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چکیده

کــه در آن، بــر مانــدن  »پیــری در خانــه«، یکــی از یافته هــای روان شناســِی محیطــِی ســالمندان اســت 

کید می شــود. در این  ســالمندان درخانه و  همســایگی آشــنا و داشــتن حــق انتخاب در نــوع زندگی، تا

گی های مطلوب محیطی برای ســالمندان جهت دســتیابی به »پیری  که ویژ پژوهش، هدف آن اســت 

که  در خانه« اســتخراج و مفاهیم ســازگار با این هدف در معماری ایران، معرفی شــود. سوال این است 

گی هایی اســت؟ و معماری ایران  محیــط مناســب ســالمندان جهت »پیری در خانــه«، دارای چــه ویژ

گی هــا منطبق می شــود؟ برای پاســخ بــه ایــن ســئواالت، روش این پژوهــش از نظر  چگونــه بــا ایــن ویژ

که با توجه به ماهیت موضوع، از روش توصیفی  - تحلیلی استفاده شده است.  کاربردی است  هدف، 

گی احترام به سالمند و توانایی ادغام سالمندان  که محیط با ویژ کی از آن است  یافته های پژوهش حا

در خود، تامین کننده ی اهداف »پیری در خانه« است و برخی از مفاهیم معماری ایران با این اهداف 

مطابقــت نمــوده و نشــانه های احترام به ســالمند در آن نهفته اســت. همچنین با نگاهــی به الگوهای 

کرمان، پیشنهادهایی جهت استفاده از این الگوها و در عین حال حفظ آنها  ارایه  معماری بومی شهر 

که ضمن ایجاد فضای مناسب سالمندان، از معماری بومی محل نیز صیانت شود.  می شود 

واژه های کلیدی
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مقدمه

گســترده ای  کاربردی بســیار  مفهــوم پیــری در ادبیــات فارســی 
کار  دارد. »پیــر« بیشــتر بــه معنــی »مرشــد«،»مراد« و »راهنمــا« به 
بــا دوران »پختگــی«  گرفتــه شــده اســت و دوران پیــری متــرادف 
میــان  در   .)۳5  ،۱۳8۳ همــکاران،  و  )نــوذری  اســت  گاهــی«  »آ و 
کــه طبقه بندی ســنتی دارند، »ریش ســفیدان« در  فرهنگ هایــی 
کلی نفوذ زیادی دارند. اغلب ســخن  مورد مســایل جامعه به طور 
آخــر را می گوینــد و درون خانواده ها غالبًا اقتدار مردان و زنان با باال 
رفتن سن افزایش می یابد. برعکس در جوامع صنعتی، سالمندان 
چه در خانواده و چه در جامعه بزرگ تر، معمواًل فاقد اقتدار هستند 
کــه بــه  )ســپهری امیــن،۱۳۷8 ،۳6(. مســاله ســالمندی جمعیــت 
کاهش میزان موالید، پیشــرفت های علم  دالیــل مختلــف ازجمله 
پزشــکی، بهداشــت، آموزش و پرورش و افزایش امیــد به زندگی در 
حال ظهور است؛ پدیده نوینی به شمار می رود. از این رو مقابله با 
چالش های فرا راه این پدیده و اتخاذ سیاســت های مناســب برای 
ارتقای وضعیت جســمی، روانی و اجتماعی سالمندان، از اهمیت 
باالیــی برخــوردار اســت )قیصریــان، ۳،۱۳88(. همچنیــن جامعــه 
که اســتقالل و  کند  باید راه هایی جهت انطباق با ســالمندان پیدا 

اختیار ایشان را تشخیص داده و بهبود بخشد. 
گذراندن  یکــی از مطالبات نســل ســالمند، مســاله نگهــداری و 
اوقــات فراغــت آنان اســت. نــوع رویارویــی با ایــن مســاله در ایران 

گفت به دلیــل تفاوت  کــه می تــوان  و مغــرب زمیــن متفاوت اســت 
در نــوع نگــرش به پیری می باشــد. لــذا راهکارهای ایــن جوامع نیز 
گر چه تاسیس سرای سالمندان،  متفاوت بوده است. برای مثال، ا
گامی در راســتای حل این مشکل بود، اما تجربه نشان داده است 
کــز ندارند و با  کــه جامعه ســنتی ایــران، تمایل چندانی بــه این مرا
روحیــه ســالمندان ایرانــی ســازگار نیســت. از طرفــی در معمــاری و 
که منجر به حضور  طراحی شهری ایرانی، فضاهایی دیده می شود 

پررنگ سالمندان در جامعه می شود.
کــه طــی۳۰ ســال اخیــر در  »پیــری در خانــه«، مفهومــی اســت 
کل جهــان، بخشــی از واژه نامــه  اثــر افزایــش تعــداد ســالمندان در 
روان شناســی محیطی ســالمندان شده اســت و تعاریف فراوانی در 
گــون جامعه شناســی، روان شناســی، جغرافیایــی  گونا حوزه هــای 
و محیطــی بــرای آن ارایه شــده اســت. در پژوهش حاضــر، با تمرکز 
کالبدی  روی تعاریــف مرتبط با طراحی شــهری و معماری )محیط 
و فضایی(، تعاریف مختلف پیری در خانه بررسی می شود و هدف 
که با استخراج عصاره این مفهوم، به این پرسش پاسخ  این است 
گی های محیطی مناسب جهت "پیری در خانه"  که ویژ داده شود 
گی ها بــا نمونه ها و  برای ســالمندان چیســت؟ و بــا تطبیق این ویژ
تجارب موجود، نشانه های احترام به سالمند و رعایت اصول "پیری 
کرمان معرفی شود. در خانه" در معماری ایران۱ و به طور خاص در 

1-روش پژوهش

که به منظور معرفی تئوری"پیری در خانه"  روش ایــن پژوهش 
گرفته  و یافتــن و تطبیق مصداق های آن در معماری ایران صورت 
کــه بــا توجه بــه ماهیت  کاربــردی می باشــد  اســت، از نظــر هــدف، 
موضوع، از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. در بخش 
دیدگاه هــای نظری و مــروری بر مطالعات پیشــین، روش توصیفی 
گرفتــه خواهد شــد. جهت داده انــدوزی در ایــن پژوهش از  کار  بــه 
طریق داده های جمع آوری شــده ی دیگران نظیر روش اســنادی، 
به شناسایی "پیری در خانه" و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته شده 
اســت و همچنیــن از طریــق مطالعــه میدانــی، برخــی راهکارهــای 
گردآوری شــده اســت.  محیطی مرتبط با این مفهوم، شناســایی و 
روش تجزیه و تحلیل این پژوهش نیز توصیفی و تطبیقی است؛ به 
که پس از بررســی منابــع مختلف، یافته های حاصل از  این صورت 
مطالعه، با مصداق های موجود تطبیق داده شــده و از این طریق 

نتایج و راهبردهایی برای هدف مورد نظر بیان شده است.

2- داده های پژوهش

داده های پژوهش شامل ۲ بخش است: بخش اول، داده های 
کــه خــود شــامل ســه  مربــوط بــه تئــوری "پیــری در خانــه" اســت 

گی هــای  زیربخــش اســت و داده هــای بخــش دوم مربــوط بــه ویژ
معماری ایران در ارتباط با ســالمندان و تطابق با تئوری "پیری در 

که این بخش نیز شامل دو زیربخش است. خانه" است 

2-1- داده های مربوط به تئوری »پیری در خانه«
2-1- 1- تعاریف و تئوری ها

بــرای پیری در خانــه، تعاریف متعــددی در حوزه های مختلف 
کــه بــه جهــت آشــنایی بــا ایــن مفهــوم و امکان  ارایــه شــده اســت 
کلیــدی آن، در ادامــه برخی از این  جمع بنــدی و اســتخراج نــکات 

