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 چکیده
زنان ســالمند متأثر از بسترهای متنوع فرهنگی شــرایط گوناگونی را در زندگی خویش تجربه 
می کنند. این پژوهش کیفی با اســتفاده از روش مردم نگاری به مطالعه روابط زمانی و مکانی زنان 
ســالمند در بستر فرهنگی و روند سالمندی آن ها پرداخته است و در راستای رسیدن به این هدف 
ضمن ارائه انواع کنش های فردی و جمعی زنان ســالمند، ترجیحات آنان در انتخاب نوع فعالیت، 
زمان فعالیت و مکان فعالیت را نیز مورد واکاوی قرار داده اســت. در این پژوهش با اســتفاده از 
نمونه گیری هدفمند با 53 نفر از زنان سالمند ساکن در منطقه 12 و 14 تهران مصاحبه عمیق انجام 
شد. یافته های پژوهش نشان داد که ترجیح اصلی زنان سالمند فعالیت های اجتماعی و گروهی در 
سطح خانه و محله شان است. آنان به روش های مختلف سعی در حفظ و ارتقاء کنش های جمعی 
و گسترش حلقه های ارتباطی خوددارند و اکثراً خانه های خویش را مرکز تعامالت قرار می دهند. 
زنان ســالمند از طریق گســترش روابط دوستی با همساالن خود، به دنبال افزایش اعتمادبه نفس و 
سرمایه گذاری فرهنگی و اجتماعی خود از طریق همبستگی اجتماعی هستند. کاربرد فراوان اشیاء 
در بستر مکان و شیءگرایی راهکار دیگری است که زنان سالمند برای گذر زمان و پر کردن خأل 
فرزندان و اطرافیان خود در خانه به کار می برند. همچنین می توان گفت تعامل و رفتار گروهی از 

شاخصه های اصلی و مثبت زنان سالمند در فرایند پیر شدن در مکان است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
در جهان امروز تعداد سالمندان رو به افزایش است و در کشور ایران نیز آمارها حاکی از این 
امر است و به تبع این افزایش یکی از مسائلی که در آینده ی نزدیک در ایران با آن روبه رو خواهیم 

شد »مسئله ی سالمندی« است. 
تنهایی دوران سالمندی را می توان از ابعاد اجتناب ناپذیر زندگی فردی در جهان امروز دانست، 
زیرا افزایش طول عمر، افزایش امید به زندگی، تغییرات ساختاری-کارکردی خانواده و تحوالت 
چرخه ی زندگی زمینه ساز بروز ناخواسته ی این پدیده شده است و به طورمسلم، کیفیت تجربه ی 
تنهایی فقط یک امر فردی و روانشناختی نبوده و از شرایط اقتصادی، اجتماعی، نهادی و هنجاری 
جوامع متأثر است، به همین علت، مطالعه ی تجربه ی زیسته  از تنهایی در سالمندی، باتوجه به 
تحوالت جمعیت شناختی در جامعه ی امروز، از ضروریات پژوهشی و سیاستگذاری است)علی کرمی 

و همکاران،1398: 8(.

  بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، در حال حاضر 9/3 درصد 
از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می دهند )سرشماری عمومی نفس و مسکن ، 1395: 17(. بر 
اساس آمارهای سازمان ملل میانگین امید به زندگی برای مردان باالی 60 سال در جهان 18/7 
 .)United Nations,2015:127( درصد و این رقم برای زنان باالی 60 سال 21/5 درصد است
همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 1395، نسبت جنسی سالمندان به 97 رسیده 
است؛ یعنی 97 مرد در مقابل 100 زن که این امر حاکی از افزایش تعداد زنان سالمند نسبت به 
مردان سالمند است )سرشماری عمومی نفس و مسکن، 1395(. لذا بنابر آمارهای ذکرشده، در ایران 
تعداد زنان سالمند از مردان سالمند پیشی گرفته است و مسئله ی سالمندی زنان از زوایای متعددی 
قابل بحث و بررسی است که در این پژوهش تالش شده است تا با تمرکز بر ویژگی های محیط 
زندگی  زنان سالمند در بستر فرهنگی، چارچوب روابط زمانی و مکانی آنان موردمطالعه قرار بگیرد.

مسئله ی »پیر شدن در مکان«1، یک موضوع جدید در گفتمان علوم اجتماعی است که با 
افزایش جمعیت سالمند این موضوع نیز اهمیت خاصی یافته است، به طوری که از ابتدای قرن 
بیست و یکم نشریات دوره ای سالمند شناسی به طور منظم به مفهوم پیر شدن در مکان پرداخته اند 
)Vasunilashorn & et al,2012(. درواقع اصطالح پیر شدن در مکان در علوم اجتماعی نسبتاً 

جدید است و معانی بسیار دارد )Pastalan,1990(. دیوی و همکارانش پیر شدن در مکان را 

1. Aging in Place
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»سطحی از استقالل که بتوان در خانه زندگی کرد و در جامعه حضور داشت« تعریف می کنند 
.)Davey & et al،2004(

ادبیات پیر شدن در مکان، بیشتر در مورد چگونگی ساخت خانه با کم ترین مخاطره برای 
سالمندان و خدمات متنوعی که خانه سالمندان ارائه می دهد، متمرکز است. ایده این است که 
سالمندان به طور فزاینده ای ضعیف و یا به طور مکرر بیمار می شوند، آن ها می توانند با خیال راحت 
در خانه های خود تا زمانی که خدمات حمایت و پشتیبانی مناسب باشد، باقی بمانند. معنی ساده تر 
 Dyck( آن حفظ استقالل، حفظ حریم خصوصی، ایمنی، شایستگی، کنترل سراسر محیط زندگی
et al,2005 &( و توانایی برای باقی ماندن در خانه، در حالیکه فرد پیر می شود )Cutchin,2003(؛ 

توصیف می شود. پیر شدن در مکان، نشان دهنده ی این فرض اصلی و اولیه است که »پیری در 
مکاِن زندگی فرد« اساساً کمکی مثبت به افزایش رفاه، استقالل مشارکت اجتماعی و پیری سالم 

.)Sixsmith & Sixsmith, 2008:219-220( است
برای سالمندان، خانه محبوبیت زیادی دارد و اکثر زنان سالمند ترجیح می دهند بیشتر زماِن 
خود را در خانه های خودشان سپری کنند. سالمندان بازندگی کردن و ماندن در خانه های خود، 
استقالل، آرامش و آزادی بیشتری در رفتار و عملکرد خوددارند. بودن در خانه برای آن ها به معنای 
آزادی مطلق است و آن ها همان گونه که دوست دارند، عملکردشان را تنظیم می کنند. به عبارت دیگر، 
زندگی زنان سالمند در خانه های خود، سبب می شود آن ها برای کسب تأیید دیگران مجبور به 
انجام رفتار دلخواه آنان نباشند. نمایش خوِد واقعی، ترس نداشتن از پذیرفته نشدن توسط دیگران، 
انجام رفتارهای دلخواهانه، تنظیم ساعات خواب وبیداری مطابق میل خود و بسیاری از اموری که 
عالوه بر استقالل و آزادی، آرامش و آسودگی را برای سالمند به همراه می آورد، سبب می شود تا 

باقی ماندن در خانه را بر هر مکان دیگری ولو با امکانات رفاهی بیشتر ترجیح دهند.
اصطالح »مکان« دارای ابعاد متعددی است که با یکدیگر در ارتباط  هستند: ابعاد فیزیکی شبیه 
خانه یا محله که می تواند دیده و لمس شود؛ ابعاد اجتماعی که شامل روابط با مردم و شیوه هایی 
که در آن افراد با دیگران ارتباط برقرار می کنند می شود؛ بُعد عاطفی و روحی که با حس تعلق و 
دلبستگی در ارتباط است؛ و درنهایت بُعد فرهنگی که باارزش ها، عقاید، قومیت و معانی نمادین 
سالمندان در ارتباط است؛ بنابراین فضای خانه، صرفاً یک فضای فیزیکی و محلی برای سکونت 
و استقرار ساکنان آن نیست، بلکه خانه، افراد سالمند را قادر می سازد تا معانی تاریخ زندگی را از 
طریق هویت اجتماعی خود حتی زمانی که سالمندان به طور مداوم بیمار و ناتوان می شوند، حفظ 
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و نگهداری کند. طبق این دیدگاه خانه گستره ای از حس فردگرایی است و توانایی حس یکپارچگی 
.)Gitlin,2003( خود و ارتقاء حسی شخصیت را انعکاس می دهد

در مبحث پیر شدن در مکان گاهی بر ویژگی های فیزیکی مکان ازجمله ایمنی و در دسترس 
بودن خدمات تمرکز می شود و گاهی بر ویژگی های زنان سالمند شامل انعطاف پذیری، ثبات 
به  نسبت  افتخاراتشان  فرزندان،  با  احترام آمیز  روابط  استقالل،  اجتماعی،  ارتباطات  اقتصادی، 
تجربیات گذشته و دستاوردهایشان و حس تعلقشان نسبت به مکان های مختلف تمرکز می شود.

