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بهداشت روان سالمند در قرآن وحديث
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مقدمه

ب��ا توجه به رش��د روزاف��زون افراد س��المند در جهان و

ایران( )1و ش��یوع اختالالت روانی به ویژه افسردگی در بین
آنان( )2و کمبود ش��دید متخصصان روانپزش��کی س��المندی
و خدم��ات ویژه آنان؛ لزوم توجه به مناب��ع بیرونی و درونی
س��المند برای مقابله با شرایط پیری احساس می شود .در بین
ش��یوه های مقابله ای كه براي حفظ و ارتقاء س�لامت رواني
س��المندان مطرح است؛ مذهب و به ویژه مذهب درونی ،می
تواند نقش مهمی ایفا نماید ()3؛ چرا که مذهب میتواند دارای
ارزش مثب��ت در پر کردن فض��ای خالی زندگی و حمایت از
سالمندی؛ مواجهه با استرس ،سازگاری با موقعیت و معنادهی
زندگی و مرگ داش��ته باش��د ( )4از طرفی اجالس منطقه ای

بهداش��ت روانی سازمان جهانی بهداش��ت در سال  1369در
قبرس ،پیش��نهاد كرده اس��ت جهت ارتقاء بهداشت روانی و
پیشگیری از اختالالت روانی از مذهب استفاده شده و در همین
رابطه کتابچه راهنما تهیه گردد .در پایان اجالس کش��ورهای
اس�لامی ش��رکت کننده نیز توافق کردند از آموزشهای قرآن
کریم برای کمک به تأمین بهداشت روانی مردم در کشورهای
اس�لامی اس��تفاده نمایند ( .)4با توجه به مطالب پیش گفته؛
اهتم��ام درجهت به کارگیری مضامین مذهبی به منظور ارتقاء
بهداش��ت روانی س��المندان امری ضروری به نظر میرسد؛ و
در می��ان تحقیقات و مطالع��ات مذهبی که موضوعات مرتبط
با س��المندی را به صورت اختصاصی مورد کنکاش و تحقیق
قرار داده باش��د کمتر به چش��م میخورد یا اص ً
ال مالحظه نمی
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ش��ود و به ویژه تا کنون کتاب آموزشی که به طور اختصاصی

کودک نیازمند حمایت ،توجه و کمک و نیرو در ابعاد عاطفی،

به س�لامت روانی س��المند در قرآن و حدیث پرداخته باشد

اقتصادی ،روانی ،اجتماعی و ...است سالمند نیز نیازمند چنین

انتش��ار نيافته اس��ت .در اي��ن پژوهش ،با اس��تفاده از روش
تحلي��ل محتوا و كتابخانهاي ،ق��رآن كريم و نيز كتب حديثي،

توجهی است ،توجهای همراه با تکریم ،توقیرو اجالل که بعدا ً
به آنها اشاره خواهد شد.

با اس��تفاده از نرم افزارهاي حديثي بررس��ي و تحليل گرديد،

ب -جایگاه و اهمیت سالمند

تا در دسترس سالمندان؛ مراکز سالمندی؛ دانشجویان ،مربیان

ب:1-معنوي��ت:در منابع اس�لامی به جایگاه س��المند و

و افراد مرتبط با امور س��المندی و نیز عالقمند به مطالعات و

اهمیت او توجه ای ویژه شده به طوری که از پیری به عنوان

پزوهشهای سالمندی قرار گیرد .به خاطر دستيابي به نظريات

نور خداوند و برکت خانوادهیاد ش��ده است:در روایاتی موی

بنيادي��ن دين��ي مضامين از كتاب قرآن و كت��ب حديث كه از

س��پید س��المند به نور خداوند تشبیه ش��ده ،از جمله:رسول

متون و منابع اصلي ديني است گزينش گرديد.

خدا(ص) فرمود :خداوند می فرماید :موی سپید(سالمند) نور

سالمند از نگاه اسالم

من اس��ت پس هیچگاه نور خود را با آتش نمی س��وزانم)6(.

الف :معرفی سالمند

در روایاتی دیگر وجود س��المند برای جامعه مایه برکت و در

در قرآن رس��یدن به س��ن پیری ،توأم با ضعف و ناتوانی

بردارنده آثاری مثبت و معنوی دانس��ته ش��ده از جمله:رسول

توصیف ش��ده اس��ت ،همانگونه که ابتدای پیدایش انسان در

خدا فرمود :برکت با سالمندان شماست )7(..بحث :درنگاهی

س��ن طفولیت و ن��وزادی در ضعف و ناتوانی اس��ت ،بعد از

اولیه به روایات ،پیامی برای پیران و پیامی دیگر برای اطرافیان

توانمند ش��دن دوباره به س��وی رکود قوای جسمانی باز می

اس��تنباط می ش��ود.الف) :روایات ،موی سپید پیر را نور الهی

گردد:

