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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 میدهنــد .در فرهنگهــای و آیینهــای مختلــف دینــی و غیردینــی،
بــرای ایــن قِشــر ،جایــگاه و احترامــی خــاص در نظــر گرفتــه شــده اســت .ســالمندان ،نظــر بــه تجربــۀ فــراوان و چشــیدن ســرد و گــرم
ـت پیشــرفت و ارتقــاء همــۀ ابعــا ِد زندگــی بشــر (اعــم از دینــی و غیردینــی)
روزگار ،میتواننــد الگوهایــی ارزنــده و بســیار راهبــردی در جهـ ِ
ـات
باشــند .در دیــن اســام کــه بــر پایــۀ مِهــر و تکریــم اســتوار اســت ،ایــن گــروه سـ ّنی از احتــرام و ارزش ویــژهای برخوردارنــد .در روایـ ِ
اهــل بیــت (ع) ابعــاد مختلفــی از جایــگا ِه ســالمندان در جامعــه و لــزوم پاسداشــت شــأن آنهــا مشــاهده میشــود .ایــن فراوانــی و بســام ِد
توجــه و تحلیــل قــرار گیــرد .در ایــن پژوهــش کوشــش
نقــش ایجــاب میکنــد کــه جایــگاه آنــان و کارکردشــان در میــراثِ دینــی ،مــورد ّ
شــده تــا ایــن مهــم صــورت پذیــرد.
روش کار :تحلیــل دادههــا در ایــن پژوهــش ،توصیفــی ـ تحلیلــی و از نــوع تحلیــل اَســنادی اســت .بــر ایــن اســاس ،بــا تکیــه بــر اَســناد
ـی فریقیــن (شــیعی و
ـی کهــن و
تخصصـ ِ
کتابخانـهای و نرمافــزاری ،روایــات اهــل بیــت (ع) مرتبــط بــا موضــو ِع ســالمندان ،از منابــع روایـ ِ
ّ
واکاوی محتوایــی ،مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
سـ ّنی) اســتخراج شــده و پــس از دســتهبندی و
ِ
یافتههــا :بــر اســاس پژوهشــهای صورتگرفتــه و نیــز بررس ـیهای انجامشــده در پژوهــش حاضــر میتــوان گفــت :میــان رشــد و
ـان
ـم ســالمندان و بهرهمنــدی از تجــارب و آموزههــای آنــان نســبت مســتقیمی وجــود دارد؛ بــه بیـ ِ
بالندگــی جوامــع بشــری بــا میــزان تکریـ ِ
دوران خدمــت و نقشآفرینــی در شــکلی متفــاوت و آن کمــک بــه افزایــش
دیگــر ،ســالمندی ،دورۀ ازکارافتادگــی و انــزوا نیســت ،بلکــه
ِ
ســطح آگاهــی عمومــی و تخصصــی جوانــان و میانســاالن اســت .بــا ایــن وصــف ،در آموزههــای اســامی ،افــزون بــر حفــظ احتــرام و
ـم ســالمندان ،بــرای آنــان جایگاهــی هدایتگرانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت .تجربــۀ ســالمندان ،ر َونــد رشــد و پیشــرفت جوامــع
تکریـ ِ
ـارب اندختــۀ
ـرش دینــی ،ســالمندان ازکارافتــاده و بیمصــرف نیســتند ،بلکــه ثمــرۀ یــک عمــر تجـ ِ
بشــری را تســریع مینمایــد .در نگـ ِ
آنــان هدایتگــر جوامــع بشــری در همــۀ عرصههاســت.
نتیجهگیــری :ســالمندان ،مرجعیــت علمــی و معرفتــی جوامــع بشــری را بــر عهــده دارنــد .تجربیــات آنهــا بــه عنــوان رهــاوردی ارزنــده،
ـش ســن ،بــا فزونــی ع ـ ّزت و احتــرام در دیــن اســام،
و گامــی بلنــد بــرای فتــح قلّههــای جدی ـ ِد علــم و فرهنــگ اســت .میــان افزایـ ِ
نســبت مســتقیمی وجــود دارد؛ بدیــن معنــا کــه ســالمندی در دیــن اســام ،دوران ع ـ ّزت ،بزرگداشــت و اشــتراکگذاری تجربیــات بــا
نســل نوپــای جامعــه اســت.
کلیدواژه ها :سالمندان ،تکریم سالمندان ،تعامل با سالمند ،نقش سالمندان از منظر اسالم.
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شــمار ســالمندان کــرۀ زمیــن بــه  976میلیــون نفــر رســیده اســت.
( )2در کشــور مــا نیــز ،بــر اســاس یــک پژوهــش ،تــا ســال 2050
هجــری ،شــمار ســالمندان بــه بیــش از  26میلیــون نفــر خواهــد
رســید )3( .محققــان و پژوهشــگران علــوم زیستشناســی و
پزشــکی ،بــر ایــن باورنــد کــه ســالمندی عبارتســت از :گون ـهای
متــداول از محـ ِو تدریجــی جســم در ســاختار و فعالیــت ،کــه در اثــر
ســالخوردگی و گــذر عمــر بــرای موجــود زنــده پــس از تکامــل رخ
میدهــد؛ و ایــن دگرگونیهــای نابــود کننــده همــگام بــا گذشــت
ســن و ســال تمــام دســتگاههای فیزیولــوژی ،حرکتــی ،گردشــی،
گوارشــی ،تناســلی ،غــددی ،عصبــی و فکــری را شــامل میشــود.
برخــی دیگــر از محققــان زیستشناســی ســالمند را چنیــن تعریــف
نمودهانــد« :ســالمند بــه فــردی اطــاق میگــردد کــه بیــش از
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 میآیــد نیــاز بــه مراقبــت و توانبخشــی
دارد و از نظــر ســنی بــه ســه گــروه ســالمند جــوان (70ـ 60ســال)،
ســالمند میانســال (90ـ 76ســال) و ســالمند پیــر (بــاالی )90
تقســیم میگردنــد».)2( .
مفهوم سالمندی در علم روانشناسی
از نــگاه بِــرک ســالمندی بــه دورهای از تحـ ّول روانــی در گســترۀ
زندگــی گفتــه شــده اســت کــه ســنین تقریبــی  65ســال بــه
بــاال را دربــر میگیــرد )9( .روانشناســان اعتقــاد دارنــد کــه
ســالمندی مرحل ـهای منحصــر بــه فــرد اســت کــه ویژگیهــای
ـت فروپاشــی خودنمایــی
روانــی مشــخصی دارد و در قالــب وضعیـ ِ
میکنــد و مســائل روانــی و اجتماعــی فــرد را در تحتالشــعاع
قــرار میدهــد .ســالمندی ،قــدرت بــه کارگیــری توانمندیهــای
جســمی و عقلــی بــرای رویارویــی بــا فشــارهای زندگــی را تــا حـ ّد
زیــادی کاهــش میدهــد بهگونــهای کــه پرداختــن کامــل بــه
نیازمندیهــای محیطــی غیرممکــن میگــردد .حتــی دســتیابی
بــه حــ ّد میانــهای از تأمیــن نیازهــای مختلــف امکانپذیــر
نخواهــد بــود.)2( .
برخــی دیگــر از محققــان مــی پندارنــد کــه ســالمندی تنهــا عبارت
نیســت از تغییــرات بدنــی ،بلکــه شــامل تغییــر و عقبگــرد در
میــدان ارتباطــات اجتماعــی کــه قبـ ً
ا بدانهــا عــادت کــرده بــود
کــه ســالمند پــس از پیــر شــدن ،ارتباطــات اجتماعــی و حــاالت و
دورههــای ســابقش نیــز کاهــش مییابــد ،کــه ایــن حالــت ســبب
کمبــود اعتمــاد بــه نفــس در وی میشــود و تصــور میکنــد کــه
ســربار جامعــه و ابــزاری از کار افتــاده اســت.

