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 مقدمه
پيري يا سالمندي به عنوان آخرين دوره زندگي انـسان   
همواره مورد توجه متفكران علوم انساني و زيست شناسي 

اين دوره از زنـدگــي كــه معمــوالً بـا            .  بـوده و هست
شـود، در بـسياري از       باالرفتـن سن بـراي افراد مطرح مي

موارد مسايلي چون ضعف قواي جسماني، ازكارافتـادگي،    
سرپرسـتي، فقـر و       معلوليت، تنهايي، بيماري و احتماالً بي 

بروز اين گونـه مـسايل بـراي       . تنگدستي را به همراه دارد
اي و    سالمندان بسته به اين كه فرد كهنسال در چه جامعـه   

كند، از نظـر كيفـي وكمـي بـا             با چه فرهنگي زندگي مي  
 )113: 1370سام آرام، . (تفاوتهاي بسياري همراه است

پيري تجربه اي است كه ممكن اسـت آن را دوسـت          
پيري ناشـي از    .  اما الزم است آن را بپذيريم.  نداشته باشيم

هاي جسمي و كمرنگ شدن     دو مشكل عمده افت توانايي
يـافتن سـالمندان     هاي روانشناختي است كه از غلبه توانايي

بر ننگ پـيري، حفـظ عـزت نفـس، تـسلط و احـساس                 
توانمند سـاختن سـالمند بـراي      .  گيرد شايستگي نشئت مي

اش سـبب     تسلط بر خود، محيط پـيرامون و امـور فـردي      
گردد تا سالمندي حس شيريني را بوجود آورد و خـأل     مي

 .ناشي از افسردگي واحساس تنهايي را پر كند
هاي مرتبط با سالمندان معتقدنـد كـه       برخي از سازمان

هاي اجتماعي را براي مـا        اين دسته از افراد، حكم سرمايه
هاي اجتماعي و خـانوادگي از        دارند كه بايستي با حمايت

بـه  .  هاي آنان به نحو احسن استفاده كرد  تجارب و توانايي
هاي زندگي  هر حال، ميانسالي و كهنسالي نيز يكي از دوره

همه ماست كه بعضاً بـا نگرشـي منفـي همـراه اسـت و                
بسياري از افراد تمايلي به ورود به ايـن دوران را ندارنـد         

 مردم جايگاه و تصوير سالمندان در فرهنگ
 *رضا خاشعي

khashei@radioresearch.ir 

 شناسي مردم  كارشناس ارشد* 
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ولي همة مـا بايـستي      
بدانيم كـه سـالمندي      

اي است كه همه    دوره
ــا      ــا الجــرم درآن پ م

ــي ــذاريم و ازآن      م گ
. عبور خـواهيم كـرد     

پس بهتر است خود و ديگـران را بـراي آن دوره آمـاده            
 .كنيم

هاي اخير تغييرات حاصله    بايد اشاره نمود كه در سال
از تحوالت اجتماعي و تغيير نهادهـاي اجتمـاعي ماننـد           
خانواده باعث گرديده تا بسياري از كاركردهـاي آشـكار        

هاي اجتمـاعي دسـتخوش تغيـير و تحـول           وپنهان پديده
در واقع نوع .  گردند كه يكي از آنها دوران سالمندي است

نگاه به اين دوره از زندگي انسانها متأثر از فرهنگ جوامع 
باشــد و بــه تعبــيري ديگــر، جايگــاه ســالمندان در            مــي

هاي قومي مختلف و در مفهـوم كـالن،           ها، گروه خانواده
اي، بازتابي است از شيوه تفكر آن     فرهنگ ملي هر جامعه

شود و در رفتـار   قوم و فرهنگ كه در زبان آنها متجلي مي
يابـد و در صـورت        گروهي آن فرهنگ ظهور و بروز مي 

براي مثال نوع نگاه به سـالمندان   .  شود استمرار نهادينه مي
در جامعه بزرگ ايران بر مبناي فرهنـگ كهـن ايرانـي و          

اسالمي از احـترام بـه    
ريش سفيدان، بزرگان   
و افراد سالمند ريـشه     

احـترام بـه    .  گـيرد   مي
بزرگترهـــا و بويـــژه    
ــي    ــالمندان ارزشـ سـ
است كه تا اين اواخر در رگ وريشه همه ما وجود داشته  
است ولي متأسفانه چندي است كـه بـه دليـل تغيـيرات            

هاي جديد ما رو بـه    آساي جهاني، در نسل شگرف و برق
افول گذاشته كه بايستي توسط متوليان و سياست گذاران    

 .اي مجدداً احيا و اشاعه يابد فرهنگـي و رسانـه
از زماني كـه مسير پيشرفت جامعـه عـوض شــد و           

ها از صورت گسترده به صورت بـسته درآمدنـد،      خانواده
ها تغيير يافت و نگاه  نگاه جامعه نيز به بسياري از موضوع

تفـاوت اساسـي    .  به سالمند نيز تابع چنين موضوعي شـد 
دوران سالمندي با ساير مراحـل زنـدگي مثـل كودكـي،            
جواني و بزرگسالي در اين است كه پايان هر يك از ايـن   
مراحل، آغازي اسـت بـر مرحلـه بعـدي زنـدگي، ولـي             
سالمندي آخرين مرحله است و بعد از آن مرگ و نيستي    

مثـالً اگـر يـك جـوان در دوران           .  آيد  جسماني پديد مي 
هاي زندگي خود برسـد،       جواني نتواند به برخي از هدف