دانسته و به پيران مژده داده شده که نور خداوند در وجود آنان

«خداوند ،آفریدگاری اس��ت که ش��ما را در مرحله آغاز

باعث میش��ود از عذاب الهی دور باش��ند .پیران ،خود موجب

در ناتوان��ی و ضعف آفرید ،پ��س از مرحله ناتوانی به مرحله

ن��زول برکت به اه��ل خانواده ان��د ،در خانوادهای که پیر در

نیرومندی رس��اند ،و پس از توانائی -دوب��اره -به ضعف ،و

آن زندگ��ی میکند فقر از بین می رود ،روحیه نش��اط و خود

پی��ری گرفتار آیید ،آفریدگار آن چ��ه بخواهد می آفریند البته

ش��کوفائی در پیر و اطرافی��ان پدید می آید .ب��ا این دیدگاه،

او بس��یار دانا و توانا اس��ت» ( .)5بحث :از آیه فوق استنباط

هیچ��گاه پیر خود را س��ربار و مزاحم خانواده و عنصری غیر

می شود که  -1انسان دارای دوره تحولی است که از ضعیفی

مول��د نمی داند بلکه همواره روحیه نش��اط و امیدواری را به

ش��روع و پس از مدتی توانمن��دی دوباره به ضعف و ناتوانی

اعضای خان��واده تزریق می كند.ب) :پیام��ی که اطرافیان را

کش��یده خواهد ش��د به عب��ارت دیگر قرآن ی��ک واقعیتی از

متوج��ه خود می س��ازد اینکه خداوند موی س��پید پیر را نور

دوره زندگ��ی آدمی را ب��ه وی یادآوری م��ی نماید .با چنین

خود دانس��ته هر چن��د در دوران پیری خطائی از او س��رزند

ی��ادآوری قرآن ،این پیش آگه��ی را به آدمی می دهد تاضمن

اما ب��ه خاطر جایگاه بلند و واالی او مورد بخش��ش خداوند

آنکه وی را برای چنین مقطعی آماده س��ازداورا وادار كند که

اس��ت ،آیا اطرافیان به خاطر یک خطا ،سالمند را سرزنش می

از دوره توانمندی اس��تفاده بهتری بنماید .ضمن آنکهیک فرد

کنند و احیان ًا در صدد کینه ورزی با او می باش��ند یا آن که به

س��المند ،ضعفها و سستيهای مربوط به این سنین را به عنوان

خاطر جایگاه واالی پی��ر در نزد خداوند ،خطای او را نادیده

واقعیت اجتناب ناپذیر ،پذیرا باش��د و خود را با آن س��ازگار

می گیرند؟

كند -2 .همچنین از این آیه می توان برداش��ت كرد که پیری

ب :2-خردمن��دي :در روايات اس�لامي ب��ه كمال عقلي

ضعفی است همچون ضعف یک کودک یعنی همانطور کهیک

سالمند اشاره شده اس��ت .در روايتي از امام علي مي خوانيم
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:اگر انس��ان عاقل به سن پيري رس��د خرد او استوار گردد و

از آن چه آمد می توان نتیجه گرفت -1 :س��المند به دلیل

چنانچه بي خرد به س��ن پيري رسد درجهل پيش رفته است.

مسن بودن ،ضعف های جسمی بر او عارض می شود که در

( .)8مهمتري��ن نكتهاي كه از اين روايت اس��تنباط مي ش��ود

حرکت کردن ،سخن گفتن ،فعالیت كردن و پوشش وی ،و...

آن اس��ت كه پيران خردمند ،مرجع فرزانگي خواهند بود ،در

تأثیر می گذارد و آنها را کند می کند .لذا بایستی به دلیل این

تكامل جوهري انس��ان ،عق��ل او همراه ديگر صفات به كمال

خصوصیت برای او حقی مجزا قائل شد و آن را ادا كرد .نحوه

وش��كوفايي ميرسد و اگر چنانچه بس��تر تكامل انسان ونقطه

ادای ای��ن حق با طمأنینه و آرام رفتار کردن با او و برداش��تن

هاي آغاز حركت جاهالنه باش��د هرچ��ه پيش رود در جهل

س��ختیها از دوش اوس��ت - 2 .یکی از حقوق دیگر سالمند

پيش رفته اس��ت ،در روايات اس�لامي توصيه ش��ده است با

حق او به دلیل پیش��گام بودن او در فعالیتهای مختلف زندگی

كسب دانش  ،تجر به و اخالق نيك به استكمال عقل بپردازيد

است و اینکه او در دنیا تجربياتي داشته که بایستی پاس داشته

(.)9

شود .لذا به دلیل پیشگام بودن به ویژه در دینداری حقی مجزا
ج -حقوق سالمند

بایستی برای سالمند قایل شد و او را بزرگ داشت -3.سالمند

از امام صادق دراهمیت رعایت حق سالمندروايت شده

مس��لمان به خاطر ا سالم داشتن بیشتر از دیگران حرمت پیدا

است س��ه گروهند که حقوقش��ان مورد انکار قرار نمی گیرد

می کند و بایستی ارجمند و گرامی داشته شود.

مگر از جانب منافقی که به نفاق ش��هرت دارد :کسی که موی

حق والدین سالمند بر فرزندان

خود را در اس�لام سپید کرده ،حامل قرآن و امام عدالت پیشه

چنان که گفته ش��د افزون بر حقی ک��ه والدین در دوران

( .)10در بررسی منابع اسالمی این نکته مسلم و روشن است

قبل از سالمندی بر فرزندان دارند در دوران سالمندی حقوقی

ک��ه هر فرد ،به صرف ورود در س��نین س��المندی از حقوقی

مضاعف و تکالیفی س��نگین تر بر فرزندان دارند.در قرآن می

خ��اص برخوردار می گردد و بر هر مس��لمان تکلیف اس��ت

خوانیم»:پ��روردگار ت��و مقرر کرد که جز او را مپرس��تید و به

نس��بت به ادای آن حقوق پایبند باشد و همچنین پدر و مادر

پ��در و مادر خود احس��ان کنید .اگر یک��ی از آن دو یا هر دو

عالوه بر حق��وق خاص خود -که به خاطر پدر یا مادر بودن

در کنار تو به س��الخوردگی رس��یدند به آنها حتی«اوف» مگو

ذیحق ش��ده اند در دوران کهنس��الی نی��ز از حقوقی ویژه بر

و به آنان پرخاش مکن و به آنان س��خنی شایسته بگو ( .)5از

خوردار میگردند.در رساله موسوم به رساله حقوق امام سجاد

جمله حقوق والدین بر فرزند در روایات اس�لامی ،نگهداری

(ع) در زمینه حق س��المند می فرمایند الف) حق س��المند آن

آنان در نزد خود ،برآوردن نیازمندیها و ابراز عواطف نس��بت

اس��ت که به خاطر مس��ن بودنش با طمأنینه ،آرام و آهسته با

به آنان اس��ت :از جمله روایات در این زمینه روایتی است که

او رفت��ار نمائی و نیز ش��أن و منزلت او را باال ببری ب)چون

در مس��تدرک الوسائل نقل شده اس��ت :از پيامبر(ص) درباره

پیش از تو در اسالم وارد شده بود او را اجالل كرده و بزرگ

حق پدر سؤال شد .جواب فرمود :مادامي كه زنده است از او

قدر ش��ماری ،در هنگام بگو مگ��و و مخاصمه او با تو ،کوتاه

فرمان بري .و در حق مادر فرمود :حق مادر تو اين اس��ت كه

بیایی و در هنگام راه رفتن از او پیش��ی نگیری و به او نسبت

بداني او تو را در دوران بارداري با خود حمل مي كرد .كاري

نادان��ی ندهی هر چند او با تو چنین رفتار کرده باش��د نیز از

كه هيچكس در حق ديگري انجام نمي دهد او از ثمره قلبش

جمله حق او بر تو آن است که او را ارجمند داشته آبروی او

به تو بخش��وده است بخشش��ي كه هيچكس در حق ديگري

را حف��ظ نمائی و اینها عالوه بر حق س��المندی به خاطر حق

نمي كند؛ او تو را با همه اعضا و جوارح از خطرات محفوظ

اسالم و حرمت اسالم است که بر عهده هر کسی تکلیف می

داشته ،دريغ نداشت كه خود گرسنه بماند ولي تو را غذا دهد؛

گذارد (.)11

خود تش��نه بماند ولي تو را س��يراب س��ازد؛ خود از پوشاك
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محروم بماند ولي تو را بپوش��اند ،خودرا در آفتاب نگهدارد و