مفاهیم مربوط به مکان و پیر شدن در مکان ابعاد متفاوتی دارد. بعد فیزیکی که کاماًل عینی 
و مشهود است و بعد اجتماعی که روابط با مردم را در برمی گیرد؛ اما آنچه اهمیت دارد، درهم 
تنیدگی و وابستگی تمام جنبه های مکانی باهم است. خانه، محله، طبیعت و مساجد، مکان هایی 
هستند که در فضای شهری بستری را برای برقراری روابط اجتماعی میان زنان سالمند با اعضای 
خانواده، دوستان و همکاران فراهم می کنند. درنتیجه مکان ها، محل تالقی روابط اجتماعی هستند و 
خاطرات و عالیق افراد را درون خود انباشت می کنند که درنهایت، منجر به حس مکان، دلبستگی، 
تعلق مکانی و هویت مکانی می شود و این امر با سپری شدن سال های عمر بیشتر آشکار می شود.

به طورکلی می توان اظهار داشت که اکثر افراد مسن ترجیح می دهند تا در خانه خودشان 
دوران پیری و سالمندی را طی کنند )Iecovich,2014؛Vasunilashorn & et al,2012(. لذا 
مراکز نگهداری از سالمندان، باوجود تمام امکانات رفاهی، پزشکی و تجهیزات پیشرفته نمی توانند 
جایگزین مناسبی برای خانه ی فرد به عنوان مکانی که در آن پیر شده است، باشد. افراد در فرایند 
زمانی در مکان زندگی خویش با تجارب زیادی روبه رو می شوند و با خلق خاطرات، احساس تعلق 
نسبت به مکان زندگی خویش کسب می کنند و جدایی از مکان زندگی خویش، حتی با حضور 

در مکانی باکیفیت خیلی بهتر، برای آن ها با رضایت خاطر همراه نیست.
لذا مفهوم »پیر شدن در مکان« پیچیده و گسترده است و هر دانشی، بخشی از این دامنه ی 
وسیع را موردمطالعه و ارزیابی قرار داده است؛ اما نگارش حاضر مبتنی بر دیدگاه علوم اجتماعی 
است و متمرکز بر ارتباطات اجتماعی زنان سالمند در بستر مکانی آنان است؛ بنابراین با توجه به 
مفهوم »پیر شدن در مکان« رابطه ی دوسویه ی زنان سالمند و مکان موردمطالعه قرار می گیرد. 
ویژگی های فیزیکی و عینی مکان، کنش و واکنش های زنان سالمند در مکان، حسی که از مکان 
برای آنان در طول زمان انعکاس می یابد و درنهایت تأثیر این عوامل بر هویت زنان سالمند ازجمله 
مسائلی است که این مطالعه درصدد واکاوی آن است. اکنون این سؤال مطرح است که روابط زمانی 
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و مکانی زنان سالمند چگونه در فضای شهری شکل می گیرد؟ زنان سالمند چه حسی نسبت به 
مکان زندگی خوددارند و درک آن ها از خانه چگونه در طول زمان تغییر کرده است؟

2-پیشینه ی پژوهش
»پیر شدن در مکان« روندی پیچیده و پویا دارد؛ لذا برخی مطالعات استقالل، شایستگی 
شخصی، تغییر شخصی، نیازها، تغییرات محیطی، سیاسی- اجتماعی و روابط میان این عناصر 
را نشان می دهد که در توانایی فرد برای پیر شدن در مکان تأثیرگذار هستند )Pynoos,1990؛ 
Lawton,1982؛ Rowles & Ravdel ,2002؛ Cutchin,2003(. فوگل نیز بر این که مواردی چون 

زندگی در خانه و ارتباط با محیط فیزیکی، جنسیت، وضعیت زناشویی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی 
.)Fogel ,1992:20( و وضعیت سالمتی بر جنبه های روان شناختی تأثیر دارد، اشاره می کند

تایلر در پژوهش دیگری تحت عنوان »شناسایی مکان و موقعیت های مثبت سالمند« اشاره 
می کند که مردم عادی زندگی را از طریق پیچ وخم وقایع تاریخی و شرایط مکانی تجربه می کنند 
که معانی خاصی را برای آن ها به همراه دارد. او معتقد است؛ زمان، مکان و موقعیت ها هویت مردم 
را شکل می دهند تا خودشان را نسبت به دیگران حفظ کرده و تمایز قائل بشوند. نتایج پژوهش 
نشان داد که برای سالمندان تجربیات در شناسایی مکان و دلبستگی مکان نسبی هستند، اما 
خاطرات را برای آن ها حفظ می کند. خاطرات جمعی از مکان به آن ها اجازه می دهد تا تصویری 

.)Taylor,2001( مطلوب از خود در برابر احتماالت زندگی در اواخر عمر بسازند
وال مفهوم پیر شدن در مکان را با تأیید و تصدیق خانه که در آن سن افراد ترکیبی از عواملی 
شامل دلبستگی به مکان، استقالل و منبع خاطرات است، اصالح کرد )Wahl,2003:89(. رولز 
و واتکینز نیز به مطالعه این موضوع که چگونه یک فضای جدید می تواند از طریق بازسازی ابعاد 
مکان قدیمی به مکان راحتی تبدیل شود، پرداخته اند. آن ها به این نتیجه رسیدند که بازسازی 
محیط زیست به وسیله ی اشیاء آشنا، به خلق »حس نوآوری از بودن در مکان« کمک می کند  

.)Rowles & Watkins,2003(
جی کوین برای درک ساختار روان شناختی پیر شدن در مکان به مطالعه ی مباحث مرتبط با 
زنان سالمند در زمینه های گوناگون پرداخته است. او به شباهت هایی نظیر پیچیدگی، انعطاف پذیر 
بودن و تغییر مستمر در میان مشارکت کنندگان اشاره می کند که ساختار اساسی از پیر شدن در 
.)Chicoine,2003:123( مکان را آشکار می سازد و خانواده گسترده و اجتماع را نیز شامل می شود

پژوهش دیگری رابطه سالمندان را با خانه و بستر آن در گروه های سنی مختلف بررسی کرده 



90

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و سوم/ شماره 92 / تابستان 1400

است. نتایج این پژوهش نشان داد که روابط و معانی خانه احتماالً با سبک های مختلف مسکن و 
.)Oswald & Wahl, 2005:39( تغییر الگوهای پویا تغییر خواهد کرد

بررسی پیشینه ی پژوهش های مرتبط با موضوع نشان داد که برخی از مطالعات صورت گرفته 
بر جنبه روان شناختی پیر شدن در مکان و برخی دیگر نیز بر مکان و اشیاء آشنا تأکید داشتند؛ 
اما در مقاله حاضر تالش بر این است تا بر هر دو جنبه انسانی و مکانی توجه شود. لذا این مقاله به 
واکاوی روند و چگونگی پیر شدن زنان سالمند از میان تجربیات و خاطرات زندگی  آن ها باهدف 

شناسایی ابعاد پیر شدن زنان سالمند در مکان پرداخته است.