تعاریف بیان می شود. 
کنتــرل بیمــاری۲ آمریکا، پیــری در خانــه را اینگونه تعریف  مرکــز 
بــا  می کنــد: توانایــی زندگــی شــخص در خانــه و جامعــه خویــش 
گرفتــن ســن، درآمد و  امنیــت، اســتقالل و آســایش بــدون در نظــر 
ســطح توانایــی )CDC, 2010(. ســازمان جهانــی بهداشــت۳ بیــان 
کردن  که باقیماندن مردم در خانه و اجتماِع خود و دوری  می کند 
از هزینه های موسســات، محیط را برای سیاست مداران، حامیان 
سالمت و افراد سالمند مناسب می سازد و افراد تمایل به پیری در 
خانه دارند زیرا این به معنای قادر ساختن سالمندان در استقالل 
و ارتباط با حمایت اجتماعی - شــامل دوســتان و خانواده-اســت  
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)WHO, 2007(. رائولــز4 جغرافــی دان مشــهور، پیــری در خانه را به 
کــه در آن بیانی از تداوم، شــامل  عنــوان تجربــه جغرافیایــی جایی 
سیســتم و فضــای زندگــی جغرافیایــی انســان در یــک تعــادل پویــا 
گیلیــارد5  .)Rowles,1983,113(  می کنــد بیــان  می شــود؛  ح  مطــر
 و همکارانــش، تعریفــی جامعه شناســانه ارایــه می دهنــد: پیری در 
که پاســخگوی زندگی در مکانی  خانــه بــه عنوان تعداد ســال هایی 
مشخص است، تعریف می شود و تعداد سال ها با میزان دلبستگی 
به مکان مرتبط است )Gilleard et al., 2007, 595(. اندروز6، پیری 
گذران زندگی در محله و همســایگی امن و دعوت کننده  در خانه را 
و همچنیــن بــا قابلیــت دسترســی و حمایت کننــده، بــدون در نظر 
گرفتــن ســن و ناتوانی می دانــد  )Andrews, 2008, 607(. فیلیپس۷
 و همکارانش معتقدند که یک تعریف کامل از پیری در خانه باید محله 
را به عنوان یک فضای با معنا و حمایت کننده ی تغییرات عملکردی 
واهــل8  .)Phillips et al., 2005,151( کنــد   منعکــس  ســالمندان 
توســط  خانــه  در  پیــری  بــرای  دالیــل  بیشــترین  همکارانــش،  و   
کردند: آشنایی، وابستگی به جامعه و  سالمندان را اینگونه تعریف 
ارتبــاط اجتماعی)Wahl et al., 2012, 307(. از نظر امی۹، پیری در 
که باید تالش شــود جهت خلق یک محیط  خانه یک اصل اســت 
حامــی بــرای شــهروندان ســالمند حفــظ شــود و نیــازی اساســی 
بــرای محیط هــای فیزیکــی و تــدارک محیــط زندگــی امــن و قابــل 
که بــا ترویج حمایــت اجتماعی  دسترســی برای ســالمندان اســت 
متقابــل با همســایه ها، ســالمنداِن تنهــای ناتوان، به جــای اینکه 
دریافت کننده صرف خدمات باشند، عضو عادی و طبیعی جامعه 
کردن یــک محیط حامــی، می توان  می شــوند. بنابرایــن بــا فراهــم 
کــرد  )Amy, 2001, 5(. از دیــدگاه وایلــز۱۰ پیــری در خانــه را تشــویق 
 و همکارانش، پیری در خانه به عنوان یک احســاس پیوســتگی و 
همچنیــن احســاس امنیــت و آشــنایی در ارتباط با خانــه و جامعه 
که: سالمندان تمایل دارند درباره  دیده می شــود و اظهار می کنند 
اینکــه چگونــه و چطور در یک مکان به دوران ســالمندی برســند، 
که معنی پیری در  حق انتخاب داشته باشند. همچنین دریافتند 
خانه برای ســالمندان، مفاهیم چندی دارد: جنبه های احســاس 
ج از خانه و  درونــِی خــوب بــودن و انجام نقــش مداخله گرانــه خــار
یــک فرآینــد پیچیــده و عمیق در ارتباط با پیوســتگی به یک محل 

.)Wiles et al., 2011, 357(خاص
گــون، پیــری در خانــه بــه عنــوان یــک پدیــده  گونا در تعاریــف 
که شــامل اســتقالل و حق مســلم افراد بر  اجتماعــی معاصــر اســت 
که امکان دسترســی  پیری در محیط منتخب خود اســت در حالی 
به ســطوح مناســب مراقبت و یا خدمات اجتماعی، فراهم باشــد. 
که چگونه مــردم می تواننــد در خانه خود پیر  کلی این اســت  ایــده 
گی هــای فیزیکی(، مردم مجبور  شــوند؟ چرا با تغییر در حرکت )ویژ
بــه تــرک خانــه خــود می شــوند؟ متخصصــان در امــور ســالمندان 
کــه ســالمندان در آن زندگی  کــه بــا ســازگارکردن مکانــی  معتقدنــد 
کننــد  می کننــد، ایــن قشــر می تواننــد بــا امنیــت بیشــتری زندگــی 
 Lehman & Globe,( کنند وکرامت و اعتماد به نفس خود را حفظ 
که افراد با  1985(. روان شناساِن محیطِی سالمندان ادعا می کنند 
که در آن زندگی می کنند، دلبســته  گذاشــتن، به مکانی  پا به ســن 

می شــوند اما هم زمان نســبت به محیط اجتماعــی و فیزیکی خود 
حســاس می شــوند. فرضیه هــای تئــوری مبتنــی بــر روان شناســی 
که نه  محیطی ســالمندان، سازگاری محیطی ای را مطالبه می کند 
کنش به اتفاقات استرســزا  تنها به عنوان »تمکین محیطی« و یا وا
کــه باعــث تغییر  تفســیر می شــود، بلکــه بــه عنــوان فعالیتــی اســت 

.)Oswald et al., 2002, 5( می شود
رائولــز، تئــوری insidenss را بــرای مفهوم ســازی دلبســتگی بــه 

مکان در سه بعد بیان می کند:
۱- فیزیکــی: به معنی زندگی در جایی برای مدت زمان طوالنی 

کنترل بر محیط با ایجاد ریتمی ویژه. گسترش احساسی از  و 
کــه  ارتباطــات اجتماعــی  بــه  ۲- اجتماعــی: مربــوط می شــود 
شــخص با دیگران ایجاد می کند و بنابراین شــخصی شناخته شده 

و یا آشنا با دیگران است.
۳- خودشناســی: مربوط به دلبستگی سالمندان به محیط به 

که هویت آنان را شکل می دهد. دلیل وجود خاطرات است 
بنابراین سالمندان با گره های محکم به مکان، احساس تسلط و 
.)Rowles,1983( امنیت و همچنین اعتماد به نفس بیشتری دارند
)فرضیــه  زیســت محیطــی  تئــوری  رائولــز،  تئــوری  مــوازات  بــه 
ح بود. ایــن فرضیه  تمکیــن محیطــی( ناهیمــو و الوتــون۱۱ نیز مطــر
کــه یــک ارگانیســم در زمینه ســالمتی،  عنــوان می کنــد: هــر چقــدر 
بــه نفــس، اجــرای نقــش اجتماعــی و تکامــل  باهوشــی، اعتمــاد 
بــه همــان نســبت  فرهنگــی شایســتگی بیشــتری داشــته باشــد؛ 
تفاوت هــای رفتــاری آن در زمینــه موضوعــات فیزیکــی و شــرایط 
کمتــر خواهــد بــود. بــا افزایــش شایســتگی ها، فــرد باالتر  اطــراف او 
کاهش شایســتگی و یا در  گر چه بــا  از محیــط خــود قــرار می گیــرد. ا
شــرایط محرومیت، وابستگی او به شرایط خارجی بیشتر می شود. 
که نیروهــای محیطی در حد  در ایــن تئــوری فرض می شــود زمانی 
گی های فردی در بهترین  کشیده می شوند، ویژ متوسط به چالش 
کمی داشــته باشــد،  گر محیط چالش های  حالــت خود هســتند. ا
گی هــای فــردی بــا بی رمقــی ســازگار می شــوند و در نتیجــه در  ویژ
گر  حــدی پایین تــر از ظرفیــت خــود عمل می کننــد. از طــرف دیگر ا
کلی خاموش  گی های فردی به  محیط خیلی اســترس زا باشد، ویژ
مــدل،  ایــن  در   .)Nahemow & Lawton,1973, 29(می شــوند
کنش بیــن قابلیت های  کنش و وا کــه یک  »الوتــون« بیــان می کند 
شــخصی و شــرایط محیــط اجتماعــی و فیزیکــی، تعیین کننــده ی 
که یک شخص قادر خواهد بود در محل بماند. طبق  حدی است 
ایــن مدل، بایــد بین قابلیت های شــخصی و فشــارهای محیطی، 
یک تناســبی برقرار باشــد تا بتوان نتایج مثبت از آن به دست آورد   
)Lawton, 1989,18(. در این تئوری، تناسب بین نیروهای محیط 
گرفته شــده اســت بــه این معنی  و قابلیت هــای فرد، ایســتا در نظر 
کــه نیروهای محیط ثابت فرض شــده اند و قابلیت های شــخصی، 
تعیین کننــده ی امــکان حضــور فعــال و یــا عــدم مشــارکت فــرد در 
که حالــت بهینه  ح می شــود  محیــط خواهــد بــود. این ســوال مطر
کدام شخص و با چه قابلیت هایی تعریف می شود؟ بنابراین  برای 
بــا توجــه بــه متفــاوت بــودن نیازهــا و قابلیت هــای فردی، بــه نظر 
کشــیدن قابلیت های  که محیــط باید توانایــی به چالش  می رســد 
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که امکان اســتفاده از آن برای  گون را دارا باشــد. به این معنی  گونا
گی های شخصی و تمایالت متفاوت - برای مثال  سالمندان با ویژ

