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چکيده
با این که سالمندی جمعیت پدیدهای منحصر به ایران نیست ،اما در بافت اجتماعی فرهنگی کشور به شیوههاای وونااوونی
نمایان شده است .از یک سو این پدیده به عنوان «سونامیسالمندی» که خود تهدیدی برای اقتصاد و رفااه اجتمااعی کشاور باه
شمار میآید ،به تصویر کشیده شده است و از سوی دیگر در وفتمانهای «سالمندی فعال» و «سالمندی موفق» با دیادی مببات
نگریسته میشود که در آن ،سالمندان همچنان به ایفای نقش مهم خود در جامعه میپردازند .در مقاله حاضر تالش شاده اسات
تا از روش تحلیل علّی برای شناسایی آیندههای بدیل پدیده سالمندی از طریق تشریح ایدئولوژیهاا و اساتعارههاای برجساته
مرتبط با آن در کشور استفاده شود .همچنین نشان داده شده است که چگونه بازنماییهای فعلی ساالمندی ،شایوههاای نگارش
درباره این پدیده را آشکار میسازند :سالمندی به مبابه «ثروت» و یا سالمندی به مبابه «بار».
در این راستا ابتدا دیدواههای رایج را پیش از تببین داللتهای آنها در زمینه سیاستوذاری در سالمندی مارور کارده و در
ادامه مفروضات و موضعویریهای جاری مرتبط با پدیده مذکور و نیز ایدئولوژیها و استعارههای بنیادی را که بار آشاکارترین
الیه ( الیه لیتانی) تحلیل علّی الیهای پدیده سالمندی ایران غلبه دارند ،همراه با الیههای آشکار غالب سالمندی کاه برناماههاای
جاری در کشور را شکل میدهند ،تحلیل و نقد شدهاند و در نهایت «سالمندی بهزیست» به عنوان لیتاانی بادیل و «سارزندوی»
به عنوان استعارهای بدیل برای پدیده مذکور پیشانهاد شاده و سیاساتهاای توساعهای مارتبط باا ساالمندی باا هادا ایجااد
چشماندازی خاص تبیین شده است.
کليد واژهها :سالمندي جمعیت ،آينده پژوهي ،تحلیل علّي  ،آيندههاي بديل

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آینده پژوهی ،دانشگاه و پژوهشاگاه عاالی دفاال ملای و تحقیقاات راهباردی (نویسانده
مسئول) rezvanifp2@gmail.com
 .2دکتااارای آیناااده پژوهااای و اساااتادیار دانشاااگاه و پژوهشاااگاه عاااالی دفاااال ملااای و تحقیقاااات راهباااردی
Abdurrahim.pedram@gmail.com

مقدمه
تصاویر آینده بسیار متنول و وونااوون هساتند و طیفای از تصااویر فاردی تاا جهاانی،
خوشبینانه تا بدبینانه ،کوتاهمدت تا بلندمادت و ...را دربرمای ویرناد .مهمتارین مسائله در
تحلیل تصاویر آینده ،اهمیت و جایگاه آنها در باروز ت ییارات اجتمااعی اسات و در واقاع
مهمترین بلوکهای سازنده ت ییرات اجتماعی در کنار ارزشها هستند و به این علت مطالعه
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آنها حائز اهمیت است (طاهری دمنه .)1933 ،از طرفای تصااویر آیناده بارای یاک آینادهپاژوه،
شأنیت خاصی دارند چرا که تأثیر شگرفی بر آنچه به واقع آینده خواهاد باود ،مایوذارناد
بنابراین ما با تصمیمهای خود یا میخواهیم آینادهای را مطار کنایم کاه تصاویر مببات و
مطلوب ما را بپروراند یاا تاالش مایکنایم از وقاول آیناده منفای و ناا خوشاایند اجتنااب
کنیم(رابین.)31: 2119 ،1
سالمندی جمعیت پدیدهای فراویر در بسیاری از کشورهای جهاان اسات ضامن آنکاه
سرعت و شدت زیاد کاهش نرخ باروری در ایران با شیب تندتری از سایر کشورها مشاهده
میشود .در ایران ،در سال  1933حدود  11درصد جمعیت باالی  01سال سن داشاتهاناد و
در  93سال آینده یعنی سال  ،1323درصد سالخوردوی جمعیت ایران به  99درصد افازایش
خواهد یافت (محمودی.)1933 ،
طبق آمارهای ساازمان ملال متحاد در ساال  ،2112کشاور ایاران یکای از ساریعتارین
کشورهای جهان در زمینه رشد سالمندی اسات و در ساال  2131مایالدی 2جازو پیرتارین
کشورها شده و از میانگین جهانی ،آسیا ،امریکا ،کانادا ،آمریکای التین و حتی رژیم اش الگر
قدس هم پیرتر خواهد بود (علی محمدی.)1930 ،
ضمن آنکه نتایج وزارش های آماری سازمان ملل متحاد ،لازوم بررسای و آیناده نگاری
حالت های محتمل و تصویرسازی از آیندههای بدیل ،هماراه باا پایشنگاری فرصاتهاا و
تهدیدهای مرتبط با چالش های سالمندی جمعیات را هشادار مایدهاد چارا کاه یکای از
موضااوعات اصاالی آیناادهپژوهاای ،شناسااایی مت یرهااای کلیاادی تأثیروااذار باار آیناادههااا

973

1. Rubin
 1391 .2هجری خورشیدی

است(صفرخانلو،

 .)1930بنابراین روند سالمندی در ایران آغااز شاده و در صاورتی کاه روناد

مذکور به همین شکل پیش برود ،در حدود سال  1311بین  23تا  91درصد جمعیت کشور
در سنین  31ساالگی و بااالتر قارار داشاته و در کشاورمان انفجاار ساالمندی رخ خواهاد
داد(کرمیمتین .)1932،این انفجار که از آن با عنوان «سونامینقرهای» 1و 2ناام بارده شاده اسات،
برای ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و از جمله بر منابع و سارمایههاای ماادی و معناوی
کشور خواهد داشت.
نتایج بررسیها نشان داده است که در کشور ما جمعیت باالی  01ساله تا  90سال آینده
بیش از  3برابر خواهد شاد .بناابراین کشاور ماا یاک دوره بسایار فشارده از ساالخوردوی
جمعیت را پیشرو خواهد داشت (ضرغامی .)1933 ،عالوه براین ،جمهوری اسالمیایاران پا
از تجربه وذر از ت ییرات همهویر شناسی بیماریها ،باید خود را بارای مادیریت راهباردی
«موج سالمندی» در چند دهه آینده آماده کند از این رو است که انتخاب نقشاه راه صاحیح
در برخورد با این پدیده جمعیتی به کشورکمک خواهد کرد تا از مشکالت احتماالی ناشای
از آن به درستی عبور کند .طبق بررسیهای محققین این تحقیق ،تاکنون مطالعهای در ایاران
به بررسی و تحلیل آینده های بدیل پدیده سالمندی جمعیت نپرداخته است و در این راساتا
پژوهش حاضر کوششی است در جهت شناسایی این که چگونه مایتاوان از روش تحلیال
علّی  9و  3برای بررسی تصاویر آینده پدیده سالمندی جمعیت ایران و نیز ایجاد یاک آیناده
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ترکیب جمعیتی و ساختارهای اساسی جامعه را دوروون کرده و تبعااتی پایشبینای ناپاذیر

بدیل ممکن برای سالمندان بهره برد بنابراین هدا عمده پژوهش ،بررسای تصااویر آیناده

1. The Silver Tsunami
 .2در ادبیات التین ،سنین سالمندی و اغلب بیشتر از  01سال را سن نقره ( )Silverمینامناد .در ایان مقالاه ساونامی
نقرهای استعارهای است که برای توصیف پیری جمعیت استفاده می شود که به انفجاار ساالمندی و غلباه واروه سانی
سالمندان در جمعیت کشور اشاره میکند.
)3. Causal Layered Analysis (CLA
 .3در متون فارسی به «تحلیل الیه الیهای علت ها» ترجمه شده است در حالی کاه باه ن ار مای رساد «تحلیال علّای الیاهای»
صحیح تر باشد.
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جمعیت سالمندی کشور بر اساس روش تحلیل علّی الیهای است و سوال اصلی تحقیق هم
این است که چه تصاویر بدیلی از آینده بدیل پدیده سالمندی جمعیت ایران وجود دارد؟
مبانی نظری پژوهش
تعريف سالمندي
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تعریف علمیواحدی از «سالمندی» دیده نمای شاود و بسایاری آن را اماری نسابی و بار
اساس ویژویهای فردی ،شخصیتی ،اجتماعی و فرهنگی تعریف میکنند .با این حاال «سان»
ویژوی اصلی و متمایزکننده افراد است و دامنه تأثیروذاری آن بر بسیاری از جنبههای زنادوی
فردی و اجتماعی قابل توجه است .دامنه انتخاب سن سالمندی یا پیری ،متفاوت است .اماا دو
نقطه سنی  01یا  03سالگی به عنوان دوره ورود به پیری یا سن آستانه ساالخوردوی ،بایش از
بقیه سنین مطر است (ضرغامی .)1933،از طرفی ،از آنجا که مطالعه سالمندی جمعیت ،اغلب باا
نگرانی راجع به باری همراه است که بر ن امهای بازنشستگی وارد میشود ،این پدیده عموماا
از طریق افزایش در سنین بازنشستگی که معماوال  03ساال اسات ،ماورد انادازهویاری قارار
میویرد(واوریلو و هیاوالین .)92: 2119 ،1واژه سالخوردوی از ن ر آنکاه بحا