ناراحتی فرمود او را در دوران جواني به كار وا داش��تيد تا پير

تو در سايه باشي ،از خواب محروم شود تا تو در بستر خواب

و از كار افتاده ش��د حال او را از حقش محروم س��اخته اید؟

آرام گيري -و او تو را از سرما و گرما محفوظ داشته است .تو

برايش از بيت المال مستمري دهيد (.)12

نميتواني شكر مادرت را بجا آوري و سپاسگزار او باشي مگر

از حديث مذكور چنين استنباط مي شود كه حكومت در

به كمك الهي و توفيق او ،اما حق پدرت آن اس��ت كه بداني

برابر س��المندان وظايف خاص��ي دارد و اين وظيفه نه از باب

او اصل و ريش��ه توست به خاطر نعمت پدر خداي را سپاس

ترح��م بلكه به آن دليل كه س��المند در دوره جواني به جامعه

گزار  .اگر او نبود تو به وجود نمي آمدي هر چيز شگفت در

خدمت كرده ذيحق ب��وده و در دورهي پيري كه دوران افول

وجود خود يافتي بدان كه پدرت اصل آن است (.)11

نيروي آدمي اس��ت به او بازگردانده مي شود .و اين از جمله
حقوق مسلم و شناخته ش��دهی سالمندان است که حاکميت

بحث

در جامعه اس�لامی بدون در نظر آوردن مذهب و گرايش��ات

از آيات و روايات ذكر شده مي توان چنين استنباط نمود:

فکری سالمند بايد بدان پايبند باشد.

حق والدين مس��لمان مومن همچون حق خداوند اس��ت .لذا

ج -اخالق و آداب سالمندي

كس��ي كه حق والدين را بجاي آورد حق خداوند را ادا كرده

الف -اخالق

اس��ت .والدين داراي حقوقي هستند كه به صرف پدر و مادر

توصيه و دستوراتي كه در آيات قرآن و روايات اسالمي

بودن براي آنها جاري ميش��ود و لذا در برابر این حقوق انجام

جهت تكريم و بزرگداش��ت سالمندان آمده است ما را متوجه

تكاليفي از طرف فرزندان الزم است ،شايد يكي از داليل مهم

امتي��ازات ف��راوان و گس��ترده آنان مي كند .به همان نس��بت

اي��ن حقوق براي والدين جايگاه تعليم و تربيتي آنان اس��ت.

مسئوليت آنان نيز سنگين است .ممكن است خطائي از جوان

يكي از حقوق ذكر شده در قرآن حق شكر است ،كه خداوند

س��ر زند كه قابل جبران و قابل گذش��ت باشد اما همان خطا

ش��کرگزاری از والدين را همراه ش��کرگزاری از خود آورده

از س��المندان توجيه پذير نباشد .در روايتي از امام صادق (ع)

اس��ت .از جمله حقوق ذكر ش��ده والدين��ي حق خاص مادر

ميخوانيم :چنانچه فردي اين س��ه ويژگي را نداش��ته باشد به

اس��ت كه به دليل بارداري و شير دادن براي او پديد مي آيد.

خير او اميدي نيست :كسي كه در نهان حضور خداوند را در

چنانك��ه در ب��اال خوانديم در متون دين��ي مراقبت اخالقي و

نظر نياورد در پيري مراقب رفتار خود نباش��د و از عيب خود

مهارتهاي رفتاري فرزند در قبال والدين داراي س��ير صعودي

حيا نكند (.)13

است به طوري كه در سنين سالمندي به باالترين حد ارتقا مي

نقش عبادت در سالمت روان سالمند

ياب��د چنانكه در فراز قرآني باال نوع مهارتهاي رفتاري ،كالمي

چن��ان که قران كريم آرامش پايدار را در گرو ياد خدا

و غير كالمي ويزهي دورهي س��المندي والدين توصيف و به

و پرستش او مي داند ،عبادت سالمند در تنهايي بهترين همراه

آن توصيه شده است.

اوس��ت ،عبادت سالمند به حدي ارزشمند است كه سبب می

حق سالمند بر حكومت

شود خداوند از ساير لغزشهاي او بگذرد .از امام جعفر صادق

در روايات اس�لامي براي همه س��المنداني كه در حوزه

(ع) نقل شده است :روز رستاخير پيري حاضر ميشود ،كتاب

حكوم��ت قرار دارند حقوقي بر عهده حاكم گذاش��ته ش��ده

اعمالش به او عرضه مي ش��ود و محتوايي آن جز بدي چيزي

اس��ت :در روايتي از امام عل��ي(ع) ميخوانيم :پي��ري نابينا و

نيس��ت و بر او س��خت مي آيد ،خطاب به پ��روردگار عرضه

مس��ن به تكدي مش��غول بود حضرت با ناراحتي پرسيد اين

م��ي دارد خداوندا! آيا من به دوزخ روم؟ خداوند جل جالله

كار چيس��ت؟ گفتند اي امير مومنان او نصراني اس��ت امام با

ميفرمايد اي پير ،من ش��رم دارم ت��و را عذاب كنم چرا كهدر
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دنيا مرا عبادت مي كردي ،بنده ام را به س��وي بهشت رهنمود

فرمود :موي س��پيد را ن َكنيد ( )13نیز ،امام علي (ع) چيدن مو

ش��ويد ( )6عبادت عاش��قانه اضطراب را دور و آرامش را به

را مجاز و كندن آن را ناپس��ند مي داشت ( .)13حفض اعور

ارمغان مي آورد اين گونه عبادت است كه در روايت از آن به

مي گويد :از امام صادق (ع) س��ؤال كردم آيا رنگ كردن موي

عنوان «رستگاري» ياد شده است ( .)7ذكر اين نكته مهم است

س��ر مستحب است و جزو سنت اسالمي محسوب مي شود؟

كه بدانيم در روايات اس�لامي عبادت ،داراي معاني گسترده

فرمود بلي (.)6

اي اس��ت ،انس با آفري��دگار در قال��ب آداب خاص عبادت

از احادي��ث و روايات ذكر ش��ده مي توان نتيجه گرفت:

اس��ت .در برخ��ي روايات هم برترين عب��ادت تفكر ،غلبه بر

شايسته نيست سالمندان مانند جوانان لباس بپوشند .پسنديده

عادتهاي ناپسند ،كسب دانش ،سكوت بموقع ،و...شمرده شده

اس��ت كه س��المند موهاي خ��ود را رنگ كند .وق��ار دوران

است(.)7

سالمندي را با بازي كردن وكندن موها ضايع نسازد.

سالمند و مراقبه نفس

د -رفتار با سالمند

پيامب��ر فرم��ود :اي چه��ل س��الهها! همانند محصولی

در قرآن و حديث توصيه هايي در مورد رفتار با سالمند

م��ي مانید كه درو كردنش نزدیك ش��ده! اي پنجاه س��اله ها!