3- چارچوب مفهومی
سالمندی و فرایند پیر شدن در بسیاری از رشته ها موردمطالعه قرارگرفته است و رویکردهای 
متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. پیرو سنت پژوهش های کیفی، محقق در این پژوهش قصد 
نظریه آزمایی و یا فرضیه آزمایی نداشته است، با این حال این به معنای خالی بودن ذهن از مبانی و 
ادبیات نظری پژوهش نیست)عبدالرحمانی و سهرابی،1399: 63 به نقل از میر حسینی،1399(. لذا در این 
پژوهش تالش شد با مروری بر نظریه های مرتبط با مفهوم پیر شدن در مکان، شناخت بیشتری 

نسبت به موضوع ایجاد شود تا موضوع موردمطالعه از زوایای گوناگون تبیین و تفسیر شود.
رولز نظریه وابستگی را برای مفهوم سازی دلبستگی به مکان توسعه داد که دارای سه بعد 
وابستگی جسمانی، وابستگی اجتماعی و وابستگی خاطرات است. وابستگی جسمانی، بدین معنا 
است که فرد برای مدت طوالنی درجایی ثابت زندگی می کند و حس کنترل محیط را با خلق ریتم 
و روالی خاص ایجاد می کند. وابستگی اجتماعی به روابط اجتماعی فرد مرتبط است و در ارتباط 
با دیگران توسعه می یابد و بدین ترتیب فرد شناخته شده و دیگران را نیز می شناسند. وابستگی 
خاطرات زندگی به دلبستگی افراد مسن به مکان برمی گردد، زیرا آن ها خاطراتی دارند که هویت 
شخصی شان را شکل می دهد؛ بنابراین افراد مسن از طریق روابط محکم و قوی تری که با مکان 
برقرار می کنند، احساس تسلط بیشتر، امنیت بیشتر و حس مثبت بیشتری نسبت به خود پیدا 

.)Rowles,1993( می کنند
مفهوم »پیر شدن در مکان« بیانگر آن است که اکثر افراد دلبستگی عمیق به خانه هایی 
را که مدت طوالنی متعلق به خودشان بوده است را حفظ می کنند و ترجیح می دهند به جای 
Cook-( بمانند شده اند  پیر  آن  در  که  خود  خانه های  در  تخصصی تر،  اقامتگاه  به   نقل مکان 

man,1996؛Rowles,1993(. حتی سالمندانی که با افزایش ناتوانی و کاهش عملکرد مواجه هستند، 
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خواستار ماندن در خانه های خود هستند. زندگی در خانه برای آن ها امکان دسترسی آسان محلی، 
.)Rowles,1993؛Fogel,1992( فیزیکی و اجتماعی را فراهم می کند

به موازات کارهای رولز، نظریه بستر زیست محیطی سالمند توسط الوتن و همکارانش توسعه 
داده شد. با توجه به فرضیه مطابقت زیست محیطی کاهش موقعیت عملکردی سالمندان، به واسطه ی 
تأثیر محیط افزایش می یابد )Lawton,1982(. مدل شایستگی محیط نیز توسط الوتن معرفی 
شد. آن ها بر این باورند که تعاملی که بین شخص و متناسب بودن شرایط محیطی اجتماعی و 
جسمانی فرد وجود دارد، میزان توانایی او در پیر شدن در مکان را تعیین می کند. با توجه به این 
مدل، متناسب بودن شایستگی های فردی و محیطی می تواند نتایج مثبتی را برای فرد در پی 
 .)Lawton,1989( داشته باشد، درحالی که عدم تطابق می تواند منجر به سازگاری ضعیف شود
درواقع، سازگاری در افراد سالمند نشان دهنده ی تعامل بین ویژگی های شخصی و محیطی است. 
بدین منظور که پیر شدن در مکان، یک ضرورت است چراکه محیط مانع عملکرد مستقل نمی شود 
)Iecovich,2014(. متخصصین سالمندی محیط زندگی ادعا می کنند که همان گونه که مردم مسن 

می شوند به طور فزاینده ای به مکانی که در آن زندگی می کنند، دلبستگی پیدا می کنند؛ اما هم زمان 
.)Lawton, 1977 ( نسبت به محیط فیزیکی و اجتماعی شان حساس تر و آسیب پذیرتر نیز می شوند
کچین مفهوم مکان را به »یکپارچگی مکان« مبنی بر »یک مکان جغرافیایی که به دلیل فرایندها 
و تجارب فرهنگی اجتماعی باعث تغییر مداوم عملکرد افراد در بستر زمانی خاص می شود« توسعه 
می دهد. این تغییرات می تواند منجر به ازهم پاشیدگی روابط فرد با مکان شود و افکار و اقدامات 
خالقانه را تحریک می کند تا به یکپارچگی بازگردند )Chicoine,2003(؛ بنابراین فرایند ادغام و 
یکپارچگی می تواند به صورت مارپیچی در نظر گرفته شود، بدین صورت که موقعیت های جدید که 
به شکل دایره هستند به صورت موقعیت های مکرر و پیش بینی شده در نظر گرفته می شوند. از این 
منظر، یکپارچگی مکان به پویایی و فرایند پیر شدن در مکان مربوط می شود؛ بنابراین کچین پیر 
شدن در مکان را به عنوان یکپارچگی و استقرار مجدد مکان و سالمند در موقعیت های مختلف با 
تالش های اجتماعی در نظر می گیرد. از منظر او موقعیت های مشکل ساز در خانه و جامعه منجر 
به واسطه گری درزمینه ی خدمات می شود. او فرایند هسته ای فرد- مکان را پیشنهاد می دهد که 
شامل تغییر فضا، ایجاد حس تعلق، مسئولیت پذیری از طریق انجام فعالیت و رقابت فضا با دیگران 
است. در این فرایند فعالیت و معنا باهم درآمیخته شده ، عادات سالمندان بازسازی شده و ویژگی های 

خانه و جامعه نیز در تنظیمات جدید بازسازی می شود؛ بنابراین بی ثباتی مدام در جریان است.
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پیس و همکاران این نکته را بیان می کنند که زمانی که رفتار سازگاری نمی تواند فشار محیط 
زندگی را، مجدداً متعادل کند؛ استراتژی پاسخ های پیر شدن در مکان یا حرکت و انتقال، اتفاق 
خواهد افتاد. آن ها مرکزی )پیر شدن در مکان( را برای تصمیم گیری یافتند که هویت فرد، سرمایه 
اجتماعی فرد، زندگینامه و تجارب در زمان و فضا را دربر دارد و پیچیدگی تعامل فرد و محیط را 

.)Peace & et al,2011( توضیح می دهد
با مروری بر نظریه های مرتبط با مفهوم پیر شدن در مکان، چارچوب مفهومی پژوهش حاضر 
مبتنی بر یکپارچگی مکان با تأکید بر وابستگی به مکان است. پیر شدن در مکان، با انتخاب آن 
مکان برای سالمندان به همراه است و هنگامی که سالمند حِق انتخاب داشته باشد، استقالل و 

آزادی عمل نیز به همراه دارد.
با مکان و   در مبحث پیر شدن در مکان، عوامل مختلفی دخیل هستند؛ گاهی آشنایی 
خاطرات، سبب ماندن و زیستن می شود و گاهی تغییرات انجام شده در مکان که زیبایِی مکان را 
به همراه داشته است؛ اما این عوامل برای همه ی افراد سالمند، یکسان و یکنواخت نیست؛ گاهی 
خاطرات منفی و از دست دادن عزیزان و آشنایان، ماندن در مکان را غیرممکن می کند و گاهی 
خاطرات شیرین سبب جذب و زیستن در آن مکان می شود. گاهی آشنایی و خاطره ی ذهنی از 
گوشه به گوشه ی مکان، اشتیاق به زندگی را ایجاد می کند و گاهی عدم قابلیت استفاده از محیط 

و فرسودگی موجب تغییرات و یا ترک کردِن مکان می شود.
درنهایت می توان چنین بیان کرد که مفهوم پیر شدن در مکان، اشاره به داشتن حق انتخاب 
برای مکان زندگی از جانب فرد سالمند است. او به صورت داوطلبانه، حضور و ادامه ی زیستن را در 
مکانی که اغلب خانه ی خود است، انتخاب می کند. تبعات مثبت حق انتخاب داشتن برای مکان 
زندگی، منزلت اجتماعی، استقالل، آزادی، برخورداری از حریم شخصی و آسایش و رفاه برای 
سالمندان است. آنان در خانه های خود بدون آنکه نقابی داشته باشند رفتار دلبخواه خود را انجام 
می دهند و مجبور نیستند خوِد واقعی شان را از ترس طرد شدن پنهان کنند. درنتیجه اختیار 
زندگی خود را خودشان به عهده دارند و این امر باالترین رضایت را برایشان به ارمغان می آورد و 

به عزت نفس می رسند.

