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Abstract
Introduction: The elderly, a part of human society, for who in different religious and non-religious 
cultures and rituals there is a special place and respect. The elderly, due to their abundant experience of 
ups and downs of life, may be valuable and very strategic models for the development and promotion 
of all aspects of human life (both religious and non-religious). As for Islam, as a religion based on 
love and respect, this age group has a special respect and value; the narrations of Ahl al-Bayt (AS) 
indicate to various dimensions of the position of the elderly in society and the necessity of protecting 
their dignity. This frequency of roles requires that their place and function in the religious heritage 
must be considered and analyzed. In this research, an attempt has been made to do this important.
Method: In this review study, the considered information is extracted and analyzed through studying 
the contents of the Qur’an, the narrations of the Ahl al-Bayt (AS) and related articles, with regard to 
the keywords “elderly”, “honoring the elderly”, “interaction with the elderly”, “the elderly in Islam” 
in a total of 25 articles and books under the subject of “elderly”.
Results: According to the narrations of Ahl al-Bayt (AS), there is a direct ratio between the growth 
and development of human societies and the degree of respect and benefit from the experiences and 
teachings of the elderly; In other words, old age is not a period of disability and isolation, but a period 
of service and role-playing, in a different and of course valuable way.
Conclusions: The elderly are the scientific and epistemological authority of human societies. Their 
experience is a valuable achievement, and a big step towards conquering the new peaks of science 
and culture. In Islam, there is a direct ratio between increasing age and increasing dignity and respect; 
this means that old age in Islam is a time of honor, commemoration and sharing experiences with the 
young generation of society.
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چکیده
مقدمــه: ســالمندان، بخشــی از اقشــار جامعــۀ بشــری را تشــکیل می دهنــد. در فرهنگهــای و آیین هــای مختلــف دینــی و غیردینــی، 
بــرای ایــن ِقشــر، جایــگاه و احترامــی خــاص در نظــر گرفتــه شــده اســت. ســالمندان، نظــر بــه تجربــۀ فــراوان و چشــیدن ســرد و گــرم 
روزگار، می تواننــد الگوهایــی ارزنــده و بســیار راهبــردی در جهــِت پیشــرفت و ارتقــاء همــۀ ابعــاِد زندگــی بشــر )اعــم از دینــی و غیردینــی( 
باشــند. در دیــن اســالم کــه بــر پایــۀ ِمهــر و تکریــم اســتوار اســت، ایــن گــروه ســّنی از احتــرام و ارزش ویــژه ای برخوردارنــد. در روایــاِت 
اهــل بیــت )ع( ابعــاد مختلفــی از جایــگاِه ســالمندان در جامعــه و لــزوم پاسداشــت شــأن آنهــا مشــاهده می شــود. ایــن فراوانــی و بســامِد 
نقــش ایجــاب می کنــد کــه جایــگاه آنــان و کارکردشــان در میــراِث دینــی، مــورد توّجــه و تحلیــل قــرار گیــرد. در ایــن پژوهــش کوشــش 

شــده تــا ایــن مهــم صــورت پذیــرد. 
روش کار: تحلیــل داده هــا در ایــن پژوهــش، توصیفــی ـ  تحلیلــی و از نــوع تحلیــل اَســنادی اســت. بــر ایــن اســاس، بــا تکیــه بــر اَســناد 
کتابخانــه ای و نرم افــزاری، روایــات اهــل بیــت )ع( مرتبــط بــا موضــوِع ســالمندان، از منابــع روایــِی کهــن و تخصّصــِی فریقیــن )شــیعی و 

ســّنی( اســتخراج شــده و پــس از دســته بندی و واکاوِی محتوایــی، مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. 
ــان رشــد و  ــت: می ــوان گف ــز بررســی های انجام شــده در پژوهــش حاضــر می ت ــه و نی ــر اســاس پژوهشــهای صورت گرفت ــا: ب یافته ه
بالندگــی جوامــع بشــری بــا میــزان تکریــِم ســالمندان و بهره منــدی از تجــارب و آموزه هــای آنــان نســبت مســتقیمی وجــود دارد؛ بــه بیــاِن 
دیگــر، ســالمندی، دورۀ ازکارافتادگــی و انــزوا نیســت، بلکــه دوراِن خدمــت و نقش آفرینــی در شــکلی متفــاوت و آن کمــک بــه افزایــش 
ســطح آگاهــی عمومــی و تخصصــی جوانــان و میان ســاالن اســت. بــا ایــن وصــف، در آموزه هــای اســالمی، افــزون بــر حفــظ احتــرام و 
تکریــِم ســالمندان، بــرای آنــان جایگاهــی هدایت گرانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. تجربــۀ ســالمندان، رَونــد رشــد و پیشــرفت جوامــع 
بشــری را تســریع می نمایــد. در نگــرِش دینــی، ســالمندان ازکارافتــاده و بی مصــرف نیســتند، بلکــه ثمــرۀ یــک عمــر تجــارِب اندختــۀ 

آنــان هدایتگــر جوامــع بشــری در همــۀ عرصه هاســت.
نتیجه گیــری: ســالمندان، مرجعیــت علمــی و معرفتــی جوامــع بشــری را بــر عهــده دارنــد. تجربیــات آنهــا بــه عنــوان رهــاوردی ارزنــده، 
ــا فزونــی عــّزت و احتــرام در دیــن اســالم،  و گامــی بلنــد بــرای فتــح قلّه هــای جدیــِد علــم و فرهنــگ اســت. میــان افزایــِش ســن، ب
ــا  نســبت مســتقیمی وجــود دارد؛ بدیــن معنــا کــه ســالمندی در دیــن اســالم، دوران عــّزت، بزرگ داشــت و اشــتراک گذاری تجربیــات ب