کنج دنج - وجود داشته باشد.  تمایل به حضور در جمع و یا 
آیکوویچ۱۲، اهداف پیری در خانه را از دو دیدگاه بررسی می کند: 
۱- از دیدگاه سالمندان و خانواده ایشان: بیشتر سالمندان ترجیح 
که ممکن اســت، در خانه خود بمانند. زیرا  که تا جایی  می دهنــد 
کنترل روی زندگی را برایشان فراهم می کند و همچنین آنها  امکان 
را قادر به حفظ هویت و رفاه خویش می سازد. جابجایی، مستلزم 
از دست دادن ارتباط اجتماعی، تغییر امور روزمره و سبک زندگی، 
کوچک  که قابل نگهــداری در فضای  کردن اموال شــخصی -  تــرک 
خانه های سالمندان نمی باشند - و از دست رفتن استقالل است. 
گران تر  ۲- از دیدگاه سیاســت گذاران: مراقبت های سازمانی بسیار 
از تدارک مراقبت در جامعه و خانه های شــخصی اســت و این امر، 
که جایگزینی برای ارایه  سیاســت گذاران و متخصصان را واداشــت 
.)Iecovich, 2014, 23( خدمات به سالمندان در جوامع فراهم کنند
اســمیت۱۳، دالیــل ســالمندان بــرای پیــری در خانــه را بــه دو 
کرده اســت: ۱- نیازهای فیزیکی ۲- محدودیت های  گروه تقســیم 
فضایی. آشــنایی با محیــط جاری می تواند یک نیــاز فیزیکی برای 
ســالمندان باشــد و بــه عنــوان یــک عامــل حمایتــی قــوی در رفــاه 
ســالمندان دانسته شــود. پایه و اســاس محدودیت های فضایی، 
محدودیــت حرکتــی اســت. یک فــرد ســالمند، اســتفاده از محیط 
کثــر  بــه حدا دلیــل محدودیت هــای فضایــی  بــه  را  اطــراف خــود 
می رســاند )Smith, 2009, 140(. مثــاًل در خانــه ایــن عمــل ممکــن 
اســت بــا جابه جایــی فعالیت هــا بــه طبقــه اصلــی خانــه صــورت 
کاهــش در طیــف عملکــردی می تواند با  گیــرد، در محیــط جامعــه 
کــه به خانه  تغییــر پزشــک، بانــک و دیگــر نیازهای ضروری بــا آنها 
گیــرد و یــا منجــر بــه اعتمــاد بیشــتر بــه  نزدیک تــر اســت؛ صــورت 
کمک به انجــام فعالیت ها شــود. در  دوســتان و همســایه ها بــرای 
که  کاهــش در طیف عملکــردی در جامعه ای  شــرایط پیشــرفته تر، 
برای پیری در خانه طراحی نشــده اســت، ممکن است به افزایش 

که در بخش بعد به آن پرداخته می شود. جداسازی منجر شود 
کــه از مطالــب ارایه شــده در زمینــه پیری در  بــا توجــه بــه آنچه 
که پیری در خانه در  گرفت  خانه دریافت می شود، می توان نتیجه 

جستجوی مفاهیم زیر است:
- زندگی در خانه و جامعه و یا همسایگی و محیط دلخواه؛

- احساس امنیت، استقالل و آسایش؛
- یادآوری )تجربیات، هویت، بیوگرافی(؛

- آشنایی با محیط و تسلط بر آن؛
- وابستگی به جامعه )تعلق به مکان(؛

- تعامل اجتماعی؛
- انجام نقش مداخله گرانه در جامعه.

2-1-2-  پیری در خانه، ماندن در خانه و یا ترک خانه
در این بخش، به عوامل محیطی موثر بر تمایل ســالمندان به 
حضور در خانه و جامعه به صورت فعال )پیری در خانه(، غیرفعال 
)ماندن در خانه( و یا ترک خانه و محله پرداخته می شــود تا بتوان 

با جداسازی این مفاهیم، راهکارهای محیطی را به سمت "پیری 
کرد و از "ماندن در خانه" و یا "ترک خانه" فاصله  در خانــه" هدایــت 
که منظور از "خانه" در این مقوله، محیط  گرفت. الزم به ذکر است 
که افراد به آن وابستگی داشته و تمایل به تداوم  و اجتماعی است 

حضور در آن دارند.
کلیــدی "پیــری در خانــه"، توانایــی بــرای زندگــی در  یــک جــزء 
یــک محیط دلخواه و توانایی حفظ این انتخاب اســت. مشــخص 
که پیری در یــک محیط آشــنا، عوامــل حمایتی برای  شــده اســت 
کثیری از سالمندان است.  ســالمندان دارد و مورد عالقه جمعیت 
این تمایل به ماندن در محیط آشنا، مربوط به دوره زندگی است. 
کلیدی، یادآور تجربیــات، هویت و بیوگرافی  که مکان هــای  جایــی 
شــخص است و به ســمت افزایش آشــنایی با محیط پیش می رود 
نســبی  طــور  بــه  محیــط  یــک   .)Rowles & Ravdal, 2002, 92(
پایدار می ماند و هر چقدر شــخص تجربه طوالنی تری از آن داشــته 
کمتر  که سالمندان  باشد، بیشــتر درباره آن می داند. این حقیقت 
جابه جــا می شــوند، یــک ســطح باالیــی از دانــش را دربــاره محیط 
گی هــای ذاتی محل  اقامــت تضمین می کند. دانــش مانوس با ویژ
اقامــت شــخص، بــه احتمال زیــاد با یــک مجموعــه از مهارت های 
مقابلــه ای، قابلیــت زندگــی یک واحــد را افزایش می دهــد. به طور 
کــه چگونــه منابــع همســایگی را پیــدا  مشــابه شــخص درمی یابــد 
کند و دوســتان و  کند و یا چطور از سیســتم حمل و نقل اســتفاده 
کســانی هستند و این حالت از دانش، منبعی از  همســایگانش چه 
امنیــت و اختیار اســت)Lawton, 1985, 508(.بنابراین مکان های 
کــه برای  مرســوم اقامــت، بایــد چیــزی بیشــتر از ســرپناه و امنیــت 
اســت؛  الزم  آن  ســالمند  کنان  ســا عملکــرد  و  ســالمت  فعالیــت، 
کنان خود در جهت جبران اثرات مشکالت  باشــند. آنها باید به سا
خالــی  جــای  و  شــناختی  و  فیزیکــی  محدودیت هــای  ســالمتی، 
کنند.مهم ترین وظیفــه جوامع با  کمــک  حمایت هــای اجتماعی، 
عنوان "دوســت دار ســالمند"،"قابل زندگی برای ســالمند" ،"ســالم 
که به  بــرای ســالمند"،"زندگی طوالنــی برای ســالمند"، این اســت 
که در محل اقامت جاری خود، به صورت  کنند  کمک  ســالمندان 
.)Golant, 2011, 208(مقرون به صرفه، ایمن و مستقل پیر شوند