4- روش پژوهش
پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش مردم نگاری انجام شده است. گردآوری داده های پژوهش 
از طریق حضور طوالنی مدت در میدان موردمطالعه و با انجام فنونی همچون مصاحبه، مشاهده 
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ساده و مشاهده مشارکتی همراه بوده است. در این پژوهش تالش شد که تجربه مشارکت کنندگان 
دقیقاً از زبان آن ها درک و توصیف شود؛ برای تحقق یافتن این امر، پژوهشگر زمان  زیادی را در 

جامعه موردمطالعه حضور داشت.
مطالعه ی موقعیت زنان سالمند در شهر تهران، نیازمند انتخاب مناطقی از مناطق 22 گانه ی 
شهر تهران بود که ازاین رو مناطق 12 و 14 تهران برای مطالعه ی زنان سالمند انتخاب شدند. 
معیار انتخاب بر این اساس بود که این دو منطقه ازنظر جغرافیایی هم جوار یکدیگر بوده و با یک 
خیابان مشترک به یکدیگر متصل شده اند و به لحاظ فرهنگی نیز بسیار شبیه هم هستند. نکته ی 
دیگر در خصوص انتخاب جامعه ی موردمطالعه تجربه ی زیسته ی محقق در این مناطق است که 
می توانست دررسیدن به درک مستقیم و بدون واسطه در بافت و بستر فرهنگی تأثیرگذار باشد، 
چراکه مطالعه ی تجربه ی شخصی، دریافت معانی اصطالحات به کاربرده شده، معنی مکان، حس 
مکان و گردآوری داده های عینی و تجربی از این قبیل، جزء باتجربه ی زمان زیسته، مکان زیسته 

و ارتباطات انسانی زیسته و مشترک با زنان سالمند امکان پذیر نبود.
به  از علوم دیگر،  با بسیاری  انسان شناسی روش های مشاهده، در مقایسه  در پژوهش های 
ابزارهای خاص اندازه گیری نیاز کمتری دارند. محقق خود ابزار اصلی مشاهده  به شمار می آید. 
زمانی که از حضور طوالنی مدت در میدان پژوهش یاد می شود، این حضور توأم با مشاهده است. 
در این پژوهش مشاهده در مکان های عمومی همچون پارک، مساجد، سرای محله، باشگاه ورزشی 
و مکان خصوصی خانه به صورت ساده و مشارکتی انجام شده است و لذا انجام فعالیت های مشترک 
با سالمندان در تمامی مکان ها صورت گرفته است و محقق به صورت فعال در اکثر کنش های 
سالمندان- فعالیت های مذهبی، اقدامات خیرخواهانه، فعالیت های تفریحی، پرستاری از سالمند- 

حضورداشته است و در جامعه آنان درونی شده است.
در روش کیفی تعداد مشارکت کنندگان پژوهش، به عوامل زیادی همچون ویژگی های میدان 
تحقیق، مشاهده ی ساده، مشاهده ی مشارکتی محقق، ویژگی ها و همکاری آن ها بستگی دارد و 
قانون از قبل تعیین شده ای برای آن وجود ندارد. لذا در این پژوهش محقق تا زمان رسیدن به درک 
و غوطه وری در میدان به سراغ مشارکت کنندگان رفت و زمانی که به داده های تکراری رسید به 
گردآوری داده ها پایان داد. بر این اساس تعداد مشارکت کنندگان در این پژوهش 53 زن سالمند 
با متوسط سن 72 سال بودند که گستره ی سنی آنان از 65 سال تا 88 سال بوده است. از بین 
این 53 نفر زن سالمند تعدادی صاحب خانه هایی بودند که به مدت طوالنی در آن خانه ها سکونت 
داشتند. تعدادی از زنان سالمند، زندگی استیجاری را تجربه می کردند. در این میان تعداد زنان 
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سالمند بیوه بیشتر از زنان سالمند متأهل بود. تعدادی از زنان سالمند در نقش پرستار بودند و از 
همسران بیمار و فرزندان معلول خود پرستاری می کردند وعده ای نیز برای مراقبت از خود پرستار 
داشتند. عده ای از زنان سالمند بعد از سال ها تجربه تنهایی زندگی کردن، مجدداً با فرزندان خود 
که از همسرانشان طالق گرفته بودند زندگی می کردند. همچنین برخی از زنان سالمند باوجود 
فوت همسران خود هرگز تنها نبودند و با فرزندانشان که هرگز ازدواج نکرده اند )تجرد قطعی( 

زندگی می کردند.
روش تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی است. در تحلیل محتوای 
کیفی، تمرکز بر مشخصات زبان به منزله ی وسیله ی ارتباطی برای به دست آوردن معنا و محتوای 
متن هست در این پژوهش، داده های متن، حاصل پاسخ های شفاهی به سؤاالت مصاحبه و هم چنین 
مشاهدات است. الزم به ذکر است ازآنجاکه ایده ی اصلی این پژوهش متأثر از تئوری خاصی نیست، 
تحلیل محتوای عرفی جهت دستیابی به یافته ها مناسب دیده شد )ایمان ونوشادی،18-1390:2(. 
لذا در روش تحلیل محتوای کیفی، محقق از طریق داده ها، مقوله ها را استخراج می نماید و روشی 

استقرایی را در پیش دارد.
در این پژوهش اعتبار مشاهده با گذر زمان بیشتر شده است؛ یعنی حضور طوالنی مدت و 
صرف زمان طوالنی در میدان تحقیق، درجه ی اعتماد به واقعی بودن داده ها را افزایش می دهد. 
همچنین، در این پژوهش محقق با استفاده از مشاهده ی مشارکتی تالش کرده است به خوِد 
واقعی افراد دست یافته و تغییر در رفتارها و واکنش های آنان را کاهش دهد. همچنین در فرایند 
تحقیق در راستای اعتمادسازی مشارکت کنندگان تالش زیادی صورت پذیرفت چرا اعتماد داشتن 
تغییر رفتار کنشگران را به پایین ترین سطح ممکن می رساند. همچنین در تمامی مراحل تحقیق، 
جزئیات پژوهش با دقت ثبت شدند و محقق تالش کرده است با دقت فراوان به ثبت جزئیات بیشتر 
بپردازد و به واقعیت نزدیک تر شود. درنهایت نتایج و تحلیل داده ها در اختیار مشارکت کنندگان 

پژوهش قرار گرفت و تأیید شد.

5-یافته های پژوهش
در فضای شهری، خانه مهم ترین مکانی است که زنان سالمند ترجیح می دهند بیشترین زمان 
خود را در آن سپری کنند. زنان سالمند با زندگی در خانه های خود، سال های سالمندی را در 
محله هایشان تجربه می کنند. آن ها بستر خانه و محله را کانونی برای گسترش ارتباطات اجتماعی 
خود برمی گزینند و شرایطی را فراهم می  کنند تا با مالقات دوستان و آشنایان خود ازنظر اجتماعی 
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»مرئی« شوند و درنهایت از طریق رؤیت پذیری اجتماعی با انزوای اجتماعی مقابله کنند. حضور 
مستمر و پویای زنان سالمند در فعالیت های اجتماعی عالوه بر آنکه راهکاری برای مقابله با تنهایی 
است، منجر به شکل گیری تعلق مکانی و دلبستگی مکانی آنان نیز می شود. تحلیل مصاحبه های 
انجام شده نشان می دهد که فرایند پیر شدن در مکان، برای زنان سالمند جامعه موردمطالعه از 
طریق ارتباط فرد با مکان حاصل می شود. تعامل سالمندان با مکان در طول زمان نیز به دلبستگی 
مکان، همبستگی اجتماعی، انباشت خاطرات و شیءگرایی منجر شده است که در ادامه به شرح 

آن پرداخته می شود.

