .)1997 ،در ایــن رویکــرد
اســت کــه بــر توانمندســازی و ایجــاد تغییــرات مثبــت در زندگــی ســالمندان تاکیــد مــی شــود.
مشــابه بــا ســنت جامعهشناســی انتقــادی ،سالمندشناســی انتقــادی بــه دنبــال پروبلماتیزهکــردن
ســالمندی و شناســایی تجربـه زیســته ســالمندان در جامعــه اســت کــه در ایــن مســیر بــر نقــش روابــط
قــدرت و هژمونــی در شــکلدادن تجربــه ســالمندان تأکیــد دارد (فیلیپســون 1998 ،بــه نقــل از پــاول
1- Baars
2- Holstein and Minkler
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و هیندریکــس .)88 :2009 ،تمرکــز موضوعــی عمــده در سالمندشناســی انتقــادی ،تفســیری از رابطــه
بیــن ســالمندی و ســاختارهای اقتصــادی -اجتماعــی و طــرح هــای توزیــع منابــع در بیــن اقشــار مختلف
جامعــه اســت .در ایــن رویکــرد ،تجربــه ســالمندی نمیتوانــد از مالحظــات اقتصــادی و اجتماعــی جــدا
باشــد و رویکردهــای انتقــادی ســعی میکننــد روایــت ســالمندان را از ایــن شــرایط بازتــاب دهنــد
(همــان .)89 :سالمندشناســی انتقــادی ســعی میکنــد بــا انتقــاد از اعمــال ســلطه توســط صاحبــان
قــدرت در جامعــه بــرای افزایــش کیفیــت زندگــی ســالمندان تــاش کنــد .درواقــع ایــن رویکــرد،
صرفـاً بــه مطالعــه ســالمندی نمیپــردازد بلکــه ســعی مــی کنــد در قالــب یــک پراکســیس اجتماعــی،

منجــر بــه تغییــرات مثبتــی بــرای ســالمندان در ســطح جامعــه عمومــی و ســاحت سیاس ـتگذاری و
بهطورکلــی زندگــی روزمــره ســالمندان شــود .از ایــن جهــت ،ایــن رویکــرد ســعی میکنــد ســالمندی
را بــه عنــوان یــک مســئله بــرای اعضــای جامعــه برســاخت کنــد تــا بتوانــد توجــه ویــژه اقشــار مختلــف
جامعــه را نســبت بــه ایــن پدیــده رو بــه افزایــش در جامعــه جلــب نمایــد .ایــن رویکــرد معتقــد
اســت مهمتریــن مســائلی کــه ســالمندان بــا آن مواجــه میشــوند ،موضوعاتــی اســت کــه صاحبــان
قــدرت در جامعــه همچــون دول ـت و نهادهــای صاحــب قــدرت بــرای آنهــا ایجــاد میکننــد (بونــد و
دیگــران .)76 :2007 ،در ایــن راســتا ،سالمندشناســی انتقــادی بــر مفاهیــم کلیــدی همچــون قــدرت،
پراکســیس اجتماعــی و معانــی اجتماعــی در بررســی جنبههــای اجتماعــی ســن و ســالمندی تمرکــز
میکنــد (بــارس .)1991 ،همچنیــن سالمندشناســی انتقــادی بــا نقــد نابرابــری هــای ســنی مبتنــی بــر
جامعــه بــرای ســالمندان ایجــاد نمایــد تــا از ایــن طریــق ،رفــاه و بهزیســتی در دوره ســالمندی ارتقــاء
یابــد (بــارکان .)2011 ،در پایــان میتــوان گفــت ایــن رویکــرد بــر فرایندهایــی کــه موجــب تغییــرات
پرکتیــکال میشــود و همچنیــن تولیــد دانشــی کــه بــه تغییــرات مثبــت در زندگــی ســالمندان کمــک
میکنــد تاکیــد دارد.
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قشربندی سنی
رویکــرد قشــربندی ســنی ،1یکــی از قدیمیتریــن نظریههــا در سالمندشناســی اســت کــه توســط
رایلــی 2مطــرح شــده اســت (بنگســتون و دیگــران .)14 :2005 ،نظریــه قشــربندی ســنی« ،ســن» را بــه
عنــوان متغیــر اجتماعــی -ســاختاری در مقایســه بــا نقــش «طبقــه» در جامعــه معرفــی میکنــد .ایــده
اصلــی در ایــن نظریــه ایــن اســت کــه نقشهــای اجتماعــی و موقعیــت اجتماعــی بــر اســاس «ســن»
اختصــاص مییابنــد .افــراد نقشهــای اجتماعــی مبتنــی بــر ســن را از طریــق فراینــد اجتماعیشــدن
یــاد میگیرنــد .بنابرایــن ،ســن بــه یــک متغیــر طبقهبنــدی بــرای موقعیــت اجتماعــی و بــه بُعــدی از
نابرابــری اجتماعــی تبدیــل میگــردد (رایلــی ،جانســون و فونــر1972 ،؛ رایلــی1987 ،؛ رایلــی و رایلــی،