بیشــتر ادبیــات روان شناســی محیطــی دربــاره زندگــی آینده به 
تغییرات محیط اختصاص داده شــده است. تغییر مکان اقامتی از 
تک خانه واری به خانه های طراحی شده، از جامعه به موسسه ها 
و ســازمان ها، از موسســه بــه موسســه و ماننــد آن. تغییــر محیطی 
کــه بــه شــخص تحمیــل شــود، او را مجبــور بــه فرآینــد جدیــدی از 
که اغلب یک تجربه اضطراب آور اســت  بازســازی شــناختی می کند 
کــه ســالیان طوالنــی در  )Lawton,1985, 503(. بــرای ســالمندانی 
یک همســایگی )محله( آشــنا اقامت داشته اند، انتقال غیرمنتظره 
در محیــط زندگــی ممکــن اســت انطباق پذیــری آنهــا را بــا محیــط 
کم شــدن اعتمــاد به نفس،  جدیدکاهــش دهــد و بــه تدریج باعث 
گره  قــدرت و احســاس موفقیــت آنهــا شــود. یک پایــان و تغییــر در 
اجتماعــی موجــود و فقــدان دانــش دربــاره ی منابــع اجتماعــی، 
ممکــن اســت باعــث افزایــش احســاس درماندگــی در ســالمندان 
کــه ایــن احســاس درماندگی،  شــود. مطالعــات نشــان داده اســت 
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اثــرات منفــی عمیقــی در ســالمت فکــری و روانــی ســالمندان دارد 
.)Seligman, 1992, 95(

برنز و همکارانش۱4، محرومیت اجتماعی را که در نهایت منجر به 
جدایی از جامعه می شــود، در ۷ ســطح مطرح می کنند: ۱- جدایی 
نمادیــن )تصاویــر منفــی و دیــده نشــدن(؛ ۲- محرومیــت هویتــی؛ 
۳-محرومیت اجتماعی -سیاســی؛ 4- محرومیت سازمانی )کاهش 
دسترســی بــه خدمــات(؛ 5- محرومیــت اقتصــادی؛ 6- محرومیت 
گروه هــای اجتماعــی خاص )عــدم وجود شــبکه های اجتماعی(؛  از 
 Burns( )۷- محرومیت ارضی )کاهش منطقه زندگی، محالت ناامن
کوچک تر،  et al., 2012, 2(. از دیــدگاه الوتــون، افــراد در اجتماعــات 
کوتــاه مرتبــه، احســاس  مکان هــای بــدون ُجــرم و ســاختمان های 
خشــنودی بیشــتری دارنــد و درجــه ترجیحــات می توانــد مبتنی بر 
زیبایی شناســی بصــری، ابزارهــای عملکردی و یا آشــنایی محض با 
که: نقل مکان سالمندان،  مفاهیم باشــد. بنابراین به نظر می رسد 
مربوط به تعقیب عالیق شــخصی و فایق آمدن به محدودیت های 

.)Lawton,1980, 212(محیطی است
از دیــدگاه اســوالد۱5 و همکارانش، این جابــه جایی ها در دوران 

سالمندی به سه دسته تقسیم می شوند:
کــه در ســال های اولیــه بازنشســتگی و  - جابــه بــه جایــی اول: 
اوایل سالمندی اتفاق می افتد، جابه جایی به سمت مکانی مورد 

نظر و دلخواه برای اقامت است.
اول در جســتجوی  مــکان  بــه  بازگشــت  - جابــه جایــی دوم: 

حمایت و نزدیکی به نزدیکان و دوستان است. 
- جــا بــه جایی ســوم: رفتــن به موسســات بــه منظــور دریافت 
کم تــوان صــورت می گیــرد )در اواخر  خدمــات بــرای افــراد ناتــوان و 

.)Oswald et al., 2002, 4()سالمندی
کــه اتــاق  گونــه انجــام شــد  یــک مطالعــه در موسســه ای ایــن 
کارکنان آنها را تغییر  تعدادی از سالمندان، به اضافه هم اتاقی ها و 
دادند و اطالعات بر اســاس مشــاهده و نقشــه رفتاری )ســالمندان 
که جابه جا نشدند(، بررسی شدند. در نتیجه  جابه جاشــده و آنها
که جابه جا شدند،  یک الگوی غالب رفتاری مشاهده شد: آنهایی 
کردند اما به روشــی رفتــار می کردند  طیــف رفتاری خــود را محدود 
کــه دانــش آنهــا از محیــط جدیــد را افزایــش دهــد. بــه ویــژه بعــد از 
گروه تمایل به بازگذاشتن درهای اتاق داشتند و  جابجایی، هر دو 
کمتر در  که جابه جا شــدند، تمایل به ماندن در اتاق و حضور  آنها 
فضاهای اجتماعی نشــان دادند )نســبت به قبــل از جابه جایی(. 
رفتارهــای غیرفعــال در ارتباط با فعالیت هــای تفریحی -اجتماعی 
زیــاد شــد و این رفتارها، شــامل هــر دو مراقبت شــخصی و مراقبت 
کــه رفتار  از اتــاق و مالکیــت خــود بــود. همچنین به نظر می رســید 
جابه جا شده ها، به طور عمدی در جهت تجهیز خود برای مقابله 
بــا محیــط جدید بــود. درهای بــاز و محصورکردن در حمــام، غلبه 
که با افزایش رفتار ابزاری، شخص  رفتار غیرفعال را نشــان می دهد 
برای مســتحکم کردن خود و احساس خود در محیط جدید تالش 

.)Lawton et al., 1976(  می کند
همچنیــن در مشــاهده ای توســط نگارنــدگان مشــخص شــد، 
کــه دارای امکانات  کرمــان  در یکــی از خانه هــای ســالمندان شــهر 

کن آن از توجــه  و تجهیــزات پیشــرفته ای اســت و ســالمندان ســا
کنین بــه دلیل  ســازمانی مطلوبــی برخــوردار هســتند؛ برخی از ســا
عــادات زندگی، خوابیدن روی فرش را بــه تخت خواب های مجهز 
که آن موسســه  گفت  موسســه ترجیح می دهند و در واقع می توان 
کاربران مســن خــود ایفا  در نهایــت نقــش یــک هتل مجهــز را برای 

می کند و نه یک "خانه" و "محل زندگی".
کــه مفاهیم "پیری در خانــه" و "ماندن در خانه"،   واضح اســت 
گذران زندگی به صورت پیوسته  متفاوت هستند. پیری در خانه، 
کمک عوامل محیطی  و ادغام شــده در جامعه با حفظ اختیار و به 
است در حالی که ماندن در خانه، تداعی ماندن سالمند به صورت 
کنتــرل بر زندگــی خویش و  منفعــل در محــل اســت بــدون داشــتن 
ایفــای نقــش موثر در جامعه. ماتلو۱6، ســیر ســکونت ســالمندان را 
اینگونه بیان می کند: »مسکن برای سالمندان، از سازمانی کردن و 
ســاخت مسکن هدفمند برای سالمند در اوایل دهه ۷۰ میالدی، 
گســترده در اواخر دهه ۷۰ و اوایــل دهه 8۰ انتقال  بــه یک انتخاب 
که در آن، مراحل مختلف زندگی مشــخص می شود  داشــته اســت 
اواخــر  در  ســپس  می طلبــد.  را  مســکن  از  مختلفــی  مدل هــای  و 
دهــه 8۰، عبــارت "پیــری در خانــه" ابداع شــد و محبوبیــت یافت« 
که ایــن تئوری مربوط به  )Matlo, 2013, 20(. امــا بــه نظر می رســد 
غــرب بوده و در مشــرق زمیــن از جملــه در ایران، ســنخیت ندارد. 
ح شــده، می تــوان دریافت  بــا یــک جمع بنــدی از تئوری های مطر
کــه پیــری در خانــه در مغــرب زمیــن بــه عنــوان پدیــده ای معاصــر 
کــه در جامعه ایــران، مفاهیــم مربوط به  ح می شــود درحالی  مطــر
ایــن پدیده نه تنها جدید نیســت؛ حتی آشــنا و قابل لمس اســت. 
که ســیر ســالمندی در ایران، از "پیــری در خانه" به  گفت  می تــوان 
ســمت "مانــدن در خانــه" و یا "تــرک خانه" پیش مــی رود. بنابراین 
جهــت شــناخت راهکارهــای محیطــی، بایــد نیروهــای محیــط و 
بــرای پیــری در خانــه را  گی هــای محیــط مناســب  همچنیــن ویژ
کرد.  کنــد و بلکه متوقــف  شــناخت تــا بتــوان ایــن حرکت عکــس را 