مقدمه
دورۀ ســالمندی یکــی از ادوار زندگانــی انســان بهشــمار م ـیرود.
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 بودهانــد و اندیش ـهها و تجربیــات آنهــا
توجــه و
در عرصههــای مختلــف زندگــی فــردی و اجتماعــی مــورد ّ
اهتمــام قــرار گرفتــه اســت .ســالمندان هــم میتواننــد مایــۀ رشــد
و تعالــی یــک جامعــه باشــند و هــم عامــل انحطــاط و انحــراف .در
ـال کافــران در رســتاخیز ســخن بــه
آیــۀ  67از ســورۀ احــزاب ،از حـ ِ
میــان آمــده کــه در مقــام بهانهتراشــی گوینــد« :مــا از مهتــران و
بزرگانمــان اطاعــت كرديــم و آنهــا مــا را گمــراه کردنــد.)1( ».
ـی فریقَیــن (شــیعه و س ـ ّنی) نشــان از آن
نگاهــی بــه منابــع روایـ ِ
دارد کــه روایــات گســترده و درخــوری بدیــن مهــم اختصــاص
یافتــه اســت .در الکافــي کلینــی کــه از کهنتریــن و معتبرتریــن
کتــب روایــی شــیعه بهشــمار مـیرود ،فصلــی بــا عنــوان «إجــال
الکبیــر» اختصــاص یافتــه کــه روایاتــی را در ایــن زمینــه در خــود
جــای داده اســت )14( .در آثــار روایــی اهــل س ـ ّنت نیــز روایاتــی
از رســول خــدا (ص) در اه ّمیــت پاسداشــت شــأن پیــران و تکریــم
ســالمندان گــزارش شــده اســت .فراوانــی روایــات در ایــن موضــوع
و پراکندگــی آنهــا در مناب ـ ِع شــیعی و س ـ ّنی ،بهخوبــی از اه ّمیــت
ایــن موضــوع پــرده برمـیدارد.
توجهــی کــه بایــد بــدان اشــاره نمــود آن اســت
نکتــۀ درخــور ّ
ـن و تجربهشــان از
کــه هرچنــد عمــوم ســالمندان بــه اعتبــار سـ ّ
جایــگاه و احترامــی عــام در فرهنگهــا بــه ویــژه فرهنــگ اســامی
برخوردارنــد ،امــا گروهــی از ســالمندان کــه از اندیشــهای نــاب
یــا خــردی بیــدار بهــره دارنــد بــا عناوینــی خــاص یــاد شــدهاند
و همســان انبیــای الهــی از آنهــا تکریــم شــده اســت .نظــر بــه
آنچــه گذشــت ،ایــن حقیقــت روشــن میشــود کــه ســالمندان نیــز
بــه اعتبــار آگاهــی و خ َِردشــان دارای مراتبــی هســتند و شــناخت
مراتــب آنهــا و ویژگیهایشــان از اه ّمیــت ویــژهای برخــوردار
ـرم جمعیتــی پی ـشروی
اســت .از دیگــر ســوی ،بــا توجــه بــه ِهـ َ
ـل ســالمند ،شــناخت جایــگاه
کشــور و افزایــش رفتــه رفتــۀ نسـ ِ
ســالخوردگان و دس ـتیابی بــه الگــوی تعامــل بــا آنهــا بــر پایــۀ
آموزههــای آســمانی دیــن اســام حائــز اه ّمیــت اســت.
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
اســامی در برابــر ایــن گــروه اجتماعــی ـ انســانی را روشــن ســازد.
بــر پایــۀ یــک بررســی آمــاری صورتگرفتــه ،در ســال ،2020
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نشــانگر آن اســت کــه ایــن نقــش آنهــا برجســتهتر و افزونتــر
درخورتوجهــی از روایــات ،بــر لــزوم بزرگداشــت
اســت .بخــش
ّ
ســالمندان و پاسداشــت جایــگاه آنــان اشــاره دارد .امــام علــی (ع)
أي
«ر ُ
در فــرازی از کلمــات قصــار نهــج البالغــه ،فرمودهانــدَ :
ِــن َجلَــ ِد ( َمشــهدِ) الْغ َ
ُــا ِم» ( )23یعنــی:
ــي م ْ
ــي ِخ َأح ّ
الشَّ ْ
ــب إلَ َّ