 1994بــه نقــل از هــاف و پرک-بیــاالس .)12 :2015 ،3نظریهپــردازان قشــربندی ســنی اولیــن کســانی
بودنــد کــه مطــرح کردنــد اعضــای جامعــه بــر طبــق ســن طبقهبنــدی میشــوند ،درســت همانگونــه
کــه بــر اســاس نــژاد ،طبقــه و جنســیت طبقهبنــدی میشــوند (رایلــی ،جانســون و فونــر 1972 ،4بــه
نقــل از هویمــن و کیــاک.)2011 ،5
قشــربندی ســنی یکــی از راههــای محــدود کــردن فرصتهــا و منابــع ســالمندان اســت کــه از طریــق
پیشداوریهــا و تبعیضهــا علیــه ســالمندان در جامعــه اعمــال میشــود .هــر چنــد در برخــی
از کشــورها قوانینــی علیــه تبعیــض ســنی مصــوب شــده اســت امــا در زندگــی روزمــره ،ســالمندان
همچنــان مــورد تبعیــض واقــع میشــوند .هــر چنــد قانــون تبعیــض ســنی در محیــط کار منــع شــده
قانــون بازنشســتگی اجبــاری ســالمندان منــع شــده اســت امــا غالب ـاً شــرکتها ســعی دارنــد نیــروی
جــوان کممــزد را جایگزیــن نیــروی ســالمند پرتجربــه بــا دســتمزد بــاال کننــد و از ایــن طریــق
هزینههــای خــود را کاهــش دهنــد .بــر ایــن اســاس ،ایــن رویکــرد بــر ایــن عقیــده اســت کــه جامعــه
ســرمایهداری بــه منظــور کســب ســود بیشــتر ،ســالمندان را بــه شــهروندان درجــه دوم تبدیــل میکنــد
(اچلــی1982 ،؛ فیلیپســون1982 ،بــه نقــل از مشــونیس .)284 :1397 ،بنابرایــن تبعیــض ســنی بــه ایــن
معناســت کــه ســن و موقعیــت ســنی افــراد وضعیــت نابرابــری را در جامعــه بــرای فــرد رقــم میزنــد.
1- The Age Stratification
2- Riley
3- Hoff and Perek-Białas
4- Riley, Johnson and Foner
5- Hooyman & Kiyak
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نظریــه قشــربندی ســنی بــه مطالعــه گــروه ســنی ســالمندان در ارتبــاط بــا ســایر گروههــای ســنی
و تفاوتهــای موجــود بیــن ایــن قشــر بــا ســایر قشــرها و اینکــه چگونــه جامعــه برحســب ســن بــه
یهایی
افــراد ،فرصتهــا ،نقشهــای اجتماعــی ،حقــوق ،امتیــازات خــاص ،پایــگاه ،قــدرت و شایســتگ 
اختصــاص میدهــد میپــردازد (هیلــر و بــاراو .)2014 ،1بنابرایــن ،همانطــور کــه جوامــع بــر حســب
طبقــه اجتماعــی ،جنســیت و نــژاد طبقهبنــدی میشــوند ،هــر جامعــهای افــراد را بــر اســاس ســن
(کــودک ،جــوان ،میانســال و ســالمند) نیــز دســتهبندی میکنــد .اعضــای گروههــای ســنی مختلــف
از یکدیگــر هــم در مراحــل زندگیشــان (کودکــی ،جوانــی ،میانســالی یــا ســالمندی) متفــاوت هســتند
و هــم در دورههــای تاریخــی و نســلی کــه تجربــه کردهانــد .همــه اینهــا درنهایــت تفاوتهایــی را در
یدهــد (رایلــی،
نحــوه رفتــار ،تفکــر ،ســبک زندگــی و عــادتواره و تاثیرگــذاری بــر جامعــه توضیــح م 
 1971بــه نقــل از هویمــن و کیــاک .)258 :2017 ،بنابرایــن ســن ،مکانیــزم مهمــی بــرای تنظیــم رفتــار
در طــول مســیر زندگــی اســت کــه دسترســی بــه موقعیتهــای قــدرت و بهطورکلــی فرصتهــای
زندگــی را تعییــن میکنــد و درنتیجــه گروههــای ســنی مختلــف دسترســی متفــاوت و متنوعــی بــه
منابــع اجتماعــی دارنــد .دوم ،گروههــای همســنو ســال نقــش مهمــی در رونــد تغییــرات اجتماعــی
ایفــا میکننــد (رایلــی1987 ،بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران .)14 :2005 ،عــاوه بــر همــه اینهــا،
در جامعــه دربــاره هنجارهــای ســنی رفتــاری ،ماننــد هنجارهــای مربــوط بــه نقشهــا و رفتــار مناســب
دربــاره آنچــه کــه اعضــای گروههــای ســنی مختلــف بایــد بــه طــور منطقــی انجــام دهنــد ،بحــث
اینکــه چگونــه مــردم بایــد مبتنــی بــر ســن و سالشــان رفتــار کننــد ،ناشــی میشــود .همــه اینهــا
مثالهایــی از تبعیــض ســنی 2علیــه ســالمندان و نگــرش منفــی نســبت بــه ســالمندی اســت (هویمــن
و کیــاک .)2011 ،بنابرایــن ســالمندان عــاوه بــر تجربههــای نابرابــری طبقاتــی ،جنســیتی و نــژادی،
تعصــب و تبعیــض مبتنــی بــر ســن را نیــز تجربــه میکننــد.
یکــی از ابعــاد دیگــر نظریــه قشــربندی ســنی ،مفهــوم تاخیــر ســاختاری 3اســت .ایــن مفهــوم مبیــن
ســازگار نبــودن ســاختارها بــا تغییــرات جمعیتــی و زندگــی روزمــره افــراد اســت .تاخیــر ســاختاری
زمانــی رخ میدهــد کــه ســاختارهای اجتماعــی نتواننــد بــا تغییــرات جمعیتــی همــگام شــوند (رایلــی،
1- Hillier & Barrow
2- Ageism
3 -Structural lag
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کاهــن و فونــر1994 ، 1بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران .)14 :2005 ،در رابطــه بــا ســالمندان بایــد گفت
کــه علیرغــم افزایــش امیــد زندگــی ،محیطهــای کاری ،موسســات مذهبــی و انجمنهــای داوطلبانــه
بــرای ایجــاد و توســعه امتیازهــا و مزایــا بــرای ســالمندان بــه انــدازه کافــی آمــاده نیســتند درحالــی
کــه جامعــه بــه لحــاظ ســنی منســجم ،چنیــن تاخیرهــای ســاختاری را بــا ایجــاد سیاسـتهایی چــون
گزینههــای شــغلی جدیــد در دوره زندگــی ســالمندی جبــران میکنــد تــا ســاختارهای اجتماعــی بــا
دورههــای زندگــی افــراد بــه انطبــاق برســد (اســتس و دیگــران .)2001 ،یــک نمونــه از راهکارهــای
کاهــش تاخیــر ســاختاری ،فراهمســازی جوامــع دوســتدار ســالمند اســت کــه درنهایــت موجــب بهبــود
کیفیــت زندگــی در تمــام ســنین میشــود .در ایــن زمینــه میتــوان بــه اســتفاده از فنــاوری ،تعامــات
بیننســلی و اصالحــات فیزیکــی و محیطــی بــرای در دســترسپذیری محیــط بــرای همــه ســنین اشــاره
کــرد کــه درنهایــت بــه نفــع همــه گروههــای ســنی اســت و تاخیــر ســاختاری را کاهــش میدهــد
(هویمــن و کیــاک .)259 :2017 ،بنابرایــن همانطــور کــه گفتــه شــد قشــربندی ســنی بــه نابرابریهــا
و تبعیضهــای ســنی و عــدم انطبــاق نظــام اجتماعــی و فرهنگــی بــا ســالمندی برمیگــردد.
رویکرد مسیر زندگی
ایــن دیــدگاه ،ســالمندی را مرحلـهای از چرخــه عمــر بــه شــمار مـیآورد کــه متاثــر از عوامــل تاریخــی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و حتــی محیطزیســتی اســت .ازایــنرو رویکــرد مســیر زندگــی ،ســالمندی را
فقــط بــر ســالمندان بــه منزلــه گروهــی متمایــز تاکیــد داشــتند (گیدنــز و ســاتن .)482 :1395 ،مفهــوم
مســیر زندگــی بــه عنــوان یکــی از قدیمیتریــن چارچوبهــای مفهومــی در سالمندشناســی اجتماعــی،
در توســعه نظریهپــردازی و چارچوبهــای تحلیلــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت (ویکتــور،
 .)49 :2013مســیر زندگــی ،شــامل مجموع ـهای از مراحــل یــا نقشهــای اجتماعــی اســت کــه همــه
افــراد طــی مســیر زندگــی از آن گــذر میکننــد (همــان .)32 :2005 ،مســیر زندگــی یــک چیــز واحــد
نیســت بلکــه از حوزههــای مختلفــی ماننــد تحصیــات ،شــغل و ابعــاد خانوادگــی تشــکیل شــده اســت.
عوامــل مختلفــی چــون تحصیــات ،نــوع شــغل و ویژگیهــای خانوادگــی افــراد بــر مســیر زندگیشــان
تاثیرگــذار اســت (همــان .)50-49 :2013 ،رویکــرد مســیر زندگــی تاکیــد میکنــد کــه در تحلیــل
1 -Riley, Kahn & Fone

] [ Downloaded from populationmag.ir on 2023-01-09

فراینــدی از تولــد تــا مــرگ میدانــد و بدینترتیــب نقطــه مقابــل نظریههــای پیشــین اســت کــه