نســل نوپــای جامعــه اســت.
کلیدواژه ها: سالمندان، تکریم سالمندان، تعامل با سالمند، نقش سالمندان از منظر اسالم.
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مقدمه
ــی رود.  ــی انســان به شــمار م ــالمندی یکــی از ادوار زندگان دورۀ س
نگاهــی بــه تاریــخ اقــوام و ملل مختلــف جهــان در درازنــای تاریخ، 
نشــان از آن دارد کــه همــواره بــزرگان و ســالخوردگان از جایــگاه 
ویــژۀ اجتماعــی برخــوردار بوده انــد و اندیشــه ها و تجربیــات آنهــا 
در عرصه هــای مختلــف زندگــی فــردی و اجتماعــی مــورد توّجــه و 
اهتمــام قــرار گرفتــه اســت. ســالمندان هــم می تواننــد مایــۀ رشــد 
و تعالــی یــک جامعــه باشــند و هــم عامــل انحطــاط و انحــراف. در 
آیــۀ 67 از ســورۀ احــزاب، از حــاِل کافــران در رســتاخیز ســخن بــه 
میــان آمــده کــه در مقــام بهانه تراشــی گوینــد: »مــا از مهتــران و 

بزرگان مــان اطاعــت کردیــم  و آنهــا مــا را گمــراه کردنــد.« )1(.
نگاهــی بــه منابــع روایــِی فریَقیــن )شــیعه و ســّنی( نشــان از آن 
ــاص  ــم اختص ــن مه ــوری بدی ــترده و درخ ــات گس ــه روای دارد ک
ــه اســت. در الکافــي کلینــی کــه از کهن تریــن و معتبر تریــن  یافت
کتــب روایــی شــیعه به شــمار مــی رود، فصلــی بــا عنــوان »إجــالل 
الکبیــر« اختصــاص یافتــه کــه روایاتــی را در ایــن زمینــه در خــود 
جــای داده اســت. )14( در آثــار روایــی اهــل ســّنت نیــز روایاتــی 
از رســول خــدا )ص( در اهّمیــت پاسداشــت شــأن پیــران و تکریــم 
ســالمندان گــزارش شــده اســت. فراوانــی روایــات در ایــن موضــوع 
ــِع شــیعی و ســّنی، به خوبــی از اهّمیــت  و پراکندگــی آنهــا در مناب

ایــن موضــوع پــرده برمــی دارد.
ــت  ــود آن اس ــاره نم ــدان اش ــد ب ــه بای ــی ک ــور توّجه ــۀ درخ نکت
ــار ســّن و تجربه شــان از  ــه اعتب ــد عمــوم ســالمندان ب کــه هرچن
جایــگاه و احترامــی عــام در فرهنگهــا بــه ویــژه فرهنــگ اســالمی 
ــاب  ــه ای ن ــه از اندیش ــالمندان ک ــی از س ــا گروه ــد، ام برخوردارن
ــاد شــده اند  ــا عناوینــی خــاص ی ــد ب ــدار بهــره دارن ــا خــردی بی ی
ــه  ــم شــده اســت. نظــر ب ــا تکری ــای الهــی از آنه و همســان انبی
آنچــه گذشــت، ایــن حقیقــت روشــن می شــود کــه ســالمندان نیــز 
بــه اعتبــار آگاهــی و ِخَردشــان دارای مراتبــی هســتند و شــناخت 
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــان از اهّمی ــا و ویژگیهای ش ــب آنه مرات
ــَرم جمعیتــی پیــش روی  ــه ِه ــا توجــه ب اســت. از دیگــر ســوی، ب
ــگاه  ــناخت جای ــالمند، ش ــۀ نســِل س ــه رفت ــش رفت کشــور و افزای
ــا آنهــا بــر پایــۀ  ســالخوردگان و دســت یابی بــه الگــوی تعامــل ب

ــت. ــت اس ــز اهّمی ــالم حائ ــن اس ــمانی دی ــای آس آموزه ه
رســالت ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــر پایــۀ روایــات معصومــان 
)ع( جایــگاه ســالمندان را بــاز نمایانــد، نقــش آنهــا در رشــد و تعالی 
فکــری و فرهنگــی جامعــه را نمایــان ســازد و وظایــف آحــاد جامعۀ 
اســالمی در برابــر ایــن گــروه اجتماعــیـ  انســانی را روشــن ســازد.
ــال 2020،  ــه، در س ــاری صورت گرفت ــی آم ــک بررس ــۀ ی ــر پای ب

شــمار ســالمندان کــرۀ زمیــن بــه 976 میلیــون نفــر رســیده اســت. 
)2( در کشــور مــا نیــز، بــر اســاس یــک پژوهــش، تــا ســال 2050 
هجــری، شــمار ســالمندان بــه بیــش از 26 میلیــون نفــر خواهــد 
رســید. )3( محققــان و پژوهشــگران علــوم زیست شناســی و 
ــه ای  ــد کــه ســالمندی عبارتســت از: گون ــر ایــن باورن پزشــکی، ب
متــداول از محــِو تدریجــی جســم در ســاختار و فعالیــت، کــه در اثــر 
ســالخوردگی و گــذر عمــر بــرای موجــود زنــده پــس از تکامــل رخ 
می دهــد؛ و ایــن دگرگونی هــای نابــود کننــده همــگام بــا گذشــت 
ســن و ســال تمــام دســتگاه های فیزیولــوژی، حرکتــی، گردشــی، 
گوارشــی، تناســلی، غــددی، عصبــی و فکــری را شــامل می شــود. 
برخــی دیگــر از محققــان زیست شناســی ســالمند را چنیــن تعریــف 
ــش از  ــه بی ــردد ک ــردی اطــالق می گ ــه ف ــالمند ب ــد: »س نموده ان
شــصت ســال ســن داشــته و بــه علــت پیامدهــا و عــوارض ناشــی 
از کهولــت ســن و تغییــرات فیزیولوژیکــی کــه در بــدن وی در اثــر 
افزایــش ســن بــه وجــود می آیــد نیــاز بــه مراقبــت و توانبخشــی 
دارد و از نظــر ســنی بــه ســه گــروه ســالمند جــوان )70ـ60 ســال(، 
ــاالی 90(  ــر )ب ــالمند پی ــال( و س ــال )90ـ76 س ــالمند میانس س