2-1- 3-  " پیری در خانه" و نیروهای محیط
انسان ها به صورت فعال با محیط زندگیشان در تعامل هستند. 
تجربــه، جنبه هایــی از محیــط فــردی را تغییــر می دهــد و برعکــس 
فردیت ممکن اســت به خوبی با تغییرات محیط سازگار شود. این 
ظرفیت سازگاری و کنار آمدن فعال، چیزی است که اغلب به ندرت 
در افــراد مســن دیــده می شــود )Lawton,1980, 214(. در ادبیــات 
که منابع شــخصی و  روان شناســی محیطی، این توافق وجود دارد 
محیطی، هر دو در سالمندی موفق مشارکت دارند. عالوه بر این، 
کــردن محدودیت های خاص در  محیــط فیزیکی، توانایی تحمیل 
دوران ســالمندی را دارد و یا می تواند موقعیت هایی را برای پیری 
موفــق افزایش دهــد )Wahl et al., 2012, 307(. برای ســالمندان، 
خانــه، محلــه و قلمرو شــخصی، ارجح ترین محیط ها بــرای امکان 
تطابق هستند. در ارتباط با معنی و مفهوم مکان برای سالمندان، 
تحقیقات بر روی اهمیت محیط طراحی شده، برای شکل دهی و 
کیــد می کند. ایجاد  ایجــاد هویت شــخصی و ارتباطات اجتماعی تا
کردن)تنهــا بــودن( و یــا ایجــاد فرصــت برای  فرصــت بــرای خلــوت 

پیری در خانه،روح نهفته در معماری ایران
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کنش با دنیای  کنــش و وا محرک هــای اجتماعــی و ارتبــاط و ایجاد 
بیــرون )نــوذری و همــکاران، ۳8،۱۳8۳(. طبق یک نظــر، محله و 
همســایگی مکان هــای جغرافیایــی، بــا معانــی اجتماعــی، فردی، 
مرتبــط با بخش فیزیکی محیط هســتند و موقعیتــی برای ادغام با 
ج از محیط خانه هســتند، ارایه می دهند  که خار دیگران و آنهایی 
)Peace et al., 2005, 302(. از دیــدگاه ویســتر۱۷، افــراد، یــک نقــش 
فعال در شــکل دهی بــه محیط خویش بازی می کننــد و محیط در 
عــوض، نــه تنها بر رفاه روانــی و رفتاری تاثیر می گــذارد، بلکه منابع 
Wis-( مختلفی را برای تســهیل فرآیند تطبیق پیری ارایه می دهد
ter, 2005, 54(. ســالمندان بــا نیروهــای فزاینــده از جانــب محیط 
کالبــدی مواجــه می شــوند: ممکــن اســت یــک محیــط اجتماعــی 
نیرومنــد بتواند ســالمند را به پیری در خانــه وادارد و این می تواند 
از طریــق تزریــق حمایت از جانب دوســتان و خانــواده و همچنین 
که به عنوان نتیجه مشــارکت اجتماعی  ارتباطــات اجتماعــی قوی 
داوطلبانــه ثابت شــده اند؛ باشــد و احســاس وابســتگی به اعضای 

.)Matlo, 2013, 65(جامعه را نتیجه دهد
گی هــای خــاص محیــط فیزیکی، بــا بهبود ســالمت رفتاری  ویژ
گی هــای محیطــی،  کنان مرتبــط هســتند. برخــی ویژ در میــان ســا
کاهش مشــکالت  کاهــش رفتــار تهاجمــی و آشــفته و همچنیــن  بــا 
گی هــای  روانــی مرتبط انــد. از جملــه: خلــوت و حفــظ حریــم و ویژ
کنان قابل فهم باشــد. بنابراین،  که توســط ســا اقامتــی و محیطی 
کمــک می کنند  کنان  کاهش اســترس ســا گی هــای طراحی، به  ویژ
کاهش عصبانیت و فعالیت های خشــن را در پی خواهند داشت  و 
کنتــرل بیشــتر روی زندگــی  بــا فراهــم آوردن امــکان  و همچنیــن 
کرده و تمایل ایشــان را بــه ترک محیط  انســان ها، آنهــا را نیرومنــد 
 Zeisel et al.,( کاهش افســردگی می شــود کاهــش می دهد و باعث 
2003,709(. برای هر فرد، ترکیب حمایت ها و نیروهای تجربه شده 
که یــک ترکیب  از هــر محیطــی، ترکیبــی پویــا و یگانــه اســت. وقتی 
مناسب از این محیط ها به دست آید؛ فرد قادر به حرکت به سمت 
پیــری در خانــه می شــود. همچنیــن عــدم تعــادل بیــن نیروهــای 
محیط، به ســمت یک نتیجه منفی و مشــکل دار هدایت می شــود 

.)Matlo, 2013 ,66(
کــه در آن، دو فرآیند  واهــل و همکارانــش مدلــی ارایه می کننــد 
کــه تعامــل  کمــک می کننــد  "تجربــه - تعلــق" و "رفتــار - عاملیــت" 
انســان - محیط بهتر درک شــود. تعلق، احســاس مثبت ارتباط با 
دیگــران را منعکــس می کند و عاملیت، اشــاره دارد به فرآیند عامل 
تغییــر بــودن در زندگــی خــود به وســیله رفتــار تهاجمــی و عمدی. 
کاملی از تجربه هــای محیطی،  فرآیندهــای همــراه با تعلق، طیــف 
تعلــق،  می کننــد.  گــزارش  را  مــکان  تغییــر  و  ذهنــی  ارزیابی هــای 
جهت گیری جنبه های احساســی و شــناختی به اضافه جنبه های 
گســترش روزمرگی  رفتاری و فیزیکی ارتباط را، به دلیل شــناخت و 
در طــول زمــان با هم ترکیــب می کنــد. در مقابل، فرآینــد عاملیت، 
کاملی از رفتارهای هدفمند مرتبط با محیط، مانند  شــامل طیف 
کنترل درک شــده بر محیط فیزیکی می شود و  شــناخت محیطی و 
کنش، اســتفاده، جبــران، تطابق،  شــامل جنبه های تهاجمی و وا
مقاوم ســازی، تفریــح و مکان هــای پایــدار مهــم به خصــوص برای 

کاهش ظرفیت شناختی و عملکردی است.  سالمندان، به جهت 
کنــش در  بــه دلیــل افزایــش آســیب پذیری، ســالمندان نیــاز بــه وا
برابــر نیروهــای محیطــی به منظــور حفظ اســتقالل دارنــد. فرضیه 
که سالمندان به راحتی اسیر محیط  تهاجم محیطی بیان می کند 
نمی شــوند، بلکــه می توانند محیــط را به منظور بــرآوردن نیازهای 
خود و حفظ استقالل تغییر دهند )Wahl et al., 2012, 310(. بوند 
و همــکاران، ســه مــدل در ارتبــاط باچگونگــی تاثیــرات محیطی بر 

روی سالمندان ارایه می کنند: 
۱. تئــوری انطباق: افراد به طور مســتمر در حال بدســت آوردن 
گاهــی از فشــارهای  وضعیــت پایــداری بیــن دو عامــل هســتند: آ
گاهی از توانایی هایشان. هماهنگی بسیار نزدیک  محیطی و خودآ
بین این دو عامل، باعث به وجود آمدن رفتار انطباقی افراد است.
۲. مــدل همســازی: فشــارهای محیطــی را بــا نیازهــای افــراد 

مرتبط می داند.
که افراد،  ۳. تئوری شناختاری فشارهای روانی: فرض می گردد 
گــر  چالش گری هــای محیطــی را بــه ســرعت از نظــر می گذراننــد و ا
کردن  تهدیــدی در آن ببینند، به بررســی بهتریــن راه برای برطرف 

.)Bond et al.,1994, 226( مشکل می پردازند
کششــی و فشــاری محیــط می کند و  ماتلــو صحبــت از نیروهای 
کــه: ثبــات در حفــظ ماندن در مــکان، منجر بــه افزایش  ادعــا دارد 
حالــت ارتجاعی و مطابقــت با تغییرات فیزیکــی، روانی و اجتماعی 
کششــی محیــط اســت )ماندن در  می شــود و ایــن، منتــج از اثرات 
مکان و آشنایی و تسلط فیزیکی به محیط(. اثرات فشاری، از فشار 
محیطــی فراتــر از ســطح توانایــی افراد منجــر می شــود. او نیروهای 
کششــی و فشــاری را در رابطــه بــا چهــار موضــوع: ۱- مجــاورت بــا 
کالبــدی واجتماعی؛  کششــی و فشــاری مرتبط با محیط  نیروهای 
۲- مشارکت اجتماعی و شمول و محرومیت اجتماعی؛ ۳-وضعیت 
اقتصادی - اجتماعی شــخصی و همســایگی؛ 4- نوســازی و تغییر 
Mat-( همسایگی، یک چالش برای پیری در خانه، بررسی می کند