مفاهیم و رویکردهای نظری در مطالعات ساملندی ،سنخشنایس ،مرور و نقد

95

پدیــده ســالمندی بایــد عوامــل مختلفــی طــی زمــان و مــکان در نظــر گرفتــه شــود .بهعــاوه ،طرفــداران
دیــدگاه مســیر زندگــی اســتدالل میکننــد کــه بــرای فهــم شــرایط کنونــی ســالمندان بایــد نیروهــای
اصلــی و عمــده اجتماعــی و روانشــناختی کــه در طــول دوره زندگــی ســالمندان تاثیرگــذار بودهانــد،
در نظرگرفتــه شــود (اســچولز و دیگــران1099 :2006 ،؛ بنگســتون و دیگــران .)14 :2005 ،بنابرایــن در
ایــن رویکــرد بــر شــکلگیری دوره زندگــی ســالمندی بــه واســطه دورههــای پیشــین زندگــی تاکیــد
میشــود.
پاســوت و بنگســتون ( )17 :1996دربــاره عناصــر اصلــی ایــن رویکــرد بــه چنــد نکتــه اشــاره میکننــد:
 )1ســالمندی از دوره تولــد تــا مــرگ رخ میدهــد؛  )2ســالمندی شــامل فرایندهــای اجتماعــی،
روانشــناختی و بیولوژیکــی اســت و  )3تجربیــات ســالمندی توســط عوامــل تاریخــی گروهــی شــکل
میگیــرد .ایــن اســتداللها بــر تاثیــرات گروههــای تولــد و همسنوســال بــر برســاخت دوره زندگــی
و همچنیــن بــر تجربــه خــود ســالمندی تاکیــد دارد .بــه عنــوان مثــال ،افــراد  70ســالهای کــه در ســال
 1890متولــد شــدهاند از جهــات مختلفــی از افــراد  70ســالهای کــه در دهــه  1930متولــد شــده انــد
متفــاوت هســتند .کشــف تفاوتهــای گروهــی در ســالمندی موجــب تضعیــف ایــن ایــده میشــود کــه
ســالمندی میتوانــد یــک فراینــد جهانــی و بیولوژیکمحــور باشــد کــه در همــه زمانهــا و مکانهــا بــه
روش یکســانی عمــل کنــد .درمقابــل ،ســالمندی بــا توجــه بــه بافتهــای مختلــف اجتماعــی ،فرهنگــی
و تاریخــی ،پدیــدار میشــود (فیلیپســون و بــارس .)75 :2007 ، 1ســالمندی یــک تحربــه همگــن
و ویژگیهــا و خصوصیــات پیــش از ســالمندی همچنــان در طــول مســیر زندگــی دارای تاثیرگــذاری
باالیــی اســت .بنابرایــن مفهومســازی ســالمندی بــه عنــوان تجرب ـهای غیرمتمایــز و یکنواخــت ،ســاده
و بیفایــده اســت (ویکتــور .)5 :2005 ،درواقــع رویکــرد مســیر زندگــی معتقــد اســت کــه ســالمندی
در همــه زمانهــا و مکانهــا بــه شــکل یکســانی تجربــه نمیشــود و تجربــهای اجتماعــی و متفــاوت
اســت.
بــرای درک مســیر زندگــی بایــد بیــن ســه نــوع «زمــان» تمایــز و تفــاوت قائــل شــد« :زمــان فــردی،
زمــان نســلی و زمــان تاریخــی» .زمــان فــردی ،همــان ســن تقویمــی اســت کــه نقشهــا و وظایــف را
مبتنــی بــر فرهنــگ هــر جامعــهای ،تعریــف میکنــد .زمــان نســلی بــه گروههایــی مربــوط اســت
1- Phillipson & Baars
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کــه فــرد بــه آن تعلــق دارد .بــه عنــوان مثــال ،افــرادی کــه بیــن ســالهای  1946و  1962متولــد
شــدهاند بــه نســل بیبیبومرهــا ،اشــاره دارنــد و مفهــوم زمــان تاریخــی کــه بــه تغییــرات اجتماعــی
و رویدادهایــی اشــاره دارد کــه افــراد ،خانوادههــا و اجتماعــات را در طــول زمــان تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد .بــرای مثــال پیشــرفت تکنولوژیکــی و شهرنشــینی ،نظــام خانوادگــی ســنتی را تضعیــف کــرده
اســت (ویدبــورن و ویلیــس2006 ،؛ اپــت 2012 ،بــه نقــل از دارتــه 1و دیگــران .)2016 ،توجــه بــه ایــن
مفاهیــم در رویکــرد تحلیلــی مســیر زندگــی بــا اهمیــت و معنــادار اســت.
دیــدگاه مســیر زندگــی بــر ماهیــت پویــا ،زمینــهای (بســترمند) و فراینــدی ســالمندی بــا تمرکــز
بــر چرخــه زندگــی تاکیــد دارد و تعریــف گســتردهتری از ســالمندی از چشــماندازهای بیولوژیکــی،
اجتماعــی ،روانشــناختی و فرهنگــی ارائــه میدهــد .در ایــن نــگاه ،ســالمندی بــا زمینههــای اجتماعــی،
معانــی فرهنگــی و موقعیــت ســاختاری -اجتماعــی مرتبــط اســت و تجربــه ســالمندی بــر ایــن اســاس
شــکل میگیــرد .همچنیــن براســاس ایــن دیــدگاه ،زمــان ،دوره و گــروه ســنی ،فراینــد ســالمندی
افــراد و گروههــای اجتماعــی را شــکل میدهــد (بنگســتون و آلــن1993 ، 2؛ الــدر و جانســون2002 ، 3
بــه نقــل از بنگســتون و دیگــران14 :2005 ،؛ اســچولز و دیگــران .)1099 :2006 ،گروههــای ســنی
همسنوســال در برســاخت دوره زندگــی و همچنیــن در تجربــه ســالمندی تاثیرگــذار هســتند .بــا ایــن
حــال ،کشــف تفاوتهــا در گروههــای ســنی و نســلی بــه ایــن معناســت کــه ســالمندی ،فراینــد جهانــی
و فراینــد زیســتی یکســان و یکشــکل نیســت کــه در همــه زمانهــا و مکانهــا بــه شــکل واحــدی
مختلــف ،میتوانــد متنــوع باشــد (بونــد و دیگــران .)75 :2007 ،پــس ایــن رویکــرد تنــوع و تفــاوت
تجربــه ســالمندی تاکیــد دارد چــرا کــه مســیر زندگــی هــر یــک از افــراد متفــاوت اســت.
رویکــرد دوره زندگــی میپذیــرد کــه نابرابریهــای ســنی ،جنســیتی و نــژادی در دوره زندگــی ســالمندی
شــدت مییابــد و اغلــب منجــر بــه نابرابریهــای اقتصــادی و بهداشــتی بــرای ســالمندان بــه خصــوص
زنــان ســالمند و افــراد رنگینپوســت میشــود (هویمــن و کیــاک .)10 :2017 ،در ایــن رویکــرد،
فهــم وقایــع و تجربیــات ســنین ســالمندی و اواخــر نیازمنــد برگشــت بــه عقــب بــرای فهــم چگونگــی
شــرایط زندگــی و عوامــل تعیینکننــده آن اســت (دوح .)24 :2017 ، 4ایــن رویکــرد چارچوبــی فراهــم
1- Darteh
2- Allen
3- Johnson
4- Doh
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میکنــد بــرای فهــم اینکــه چگونــه بهزیســتی و ســامت افــراد در دوره زندگــی ســالمندی تحــت تاثیــر
عوامــل فــردی و اجتماعــی طــی گــذر زمــان و مســیر زندگــی قــرار میگیــرد (کندیــگ و دیگــران،1
51 :2016؛ دوح .)29-28 :2017 ،بــر اســاس ایــن رویکــرد ،ســالمندی محصــول تاریــخ زندگــی فــردی
و اجتماعــی اســت .ســالمندی مرحلــه جداگان ـهای از زندگــی شــخص نیســت ،بلکــه مرحل ـهای اســت
کــه نشــاندهنده انباشــت تجربــه زندگــی و شــرایط زندگــی اســت .مبتنــی بــر ایــن نظــرگاه ،تحلیــل
مســئله ســالمندی تنهــا نیازمنــد تحلیــل وضعیــت امــروز ســالمندان نیســت ،بلکــه گذشــته ســالمندان
طــی مراحــل گوناگــون زندگــی و ســبک زندگــی آنهــا در دورههــای مختلــف ســنی در وضعیــت امــروز
ســالمندان بســیار تعیینکننــده اســت.
اقتصاد سیاسی سالمندی
رویکــرد نظــری دیگــر در پارادایــم انتقــادی ،رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی   اســت کــه بــر نیروهــا
2