ــد«. )2(. ــیم می گردن تقس
مفهوم سالمندی در علم روانشناسی

از نــگاه بـِـرک  ســالمندی بــه دوره ای از تحــّول روانــی در گســترۀ 
ــه  ــال ب ــی 65 س ــنین تقریب ــه س ــت ک ــده اس ــه ش ــی گفت زندگ
بــاال را دربــر می گیــرد. )9( روانشناســان اعتقــاد دارنــد کــه 
ــه ویژگی هــای  ــرد اســت ک ــه ف ــه ای منحصــر ب ســالمندی مرحل
روانــی مشــخصی دارد و در قالــب وضعیــِت فروپاشــی خودنمایــی 
ــعاع  ــرد را در تحت الش ــی ف ــی و اجتماع ــائل روان ــد و مس می کن
ــری توانمندی هــای  ــه کارگی ــدرت ب ــد. ســالمندی، ق ــرار می ده ق
جســمی و عقلــی بــرای رویارویــی بــا فشــارهای زندگــی را تــا حــّد 
ــه  ــل ب ــن کام ــه پرداخت ــه ای ک ــد به گون ــش می ده ــادی کاه زی
ــتیابی  ــی دس ــردد. حت ــن می گ ــی غیرممک ــای محیط نیازمندی ه
بــه حــّد میانــه ای از تأمیــن نیاز هــای مختلــف امکان پذیــر 

ــود. )2(. ــد ب نخواه
برخــی دیگــر از محققــان مــی پندارنــد کــه ســالمندی تنهــا عبارت 
ــرد در  ــر و عقب گ ــامل تغیی ــه ش ــی، بلک ــرات بدن ــت از تغیی نیس
میــدان ارتباطــات اجتماعــی کــه قبــاًل بدان هــا عــادت کــرده بــود 
کــه ســالمند پــس از پیــر شــدن، ارتباطــات اجتماعــی و حــاالت و 
دوره هــای ســابقش نیــز کاهــش می یابــد، کــه ایــن حالــت ســبب 
کمبــود اعتمــاد بــه نفــس در وی می شــود و تصــور می کنــد کــه 

ســربار جامعــه و ابــزاری از کار افتــاده اســت.
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سالمندی در اصطالح فقه 
ــت.  ــذار اس ــی، اثرگ ــکام فقه ــاره ای اح ــدور پ ــالمندی« در ص »س
احکامــی چــون، جهــاد، روزه، شــرکت در برخــی فّعالیتهــای 
ــالمند« را  ــان »س ــی از فقیه ــالم و... گروه ــن اس ــِی دی اجتماع
ــه  ــیده ک ــالی رس ــه کهن س ــه ب ــد: »آن ک ــف کرده ان ــن تعری چنی
در آن مقطــع ســنّی بــه هیــچ گونــه تــوان گرفتــِن روزه را نداشــته 
باشــد.« از آنجــا کــه ایــن تعریــف شــامل اشــخاصی نیــز می شــود 
کــه هنــوز بــه ســّن ســالمندی نرســیده اند، امــا بــه دلیــِل ابتــال بــه 
مرضــی مزمــن، توانایــی گرفتــن روزه را ندارنــد؛ از ایــن رو، تعریــف 

یادشــده جامــع و مانــع نیســت. 
دکتــر عبداللطیــف صالــح در تعریــف ســالمند گویــد: »هر شــخصی 
را کــه بــه ســبب طوالنــی شــدن ســّنش از نگهــداری و خدمــت 
بــه خویــش ناتــوان گشــته باشــد، ســالمند گوینــد.« برخــی دیگــر 
از فقهــا در تعریــف ســالمند گفته انــد: »ســالمند کســی اســت کــه 
ســنش از شــصت ســال گذشــته باشــد.« دکتــر عبداللطیــف صالــح 
ــاید اشــخاصی  ــد: ش ــرار داده و گوی ــد ق ــورد نق ــف را م ــن تعری ای
یافــت شــوند کــه سنشــان بــه شــصت رســیده باشــد در حالــی کــه 
خیلــی بســیار توانمنــد و ســرحالند؛ لــذا ایــن تعریــف نیــز، جامــع و 
مانــع نیســت. معــادل واژۀ ســالمند در زبــاِن عربی، »شــیخ« اســت. 
ــه کار رفتــه اســت. در هــر جایــگاه  ــار ایــن واژه ب در قــرآن ســه ب
ــۀ 11 َقَصــص و آیــه 73 ســوره هــود و آیــه 78 ســوره  )یعنــی آی
یوســف(، »شــیخ« کســی خوانــده شــده کــه بــر اثــر ســالخوردگی 
ــز  ــی گشــته اســت. در احــکام ســالمندان نی دچــار ضعــف و ناتوان
ــت  ــر اس ــم، مؤث ــِف ُحک ــالمندی، در تخفی ــه س ــده ک ــح ش تصری
ــانی از  ــد. کس ــتفاده کنن ــت  اس ــد از رخص ــالمندان می توانن و س
ــا  ــوان ی ــف کم ت ــه در انجــام ِ تکالی ــد ک ــتفاده می کنن رخصــت  اس
ــرای ســالمند  ــان تعاریفــی کــه ب ــن رو، از می ــوان باشــند؛ از ای نات
ــر  ــر و دقیق ت ــح بهت ــر عبداللطیــف صال ــف دکت ــه شــده، تعری گفت
ــِل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس ــالمند کس ــد: »س ــه گوی ــد ک می نمای
ــف گشــته و  ــی، ضعی ــدِن دوران جوان طوالنی شــدن ســّن و گذران
از نگهــدارِی خویــش و انجــام امــور خــود، عاجــز و ناتــوان باشــد.« 