سالمندی در اصطالح فقه
«ســالمندی» در صــدور پــارهای احــکام فقهــی ،اثرگــذار اســت.
احکامــی چــون ،جهــاد ،روزه ،شــرکت در برخــی ف ّعالیتهــای
اجتماعــی دیــن اســام و ...گروهــی از فقیهــان «ســالمند» را
ِ
چنیــن تعریــف کردهانــد« :آن کــه بــه کهنســالی رســیده کــه
ـن روزه را نداشــته
ـنی بــه هیــچ گونــه تــوان گرفتـ ِ
در آن مقطــع سـ ّ
باشــد ».از آنجــا کــه ایــن تعریــف شــامل اشــخاصی نیــز میشــود
ـل ابتــا بــه
ـن ســالمندی نرســیدهاند ،امــا بــه دلیـ ِ
کــه هنــوز بــه سـ ّ
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

«رأى و انديشــه پيــر را از نشــاط (حضــور) جــوان بيشــتر دوســت
دارم» .ایــن ســخن حضــرت نشــان میدهــد کــه وزن و بهــای
تجربــه بــر جوانــی و نشــاط چیرگــی دارد .در ســخنی دیگــر از آن
حضــرت ،تجربــه و ســالخوردگی یکــی از گونههــا و نشــانههای
ل ّ
الطب ـ ع
خردمنــدی خوانــده شــده اســت« :العقــل عقــان :عق ـ 
و عقــل ال ّتجربــه و كالهمــا يــؤ ّدي إلــى المنفعــه و الموثــوق بــه

صاحــب العقــل و ال ّديــن )17( »...ترجمــه« :عقــل دو گونــه اســت:
ـل برآمــده از تجربــه و هــر دو ،ســود و منفعــت
ـل طبيعــى و عقـ ِ
عقـ ِ
را بــه ارمغــان میآورنــد و تنهــا بــه كســى میتــوان اطمینــان
صاحــب عقــل [بــه هــر دو گونــهاش] باشــد و
نمــود كــه هــم
ِ
ـب ديــن .»...بــر پایــۀ ایــن روایــت ،گون ـهای از عقــل
هــم صاحـ ِ
و خــردورزی تنهــا و تنهــا از راه تجربــه و ســپری نمــودن زندگــی
ســالیانی دراز حاصــل میشــود .ایــن گونــه از عقــل ،بیشــک
ـب آنــان
نــزد ســالخوردگان و بــزرگان جامعــه اســت و تنهــا از جانـ ِ
میتــوان بدیــن گوهــر گرانبهــا دســت یافــت.
در کتــاب الکافــي کلینــی کــه یکــی از کهنتریــن و مهمتریــن
منابــع روایــی شــیعه اســت ،فصلــی بــا عنــوان «إجــال الکبیــر»
وجــود دارد کــه در آن ،ســه روایــت ،همگــی بــر لــزوم بزرگداشــت
ســالمندان اشــاره دارنــد:
1ـ امــام صــادق (ع) فرمودهانــد« :قــال رســول ّ
الل (ص) :مِــن
إجــال ّ
المســل ِِم».)14( .
الل
ِ
ِ
ــيب ِة ُ
إجــال ذِي الشَّ َ
ـالمندان مســلمان
در ایــن روایــتُ ،حر َمتنهــادن و بزرگداشــت سـ
ِ
بزرگداشــت مقــام پــروردگار برشــمرده شــده اســت.
از مصادیــق
ِ
ـان ایــن روایــت را شــیخ طوســی (460ق) در أمالــی خویــش
همسـ ِ
المشــايِ ِخ،
بــه نقــل از آن حضــرت گــزارش کــرده اســت« :بَ ِّج ُلــوا َ
ـال ّ
المشــايِ ِخ» :پیــران را بــزرگ داریــد
فـ َّ
ـإن ِمــن إجـ ِ
الل تَبجيـ ِ
ـل َ
ـتن
زیــرا یکــی از نمودهــای بزرگداشــت شــأن الهــی ،بــزرگ داشـ ِ
ـن دو روایــت ،بــا
ـح مشــهود در متـ ِ
آنهاســت )26( .گذشــته از تصریـ ِ
همآیــی بزرگداشــت ســالمندان بــا بزرگداشــت شــأن الهــی نیــز
خــود نشــان از جایــگاه واالی ســالخوردگان در فرهنگ دینــی دارد.
بيرنــا
ـس ِم ّنــا َمــن لَــم ُي َو ِّقــر َك َ
2ـ امــام صــادق (ع) فرمودهانــد« :ليـ َ
غيرنا».
و َي َ
رحــم َص َ
در ایــن روایــت ،امــام صــادق (ع) ،فرمــوده هــر کــس بــزرگان
و ســالخوردگان مســلمان را بــزرگ نشــمرد و بــر کــودکان رحــم