و فرایندهــای ســاختاری تاکیــد دارد (اســتس .)1 :2001 ،رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی بــه
پیشــگامی مطالعــات اســتس ،یکــی از تاثیرگذارتریــن تئوریهــای موجــود در سالمندشناســی انتقــادی
اســت کــه در پــی فهــم موقعیــت و جایــگاه ســالمندان و تجربــه ســالمندی در جامعــه ســرمایهداری
پیشــرفته اســت (اســتس و دیگــران .)2003 ،از منظــر ایــن رویکــرد ،کنــش متقابــل نیروهــای اقتصــادی
و سیاســی اســت کــه نحــوه تخصیــص منابــع اجتماعــی را در جامعــه مشــخص میکنــد .همچنیــن از
ســالمندان را در جامعــه درک کــرد (بنگســتون و دیگــران .)1997 ،مبتنــی بــر ایــن نظریــه ،نابرابریهای
موجــود در دوران ســالمندی از آن دســته نیروهــای اقتصــادی و سیاســی نشــات میگیــرد کــه از
رهگــذر سیاســتهای اجتماعــی نابرابــر ،ســالمندان را بــه حاشــیه جامعــه ســوق میدهنــد .گاهــی
سیاس ـتهای اجتماعــی و رفاهــی بــه جــای حــذف یــا بــه حداقــل رســاندن نابرابریهــای اجتماعــی،
آنهــا را تــداوم میبخشــند (اســتریت.)2007 ،
رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی از نقــش دولــت و ســرمایهداری در طردشــدگی و بــه حاشــیه
راندگــی ســالمندان ســخن میگویــد .ایــن نظریــه بــر نقــش نظــام اقتصــادی و سیاســی در ایجــاد و
بازتولیــد نابرابــری و ترتیبــات قــدرت حاکــم در جامعــه تکیــه دارد .سیاســت اجتماعــی در زمینههایــی
1- Kendig & Nazroo
2- Political economy of Ageing
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چــون درآمــد ،بهداشــت و تامیــن اجتماعــی ،پیامــد مبــارزه اجتماعــی ،تضادهــا و روابــط قــدرت
اســت (مینکلــر و اســتیس 1991 ،بــه نقــل از گیدنــز و ســاتن .)483 :1395 ،ایــن رویکــرد یــک
چارچــوب تحلیلــی چندســطحی اســت کــه هدفــش کشــف ماهیــت اجتماعــی و ســاختاری ســالمندی
اســت (اســتس .)1 :2001 ،عــاوهبــر ایــن ،رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی بــه روابــط بیــن
ابعــاد اجتماعــی (ســطح کالن) ،1ســازمانی و نهــادی (ســطح میانــی) 2و ابعــاد فــردی (ســطح خــرد)  3
ســالمندی میپــردازد (اســتس.)1 :2001 ،
اواخــر دهــه  1970و اوایــل دهــه  1980بــود کــه دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ســالمندی در جامعهشناســی
مطــرح شــد .تاونســند )1981( 4بــر ایــن عقیــده بــود کــه ســالمندان تحــت تاثیــر شــکلهایی از
وابســتگی ســاختاری قــرار دارنــد کــه از طریــق بازنشســتگی اجبــاری ،فقــر و محــدود شــدن نقشهــای
اجتماعــی ایجــاد شــده و از دهــه  1990بــا آگاهــی از گســترش نابرابــری بیــن مســتمریبگیران وابســته
بــه مزایــای رفاهــی و کســانی کــه بــه حقــوق بازنشســتگی و پسانــداز دسترســی داشــتند ،توســعه پیــدا
کــردهاســت (فیلیپســون و اســچارف .)2004 ، 5وابســتگی ســاختاری تنهــا بــه حــوزه اقتصــادی محــدود
نمیشــود بلکــه بــه فرایندهــای اجتماعــی نیــز نفــوذ میکنــد .تاونســند ( )1986اســتدالل کــرد کــه
ارتبــاط ســن بــا ضعــف و وابســتگی نــه تنهــا نشــاندهنده موقعیــت ســالمندان اســت ،بلکــه همچنیــن
محرومیــت و طــرد ســالمندان از شــکلهای گوناگــون مشــارکت اجتماعــی را نیــز تصدیــق و توجیــه
میکنــد (هیگــس و جونــز .)21-20 :2009 ،افــراد ســالمند بــه دلیــل قوانیــن بازنشســتگی ،از برخــی

جمعــی ،تــا حــد زیــادی کاهــش مییابــد .کنارگــذاری یــا نادیدهانــگاری ســالمندان بــا فقــدان ارزش
اجتماعــی آنهــا توضیــح داده میشــود کــه حاصــل نابرابریهــای توزیــع قــدرت و سیاسـتهای نهــادی
ماننــد بازنشســتگی اســت کــه درنهایــت موجــب وابســتگی و آســیبپذیری اقتصــادی و اجتماعــی
ســالمندان میشــود (ویکتــور .)49-48 :2013 ،مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،اســپیتزر ( )1980تحلیلــی
رادیــکال از ســالمندی ارائــه میدهــد .اســپیتزر ،بــه پیــروی از مارکــس ،میگویــد جامعــه ســرمایهداری
تمرکــز مفرطــی بــر کســب ســود و منفعــت مالــی دارد ،بــه همیــن دلیــل فرهنــگ ســرمایهداری هــر
1- Macrolevel
2- Mesolevel
3-Microlevel
4- Townsend
5- Phillipson & Scharf
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از فعالیتهــای اجتماعــی کنــار گذاشــته میشــوند و عم ـ ً
ا مشــارکت اجتماعــی آنهــا در فعالیتهــای
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قشــری را کــه از لحــاظ اقتصــادی چنــدان مولــد نیســت ،بـیارج میکنــد .مبتنــی بــر ایــن رویکــرد ،بــا

توجــه بــه اینکــه اغلــب ســالمندان کار نمیکننــد و عمدتـ ٌا بــه حقــوق بازنشســتگی و ســایر کمکهــای
دولتــی وابســته هســتند ،بــاری ســنگین بــر دوش دولتهــا بــه شــمار میآینــد و در نتیجــه بســیاری
از مــردم معمــوالً بــه ســالمندان بــا دیــد منفــی مینگرنــد و آنهــا را بــه حاشــیه جامعــه میراننــد
(مشــونیس .)289 :1397 ،بنابرایــن براســاس ایــن دیــدگاه ،ســالمندان بـیارزش تلقــی میشــوند ،چــرا
کــه آنهــا دیگــر از نظــر اقتصــادی مولــد نیســتند.