.)2،5(
بزرگ داشِت سالمندان در روایات

ســالمندان در جامعــه از جایــگاه ارزنــده و مهمــی برخوردارنــد. بــا 
ــاء ســطح  ــرای ارتق ــی ب ــا فرصت ــۀ آنه وجــود آنکــه ســّن و تجرب
دانــش و تجربــۀ جوانــان و میانســاالن اســت، در صــورت انحــراف 
و کــژروی نیــز تهدیــدی بــرای ســالمِت فکــری و رفتــاری جوامــع 
ــگاِه  ــه جای ــاً ب ــت )ع( غالب ــل بی ــات اه ــد. در روای به شــمار می رون
هدایت گرانــه و نقــش مثبــِت ســالمندان اشــاره شــده اســت و ایــن 

ــر  ــته تر و افزون ت ــا برجس ــش آنه ــن نق ــه ای ــانگر آن اســت ک نش
ــت  ــزوم بزرگداش ــر ل ــات، ب ــی از روای ــش درخورتوّجه ــت. بخ اس
ســالمندان و پاسداشــت جایــگاه آنــان اشــاره دارد. امــام علــی )ع( 
ــد: »َرأُي  ــه، فرموده ان ــج البالغ ــار نه ــات قص ــرازی از کلم در ف
ــی:  ــاَلِم« )23( یعن ــهِد( الُْغ ــِد )َمش ــْن َجلَ ــيَّ ِم ــّب إلَ ــْیِخ أَح الشَّ
»رأی و اندیشــه پیــر را از نشــاط )حضــور( جــوان بیشــتر دوســت 
ــای  ــه وزن و به ــد ک ــن ســخن حضــرت نشــان می ده دارم«.  ای
تجربــه بــر جوانــی و نشــاط چیرگــی دارد. در ســخنی دیگــر از آن 
ــانه های  ــا و نش ــی از گونه ه ــالخوردگی یک ــه و س ــرت، تجرب حض
ــع   ــل  الّطب ــالن: عق ــل عق ــده شــده اســت: »العق ــدی خوان خردمن
ــه  ــوق ب ــی المنفعــه و الموث ــؤّدي إل ــه و کالهمــا ی و عقــل الّتجرب
صاحــب العقــل و الّدیــن...« )17( ترجمــه: »عقــل دو گونــه اســت: 
عقــِل طبیعــی و عقــِل برآمــده از تجربــه و هــر دو، ســود و منفعــت 
ــان  ــوان اطمین ــی می ت ــه کس ــا ب ــد و تنه ــان می آورن ــه ارمغ را ب
ــد و  ــه اش[ باش ــر دو گون ــه ه ــل ]ب ــِب عق ــم صاح ــه ه ــود ک نم
ــه ای از عقــل  ــن روایــت، گون ــۀ ای ــر پای ــن...«. ب هــم صاحــِب دی
و خــردورزی تنهــا و تنهــا از راه تجربــه و ســپری نمــودن زندگــی 
ــک  ــل، بی ش ــه از عق ــن گون ــود. ای ــل می ش ــالیانی دراز حاص س
نــزد ســالخوردگان و بــزرگان جامعــه اســت و تنهــا از جانــِب آنــان 

ــت. ــا دســت یاف ــر گرانبه ــن گوه ــوان بدی می ت
ــن  ــن و مهم تری ــی از کهن تری ــه یک ــی ک ــي کلین ــاب الکاف در کت
منابــع روایــی شــیعه اســت، فصلــی بــا عنــوان »إجــالل الکبیــر«  
وجــود دارد کــه در آن، ســه روایــت، همگــی بــر لــزوم بزرگداشــت 

ســالمندان اشــاره دارنــد: 
ــن  ــول الّل )ص(: ِم ــال رس ــد: »ق ــادق )ع( فرموده ان ــام ص 1ـ ام

ــلِِم«. )14(. ــیَبِۀ الُمس ــالِل ِذي الشَّ ــالِل الّل إج إج
در ایــن روایــت، ُحرَمت نهــادن و بزرگداشــت ســالمنداِن مســلمان 
ــروردگار برشــمرده شــده اســت.  ــام پ ــِت مق ــق بزرگداش از مصادی
همســاِن ایــن روایــت را شــیخ طوســی )460ق( در أمالــی خویــش 
ُلــوا الَمشــایِِخ،  بــه نقــل از آن حضــرت گــزارش کــرده اســت: »بَجِّ
فــإنَّ ِمــن إجــالِل اللِّ تَبجیــِل الَمشــایِِخ«: پیــران را بــزرگ داریــد 
زیــرا یکــی از نمودهــای بزرگداشــت شــأن الهــی، بــزرگ داشــتِن 
آنهاســت. )26( گذشــته از تصریــِح مشــهود در متــِن دو روایــت، بــا 
ــز  ــا بزرگداشــت شــأن الهــی نی ــی بزرگداشــت ســالمندان ب هم آی
خــود نشــان از جایــگاه واالی ســالخوردگان در فرهنگ دینــی دارد.   
2ـ امــام صــادق )ع( فرموده انــد: »لیــَس ِمّنــا َمــن لـَـم ُیَوقِّــر َکبیَرنــا 