در ساطح اجتمااعی

باشااد یااا فااردی ،معااانی متفاااوتی دارد .در سااطح فااردی ،سااالخوردوی ت ییاارات فیزیکاای-
روانشناختی است که با وذر زمان از تولد تا مرگ اتفاق مایافتاد .پا

معناای ساالخوردوی

جمعیت ،در ارتباط با ت ییرات نسبت جوانان به سالمندان اسات و بار اسااس یاک شااخ
جمعیتی ،معموال اور بیش از  12درصد کل جمعیت  01سال و باالتر و یا بایش از  11درصاد
کل جمعیت  03سال و باالتر باشد جمعیت سالمند تلقی میشود (کرمیمتین.)1932 ،
سالمندي جمعیت
سالمندی جمعیت تحت تاثیر کاهش در باروری و بهبود شرایط بقا به وقول میپیونادد
که در طول دوره وذار جمعیت شناسی رخ میدهد (ملل متحد .)2117 ،2سالمندی جمعیات باه
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1. Gavrilov and Heuveline
2. United Nations

فرآیندی اطاالق می شود که طی آن و در نتیجه وذار از سطو باالی باروری و مارگومیار
به سطو پایین ،سهم جمعیت جاوان از کل جمعیت کاهش مییاباد و در مقابال بار ساهم
جمعیت سالخورده ( 01ساله و باالتر) افزوده خواهد شد

(کینسال و فیلیپ

.)2113 ،1

در آینده جمعیت سالمندان باالی  03سال ایران نیز افزایش چشمگیری خواهاد داشات
بهطوری که براساس برآوردهاای مسسساه مطالعااتی یوروماانیتور2در فوریاه  2111انت اار
میرود این جمعیت در فاصله سالهای  2111تا  2191حدود  123درصد رشد داشته باشاد
و ایران نیز به جمع کشورهای سالخورده خواهد پیوسات .9میازان رشاد ایان شااخ

باه

تفکیک وروههای سنی مختلف در نمودار صفحه بعد قابل مشاهده است.
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آمارهاي مرتبط با جمعیت سالمندي

نمودارشماره .2میزان شاخصهاي رشد جمعیت ايران در گروههاي سني مختلف
منبع :وزارش یورومانیتور (فوریه )2111

1. Kinsella & Phillips
2. Euromonitor International
)3. Iran in 2030: The Future Demographic (February 2011
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نرخ رشد سریع جمعیت سالمندی در ایران ،همچون روند جهانی بر اساس دو رویکارد
جمعیتشناختی است :نرخ باروری کل1و 2و افزایش امید به زنادوی .9ایان دو شااخ

در

بیشتر کشورهای جهان به سمت هم ورایی پیش میرود و نارخ بااروری کال در نایم قارن
اخیر در سطح جهانی تقریبا نصف شده اسات (دارابای .)1930 ،میاانگین امیاد باه زنادوی در
هنگام تولد مردان و زنان کشور بین سالهای  1933و  ،1931افزایش یافته است باه طاوری
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که برای مردان از  30سال به  72سال و برای زنان از  37ساال در ساال  1933باه  73/0در
سال  1931رشد داشته است (مشفق.)1913 ،

نمودار شماره .1نرخ باروري و امید به زندگي طي سالهاي  2390تا 1090
(سازمان بهداشت جهانی)2112 ،

)1. total fertility rate (TFR
 .2نرخ باروری کل ،میانگین تعداد فرزندانی را که یک زن در طول دوران باروری خود (معموال از  13تا  33سال سن)
به دنیا می آورد ،نشان می دهد .این نرخ براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1933در ایران رقمای
برابر با  2/11فرزند محاسبه شد .البته باید توجه داشت که این نرخ باروری نسبت به سرشماری سالهای قبل ،مقطعای
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و مربوط به ت ییر ساختار جمعیتی (وشتاوری) متولدین دهه  1901میباشد و از ن ر نخبگان جمعیت شناسی باه زودی
از وردونه باروری خارج شده واین نرخ مجددا به عقب برمیوردد.
3. Life expectancy

درعینحال ،امیدبهزندوی در هنگام تولد به دلیل کاهش مرگومیر کودکان ،پیشرفتهای
پزشکی ،رژیم غذایی بهتر و کیفیت زندوی بهتر افزایش مییابد .ایان باه ساالمندان کماک
میکند که طوالنیتر زندوی کنند (مانگ کیا.)2119 ،1
پيشينهشناسی پژوهش
از طریق آیندهپژوهی شناخته شده است .در بررسی تحقیقات انجام شده قبلی ،سه مضامون
کلیدی شناخته شده است:
نخست ،کارهای آیندهنگر به دلیل تنول خود افاراد ساالمند ،آینادههاای فراوانای را از
سالمندی نشان میدهند (عنایتاهلل )2119 ،2از یک سو ،افراد سالمند از وروههای مختلف سانی
(یا افرادی که در دورههای مختلف متولد شدهاند مانند «کودکاان باومر»9و 3پا

از جناگ)

نیازها و آرمانهای متفاوتی دارند .از سوی دیگر ،وروههای مختلف قومیو فرهنگی به دلیل
دسترسی متفاوت آنها به قدرت و مناابع در سااختارهای اجتمااعی وساتردهتار ،ساالمندی
متفاوتی را تجربه میکنند (بارتلت .)2119 ،3مضمون دوم کارهای آینادهنگار ،ایادئولوژیهاای
بنیادین فرهنگی را تشریح کردهاند که تجربههای متفاوت سالمندی را شاکل دادهاناد .بارای
مبال ،دافارا )2119( 0معانی فرهنگی مختلف سالمندی را در مفاهیم غربی ،هنادو و یوناانی
چرخه زندوی بررسی میکند (جدول .)1در نهایت ،پژوهشهای آیندهنگر ،این نکته را نقاد
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در این بخش ،تمرکز بر ترسیم مضمونهای مشترک در حیطه سالمندی خواهد باود کاه

میکنند که آیندههای سالمندی مبتنیبر مفروضات اماروز و درکای از ساالمندی اسات کاه
ممکن است در آینده مناسب نباشند.

 .3کودک نسل انفجار به کودکی وفته میشود که در دوره انفجار جمعیّات پا

1. Wong Kai
2. Inayatullah
3. Baby boomer
از جناگ جهاانی دوّم ،یعنای در حادّ

فاصل سالهای  1330و  1303زاده شده باشد.
5. Bartlett
6. Daffara

973

جدول  .2معاني فرهنگي مختلف سالمندي (دفرا)41 :1009 ،2
دیدگاه فرهنگی

معنای سالمندی

غربی

بیثمری اقتصادی و دوران درماندوی

هندو

خدمات اجتماعی انسانی و رشد فرهنگی

یونانی

بازنگری ،تأمل و اصال

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفال ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1931

دیدواههای انتقادی در مورد سالمندی در دهه  1311به مبابه چالشی بارای مادل غالاب
زیستپزشکی در مطالعات سالمندی پدید آمدند که در آن سالمندان به عنوان افراد ضاعیف
و بیمار در ن ر ورفته میشدند .چرا که محققان با بهرهویری از ن ریه انتقادی با این مفهاوم
مواجه شدهاند که سالمندی تنها تجربهای جسمیو زیساتشاناختی نیسات ،بلکاه سااختی
سیاسی است که از رواباط قادرت ،سااختارهای اجتمااعی و ایادئولوژیهاا شاکل ورفتاه
است(تیو و همکاران.)2110 ،2
عالوه براین ،سیاستهایی که «سالمندی فعال» را از طریق مشارکت افراد مسن در جامعاه و
خدمات اجتماعی ترویج میدهند ،منعک کننده تصور مبنایی اقتصاددانان است که افراد ساالمند
باید بهوونهای فعال باشند تا بتوانند در جامعه ارزشمند محساوب شاوند .چناین سیاساتهاایی
بهنوبهخود ،بهحاشیه راندهشدن افرادی است که با توجه به سالمت کم و یا درآماد نااچیز ،قاادر
به انجام این کارها نیستند (مینکلر و هالستین.)2111 ،9
از سوی دیگر ،رویکرد پساساختارورایی نشان مایدهاد کاه چگوناه ساالمندی توساط
زیرالیههای روابط قدرت ،آرمانهای فرهنگی و ایدئولوژیها ساخته میشود .بهعنوان مبال،
تورنستام )1332( 3نشان مایدهاد کاه چگوناه اساطورههاای ساالمندی ،ایادئولوژیهاا و
جهانبینیهای مختلف را در فرهنگها و جوامع مختلف بازتاب میدهد (جدول .)2
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1. Daffara
2. Teo et al
3. Minkler and Holstein
4 Tornstam

جدول  .1اسطورههاي سالمندي (تورنستام)923 :2331 ،2
رویکرد فرهنگی

اسطوره سالمندی

غرب

پیری به مبابه بیچاروی

عبری

پیری به مبابه منبع

جهانبينی
جهتویری عملکارد جواماع سارمایهداری کاه بار
بهرهوری ،کارایی و استقالل تمرکز میکنند.
کهنسالی معادل خردمندی است.