در ایــن رویکــرد ،ایدئولــوژی ،عنصــر کلیــدی در تعریــف مســئله ســالمندی و تعیینکننــده
سیاس ـتهای مربــوط بــه ســالمندی در جامعــه اســت .ایدئولــوژی هــر جامع ـهای اســت کــه مشــخص
میکنــد ،سیاس ـتهای اجتماعــی چگونــه بــر ســالمندی در جامعــه تأکیــد میکننــد (اســتس:2001 ،
 .)1مالحظــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه مســئله ســالمندی در سیاسـتهای دولــت چگونــه بازنمایــی
میشــود (اســتس .)2 :1979 ،اقتصــاد سیاســی ســالمندی ،چشــماندازی اســت کــه تعامــل بیــن
سیاســتهای دولــت ،اقتصــاد و ســالمندی را نشــان میدهــد (فیلیپســون1982 ،؛ واکــر 1981 ،بــه
تهایی
نقــل از دیویدســون .)233 :2013 ،براســاس ایــن دیــدگاه ،موقعیــت ســالمندان از طریــق سیاسـ 
چــون ســن بازنشســتگی ،مزایــای ویــژه بــرای ســالمندان و بهطورکلــی سیاسـتهای ســالمندی ســاخته
میشــود .مســئله اصلــی ،وابســتگی ســاختاری اســت کــه از ایــن طریــق وابســتگی را میتــوان برحســب
رابطــه بیــن گــروه وابســته و بــازار کار درک کــرد .محرومیــت افــراد ســالمند از بــازار کار اکثــر آنهــا را
مفهــوم مرکــزی دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ،همیــن مفهوم وابســتگی ســاختاری اســت (تاونســند.)1981 ،
ایــن رویکــرد اســتدالل میکنــد ،درک موقعیــت وابســته گروههایــی چــون ســالمندان ،نیازمنــد درک
ماهیــت بــه لحــاظ اجتماعــی برســاخته ایــن موقعیــت اســت .وابســتگی بــه عنــوان یــک برســاخته
اجتماعــی مالحظــه میشــود کــه برحســب روابــط بیــن گــروه وابســته ،در اینجــا یعنــی ســالمندان،
ســرمایهداری و دولــت ،بهتــر قابــل درک اســت .سیاســتهای تامیــن اجتماعــی ،بازنشســتگی و
مســتمری ســالمندی اهمیــت خاصــی در ایــن دیــدگاه دارنــد زیــرا سیاس ـتهای بازنشســتگی طــول
زندگــی شــغلی را تعییــن میکننــد و موقعیــت وابســتهای را بــرای مراحــل خاصــی چــون بازنشســتگی
در نظــر میگیرنــد .درنتیجـ ِهمحرومیــت اجتماعــی ســالمندان از بــازار کار و وابســتگی آنهــا بــه حقــوق
بازنشســتگی بــه عنــوان منبــع درآمــد ،ســالمندان محرومیــت اجتماعــی بیشــتری از جملــه فقــر ،کاهش
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بــرای درآمــد بــه دولــت وابســته میکنــد (تاونســند 1981 ،بــه نقــل از دیویدســون.)234 :2013 ،
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درآمــد ،کاهــش مشــارکت اجتماعــی ،نهادینهســازی و انــزوای اجتماعــی تجربــه میکننــد (ویکتــور،
 .)28 :2005از نظــر تاونســند ( )1981نــه تنهــا بازنشســتگی نشــانه خــروج و عقبنشــینی از بــازار
کار رســمی اســت بلکــه نشــاندهنده وابســتگی بــه یــک درآمــد جایگزینــی اســت کــه ایــن درآمــد
اغلــب توســط دولــت تامیــن میشــود .ایــن رویکــرد نقــش سیاســت اجتماعــی را در شــکلگیری
نوعــی وابســتگی نشــان میدهــد کــه بســیاری از ســالمندان دچــارش میشــوند (هیگــس و جونــز،
 .)19 :2009بــر ایــن اســاس رویکــرد اقتصــاد سیاســی بــر ایــن عقیــده اســتوار اســت کــه ســالمندی
نــه بــا گاهنــگاری یــا کرونولــوژی 1نــه بــا بیولــوژی تعریــف میشــود بلکــه بــا رابطــه بیــن ســالمندان
و ابزارهــای تولیــد بهطورکلــی و سیاســت اجتماعــی بهطــور خــاص تعریــف میشــود .جامع ـهای کــه
نهادهــا ،قوانیــن و سیاســتهایی را ایجــاد میکنــد کــه در آن بســتر ،ســالمندی تعریــف میشــود و
تجربــه ســالمندی زمینهمنــد میشــود (ویکتــور.)27 :2005 ،
عــاوه بــر ایــن ،رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی تــاش دارد تــا تأثیــر نیروهــای ســاختاری
اجتماعــی را بــر موقعیــت ســالمندان نشــان دهــد و برســاخت اجتماعــی ســالمندی را بـه عنــوان یــک
مشــکل عمومــی توضیــح دهــد .تمرکــز دیگــر دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ســالمندی ایــن اســت کــه
چگونــه تبعیــض ســنی از طریــق اعمــال سیاســتهای اجتماعــی برســاخت و بازتولیــد میشــود و
چگونــه بــر بهزیســتی و رفــاه ســالمندان تاثیــر میگــذارد (بایــزوی .)1995 ،2ایــن نظریــه موضوعاتــی
را بررســی میکنــد کــه زندگــی ســالمندان تحــت تأثیــر تغییــر ســاختارهای اجتماعــی قــرار میگیــرد.
چگونــه تصمیــم میگیــرد منابــع بــه چــه کســانی تعلــق بگیــرد و یــا بــه چــه کســانی تعلــق نگیــرد.
بــرایمثــال ،دولــت بــه بازنشســتهها کمتــر از نیروهــای کار فعــال ،حقــوق و مزایــا میدهــد و بــا
تصویــب قوانیــن مختلــف نیــز اجــازه کار بعــد از بازنشســتگی را بــه ســالمندان نمیدهــد و از ایــن
طریــق ،ســالمندان را در جایــگاه اقتصــادی پایینتــری در جامعــه نگــه مــیدارد (اســتس.)1979 ،
بنابرایــن ایــن نظریــه بــه اهمیــت دولــت در تعریــف و تجربــه ســالمندی اشــاره میکنــد .اســتس
( )2001بــرای اهمیــت دولــت در تعریــف و تجربــه ســالمندی اســتدالل میکنــد زیــرا الــف) دولــت در
توزیــع قــدرت و منابــع مهــم اســت؛ ب) دولــت در روابــط بیــن گروههــای اجتماعــی مختلــف بــه منظــور
میانجیگــری دخالــت میکنــد ،و ج) دولــت بــرای بهبــود شــرایطی کــه ثبــات و انســجام کلــی جامعــه
1- Chronology
2- Bytheway
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بــرای نمونــه برخــی از نظریهپــردازان در ایــن رویکــرد بــه ایــن مســئله نــگاه میکننــد کــه دولــت
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را تهدیــد میکنــد ،مداخلــه میکنــد .از ایــن دیــدگاه ،ســالمندان بــه عنــوان گروهــی مجــزا از بســتر
اجتماعــی وســیعتر دیــده نمیشــوند ،بلکــه بــه عنــوان بخــش جداییناپذیــر هــر چنــد حاشــیهای
جامعــه دیــده میشــوند .ســرمایهداری و دولــت بــا هــم ،ســالمندان را بــه حاشــیه میبرنــد و بــر آنهــا
تســلط پیــدا میکننــد (واکــر .)1999 ،بــا ایــن حــال ،در ایــن دیــدگاه ،ســالمندان را نمیتــوان در انــزوا
از جامعـهای کــه در آن مســتقر هســتند ،تحلیــل کــرد (ویکتــور .)28-27 :2005 ،ایــن رویکــرد توضیــح
میدهــد کــه چگونــه تعامــل نیروهــای اقتصــادی و سیاســی تعییــن میکنــد کــه منابــع اجتماعــی
بــا چــه ســازوکاری اختصــاص داده شــود و اینکــه چگونــه تغییــرات در رفتــار و موقعیــت ســالمندان
میتوانــد بــا بررســی سیاسـتهای عمومــی ،روندهــای اقتصــادی و عوامــل ســاختاری و اجتماعــی درک
شــود (واکــر1999 ،1؛ اســتس2001 ،؛ تاونســند 1981 ،2بــه نقــل از هیگــس و جونــز.)19 :2009 ،
از دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ،ســالمندان بــه دلیــل اینکــه در اقتصــاد کالن کشــور ،جــزء نیــروی کار
محســوب نمیشــوند و بــرای دولــت هزین ـهزا هســتند ،بــهعنــوان بخــش حاشــیهای جامعــه در نظــر
گرفتــه میشــوند (واکــر  .)1999ســالمندان اغلــب بــهعنــوان انســانهای ســربار ،منفعــل و وابســته
بازنمایــی میشــوند .دراینراســتا ،رویکــرد اقتصــاد سیاســی ســالمندی بــه روشهایــی توجــه دارد کــه
نظــام رفاهــی ،ســالمندی را بــه موقعیــت وابســته تبدیــل میکنــد (تاونســند.)2007 ،
از ایــن دیــدگاه ،بــازار کار یکــی از مهمتریــن حوزههــای کنارگــذاری و طردشــدگی ســالمندان اســت
(الــکاک و دیگــران .)293 :1391 ،مقــررات ســنی بــرای بازنشســتگی خــود نوعــی تبعیــض ســنی اســت.
محرومیــت اجتماعــی بیشــتری را تجربــهکننــد (ویکتــور .)28 :2005 ،بنابرایــن ،فقــر و وابســتگی
دوران ســالمندی ،نــه بــهواســطه گــذر زمــان ،بلکــه بــا تأثیرپذیــری از ســاختارهای اجتماعــی ســن و
از طریــق نهادهــا و سیاســتهای اجتماعــی تعییــن میشــوند (واکــر .)1981 ،بنابرایــن سیاســتهای
تامیــن اجتماعــی دولــت ،مقــررات بازنشســتگی و مســتمری بازنشســتگی و مســاعدتهای ســالمندی
و تبعیضهــای ســنی در بــازار کار در دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ســالمندی اهمیــت خاصــی دارنــد و
توزیــع نابرابــر منابــع و تبعیضهــای ســنی ،میتوانــد بــه تثبیــت و حتــی تشــدید نابرابــری در بیــن
ســالمندان منتهــی شــود.
1- Walker
2- Townsend
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سالمندی در پارادایم فمینیستی
ســن و ســال یکــی از ابعــاد مهــم قشــربندی و نابرابــری اســت کــه بــا ابعــاد دیگــر نابرابــری چــون
جنســیت ترکیــب میشــود .اتخــاذ لنــز جنســیتی بــه ســالمندی در دهــه  1990بیشــتر رایــج بــود ،امــا
بهتدریــج بینشهــای فمینیســتی بــا بررســی تالقـی جنســیت بــا ســن ،طبقــه ،نــژاد ،قومیــت و دیگــر
مولفههــای ســاختاری ،تنــوع تجربــه ســالمندی را مطــرح و تــاش کردنــد تــا گســتره نابرابریهــای
ســاختاری را کــه ســالمندان در اواخــر عمــر و زندگــی ســالمندی تجربــه میکننــد ،نشــاندهنــد (آربــر
و گیــن1991 ،؛ آربــر و گیــن1995 ،؛ اســتس 1991 ،بــه نقــل از دیویدســون .)235 :2013 ،روایــت
ســالمندی را در پارادایــم فمینیســتی میتــوان بــا دو لنــز جنســیتی و لنــز تالقــی ارائــه کــرد.
لنز جنسیتی