ــم َصغیَرنا«. و َیرَح
ــزرگان  ــس ب ــر ک ــوده ه ــادق )ع(، فرم ــام ص ــت، ام ــن روای در ای
ــر کــودکان رحــم  ــزرگ نشــمرد و ب و ســالخوردگان مســلمان را ب
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نیــاورد، از مــا نیســت. بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت: پاســدارِی 
مقــام و شــأن ســالمندان و ترّحــم بــر کودکان، از شــروط مســلمانی 
ــار  ــر از آث ــن اث ــه در چندی ــر، ک ــی دیگ ــت. در روایت ــّیع اس و تش
شــیخ صــدوق گــزارش شــده، امــام رضــا )ع( بــه واســطۀ امامــان 
ــان  پیــش از خــود از رســول خــدا )ص( روایــت نمــوده کــه در بی
بخشــی از آداب مــاه رمضــان فرمودنــد: »...َوقِّــُروا ِکباَرُکــم َوارَحُمــوا 
ــا خردســاالن  ــد و ب ــم نمایی ــش را تکری ــزرگان خوی ــم«: ب ِصغاَرُک

ــد. )14، 20، 21 و 22(. ــت پیشــه کنی رحم
ُمــوا ِکباَرُکــم َو ِصُلــوا  3ـ امــام صــادق )ع( فرموده انــد: »َعظِّ
ــفِّ األذی  ــن َک ــَل ِم ــيٍء أفض ــم بَِش ــَس تَِصُلونَه ــم و لَی أرحاَمُک

َعنُهــم«. )14(.
در روایــت ســوم، امــام صــادق )ع( بــر لــزوم بزرگداشــت بــزرگان 
ــتورات  ــی از دس ــار یک ــن بزرگداشــت در کن ــد. ای ــد فرموده ان تأکی
مهــم اخالقــِی اســالم یعنــی »صلــۀ رحــم« ذکــر شــده تــا اهّمیت 

ایــن دو دســتور اخالقــی روشــن گــردد.
در روایتــی دیگــر از رســول خــدا )ص( نقــل شــده: »الّشــیخ فــي 

تــه«: )12(. َقوِمــه کالنَّبــي ِفــي أمَّ
یعنــی ســالمند در میــان قــوم خویــش همچــون نبــّی در یــک اّمت 
ــه لغــت و فرهنــگ عــرب نشــان می دهــد کــه  اســت. نگاهــی ب
»شــیخ«، تنهــا بــر ســالخوردگی داللــت نــدارد، بلکــه ایــن »واژه« 
آمیــزه ای از ســه عنصــِر »ســّن«، »علــم و شــناخت« و »تجربــه« 
ــر  ــا ایــن توضیــح، ســالمندانی کــه افــزون ب ــر می گیــرد. ب را در ب
امتیــاز ســّن یــا تجربــه، از معرفــت و علــم نیــز برخــوردار باشــند 
بســاِن یــک نبــّی در هدایــت انســانها نقش آفرینــی خواهنــد نمــود. 
در روایتــی دیگــر از رســول خــدا )ص( آمــده: »أفَضــُل الِعبــاد َمــن 
طــاَل ُعمــُره و َحُســَن َعمُلــُه« یعنــی برتریــن بنــدگان خــدا کســی 
ــر باشــد. تلفیــق دو  ــر و عملــش نیکوت اســت کــه ســّنش افزون ت
معیــار ســّن و کــرداِر نیکــو نیــز بــا برتــرِی شــأن و جایــگاه همــراه 
اســت. )25(. بی شــک در ایــن برتری بخشــی، مــالک قــّوت علــم 
و عقــل اســت، نــه قــّوت جســمانی یــا زیبایــی چهــره و شــوکت و 

ثــروت. در مثنــوی معنــوی آمــده:
                                  کشــتِی بی لنگــر آمــد مــرِد َشــّر              

ــَذر ــد او َح ــژ نیاب ــاِد َک ــه ز ب ک
                                  لنَگــر عقلســت عاقــل را امــان              

لنگــری دریــوزه ُکــن از عاقــالن  )7(
اثر دعای سالمندان

ــی و  ــگ دین ــالمندان در فرهن ــدۀ س ــگاه واال و ارزن ــه جای ــر ب نظ
تکریــم آنــان از ســوی اهــل بیــت )ع(، در پــاره ای روایــات، آمــده 
ــم  ــران رح ــر دیگ ــالمندان، ب ــور س ــطۀ حض ــد به واس ــه خداون ک

ــر  ــوری ذک ــان ارزش درخ ــتۀ آن ــا و خواس ــرای دع ــد و ب می کن
ــت  ــدا )ص(، از اّم ــول خ ــه رس ــده ک ــی آم ــت. در روایت ــده اس ش
ــگاه  ــاء جای ــرای ارتق ــا ب ــت ت ــان می خواس ــژه پیرزن ــش به وی خوی
ــب  ــا را در کس ــن دعاه ــرت ای ــد. آن حض ــا کنن ــوی اش دع معن
درجــات واالتــر معنــوی بــرای خویــش، بســیار نقش آفریــن 
می دانســتند می فرمودنــد: »ال أنالُــه إاّل بُِدعــاِء الَعجائــِز ِمــن 
أّمتــي«. ســید نعمــت الّل جزائــری )1112ق( در تأییــد ایــن نظــرگاه 
کــه دعاهــا و تحّیــات مؤمنــان در ارتقــاء جایــگاه معنــوی و قــرب 
رســول خــدا )ص( نقش آفریــن اســت، بــه ایــن فرمــودۀ حضــرت 

ــت. )13(. ــته اس ــتناد جس اس
انتقال علم و تجربه از جانب سالمندان، ضامِن اصالح جامعه