ذهنیت های سالمندی متمرکز است ،دیدواه انسان ورایانه باه دنباال بازنویسای عاملیات
افراد سالمند از طریق بررسی تجربیات و معانی سالمندی است که اغلاب در سیاسات،
رسانه ها یا وفتمآنهای عمومی به آن توجه نمی شود .به عنوان مبال ،تورنستام

()139 :1337

نشان می دهد که افراد از طریق فرایند پیری ،2ت ییرات جهان خود را بر اسااس سنشاان
درک می کنند که به این ترتیب نگرش آنها از دید ماده ورایی و عمل ورایی به جهاان ،باه
نگرشی متعالی تر و ماورایی ت ییر می کند که آن هم معموال با افزایش رضایت از زندوی
همراه است.
عنایتاهلل ( )2119استدالل میکند که ساالمندی را مایتاوان باهعناوان «فرصاتی بارای
بازاندیشی نهادهای کنونی ،با پرسش از پارادایمهای اساسی سالمت ،زندوی و مارگ» نگااه
کرد .به عنوان مبال مودی )1333( 9چهار ساناریوی آیناده پدیاده ساالمندی ،نقاد مفااهیم
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درحالی که انتقادات بر ساختارهای اجتمااعی و ایادئولوژی هاای شاکل دهناده باه

بنیادین سالمندی و داللتهای سیاستی آنها را مطر میکند (جدول .)9

1. Tornstam
2. Gerotranscendence
3. Moody
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جدول  .9چهار سناريو براي يک جامعه سالمند (مودي)2334 ،
سناریو
امتداد
ناخوشي

توصيف
افاازایش امیااد بااه زناادوی بااه دلیاال
پیشرفتهای پزشکی که البته باه معنای
دورههای طوالنیتر بیماری است.

معنای سالمندی
سالمندی به مباباه رناج
طوالنی بدون هدا

فشردهسازي افزایش امید به زندوی که بیمااری را ساااالمندی باااهمباباااه
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ناخوشي

تا پیش از مرگ به تعویق میاندازد .موفقیت یا پرباری
به طور قابل مالح های امید به زندوی

عمر طوالني

افزایش یافته تا فرایندهای ساالمندی
به تعویق افتاده و در نهایات از باین
رفته است.

بازيابي

پذیرش پیری و مرگ بهعنوان بخشی

زندگي جهان از زندوی

سالمندی باهمباباه یاک
بیماری که بایاد درماان
شود.
پیری به عنوان بخشی از
چرخه زندوی پذیرفتاه
میشود.

داللتهای سياستی
افزایش هزینههای مراقبتهاای بهداشاتی
و بار بر مراقبتکنندوان .آیا مارگ آساان
یا کمک به خودکشی باید قانونی شود؟
ارتقای زندوی سالم و فعال تا سن پیری

تحقیقات بیشتری در زمیناه درماانهاای
ضد پیری انجام میشود.
تمرکااز باار مراقباات از پایااان زناادوی
بهعنوانمبال بیمارساتانهاا و مراقبات در
خانااه ،بااهجااای فناااوریهااای پزشااکی
ورانقیمت برای طوالنی کردن زندوی

همچنین سازمان بهداشت جهانی همواره تاالش کارده تاا نگااهی جهاان شامول را در
موضول سالمندی مطر و دولتها را ترغیب کرده است تا در سیاستهاای خارد و کاالن
خود به آن توجه کنند .این سازمان در سال  2117پروژه تعیین شهرهای دوستدار سالمند را
در  99شهر از  22کشور دنیاا باه اجارا درآورده اسات .بار اسااس رویکارد ایان ساازمان،
شهرهای دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهای شهری میشاوند کاه توزیاع خادمات
عمومیدر آنها بهوونهایاستکه حداکبر تناسب با نیازها و محدودیتهای افاراد ساالمند را
دارند .بر اساس این تعریاف ،خادمات حمالونقال ،اماور اداری ،شابکههاای مخاابراتی و
ارتباطات رسانهای ،ساختوساز اماکن و طراحای معمااری شاهری و خادمات فرهنگای و
بهداشتی به شکلی ارائه میشود که سالمندان بدون وابستگی یا با دریافت حاداقل کماک از
دیگران ،بتوانند از این امکانات بهرهمند شوند .عالوه بر این ،در چنین شاهرهایی توجاه باه
نیازهای افراد سالخورده به مبابه ضرورتی در شاخ
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های فرهنگی و تعامالت باین فاردی،

مدن ر قرار میویرد (پلوفی.)793-799 :2111 ،1
1. Plouffe

جمهوری اسالمی ایران به من اور تاأمین نیازهاای جمعیات رو باه افازایش ساالمندان،
تمهیدات مختلفی در ن ر ورفته است .مواردی چون مراکز نگهداری و توانبخشی سالمندان،
کلینیکهای تخصصی سالمندی ،فرهنگسارای ساالمندان و کاانون جهاندیادوان در محاالت
مختلف شهرهای کشور را بهعنوان بخشی از سیاستهای اجتماعی حمایت از افراد ساالمند
داشته ،اهمیت زیادی دارد .ضمن آنکه نتایج پژوهشی در کشور نشاان مایدهاد کاه ساطح
رضایت از زندوی ،ساازواری اجتمااعی و خاوشبینای ساالمندان سااکن منازل بیشاتر از
سالمندان ساکن در سرای سالمندان است (ابراهیمپور.)1930 ،
همچنین عالوه بر ایجاد تسهیالت خاص ساالمندی بارای رفاع نیازهاای افاراد مسان،
راهنمای دسترسی بدون مانع را برای اماکن عمومی و محلهای سکونت معرفی کرده اسات
تا امکان دسترسی فراویر بارای واروههاای ساالمند و افاراد دارای معلولیات کاه همچاون
سالمندان توانایی تحرک کمتاری دارناد ،فاراهم شاود .البتاه در ایان زمیناه پاژوهشهاای
کمیصورت ورفتاه اسات از جملاه در یاک پاژوهش وضاعیت شاهر مشاهد در راساتای
شاخ

های شهر دوستدار سالمند با تأکید بر شاخ

های اجتمااعی ،ارتبااطی ،فرهنگای ا

تفریحی و بهداشتی ا درمانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد ساازمان بهداشات جهاانی را
بررسی کرده و نتایج بیانگر آن بوده که تمامیشاخ

های اجتماعی ،فرهنگی و تفریحای در

این شهر وضعیت نسبتا مناسب و تقریبا مطابق استاندارد دارند ،البته شاخ

هاای بهداشاتی
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میتوان نام برد .این موضول در کشورهایی مبل ایران که هویت افراد با محل زندوی پیوناد

درمانی تا حدودی با وضعیت ایده آل فاصله دارند (زرقانی و همکاران.)1933 ،
مطالعه دیگری با هدا سنجش شاخ

های جهاانی شاهر دوساتدار ساالمند در شاهر

تهران انجام شد و نتایج تحقیق بیانگر آن است که از میان شااخ

هاای هشاتوانا شاهر

دوستدار سالمند ازجملاه  :فضااهای بااز و سااختمآنها ،حمال و نقال ،مساکن ،مشاارکت
اجتماااعی ،تکااریم سااالمندان و مشاامولیت اجتماااعی ،مشااارکت شااهروندی و اسااتخدام
سالمندان ،امکانات ارتباطات و اطالعات و خدمات سالمتی و محلی ،عامل «حمال و نقال»
در شهر تهران دارای وضعیت مطلوب تاری بارای ساالمندان داشاته و شااخ

«مشاارکت

شهروندی» و «استخدام» و «مسکن» برای آنان بسیار نامناسب است (شرقی و همکاران.)1933 ،
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عالوهبراین ،مطالعه دیگری با هدا مقایسه دیدواه سالمندان و مدیران نسابت باه وضاعیت
شاخ

های شهرهای دوستدار سالمند انجاام شاده اسات .درایان مطالعاه توصایفی -تحلیلای،

دیدواه  973سالمند و  37مدیر درباره شاخ

های شهرهای دوستدار سالمند ساازمان بهداشات

جهانی ( )2119مقایسه شده و نشاان داده اسات کاه در  19شااخ

از  21شااخ

 ،اخاتالا

معنیداری بین دیدواه سالمندان و مدیران وجود داشته است (ترقی و ایالمی .)1937 ،در حال حاضار،
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عالوهبر تهران ،چندین شهر دیگر از جمله شیراز ،کرمان ،وروان ،وناباد و غیره ،پیشاگام اجارای
طر شهر دوستدار سالمند شدهاند.
در نهایت ،پژوهشهای آیندهنگر درباره پدیده سالمندی نشاان مایدهاد کاه ساالمندی
پدیدهای ایستا یا بیزمان نیست ،بلکه یکی از حالتهای محتمل ادامه خواهد یافات تاا باه
آینده تبدیل شود .این دستاورد بهعنوان یک انتقاد مهم از سیاستهای فعلی سالمندی اسات
که اغلب مبتنی بر این فرضیه است که سالمندان فردا ،شبیه ساالمندان اماروز هساتند

(لیناد،1

 2119و لیند و الندبرگ 2111 ،2و شاو.)2112 ،9
اینبدانمعنیاستکه فقدان قطعیت روند سیاسی اجتماعی آینده و نیازها و آرزوهاای در
حال رشد سالمندان ،چالشهای اصلی در تن یم سیاستهای ساالمندی خواهاد باود