ها  از زماني كـه مسير پيشرفت جامعه عوض شـد و خانواده
از صورت گسترده به صورت بسته درآمدند، نگاه جامعه نيز 

ها تغيير يافت و نگاه به سالمند نيز  به بسياري از موضوع
 تابع چنين موضوعي شد
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بـه ايـن    )  بزرگـسالي (اميد دارد تا درمرحله بعدي زندگي   
هايش تـا ورود بـه مرحلـه           ها نايل آيد و لذا تالش   هدف

ولـي سالمند در اين مرحله متوجـه     .  يابـد بعدي تداوم مي
مدت زندگي    هاي طوالني شود كه بايد بسياري از هدف مي

لـذا بـسياري از     .  خود را رها كنـد و آمـاده رفتـن بـشود         
 .دهد هايش را به سوي جهان آخرت تغيير جهت مي تالش

اين وضعيت در بين سالمندان مختلف و همچنيـن در       
برخي از سالمندان بـه    .  هاي مختلف متفاوت است فرهنگ

گيرنـد    مرور از مشاركت در زنـدگـي اجتمـاعي كناره مي   
شونــد   و در مقابل در برخي جوامع سالمندان كنار زده مي

به طـوري كـه ممكـن است در آنهـا نـوعــي احـساس            
: 1371همـان،   . (بيهـودگـي و افسـردگـي پـديــد آيــد       

بديهي است متغيرهاي ديگـري از جملـه سـالمت       ).  154
جسمي و خصوصيات فردي سالمند، شـرايط خـانوادگي،    
وضعيت مالي و پايگـاه اجتمـاعي وي درچگونگـي طـي          

همانگونـه  .شدن اين دوره از زندگي بسيار تأثيرگذار است  
كه اشـاره شـد نحـوه برخـورد بـا پديـده سـالمندي در                  

هاي مختلف متفاوت است بـراي مثـال در اقـوام            فرهنگ
بدوي و عشاير چادرنشين كه همواره دركوچ دائمي به سر 

برند افراد پير وفرتوت كه قادر به همراهـي بـا طايفـه           مي
اي از جمـع كنـار        نيستند، بر اساس رسوم پذيرفتـه شـده    

اين نوع رفتار با سالمندان در بسياري از   .  شوند گذاشته مي
شناســان گــزارش شــده        اقوام ابتـدايي تــوسط مــردم   

قبايل هوپي، سرخپوستان كرو، كريك و    :  براي مثال.  است
بوشمن كه هنوز در جنگلهاي آفريقـاي جنوبـي زندگـي           

كنند، سالمندان را در خارج از دهكده با مقداري آب و    مي
اسكيموها كه منابع غـذايي كمـي در         .  اند كرده غذا رها مي

كردند تـا خودشـان     اختيار داشتند، كهنساالن را تشويق مي
از قبيله دور شوند و در روي برفها در انتظار مرگ بنشينند  

هاي بزرگ يـخ      و يا هنگام ماهيگيري آنان را در روي تكه
هـاي كوچـك      ساختند و يا آنها را در ميـان كلبـه          رها مي

 .كردند تا از سرما جان سپارند حبس مي
در قبيلـه كوري يـاك در شـمال سـيبري بـه هنگـام                
مسافرتهاي طوالني، كهنساالن و بيماران عـالج ناپـذير را        

شد كـه افـراد       اين كشتار چنان طبيعي انجام مي.  كشتند مي
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قبيله اغلب با غرور و      
شعف از مهارت خود    
ــساالن     ــشتن كهن در ك

در .  گفتنـد   سخن مـي  
بيــــن سرخپوســـتان   
آجيـب وي شمـالـي،   
رفتار بـا سالمنـدان از   

گـاهي آنهـا را    :  شـده كـار افتـاده به دو صورت انجام مي
اي   هاي متـروك و دور از دهكده و يا در جزيـره در كلبـه
ساختند و يا طـي مـراسمي و با خوانـدن سـرود   رهـا مي

مـرگ، سالمنـد توسط پسـرش با ضـربه تـبرزين كـشته         
 )77و  76: 1365دوبوار، ( .شده است مي

هـاي     در بين برخي از عشاير كشور ما نيز در گذشتـه 
دور كه تحركات مربوط به كوچ عشاير به صورت پـيـاده   

فرسا بوده و تـحـمـل آن بـراي              بسيار سخت و طاقت
سالمندان ميسر نبوده است، معموالً سالخوردگـان را در      

اند كه بسياري از آنها بـه عـلـت       گذاشته قشالق باقي مي
حتي چنانـچـه   .  دادند غذايي يا گرماي تابستان جان مي بي

كرد و در راه قادر بـه   سالمند به همراه قبيله خود كوچ مي
حركت نبود، او را در غارهاي بين راه يا در محـلـي كـه      

كردند با مقداري آب و غذا باقـي   بدين منظور درست مي

گذاشتند و سپـس   مي
به كوچ خـود ادامـه     

حـال در    .  دادنـد    مي
بازگشت از يـيـالق،     
چنانچه سالمند مـورد  
نظر هنوز زنده مانـده 
بـود او را به قشـالق  

گردانـدنـد و اگر مـرده بود بقاياي جســـد او را          برمي
اين محلهـا را در قبيلـه بـويـراحمـــد   .  كـردنـد دفـن مي

و در قبيـلـه بختيـاري )  qerep xâne( ”  غـرپ خـانـه“ 
: 1371آرام،  سام(   . ناميدند مي)  qâr dârlü( ”  غـار دارلـو“ 