بــر اســاس آموزه هــای دینــی، تــا زمانــی کــه انتقــال علــم و تجربه 
از جانــب ســالمندان و افــراد صاحــب تجربــه بــه جوانــان صــورت 
ــد  ــش گام خواه ــرفت خوی ــد و پیش ــیر رش ــه در مس ــرد، جامع گی
ــا  ــده ی ــوس ش ــال معک ــۀ انتق ــن چرخ ــا چنانچــه ای برداشــت، ام
متوّقــف گــردد، از جامعــه نمی تــوان انتظــار خیــر و صــالح داشــت. 
در روایتــی از رســول مهرآییــِن اســالم )ص( نقــل شــده: »ال یــزال 
اُّمتــي بخیــٍر مــا أتاهــم العلــُم والنصیحــُه ِمــن ِقَبــِل أکابِِرهــم، فــإذا 
أتاُهــم ِمــن ِقَبــِل أصاِغِرهــم َهلَکــوا« )8( ترجمــه: »پیوســته اّمــت 
مــن قریــن خیــر و رحمــت هســتند تــا زمانــی کــه علــم و نصیحت 
از جانــِب ســالمندان و پیــران در اختیــار آنهــا قــرار گیــرد، چنانچــه 
ــه و  ــراد کم تجرب ــِب اف ــت(، از جان ــم و نصیح ــی عل آن دو )یعن
ــن،  ــا جالل الدی کم ســّن بدانهــا برســد، هــالک می شــوند.« موالن
در کتــاب مکتوبــات خویــش، در شــرح ایــن روایــت نبــوی گویــد: 
»نصیحــت چــو از شــاهان آیــد، بــر رعّیــت مقبــول افتــد و دلهــا آن 
را تعظیــم کننــد و چــون نصیحــت از ِکهتــران  به ســوِی مهتــران 

آیــد، چنــان جایگیــر نُبــَود.« )8(.
ــان  ــِت طبیعــی و پذیرفتــه، جری ــه کــه پیداســت، در حال همان گون
ــه در جامعــه از ســوی ســالمندان  و جهــت انتقــال دانــش و تجرب
ــن چرخــه،  ــان اســت. چنانچــه، ای ــه ســوی میان ســاالن و جوان ب
خدشــه دار شــده یــا معکــوس گــردد، جامعــه بــه افــول و تباهــی 

کشــانده خواهــد شــد.
باور و اعتقاِد راسخ سالمندان؛ الگویی برای همه

در روایتــی از رســول خــدا )ص( آمــده کــه آن حضــرت کســانی را 
کــه دربــارۀ مســألۀ »قضــا و َقــَدر« بــه بحــث و گفتگــوی دامنــه دار 
ــِن  ــم بِدی ــوده: »َعلیُک ــا فرم ــرده و بدانه ــی ک ــد نه می پرداختن
الَعجائــز«  یعنــی همچــون پیرزنــان اعتقــاد خویــش را راســخ دارید 

ــق نپردازیــد.  و در ایــن بــاره بــه غــور و تعمُّ
در نقلــی دیگــر آمــده کــه: حضــرت بــه پیرزنــی برخــورد که دســت 
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بــه دســتۀ چــرِخ نَخ ریســی داشــت و پنبــه نــخ می کــرد. حضــرت 
از او پرســید: چگونــه پــروردگارت را شــناختی؟ آن پیــره زن دســت 
از کار نگــه داشــت و چــرخ از حرکــت ایســتاد. ســپس بــه حضــرت 
گفــت: چرخــی بدیــن ُخــردی و َســُبکی بی ُمَحرِّکــی نمی چرخــد، 
ــتارگان  ــرج و س ــه ب ــن هم ــا ای ــمان ب ــن آس ــه ای ــال چگون ح
ــه از  ــود ک ــا ب ــد؟! و در اینج ــردش باش ــر در گ ــّرک و مدبّ بی مح
آن حضــرت فرمودنــد: »علیُکــم بِدیــِن الَعجائـِـز« یعنــی: همچــون 
پیرزنــان بــرای شــناخت خدا اســتدالل کنیــد. روش دیــن داری را از 
پیرزنــان فراگیریــد؛ زیــرا ایشــان در دیــن بــر اســاس فطــرت عمــل 
ــت  ــش را در آن دخال ــت خوی ــس و عقالنی ــوای نف ــد و ه می کنن
ــد.  ــا نمی نماین ــش نابج ــا پرس ــّرف ی ــریعت تص ــد. در ش نمی دهن
ــد.  ــتور پروردگارن ــپردۀ دس ــع و سرس ــد و مطی ــر نمی کنن ــا و اگ ام
ایــن روایــت، در صــورت پذیــرش، در صــدد نفــِی تفّکــر و تعّقــل 
در دیــن نیســت، بلکــه در مقــام تنقیــِح روش عقالنــی برخــورد بــا 
دیــن اســت. برخــی از شــاعران و حکیمــان در دیــوان اشعارشــان 
ــرو و  ــوی در خس ــی گنج ــته اند؛ نظام ــاره داش ــه اش ــن نکت بدی

شــیرین خــود آورده:
از آن چرخی که گرداند زِن پیر قیاس چرخ گردنده همی گیر )18(

ــه  ــن نکت ــن راز بدی ــتری در گلش ــود شبس ــیخ محم ــن ش همچنی
ــته اســت: ــاره داش اش

چه کردی فهم از این دین العجائز  
که بر خود جهل می داری تو جایز
ــن راز، در  ــاب گلش ــرح کت ــی در ش ــد الهیج ــمس الدین محّم ش