نظریههــای فمینیســتی در حــوزه ســالمندی از ایــن نقطــه آغــاز میکننــد کــه زندگــی ســالمندی،
زنــان و مــردان را بهطــور یکســان متأثــر نمیســازد و ســالمندی برحســب جنســیت بــه گونــهای
متفاوتــی تجربــه میشــود .بنابرایــن ســالمندی پدیــدهای جنســیتی اســت .سالمندشناســی فمینیســتی
بــر روابــط قــدرت و ســتمهای وارد شــده در طــول زندگــی بــر زنــان ســالمند تاکیــد میکنــد.
نظریههــای فمینیســتی ســالمندی معتقدنــد کــه جنســیت بایــد در تحلیــل اجتماعــی ســالمندی مــورد
بررســی قــرار گیــرد .ایــن نظریههــا ،جنســیت را بــه عنــوان یــک اصــل ســازماندهنده بــرای زندگــی
یگیرنــد کــه تجربــه ســالمندی را اغلــب بــه شــکل
اجتماعــی در طــول عمــر و مســیر زندگــی در نظــر م 
تئوریهــای فمینیســتی ســالمندی ،عــدم حضــور زنــان در نظریهپــردازی ســنتی در مــورد ســن و
ســالمندی را مــورد نقــد قــرار میدهنــد (برونــه1998 ، 3؛ بلیزنــر1993 ،4؛ کاالســانتی1999 ،؛ رای،5
1996بــه نقــل از فیلیپــس و دیگــران .)2010 ،تئوریهــای فمینیســتی ســالمندی ،تفــاوت دسترســی
بــه منابــع مالــی ،ســامت و منابــع مراقبتــی را بررســی میکننــد کــه تجربــه ســالمندی را بــرای زنــان
و مــردان متمایــز میکنــد .زنــان بــهعنــوان بخشــی از مســئولیتهای خانوادگــی و خویشــاوندی ،بــار
مراقبــت از ســالمندان را بـه شــکل غیررســمی بهعهــده دارنــد ،یــا بـه عنــوان مراقبتکننــده و پرســتار
1- Calasanti
2- McMullen
3- Browne
4- Blieszner
5-Ray
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مراقبتهــای بهداشــتی و اجتماعــی ،در نهادهــای رســمی کار میکننــد (آربــر و گیــن 1995 ،بــه نقــل
از هیگــس و جونــز .)58 :2009 ،بنابرایــن جنســیت بــر تجربــه ســالمندی بــه شــکلهای مختلفــی
تاثیــر میگــذارد و موقعیــت زندگــی زنــان طــی مســیر زندگــی بــر تجربــه ســالمندی آنهــا بســیار
تاثیرگــذار اســت.
لنز تالقی
ایــن رویکــرد بــر ایــن بــاور اســت کــه ســن بایــد از طریــق لنزهــای تالقــی بررســی شــود (گیلــرد و
1

هیگــس .)30 :2015 ،2طبقــه اجتماعــی ،جنســیت ،قومیــت ،ناتوانــی و ســن باعــث ایجــاد نابرابــری
در دسترســی بــه منابــع مالــی و ســایر اشــکال قــدرت و نابرابــری میشــود (پرایــس و لیوســی،3
 .)306 :2015تجربــه ســالمندی از ترکیبــی از هویتهــای مبتنــی بــر طبقــه ،جنســیت و قومیــت و
دیگــر مولفههــای ســاختاری متاثــر میشــود و درنتیجــه جامعهشناســان ســالمندی بایــد ایدههــای
تقاطعــی را در تحلیلهــای اجتماعــی در نظــر بگیرنــد (ویکتــور .)49 :2013 ،ایــن رویکــرد نشــان
میدهــد کــه تالقــی ســن و جنســیت ،نــژاد ،طبقــه ،قومیــت ،توانایــی جســمانی یــا معلولیــت اســت کــه
بــه تبعیــض و نابرابــری مضاعفــی منتهــی میشــود .مبتنــی بــر ایــن رویکــرد بایــد گفــت تبعیــض تنهــا
از طریــق ســن ایجــاد نمیشــود بلکــه بایــد بــه تالقــی ســن بــا مولفههــای دیگــری چــون جنســیت،
طبقــه ،نــژاد و مولفههایــی ازیــن قبیــل توجــه داشــت (آیالــون و تس-رومــر .)8 :2018 ،4بنابرایــن
مبتنــی بــر سنوســال ،گاه بــا تبعیــض جنســیتی ،طبقاتــی ،نــژادی و قومیتــی نیــز مواجــه میشــوند
بپذیری و محرومیــت
و درنهایــت نظامهــای قــدرت متقاطــع و چندگانــه منجــر بــه افزایــش آســی 
مضاعــف ســالمندان میگــردد.