(لیناد و

الندبرگ.)2111 ،
روششناسی تحقيق
این پژوهش در سنت پاژوهشهاای کیفای انجاام شاده وپا

از تحلیال علّای پدیاده

سالمندی و الیهبندی آنها به ومانهزنی درباره آینده میپردازد و از من ر قلمرو موضوعی در
حوزه مطالعات آینده پژوهی قرار میویرد ،ضمن آنکه از من ر واردآوری دادههاای تحقیاق
نیز قلمرو زمانی پژوهش از دادههای نشر شده از سال  1911تاکنون بوده است.
روش اصلی در این پژوهش تحلیل علّی است ،روش تحقیقاتی که کاربرد آن بهمعناای
پیشبینی 3آینده نیست ،بلکه بهمعنای خلق فضاهای متحولساز برای ایجاد آیندههای بادیل
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1. Lindh
2. Lindh and Lundberg
3. Shaw
4. Predicting
5. Alternative Futures

است و احتماال در توسعهی یک سیاست مسثرتر ،عمیقتار ،جاامعتار و بلندمادتتار مفیاد
است .این روش فضای جدیدی را برای خلق آیندههای بدیل فراهم مایکناد کاه در آن ناه
تنها علل ظاهری ،بلکه علّتهای بنیادین و عمیق مشکالت نیز مورد شناسایی و تحلیل قرار
میویرد .از من ر هدا ،پژوهش حاضر از نول پژوهش کاربردی و رویکرد تحقیاق آمیختاه
در پژوهش اساتید ،مدیران و صاحبن ران حوزه آینده پژوهی و سالمندشناسی بودهاند.
بهطورکلی تحلیل علّی و یا بهطور خالصه  ،CLAچهار الیه از تحلیال را دربارمایویارد:
الیه لیتانی ،1سطح مشکل ،اتفاق ،روند یاا موضاول تحقیاق در آینادهپژوهای اسات و شاامل
روندهای کمیو مسائلی است که معموال با مقاصد سیاسی درباره آنها اغراق میشاود و بسایار
مورد توجه رسانههای خبری هستند .الیه دوم به علل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسای و
تاریخی مشکالت مطر در سطح لیتانی میپردازد ،این سطح با بررسای دقیاقتار ریشاههاای
مشکل ،تبیینی قابلقبول از علل پیدایش آن عرضه میکند و وظایف دولت و دیگار باازیگران
را در حاال آن مشااخ

ماایکنااد .سااومین الیااه ،بااا نگاااهی عمیااقتاار بااه ساااختارها و نیااز

جهانبینیهای (وفتمانها) مشروعیت دهنده به ساختارها مینگرد .الیهی چهارم تحلیل ،ساطح
استعاره یا اسطوره است .دراین ساطح داساتانهاای عمیاق و الگوهاای جمعای ،یعنای ابعااد
ناخودآواه و اغلب احساسی مشکل ،مسأله یا تناقض وجود دارند .ایان ساطح یاک تجرباهی
سطح غریزی احساسی در مورد جهانبینی موردن ر فراهم میسازد (عنایت اهلل.)2119 ،
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است دادههای تحقیق با استفاده از ابزار مصاحبه جمع آوری شدهاناد و مشاارکتکننادوان

این مقاله ابتدا دیدواههای رایج سالمندی را پایش از تبباین داللاتهاای آنهاا در زمیناه
سیاستوذاری در سالمندی مرور کرده و در ادامه مفروضات هنجاری و موضعویاریهاای
جاری مربوط به به این پدیده در ایران را تحلیل شده اسات ،در واقاع باا اساتفاده از روش
 ،CLAعلل اجتماعی بنیادین ،ایدئولوژیها -جهاان بینایهاا و اساطورههاا  -اساتعارههاای
عمیقتری را که بر الیه لیتانی پدیده سالمندی غلبه دارناد ،تشاریح کارده و نیاز الیاههاای
آشکارغالب که برنامه های جاری سالمندی در ایران را شکل داده اند ،تحلیل و تبیاین شاده
است.
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1. Litany

یافتههای پژوهش
ت ییرات بااروری و مارگومیار و باه تباع آن رشاد جمعیات در دوره بعاد از انقاالب
اسالمیایران تورم جوانی جمعیات را موجاب شاده کاه واذار میاانساالی و ساالخوردوی
جمعیت در دهههای آینده را رقم خواهد زد و علیرغم توجه به شرایط فوق در چناد ساال
اخیر ،تا به حال یک سند جامع جمعیت که مورد توافق صااحبن ران جمعیتای ،اقتصاادی و
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سایر متخصصین مرتبط باشد تهیه نشده است .برای برون رفت از بحارانهاای ارائاه شاده،
بعضا سیاست و راهکارهای شتاب زده از جمله طر آتیه و یاا حاذا برناماههاای تن ایم
خانواده پیشنهاد شده است .خوشبختانه ابالغ سیاستهای کلی جمعیت کشور از سوی مقام
مع م رهبری در  91اردیبهشت ماه سال  1939زمینه و خاط مشایک کلای را بارای تادوین
سیاستهای جامع جمعیتی در کشور فراهم نمود (عباسی شوازی.)1933 ،
همچنین مصوبه شورای عالی انقاالب فرهنگای در ساال  ،1931کاه بیشاتر مفااد آن بار
سیاستهای تشویقی برای فرزندآوری و در نتیجه پیشگیری از بحرآنها و چالشهای ناشای از
سالمند شدن جمعیت کشور در آینده معطاوا اسات ،طار اثربخشای اسات کاه بار لازوم
بازنگری وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی باا رعایات
سه معیار سن ازدواج ،فاصله موالید و تعداد فرزندان تاکید دارد« .راهبارد کاالن» ایان مصاوبه
جلوویری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آماوزههاای اساالمی ،اقتضاائات
راهبردی کشور ،مطالعات جمعیت شناختی ،آمایش و پایش مستمر جمعیتی است.
عالوه براین «راهبردهای ملی» این مصوبه به فرهنگ سازی برای دساتیابی باه جمعیات
مطلوب ،اصال بینش و نگرش مسئوالن و مردم ،تدوین سیاستهاا ،برناماههاا ،قاوانین و
مقررات حمایتی و تشویقی و نیز ل و سیاستها ،برنامهها و قوانین و مقررات مشوق کاهش
باروری ،ایجاد و استقرار ن ام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیات کشاور ،آماایش مساتمر
جمعیتی کشور و تدوین سیاست های مهاجرتی به من اور جهات دهای باه جابجااییهاای
جمعیتی در سطو ملی ،منطقهای و بینالمللی و اهتمام باه ارتقااک کیفای جمعیات کشاور
اشاره دارد.در این راستا متناسب با هر یاک از راهبردهاای ملای« ،اقادامات ملای» صاورت
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می ویرد که با هدا وفتمان سازی و ترویج فواید فرزندآوری و تبیین آثار منفی کاهش نرخ
باروری با رعایت شرایط و مقتضیات راهبردی تدوین میشوند.
در زمینه سیاستوذاریهای ایران مرتبط با حقوق سالمندی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف .بند  7سیاستهای کلی جمعیت 1ابالغی از سوی مقام مع م رهبری کاه براسااس
سالمندان و ایجاد شرایط الزم برای تأمین سالمت و نگهداری آنان در خانواده و پایشبینای
ساز و کار الزم برای بهارهمنادی از تجاارب و توانمنادیهاای ساالمندان در عرصاههاای
مناسب» .
ب .بند  13سیاست های کلی خانواده 2ابالغی مقاام مع ام رهباری« :اتخااذ روشهاای
حما یتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبتهای جسمیو
روحی و عاطفی از آنان».
پ .بندهای  1تا  9سیاستهای کلی سالمت 9ابالغی مقام مع م رهبری.
ت .بند  0اصل اول قانون اساسی جمهاوری اساالمی ایاران کاه اصال کرامات و ارزش
واالی انسان را مورد شناسایی قرار داده است.
ث .سند چشم انداز  1313جمهوری اسالمیایران ،یکی از ویژویهای جامعاه ایرانای را
در این افق «برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تامین اجتماعی ،فرصات هاای برابار،
توزیع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده ،به دور از فقار ،فسااد ،تبعایض و بهارهمناد از
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بند یک اصل  111قانون اساسی تعیین شده است« :فرهنگ ساازی بارای احتارام و تکاریم

محیط زیست مطلوب» برمیشمارد.
ج .سند ملی سالمندان ،که در مهر ماه  1931رونمایی شد ،میتواند باه عناوان نخساتین
نقشه راه برنامهریزی و سیاست وذاری در عرصه سالمندی باشد و درواقع یاک چاارچوب
استراتژیک برای اهداا ،راهبردها ،سیاستها و برنامههای عملیااتی در جهات رسایدن باه
جامعهای بهتر برای سالمندان و همه وروههای سنی است.
 .1برورفته از پایگاه اطالل رسانی دفتر مقام مع م رهبری به نشانیwww. Leader.ir/fa/time line/12 :
 .2برورفته از پایگاه اطالل رسانی دفتر مقام مع م رهبری به نشانی www. Leader.ir/fa/contene/16173
 .9برورفته از پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اله الع می خامنهای www.farsi.khamenei.ir
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تحلیل و بررسی محتوای قوانین و رویکردهای موجود سالمندی در ایران ،نشان میدهد
که این متون با استفاده از نگرش غالاب زیساتشاناختی و سانورایاناه تادوین شادهاناد.
مفروضات سن ورایی مبنای شروط استخدام دولتی و حتی جذب هیأت علمیدانشگاهها را
تعیین میکند و کناره ویری از جریان اصلی فعالیت در جامعه در قالب بازنشستگی کاروران،
کارمندان و حتی معلمان و استادان دانشگاه بر مبنای سن قانونی قرار دارد .در قانون تشکیل
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شورای ملی سالمندان نیز که در اردیبهشت مااه ساال  1919مصاوب و اباالغ شاد ،مبناای
سالمندی «سن مشخ

 01سال و باالتر» و اهداا آن «ارائاه خادمات رفااهی ،بهداشاتی،

درمانی و توانبخشی به سالمندان» در ن ر ورفته شده است .سیاساتهاا و خاطمشایهاای
مصر در این قانون عبارتاند از:
-

فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه

 تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده-

تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند در کشور

-

تأکید بر حفظ احترام شأن و حرمت سالمند

-

فراهم ساختن امکان مشارکت مردم ،انجمنها و مسسسات غیردولتی.