ــد: تفســیر ایــن بیــت گوی
یعنــی از حدیــث »علیکــم بدیــن العجائــز« چــه فهــم کــرده ای کــه 
بــر خــود جهــل جایــز مــی داری و در معرفــت الهــی ســعی و اجتهاد 
ــت   ــر در معرف ــن  دانســته ای  کــه  تفّک ــی؟ مگــر کــه  چنی نمی نمای
اللّ  ممنــوع  اســت  و قصــد حضــرت  نبــّی علیــه الســالم آن  اســت  
کــه  چنانچــه  عجائــز را قدرتــی  بــر تفّکــر و اســتدالل  نیســت  شــما 
ــه  آن  معنــی  کــه  طلــب  معرفــت   ــه  دیــن  ایشــان  باشــید؛ ب ــز ب نی
یقینــی  ننمائیــد و اقتصــار بــه  مجــّرد تقلیــد کنیــد و بواســطۀ  ایــن  
فهــِم کــج ، خــذالن  جهــل  بــه  خــود راه  داده  و در راه  طلــب  بــه  قدم  
ــث   ــن  حدی ــای  ای ــت ، معن ــه  به حقیق ــدان  ک ــی روی ؟! ب ــعی  نم س
آنســت کــه  در جمیــِع احــکام  شــرعّیه  از مأمــورات  و منهّیــات  کــه  
ــت   ــاد و متابع ــق  انقی ــه  طری ــه  ب ــد ک ــارت  از اوســت ، بای ــن  عب دی
همچــو عجائــز باشــند و بــه  عقــل  و هــوای  نفــس  تصّرفــی  در آن  
ننماینــد و بی ضــرورْت تأویلــی  کــه  خــالف  ظاهــر باشــد نکننــد که  
حکمــت  اَحــکام  شــرعّیه  بــه  مجــّرد عقــل  دریافتــه  نمی شــود؛ نــه  
آنکــه  تــرک  تفّکــر در معرفــت  اللّ  نماینــد و از طلــب  بــاز ایســتند.... 

مــراد از »َعلَْیُکــْم بِدیــِن الَْعجائـِـِز« امــر بــه  انقیــاد محــض  اســت  نه  
نهــی  از تفّکــر در معرفــۀ  الّل. )15(.

شــهید ثانــی )965ق( بــر آن اســت کــه دســتور بــه »الگوگیــری از 
روش دیــن ورزی پیــران« خطــاب بــه گروهــی از صحابــه اســت که 
بــر ســر مســألۀ قضــا و َقــَدر بــا یکدیگــر بــه بحــث می نشســتند؛ 
ــا گروهــی از  از ایــن رو، رســول خــدا )ص( بدانهــا فرمــود: »همان
گذشــتگان در پــِی بحــث و غــور فــراوان در ایــن مســأله هــالک 
شــدند.« شــهید ثانــی مــراد آن حضــرت از عبــارت »علیُکــم بِدیــن 
ــَدر  ــر ســر مشــیئت و َق ــادِن اندیشــه و بحــث ب ــِز« را وانه العجائ
الهــی دانســته اســت نــه مطلــِق اندیشــه و تفّکــر در مظاهر هســتی 

و دیگــر مســائل دینــی )5( .
جایگاه و اعتبار سالخوردگان در درگاه الهی

نگاهــی بــه میــراث دینــی اســالم نشــان می دهــد کــه ســالمندان و 
پیــران در درگاه الهــی از جایــگاه و اعتبــاری ویــژه برخوردارنــد. این 
اعتبــار، در طلــب نعمــت و دعــاء بــه درگاه الهــی نیــز نقش  آفریــن 
ــای  ــرح دع ــی در ش ــان مدن ــّید علیخ ــه، س ــرای نمون ــت. ب اس
ــر  ــه ب ــوده ک ــح نم ــت تصری ــن حقیق ــّجادیه، بدی ــۀ س 19 صحیف
اســاس منابــع دینــی، مســتحب اســت کــه زاهــدان، درســت کاران 
ــرای  ــده را ب ــان درمان ــان و پیرزن ، ســالخوردگان، کــودکان، چارپای
دعــاِی طلــب بــاران بــه فضایــی خــارج از شــهر آورنــد تــا بــه صفــا 
و آبــروی ایشــان، خداونــد بــاران رحمتــش را بــر دیگــران ارزانــی 

دارد. )16(.
تأکید بر ضرورت تکریم سالمندان در میراث روایی مسلمانان

علــی َطبِرســی نــوۀ َطبِرســِی مفّســر، در مشــکاۀ األنــوار فــي غــرر 
ــت،  ــدرش اس ــالق پ ــکارم األخ ــاب م ــۀ کت ــه تکمل ــار، ک األخب
فصلــی را بــا عنــوان »فــي إکــرام الشــیوخ« نــام نهــاده اســت )24( 
ــت  ــرورت بزرگ داش ــۀ ض ــیاری را در زمین ــات بس ــه در آن روای ک
ســالمندان گــردآوری کــرده اســت. در ایــن جایــگاه شایســته اســت 

محتــواِی برخــی روایــات در ایــن بــاره اشــاره گــردد: 
امیــر مؤمنــان علــی )ع( از رســول خــدا )ص( نقــل کــرده کــه یکی 
از ســه گروهــی کــه پاسداشــِت شــأن آنــان همچــون بزرگداشــِت 
ــا  ــتند. ی ــلمان هس ــالمنداِن مس ــران و س ــت، پی ــی اس ــام اله مق
در روایتــی دیگــر از رســول گرامــی اســالم نقــل شــده کــه هــر 
ــد در  ــد، خداون ــم کن ــّنش تکری ــرام س ــه احت ــالمندی را ب ــه س ک
ســالخوردگی کســی را می گمــارد کــه او را تکریــم کنــد. در روایتــی 
ــخن  ــالخوردگان س ــردن س ــی از عذاب ک ــای اله ــه حی ــر، ب دیگ
ــی از  ــاس صحاب ــر، ابن عّب ــی دیگ ــده اســت. در جای ــان آم ــه مب ب
رســول خــدا )ص( نقــل کــرده کــه هــر کــس ســالمنداِن مســلمان 
را تکریــم نکنــد، از مســلمانان و محّبــان خانــداِن وحــی نیســت. در 
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ــار از رســول خاتــم نقــل شــده کــه  آن حضــرت  فرمایشــی گهرب
فرمودنــد: برتریــِن مســلمانان، ســالمندی اســت که در ســالخوردگی 
ــادق )ع( از  ــام ص ــد. ام ــندیده باش ــت و پس ــر راِه درس ــری، ب و پی
پــدران مطّهرشــان نقــل فرموده انــد کــه یــک پیــر و یــک جــوان، 
نــزد رســول خــدا )ص( حاضــر شــدند. جــوان پیشــتر از پیــر، بــه 
ســخن درآمــد، حضــرت فرمودنــد: »الکبیــر الکبیر«؛ یعنی، نخســت 
ــن  ــد ای ــان می ده ــرت نش ــودۀ حض ــن فرم ــیوخ. ای ــزرگان و ش ب
ــز  ــخن  گفتن نی ــی( س ــیع )حّت ــتره ای وس ــرام در گس ــأن و احت ش