159( 
پرواضح است اين گونه رفتارهاي متنوع با سـالمندان     

هـاي مختلـف بـا مـذاهب مختلـف             كه در بين فرهنـگ   
مشاهده شده است، همگي با توجه به اعتقادات، رسـوم،       
باورها و وضعيت اقتصادي، اجتماعي آن جوامع صـورت   

گرفته و در واقع به صورت يك هنجـار اجتمـاعي بـا        مي
توجيهات فرهنگي خاص خود تـوأم بـوده و بـه نوعـي           
كاركرد اجتماعي و اقتصادي خاصـي هـم درپـي داشـته           

 .است
كنيم، با روحيات     ما در يك جامعه اخالقي زندگي مي

در دين مبين اسالم جايگاه رفيعي براي سالخوردگان در نظر 
هاي مكرر خداوند متعال  گرفته شده است و عالوه بر توصيه

در قرآن مجيد، در خصوص احترام و تكريم والدين و 
سالمندان كه از نظر جايگاه انساني و اعتقادي و درجات 

 معنوي پس از عبادت پروردگار قرار دارد
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و عواطفي كه در ميان افراد جامعه و روابط آنها با يكديگر 
در فرهنگ و دين ما نـسبت     .  به خوبي قابل مشاهده است

هـاي بـسياري      به احترام به پدر و مادر و بزرگترها توصيه  
در ديـن مبيـن اسـالم جايگـاه رفيعـي بـراي             .  شده است

سالخوردگان در نظـر گرفتـه شـده اسـت و عـالوه بـر                 
هاي مكـرر خداونـد متعـال در قـرآن مجيـد، در                 توصيه

خصوص احترام و تكريم والدين و سالمندان كـه از نظـر      
جايگاه انساني و اعتقادي و درجات معنوي پس از عبادت  

و ائمه  )  ص(الشأن اسالم    پروردگار قرار دارد، پيامبر عظيم
اطهار همه بر توجه خاص، نيكي به والدين و احـترام بـه      

بـراي مثـال،    .  انـد   سالخوردگان و پيران تأكيد فراوان كرده  
البركـــه مـــع   ”:فرمـــوده اســـت  )  ص(رســـول خـــدا    

بركت و خير   )  137:  م1983،  72مجلسي، جلد (  ”  اكابركم
در جـايي ديگـر     .  ماندگار، همـراه بزرگترهـاي شماسـت      

) 137:  همـان (”  الشيخ في اهله كالنبي في امته “:  فرمايند مي
اش، همچـون يـك پيامبــر در         پيـرمـرد در ميـان خانواده

: فرماينـد   ايشان در جايـي ديگـر مـي  .  ميـان امتـش اسـت
من عرف فضل كبير لسنه فوقره امنه اهللا تعالي مـن فـزع        “

هركس فـضيلت و مقـام يـك         )  137:  همان(  ”  يوم القيامه
بزرگ را به خاطر سـن وسـالش بشناسـد و او را مـورد               
احترام قرار دهد، خداي تبارك و تعالي او را از هـراس و     

همچنين در جايي ديگـر  .  دارد نگراني روز قيامت ايمن مي
بجلوا المشايخ فـان مـن اجـالل اهللا تبجيـل            “:  فرمايند  مي

بـه پـيران و سـالخوردگان خـود          )  136:  همان(”  المشايخ
هـاي تعظيـم      احترام بگذاريد، زيرا اين كار يكي از نـشانه    

ليس ”:كنند ايشان در جايي ديگر تأكيد مي.  خداوندي است
از )  136:  همـان (”  منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا

ما نيست كسي كه به كودكان رحم نكند و به سـالمندان و    
و بسياري ديگر از احـاديثي كـه        .  بزرگترها احترام نگذارد

سـفيدان    همگي گواهي بر ضرورت تكريم بزرگان و ريش 
 .است

انـد كـه      ايرانيان عهد باستان نيز نخستين مردماني بوده   
براي اداي احترام، بزرگداشـت و سپاسـگزاري از مقـام،             
جايگاه و ارزش سالخوردگان روز مشخـصي را در سـال        

شهريور ماه هر سال بوده    25تعيين كرده بودند و اين روز 
قدمـت  .  گفتنـد  مي) ašiš vâng(” اشيش وانگ“كه به آن 

 .گردد سال قبل برمي 3000اين رسم به روايتي به 
بديهي است مردماني چنين با فرهنـگ و هـوشـيـار         

هـاي     بايستي تالش كنند تا آداب، رسوم، باور و ارزش    
زمان خود را به هر طريق ممكن حفظ و آن را با فـرمـول   

حفـظ مـقـام و        .  هاي بعدي منتقل نمايند خاصي به نسل
جايگاه سالخوردگان از جمله ارزشهاي درخور تـوجـهـي    
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بوده است كه تـعـيـيـن       
ــراي         روزي از ســال ب
تكريم و بزرگداشت آنان 

كرده، لذا الزم  كفايت نمي
هـاي     بوده تا در قـالـب    

ديگري بـه ايـن مـهـم         
ها و رفتارهاي جمعي حـول آن       پرداخته شود تا انديشه

حال با توجه به وضـعـيـت      .  شكل بگيرد و نهادينه شود
بودن فرهنگ مكتوب و رسمـي   كتابت آن زمان و كمرنگ

نسبت به فرهنگ شفاهي، الزم بوده تا عناصر مـخـتـلـف     
فرهنگ شفاهي بستري براي انعكاس ارزشها، ظـهـور و     
بروز هنجارها و نهايتاً حمل باورها به نسلـهـاي بـعـدي       