این سیاستها ،بسیار به سیاستهای آینده بدیلی شباهت دارد کاه باا لیتاانی «برخاورد
سونامینقرهای به ایران» و استعاره «سالمندی بهمباباه باار» تحلیال و بررسای شاد .در ایان
رویکرد بدیل ،سالمندان به عنوان اعضای غیرسازنده و کمتوانی در ن ر ورفته میشاوند کاه
به نسل های جوان برای مراقبت و حمایت مالی وابستهاند و با افزایش هزینههای بهداشاتی،
تأثیر مالی منفی بر اقتصاد جامعه میوذارند .مسید این ادعا ،کارکرد و وظایف شاورای ملای
سالمندان است که به طر چنین برنامههایی منحصر میشود« :مکلف شدن وزارت مساکن
و شهرسازی برای کمک باه تاأمین مساکن ساالمندان نیازمناد فاقاد مساکن و یاا ارائاه و
تمهیدات الزم برای تخصی

یارانه تعمیر و بازسازی مساکن آنهاا ،تاأمین امنیات غاذایی

سالمندان توسط وزارتخانههای جهااد کشااورزی ،بازرواانی ،بهداشات ،درماان و آماوزش
پزشکی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،ارائه امکاناات و تساهیالت مناساب بارای
911

ورزش دوران سالمندی توسط سازمان تربیت بدنی و تسهیل استفاده از برنامههای فرهنگای

و هنااری بااا مساااعدت وزارت فرهنااگ و ارشاااد اسااالمی» کااه همگ ای از وظااایف ذات ای
دستگاههای یادشده و درحیطه پاسخگویی به نیازهای ابتدایی زندوی بارای ساالمندان قارار
دارند.
به عنوان موردی دیگر ،صدور کارت منزلت سالمندی در شاهرداری تهاران اسات کاه
فرهنگی ،هنری ،ورزشی و ...را تنها در مراکاز محال ساکونت فارد بارای دارنادوان ارائاه
میکند .اتخاذ چنین رویکردی بدانمعناستکه استعاره قابل طر در آن را میتوان «ساالمند
به مبابه بار» دانست که در سطح علل اجتماعی ،برنامههای تکریم و ارتقای منزلات را بارای
سالمندان و بازنشستگان امکانپذیر میسازد.
عالوه بر این ،در متون پژوهشی نیز اغلب همین رویکرد مسالط اسات .بارای مباال در
پژوهشی که به مطالعه سالمندی در ایاران  1311پرداختاه شاده اسات ،آیناده ساالمندی را
هشداری برای ن اام ساالمت معرفای کارده و مساائل اصالی را «مراقباتهاای ساالمت و
هزینهها» برشمردهاند و نیازهای متعالیتر روحی و روانی را اصال درن ر

نگرفتهاند(کرمایمتاین

و همکاران.)1932 ،
با تحلیل محتوای این متون و درن رورفتن رواج اصاطالحاتی چاون «باا زن نشساته» کاه
استعارهای از بیکاری و بیثماری دوران ساالمندی و بازنشساتگی اسات ،مایتاوان رویکارد
فرهنگی را که این برنامهها و سیاستها از سالمندی در کشور بازتاب مایدهناد ،مواجهاه باا
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نشان احراز هویت سالمندی اشخاص قلماداد شاده و مطاابق آیاینناماه مرباوط خادمات

«بیثمری اقتصادی و دوران درماندوی» دانست همچنانکه در جدول شماره  2نشان داده شاد،
«معنای غربی سالمندی» است و به طور مشخ

با ارزشهای جامعه ایران اسالمیکه فرهنگ

دینی در آن ریشه و نمود دارد ،سازوار نیست .از طرا دیگر ،توجاه زمیناههاای ماذهبی باه
نمادها ،الگوها و استعاره هاای دینای کاه عموماا درونای و معناایی هساتند و بار ارزشهاا و
آرمانهای افراد تمرکز دارند ،همچون «سالمند بهمبابه برکت »1و «سالمند به مباباه پیاامبر »2در
 .1قال رسولاهلل(ص) :البَرکَه مَعَ اکابِرِکم برکت همراه بزرگ ترهای شماست( .جامع األخبار ،ج  ،1ص )32
 2قال رسولاهلل(ص) :الشّیخُ فی اَهله کالنّبیِ فی اُمته پیر در میان خانوادهاش ،مانند پیاامبر در میاان امات اسات( .جاامع
األخبار ،ج  ،1ص )32
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رویکردهای فعلی جاایی ندارناد .رویاارویی باا رونادها و عوامال نوظهاور از جملاه
فرسایش سرمایه اجتماعی ،مرکزوریزی از هنجارهای رسامی ،رشاد زنادوی مجاردی،
زنانه شدن سالمندی در کشور  ،افزایش جابه جایی های جمعیتای ،بحاران صاندوق هاای
ب ازنشستگی و مواردی از این قبیل ،1نیز در سیاست های جاری سالمندی نادیاده ورفتاه
شده اند که در آینده ای نه چندان دور مای توانناد غاافلگیری راهباردی در جامعاه ایاران
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفال ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1931

رقم بزنند.
پ

اور می خواهیم آینده سالمندی در ایران ،بار مبناای ارزش هاای دینای و باومی و

متفاوت از اشکال غ ربی شکل بگیرد ،طر استعاره هایی درونای همچاون «ساالمندی باه
مبابه سرزندوی» که در آینده بدیل پیشنهادی این پژوهش مطر وردید ،برای جاایگزینی
استعاره های فعلی ضروری است .شناخت الیه های فرهنگای اجتمااعی باا بهاره ویاری از
رویکرد تحلیل علّی ،داللت هایی را برای سیاست وذاری های آینده نگر فراهم می سازد کاه
برای طر ریزی آینده ای مطلوب و هماهنگ با هنجارهای پذیرفته شده در ن اام و تمادن
اسالمی ،سودمند است.
اليههاي پديده سالمندي جمعیت
تشريح آينده هاي غالب سالمندي :در این بخش ،برای روشن تار کاردن دو لیتاانی
غالب و درعین حال متضاد مرتبط با سالمندی در ایران ،ایادئولوژی هاا و اساتعاره هاای
مبنایی تشریح می شوند کاه شاکل دهناده رویکردهاای سیاسات هاای فعلای در حاوزه
سالمندی می باشند .جدول شماره  3تحلیل علّی هر دو لیتانی را معرفی می کند کاه در
ادامه مورد بح

قرار می ویرند.
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 .1برورفته از وزارشهای ساالنه آیندهبان به نشانیhttp://www.ayandeban.ir :

جدول .4تحلیل علّي پديده سالمندي در ايران
الیههای تحليل
لیتاني

ویژگیهای الیه
سالمندي موفق براي ايران
سالم تر ،با تحصیالت برتر ،ثروتمناد تار و

کمتر نوآورانه و سازنده است

مستقل تر

تأأ یر سأأالمندي جمعیأأت بررقابأأت

کارکنان و کاروران بالغ و با تجربه

اقتصادي

رشد صنعت نقرهاي

کاهش نیروی کار

افزایش تقاضا برای محصوالت و خادمات

کاهش نوآوری ،بهرهوری و رشد اقتصادی

ابتکاری برای سالمندان

افزايش وابستگي به سن

اعتقاد به ارزشهاي خانوادگي قدرتمند

افزایش وابستگی سالیانه به نسل های جوان

انتقال ارزشهای خانوادوی به نسل بعدی

برای مراقبت و حمایت مالی

سالمندي فعال

ت یر مالي

مشارکت بیشتر در فعالیتهای اجتماعی

افزایش هزینههای بهداشتی و درمانی
تضاد بین نسلي
رقابت برای حقوق و منابع

ايدئولوژي أ
جهانبیني
اسطوره أ
استعاره

ضدیت با رفاهورایی

عملورایی اقتصادی

حفظ ارزشهای خانواده سنتی

ایدئولوژی اشتراکی :اجمال بر تضاد

سن به مبابه ثروت

سن به مبابه بار
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ويژگيهاي جمعیتي