را کــه بــه ســبب طوالنــی شــدن س ـ ّنش از نگهــداری و خدمــت
بــه خویــش ناتــوان گشــته باشــد ،ســالمند گوینــد ».برخــی دیگــر
از فقهــا در تعریــف ســالمند گفتهانــد« :ســالمند کســی اســت کــه
ســنش از شــصت ســال گذشــته باشــد ».دکتــر عبداللطیــف صالــح
ایــن تعریــف را مــورد نقــد قــرار داده و گویــد :شــاید اشــخاصی
یافــت شــوند کــه سنشــان بــه شــصت رســیده باشــد در حالــی کــه
خیلــی بســیار توانمنــد و ســرحالند؛ لــذا ایــن تعریــف نیــز ،جامــع و
ـان عربی« ،شــیخ» اســت.
مانــع نیســت .معــادل واژۀ ســالمند در زبـ ِ
در قــرآن ســه بــار ایــن واژه ب ـهکار رفتــه اســت .در هــر جایــگاه
(یعنــی آیــۀ َ 11ق َصــص و آیــه  73ســوره هــود و آیــه  78ســوره
یوســف)« ،شــیخ» کســی خوانــده شــده کــه بــر اثــر ســالخوردگی
دچــار ضعــف و ناتوانــی گشــته اســت .در احــکام ســالمندان نیــز
تخفیــف ُحکــم ،مؤثــر اســت
تصریــح شــده کــه ســالمندی ،در
ِ
ت اســتفاده کننــد .کســانی از
و ســالمندان میتواننــد از رخصــ 
ت اســتفاده میکننــد کــه در انجــا م ِ تکالیــف کمتــوان یــا
رخصــ 
ناتــوان باشــند؛ از ایــن رو ،از میــان تعاریفــی کــه بــرای ســالمند
گفتــه شــده ،تعریــف دکتــر عبداللطیــف صالــح بهتــر و دقیقتــر
دلیــل
مینمایــد کــه گویــد« :ســالمند کســی اســت کــه بــه
ِ
ـدن دوران جوانــی ،ضعیــف گشــته و
طوالنیشــدن سـ ّ
ـن و گذرانـ ِ
ـداری خویــش و انجــام امــور خــود ،عاجــز و ناتــوان باشــد».
از نگهـ ِ
(.)2،5
داشت سالمندان در روایات
بزرگ ِ
ســالمندان در جامعــه از جایــگاه ارزنــده و مهمــی برخوردارنــد .بــا
ـن و تجربــۀ آنهــا فرصتــی بــرای ارتقــاء ســطح
وجــود آنکــه سـ ّ
دانــش و تجربــۀ جوانــان و میانســاالن اســت ،در صــورت انحــراف
ـامت فکــری و رفتــاری جوامــع
و کــژروی نیــز تهدیــدی بــرای سـ ِ
بهشــمار میرونــد .در روایــات اهــل بیــت (ع) غالب ـ ًا بــه جایــگا ِه
ـت ســالمندان اشــاره شــده اســت و ایــن
هدایتگرانــه و نقــش مثبـ ِ
4
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میکنــد و بــرای دعــا و خواســتۀ آنــان ارزش درخــوری ذکــر
شــده اســت .در روایتــی آمــده کــه رســول خــدا (ص) ،از ا ّمــت
خویــش بهویــژه پیرزنــان میخواســت تــا بــرای ارتقــاء جایــگاه
معنــویاش دعــا کننــد .آن حضــرت ایــن دعاهــا را در کســب
درجــات واالتــر معنــوی بــرای خویــش ،بســیار نقشآفریــن
میدانســتند میفرمودنــد« :ال أنالُــه ّإل ب ِ ُدعــا ِء ال َعجائــ ِز مِــن
أ ّمتــي» .ســید نعمـت ّ
الل جزائــری (1112ق) در تأییــد ایــن نظــرگاه
تحیــات مؤمنــان در ارتقــاء جایــگاه معنــوی و قــرب
کــه دعاهــا و ّ
رســول خــدا (ص) نقشآفریــن اســت ،بــه ایــن فرمــودۀ حضــرت
اســتناد جســته اســت.)13( .
ضامن اصالح جامعه
انتقال علم و تجربه از جانب سالمندان،
ِ
بــر اســاس آموزههــای دینــی ،تــا زمانــی کــه انتقــال علــم و تجربه
از جانــب ســالمندان و افــراد صاحــب تجربــه بــه جوانــان صــورت
گیــرد ،جامعــه در مســیر رشــد و پیشــرفت خویــش گام خواهــد
برداشــت ،امــا چنانچــه ایــن چرخــۀ انتقــال معکــوس شــده یــا
متو ّقــف گــردد ،از جامعــه نمیتــوان انتظــار خیــر و صــاح داشــت.
ـن اســام (ص) نقــل شــده« :ال يــزال
در روایتــی از رســول مهرآییـ ِ
ـل أكاب ِ ِرهــم ،فــإذا
ـم والنصيحـ ُه ِمــن ق َِبـ ِ
اُ ّمتــي بخيـ ٍر مــا أتاهــم العلـ ُ
ـل أصا ِغ ِرهــم َهلَكــوا» ( )8ترجمــه« :پیوســته ا ّمــت
ُ
أتاهــم ِمــن ق َِبـ ِ
مــن قریــن خیــر و رحمــت هســتند تــا زمانــی کــه علــم و نصیحت
ـب ســالمندان و پیــران در اختیــار آنهــا قــرار گیــرد ،چنانچــه
از جانـ ِ
جانــب افــراد کمتجربــه و
آن دو (یعنــی علــم و نصیحــت) ،از
ِ
ـن بدانهــا برســد ،هــاک میشــوند ».موالنــا جاللالدیــن،
کمسـ ّ
در کتــاب مکتوبــات خویــش ،در شــرح ایــن روایــت نبــوی گویــد:
رعیــت مقبــول افتــد و دلهــا آن
«نصیحــت چــو از شــاهان آیــد ،بــر ّ
ـوی مهتــران
را تعظیــم کننــد و چــون نصیحــت از کِهتــران بهسـ ِ
آیــد ،چنــان جایگیــر ُنبـ َود.)8( ».
ـت طبیعــی و پذیرفتــه ،جریــان
همانگونــه کــه پیداســت ،در حالـ ِ
و جهــت انتقــال دانــش و تجربــه در جامعــه از ســوی ســالمندان
بــه ســوی میانســاالن و جوانــان اســت .چنانچــه ،ایــن چرخــه،
خدش ـهدار شــده یــا معکــوس گــردد ،جامعــه بــه افــول و تباهــی
کشــانده خواهــد شــد.
باور و اعتقا ِد راسخ سالمندان؛ الگویی برای همه
در روایتــی از رســول خــدا (ص) آمــده کــه آن حضــرت کســانی را
کــه دربــارۀ مســألۀ «قضــا و َقـ َدر» بــه بحــث و گفتگــوی دامنـهدار
میپرداختنــد نهــی کــرده و بدانهــا فرمــودهَ « :ع ُ
دیــن
لیکــم ب ِ ِ
ال َعجائــز» یعنــی همچــون پیرزنــان اعتقــاد خویــش را راســخ دارید
و در ایــن بــاره بــه غــور و تع ُّمــق نپردازیــد.
در نقلــی دیگــر آمــده کــه :حضــرت بــه پیرزنــی برخــورد که دســت