ــت. الزم الجراس
عالمــه مجلســی در بخشــی از جلــد 72 کتاب بحــار األنــوار روایاتی 
ــِت  ــز بزرگ داش ــودکان و نی ــر ک ــم ب ــزوم ترّح ــوِع »ل ــا موض را ب

ســالمندان« فراهــم آورده اســت. روایــات ایــن بخــش از کتــاِب وی 
عمدتــاً از منابــع روایــِی کهــن و مشــهور شــیعه )همچــون ثــواب 

األعمــال صــدوق، أمالــی طوســی و...( تشــکیل شــده اســت.
ــی،  ــورت کلّ ــه ص ــو، ب ــت )ع( از یکس ــل بی ــات، اه ــن روای در ای
ــد و  ــخن گفته ان ــالمندان س ــت س ــم و بزرگ داش ــزوم تکری ــر ل ب
ــن  ــالمندان را تبیی ــم س ــِق تکری ــاد و مصادی ــر، ابع ــوی دیگ از س
نموده انــد. در کنــار ایــن دو رویکــرد، ثمــره و ثــواِب ایــن تکریــم و 

ــد )17(. ــو کرده ان ــرام را بازگ احت

یافته ها

 

بحث 
ــالمندان  ــش س ــگاه و نق ــن جای ــدف تبیی ــا ه ــش ب ــن پژوه ای
ــت )ع(  ــل بی ــات اه ــاس روای ــر اس ــا ب ــا آنه ــل ب ــوۀ تعام و نح
صــورت پذیرفت. نتایـــج مطالعـــه حاضـــر نشــــان می دهــــد که 
ــات و  ــدی از تجربی ــالمندان و بهره من ــم س ــزان تکری ــه می هرچ
ــه  ــی جامع ــد و تعال ــۀ رش ــد، زمین ــتر باش ــان بیش ــای آن دیدگاه ه
بیشــتر خواهــد بــود. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه بــر 
ــۀ آموزه هــای اســالمی، دورۀ ســالمندی، دورۀ ازکارافتادگــی و  اپای
ــی  ــر نقش آفرین ــن دوره، دوراِن تغیی ــه ای خانه نشــینی نیســت، بلک
از »مشــارکت مســتقیم در کارهــا« بــه »انتقــال تجربیــات و 

ــت. ــوان« اس ــل ج ــرِی نس هدایت گ
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ســالمندان، افــزون بــر جایــگاه 
معنــوی و ارزشــِی واال در آموزه هــای دینــی، الگوهــای مؤثــری در 
ــات معصومــان  ــد. از نظــرگاِه روای جوامــع بشــری به شــمار می رون

)ع(، تجربیــات پیــران از نشــاط و جنــب و جــوش جوانــان ارزنده تــر 
ــمت و  ــه س ــری، ب ــع بش ــه جوام ــاس، هرچ ــن اس ــر ای ــت. ب اس
ســوی کاربســِت تجربیــاِت ســالمندان در عرصه هــای مختلــف گام 
بردارنــد، بــه همــان نســبت از رشــد و پیشــرفت برخــوردار خواهنــد 

بــود.

نتیجه گیری
نظــر بــه آنچــه گذشــت، دورۀ ســالمندی، بســته بــه نــوع نگــرِش 
ــزایی  ــت بس ــه آن از اهّمّی ــبت ب ــری نس ــع بش ــِی جوام اجتماع
ــه  ــه تجرب برخــوردار اســت. در نگــرش دینــی، ســالمندان، نظــر ب
ــرام هســتند و  ــَرد و علمشــان، از یکســو بایســتۀ احت و رهــاورِد ِخ
از ســوی دیگــر، بــه عنــوان عضــوی از اعضــای جامعــه اســالمی 
ــی،  ــای دین ــاس آموزه ه ــر اس ــد. ب ــرار گیرن ــه ق ــورد توّج ــد م بای
ــه و  ــکل دهی اندیش ــذاری در ش ــم و اثرگ ــش مه ــالمندان نق س
اعتقــاد اعضــای جامعــه ایفــا می کننــد. بــر خــالف تصــّور رایــج، 
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ســالمندان، از کار افتــاده نیســتند، بلکــه بــا تغییــر نقــش، وظیفــه ای 
خطیــر در شــکل دهی اندیشــۀ درســت در جوان ترهــا و نیــز 
انتقــال تجربیــات بــه آنهــا را ایفــا می کننــد. تکریــم ســالمندان، 
ــد  ــر آن تأکی ــی ب ــای دین ــه در آموزه ه ــی اســت ک ــۀ مهم وظیف
ــاء  ــه انبی ــد در هــر قومــی ب ــراِن خردمن ــگاه پی شــده اســت. جای
تشــبیه شــده اســت و ایــن بــدان معناســت کــه نقــش ســالمندان 
در هدایت گــری دیگــر اقشــار جامعــه بســیار حائــز اهّمیــت 

ــد  ــان رش ــه می ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای ــت. نتای اس
ــدی از  ــم و بهره من ــزان تکری ــا می ــری ب ــع بش ــی جوام و بالندگ
تجــارب و آموزه هــای ســالمندان نســبت مســتقیمی وجــود دارد؛ 
بــه بیــاِن دیگــر، ســالمندی، دورۀ از کارافتادگــی و انــزوا نیســت، 
بلکــه دوراِن خدمــت و نقش آفرینــی، در شــکلی متفــاوت و البتــه 

ارزشــمند اســت.
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