 .باشند
 ها المثل جايگاه سالمندان در ضرب

هاي پرظرفيت بـراي انـتـقـال        يكي از عناصر و قالب
اين .  المثلها است ارزشها و قوانين نانوشته فرهنگي، ضرب

هاي كوتاه و مردم پسند جمالتي است كـه ازمـيـان       گفته
مردم برخاسته است و معناي هشـدار و نصـيـحـت را           

المثلها بخشي از تـعـقـل       به ديگر سخن، ضرب.  دهد مي
اي دارند و فـرد   جمعي و خرد جمعي است كه منشأ توده

اين جمالت پندگونه كـه از    .  مشخصي واضع آنها نيست

مخزن عقـل وفـرزانـگـي       
مردم سرچشمـه گـرفـتـه       
عصاره تجربيات زنـدگـي   

حـال وقـتـي      .  انـد  روزمره
اي در اثر يك تجـربـه    عده

مشترك بـه حـقـيـقـتـي           
رسند آن را با جان و دل حفظ و براي اشاعه و انتقـال   مي

كنند و  آن به نسلهاي بعدي آن را مختصر و موجز بيان مي
كوتاه بودن، پـرمـغـز      .  برند در محاورات خود به كار مي

بودن، سادگي، داشتن ساختاري متوازن، وجود نظم، وزن 
المثلـهـا    و قافيه در اين جمالت از رموز ماندگاري ضرب

هاي مـعـرفـت     است و در واقع يكي از بزرگترين گنجينه
دانش بشري است كه حاوي تجارب تلـخ و شـيـريـن         

سازد تا به شـيـوه تـفـكـر         بسياري است و ما را قادر مي
شايد بتوان گفت هنگام اسـتـفـاده از      .  پيشينيان پي ببريم

رود و      المثلها مخاطب در افكاري عميق فرو مـي    ضرب
شود و پيوندي عميق بـيـن    تأثيري ماندني در او ايجاد مي

 .كند هاي آن مثل و موقعيت خود احساس مي شخصيت
هاي گسترده   امروزه با پيشرفت روزافزون جوامع، خانواده

اند كه درآن     اي شده  هاي كوچك وهسته تبديل به خانواده

هاي  پيچيدگي مناسبات كاري و اجتماعي و دغدغه
روزمره زندگي سبب گرديده تا بسياري از روابط 

گرم خانوادگي كه درگذشته اساس مناسبات 
 شده، رو به سردي گرايد خانوادگي محسوب مي
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بزرگ شدن فرزنـدان و كـسب اسـتقالل، ارمغـاني جـز             
. تنهايي براي پدران و مـادران بـه همـراه نداشـته اسـت            

هـاي    پيچيدگي مناسـبات كـاري و اجتمـاعي و دغدغـه           
روزمره زندگي سبب گرديده تا بـسياري از روابـط گـرم       
خــانوادگي كــه درگذشــته اســاس مناســبات خانوادگــي       

حال در اين ميـان    .  شده، رو به سردي گرايد محسوب مي
تر متوجه سالمنداني است كه به سـبب   ضرر بيشتر وعميق

ويژگيهاي سني و فراغت بيشتر، انتظار محبـت و توجـه          
اين انتظارات و توقعات گهگاه تـا جايـي         .  بيشتري دارند

رود كه در برخي موارد باعـث بـروز رفتارهـاي        پيش مي
گردد كه همگي ناشي    دليل مي گيريهاي بي كودكانه و بهانه

. باشـد   از فقدان محبت و توجه الزم از سوي ديگران مـي  
شايد بتوان گفت بيشتر مشكالت روحي و روانـي افـراد        
سالمند ناشي از اين حقيقت اسـت كـه شـأن و مقـام و             

تـر    جايگاه واقعي آنان نسبت به گذشـته بـسيار ضـعيف         
مواجهه با چنين چالـشي آن هـم در          .  تعريف شده است 

تر،   شرايط جسماني نامناسب، از سالمندان افرادي حساس
در .  پذيرتر سـاخته اسـت      تر و در يك كلمه آسيب منزوي

. شوند چنين شرايطي سالمندان داراي روحيات خاصي مي
اين روحيات خاص آستانه حساسيت آنان را در برخـورد  

ــي     ــسايل زندگ ــا م ب
آورد و در     پايين مـي  

ــاق،      ــن اتف ــه اي نتيج
همين كه پدربزرگ و  
يا مادر بزرگ به دليل  

العـاده   حساسيت فوق
ــوادث      ــل ح در مقاب
روزمره واكنش تندي  
از خــــود نــــشان     

گيرد كـه سـالمندان افـرادي       دهند اين تصور شكل مي مي
گير و غرغرو هستند و نتيجه اين خواهد شد كه پس    بهانه

نشيـن در زنـدگـي    از مدتي سالمندان به عنصري حاشيـه
روند،   شـونـد و اندك اندك روبه فراموشي مي  تبديـل مي

درحالي كه آنان از فرزندان خود انتظار قدرشناسي و بـر        
غالب مشكالت سالمندي به تعبيـري .  صدر نشستن دارند

خواهند در زندگي ماننـد   آنها مي.  مشكالت عاطفـي است
گيريها شركت كننـد،    گذشته سهم داشته باشند، در تصميم

جوانان را پند دهند، تجارب خود را منتقل كنند، در كنـار   
جوانان باقي بمانند، چون جوان به آنها نويد زنـده بـودن      

هـا صـحبت      سالمندان دوست دارنـد از گذشـته    .  دهد مي
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كننـد    كنند، چون درگذشته و با خاطـرات آن زنـدگي مـي 
اما جوان، به علت اين كه دائماً در هـواي آينـده زندگـي          