ـداری
نیــاورد ،از مــا نیســت .بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت :پاسـ ِ
ترحــم بــر کودکان ،از شــروط مســلمانی
مقــام و شــأن ســالمندان و ّ
تشــیع اســت .در روایتــی دیگــر ،کــه در چندیــن اثــر از آثــار
و
ّ
شــیخ صــدوق گــزارش شــده ،امــام رضــا (ع) بــه واســطۀ امامــان
پیــش از خــود از رســول خــدا (ص) روایــت نمــوده کــه در بیــان
ارح ُمــوا
ِبار ُكــم َو َ
بخشــی از آداب مــاه رمضــان فرمودنــدَ ...« :و ِّقـ ُ
ـروا ك َ
غار ُكــم» :بــزرگان خویــش را تکریــم نماییــد و بــا خردســاالن
صِ َ
رحمــت پیشــه کنیــد 21 ،20 ،14( .و .)22
ِبار ُكــم َو صِ ُلــوا
3ـ امــام صــادق (ع) فرمودهانــدَ « :ع ِّظ ُمــوا ك َ
َ
أفضــل مِــن َك ِّ
ــف األذى
يــس تَصِ ُلونَهــم ب ِشَ ــي ٍء
أرحا َم ُكــم و لَ َ
نهــم».)14( .
َع ُ
در روایــت ســوم ،امــام صــادق (ع) بــر لــزوم بزرگداشــت بــزرگان
تأکیــد فرمودهانــد .ایــن بزرگداشــت در کنــار یکــی از دســتورات
ـی اســام یعنــی «صلــۀ رحــم» ذکــر شــده تــا اه ّمیت
مهــم اخالقـ ِ
ایــن دو دســتور اخالقــی روشــن گــردد.
در روایتــی دیگــر از رســول خــدا (ص) نقــل شــده« :الشّ ــيخ فــي
َقو ِمــه كالنَّبــي ِفــي أ َّمتــه».)12( :