5-1- دلبستگی به خانه و محله
دلبستگی زنان سالمند به خانه هایشان که ناشی از تجارب معنادار آنان است، جاذبه ی بسیار 
قوی ای دارد که سبب می شود زنان سالمند باوجود ناتوانی در عملکرد روزانه ی خویش، هرگز 
خانه های خود را ترک نکنند و تمایلی به زندگی در خانه ی فرزندان و مراکز مراقبتی نداشته باشند. 
آنان در طول زمان با روش های گوناگون دلبستگی خود به خانه هایشان را عمیق تر می کنند و خود 

واقعی شان را در خانه هایشان به نمایش می گذارند.
 زنان سالمند در خانه هایشان برای اموری چون تنظیم زمان فعالیت های روزمره، تصمیم گیری 
برای چیدمان داخلی خانه و مواردی از این شکل اختیار کامل دارند و به عبارتی زندگی روزمره را 
به کنترل خویش درمی آورند. خودمختاری و استقالل در فعالیت های روزمره برای زنان سالمند در 
مکانی به نام خانه برایشان امکان پذیر می شود؛ ازاین رو دلداده و دلبسته ی خانه هایشان می شوند و 
خانه برای آن ها بستری برای رفاه و آسایش فراهم می سازد. یکی از زنان سالمند در این باره می گوید:

»خونه ام همه زندگی منه. واقعاً خونه ام رو دوست دارم و نمی تونم ازش دورباشم. فقط زمانی 
که مسافرت می رم می تونم از خونه ام دورباشم. بهترین جا برام خونه ام هست«.

زنان سالمند در دوره ی حیاتشان به واسطه ی تطابق خودشان با خانه و انجام تعامالت اجتماعی 
انباشته کرده اند و خاطرات جمعی فراوانی را در  درون خانه، تجارب زیادی را در اذهان خود 
خانه هایشان دارند و درنهایت باتجربه ی زیسته ی خود به مکان زندگی شان هویت می بخشند. 
آنان نه تنها هویت مکان را در خانه هایشان خلق می کنند بلکه به سبب دلبستگی مکانی، تعلق 
مکانی و فعالیت های روزمره ی زندگی، هویت خانه هایشان را نیز تقویت می کنند. هویت مکانی 
خانه های زنان سالمند درگذر زمان و با سپری شدن عمر آنان شکل گرفته است. هم زمان که آنان 
در خانه های خود پیر شده اند، فرایند دلبستگی به مکان، تعلق خاطر داشتن به خانه و هویت خانه 
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نیز در آن ها ایجادشده است.
گاهی پیر شدن در مکان با دلبستگی به محله همراه است. زنان سالمندی که عمری طوالنی 
را در محله ی زندگی خویش گذرانده اند، اکنون تعلق خاطر عمیقی نسبت به محله ی خوددارند. 
زمانی که محله  زندگی  برای زنان سالمند در فضای شهری موقعیت بیشتر و سهل تری را از طریق 
برقراری تعامالت اجتماعی، کثرت تشکل های اجتماعی، امکانات رفاهی و تعدد مساجد و بوستان ها 
فراهم کند، دلبستگی مکانی عمیق تری حاصل می شود. به دیگر سخن، درنتیجه ی تعامالتی که 
با مکان صورت می گیرد، دلبستگی به مکان ایجاد می شود و هر مکان با مشخصات خاص خود بر 
کیفیت رابطه ی فرد و مکان و درنهایت بر هویت شخصی تأثیر می گذارد؛ بنابراین پیر شدن در 

مکان در فرایند شکل گیری دلبستگی به مکان و هویت مکان حاصل می شود.
زنان سالمند در محله ی سکونت خود امکان ارتقاء کنش های فردی و اجتماعی را دارند. آنان 
از طریق ارتباطات مردمی، تعامالت اجتماعی و کنش های جمعی، گذر زمان را در بستر مکان، 
دلپذیرتر می کنند. لذا آنان به مرور نسبت به مکان و محله ای که بستر ارتباطات اجتماعی  را برای 

آنان فراهم می سازد، دلبستگی پیدا می کنند. یکی از مشارکت کنندگان دراین باره می گوید:
»بچه هام دائم به من اصرار می کنند که خونه را بفروش و ازاینجا برو و باال شهر زندگی کن 

اما من قبول نمی کنم و نمی تونم از دوستانم در محله جدا بشوم«.

مشارکت کننده 66 ساله متأهل دراین باره می گوید:
»همسایه هام خوب هستند. دوست دارم تازنده هستم همین جا بشینم، اینجا بیشتر می تونم 
با مردم در ارتباط باشم. مثاًل ماه رمضون هر شب از ساعت 1 تا 4 بامداد مسجد هستم. 
آدم های محله رو می شناسم و خیالم راحته و نصف شب تنها مسجد می رم و میام. در این 

محله خیلی راحتم و اعتماد دارم«.

یکی دیگر از زنان سالمند در این باره می گوید:
»زمانی که خارج از کشور هستم تا ده روز اول که برام تازگی داره همه چیز خوبه؛ اما بعدش 
دیگه دلم برای خونه خودم پر می زنه. برای بقال سر کوچه برای نانوایی محله، برای آدم های 
محله. من خودم دوم ماه روضه داشتم از وقتی که محله ام تغییر کرد و آپارتمانی شد دیگه 
در خانه ام در محله جدید روضه نگرفتم واالن پولش را می دهم جای دیگر روضه می گیرند«.

ارتباطات مردمی که در سطح محله شکل می گیرد ازجمله عوامل بسیار مهم در شکل گیری 
دلبستگی زنان سالمند نسبت به محله  خودشان است. حضور دوستان، تعامالت انسانی و ارتباطات 
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چهره به چهره در محله ی زندگی گاهی آن قدر حس خوبی را برای سالمندان ایجاد می کند که 
هیچ گاه حاضر به ترک آن محله نمی شوند و به نوعی هویت شخصی  آن ها از هویت مکانی شان 
منبعث می شود. لذا تجربیاتی که زنان سالمند در هنگام تعامالت اجتماعی در سطح محله شان 
کسب می کنند، اهمیت زیادی در هویت مکانی آن ها دارد و آنان هم زمان با خلق تجربیات متعدد 

در طول زمان، پیر شدن در مکان را نیز تجربه می کنند.
گاهی نیز محله ها با جاذبه هایی که دارند برای افراد ساکن در آن دلبستگی ایجاد می کنند و 
این دلبستگی می تواند آن قدر عمیق باشد که جدایی از محله را برای ساکنین خود ناممکن سازد. 
یکی از مهم ترین ویژگی ها و امتیاز هر محله ی خوبی، سهولت و دسترسی سریع به امکانات رفاهی 
در سطح محله است که این ویژگی به خصوص برای سالمندان که توانایی طی کردن مسافت های 
طوالنی را ندارند، بسیار ضروری است. در دسترس بودن امکانات رفاهی، باعث می شود تا زنان 
سالمند بتوانند ضمن حفظ استقالل خود، بدون نیاز و وابستگی مفرط به فرزندان تا حدود زیادی 
زمام امور روزمره زندگی خویش را به دست گیرند. یکی از زنان سالمند بدون همسر با 83 سال 

سن دراین باره می گوید:
 »محله خودمون را خیلی دوست دارم چون همه چیز تو محله ما هست. سونوگرافی، 
داروخانه، سبزی فروشی همه چیز نزدیکمون هست. هر چی الزم دارم تو محلمون هست«.

زمانی که ویژگی های محله با عالیق زنان سالمند همخوانی داشته باشد، محله برای آن ها 
جاذبه بیشتری دارد. کثرت و تعدد مساجد در سطح محله، ازجمله جذابیت های محله برای زنان 
سالمند است. تعداد زیاد مساجد با فواصل کم در محله از سویی دسترسی آسان آن ها به مسجد را 
میسر می سازد و از سوی دیگر بستر مناسبی را برای تشکل های مردمی و ارتباطات انسانی عالوه 
بر محفل عبادی برای آن ها فراهم می کند. گاهی دلبستگی عمیق به مسجد محله در بین زنان 
سالمند منجر به دلبستگی آن ها به محله می شود. در برخی موارد زنان سالمنِد تنها، بیشترین زمان 
خود را در مسجد صرف می کنند. معموالً آن ها در سطح محله یک یا دو مسجد انتخاب می کنند 
و در آن مساجد حضور مستمر دارند. حضور دائمی و منظم در مساجد ثابت، انجام فعالیت های 
هدفمند و برقراری تعامالت انسانی با دوستان در فضای معنوی مسجد باعث شکل گیری حس 

تعلق خاطر عمیقی نسبت به مسجد از جانب زنان سالمند درگذر زمان شده است.
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یکی از زنان سالمند مشارکت کننده دراین باره می گوید:
»یه مدت بچه هام اصرار داشتن که برم منطقه ی باالتر بشینم؛ اما چون می ترسیدم مسجد 
نزدیک نباشه و بانگ اذان و بانگ مسلمونی را نشنوم من به هیچ وجه قبول نکردم که برم. 