 .كند از اين ارتباط و همراهي با سالمند گريزان است مي

احترام و حرمـت نهــادن بــه سالمنــدان در واقــع             

قدرشنـاسـي از زحمـاتـي است كـه آنها براي ما متحمـل   

تـوانيم بـراي      اند و اين كمترين كاري است كه ما مي    شده

 . آنان انجام دهيم

اي از    در ادامــه مــروري خــواهيم داشــت بــر گزيــده       

المثلهاي موجود در فرهنگ عامه كـشورمان كـه بـا       ضرب

محوريت پاسداشت و بزرگداشت مقام عالي پدر، مـادر و   

 .اند اصوالً بزرگان و سالمندان جستجو و طبقه بندي شده

المثلهاي انتخاب شده در زمـره مثلهايـي     درواقع ضرب

اند كه به طور مستقيم به موضوع بزرگان و سـالمندان    بوده

اند و از مثلهايي كه به طـور غيرمـستقيم بـه ايـن            پرداخته

اميـد اسـت ايـن      .  اند اجتناب شده اسـت   موضوع پرداخته

مختصر تالش اندكي باشـد بـراي استحـصال بخـشي از             

فرهنگ شفاهي كـشورمان پـيرامون تكـريم سـالمندان و            

فرهنگــي كــه مــشحون از ارزشــهاي مقــدس و درخــور         

 .اعتناست

ضرب المثلهاي موجود پيرامون ضرورت تكريم   –الف 
 بزرگان وسالمندان 

 .واجب است مراعات خاندان قديم-

رفتـه كـه      المثـل درمواقعـي بـه كـار مـي            اين ضـرب  
خواستند ضرورت رعايت احترام و عزت را براي اقوام   مي

و نزديكان بزرگسال يـادآوري نماينـد و بـه كوچكترهـا              
بگويند كه مالحظـه پـيران، سـالمندان و در يـك كلمـه                

 .بزرگترها يكي از واجبات است
 .تر است حق مهتران سخت و واجب -

اي است به ضرورت احترام گذاشتن و نگهداشتن  اشاره
هاي بزرگتر كه امري اسـت واجـب كـه حـتي در           حرمت

 .رسد تر به نظر مي مقايسه با امور واجب ديگر واجب
 شرط باشد آنكه دارد پير را عزت جوان -

اي است به رعايـت     المثل تـوصيـه در واقع اين ضـرب
گذاري   اي است به ضرورت حرمت  احترام بزرگان و اشاره

 .سالخوردگان از سوي جوانان
 حق شرم دارد زموي سفيد  -

اي دارد بـه ضـرورت رعايـت           المثل اشـاره  اين ضرب
در ايـن  .  حرمت براي بزرگتري كه داراي موي سفيد است

المثـل حـتي مـوي سـفيد از برخـي حقـوق نيـز                   ضرب
ارزشمندتر و واالتر اعالم شده است كـه در واقـع بـراي           
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گونـه گفتـه      درك بهتر وعميق تر حرمت سالمندان بـدين      
 .شده است

 اند و يك كوچكتري  يك بزرگتري گفته -

المثل در واقع خطاب به كساني است كه بـه    اين ضرب
احترامـي دارنـد و در واقـع           حريم بزرگترهـا خيـال بـي      

خواهند بگويند چرا حرمت بزرگتر از خودت را نگـاه        مي
 داري؟ نمي

 سر تاجداران نبرد كسي  -

اشاره است بـه جايگــاه واالي بـزرگــان كـه همــه            
افـراد اعم از دوست و دشمن براي آنان ارزش و احـترام       

 .قائلند
 مكن با سربزرگان، سر بزرگي  -

اي است به رعايت تواضع و فروتـني در برابـر      توصيـه
اي اسـت بـه     افراد سرشناس، بزرگ و بـا تجـربـه و اشاره

پـذيرد و     فردي كه سخن افراد دانـا و بـا تجربـه را نمـي          
در واقع تأكيدي اسـت بـر     .  آيد درصدد مقابله با آنان برمي

 .رعايت احترام در مقابل افراد بزرگتر
ضرب المثلهاي موجود پيرامون تـدبير و تجربـه            -ب

 ارزشمند سالمندان 
 .آنچه در آئينه جوان بيند، پير در خشت خام آن بيند -

اي اسـت بـه مهـارت، تجربـه، ژرف انديـشي،               اشاره

المثـل   درواقع اين ضرب.  بصيرت و عمق تفكر مردمان پير
گوياي اين است كه جوانان شايد در اثـر كمـي تجربـه و       
دانش حتي امور و مسايل بسيار واضـح و روشـن را بـه            
درستي درك نكنند در صورتي كه افراد با تجربه و سالمند  

فهمنـد و درك      مسايل مبهم و غيرآشكار را به درستي مـي 
 .كنند مي
 راي پير از بخت جوان به  -

اي است به ضرورت ارزشگذاري به تجربه پيران     اشاره
دنياديده و تأكيد بر اين نكته كه ارزش تجربه آنهـا بـسيار      

اين .  باشد  ها و شانس و اقبال جوانان مي باالتر از توانمندي
اي است براي بـه كـار بـستن تجـارب دنيـا            جمله توصيه

اي جز توفيق و بهـروزي    ديدگان در امور زندگي كه نتيجه
 .ندارد

 .سخن بزرگان شنيدن، ادب است -

اي است به ضرورت احترام گذاشتن جوانـان بـه      اشاره
 .باشد سخنان بزرگان كه نشانه ادب شنونده مي