ارائه ش��ده تا مس��لمانان براس��اس آنها رفتار خ��ود را تنظيم

ب��راي فردايتان چه آماده خواهيد كرد؟ اي ش��صت س��الهها!

نماين��د .اين توصيه ها نقش راهبردي داش��ته و جهت گيري

براي محاس��به رستاخيز آماده ش��ويد .اي هفتاد سالهها! هيچ

كلي رفتارآنان را نش��ان داده اس��ت .بنابراين روش��ها و فنون

عذري نداريد (پس اعمال نيك انجام دهيد و از رفتار خالف

برخورد با س��المند نيز بايستي براس��اس اين جهت گيري ها

ش��ان سالمندي برحذر باشید ( .)6در احاديث و روايات ذكر

طراحي و به كار گرفته شوند .راهبردهاي مطرح شده در رفتار

شده تو صيه شده است ،سالمندان مراقب رفتار خود باشند و

با س��المند براس��اس حقوق سالمند در س��ه حيطه اجتماعي،

نسبت به برطرف كردن عيب خود کوشا باشند .آغاز پيري كه

خانوادگي و حكومتي اس��ت كه قب� ً
لا در بخش حقوق مورد

با س��پيدي موي نمايان مي شود آغاز مراقبتهاي شديد معنوي

اش��اره قرار گرف��ت .در ق��رآن و حديث رفتار پس��ندیده با

است.

سالمند به طور كلي و رفتار پسندیده با والدين سالمند بهطور

ب)آداب

اختصاصي مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت .به عبارت ديگر در

منابع اس�لامي با توصيه هايي كاربردي ،ظاهر سالمند

منابع اس�لامي تأکید شده است ،عموم مردم با سالمند بايستي

را نيز آراس��ته مي س��ازد .رعايت اين توصيه ها ،وقار سالمند

به نرمي رفتار نمايند و از طرفي به فرزند در مورد حق والدين

را محف��وظ و بزرگي او را در ن��زد ديگران تثبيت مي كند ،از

و نح��وه رفتار با آنها به ویژه در هنگام پیری دس��توراتی مهم

جمله اين سفارش��ات آن است كه در پوشش ،نحوه راه رفتن،

ارائه ش��ده است .در اینجا ابتدا نحوه رفتار با سالمند و سپس

نشس��ت و برخاست و ...س��المند ،رعايت شئونات سالمندي

رفتار با والدين سالمند را بررسی خواهيم كرد.

را كرده و خود را ش��بيه جوانان نس��ازد .از ام��ام صادق (ع)

نحوه رفتار با سالمند

روايت ش��ده است كه فرمود :رس��ول خدا مردان را از اينكه

در قرآن و احاديث در نحوه رفتار با س��المند س��ه راهبرد

ش��بيه زنان لباس پوش��ند و زنان را از اينكه شبيه مردان لباس

اساس��ي مطرح شده است كه ش��امل توقير ،اجالل و تكريم

بپوش��ند منع مي ك��رد و نيز از آن حضرت روايت ش��ده که

است.

فرمود :بهترين جوانان كس��انياند كه خود را ش��بيه پيران قرار

اين س��ه راهبرد به نظر مي رس��د در عين آن كه مفاهيمي

دهند و بدترين پيران كس��انياند كه خود را شبيه جوانان قرار

نزدي��ك به هم دارند ،داراي تفاوتهاي معني داري هس��تند به

دهند ( .)12همچنین از رس��ول خدا (ص) روایت اس��ت که

همین سبب به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرند.

(مجله سالمندي ايران) ،سال چهارم ،شماره يازدهم ،بهار1388
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توقير

فرم��ود مي خواهيد بهترين ت��ان را معرفي نمايم؟ گفتند آري

ب��ا توج��ه به معناي لغ��وي «توقير» وقتي گفته مي ش��ود

اي رس��ول خدا ،فرمود :بزرگس��االنتان در صورتي كه داراي

س��المند را توقير كنيد يعني با طمأنينه ،آهستگي ،سنگيني و با

رأي مستقيم و درست باش��ند.از امام صادق (ع) روایت شده

حوصله با او رفتار نموده ،از ش��تاب زدگي ،تندي ،اضطراب

که فرمود :دو مرد نزد پیامبر آمدند ،یکی پیر و دیگری جوان

در رفتار با او پرهيز كنيد .در اين صورت رفتار احترام آميز و

جوان جلوتر از پیر لب به س��خن گش��ود .پیامبر خطاب به او

بزرگ شماري سالمند شكل مي گيرد .دراهميت توقير پيران،

دوب��ار فرم��ود ،اول پیر ،اول پیر ( .)10و نی��ز از آن حضرت

از امام حسن(ع) روايت شده است كه فرمود :پدرم در نزديك

روایت ش��ده که فرمود :برکت با بزرگساالن است ( .)10امام

وفات��ش به من فرمود به كودكان ترحم كن و بزرگس��االن را

ص��ادق فرمود :از مصادیق اجالل خداون��د اجالل مومنی پیر

توقيرنما( .)10همچنين در رواياتي ديگر مي خوانيم:رس��ول

است و هر کس مومنی را اکرام کند همانا خدای را اکرام کرد

خدا فرمود هر كس ،صاحب موي سفيد را كه در اسالم سپيد

و هر کس پیری را خوار کند قبل از مرگش خداوند کس��ی را

ش��ده توقير كند خداوند او را از رنج رس��تاخيز در امان دارد

مأمور می کند که او خوار س��ازد .بحث. :برای بزرگ شماری

( .)8ازام��ام صادق(ع) روايت ش��ده كه فرم��ود :پدر خود را

س��المند و تعظیم او مواردكاربردي زیراز حدیث استنباط مي

توقير كن عمر تو طوالني مي ش��ود مادر خ��ود را توقير كن

ش��ود :بدانید از موارد بزرگ شماری خداوند بزرگ شماری

فرزندان فرزندان خود را به چشم خواهي ديد (آنقدر عمرت

سالمند اس��ت .با او بگو مگو نکنید .در هنگام راه رفتن از او

طوالني مي ش��ود که نوه هاي خ��ود را خواهي ديد) .)10(.

پیش��ی نگیرید( .مگر در هنگام ش��ب که به خاطر تاریکی و

بحث  :در راهبرد توقير موارد زير قابل توجه اس��ت  -1 :در

خطرات احتمالی الزم اس��ت پیشآپیش او حرکت کرد .نسبت

برخ��ورد اجتماعي و رابطه بين فردي با يك س��المند ،ضعف

ناروا به او ندهید هر چند او با شما چنین کند..در هنگام ورود

قواي جسمي و حركتي او را در نظر گرفته ،شتاب و تندي در

او به مجلس جا برای او باز کنید.