ويژگيهاي جمعیتي

2و1

علل اجتماعي

برخورد سونامينقرهاي به ايران

الیه اول« :سالمندی موفق» برای ایران (لیتانی )1
در لیتانی سالمندی موفق برای ایران ،افراد سالمند بهعناوان «بزروترهاای شااد ،ساالم و
فعال» معرفی میشوند که نهتنها زندوی مستقل را رهباری مایکنناد ،بلکاه باه میازان قابال
توجهی به مشارکت در اجتمال ،جامعه و اقتصاد ادامه خواهند داد .در حقیقت ،این رویکارد
تأکید دارد که اشتباه است که بزروترها را به عنوان یک بار تحمیلی برای جامعه بادانیم کاه
این موضول به دالیل زیر تبیین میشود:
1. Silver Industry
 .2صنعت نقرهای به صنایعی مربوط می شود که نیازها و ویژویهای خاص وروه سالمندان را تأمین می کند.
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الیه دوم :علل اجتماعی
ويژگيهاي جمعیتي :سالمندان فردا در مقایسه با امروز «سالمتر ،باا تحصایالت برتار و
ثروتمندتر» خواهند بود و ازاینرو تصور میشود که آنان از ن ر اقتصادی سازنده باشند اور
چه میزان آن از امروز بیشتر نباشد .ازاینرو ،جذب و حفظ کارکناان باالغ و باتجرباه بطاور
فزایندهای برای کارفرمایان به من ور حفظ مزیت رقابتی در یک اقتصاد تکاملیافتاه بحرانای
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خواهد شد.
رشد صنعت نقرهاي :با توجه به افزایش تقاضاا بارای محصاوالت خالقاناه و خادمات
مرتبط با سالمندان ،یک جمعیت سالمند «فرصت جدید بازار» را برای ایران فراهم مایکناد.
این موضول به رشد و تقویت «صنعت نقرهای» بهعنوان یک پیشران جدید اقتصاادی کماک
خواهد کرد.
اعتقاد به ارزشهاي خانوادگي قدرتمند :سالمندان به عنوان ذخاایر ارزشامندی بارای
خانوادهها و اجتمال در ن ر ورفته میشاوند و باا انتقاال ارزشهاا ،حکمات و سانتهاای
خانوادوی به نسلهای بعدی نقش مهمیدر تقویت روابط خانوادوی دارند.
سالمندي فعال :تصور میشود که سالمندان فردا زندوی مستقل و فعال را درون جامعاه
هدایت کرده و از این طریق به «سالمندی موفق» کمک کنند.
اليه سوم :ايدئولوژي أ جهانبیني
عواملی که در البهالی «سالمندی موفق» منعک کننده ارزشهاای خاانوادوی سانتی در
ایران هستند ،متمرکز بر افراد سالمندی است که زندوی مستقلتری داشته و بار خودکفاائی
اقتصادی یا اجتماعی آنها به من ور کاهش بار مسئولیت دولت تاکید میشود ،به این جهات
انت ار نمیرود افراد مذکور در آینده تنها از لحاظ درآمد و مراقبتهای بهداشاتی مساتقل و
متکی به خودشان باشند و باید مسئولیت شخصی بیشاتری باهخصاوص در سابک زنادوی
سالم داشته باشند و از توانایی ادامه کار و امنیت مالی آنها اطمینان حاصال شاود .همچناین
بنیان سالمندی موفق تأکید مداوم بر «خانواده» است که بهعنوان یک واحاد اساسای جامعاه
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لحاظ شده و به منزله خط مقدم پشاتیبانی ساالمندان لحااظ مایشاود .ایان نگارش مبتنای

برخانواده ،نهتنها سیاستهای سالمندی کشور بلکه سایر سیاستهای اجتماعی ،جمعیتای و
مراقبتهای بهداشتی را نیز در برمیویرد که در آنها اتکا به خود و حمایات خاانواده ماورد
تشویق قرار میویرند.
اليه چهارم :اسطوره أ استعاره :سن بهمثابه روت
ثروت و خرد شناخته شده و میتوانند آنها را باه نسالهاای جاوان تقادیم کنناد بناابراین
ایدئولوژی «خانواده سنتی» تقویت میشود .در همین حال ،با توجه به اینکاه «سان» ثاروت
است ،سالمندان آینده از ن ر اقتصادی مستقل دیده میشوند.
اليه اول« :برخورد سونامينقرهاي» به ايران (لیتاني )1
از سوی دیگر مخالفان با مطر کردن لیتانی «برخورد ساونامینقارهای باه ایاران» تاأثیر
منفی سالمندی را بر جامعه و اقتصاد برجسته میکنند ،دالیل در ن ر ورفته شده طر پدیده
سالمندی به عنوان «سونامینقرهای» در زیر تبیین میوردد:
اليه دوم :علل اجتماعي
ويژگيهاي جمعیتي :پیشبینی میشود سالمندان آینده ،کمتر مولد و نوآور باشند .افاراد
سالمند نهتنها دیرتر با فناوریهای نوین منطبق میشوند ،بلکه اغلب به علت بیماری از کاار

مقاله پژوهشی:آیندههای بدیل پدیده سالمندی جمعیت در ایران با استفاده از تحلیل علّی الیهای

استعاره اصلی «سن بهمبابه ثروت» است کاه در آن افاراد ساالمند باه عناوان دارنادوان

باز میمانند.
ت یر سالمندي بر رقابت اقتصادي :ازاین من ر ،جمعیت ساالخورده ناهتنهاا منجار باه
کاهش نیروی کار میشود ،بلکه موجب کاهش نوآوری ،بهرهوری و رشد اقتصادی میشود.
این موضول به نوبه خود یک مارپیچ رو به پایین را در رقابت اقتصادی آینده در ایران ایجاد
میکند.
افزايش وابستگي :با کاهش نرخ باروری کل و افزایش امید به زندوی ،نسبت حمایات
سالمندان (یعنی تعداد افراد شاغل به کار  21تا  03ساله که از افاراد ساالخورده  03سااله و
باالتر حمایت میکنند) کاهش مییابد .این امر منجر به افزایش مالیاات و باار اقتصاادی بار
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جمعیت در سن اشت ال میشود و نیز بار هزینهای بزروتاری در زمیناه مراقبات خاانواده و
اجتمال را بهویژه با توجه به کاهش اندازه خانواده خواهیم داشت.
ت یر مالي سالمندي جمعیت  :سالمندی جمعیت باه معناای کااهش درآماد مالیااتی و
همچنین افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی و درازمدت برای سالمندان اسات و بادین
معنی است که دولت ممکن است در سایر زمینهها مبل آموزش و توساعه زیرسااختهاای
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کشور نیاز به کاهش بودجه داشته باشد و بهاینترتیب ،چشمانداز رشد آینده ایران به خطار
میافتد.
تضاد بیننسلي :یکی از مسائل عصر کنونی فاصله میان نسل جوان با ساالمندان اسات.
مخالفت افراد سالمند با نسل جدیاد باه صاورت بادبینی ،تحقیار و وااه دشامنی اسات و
مخالفت جوانان با سالمندان به صورت مقاومات در برابار امار و نهای آنهاسات .همچناین
کودکان نیز واهی ح

خوبی به پیاری و دوران ساالمندی نداشاته و دوسات ندارناد پیار

شوند .بچههای خردساال ،ساالخوردوان را افاراد وابساته ،ناساالم ،غمگاین ،تنهاا و بیکاار
میدانند و دایره ارتباطیشان در حد پدربزرگ و مادربزرگ اسات .ایان ادراک از ساالمندی
عموما ناشی از نگرشی است که درباره سالمندان بهصورت ناخواسته ترویج میشود .ادراک
یادشده معموال مانند بسیاری از مفاهیم دیگر از سالها قبل و حتی در سنین کاودکی شاکل
میویرد و مفهومی کامال وابسته به فرهنگ ،احساسات و ارزشهاای افاراد اسات .ازایانرو
تصورات کلیشهای جامعه و نگرش به سالمندان مایتواناد بار زنادوی آناان تاأثیر واذارد.
همچنانکه پژوهشی در ایران نشان مایدهاد کاه در برخای کتاابهاای درسای تصااویر و
مضامینی نامتناسب با سالمندی دیده میشود (افتخاری زهرا و همکاران.)1937 ،
اليه سوم :ايدئولوژي أ جهانبیني
توضیحات باال در واقع تشریح سالمندی بهعنوان «سونامینقرهای» است که نشااندهناده
ایدئولوژی مربوط به رویکرد ثانویه به پدیده سالمندی است.
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اليه چهارم :اسطوره أ استعاره :سن بهمثابه بار

استعاره مبنایی ایدئولوژی مذکور «سن بهعنوان بار» است که در آن ساالمندان باهعناوان
وبال و یک بار اقتصادی و سیاسی دیده میشوند که نهتنها چشمانداز رشاد در ایاران بلکاه
ثبات سیاسی آن را نیز تهدید میکنند.