 دود ازكنده برخيزد  -

اي است از دانايي و آگاهي افـراد    المثل كنايه اين ضرب
اي است به ايـن كـه در مواقـع سـخت و            بزرگتر و اشاره

بحران، تجارب و تدابير بزرگان كارآمدتر است و نظريات    
باشد، درسـت ماننـد دودي       هاي آنان راهگشا مي حل و راه
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 .آيد كه از يك كنده چوب سوخته بيرون مي
 آتش از چنار پوسيده برآيد  -

تر   انجام كارهاي سخت گاهي در پيران و خبرگان قوي  
بيان اهميت تجربه در گرفتن نتيجه و لـزوم اعتنـاء         .  است

 .باطن و توانمندي اشخاص نه ظاهر آنها
 جز به تدبير پير كار مكن  -

سفارش اكيد به استفاده از تجربه بزرگان و نكوهش از    
 .انجام كار بدون مشورت با افراد كاركشته

 تدبير از پير، جنگ از جوان  -

تـر و     بيان اين كه انسان پير تجربه بيشتري دارد و عاقل
در واقـع   .  تر است و فرد جوان نيروي بيشتري دارد فهميده

هايي دارد كـه بايـستي از آن بـه درسـتي               هركس توانائي
 .استفاده شود

 غير مرد پير سرلشگر مباد -

اشاره به استفاده از تجربـه و مهـارت سـالخوردگان و         
 .ضرورت سپردن كارهاي كليدي به آنها

 بيند  زسوداي بزرگان هيچ كس نقصان نمي -

در بيان تأثيرات مثبت تعقل و تفكرعالمان و بزرگـان و   
اشاره به فكـر و     .  افراد باتجربه براي بهبود شرايط ديگران  

كننـد و     اي است كـه بزرگـان بـراي همگـان مـي             انديشه
 .سوددهي آن فكر براي مردم

 تر باشد شراب كهن قوي -

اشاره به اينكه كهنگي و يا به عبارتي كهولت افراد دليل 
بر كسب تجربه و كارآزمودگي بيشتر آنها و كارايي بيـشتر   

همچنين اشاره به تأثيرگذاري فرد سالخورده    .  باشد آنها مي
 .بر ديگران

 پير به ز براي سپهساالري  -

آميــز    اي اسـت بـه تـأثير مثبــت و مــوفقيت            اشـاره
تجربـه و بينش، همچنين برتري تجربه بـر زور و قـدرت   

 .بدني
 هاي پيران بود دلپسند سخن -

اشاره به اينكه پيران چون از تجربه بيـشتر در زندگـي        
هاي خود و ماجراهـاي       برخوردارند و جوانان را با تجربه 

كنند و اسباب موفقيت آنان را  زندگي خويش راهنمايي مي
كنند از اين رو سخنان آنان براي جوانان دلپذيـر     فراهم مي
 .خواهد بود

 .لب پير با پند، نيكوتر است -

ــدها و             اشــاره ــه تأثيرگــذاري و نفــوذ پن اي اســت ب
المثـل پنـد را       ايـن ضـرب   .  هاي مردمان سـالمند   نصيحت

داند و تأثير نيكوي آن را    برازنده مردمان پير و دنياديده مي
 .دهد بر جوانان نشان مي

 ارزم  لرزم، بر صد جوان مي من كه پيرم و مي -
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خطاب پيران توانمند بـه جوانـان نااميـد و تنبـل كـه              
كننـد و     زندگي خود را بـا هـدف شخـصي دنبـال نمـي             

. دارند هيچگونه تالش و كوششي در اين راه مصروف نمي
در واقع بيان ارجحيت تجربه و مهارت و دانش كهنساالن    

 .بر جواني و قدرت بدني جوانان است
 ايم اي، ما به چشم ديده هرچه به گوش شنيده -

اشاره به باتجربه بودن و دانـاتر بـودن افـراد دنياديـده          
است، همچنين اشاره به داشتن بـصيرت وعقـل افـراد بـا        

 .تجربه است
 يك بازسپيد به زصد باز سياه  -

اشاره به ارزش انسان باتجربه و با قابليت در مقايسه با   
 .افراد فاقد اين خصايص است

ببيني ومن پيچـش مـو، تـو ابـرو و مـن               تو مو مي  -
 هاي ابرو اشارت

تر باشـد بـه       تر وكامل  اشاره به اينكه انسان هرچه پخته
انديـشي    سبب تجربه بيشتر داراي آگـاهي، اطـالع و دور         

بيشتري بوده و بر امور وقوف بيشتري دارد، لـذا تـصميم        
اشاره به نكته سـنجي و تدبيـر        .  گيرد تري مي بهتر ومنطقي

 .بيشتر افراد باتجربه

 

المثلهاي موجود پيرامون ضرورت قدردانـي      ضرب  -ج
 از زحمات والدين 

 جگرها خون شود تا يك پسر مثل پدر گردد -

توصيه به قدرداني از زحمات والدين و در نظر گرفتـن  
زحماتي كه شخصي براي به ثمر رساندن چيزي يا كـسي     

 .متحمل شده است
 جنگ پدر، خوار و زار است و شوم  -

احترامي و درشـتي كـردن بـر والديـن            در نكوهش بي
روزي براي فـردي كـه در       بختي و سيه همچنين وعده تيره

اي اسـت بـراي بـر         توصـيه .  پيشگاه والدين گستاخي كند
 .حذر داشتن از عقوبت كار و مكافات عمل