1- Intersectionality
2- Gilleard and Higgs
3- Price and Livsey
4- Ayalon and Tesch-Romer
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سالمندی در پارادایم پست مدرن
نظریهپــردازان پســتمدرن بــر آن هســتند تــا بــا ساختارشــکنی جنســیتی واقعیتهــا ،ســن را بــه
عنــوان یــک امــر ســیال و متکثــر مشــاهده کننــد و خــود را بــه گفتمــان پزشــکی کــه بــر ضعــف
و ناتوانیهــای ســالمندی تأکیــد میکنــد ،محــدود نســازند (پــاول و هیندریکــس.)91 :2009 ،
رویکردهــای پســتمدرن همچنیــن بــر اهمیــت بررســی و تحلیــل موقعیــت و نقــش ســالمندان در
فرهنــگ و جامعــه معاصــر اشــاره دارنــد ،زیــرا نقشهــای ســنی ســیالتر میشــوند (لونســتین و
کاتــز .)197 :2010 ،عــاوه بــر اینهــا ،امــروزه ســالمندان بــه گروههــای مصرفکننــده پیوســتهاند.
نمونـهای از فرهنــگ مصــرف در بیــن ســالمندان ،جراحیهــای زیبایــی ســالمندان اســت .ســالمندان بــا
ایــن کار بــا چالشهــای هویتــی س ـنمحور مواجــه میشــوند و در هویــت شــخصی خــود بازاندیشــی
میکننــد (گیلیــرد .)1996 ،1فیدرســتون و هــپورث )1998( 2ظهــور فناوریهــای جدیــد پزشــکی
را بــه عنــوان وســیلهای بــرای گســترش شــادابی و گشــایش فرصتهــای جدیــد بــرای ســالمندان بــه
منظــور مشــارکت در انتخــاب ســبکهای زندگــی متنــوع میبیننــد .از ایــن منظــر ،پســتمدرنیته
چیــزی نیســت کــه از آن ترســید ،بلکــه ترکیبــی از تکنولــوژی پساانســانی اســت و فرهنــگ ابزارهایــی را
بــرای رهایــی ســالمندان از مفاهیــم طبیعتگرایانــه ســالمندی بیولوژیــک پیشــنهاد میدهــد (هیگــس
و جونــز .)61-60 :2009 ،فیدرســتون و هــپورث ( )1991بــا طــرح نظریــه «ماســک ســالمندی»
بــر ایــن باورنــد کــه تغییــر قیافــه و ظاهــر ،راهحلــی اســت کــه افــراد بــه منظــور مخفــی کــردن
در ایــن رویکــرد ســالمندی ،چندالیــه و ســیال در نظــر گرفتــه میشــود و بــر خلــق تجربههــای متنــوع
ســالمندی تاکیــد میگــردد.
بحث نهایی
همانطــور کــه در ایــن مقالــه نشــان داده شــد ،بــه پدیــده ســالمندی میتــوان از رویکردهــای مختلفــی
نــگاه کــرد .همیــن موجــب شــده اســت کــه مطالعــات ســالمندی رنگوبــوی یکســانی نداشــته باشــند .از
دل گفتمانهــای مختلــف ،جهــان متفــاوت درک میشــود و پارادایــم فکــری مســلط ،هستیشناســی
و روششناســی خــاص خــودش را بــه وجــود مـیآورد .مــرور مطالعــات ســالمندی بیانگــر آن اســت کــه
1- Gilleard
2- Featherstone & Hepworth
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خوانــش جامعهشــناختی ســالمندی و سالمندشــدگی در معــرض دیدگاههــای مختلــف بــوده اســت؛
از دیدگاههــای خوشبینانــه بــه ســالمندی گرفتــه تــا دیدگاههــای بدبینانــه .برخــی از پژوهشهــا
ســالمندان را قربانیــان جامعــهای در نظــر میگیرنــد کــه آنهــا را از خــود رانــده اســت و یــا وابســته
بارشــان م ـیآورد .برخــی دیگــر از پژوهشهــا ســالمندان را افــرادی فعــال و پرجنبوجــوش توصیــف
میکننــد (کارادک .)159 :1391 ،ایــن چشــماندازهای نظــری گوناگــون حکایــت دارد از ناهمگونــی
قشــر ســالمندان و تنــوع واقعیــت ســالمندی و اشــکال گوناگــون سالمندشــدگی .علیرغــم اینکــه
ســالمندی میتوانــد بــرای برخــی تــوأم بــا فعالیــت و رضایــت باشــد ،بــرای برخــی نیــز ســالمندی تــوأم
بــا وابســتگی و خانهنشــینی اســت و درنهایــت بــرای برخــی تــوأم بــا فقــر و وابســتگی .همـه اینهــا بــه
اتخــاذ رویکــرد نظــری پژوهــش برمیگــردد .هــر پژوهشــی بــا توجــه بــه اتخــاذ رویکــرد نظــری ،نــگاه
خــود را بــه ســوی برخــی از واقعیتهــا معطــوف میکنــد درحالــی کــه برخــی دیگــر از واقعیتهــا
را در تاریکــی باقــی میگــذارد (همــان .)160 :بنابرایــن انتخــاب رویکــرد نظــری در پژوهــش بســیار
مهــم اســت .مــدل تحلیلــی هــر یــک از ایــن چش ـماندازهای نظــری را میتــوان در قالــب مــدل زیــر
ترســیم کــرد:
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همانطــور کــه در ایــن مقالــه تشــریح شــد ،چش ـماندازهای نظــری ســالمندی از نظریههایــی کــه بــر
مســائل فــردی بــه ویــژه فعالیــت و رضایــت از زندگــی ســالمندان تمرکــز دارنــد تــا نظریههایــی کــه
بــر عوامــل ســاختاری تعیینکننــده موقعیــت زندگــی ســالمندان تاکیــد دارنــد ،متغیــر هســتند .هــر
یــک از چشــماندازهای نظــری ،مــدل تحلیلــی متفاوتــی از ســالمندی دارنــد .چشــماندازهای نظــری
کارکردگرایانــه ،تحلیلــی محافظهکارانــه و کارکــردی از ســالمندی ارائــه میدهنــد .ســالمندی در ایــن
دیــدگاه ،ســالمندی منفعــل ،ناتــوان ،حاشــیه نشــین ،طردشــده ،یــک شــکل و کلیشــه ای اســت .ایــن
چشـمانداز نظــری ،دوره زندگــی ســالمندی را در جامعــه ،دوره ناتوانــی ،بــدون کارکــرد و کــم کارکــرد و
غیرمولــد ،میدانــد و بــر کارکردهــای ســالمندان در جامعــه تاکیــد میکنــد .در ایــن رویکــرد ،تحلیــل
کلیشــهای از ســالمندی ارائــه میشــود و از تفاوتهــا و تضادهــا غفلــت میشــود.
محصــول چش ـمانداز نظــری کنــش متقابــل نمادیــن از تحلیــل ســالمندی ،ســالمندی فعــال ،مولــد،
موفــق ،رضایــت بخــش و ســالمندی مثبــت اســت .ایــن رویکــرد بــر فعالیــت ،مشــارکت و تعامــات
اجتماعــی ســالمندان در جامعــه و همچنیــن عاملیــت ،تاثیرگــذاری و هویــت ســالمندان در زندگــی
روزمــره تاکیــد دارد .ایــن رویکــرد نیــز از مالحظــه تفــاوت هــا و تضادهــا چشــم پوشــیمی کنــد و
تحلیلــی فردگرایانــه و بــه دور از تحلیــل هــای ســاختاری از ســالمندی ارائــه میدهــد .در ایــن میــان،
چشــم انــداز نظــری انتقــادی اســت کــه تحلیــل ســاختاری و کالن محــور از ســالمندی ارائــه میدهــد.
در ایــن چشــم انــداز ،تحلیــل ســالمندی مبتنــی بــر مســیر زندگــی مــورد نظــر اســت و درنتیجــه بــر
همچنیــن بــر نقــش سیاسـتهای اجتماعــی و رفاهــی دولــت هــا در تحلیــل پدیــده ســالمندی متمرکــز
اســت و در ایــن زمینــه از طردشــدگی و بــه حاشــیه راندگــی ســالمندان در نظــام رفاهــی بحــث میکنــد.
چش ـمانداز نظــری فمینیســتی نیــز تحلیــل جنســیتی از ســالمندی ارائــه مــی دهــد بــه نحــوی کــه
عــاوه بــر قشــربندی ســنی ،مــی تــوان از قشــربندی جنســیتی صحبــت کــرد .در واقــع ســالمندان
عــاوه بــر اینکــه در معــرض تبعیضهــای ســنی قــرار دارنــد ،از تبعیضهــای ســنی جنســیتی نیــز رنـج         
میبرنــد .امــا عــاوه بــر تبعیضهــای ســنی جنســیتی بایســتی بــه تالقــی ســن و جنســیت بــا ســایر
مولفههــای نابرابــری ماننــد طبقــه ،معلولیــت ،قومیــت و نــژاد نیــز توجــه داشــت .درنهایــت روایــت
چش ـمانداز نظــری پســت مــدرن از ســالمندی ،ســالمندی چندالیــه ،تغییرپذیــر و ســیال از ســالمندی
اســت؛ بــه نحــوی کــه میتــوان از ســالمندی ســیال و همچنیــن ســالمندی متکثــر صحبــت کــرد .در
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ایــن رویکــرد هویــت ،ســبک زندگــی و تمایــز ســالمندان از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت.
بــه هــر یــک از ایــن پارادایمهــای نظــری انتقاداتــی وارد اســت کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره                     
میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه تاکیــد ضمنــی کارکردگرایــی بــر نظــم اجتماعــی ،تعــادل و حفــظ

وضعیــت موجــود اســت ،از ایــن رو ،دیدگاههــای کارکردگرایانــه ســالمندی ،اساســاً محافظهکارانــه
بــه نظــر میرســند .همچنیــن در نظریــه هــای ســالمندی بــا قرائــت کارکردگرایانــه ،قــدرت افــراد
بــرای تاثیرگــذاری بــر محیــط اجتماعــی شــان بســیار محــدود و بــه عنــوان بازیگــران اجتماعــی منفعــل
تلقــی مــی شــود (آرونــی و مینچلــو 1992،بــه نقــل از ویکتــور .)2005 ،عــاوه بــر ایــن ،کارکردگرایــان
بررســی نکردنــد کــه چگونــه عواملــی ماننــد طبقــه و منابــع مــادی ســالمندان ممکــن اســت فرصــت
تعامــات اجتماعــی را ارتقــاء دهنــد یــا محــدود کننــد (ویکتــور .)48 :2013 ،در ایــن رهیافــت نظــری،
عواملــی کــه بــه تضــاد و تفکیــک منجــر میشــوند و همچنیــن تفاوتهــا و نابرابریهــای مبتنــی بــر
طبقــه ،نــژاد و جنســیت نادیــده گرفتــه میشــود .بــرای مثــال در ایــن زمینــه ،بــه نظریــه رهایــی
از تعهــد ایــن انتقــاد وارد شــده اســت کــه تاثیــر عوامــل اجتماعــی ماننــد جنســیت ،وضعیــت شــغلی
یــا خانوادگــی ،قومیــت یــا طبقــه را نادیــده میگیــرد (هــاف و پــرک بیــاالس .)12 :2015 ،در ایــن
زمینــه هاچشــلید )1975( 1نیــز مطــرح مــی کنــد کــه ایــن نظریــه مســائل مربــوط بــه قــدرت را نادیــده
میگیــرد (هیگــس و جونــز .)19 :2009 ،نقــد دیگــر ایــن اســت کــه ایــن نظریــه کلیش ـههای رایــج
را بدیهــی میانــگارد؛ اینکــه دوره ســالمندی ،دوره ضعــف و بیمــاری و وابســتگی اســت درحالــی کــه
از قابلیــت تعمیــم پذیــری برخــوردار نیســت؛ هرچنــد بســیاری از ســالمندان ممکــن اســت از تعامــات
و فعالیتهــای اجتماعیشــان کنارهگیــری کننــد ،امــا بســیاری نیــز ایــن گونــه نیســتند (بنگســتون و
دیگــران .)2005 ،ایــن دیــدگاه ،تنــوع ،خالقیــت و انــواع فعالیتهایــی را کــه بســیاری از ســالمندان در
دوران ســالمندی تجربــه میکننــد ،توضیــح نمیدهــد.
انتقــاد دیگــر بــه مردمحــور بــودن ایــن نظریــه اســت؛ شــاید بــه ایــن دلیــل کــه زنــان در آن دوره کمتــر
در اشــتغال طوالنــی مــدت بودنــد و حــس انفصــال ناشــی از بازنشســتگی را تجربــه نمیکردنــد .بنابرایــن،
ایــن تئــوری تجربــه زنــان ســالمند را در نظــر نمیگیــرد (دیویدســون .)231 :2013 ،بــه عــاوه ،نظریــه