براساس رویکردهای جاری سالمندی در ایران و تحلیل علّی ایدئولوژیها -جهانبینایهاا و
اسطورهها  -استعارهها ،یک «آینده بدیل» برای سالمندی پیشنهاد شده است (جدول  .)3البتاه باه
این معنی نیست که آیندههای دیگری برای سالمندی وجود ندارد ،بلکه هدا این است که جادا
از موارد باال ،نگاه دیگری را درباره آیندههای محتمل سالمندی بگشاییم ،با تبیین این موضول کاه
چگونه یک آینده بدیل میتواند با وذر از سطو مختلف تحلیل علّی تصویرسازی شود؟
جدول  . 9آيندهاي بديل براي سالمندي در ايران
الیههای تحليل
لیتاني

ویژگیهای الیه
سالمندي بهزيست در ايران
سیستم آموزش  :مسیرهای متعدد به سوی موفقیت
بازسازی اقتصادی «صنعت نقرهای» ،اتوماسایون بیشاتر بارای افازایش بهارهوری ،حاذا سان
بازنشستگی
افزایش حمایت مالی از سالمندان

علل اجتماعي

شناسایی و حمایت از ساختارهای خانوادوی
افزایش حضور سالمندان در شهر
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بهسوي آيندههاي بديل سالمندي در ايران

تسهیل و حمایت ازوساترش تشاکلهاا و ساازمآنهای ماردم نهاد(سامن هاا) فعاال در حاوزه
سالمندی
پژوهش عملی برای سیاستوذاری مبتنی بر شواهد
برابری و تساوی حقوق :احترام به تفاوتها
ايدئولوژي أ
جهانبیني

عدالت :فرصتهای برابر برای تمام سنین
توانمندسازی :حمایت از افراد ناتوان و محروم
حمایت از بنیان خانواده :شناخت ساختارهای خانوادوی مختلف و ترتیبات زندوی
مشارکت اجتماعی :همکاری فعاالنه در تصمیم ویریها و سیاست ها

اسطوره أ استعاره پیری به مبابه «سرزندوی»
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آينده بديل سالمندي در ايران
اليه اول« :سالمندي بهزيست» 2در ايران (لیتاني)9
امروزه همه در این موضول اتفاق ن ر دارند که سالمندی باه روش موفاق ،تنهاا مرباوط باه
داشتن ژنهای سالم یا دسترسی به منابع سالم نیست ،بلکه به چگونگی تن ایم زنادوی باه طاور
فعال توسط افراد و رفتارهایشان بستگی دارد ،بهطوریکه بتوان با آن بهزیساتی را بهباود بخشایم
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(لیزلاو .)2113 ،2مفهوم بهزیستی که سرزندوی ذهنی یکی از ابعاد آن است ،ساختار پیچیادهای دارد
که به کارکرد تجربه عملکرد بهینه مربوط میشود (رایان .)2111 ،9درواقع بهزیستی روانشاناختی در
برویرنده سه بعد است :شادکامیو هدفمندی و سرزندوی (عرب زاده.)1930 ،
لیتانی «سالمندی بهزیست» در ایران ،وضاعیتی اسات کاه ساالمندان در آن باه زنادوی
رضایتمنداناهای رهنماون مایشاوند .بارای تحقاق ایان امار ،بایاد اکناون اقادام کنایم و
سیاستهایمان را بازنگری کرده تا ببینایم چگوناه مایتاوان ساالمندان آیناده کشاورمان را
شادکام ،هدفمند و سرزنده کنیم؟
اليه دوم :علل اجتماعي
نول سیاستها در این سناریو برمبنای ایدئولوژیها و جهانبینی شاکل مایویارد کاه از
استعاره «سن بهمبابه سرزندوی» پشتیبانی میکنند بنابراین ،با سیاستهاای فعلای کاه افاراد
سالمند را هدا قرار میدهند ،نمیتوان به میزان باالیی به سرزندوی در سالخوردوی رسید
ضمن آنکه سیاستهای کلیدی پیشگام مرتبط با علل اجتمااعی آیناده بادیل ساالمندی در
ایران در بخش جمعبندی و نتیجهویری مقاله بیان شده است.
اليه سوم :ايدئولوژي  -جهانبیني
استعاره «سن بهمبابه سرزندوی» اساس ایدئولوژی و جهانبینیای است که بر پایاه ایاده
برابری یا احترام به اهداا مختلف زندوی در بین انسانهای مختلاف و ایاده عادالت قارار

930

1. Well-being future
2. Pachana,Laislaw
3. Deci, Ryan

دارد کاه فرصاتهاایی را بارای خودشاکوفایی فاراهم مایآورد تاا صاران ار از ساابقه،
انتخاب های ش لی یا سبک زندوی متفاوت آنها ،منصفانه بین افراد توزیع شاده و همزماان،
توانخواهان حمایت شوند تا هرک

بتواند به کمال ظرفیت خود برسد.

در این استعاره بدیل به جای تمرکز بر ابعاد بیرونی سالمندی که در استعارههاای «سان
بهمبابه ثروت» یا «سن بهمبابه بار» ذکر شده است ،پیشنهاد میشود تا به تفکر «سن به مباباه
سرزندوی» بیاندیشیم که در آن تمرکز بر ابعاد درونی سالمندی است.
من ور از سرزندوی ذهنی داشتن وضعیت مببت ،سرشار از انرژی و با نشاط بودن است
و فرد سرزنده مملو از زندوی است که چناین حاالتی در دوره ساالمندی اهمیات فراوانای
دارد(عرب زاده.)1930 ،
جمعبندی و نتيجهگيری
از طریق واکاوی ایدئولوژیها و جهان بینی زیربنایی که ما را از سیاساتهاای جااری
سالمندی آواه می سازند ،آیناده بادیلی از ساالمندی در ایاران پیشانهاد شاده اسات کاه
دیدواه های غالب اندیشیدن به سالمندی به مبابه «ثروت» یا «بار» را به چاالش مایکشاد
چراکه چنین استعارههایی درباره پدیده مذکور به نوبه خود سیاستهای مواجهه را شاکل
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اليه چهارم :اسطوره  -استعاره  :پیري بهمثابه «سرزندگي»

داده و به جای آن که متمرکز بر ت ییر ارزش ها و آرمانهای افاراد شاوند ،بار جنباههاای
رفتار و نمودهای اجتماعی مانند یادویری مادام العمر ،اشت ال و استقالل ماالی و ...تمرکاز
دارند.
در این راستا ،سیاستهای رایج متمرکز بر ابعاد بیرونای ساالمندی باه چاالش کشایده
شدند (از جمله مسکن ،بازنشستگی ،دسترسپذیری ،مراقباتهاای بهداشاتی و ساالمتی و
ایجاد ش ل) و در مقابل ،دیدواهی که کلیه سیاستهایی که بار ابعااد ساالمندی (درونای و
بیرونی) اثر میوذارند طر شده است .بنابراین پیشنهاد و توصیه اقدام های سیاستی در این
آینده بدیل که بر پایه الیههای مختلف تحلیل استوارند عبارتند از:
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نظام آموزشي
سیستم آموزشی بایستی بازاندیشی و بازنگری شود تا مسیرهای بیشتری برای داناش آماوزان
با مهارتها ،تواناییها و منافع متفاوت فراهم شود .درعینحال باید تعامالت بین جوانان و افاراد
سالمند افزایش یافته تا سالمندان بتوانند تجربیات خود را با جوانان به اشتراک وذاشته و جواناان
درک بهتری از تصمیمات زندوی آینده خود داشته باشند (بارتلت.)2119 ،1
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بازسازي اقتصادي
بهجای اینکه نیروی کار سالمند را بهعنوان یک مشکل بدانیم ،دولت بایاد فرصات الزم
برای افزایش سطح بهرهوری در اقتصاد را ایجاد کرده و همزمان بخشهای جدید اقتصاادی
که سالمندان و نیازهای آنها را هداوذاری میکنند توسعه دهد .سن بازنشستگی نیاز بایاد
حذا شود تا افراد سالمند بتوانند تا زمانی که بخواهند کار کنند یا حتی کاار دوم را شارول
کنند (ریسمن.)2113 ،2
حمايت مالي از سالمندان
خانواده بهعنوان مرکز اصلی مراقبت و حمایات از افاراد ساالمند در جامعاه محساوب
میشود .دولت نیاز بودجهای فزایندهای در زمینه پرداخت مساتمری یاا ارائاه مراقباتهاای
بهداشتی درمانی و سایر خدمات حمایتی برای آنها دارد که معموال از طریق افزایش مالیاات
(بهویژه در وروههای با درآمد باال) و یا استفاده از درآمد نفتی تأمین میشود.
انتقال سالمندان به شهر
در حال حاضر ،بیش از نیمیاز جمعیت جهان در شهرها زندوی میکنناد و تعاداد آنهاا
رو به افزایش است .رشد جمعیات شاهری در کشاورهای درحاال توساعه بیشاتر اسات و
پیشبینی میشود تا سال  2191سهپنجم جمعیات جهاان در ایان شاهرها زنادوی خواهناد
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1. Bartlett
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کرد(سازمان جهانی بهداشت .)2113 ،دولتها در حال حاضار بار سااخت امکاناات ساالمندان در
امالک حاشیهای ( نه مرکز) شهرهای مسکونی متمرکز شده اناد .ایان موضاول مفروضاات
سن ورا را درباره «محل مناسب» سالمندان در جامعه تقویت میکند (وایلاز .)2113 ،1تقریباا در
ایران نیز چنین رویهای وجود دارد .قیمت باالی زمین در مراکز شهرها ،مراکاز نگهاداری از
برد که شعبه آن در جاده قدیم قم در مناطق حاشیهای و به دور از مرکز شهر قارار دارد .باا
اینحال ،همانطور که سالمندان در جامعه به وروه بزرگتری تبدیل میشوند ،ممکن اسات
چنین فرضهای سن ورا ت ییر کند .تسهیالت برای سالخوردوان مانناد سارای ساالمندان و
فعالیتهای تجاری و خدماتی برای پوشش نیازهای سالمندان میتواند در مرکز شاهر واقاع
شود ،این امر همچنین باع