 شود شود، پدر و مادر پيدا نمي اوالد پيدا مي -

اشاره بـه اهميـت و جايگـاه پـدر و مـادر و مذمـت                 
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شخصي كه به فرزندان خود بيش از پدر و مادرش توجه    
 .كند مي
 حق مادر نگاهداشتن بهتر از حج رفتن است  -

اشاره به عظمت و بزرگي احترام به مـادر كـه ازحـج         
حرمت داشتن والـدين و رضـايت        .  رفتن هم باالتر است

 .آنها از فرزند حتي برتر از انجام بعضي فرايض است
 اند، اوالد به سگ  پدرومادر به اوالد بسته -

بيان اين كه فرزندان چنان كه بايد قـدر پـدر و مـادر          
وفايـي    اي اسـت بـه بـي        درواقع اشاره .  دانند خود را نمي

 .برخي فرزندان و حق ناشناسي آنها نسبت به والدين
 پدر و مادر ميوه نايابند -

اي است به قدر و ارزش پدر و مـادر و جايگـاه      اشاره
 .واالي آنها

 مادر، فرزند را بس حقهاست  -
 .توصيه به تكريم و احترام نسبت به مادر

ضرب المثلهاي موجود پيرامون وجود عوارض   -د
 جسماني در دوره پيري و سالمندي

 مصيبت بود پيري و نيستي  -

هاي دوران پـيري و نزديكـي آن بـه             اشاره به سختي  
 .باشد مرگ مي

 مرد چون پيرشد جبان گردد -

اي است به دوران پـيري كـه معمـوالً موجـب               اشاره
 .شود افراد در آن سن ترسوتر باشند مي
 زمستان را شبي، پيران را تبي  -

كنايه از اينكه پيران در زمستان تحمل سوز و سرما را      
 .ندارند

 عشق پيري گر بجنبد سر به رسوايي زند  -

اشاره به چيزي كه از زمان و موقع آن گذشـته باشـد،      
درواقـع  .  اشاره به عدم تطابق و سنخيت كار و زمان است

هاي دنيوي در زمان ضعف   نكوهشي است براي دلبستگي

احترام به بزرگان و تكريم آنان اعم از سالمندان و سالخوردگان، پدران و مادران و حتي 
رسند امري واجب و ضروري است كه  كساني كه از نظر سني قدري هم بزرگتر به نظر مي

 آوري شده كامالً مشهود است هاي جمع المثل توجهي از ضرب در بخش قابل
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 .و پيري
 چو، چل آمد فرو ريزد پروبال  -

اشاره به اينكه وقتي انسان به سن چهل سـالگي رسـيد    
اشـاره  .  كند  ديگر شور و شوق جواني درونش فروكش مي

به اين كه شادابي روح وجسم تا چهل سالگي پايدار است 
 .شود كم عوارض سالمندي  ظاهر مي و پس از آن كم

 بيشتر دلبستگي باشد به دنيا پير را  -

هاي دنيوي و تعلقـات مـادي افـراد            كنايه از دلبستگي 
 .مسن دارد

 روز پيري پادشاهي هم ندارد لذتي  -

اشاره به اينكه هر كاري زمان مخصوصي دارد كه اگـر     
اشـاره  .  از آن بگذرد، نتيجه و فايده الزم را نخواهد داشت 

به موقعيت سنجي و لزوم قدرت و مكنت در ايام خوشـي  
 .و جواني است

 اند  پيري و صد عيب، چنين گفته -

در اشاره به اينكه كهولت سن با ضعف و ناتواني آدمي  
 .همراه است

 پيري به هزار علت آراسته است  -

اشاره به ناتواني و ضـعف انـسان در زمـان پـيري و                
اي است به اين كه با باالرفتن سن، انـسان از لحـاظ       اشاره

 .شود جسمي و روحي بسيار ضعيف و ناتوان مي
 لنگ بخر، كور بخر، پير مخر -

اشاره به ناتوني و عدم كارآيي انسان در دوران كهولت    
هـاي نـيروي      و پيري است و تأكيد بر استفاده از قابليـت       

اي پيران توانايي الزم را براي     جوانان، چرا كه به رغم عده
 .انجام كارها ندارند

 )گيري سر پيري معركه(سر پيري داغ اميري  -
اشاره به پيران و سالخوردگاني كـه تمايـل بـه انجـام             
كارهاي جوانان را دارند درحالي كه از عهده آنـان خـارج     

 .است
 نه نيكو بود پير باده پرست -

ــوس و               ــوي و ه ــروي از ه ــه پيـ ــه اينك ــيه ب توص
هاي نفـساني در دوران پـيري امـري ناپـسند و                خواهش

پرسـتي در سـنين       درواقع نكوهش نفس.  باشد نامعقول مي
 .پيري و سالخوردگي است

 خاتمه
المثلهـاي    شود كليه ضرب    همان طوري كه مشاهده مي

 :آوري شده حول دو محور اساسي و عمده است جمع
احترام به بزرگان و تكريم آنـان اعـم از سـالمندان و             -1

سالخوردگان، پدران و مادران و حتي كساني كـه از نظـر         
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رسـند امـري واجـب و         سني قدري هم بزرگتر به نظر مي
المثلهاي   توجهي از ضرب   ضروري است كه در بخش قابل

شـايد بتـوان گفـت      .  آوري شده كامالً مشهود اسـت   جمع
المثلها خود دليـل روشـني بـر نهادينـه         فراواني اين ضرب

هاي قديم بوده كه متأسـفانه      بودن اين ارزش واال در زمان
در حال حاضر رنگ و بوي دلپذير گذشته را از دست داده 