ـی در یــک ا ّمت
یعنــی ســالمند در میــان قــوم خویــش همچــون نبـ ّ
اســت .نگاهــی بــه لغــت و فرهنــگ عــرب نشــان میدهــد کــه
«شــیخ» ،تنهــا بــر ســالخوردگی داللــت نــدارد ،بلکــه ایــن «واژه»
ـن»« ،علــم و شــناخت» و «تجربــه»
آمیــزهای از ســه عنصـ ِر «سـ ّ
را در بــر میگیــرد .بــا ایــن توضیــح ،ســالمندانی کــه افــزون بــر
ـن یــا تجربــه ،از معرفــت و علــم نیــز برخــوردار باشــند
امتیــاز سـ ّ
ـی در هدایــت انســانها نقشآفرینــی خواهنــد نمــود.
بسـ ِ
ـان یــک نبـ ّ
«أفضـ ُ
ـل العِبــاد َمــن
در روایتــی دیگــر از رســول خــدا (ص) آمــدهَ :
طـ َ
ـن َعم ُلـ ُه» یعنــی برتریــن بنــدگان خــدا کســی
ـره و َح ُسـ َ
ـال ُعمـ ُ
اســت کــه س ـ ّنش افزونتــر و عملــش نیکوتــر باشــد .تلفیــق دو
ـری شــأن و جایــگاه همــراه
ـن و کــردا ِر نیکــو نیــز بــا برتـ ِ
معیــار سـ ّ
اســت .)25( .بیشــک در ایــن برتریبخشــی ،مــاک ق ـ ّوت علــم
و عقــل اســت ،نــه قـ ّوت جســمانی یــا زیبایــی چهــره و شــوکت و
ثــروت .در مثنــوی معنــوی آمــده:
ــر
ِ
کشــتی بیلنگــر آمــد مــر ِد شَ ّ
کــه ز بــا ِد َکــژ نیابــد او َحــ َذر
َ
لنگــر عقلســت عاقــل را امــان
لنگــری دریــوزه ُکــن از عاقــان ()7
اثر دعای سالمندان
نظــر بــه جایــگاه واال و ارزنــدۀ ســالمندان در فرهنــگ دینــی و
تکریــم آنــان از ســوی اهــل بیــت (ع) ،در پــارهای روایــات ،آمــده
کــه خداونــد بهواســطۀ حضــور ســالمندان ،بــر دیگــران رحــم
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ت ن ه
ض اسـ 
ـن الْ َعجائِـ ِز» امــر بـ ه انقیــاد محـ 
ـم بِدیـ ِ
مــراد از « َعلَ ْی ُکـ ْ
تفکــر در معرفــة ّ
ی از ّ
الل.)15( .
نهـ 
شــهید ثانــی (965ق) بــر آن اســت کــه دســتور بــه «الگوگیــری از
روش دیـنورزی پیــران» خطــاب بــه گروهــی از صحابــه اســت که
بــر ســر مســألۀ قضــا و َقـ َدر بــا یکدیگــر بــه بحــث مینشســتند؛
از ایــن رو ،رســول خــدا (ص) بدانهــا فرمــود« :همانــا گروهــی از
ـی بحــث و غــور فــراوان در ایــن مســأله هــاک
گذشــتگان در پـ ِ
ُ
«علیکــم بِدیــن
شــدند ».شــهید ثانــی مــراد آن حضــرت از عبــارت
ـادن اندیشــه و بحــث بــر ســر مشــیئت و َق ـ َدر
العجائ ـ ِز» را وانهـ ِ
ـق اندیشــه و ّ
تفکــر در مظاهر هســتی
الهــی دانســته اســت نــه مطلـ ِ
و دیگــر مســائل دینــی (. )5

ـرخ نَخریســی داشــت و پنبــه نــخ میكــرد .حضــرت
بــه دســتۀ چـ ِ
از او پرســيد :چگونــه پــروردگارت را شــناختى؟ آن پيــرهزن دســت
از کار نگــه داشــت و چــرخ از حركــت ايســتاد .ســپس بــه حضــرت
گفــت :چرخــی بدیــن خُ ــردى و َسـ ُـبكى بى ُم َح ِّركــى نمیچرخــد،
حــال چگونــه ايــن آســمان بــا ایــن همــه بــرج و ســتارگان
بىمحــرک و مدبّــر در گــردش باشــد؟! و در اينجــا بــود كــه از
ّ
ُ
العجائِــز» یعنــی :همچــون
آن حضــرت فرمودنــد:
«عليكــم بِديـ ِ
ـن َ
پيرزنــان بــراى شــناخت خدا اســتدالل کنیــد .روش دیـنداری را از
پیرزنــان فراگیریــد؛ زیــرا ایشــان در دیــن بــر اســاس فطــرت عمــل
میکننــد و هــوای نفــس و عقالنیــت خویــش را در آن دخالــت
تصــرف یــا پرســش نابجــا نمینماینــد.
نمیدهنــد .در شــریعت
ّ