کنارهگیــری عمدتــاً دربــاره بازنشســتگان ســالمند صــادق اســت و ســالمندانی را کــه عضــو نظــام
1- Hochschild
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بازنشســتگی نیســتند در نظــر نمیگیــرد (کارادک .)126 :1391 ،نظریــه کنارهگیــری عمدتــاً دربــاره
بازنشســتگان ســالمند صــادق اســت و ســالمندانی کــه در نظــام بازنشســتگی قــرار ندارنــد را در نظــر
نمیگیــرد .همچنیــن در ایــن دیــدگاه ،نشــانههایی از کــم ارزشکــردن اهمیــت و ســهم ســالمندان در
جامعــه وجــود دارد و کلیش ـههای منفــی را نســبت بــه ســالمندان تقویــت میکنــد (ویکتــور:2013 ،
 .)48-47بــه طــور کلــی ایــن رویکــرد بــا غلبــه نــگاه روانشــناختی ،تقویمــی و ســن محــور ،دربرگیرنــده
نــگاه منفــی نســبت بــه ســالمندان اســت .حاصــل ایــن رویکــرد ،احســاس طــرد و انــزوای اجتماعــی
ســالمندان اســت .درنهایــت مــی تــوان گفــت چش ـماندازهای نظــری کارکردگرایــی عــاوه بــر اینکــه
بــرای ســالمندان عاملیــت و تاثیرگــذاری قائــل نیســتند ،اهمیــت ســاختارهای اجتماعــی نابرابــر چــون
تفاوتهــای طبقاتــی و اقتصــادی را نیــز درنظــر نمیگیرنــد.
پارادایــم کنــش متقابــل نمادیــن ،نیــز بــه دلیــل تأكيــد زيــاد بــر فــرد و فرایندهــای خــرد و كمتوجهــى 
نســبت بــه جنبههــاى گســتردهتر نظــام اجتماعــى و ســاختارها و نادیــده انــگاری روابــط قــدرت مــورد
انتقــاد واقــع شــده اســت (ویکتــور .)32 :2005 ،دیــدگاه هــای ســطح خــرد بــه دلیــل فقــدان درگیــری
نســبی بــا موضوعاتــی چــون طبقــه ،نــژاد و جنســیت قــادر بــه توضیــح تجربیــات ســالمندی نیســتند
(ویکتــور .)49 :2013 ،بــرای مثــال نظریــه فعالیــت بــه دلیــل نادیــده انــگاری نابرابــری هــای اجتماعــی
اقتصــادی و همچنیــن نابرابــری هــای ســامتی مــورد انتقــاد واقــع شــده اســت (آچنبــوم.)2009 ،1
نقــد دیگــری کــه بــه ایــن رویکــرد مــی شــود ،ایــن اســت کــه زمینــه هــای اقتصــادی و اجتماعــی
یکســانی دسترســی ندارنــد .خانــواده ،جنســیت ،آمــوزش و ســابقه شــغلی بــر میــزان فعالیــت افــراد در
ســالمندی تاثیــر مــی گــذارد در حالــی کــه ایــن متغیرهــا درنظــر گرفتــه نشــده اســت .بنابرایــن نظریــه
فعالیــت بســیاری از تجربیــات زندگــی ماننــد تجربــه زنــان ،قومیــت هــا ،ناتوانــی و معلولیــت را در نظــر
نمــی گیــرد (دیویدســون و میــدوس .)2009 ،2ایــن رویکردهــای نظــری فــارغ از مالحظــه تفاوتهــا،
تنوعهــا و نابرابریهــای بیــن ســالمندان هســتند .همچنیــن ارزیابــی ایــن نظریــه از توانایــی و ظرفیــت
ســالمندان بــرای حفــظ ســطوح فعالیــت شــان خــوش بینانــه و فردگرایانــه اســت .اگرچــه برخــی از
ســالمندان مــی تواننــد همچنــان فعــال بماننــد ،برخــی از ســالمندان بــه دالیــل مختلفــی از جملــه فقــر،
جنســیت ،طبقــه اجتماعــی و وضعیــت ســامتی و معلولیــت قــادر نیســتند درحالــی کــه نظریــه فعالیــت
1- Achenbaum
2- Davidson and Meadows
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ایــن شــرایط را نادیــده میگیــرد و از مالحظــه موانعــی کــه بســیاری از جوامــع بــرای پیگیــری ســالمندی
موفــق و فعــال دارنــد ،چشــم پوشــی میکنــد (بــه نقــل از هــاف و پــرک بیــاالس .)12 :2015 ،1تاونســند
نیــز معتقــد اســت کــه نظریــه فعالیــت ،چگونگــی و روش بــی اعتبــار شــدن موقعیــت ســالمندان از
طریــق جامعــه را نادیــده میگیــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه نظریــه فعالیــت مشــکالت ســالمندان را از نــوع
ســازگاری فــردی تلقــی میکنــد و بــه ایــن مســائل از دیــدگاه سیاســی مینگــرد (کارادک:1391 ،
  .)126
درحالــی کــه پارادایمهــای کارکردگرایــی و کنــش متقابــل نمادیــن تاثیــر ســاختارهای اجتماعــی
کلیــدی چــون طبقــه ،جنســیت ،فقــر ،قومیــت و دیگــر مولفههــای ســاختاری را در شــکلگیری
تجربــه ســالمندی و اواخــر عمــر نادیــده میگرفتنــد ،در مطالعــات انتقــادی ســالمندی بــه ایــن ابعــاد
بســیار توجــه شــده و پارادایــم انتقــادی از جهــت تأکیــد بیــش از حــد بــر طبقــه اجتماعــی و فقــدان
توجــه بــه عاملیــت و اســتقالل بــرای ســالمندان و غفلــت نســبی از فهــم تجــارب فــردی ســالمندان و
نــوع درک ســالمندی در بیــن افــراد مــورد نقــد واقــع شــده اســت (ویکتــور .)28 :2005 ،همچنیــن در
ایــن رویکــرد روابــط ســنی ،فرعــی اســت و درعــوض دیگــر ســاختارهای ســلطه بــه ویــژه طبقــه بــه
عنــوان عامــل تعییــن کننــده بــر موقعیــت زندگــی ســالمندان تلقــی میگــردد .بــرای مثــال نظریــه
اقتصــاد سیاســی ســالمندی بــا تمرکــز بــر روابــط بــازار کار و مســائل مربــوط بــه بازنشســتگی کــه بــرای

نس ـلهای کنونــی ســالمندان عمدت ـاً بــه مــردان مربــوط میشــود ،بــه انــدازه کافــی بــه مســائل زنــان
اســت کــه نظریــه فمینیســتی ســالمندی و اینترســکشنالیتی بــرای تحلیــل ســالمندی از اهمیــت
زیــادی برخــوردار اســت و نــگاه جامعــی بــه تنــوع و تکثــر تجربــه ســالمندی بــا مالحظــه تفاوتهــا و
نابرابریهــای اجتماعــی دارد نظریــه کنارهگیــری عمدت ـاً دربــاره بازنشســتگان ســالمند صــادق اســت و
ســالمندانی را کــه عضــو نظــام بازنشســتگی نیســتند در نظــر نمیگیــرد..

1- Hoff and Perek-Białas
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