.)lo, 2013, 51
بــا توجــه به نقــش محیــط در ایجاد وابســتگی و ادغــام افراد در 
خود و یا احســاس عدم تعلق و نیز تئوری های ارایه شــده در زمینه 
کــه نیروهــای محیــط  تعامــل انســان و محیــط، بــه نظــر می رســد 
که  کرد  را می تــوان بــه دو دســته نیروهــای درونــی و برونی تقســیم 
نیروهــای درونــی، مربــوط بــه تحریــک احساســات ذهنــی ماننــد 
کنترل  یادآوری خاطرات، احســاس تعلق و وابســتگی و یا احساس 
بــر محیــط اســت و نیروهــای برونــی، منجر به بــروز عکــس العمل و 
یــا فعالیتــی برگرفته از حــس فضا می شــود؛ مانند واداشــتن فرد به 
گرفتــن  نشــان دادن مهــارت و تجربــه، برقــراری ارتبــاط و برعهــده 
مســئولیت. در این دســته بندی می توان، فرآیند تجربه - تعلق در 
تئــوری واهل را، جزیــی از نیروهای درونی و فرآیند رفتار - عاملیت 

گرفت. را زیرمجموعه نیروهای برونی در نظر 
که محیط  گرفت  همچنیــن در یک جمع بندی می توان نتیجه 
کــه  و محلــه ای پتانســیل تامیــن اهــداف "پیــری در خانــه" را دارد 

گی های زیر را شامل شود: ویژ
گی دعوت کنندگی؛ - ویژ
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- قابلیت دسترسی )حمل و نقل آسان(؛
- حمایت کننده تغییرات عملکردی سالمندان؛

- تأمین کننده ارتباطات اجتماعی؛
- توانایی ایجاد تعادل پویا بین نیروهای محیط و قابلیت های 

شخصی.

گی هــای معمــاری  بــه ویژ 2-2 - داده هــای مربــوط 
ایران در ارتباط با سالمندان

2- 2-1 – نشانه هایی از مفاهیم »پیری در خانه« در معماری ایران 
که از تعاریف و تئوری ها برمی آید، در بحث »پیری  گونه  همــان 
در خانه«، منظور از »خانه«، چیزی فراتر از مســکن و محل اقامت 
گســتره ای از محلــه، محیــط زندگــی و مرزهــای فیزیکــی  اســت و 
از طرفــی  بــا زندگــی روزمــره را شــامل می شــود.  و ذهنــی مرتبــط 
محــالت نزدیــک خانه، عامل مهمی در ســالمت و رفاه ســالمندان 
که جایگاه حرکت و تعامل ایشــان تعریف شده  گونه ای  هســتند به 
باشد)Dobson & Gilron, 2009, 438( و شامل نشانه های طراحی 
شــهری و عناصر اجتماعی و محیطی مانند مسکن قابل دسترسی 
و مناسب، خدمات حمل و نقل و پیاده روی، خدمات همسایگی 
و امنیــت، سیســتم حمایــت اجتماعــی، موقعیت هــای مشــارکت 
که یک عامل مــورد نیاز برای  گســترش پایــگاه اجتماعی  معنــادار و 
 .)Richard et al., 2008, 48( هســتند  اســت؛  خانــه«  در  »پیــری 
گستره ی  بررســی ها نشان می دهد انســان ایرانی بیش از آن که در 
گیر شــهر حضور داشــته باشــد، در محله خود  خانه، بازار و پهنه فرا
گی مهم و مثبت محله، داشتن  حضور و عینیت داشــته است. ویژ
که مظاهــر آن وحدت و پیوســتگی افراد به  نوعــی روح جمعــی بود 
یکدیگر، احســاس یگانگی و نیز آمادگی برای مســاعدت و همکاری 
در راه حفظ شعار محله و بهبود اوضاع آن بود و اهالی محل با نام 
آن محل شــناخته می شــدند )کوهی فرد، ۲،۱۳۹۲(. لذا با توجه به 
اهمیت محله در بحث »پیری در خانه« و همچنین زندگی انسان 
ایرانــی چکیــده ای از ســاختار و اجــزای محالت شــهرهای ایران به 
عنوان نماینده ای از فضاهای مناســب ســالمندان معرفی شــده و 
که در آنها نشــانه هایی  بــه برخــی جزییات و عناصر معماری ایرانی 
کــه  از احتــرام بــه ســالمند مشــاهده می شــود )متناســب بــا آنچــه 
در بخــش ۲-۱ از تئــوری » پیــری در خانه« اســتنباط شــد(؛ اشــاره 
کــه برای محلــه، تعاریــف مختلفی در  خواهــد شــد. بــا این توضیح 
تاریخچــه  اســت و همچنیــن  ح شــده  گــون مطــر گونا حوزه هــای 
گانه و  شکل گیری و تغییرات ساختاری محالت در مقوله های جدا
که در این پژوهش، هدف،  کرات بررسی شده است و از آنجایی  به 
معرفی مفاهیم ســازگار با تئوری"پیــری در خانه" در معماری ایران 
کــه در بخش ۲-۱ از  اســت؛ برخــی از ایــن مفاهیم با توجــه به آنچه 

این تئوری استخراج شد، به صورت فهرست وار بیان می شوند.
هــرگاه صحبــت از محلــه می شــود، در ذهن ما فضایــی مرکب از 
که  کالبدی پیرامون آن ترسیم می شود. محیطی  انســان و محیط 
که زندگی روزمره  کنانی  گرفته است و سا کنانش تاثیر  از فرهنگ سا
اجتماعــی خــود را در فضاهای پــر و خالی آن محیط ســپری کرده و 

در شــکل گیری آن نقش دارند. در تعریفی ســاده، لطیفی و صفری 
اجتماعــی - شــرایط  فضایــی  تبلــور  عنــوان  بــه  را  محلــه  چابــک، 
اقتصادی جامعه می دانند که از انسجام و همگنی خاصی برخوردار 
که عناصر اصلی  است. به عبارت دیگر، یك تشکل اجتماعی اسـت 
تشــکیل دهنده ی آن عبارتنــد از: خانه هــای مســکونی، مســجد، 
کـوچـــه. واحـدهـــای  گــذر و  میــدان و میدانچــه، بــازار و بازارچــه، 
محله ای بـــه دلیل انــــــدازه خـــود می توانند موجبات مشــارکت در 
شکل دادن به محیط خود را فراهم آورند و مرکز محله، حس مکان 
کننــد )لطیفــی و صفــری چابــک، 6،۱۳۹۲(.  و مرکزیــت را تقویــت 
گفــت در محــالت شــهری ایــران، یــک حرکــت  بنابرایــن می تــوان 
کــه خانواده،  پیوســته از درون بــه بــرون و برعکــس داریــم. جایــی 
مذهــب و زندگــی روزمــره شــامل تهیه مایحتــاج، اشــتغال و تفریح 
کــه نحــوه قرارگیری این فضاهــا و پــر و خالی ها، منجر  جریــان دارد 
کلی برای ســاختار محالت شــهری ایران شــده  بــه بــروز مفاهیمــی 
گی های مطلوب  که با ویژ کلیت محالت ایران  است. لذا در ادامه، 
محیطی برای سالمندان در تئوری »پیری در خانه« انطباق دارد، 
بدون ورود به جزئیات و تئوری های شــکل گیری معرفی می شــود. 
- ســاختار و اجــزای شــکل دهنده محــالت: محــالت در ایــران 
شــامل اجزایــی چــون میــدان محلــه یا مرکــز محلــه، خانه، بــازار و 
گذرهایــی بــه هــم مرتبط انــد و ترکیبــی از  کــه بــا  مســجد هســتند 
شــامل  را  تفریحــی  و  اجتماعــی  تجــاری،  مذهبــی،  فعالیت هــای 
که این ترکیب در محالت مختلفـ  با حفظ معنا و مفهوم  می شوند 
کلی خــود، امــکان حضور در  اصلــی - متفــاوت اســت اما در شــکل 
خانــه، جامعــه، همســایگی و محیــط دلخــواه را ضمــن آشــنایی و 

تسلط بر آن برای سالمندان و دیگر اقشار جامعه فراهم می کند.
- محالت عرصه های خصوصی، نیمه خصوصی، نیمه عمومی 
کــه نماینده تامیــن خلوت و  و عمومــی را در خــود جــای می دهنــد 
اجتمــاع و درجــات مختلــف حضــور در جامعــه اســت و همچنیــن 