جایگاه و اعتبار سالخوردگان در درگاه الهی
نگاهــی بــه میــراث دینــی اســام نشــان میدهــد کــه ســالمندان و
پیــران در درگاه الهــی از جایــگاه و اعتبــاری ویــژه برخوردارنــد .این
اعتبــار ،در طلــب نعمــت و دعــاء بــه درگاه الهــی نیــز نقشآفریــن
ســید علیخــان مدنــی در شــرح دعــای
اســت .بــرای نمونــهّ ،
ســجادیه ،بدیــن حقیقــت تصریــح نمــوده کــه بــر
 19صحیفــۀ ّ
اســاس منابــع دینــی ،مســتحب اســت کــه زاهــدان ،درسـتکاران
 ،ســالخوردگان ،کــودکان ،چارپایــان و پیرزنــان درمانــده را بــرای
ـای طلــب بــاران بــه فضایــی خــارج از شــهر آورنــد تــا بــه صفــا
دعـ ِ
و آبــروی ایشــان ،خداونــد بــاران رحمتــش را بــر دیگــران ارزانــی
دارد.)16( .
تأکید بر ضرورت تکریم سالمندان در میراث روایی مسلمانان
مفســر ،در مشــکاة األنــوار فــي غــرر
علــی َطب ِرســی نــوۀ َطب ِرسـ ِ
ـی ّ
األخبــار ،کــه تکملــۀ کتــاب مــکارم األخــاق پــدرش اســت،
فصلــی را بــا عنــوان «فــي إکــرام الشــیوخ» نــام نهــاده اســت ()24
کــه در آن روایــات بســیاری را در زمینــۀ ضــرورت بزرگداشــت
ســالمندان گــردآوری کــرده اســت .در ایــن جایــگاه شایســته اســت
ـوای برخــی روایــات در ایــن بــاره اشــاره گــردد:
محتـ ِ
امیــر مؤمنــان علــی (ع) از رســول خــدا (ص) نقــل کــرده کــه یکی
ـت
ـت شــأن آنــان همچــون بزرگداشـ ِ
از ســه گروهــی کــه پاسداشـ ِ
ســالمندان مســلمان هســتند .یــا
مقــام الهــی اســت ،پیــران و
ِ
در روایتــی دیگــر از رســول گرامــی اســام نقــل شــده کــه هــر
کــه ســالمندی را بــه احتــرام ســ ّنش تکریــم کنــد ،خداونــد در
ســالخوردگی کســی را میگمــارد کــه او را تکریــم کنــد .در روایتــی
دیگــر ،بــه حیــای الهــی از عذابکــردن ســالخوردگان ســخن
عبــاس صحابــی از
بــه مبــان آمــده اســت .در جایــی دیگــر ،ابن ّ
ـالمندان مســلمان
رســول خــدا (ص) نقــل کــرده کــه هــر کــس سـ
ِ
ـدان وحــی نیســت .در
محبــان خانـ ِ
را تکریــم نکنــد ،از مســلمانان و ّ

امــا و اگــر نمیکننــد و مطیــع و سرســپردۀ دســتور پروردگارنــد.
ـی ّ
تفکــر و تع ّقــل
ایــن روایــت ،در صــورت پذیــرش ،در صــدد نفـ ِ

ـح روش عقالنــی برخــورد بــا
در دیــن نیســت ،بلکــه در مقــام تنقیـ ِ
دیــن اســت .برخــی از شــاعران و حکیمــان در دیــوان اشعارشــان
بدیــن نکتــه اشــاره داشــتهاند؛ نظامــی گنجــوی در خســرو و
شــیرین خــود آورده:
زن پیر قیاس چرخگردنده همی گیر ()18
از آن چرخى که گرداند ِ
همچنیــن شــیخ محمــود شبســتری در گلشــن راز بدیــن نکتــه
اشــاره داشــته اســت:
چه کردی فهم از این دین العجائز
که بر خود جهل میداری تو جایز
شــمسالدین مح ّمــد الهیجــی در شــرح کتــاب گلشــن راز ،در
تفســیر ایــن بیــت گویــد:
یعنــی از حدیــث «علیکــم بدیــن العجائــز» چــه فهــم کــردهای کــه
بــر خــود جهــل جایــز مـیداری و در معرفــت الهــی ســعی و اجتهاد
ی ک ـ ه ّ
تفکــر در معرف ـت
ن دانســتها 
نمینمایــی؟ مگــر ک ـ ه چنی ـ 
ن اسـت
ـی علیــه الســام آ 
ت و قصــد حضــر 
الل ممنــو ع اسـ 
ّ
ت نبـ ّ

ی بــر ّ
ت شــما
ل نیسـ 
تفکــر و اســتدال 
کـ ه چنانچـ ه عجائــز را قدرتـ 
ب معرف ـت
ی ک ـ ه طل ـ 
ن معن ـ 
ن باشــید؛ ب ـ ه آ 
ن ایشــا 
نیــز ب ـ ه دی ـ 
ـرد تقلیــد کنیــد و بواســطة ایـن
یقینـ 
ی ننمائیــد و اقتصــار بـ ه مجـ ّ
ب بـ ه قدم
ل بـ ه خــود را ه داد ه و در را ه طلـ 
ن جهـ 
ـم کـج ،خــذال 
فهـ ِ
ن حدیــث
ی ایــ 
ن کــ ه بهحقیقــت ،معنــا 
ی نمــیروی ؟! بــدا 
ســع 
ت کـه
منهیــا 
ـرعی ه از مأمــورا 
تو ّ
آنســت کـ ه در جمیـ ِع احــکا م شـ ّ
ق انقیــاد و متابع ـت
ت از اوس ـت ،بایــد ک ـ ه ب ـ ه طری ـ 
ن عبــار 
دی ـ 
ی در آن
تصرفـ 
ی نفـ 
ل و هــوا 
همچــو عجائــز باشــند و بـ ه عقـ 
س ّ
ف ظاهــر باشــد نکننــد که
ی کـ ه خــا 
ـرورت تأویلـ 
ننماینــد و بیضـ ْ
ل دریافتـ ه نمیشــود؛ نـه
ـرد عقـ 
حکمـ 
ـرعی ه بـ ه مجـ ّ
ت اَحــکا م شـ ّ
ک ّ
ب بــاز ایســتند....
الل نماینــد و از طلـ 
ت ّ
تفکــر در معرفـ 
آنکـ ه تــر 
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ـاب وی
ســالمندان» فراهــم آورده اســت .روایــات ایــن بخــش از کتـ ِ
ـی کهــن و مشــهور شــیعه (همچــون ثــواب
عمدت ـ ًا از منابــع روایـ ِ
األعمــال صــدوق ،أمالــی طوســی و )...تشــکیل شــده اســت.
در ایــن روایــات ،اهــل بیــت (ع) از یکســو ،بــه صــورت کلّــی،
بــر لــزوم تکریــم و بزرگداشــت ســالمندان ســخن گفتهانــد و
مصادیــق تکریــم ســالمندان را تبییــن
از ســوی دیگــر ،ابعــاد و
ِ
ـواب ایــن تکریــم و
نمودهانــد .در کنــار ایــن دو رویکــرد ،ثمــره و ثـ ِ
احتــرام را بازگــو کردهانــد (.)17