دانستند كه احترام و حرمـت        پيشينيان بهتر از ما مي.  است
نهادن به سالمندان، قدرشناسي از زحماتي است كـه آنهـا      

آنهـا بـه خوبـي      .  اند  در طول زندگي براي ما متحمل شده  
دانستند كه سالمندان در روزهاي پيري نه تنها به انتهـا        مي

اند تا مانع از   شمارشان آماده اند بلكه با تجربيات بي نرسيده
فراوانـي  .  شمار جوانترها شـوند   مرتكب شدن خطاهاي بي

آوري شـده در بخـش ضـرورت           المثلهـاي جمـع     ضرب
سفيدان، گواهي بـر      گيري از تجربيات بزرگان و ريش بهره

اين مدعا است كه فرد سالمند آماده است تا تجارب خود    
ها نمايد و با اين كار هـم شـادابي و حـس           را نثار جوانتر

ها حفظ نمايد و هم بـه      مفيد بودن خود را در كنار جوانتر
آنها ثابت كند كه تدبير و تجربه پيري بـر نـيروي جوانـي       

كردند تا اين تجـارب گرانقيمـت         آنها سعي مي.  غلبه دارد
خود را با نشاط و نيروي جواني بياميزند تا هم كارهـا بـا        

 .سرعت بيشتري ادامه يابد و هم كيفيت كارها بيمه شود

آوري شده حول  المثلهاي جمع محور ديگري كه ضرب  -2
آن شكل گرفته، وجـود عـوارض بـدني و تقليـل يافتـن             
نيروي جسماني سالمندان اسـت كـه در واقـع نـاظر بـر              

درواقع .  مشكالت عديده دوران پيري و سالخوردگي است
المثلها روي ديگر سكه جواني هـستند    اين بخش از ضرب

بخـش    هاي لذت   ولي هرچه باشد اين دوران يكي از دوره 
اي بـه آن بينـدازيم،        بينانـه   زندگي است كه اگر نگاه واقع   
 .سراسر حكمت خداوندي است

 ها توصيه به خانواده
تغييرات اجتماعي در جامعه ما موازنه جمعيـتي را بـه         

ريختگي آستانه تحمـل و       هم  هم ريخته تا جايي كه اين به
ترين حد خود  پذيرش خيلي از كارهاي روزمره را به پايين

شايد بتوان گفت برخورد با .  در سالهاي اخير رسانده است
توجهي به نيازهاي آنان نـيز بخـشي از آن           سالمندان و بي

بهتر است بدانيـد كـه در ايـران         .  گير است توجهي همه بي
ها بـه شـمار       مهمترين حامي و پشتيبان سالمندان، خانواده 

روند؛ افرادي كه سالهاي خوب زندگي خود را صـرف     مي
اند به اين اميد كه در ايـام        تربيت و پرورش فرزندان كرده

آنها انتظـار دارنـد تـا در مقابـل          .  پيري دستگير آنها باشند
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دريايي از فـداكاري صـورت گرفتـه، ايـامي را در كنـار                
فرزندان سپري كنند و مورد توجـه، حمايـت، محبـت و            

پس بياييم با سالمندانمان اينگونـه    .  احترام آنان قرار گيرند
 :برخورد كنيم

بايد درك كنيم كه سالمندان از نظـر جـسمي و روانـي           -
تري هستند، لذا به كمك و حمايت مـا نيـاز          افراد ضعيف

 .دارند

احترام و محبت به سالمندان از ضـروريات زنـدگي بـا         -
 .آنهاست

 .رفتار محبت آميز با سالمندان به جاي رفتار ترحم آميز -

توجه كافي بـه خـواب، خـوراك، پوشـاك، تفـريح و                -
 .بهداشت فردي آنها

 .هاي پزشكي توجه كافي به مراقبت -

احترامـي، شـوخي      خودداري و پرهـيز از هرگونـه بـي          -
 .نامناسب، تعريض و كنايه

دخالــت دادن ســالمندان در امــور روزمــره زنــدگي و            -
 .گيري از تجربه آنان در قالب مشورت بهره

 .پرهيز از اعالم ناگهاني اخبار ناخوشايند -
 توصيه به سالمندان

بهتر است به اين دوران به عنوان دوران آزادي از قيـود و       

شما عزيزان .  هاي قراردادي در جامعه نگاه كنيد محدوديت
وقت كافي داريد تا در طبيعت در كمال آرامش و صـفا و     
. به دور از فشارهاي روحي و عصبي گذران زندگي كنيـد    

هاي وجودي و درونـي       غرور را كنار بگذاريد و از زيبايي
به موهاي خاكستري و سفيد خود بـسان     .  خودتان بگوييد

هايي ارزشمند نگاه كنيـد كـه خودتـان بـراي بقـاي               نقره
خود .  ايد  آوري كرده و بر سر گذاشته  خانواده و خود جمع

اينگونه بينديشيد كـه    .  را محكوم به انزوا و حسرت نكنيد  
شـماها در   .  هنوز سالهاي زيادي براي انتقال تجارب داريد

كنيـد    اين سنين به دليل تجارب گرانبهايتان كمتر اشتباه مي
توانيد با ارزيابي دقيق شرايط محيطي، بهترين راه را   لذا مي

با انتخـاب   .  براي رسيدن و رساندن به هدف انتخاب كنيد  
اهداف واقعي به زندگي معنا بدهيد و خـود را از حاشـيه        

طوري كه خداوند شما  پس بكوشيد همان.  نشيني رها كنيد
 .بيند به خود و زندگي نگاه كنيد را زيبا و كامل مي
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