تقویت بیشتر تعامال باین ساالمندان و جواناان خواهاد شاد،

ازاینرو ،درک متقابل ترویج شده و کاربرد کلیشههای سنورا را به چالش میکشد.
تسهیل رشد جامعه مدني از جمله گروههاي سالمندان
احتماال سالمندان آینده ،تحصایالت بهتار و آوااهی سیاسای بیشاتری خواهناد داشات
بنابراین ،ممکن است سازمانهاای ماردمنهاادی 2شاکل ویرناد کاه مناافع ساالخوردوان را
نمایندوی کنند .هم زمان با اتخاذ روزافازون سابکهاای زنادوی بادیل در آیناده ،احتمااال
سمنهای فراوانی وجود خواهند داشت که منافع جوامع مختلف را نماینادوی کنناد کاه در
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سالمندان را به حاشیه کشانده است .برای نمونه میتوان آسایشگاه سالمندان کهریزک را ناام

بین سالمندان نیز خواهند بود .این وروههای عالقهمند نهتنها اعضای سالمند ،بلکاه اعضاای
سنین مختلف را نیز شامل میشوند .دولت باید تشکیل چناین تشاکلهاای عالقاهمنادی را
تسهیل کند زیرا آنها نه تنها به دولت بازخوردی ارزشمند در تن ایم سیاساتهاایش ارائاه
میدهند ،بلکه صدایی را نیز برای سالمندان فراهم میکنند (کوکا و برایر.)2111 ،9

1. Wiles
)2. Non government Organization (NGO
3. Kocka and Brauer
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پژوهش عملي براي سیاستگذاري مبتني بر شواهد
برای تدوین سیاستهای سالمندی که مبتنی بر شواهد باشند ،نه فقاط دربااره نیازهاای
فعلی سالمندان ،بلکه در مورد آرمانهای جوانان در رابطه با ساالمندی ،بایاد پاژوهشهاای
بیشتری انجام شود .این امر میتواند به صورت «یادویری حین عمال1و »2باشاد کاه مساائل
سالمندی ،سناریوها و سیاستها بهعنوان بخشای از وفتماان بازرگتار در میاان ذینفعاان
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفال ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1931

مختلف مانند دولت ،رسانهها ،دانشگاهها ،جامعه مادنی و همچناین عماوم ماردم از جملاه
وروههای سالمند و جوانان طر میشود .اسطورههای غالب در مورد سالمندی نیز میتواند
مورد چالش قرار ویرد و افراد سالمند از طریق این فرآیند یادویری توانمناد شاوند
 2119براون2119 ،

(بارتلات،

عنایت اهلل.)2119 ،

ازاین رو ،در تجزیه و تحلیل آیندههاای ساالمندی در ایاران ،بایساتی هماواره در حاال
پرسش از آینده جامعه ،سیاست و اقتصاد کشور باشیم و از آنجا که آینده پدیاده ساالمندی
در کشور انباشته از نااطمیناانی (عادم قطعیات) 9در وجاوه مختلاف اجتمااعی ،اقتصاادی،
فرهنگی و غیره است ،پایش مداوم وضعیت ،تحلیل دقیق ابعاد و روند این پدیده باهمن اور
آواهی بخشی پیشدستانه به برنامه ریزان ارشد کشور ،باید در اولویت اقادامات پژوهشای و
پژوهشهای آینده ن ام سالمت و رفاه اجتماعی قرار ویرد.

1. Anticipatory Action Learning
 .2یادویری حین عمل نول چهارم آیندهپژوهی است که سهیل عنایتاهلل مطر میکند و در آن کلید و محاور کاار ،توساعه
تخمینهای محتمل ،ممکن و مرجح آینده بر اساس دستهبندیهای ذینفعان است .در این رویکرد آینده از طریق مشاارکت
عمیق ساخته میشود .در نتیجه آینده در اختیار کسانی قرار میویرد که به آن عالقاهمندناد .از ایان وذشاته ،پایشبینای یاا
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چشمانداز کامل و بینقصی وجود ندارد .آینده بهطور مستمر مورد بازنگری و پرسش قرار مایویارد .ناهتنهاا محصاول یاا
فرایند مورد پرسش قرار میویرد ،بلکه در مورد تصویر آینده نیز پرسش میشود (عنایت اهلل .)2119 ،
3. Uncertinity

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي



ابراهیمپور ،قدسیه ( ،)1930مقایسه رضایت از زندوی ،سازواری اجتماعی و خوشبینی در سالمندان ساکن
منزل و سرای سالمندان ،روانشناسي پیري.221 -213 ,)9( 9 ،
افتخاری ،زهرا نصرتینژاد ،فرهااد صاحاا ،رباباه زنجاری ،نسایبه ( ،)1937تحلیال محتاوای مفااهیم و
.107-133



ترقی ،زهره و ایاللی ،احترام السادات ( ،)1937مقایساه نگارش ساالمندان و مادیران نسابت باه وضاعیت
شاخ




های شهرهای دوستدار سالمند ،نشريه سالمند ،دوره .19

دارابی ،سعداله و ترابی ،فاطمه ( ،)1930بررسای و مقایساه روناد ساالخاوردوی جمعیات در کشاورهای
آسیایی و اروپایی طی سالهای  1331تا  ،2113مجله سالمندي ايران .
زرقانی ،سیدهادی خوارزمی ،امید علی جوهری ،لیال ( ،)1933ارزیاابی شاخصاهای شاهر دوساتار ساالمند در شاهر
مشهد با تاکید برشاخصهای فرهنگی اجتماعی ،مجله پژوهشأهاي جغرافیأايي انسأاني ،زمساتان  ،1939دوره ،37
شماره .3



شرقی ،علی ضرغامی ،اسماعیل صالحی کوساالری ،فرزانه الفت ،مایالد ( ،)1933سانجش وضاعیت شااخ

هاای

جهانی شهر دوستدار ِسالمند در کالنشهر تهاران ( ،)AFCفصلنامه مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقأه اي،
آبان ماه .1933


صفر خانلو ،هلیا و رضایی قهرودی ،زهرا ( ،) 1930تحوالت جمعیات ساالمندان در ایاران و جهاان،
نشريه آمار ،شماره .23



ضاارغامی ،حسااین ( ،)1933آینااده سااالخوردوی جمعیاات ایااران ،مقالااه ارایااه شااده در چهأأارمین فنفأأران
الگوي اسالميايراني پیشرفت پیشرفت ایران وذشته ،حال و آینده ،تهران :مرکز همایشهای کتابخاناه ملای ایاران،
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تصاویر سالمندی از بعد جسمانی در کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران ،مجله سالمندي ايأران:)2( 19 .

 91و  91اردیبهشت ماه 1933


طاهری دمنه ،محسن ( ،)1933بررسی تحلیلی تصاویر آینده جامعه ی ایرانی در ذهن جواناان تحصایلکرده
کشور بر اساس روش تحلیل الیهای علّی ،رساله براي دريافت درجه دفتري در آينده پژوهأي ،دانشاگاه
تهران.



عباسی شوازی ،محمد جالل و حسینی چاوشای میمنات ( ،)1933ضارورت تادوین سیاساتهاای جاامع
جمعیت .مسائل نوظهور جمعیتی ایران ،مجموعه مقاالت سیاستي.1933 ،




عرب زاده ،مهدی ( ،)1930رابطه نیازهای اساسی روانشناختی باا سارزندوی ذهنای در ساالمندان ،نشأريه
سالمند ،تابستان ،1930شماره . 33
علی محمدی ،قاسم آزمند ،محمدعلی دلبازی اصل ،مجتبی ( ،) 1930تحلیل وارزیابی نماورهای جمعیات
شناسی سالمندی در ایران ،فصلنامه مطالعات علوم اجتماعي ،دوره  ،9شماره . 1
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 ساالمندی در ایاران،)1932(  علی، فرامرز کاظمیکریانی، سیروس شااحمدی، ستار علینیا، بهزاد رضایی،کرمیمتین



.2  شماره،22  دوره،1932  تابستان، فصلنامه علميپژوهشي طب و تزفیه، هشداری برای ن ام سالمت1311
.79  شماره،1933  پاییز،راهبردي زنان
 تحااوالت ساانی جمعیاات و: انتقااال ساانی در ایااران،)1913(  محمااد، محمااود و میرزایاای،مشاافق
.72 و71  شماره، فصلنامه جمعیت،سیاستوذاریهای اجتماعی جمعیتی
 بررسای ابعااد ساالخوردوی،)1911( ناادر، محمود حق شناس، شهال مشفق، هوشنگ کاظمیپور،مهریار





 مجلأه جمعیأت و، وفتگاوی سیاساتی: اقتصادی و جمعیتای آن در ایاران،جمعیت و زمینههای اجتماعی
. مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه: تهران،توسعه در ايران
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