ایجاد احساس امنیت و انتخاب برای سالمندان )تصویر۱(.
که می تواند بیانی از  - دربرگیرنده پیوســتگی فضایی می باشند 
سیستم دسترسی و حمل و نقل مناسب باشد و همچنین امکان 
برقراری تعامالت اجتماعی را در ســطوح مختلف برای ســالمندان 

فراهم آورد )تصویر۲(.
کــه خاصیــت  گشــوده و بســته می باشــند  - شــامل فضاهــای 
دعوت کنندگی و حفظ امنیت را به سالمندان القا می کند )تصویر۲(.
گذرهای محله، ترکیبی از فضای سرپوشــیده و روباز هســتند   -
کــه تنوع فضایی را شــکل می دهد )ترکیب فضاهــای باز، نیمه باز و 

بسته( )تصویر۲و5(.
کــه در جهت یابــی و ایجــاد  - محــور )گــذر(: عنصــری اساســی 
کــه در تئوری پیــری در خانه نقــش مهمی دارد  نشــانه موثــر اســت 

)تصاویر۲و۳(.
- گره ها یا نقاط عطف: که در تقاطع محورها، رسیدن به عملکردی 
خاص و تبدیل گذر به گشودگی و بالعکس و با تغییر کاربری، مصالح 
که این خود نیز در جهت یابی  و یا سایه و روشن مشخص می شود 
)تصویــر۲(. اســت  موثــر  ســالمندان  بــرای  تجربیــات  یــادآوری  و 
- نشــانه ها: شامل نشــانه های دیداری، مانند درختی خاص، 

پیری در خانه،روح نهفته در معماری ایران
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گنبد و منار مســجد و تغییــر بافت مصالح -  ســاختمانی متفــاوت، 
کــه بــا حس المســه نیــز مرتبط اســت-، شــنیداری، ماننــد صدای 
گویــای انجــام  کــه  کــودکان، صــدای آب یــا صدایــی  اذان، بــازی 
ک  گل، عطاری و بوی خا فعالیتی اســت و بویایی، از جمله باغچه 
که به جهت یابی و تحریک خاطره سالمندان و ایجاد حس هویت 

کمک می کند )تصویر۳(.
کنــار در اصلــی  - پیــر نشــین: ایجــاد نشــیمن گاه های ویــژه در 
کمــری، 8،۱۳86( خانه و مســجد، یکی از اجــزای معماری  )زریــن 
گشــودگی ها بســط داد  گذرها و  کــه می تــوان آن را بــه  ایــران اســت 
تــا افــراد بتوانند برای تماشــای جریان زندگی و رفع خســتگی روی 
کاربــری، نام آن نیز، نشــانه ای از توجه به  آن بنشــینند و جــدای از 

حضور سالمندان است )تصاویر 4 و 5(.

که باعث ایجاد فضای سایه و  گذر  - ساباط: بخش سرپوشیده 
آفتاب )تاریکی -روشنایی( می شود و گاه مکانی دنج برای سالمندان 
اســت و حق انتخاب آفتاب و نسار را به ایشان می دهد )تصویر5(.

که از محله و عناصر تاریخی در معماری ایران  با نگاهی بر آنچه 
برشمرده شد و مقایسه مفاهیم آن با اهداف »پیری در خانه« که در 
که این  بخش های ۲-۱-۱و ۲-۱-۳ بیان شده است؛ می توان گفت 
کالبدی و معنــا و مفهوم نهفته در اجزای خود،  معماری، با شــکل 
می تواند مقدمات حضور و زندگی مســتقل سالمندان را در جامعه 
فراهــم آورده و تأمین کننــده ی اهــداف » پیــری در خانــه« باشــد. 
بنابرایــن بــا اســتفاده از مفاهیــم و عصــاره ایــن معمــاری، می توان 
راهکارهایــی جهــت ایجــاد فضاهــای مناســب ســالمند بــه منظور 
نزدیک شدن به مفهوم "پیری در خانه" در طراحی محیط ارایه کرد 
که در این پژوهش به طور خاص به شهر کرمان پرداخته شده است.

2- 2-2 – مطالعه میدانی و معرفی فضاهای آشنای سالمندان 
کرمان در 

گویای  مباحث نظری در مورد ســالمندان و »پیــری در خانه«، 
بــه حضــور در  تمایــل  اعضــای ســالمند جامعــه،  کــه  اســت  ایــن 
گذران اوقات  فضاهایــی امن و قابل درک جهت تعامل اجتماعی، 
فراغــت و زنــده نگهداشــتن آداب و رســوم خــود دارنــد. از طرفــی با 
مطالعــه ای میدانی از طریق مشــاهده و ثبت وضعیت ســالمندان 
ایرانــی و تطبیــق آن بــا داده هــای تئــوری، بــه اشــکالی از حضــور 
که برگرفته از نوع زندگی، فرهنگ  ســالمندان در جامعه می رســیم 
و عــادات و آداب جامعــه ایرانــی اســت و راهنمایــی بــرای طراحــی 
محیــط و ارایــه راهکارهای معمارانه جهت تســهیل حضور و حفظ 

محیط مناسب سالمندان است.  
که ســاختار محالت شــهری در بیشــتر مناطق  بــا توجــه به این 
گی هــای مشــترکی دارد و مختص یک شــهر نیســت، در  ایــران، ویژ
کلی محالت  گرفتن ساختار  این بخش ســعی شــده است با در نظر 
کرمان و ترکیــب آن با عادات و فرهنگ  ایــران و ســاختارهای بومی 
کیفیت فضــا جهت نزدیکی  جامعه، پیشــنهادهایی بــرای افزایش 
به اهداف »پیری در خانه« ارایه شود. به این منظور، عکس هایی 
خیابانــی از نوع حضــور و جریان زندگی ســالمندان در محیط ثبت 
گویــای بخشــی از واقعیــت زندگــی و تمایــالت این  کــه  شــده اســت 
که  قشــر از جامعه اســت: در تصویر 6، پیرمردی مشــاهده می شود 

گذر محله.  تصویر4- پیرنشین در 

تصویر1- عرصه های خصوصی تا عمومی در محله. 
ماخذ: ) لطیفی و صفری چابک،9،1392(

گره.  گذر و  تصویر2- پیوستگی فضایی، فضاهای باز، نیمه باز و بسته و 
ماخذ: )لطیفی و صفری چابک،10،1392(

تصویر5- ترکیب پیرنشین و ساباط.  گذر(.  تصویر3- نشانه دیداری)کوه واقع در انتهای 
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اســتوار و بــا اقتــدار حضور خود را همــراه با مالکیت اعــالم می کند و 
کار، این حــس را به مخاطب  کســب و  ضمــن حفــظ روش قدیمــی 
کــه : »مــن هســتم«. در تصویــر۷، حضــور جمعــی از  القــا می کنــد 
کــه روی پیت  پیرمــردان جلــوی مغــازه ای محلــی دیــده می شــود 
که ضمن تســلط بر  حلبــی و چهارپایــه تشــکیل اجتماعــی داده اند 
محل و عبور و مرورها، حضور خویش را تثبیت می کنند. صحنه ای 
که این  گذر می شــود. قابل توجه است  کنار آن  که بســیار دیده و از 
گاه تنهــا با حضور یک نفر و پیت حلبی و رهگذران شــکل  تشــکل، 
می گیرد در حالی که آن یک نفر هم یک قدم از درون مغازه به بیرون 
گذاشته، حضور و تسلط خود را اعالم می کند. تصویر 8، سالمندی 
کــه در ۲ تصویر قبل  کالبدی )مغازهــای  که بــدون پشــتوانه  اســت 
پشــتوانه حضور ســالمندان بود(، در فضایی باز و ســایه دار، بساط 
کــرده اســت. تصویــر ۹، بیانــی از حضور  زیــره فروشــی خــود را پهن 
غیرمســتقیم بانــوان بــا مشــاهده زندگــی جــاری در محــل از پنجره 
گشــودگی های خانــه اســت. تصویــر۱۰، حضــور پیرزنــی را نشــان  و 
که باز اســت(  که روی ســکویی مجــاور در خانه )در حالی  می دهــد 
که به  کاری است  نشســته و ضمن حضور در محل، مشغول انجام 
کننده ی حس دلتنگی  آن تسلط دارد و این دو تصویر به نوعی القا
از حضور در خانه و تمایل به حضور و مشارکت در جامعه است. در 
که زیر ســایه بان برزنتی مجاور  تصویــر ۱۱، پیرمردی دیده می شــود 

یک مسجد، با زیلو و چهارپایه خود مشغول عبادت است.