پایین شهر ُگله به ُگله مسجد هست اما باال شهر باید دنبال مسجد بگردی«.

یکی دیگر از مشارکت کنندگان 70 ساله دراین باره می گوید:
»مسجد رو با همه دنیا عوض نمی کنم و برای همین خونه بچه هام نمیرم بمونم. ظهر و 

شب مسجد می رم، یک ساعت قبل از اذان«.

بنابراین محله های شهری با ویژگی های خاص خودشان، شرایط زندگی را برای ساکنان خود 
بهبود می بخشند و حاصل این امر، کاهش فشار محیط زندگی بر ساکنان است. زمانی که محله ی 
زندگی بستر مناسبی برای فعالیت های مشارکتی فراهم کند، ساکنان آن ضمن حضور فعال و 
پویا در این مشارکت ها نسبت به محله ی زندگی خود دلبستگی پیدا می کنند. زنان سالمند نیز 
ازآنجاکه بیشترین سال های عمر خود را در محله هایشان زیسته اند، گذشته از تعلق خاطر نسبت 
به آن، محله ی خود را بستری می دانند که تمام خاطرات و تجربیات زندگی آن ها را پوشش داده 

است و درون آن پیر شده اند.

5-2- همبستگی اجتماعی
گاهی ویژگی های خاص محله، سبب تمایز آن از سایر محالت دیگر می شود و با خصایص مرتبط 
با خود شناسایی می شود. زنان سالمند با انجام فعالیت های روزمره ی خود، هویت محله ی خویش 
را احیاء می کنند. با شکل گیری هویت محله ای، مشارکت زنان سالمند ارتقاء می یابد و همبستگی 
اجتماعی حاصل می شود. ازجمله ویژگی های ممتاز محله برای زنان سالمند موردمطالعه، تکثر 
جلسات خانگی در زمان های متعدد در طول سال است. آنان از طریق حضور مستمر در چنین 
جلساتی نه تنها به عضویت این تشکل ها درمی آیند، بلکه به دوام تشکل های اجتماعی نیز کمک 
می کنند. پایداری حلقه های مردمی در سطح محله، از امتیازات محله برای زنان سالمند محسوب 
می شود. آن ها از سال های قبل با حلقه های مردمی پیوند خورده اند و همچنان پیوند خود را حفظ 
می کنند؛ بنابراین زنان سالمند در طی سالیانی که بر عمر آن ها افزوده شده است، در سطح محله 
برای خودشان از طریق گسترش ارتباطات اجتماعی سرمایه گذاری کرده اند. عضویت در جلسات، 
پذیرش آنان از سوی سایر اعضاء و رؤیت پذیری اجتماعی آنان، سرمایه های اجتماعی و فرهنگی 

است که آن ها برای بقاء و حفظ آن بسیار تالش می کنند.
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یکی از زنان سالمند با 73 سال سن که با همسر خود زندگی می کند دراین باره می گوید:
»محله ی ما مؤمن نشین هست و تمام محرم همه خانه ها روضه است، من خونه ام صبح 
مراسم می گیرم و بقیه عصر می گیرن. بیشتر من صبح روضه می گیرم که مردم بیان. چون 

عصر همه خونه ها جلسه دارن«.

یکی دیگر از زنان سالمند مشارکت کننده با 65 سال سن که بعد از فوت همسر تنها زندگی 
می کند دراین باره می گوید:

»محلمون رو خیلی دوست دارم. روزهای سه شنبه عصر دوره ای تو خونه هامون دعای توسل 
می گیریم. حدود 25 الی 30 نفر هستیم. از زمانی که شوهرم زنده بود، تو خونمون مجلس 
می گرفتم و هنوز هم می گیرم. روزهای پنجشنبه هر هفته با همسایه هامون، جلسه قرآن 

رو نوبتی تو خونه هامون می گیریم که هفته به هفته می چرخه«.

ازآنجاکه زنان سالمند در محله  ی خود پیر شده اند، حاضر به نقل مکان به محله ای دیگری 
نیستند. برای آن ها نقل مکان به معنای از دست دادن تمام سرمایه اجتماعی و فرهنگی است که 
طی سال های طوالنی آن را به دست آورده اند. درواقع زنان سالمند طی پیر شدن در محله ی 
خویش منزلت اجتماعی، استقالل و عزت نفس کسب کرده اند. آنان به واسطه ی مردم محله ی 
خود و ارتباطات انسانی به محله ی خود دلبستگی پیداکرده اند و حاضر به ترک آن محله نیستند.

با  همی هایشان  دور  برگزاری  با  می کنند  تالش  پژوهش  در  مشارکت کننده  سالمند  زنان 
مناسبت های خاص نظیر سفره صلوات، سالگرد فوت اعضای خانواده و یا خیرات برای اموات به 
دور همی هایشان مشروعیت  بخشند. نکته ای که مشروعیت دور همی های آنان را مضاعف می کند، 
پیونِد آن با مراسم های مذهبی است؛ آنان نام »سفره ی صلوات« را برای دورهمی خود برمی گزینند 

تا فعالیتشان اعتبار یابد. یکی از مشارکت کنندگان دراین باره می گوید:
»هرسال برای شوهرم سالگرد می گیرم و همه فامیل و دعوت می کنم و غذا می پزم. آخر 

هفته ها نیز گاهی با خواهرام تو خونه دورهم جمع می شیم«.

یکی دیگر از زنان سالمند در این باره می گوید:
»سه شنبه های اول هرماه 8 نفر از دوستان هستیم که دورهم تو خونه من جمع می شیم 
و از صبح تا شب پیش هم هستیم. ناهار با منه. زمستون ها فقط جمع دوستان صمیمی 
هست؛ اما تابستان ها تو پارکینگ عمومی میشه جمعمون و همه میان. دلمون برای هم 
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تنگ میشه و من بهشون می گم هر هفته سه شنبه ها بیاید خانه ی من. من سفره پهن 
می کنم و اونا صلوات هاشون رو می فرستن«.

زمان مشخص، مکان ثابت و افراد معین، ماهیت اکثر دور همی های دوستانه ی زنان سالمند 
است. آنان تالش می کنند زمان خود را در تعامل با دوستان و با برگزاری جلسات روزانه یا هفتگی 
سپری کنند. درواقع آن ها با نام گذاری دور همی های خود و ارتباط دادن مراسم هایشان با فعالیت های 

معنوی، به هم نشینی هایشان معنا می بخشند و فعالیت هایشان را هدفمند می کنند

5-3- انباشت خاطرات در مکان
ازجمله عناصر مهم دیگر در مسئله ی پیر شدن در مکان، انباشت خاطرات است. هم زمان که زنان 
سالمند عمر خود را درون خانه های خویش سپری می کنند، بسیاری از رویدادهای زندگی شان به 
تقویم خاطرات سپرده می شود؛ بنابراین پیر شدن در مکان نسبت به انباشت خاطرات، اجتناب ناپذیر 

است و وقوع آن حتمی و ناگزیر است.
انباشت خاطرات که به واسطه ی گذر زمان در بستر مکان رخ می دهد، سبب می شود تا افراد 
در رهگذر عمر، نسبت به محیط فیزیکی که در آن زندگی می کنند، حساس تر شوند و دلبستگی 
بیشتری بیابند. لذا در پی دلبستگی عمیقی که به مکان زیست خود پیدا می کنند، تمایل دارند 
تا بقیه عمر خود را در همان مکان موردعالقه ی خود یعنی خانه بمانند و فرایند افزایش سن و 

سالمندی خود را در خانه هایشان سپری کنند. یکی از زنان سالمند دراین باره می گوید:
»خاطرات مربوط به خونه را برای نوه هام تعریف می کنم. به این خونه عادت کردم، 50 
ساله دارم اینجا زندگی می کنم. روزی چندین بار خاطرات رو برای نوه هام تعریف می کنم«.