فعاليت را ب��ر او تحميل نكنيد ،به عبارت ديگر ،خود را با او
منطبق سازيد نه او را با خود-2.در راه رفتن در روز پشت سر

 -3اکرام

اکرام در لغت از ریشه َک َرم مشتق می شود و کرم به معانی

او حركت كنيد و در ش��ب به دليل آن كه ممکن است مانعي

جوانمردی ،م��روت ،بزرگی ،اعطاء به س��هولت ،ارجمندی،

در مقابل و راه او باش��د با احت��رام در جلوي او قدم برداريد

عزیزی ،س��خاوت ،همت و ...آمده اس��ت .اکرام یعنی گرامی

ت��ا موانع احتمالی را از مقاب��ل او برداريد به عنوان نمونه در

داش��تن ،نواختن و بخش��ش کردن .با توجه ب��ه معانی لغوی

هنگام سوار ماشين شدن و پياده شدن ازخودرو با حوصله وبا

اکرام ،می توان نتیجه گرفت وقتی گفته می ش��ود س��المند را

ياري رساندن به او اجازه دهید به آرامي سواریا پياده شود-4.

اکرام نمایند یعنی او را نه تنها در ظاهر بزرگ شمارید بلکه او

در هنگام ورود س��المند به اطاق جاي مناسب را به او بدهيد

را عزیز و گرامی دارید و به س��هولت و احترام او را حمایت

كه بتواند به راحتي بنشيند و نياز به تغيير جا نداشته باشد.

نمائی��د و حریم او را در نظر آورده حفظ کنید ،آن چه مربوط

اجالل

به او و جزو حقوق او ش��مرده می ش��ود م��ورد تجاوز قرار

ب��ا توجه به معاني لغوي اجالل مي توان گفت منظور از

نگیرد.در روایات اسالمی در اهمیت اکرام سالمند می خوانیم

اجالل سالمند ،بزرگ دانستن ،تعظيم ،و همچنين فراهم كردن

هیچ جوانی س��المندی را به خاطر کبر س��ن او را اکرام نکرد

زمينه آرامش اوست .از پيامبر نقل شده است كه فرمود مشايخ

مگ��ر آنکه خداون��د در زمان پیری او کس��ی را بر می گزیند

زا تبجيل كنيد ،تبجيل مش��ايخ ،نمون��ه اي از اجالل خداوند

که او را اکرام کند ( .)14در روایت دیگری آمده اس��ت:امام

عزوجل اس��ت هر كس آنان را اجالل نكند از ما نيست پيامبر

رضا(ع) فرمود :بزرگس��االنتان را تعظیم کنید ،صله رحم کنید
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و بهترین صله رحم آن اس��ت که از آزار دادن آنان خودداری

اس��ت .این لغت مج��ازا ً به معنی خیر و احس��ان به کار رفته

کنید ( .)14دس��توراتي كه در حدیث برای اکرام سالمند ذکر

اس��تّ .بر در مقابل کلمه حقوق والدین نیز ذکر ش��ده است.

ش��ده عبارت است از :حرمت او را نگه دارید ..بی توجهی یا
ک��م توجهی ب��ه او نکنید .او را مورد تمس��خر و تحقیر قرار

در ق��رآن و حدیث ّبر همردیف مفاهیمی چون تقوی ،صدق،

قسط و احسان و در مقابل مفاهیمی چون اثم ،عدوان ،عصیان،

ندهید .در یاری دادن و بزرگ شماری او با حالتی بزرگوارانه

«بر» یعنی راس��تی و درستی و
فجور ،ش��قی و...آمده اس��تّ .

و عزتمندانه اقدام كنيد.
نحوه رفتار با والدین سالمند
بخش مهمی از نحوه رفتار با س��المند در منابع دینی در

نیکی در اعتقاد ،رفتار و اخالق .با ّبر رفتار کردن یعنی زورگو

نبودن ،عصیانگری نکردن ،شقاوت نداشتن ،دشمنی نورزیدن
(ب��ر یا رفتار کردن
و انف��اق کردن از آنچه که دوس��ت داريد
ّ

ارتباط با سفارش��اتی است که در مورد والدین شده است .به

ب��ا نیکویی هم��راه صداقت و بدون حرم��ت ،حب و بغض،

عبارت دیگر ،سهم فرزندان در سالمت روان سالمندان ،بسیار

سرکشی ،زورگویی و شقاوت).

برجس��ته و بزرگ اس��ت .به طوری که افزون بر توصیه های

در قرآن و حدیث س��فارش شده که با والدین با شیوه بر

همگانی قرآن و حدیث در نحوه رفتار با س��المند ،فرزندان به

رفتار کنید و در مقابل آنها عصیانگری و زورگویی نکنید .این

واسطهی حق والدین بایس��تی از راهبردها و روشهای دیگر

سفارش صریح را قرآن یک بار زمانی که به توصیف حضرت

نیز استفاده كنند .این راهبردها شامل رفتار همراه با ّبر ،احسان

یحی��ی می پردازد بازگو می کند»:پیامبری بواقع پرهیزگار بود

و ش��کر اس��ت .رويكرد اسالم در بهداش��ت روان سالمند به

نسبت به پدر و مادرش مهربان بود و به تکلیف خود نسبت به

خانواده و نيز ش��خص سالمند نقشي مهم واگذار ميكند يكي

آنان عمل می کرد و مستکبر و عصیانگر نبود» ( .)5در روایات

از روش هاي اس�لام در اجراي فنون مورد نظرو عملي كردن

و احادیث اس�لامی در تبیین این راهبرد قرآنی و تأکید بر آن

آن به��ره گيري از عواطف حاكم بر والدين وفرزندان اس��ت،

مطالب بس��یاری بیان شده که در زیر به آنها اشاره میشود :در

در اين مبحث ،هر جا س��خن از والدين اس��ت به طريق اولي

روضه الواعظین از پیامبر نقل ش��ده که فرمود :از امتم کسانی

والدين س��المند را شامل مي شود،واين قياس اولويت از آيه

ک��ه هم اکنون حضور دارند و آنان ک��ه در آینده خواهند آمد

23سوره ي اس��را استنبا ط مي شود.در اين آيه نخست حكم

و کس��انی که در اصالب مردان و ارحام زنان هس��تند تا روز

به احسان پدر ومادرشده ودرباره ي دوره سالمندي به جزئي

رس��تاخیز همه و همه را س��فارش می کنم که به پدر و مادر

ترين رفتاري كه ممكن است آنان را برنجاند اشاره شده است

خویش نیک��ی کنند ( .)10در كتاب محاس��ن از امام باقر(ع)

وآن مواظبت بر اين مهم اس��ت كه قبل ازاداي س��خن باآنان

روایت کرده اس��ت :نیکی به پدر و مادر و صله رحم ،حساب

چهره در هم نباش��د بلكه با چهره ي گش��اده با آنان س��خن

رستاخیز را آسان می کند و آن حضرت آیه :والذین یصلون ما

بگويدتا مبادا آزرده خاطر شوند.