فرمایشــی گهربــار از رســول خاتــم نقــل شــده کــه آن حضــرت
ـن مســلمانان ،ســالمندی اســت که در ســالخوردگی
فرمودنــد :برتریـ ِ
و پیــری ،بــر را ِه درســت و پســندیده باشــد .امــام صــادق (ع) از
پــدران مط ّهرشــان نقــل فرمودهانــد 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
بــزرگان و شــیوخ .ایــن فرمــودۀ حضــرت نشــان میدهــد ایــن
شــأن و احتــرام در گســترهای وســیع (ح ّتــی) ســخنگفتن نیــز
الزمالجراســت.
عالمــه مجلســی در بخشــی از جلــد  72کتاب بحــار األنــوار روایاتی
داشــت
ترحــم بــر کــودکان و نیــز بزرگ
ِ
را بــا موضــو ِع «لــزوم ّ

یافتهها

(ع) ،تجربیــات پیــران از نشــاط و جنــب و جــوش جوانــان ارزندهتــر
اســت .بــر ایــن اســاس ،هرچــه جوامــع بشــری ،بــه ســمت و
ـت تجربیــاتِ ســالمندان در عرصههــای مختلــف گام
ســوی کاربسـ ِ
بردارنــد ،بــه همــان نســبت از رشــد و پیشــرفت برخــوردار خواهنــد
بــود.

بحث
ایــن پژوهــش بــا هــدف تبییــن جایــگاه و نقــش ســالمندان
و نحــوۀ تعامــل بــا آنهــا بــر اســاس روایــات اهــل بیــت (ع)
صــورت پذیرفت .نتایـــج مطالعـــه حاضـــر نشــــان میدهــــد که
هرچــه میــزان تکریــم ســالمندان و بهرهمنــدی از تجربیــات و
دیدگاههــای آنــان بیشــتر باشــد ،زمینــۀ رشــد و تعالــی جامعــه
بیشــتر خواهــد بــود .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه بــر
اپایــۀ آموزههــای اســامی ،دورۀ ســالمندی ،دورۀ ازکارافتادگــی و
دوران تغییــر نقشآفرینــی
خانهنشــینی نیســت ،بلکــه ایــن دوره،
ِ
از «مشــارکت مســتقیم در کارهــا» بــه «انتقــال تجربیــات و
گــری نســل جــوان» اســت.
هدایت
ِ
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ســالمندان ،افــزون بــر جایــگاه
ـی واال در آموزههــای دینــی ،الگوهــای مؤثــری در
معنــوی و ارزشـ ِ
جوامــع بشــری بهشــمار میرونــد .از نظــرگا ِه روایــات معصومــان
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ـرش
نظــر بــه آنچــه گذشــت ،دورۀ ســالمندی ،بســته بــه نــوع نگـ ِ
اجتماعــی جوامــع بشــری نســبت بــه آن از اه ّم ّیــت بســزایی
ِ
برخــوردار اســت .در نگــرش دینــی ،ســالمندان ،نظــر بــه تجربــه
ـرد و علمشــان ،از یکســو بایســتۀ احتــرام هســتند و
و رهــاور ِد ِخـ َ
از ســوی دیگــر ،بــه عنــوان عضــوی از اعضــای جامعــه اســامی
توجــه قــرار گیرنــد .بــر اســاس آموزههــای دینــی،
بایــد مــورد ّ
ســالمندان نقــش مهــم و اثرگــذاری در شــکلدهی اندیشــه و
اعتقــاد اعضــای جامعــه ایفــا میکننــد .بــر خــاف تص ـ ّور رایــج،
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 نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه میــان رشــد.اســت
و بالندگــی جوامــع بشــری بــا میــزان تکریــم و بهرهمنــدی از
تجــارب و آموزههــای ســالمندان نســبت مســتقیمی وجــود دارد؛
، دورۀ از کارافتادگــی و انــزوا نیســت، ســالمندی،ـان دیگــر
ِ بــه بیـ
 در شــکلی متفــاوت و البتــه،دوران خدمــت و نقشآفرینــی
بلکــه
ِ
.ارزشــمند اســت

 وظیفـهای، بلکــه بــا تغییــر نقــش، از کار افتــاده نیســتند،ســالمندان
خطیــر در شــکلدهی اندیشــۀ درســت در جوانترهــا و نیــز
، تکریــم ســالمندان.انتقــال تجربیــات بــه آنهــا را ایفــا میکننــد
وظیفــۀ مهمــی اســت کــه در آموزههــای دینــی بــر آن تأکیــد
ـران خردمنــد در هــر قومــی بــه انبیــاء
ِ  جایــگاه پیـ.شــده اســت
تشــبیه شــده اســت و ایــن بــدان معناســت کــه نقــش ســالمندان
در هدایتگــری دیگــر اقشــار جامعــه بســیار حائــز اه ّمیــت
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