یکی دیگر از مشارکت کنندگان دراین باره می گوید:
»تو این خونه یاد گذشته می افتم، یاد خاطراتم می افتم که 58 سال با شوهرم زندگی کردم. 

دائم فکر می کنم که چه مهمانداری هایی که من توی این خونه نکردم«.

از سوی دیگر خاطرات جمعی در مکان های آشنا منجر به شکل گیری هویت مکان می شود و 
ازآنجایی که یادآوری خاطرات با مکان وقوع  آن همراه است، سبب افزایش اهمیت مکان می شود؛ 
بنابراین زنان سالمند ترجیح می دهند تا در خانه  و محله   خود باقی بمانند و دوران پیری خود را 
آنجا طی کنند. به عبارت دیگر پیر شدن در مکان با امتیازات و محسنات بسیاری همانند حس 
خوب مکان، دلبستگی مکان، تعلق خاطر به مکان و هویت مکان همراه است. زنان سالمند ترجیح 
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می دهند تا در مکان های آشنای خودشان از قبیل محله و خانه دوران سالمندی را سپری کنند 
تا از تمام مزایای پیر شدن در مکان بهره ببرند.

ازجمله اقدامات زنان سالمند که منجر به انباشت خاطراتشان می شود، رفتار شیء گرایانه ی 
آنان است. زنان سالمند عالقه ی خاصی به شیءگرایی پیدا می کنند و دکوراسیون خانه ی خود را 
بر اساس عالیق خود، تطبیق می دهند. آنان با کاربرد اشیاء متنوع درون خانه، خانه های خود را 
درگذر زمان شبیه به موزه می کنند. همان گونه که هر شیء در موزه تاریخچه و شناسنامه دارد، 
تمام اشیاء به کاربرده شده در خانه زنان سالمند نیز با دنیایی از خاطرات و تاریخچه ای از تجربیات 

همراه هستند.
زنان سالمند فضای کالبدی خانه ی خود را با اشیاء موردعالقه شان ترکیب می کنند و این گونه 
رضایتمندی خود را در خانه هایشان ارتقاء می دهند. کاربرد فراوان گل های مصنوعی، مجسمه و 
وسایل تزئینی توسط زنان سالمند، صرفاً جنبه ی مصرف گرایی ندارد بلکه هر یک از این اشیاء، 
دنیایی از خاطرات و معانی را درون خود نهفته دارد. آنان اشیائی را که در مناسبت های گوناگون 
خریداری و یا به عنوان هدیه دریافت کرده اند را به عنوان یادگاری و یا میراث خانوادگی در معرض 
دید قرار می دهند. تماشای اشیاء به صورت دائمی، گذر زمان در خانه را با یادآوری خاطرات مربوط 

به گذشته، برای زنان سالمند دل نشین می کند.
زنان سالمند با کاربرد وسایل تزئینی در سراسر خانه، به خانه ی خود هویت می بخشند. اشیاء 
دنیایی از معانی را به مخاطبین خود انتقال می دهند؛ درواقع اشیاء کاربرِد شده در خانه ی زنان 
سالمند معرف زمان هستند و با وقایع زندگی آن ها مرتبط هستند؛ بنابراین اشیاء تاریخچه ای از 
زندگی شخصی آنان را آشکار می سازند. دقیقاً همانند اشیائی که در موزه شرح ویژگی و تاریخچه ی 
زمانی دارند و ارتباطشان بافرهنگ، هنر و قومیت مشخص شده است، اشیاء به کاربرده شده درون 

خانه های زنان سالمند نیز نشان از شرح حال خانوادگی آنان دارد.
یکی از زنان سالمند با 80 سال سن دراین باره می گوید:

»به وسایل خونه ام عالقه ی خاصی دارم و چیدمان خونه دقیقاً باید طبق سلیقه ی خودم 
باشه. حتی بچه هام نباید وسایل خونه را جابجا کنن. هر وسیله ای یادگاری از دورانی خاص 

برای من هست«.
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یکی دیگر از پاسخگویان دراین باره می گوید:
»عاشق مجسمه هستم اما فضای خونه ام کوچیکه؛ اما بااین حال، کلی مجسمه خریدم و توی 
خونه ام گذاشتم. تمام فضای خالی خونه رو با وسایل گوناگون پر می کنم و لذت می برم«.

زنان سالمند نمی توانند تمام اوقات را با دوستان یا اعضای حلقه های ارتباطی شان، سپری کنند. 
زمان هایی وجود دارد که آنان در خانه های خود تنها هستند و گذر زمان برایشان به سختی پیش 
می رود. راهکار برخی از زنان سالمند برای وقت های آزادشان، برقراری ارتباط با اجزاء یا اشیاء خانه 
است. لذا هرچقدر اشیاء بیشتر و متنوع تر باشد، صرف نظر از آنکه جنبه زیبایی دارد، برای آنان 
حس بهتری را القاء می کند. درواقع آنان با نگاه به اشیاء تمام خاطرات و اتفاقاتی که برای خرید 
یا نصب آن شیء رخ داده است را در ذهن خود مرور می کنند؛ لذا برایشان جنبه سرگرمی دارد و 

حتی گاهی با اشیاء صحبت می کنند و جایگاه هم نشین برایشان می یابد.
وقایع  و  درونی  باورهای  بر  مبتنی  می تواند  سالمند  زنان  مورداستفاده  تزئینات  همچنین 
خانوادگی شان باشد. گاهی آنان تابلوهایی با مضامین مذهبی بر دیوار خانه های خود نصب می کنند 
و ارزش های پایدار خود را آشکار می سازند. همچنین گاهی اشیاء، هدایای مربوط به ادوار خاصی از 
زندگی شان هستند و عالوه بر یادگاری بودن، تقویم تاریخی آنان محسوب می شوند و اتاق هایشان 

را این گونه زمان بندی می کنند.
زنان سالمند، دیوارهای خانه ی خود را با نصب تابلوهایی از عکس های اقوام زنده و یا فوت 
شده خود، به نمایشگاهی ازخاطرات تبدیل می کنند؛ بنابراین دیوارهای خانه برای آن ها تداعی گر 
خاطرات دور و نزدیک می شود و از طریق قاب کردن تصاویر خویشاوندان خود، خاطرات را بر 

دیوار ثبت می کنند.
یکی از زنان سالمند با 65 سال سن دراین باره می گوید:

»تمام ُمرده ها و زنده ها را در خانه قاب می کنم. ...عکس دوست دارم. عکس فامیل ها رو 
توی ویترین گذاشتم که جلوی دید باشن«.

عکس های خانوادگی گاهی به صورت گروهی بر دیوار خانه نصب می شود که حکایت از روابط 
صمیمانه در مهمانی ها، جشن ها، دورهمی ها و سفرها دارد و گاهی عکس فردی خاص به صورت 
انفرادی در مکانی از خانه تعبیه می شود که بیشترین دید را داشته باشد و میزان تعلق خاطر 
صاحب خانه به صاحب عکس را نشان می دهند. درواقع عکس ها جایگزین افراد در زمان غیبت شان 

می شوند که گاه این غیبت به واسطه مرگ همیشگی است.
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بحث و نتیجه گیری
پیر شدن در مکان مفهومی پیچیده با ابعاد گسترده  است و در مطالعات مختلف بخشی از این 
دامنه ی وسیع مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفته است. در تحقیقات انجام شده برخی پژوهش ها به 
ویژگی های عینی مکان )ابعاد فیزیکی(، برخی بر ویژگی های زنان سالمند )ابعاد انسانی( و برخی 
بر جنبه های وابستگی مکان )ابعاد روان شناختی( پرداخته اند. در پژوهش های انجام شده پیرامون 
ابعاد فیزیکی، محققین اغلب به مطالعه وابستگی مکانی سالمندان به خانه با تمرکز بر مکان خانه 
پرداخته اند و تالش نموده اند به صورت مجزا ابعاد عاطفی، فیزیکی و جسمانی در مفهوم پیر شدن 
در مکان و واکنش در برابر محیط بازسازی نمایند؛ اما در پژوهش حاضر تالش شده است تلفیقی 
از ابعاد گوناگون پیر شدن در مکان مورد واکاوی قرار گیرد. لذا این پژوهش مفهوم پیر شدن در 