ام��راهلل به أن یوصل ،را تالوت فرمود .)10 (.در فقه الرضا(ع)

ّ -1بر  :یکی از راهبردهای قرآن و حدیث در نحوه رفتار

با والدین ،راهبرد ّبر اس��ت.بديهي اس��ت مصداق كامل ّبر در
آيات وروايات ّبر ونيكي كردن به والدين سالمند است  .قرآن

در مورد حضرت یحیی می فرماید :نس��بت به پدر و مادرش

آمده است :بر تو باد که مطیع پدرت باشی و به او نیکی کنی،
در مقابل��ش متواضع و افتاده باش��ی او را بزرگ داری ،و نیز
اکرام��ش کنی .می بینی ک��ه خداوندحق خود را با حق پدر و
مادر قرین ساخته و فرموده است :شکر مرا به جای آور و نیز

مهربان بود و به تکلیف خود نس��بت به آنان عمل می کرد و

ش��کر پدر و مادرت را چه بازگش��ت شما به سوی من است

«بر» در لغت به معنای راس��ت
متکب��ر و عصیانگ��ر نبود (ّ .)5

( .)10امام صادق(ع) :شخصی نزد پیامبر آمد و از آن حضرت

گفتن ،کس��ی را گرامی داش��تن  ،نیکوکاری ،نیکی و بخشش

سؤال کرد ای رس��ول خدا! به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود به
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م��ادرت .دوباره س��ؤال کرد :فرمود به مادر خ��ود و برای بار

وی��ژه ای برخوردار اس��ت ،به طوري که بخش��ی از آیات و

سوم نیز س��ؤال را تکرار کرد فرمود به مادر .آنگاه سؤال کرد

احادیث اس�لامی به اهمیت این مسئله اختصاص دارد».بگو:

پس از مادر به چه کس��ی نیکی کنم فرمود به پدر خود (.)12

بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر ش��ما حرام کرده برای ش��ما

قط��ب راوندی از پیامبر(ص) نقل می کند که فرمود :هر کس

بخوانم :چیزی را با او ش��ریک ق��رار مدهید و به پدر و مادر

دوس��ت دارد که عمرش از همه طوالنی تر ش��ود به والدین

احس��ان کنی��د» (.)5حضرت رس��ول (ص) فرم��ود :بهترین

خود نیکی کند و صله رحم نماید و نسبت به همسایه احسان

کس��ب آن اس��ت که انس��ان پدر و مادر خویش را به دست

نماید (.)10

آورد و بهترین خدمت خدمت به آنان است ،بهترین بخشش،

 -2احس��ان یکی از راهبردهای اساس��ی رفتار با والدین
در قرآن و حدیث ،راهبرد احس��ان اس��ت .احسان در لغت به

بخشش به آنان است بهترین آسایش آن است که در کنار آنان
استراحت نمایی (.)10

معنی :خوبی ،نیکی ،نیکوکاری ،بخشش ،انعام ،نیکویی کردن

در موضوع احس��ان والدين ،جايگاه مادر مخصوص

و نیکویی گفتن اس��ت ( .)15احس��ان در ق��رآن و حدیث به

وويژه است.به طوري كه در احسان به والدين احسان به مادر

معن��ی نیکویی کردن در گفتار ،رفتار ،افکار ،آداب اجتماعی و

مقدم بر احس��ان به پدر است.اين تأكيد رادر قرآن مي توان از

حل اختالفات اس��ت .همانگونه که مالحظه می شود معنای

آن جا اس��تنباط نمود كه پس از توصيه احسان به والدين،ادله

احسان و « ّبر»(که پيش تر توضیح داده شد) بسیار نزدیک به

احسان به مادر را مورد اشاره قرارداده است.ضمن آن كه چنين

هم می باشد به گونه ای که جدا کردن آنها دشوار می نماید،
ضمن آن که نمی توان جدایی آنها را از نظر دورداشت ،لیکن

برداش��تي در احاديث به تصريح ووضوح مطرح شده است .
«بر»به والدين قب ً
ال اش��اره گرديد».و
همان طور ك��ه در مورد ّ

ب��ه دلیل ع��دم مرزبندی دقیق معنایی بین ای��ن دو میتوان هر

انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم.

دو را بیانگر یک موضوع دانس��ت.در قرآن کریم توصیه شده

مادرش با تحمل رنج اورا باردار ش��د و با تحمل رنج او را به

که مس��لمانان به احس��ان و عدل رفتار کنند:خداوند به عدل

دنيا آورد .و بار برداش��تن و از ش��ير گرفتن او سي ماه است،

و احس��ان فرمان م��ی دهد ( )5یکی از جه��ت گیرهای کلی

تا آن گاه كه به رش��د كامل خود برسد و به چهل سال برسد،

و اصل��ی قرآن در روابط با والدین احس��ان کردن و به نیکی

م��ي گويد« :پروردگارا ،بر دلم بيفكن تا نعمتي را كه به من و

رفتار کردن با آنان اس��ت ».و انسان را سفارش کردیم به پدر

پدر و مادرم ارزاني داش��ته اي سپاس گویم و كار شايسته اي

و م��ادر خود نیکی کند»( »)5و به پدر و مادر [خود] احس��ان

انجام دهم كه آن را خوش داري ،و فرزندانم را برايم شايسته

کنید» ( .)5ق��رآن کریم از زبان فرزندان یعقوب بیان می کند

گردان؛ در حقيقت ،من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان

 :گفتند« :ای عزیز ،او پدری پیر و س��الخورده دارد؛ بنابراین

پذيرانم» ( .)5و نیز در روایات آمده است :