در تمامی تصاویر، به نوعی تمایل به حضور در محل و اجتماع 
کــه در مــورد آقایــان، بیشــتر بــا فاصله از خانــه و در  دیــده می شــود 
کار و پارک ها به عنوان مداخله گر دیده می شــود و در  حوالــی محل 
گشودگی های  کنار  مورد بانوان بنا به فرهنگ، در مجاورت خانه و 
گر اتفاق می افتد. نکته قابل توجه این  در و پنجره به مانند تماشــا
کثر مــوارد، فضاهــای بــاز و نیمه بازی  کــه فضای حضــور در ا اســت 
کیفیــت خوبــی برخــوردار نیســت. بنابرایــن بــه نظــر  کــه از  اســت 
می رســد بــا توجــه به تمایــالت ســالمندان، اهداف پیــری در خانه 
و پیشــینه معماری و شهرســازی ایران و همچنیــن معماری بومی 
که به دلیل شــرایط آب و هوایی، ســاخت و سازهای سبک  کرمان 
و نیمه باز در آن مرسوم بوده است، می توان فضایی درخور حضور 

کرد.  سالمندان خلق 
دلیــل  بــه  یــک ســو  از  بومــی،  و مصالــح  به کارگیــری معمــاری 
آشــنا بودن بــرای ســالمندان و داشــتن ذهنیــت و خاطــره از آن و 
از ســوی دیگــر به دلیــل ســازگاری با اقلیــم و هم خوانی بــا محیط، 
می توانــد بــا برانگیختــن انگیــزه و حواس ســالمندان بــه »پیری در 
کنــد و روش مناســبی برای دســتیابی به آن باشــد.  کمــک  خانــه« 
کرمان و برخی شهرهای اطراف آن،  گفته شد، شهر  که  همان طور 
که با استفاده از  صاحب ســبک در نوعی از معماری بومی هســتند 
که در عین حال  مصالح سُبک، فضاهایی متناسب با اقلیم منطقه 
که امکان  برپایی آن آســان و مقرون به صرفه است، خلق می کنند 

تصویر6- حضور سالمند به پشتوانه مالکیت.

تصویر10- حضور در محل در پناه خانه.تصویر9- حضور غیر مستقیم و تماشای با واسطه.

تصویر8- حضور سالمند با بساط دست فروشی.تصویر۷- اجتماع سالمندان مجاور مغازه ای محلی.

تصویر11- عبادت مجاور مسجد و تسلط به محل.

پیری در خانه،روح نهفته در معماری ایران
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ایجــاد خلوت، امنیت و اجتماع را دارد و بنابراین با اهداف »پیری 
در خانــه«، هم خــوان اســت. لــذا به برخــی از این الگوهــا به عنوان 
که ضمن حمایت از سالمندان،  راهکارهایی جهت خلق محیطی 

ترکیب خوبی با زمینه خود ارایه می دهد، اشاره می شود: 
کاماًل محصور، نیمه محصــور و یا فقط  َکــوار۱8 : فضایــی اســت   •
کــه بــا اســتفاده از چــوب، بــرگ و دیگــر  متشــکل از پوشــش ســقف 
ملحقات درخت خرما و »نی« ســاخته می شــود. بنابراین، مصالح 
گرمایــی پایین به همراه جریان هوا، به خنک و مطبوع  بــا ظرفیت 
کمــک می کنند.»کوار«، عنصری آشــنا  کوارها  شــدن هــوای داخــل 
گذشــته ای نه چندان  که در  گونه ای  کرمان اســت. به  بــرای مردم 
دور، عضــو جداناشــدنی خانه هــا بــه حســاب می آمــد و بســیاری 
کــرده و  کــواری بــه پــا  از مــردم، در حیــاط و یــا باغچــه و بــاغ خــود، 

فعالیت های بسیاری در آن انجام می گرفت )تصویر ۱۲(.
که در گذشته با استفاده از خار»آدور«،  • آدوربند۱۹: خارخانه ای 
کولر آبی را داشت.  کرمان ساخته می شد و حکم  در مناطق جنوبی 

که یک دیوار مشــبک می ســاختند و بــا فاصله ای از  بــه این شــکل 
آن، داربســتی برپــا می شــد. روی داربســت »آدور« قــرار می گرفــت و 
در فضــای بین داربســت و دیوار مشــبک، آب می ریختنــد. به این 
ترتیــب هــوا بــا عبــور از روی آب و حرکت در البــه الی »آدور« خنک 

می شود )تصویر ۱۳(.
گذشــته نه  که در  • چــغ۲۰: پــرده ای ســاخته شــده از "نی" اســت 
چنــدان دور، جهــت جلوگیری از تابش خورشــید در نمــای خارجی 
گرم  ســاختمان روی پنجره هــا نصب می شــد، مانع ورود نــور در ایام 
کرد )تصویر۱4(. سال می شود و در مواقع لزوم، می توان آن را  جمع 

کوار.  تصویر12- 

گرافیکی آدوربند. تصویر13- مدل 

تصویر14- چغ.

و مســتقل ایشــان را بــدون اینکه مانــع اختیار و آزادی عمل شــود؛ 
در جامعــه فراهــم آورد. همچنیــن طراحــی محیــط بــا اســتفاده از 
کاربری های خاص  ســبک های محلی و الگوهای معماری بومی با 
می تواند در جهت یابی و جلوگیری از آشفته شدن سالمندان موثر 
که جوانی  باشد و با استفاده از الگوهای معماری بومی یک منطقه 
مخاطب در آن سپری شده است. ضمن اینکه اشتیاق مشارکت و 
حضور در جامعه برای سالمندان زنده خواهد شد، معماری بومی 
و محلی آن منطقه نیز حفظ می شود. در نتیجه در یک ارتباط دو 
ســویه، معماری بومی یک محل -که متناســب با شرایط اقلیمی و 
فرهنگی آن محل خلق شــده اســت - با اســتفاده از روشی آزموده، 
آشــنا، مقــرون بــه صرفــه و سرشــار از القای حــس تعلــق، تمایل به 
مانــدن، فعالیــت و انتقــال تجربــه را ضمن حفظ شــأن و احترام در 
سالمندان ایجاد خواهد کرد و متقاباًل حضور و استفاده سالمندان، 
در حفــظ و باززنــده ســازی ایــن معمــاری تاثیرگــذار خواهــد بــود. 

بــا توجه بــه داده های مربوط به ســالمندان و »پیری در خانه« 
کــه ماندن  گرفــت  و دســتاوردهای حاصــل از آن، می تــوان نتیجــه 
در محیــط مانــوس خانه و محله، ســالمندان را قادر می ســازد تا بر 
کنترل داشته و با دوستان و همسایگان  بعضی ابعاد زندگی فردی 
مرتبــط باشــند. زیــرا در ایــن صــورت، ســالمندان بــا محیــط آشــنا 
هســتند و از آن خاطــره ذهنــی دارنــد و فضایــی قابــل درک بــرای 
گروهی شان هماهنگ باشد؛  ایشــان می تواند با رفتارهای فردی و 
کند. از ســویی  کــه احســاس امنیــت را در محیــط القا  گونــه ای  بــه 
گی هــای معمــاری ایــران با اهــداف »پیــری در خانه«،   تطبیــق ویژ
کــی از اهمیــت احترام به ســالمندان و نمایانگــر حضور مفاهیم  حا
کارگیری  »پیــری در خانــه« در ایــن معمــاری اســت. از این رو با بــه 
مفاهیــم موجــود در معمــاری ایــران، می تــوان راهکارهــای عملــی 
که با  کرد. بــه این معنی  بــرای دســتیابی به »پیــری در خانه« ارایه 
حفظ ســبک زندگی و ترجیحات سالمندان، زمینه مشارکت فعال 

نتیجه
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پی نوشت ها

با  گذشته منطبق  ایران، معماری  از معماری  ۱ در این پژوهش، منظور 
گرفته  قرار  بی توجهی  مورد  امروزه  هرچند  که  است  ایران  اقلیم  و  فرهنگ 
است؛ می توان نشانه هایی از آن را در شهرها و محله ها مشاهده  و لمس کرد.
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