مکان را در ابعاد گوناگون انسانی، روان شناختی و فیزیکی مطالعه کرده است.
 هم زمان با سپری شدن عمر انسان و افزایش سن او خاطرات و تجاربی مختلفی در زندگی 
فرد تجربه و انباشته می شود. با شکل گیری و انباشت خاطرات و تجربیات در محل زندگی، ارتباط 
فرد با محل زندگی بیشتر می شود تا جایی که دلبستگی عمیقی میان فرد و مکان زیست او شکل 
می گیرد. تعلق به مکان با گذر زمان به همراه ایجاد خاطرات و تجربیات در مکان به تدریج در فرد 
شکل می گیرد به او گره می خورد و هم زمان با پیر شدن و مسن شدن فرد، دلبستگی به مکان 
هم در او بیشتر می شود. فردی که در خانه خود پیر شده است، خاطراتش و لحظه به لحظه ی 
زندگی اش با آن مکان، عجین شده است؛ بنابراین از بودن، ماندن و زیستن در خانه ی خویش 
لذت می برد. درواقع ویژگی های فیزیکی خانه از قبیل امکانات رفاهی، تسهیالت و متراژ خانه در 
مقابل خاطرات فردی، جمعی و تجربیات شکل گرفته تأثیر بسیار کمتری در شکل گیری دلبستگی 
و تعلق مکانی وی دارند؛ به عبارت دیگر، تعامالتی که فرد در طول زمان با مکان زندگی خویش 
برقرار کرده است، سبب عالقه او برای ادامه زندگی در خانه  می شود. پیر شدن در مکان، به معنای 
حضور مستمر در خانه یا محله ی سکونت خویش به همراه برخورداری از هویت، منزلت و استقالل 
است. زنان سالمند اغلب ترجیح می دهند تا بیشترین زمان را در خانه های خود حضورداشته باشند. 
باقی ماندن در خانه این امکان را برای آنان فراهم می سازد تا از آسایش بیشتری بهره مند شوند.

الوان، رولز و کچین در تحقیقات انجام شده بر استقالل، شایستگی شخصی و تالش سالمندان 
در برابر تغییرات محیط برای افزایش توانایی های خویش تأکید داشتند و نشان دادند که کنش 
زنان سالمند در مکان های مختلف، متفاوت است و با تغییر ویژگی های مکان، آن ها نیز واکنش های 

متفاوتی را برای کسب بیشترین امتیاز برای خود ابراز می کنند.



104

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و سوم/ شماره 92 / تابستان 1400

یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان داد فرایند دلبستگی به خانه و خاطرات جمعی با 
تحقیقات گذشته همپوشانی دارد اما رفتار شی گرایانه زنان سالمند که منجر به انباشت خاطرات در 
مکان می شود و همبستگی اجتماعی زنان سالمند در محله زیست شان که حاصل هویت محله ای 
و مشارکت زنان در سطح محله است از نوآوری های این پژوهش است. زنان سالمند، در خصوص 
زمان هایی که به تنهایی در خانه های خود سپری می کنند؛ راهکاری را برای مقابله با تنهایی و 
لذت بردن از زمان خویش خلق می کنند که مرور خاطرات و انباشت خاطرات از طریق اشیاء 
است. آنان به شیءگرایی روی می آورند و فضاهای خالی خانه را با اشیاء گوناگون پر می کنند. 
درواقع مصرف گرایی و کاربرد اشیاء فراوان در خانه به همراه برقراری ارتباطات انسانی، پیر شدن 
در مکان را برای آنان دلنشین می کند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد ابعاد مذهبی 
محله سبب پایداری حلقه های مردمی در بین زنان سالمند است، جریان فرهنگی در بستر محله 
اغلب با معنویات درآمیخته است و زنان سالمند با حضور در مراسم های مذهبی و انجام فعالیت های 
معنوی در پی کسب ارتقاء کنش های فردی و اجتماعی خود هستند. آن ها با حضور در مراسم های 
مذهبی گذشته از انجام فرایض دینی برای کسب امتیازهایی همچون برقراری و افزایش تعامالت 
اجتماعی، افزایش تشکل های اجتماعی و ارتقاء منزلت اجتماعی خویش تالش می کنند. حتی 
آنان از طریق »نام گذاری های معنوی« برای دورهمی ها و جمع های دوستانه خود و ارتباط دادن 
مراسم هایشان با فعالیت های معنوی، به هم نشینی هایشان معنا و مشروعیت می بخشند. لذا در 
این پژوهش پیر شدن در مکان را می توان به معنای حضور مستمر در خانه یا محله ی سکونت 
خویش به همراه برخورداری از هویت، منزلت و استقالل قلمداد کرد. درواقع پیر شدن در مکان، 
یک رابطه ی دوسویه از جانب سالمندان و مکان است. زنان سالمند برای دلپذیر شدن گذر زمان 
در بستر مکان، از طریق کنش های فردی و جمعی، تعامالت اجتماعی برقرار می کنند و همبستگی 

جمعی براثر ارتباطات مردمی آنان، ارتقاء می یابد.
در رویکرد نظری وابستگی رولز، سه بعد از وابستگی جسمانی، اجتماعی و خاطرات زندگی 
ایجاد  زمان  درگذر  فرد سالمند  برای  را  مکان  به  دلبستگی عمیق  که  روزمره مطرح می شود 
می کند. طبق چنین رویکردی زنان سالمند جامعه موردمطالعه نیز، از طریق پیوند عمیق با بستر 
زیست محیطی خویش، به فعالیت هایشان معنا می بخشند و با درهم آمیختگی فعالیت و معنا درگذر 
زمان، دلبستگی عمیق به مکان برایشان حاصل می شود. زنان سالمند گاهی از طریق شیءگرایی توان 
تاب آوری خود را در بستر مکانی خویش می افزایند و گاهی با ارتقاء همبستگی اجتماعی از طریق 
کنش های گوناگون با تنهایی مقابله می کنند. لذا همان طور که کچین در رویکرد نظری یکپارچگی 
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مکان به آن اشاره دارد، زنان سالمند در برابر تغییر محیط پیرامون خود واکنش نشان می دهند و 
از طریق انجام فعالیت ها و رقابت در فضا با دیگران بر مسئولیت پذیری و حس تعلق خاطر خود به 
فضا می افزایند و درنهایت هسته اصلی فرد- مکان شکل می گیرد. بنابراین روابط زمانی و مکانی 
زنان سالمند در زندگی روزمره شان کاماًل هدفمند و عمل گرا است و این گونه به فعالیت هایشان 
معنا می بخشند. استقالل، احترام، امنیت، آرامش خاطر، عزت نفس، تعامالت اجتماعی، تعلق مکانی 
و دلبستگی مکانی ازجمله دستاوردهای پیر شدن در مکان برای زنان سالمند جامعه موردمطالعه 
است. مزایای پیر شدن در مکان حاصل سال ها زیستن و تجارب زنان سالمند در مکان زیست آنان 

است و برایشان بسیار مغتنم است؛ زیرا این گونه توانایی هایشان را تقویت می کنند.
درنهایت بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود محله محوری از طریق سازمان های 
مردم نهاد شکل بگیرد و تقویت شود. تحقق این امر مستلزم این است که سالمندان هر محل از 
طریق سرای محله، مراکز بهداشت، مسئولین مساجد و امور خیریه محله های مختلف شناسایی 
شوند و بر اساس میزان توانایی و سالمت، وضعیت تنهایی، وضعیت اقتصادی، انزوای اجتماعی یا 
پویایی آنان و بسیاری از موارد دیگر تفکیک شوند. در مرحله بعد از طریق برگزاری جلسات و یا 
ارتباطات حضوری و غیرحضوری، پیوندی میان سالمندان و خانواده هایشان در سطح محله برگزار 
شود و بر آگاهی هایشان افزوده شود تا خودشان با مدیریت سازمان مردم نهاد اقدام به خود همیاری 

یکدیگر در بستر مکانی خودنمایند و در سطوح گوناگون بتوانند ارتقاء یابند.
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