یک��ی از ما را به ج��ای او بگیر ،که ما تو را از نیکوکاران می

قط��ب راوندی در ل��ب اللب��اب از پيامب��ر روايت كرده

بینیم» ( .)5در روایت آمده است :ابی بصیر از امام باقر یا امام

اس��ت زير پاي مادران گلستاني از گلس��تانهاي بهشت است

صادق نقل می کند که نزد امام س��خن از پدر و مادر به میان

و فرمود:هر گاه به نماز مس��تحبي مش��غول هستي اگر پدرت

آمد آن حضرت فرمود :آن دو کس��انی هستند که خداوند در

ت��و را صدا زد نماز خود را قط��ع نكن ولي اگر مادرت تو را

م��ورد آنان فرمود :خدا حکم کرد که جز او را نپرس��تید و به

صدا زد نماز مستحبي خود را قطع كن (.)10در عوالي الاللي

والدین نیکی کنید(.)10

آمده اس��ت :از رسول خدا (ص) در مورد حق پدر سؤال شد

اهمیت احسان

حضرت پاس��خ فرمود :تا زنده است مطيع او باشي وگفته شد

در اس�لام احس��ان کردن به والدین از اهمیت و جایگاه

حق مادر چيست؟ فرمود :هيهات،هيهات اگر چنانچه به عدد
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ريگه��اي بيابان و قطرات باران در هم��ه ايام دهردر مقابل او

آنان بگس��تر و بگو پ��روردگارا ،آن دو را رحمت كن چنانچه

بايس��تي با یک روز كه دردوران ب��ار داري فرزند را جابهجا

مرا در خردي پروردند ( )5چنانکه مالحظه می ش��ودقرآن از

كرده است برابري نمي كند (.)10

جمله مصادیق احسان به والدین سالمندراگفتار مناسب با آنان

يكي از نمونه هاي عملي احس��ان به والدين س��المند را

تواضع وف��رو تنی با آنان وهمچنین دعا نمودن براي ایش��ان

م��ي توان در روايت زير مش��اهده ك��رد :در كتاب االخالق

دانسته است .در اینجا به نمونه هایی از شیوهاي بر و احسان

ابوالقاسم كوفي آمده است:مردي به رسول خدا گفت مادرم به

اشاره میشود :

س��ن پيري رسيده و هم اكنون در نزد من است او را بر دوش

الف -رفتار معروف و مناسب با والدين:

گرفت��ه  ،جا به جا مي كنم از در آمد خود او را غذا مي دهم،

رفتار معروف رفتاري اس��ت كه بين عقال و خردمندان

با دس��ت خود س��ر و صورت او را پاك مي كنم با اين حال

جامعه به نيكي ش��ناخته ش��ده و آنرا تمجيد می کنند  .قرآن

خجالت مي كش��م مستقيم به چشم او نگاه كنم به خاطر اين

توصيه نم��وده فرزندان با والدين رفتاري مناس��ب(معروف)

كه او در نزدم بزرگ اس��ت آيا حق او را اداكرده ام؟ حضرت

داش��ته باشند حتي اگر والدين رفتاري نامناسب داشتند و اگر

پاس��خ داد نه چرا كه رحم او ظرف نگهداري تو بود پستانش

تو را وادارند تا درباره چيزي كه تو را بدان دانش��ي نيست به

س��يراب كننده تو؛ قدم او راهنماي تو ودس��تش محافظ تو و

من ش��رك ورزي ،از آنان فرمان مبر [ولي] در دنيا به خوبي با

دامن او نگاهدار تو با اين همه رنج آرزو داشت مبادا به حيات

آنان معاش��رت كن و راه كس��ي را پيروي كن كه توبه كنان به

و زندگي تو خد شهاي وارد شود ولي تو با اين زحماتي که

س��وي من باز مي گردد؛ و [سرانجام] بازگشت شما به سوي

مي كش��ي باز در دل آرزو داري كه مادرت زودتر بميرد تا از

من اس��ت ،و از [حقيق��ت] آنچه انجام مي داديد ش��ما را با

رنج رها شود (.)10

خبر خواهم كرد (.)5معمر م��ي گويد به امام رضا(ع) عرض

« شيوه هاي احسان و بر»

ك��ردم :چگونه براي پدر و مادرم دعا كنم و حال آنكه دوران

«بر» و احسان به والدين ،دو اصل راهبردی هستند که در

حياتشان حق را نمي شناختند ،فرمود:براي آن دو دعا كن ،از

قرآن و روایات ش��يوه هایي برای اعمال و اجرای آن دو ذکر

ط��رف آنان مالي را صدقه ده و اگر چنانچه زنده اند و حق را

ش��ده است .از جمله این ش��يوه ها مي توان به رفتار مناسب

نمي شناسند با آن دو مدارا كن ،چنانچه پيامبر فرمود :خداوند

و معروف ،دعا در ح��ق والدين،تواضع،برخوردكريمانه،صله

مرا براي رحمت فرستاده اس��ت و نه براي عقوق(والدين) و

رحم ،نفقه دادن يا كمك مالي وآزارنرس��اندن و فرمانبرداری

آزردن آنان(. )10

از آنان اشاره كرد.

ب -گفتار كريمانه:

اين كه دو واژه ي احس��ان و» ب��ر» را با هم ذكر كرديم

يكي ديگر از ش��يوه هاي ذكر ش��ده در رفت��ار با والدين

از آن جهت اس��ت كه مرز معنايي اين دو بسیار نزديك به هم

گفتار كريمانه اس��ت.گفتار كريمانه گفتاری است که توأم با

اس��ت به طوری که در بيشتر مواقع هر دو يك معنارا در ذهن

عزت،ارجمندي(گرامي داشتن) ورعایت عزت مخاطب باشد

تداعي مي كنند درزمینه احس��ان ب��ه والدین ،به خصوص در

.ق��رآن کری��م در این باره چنین می فرمای��د »:و پروردگار تو

دوران سالخوردگی درقران کریم آمده است »:و پروردگار تو

مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر[خود] احسان

مقرر كرد كه جز او را مپرس��تيد و به پدرومادر [خود] احسان

كنيد .اگر يكي از آن دو يا هر دو ،در كنار تو به س��الخوردگي

كنيد .اگر يكي از آن دو يا هر دو ،در كنار تو به س��الخوردگي

رس��يدند به آنها [حتي] اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با

رس��يدند به آنها حتي «اوف» مگو و ب��ه آنان پرخاش مكن و

آنها سخني شايسته بگوي» (.)5

با آنها س��خني شايس��ته بگوي .و از مهرباني،ب��ال فروتني بر
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ج -رفتار متواضعانه:

نمونه اي برجسته از تقواي ارحام محسوب مي شود .در قرآن

يكي از ش��يوه هاي رفتار با والدين در قرآن ،رفتاری توأم

م��ي خوانيم»:چون پ��در و مادر يا يكي از آنها به س��ن پيري

با تواضع اس��ت .قرآن از اين شيوه به خفض جناح يعني بال

رس��يدند آنان را از خود دور مك��ن»( .)5در روايتي از پيامبر

گس��تردن تعبیر نموده است .خفض به معني بلند نكردن آواز،

معناي آيه فوق به طور واضح تبيين ش��ده است :پيامبر فرمود:

ن��رم رفتن ،پايي��ن آوردن ،فرو نهادن ( .)15دس��تور قرآن آن

برگزيدگان شما خردمنداناند .سؤال شد خردمندان چه كساني

اس��ت که فرزندان با والدين بايستي رفتاري همراه با فروتنی

هستند فرمود آنان كساني اند كه داراي اخالق نيك و انديشه

و تواضع داش��ته باش��ند ».و پروردگارا تو مقرر كرد كه جز او

استوار هس��تند با مادران و پدران صله رحم مي كنند ،نسبت

را مپرس��تيد و به پدر و مادر[خود] احس��ان كنيد .اگر يكي از

به همس��ايگان و يتيمان متعهد هس��تند ،مس��تمندان را اطعام

آن دو و يا هر دو ،در كنار تو به س��الخوردگي رسيدند به آنها

مي كنند« ،جلوتر از ديگران» س�لام را آش��كارا بيان مي كنند،

[حت��ي] «اوف» مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها س��خني

آن��گاه كه ديگران در خوابند اينان ب��ه نماز مي پردازند (.)12

شايس��ته بگوي .و از سر مهرباني بال فروتني بر آنان بگستر و

همچنينرفت و آمد با والدي��ن در احاديث و روايات با تأكيد

بگ��و« :پروردگارا ،آن دو را رحمت كن چنانچه مرا در خردي

مورد س��فارش قرار گرفته است :در عوالي الالئي آمده است:

پروردند.)5( »».

مردي گفت اي رس��ول خ��دا با تو بيعت م��ي كنم چه براي

و نیز در روایات می خوانیم :

هجرت و چه جهاد آماده��ام حضرت فرمود آيا هيچكدام از

ابراهيم بن ش��عيب مي گويد به امام ص��ادق گفتم :پدرم

والدینت در حياتند؟ عرض كرد بلي ،هر دو زنده اند .حضرت

به س��ختي پير شده و ناتوان اس��ت او را براي قضاي حاجت

فرمود فرصت را غنيمت شمر و از خداي پاداش گير باز گرد

ب��دوش مي گيرم حض��رت فرمود :به اي��ن كار ادامه ده و با

به س��وي پدر و مادرت همنشين خوبي براي آنان باش تا نزد

دس��ت خود در دهانش غذا بگذار -اين عمل فرداي رستاخيز

خداوند مأجور باش��ي( .)10از پيامبر اكرم نقل شده است كه

براي تو سپر و محافظ قرار مي گيرد ( )10از حضرت امير(ع)

فرمود كس��ي كه اميد دارد از عمري طوالني برخوردار ش��ده

نقل شده است :به احترام پدر و معلم خود به پا خير هر چند

مبسوط الرزق شود پيوند خود را با پدر و مادر و ارحام خود

امير باشي(.)10

پيوسته دارد(.)10

د -صله رحم يا رفت و آمد با والدين
يكي از ش��يوه هاي ذكر ش��ده در منابع ديني در رفتار با
والدين رفت و آمد كردن با آنان است .اين شيوه كه بر گرفته
از يك ش��يوه كلي رفت و آمد با نزديكان و خويشان است با

بخش دیگری از روایات به پیامدهای ناگوار قطع رابطه با
خويشان و به خصوص پدر و مادر مسن اشاره دارد.
امام علي(ع) :قطع رابطه با خويش��ان نزديك بس��ياري از
نكبتها را در پي خواهد داشت(.)7

تأكيد بيش��تر در مورد والدين س��فارش شده است .به طوري

ه -نفقه دادن

كه اگر اختالف عقیده هم بین والدین و فرزندان وجود داشته

يكي ديگر از ش��يوه ه��اي رفتار با والدي��ن نفقه دادن يا

باش��د رفت و آمد خود ب��ا والدين را قطع ننمایند.در اهميت

قرار دادن س��هم مالي براي آنان اس��ت .اين ش��يوه كه در فقه

ارحام(خويش��ان نزديك) كه پدر و م��ادر از مصاديق بارز آن

اس�لامي جنبه واجب دارد در قرآن و حديث مورد سفارش و

ش��مرده مي شود  ،در قرآن مي خوانيم».:پاس حرمت خدائي

تأكي��د قرار گرفته و بر فرزندان الزم اس��ت كه پدر و مادر را

را که يكديگر را به او سوگند مي دهيد بداريد و پاس حرمت

از جنب��ه مالي حمایت نماین��د .در قرآن مي خوانيم :از تو مي

ارحام را هم نگهداريد ( .)5پيوند با خويش��ان نزديك كه پدر

پرس��ند«:چه چيزي انفاق كنند [و به چه كسي بدهند]؟» بگو:

و مادر به ويژه در س��نين بزرگسالي از مصاديق بارز آن است

«ه��ر مالي انف��اق كنيد ،به پدر و م��ادر و نزديكان و يتيمان و
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مس��كينان و به در راه مانده تعلق دارد ،و هر گونه نيكي كنيد

س��فارش كرديم که شكرگزار خداي و ش��كرگزار والدينش

البته خدا به آن داناس��ت» ( .)5در روایات نیز آمده اس��ت :از

باشد مادرش او را به سختي در دوران بارداري حمل مي كرد

رس��ول خدا نقل شده اس��ت كه فرمود :آيا مي دانيد چه نفقه

و نيز در دوران دو ساله شيرخوارگي سختي هاي فرزند را به

اي در راه خدا برترين نفقه ها اس��ت؟ گفتند خدا و رس��ول

جان خريد» (.)5

او داناترن��د؟ فرمود نفق��ه اي كه فرزند بر پ��در و مادر خود

شكر والدين شكر خداست چون منتهي به سفارش و امر

مي دهد( .)10اين نكته به خوبي روش��ن است كه والدين در

خداي تعالي اس��ت پس شكر پدر و مادر عبادت خدا و شكر

س��الهاي توانمندي كمتر به كمك مالي فرزند نياز دارند بلكه

اوست ،قرآن در آيه  15سوره لقمان از فرزندان خواسته است

در دوره ه��اي پيري كه توانايي كس��ب وكار آنان كاهش مي

ب��ا پدر و م��ادر خود به طور پس��نديده و متعارف مصاحبت

يابد بلكه ناتوان مي شوندفقه اسالمي نفقه آنان را بر عهده ي

كنند .در روايات اس�لامي نيز اهميت سپاسگزاري از والدين

فر زندان گذاشته است.

گوشزد شده اس��ت ،از جمله در فقه الرضا(ع) آمده است»:بر

اداي حقوق مالي والدين از مصاديق صله رحم نيز هست

تو باد كه مطيع پدرت باش��ي و به او نيكي كني و در مقابلش

علي(ع)فرمود :چون خداوند مالي را نصيب كسي فرمود بايد

متواضع و افتاده باش��ي ،او را بزرگ داري ،و نيز اكرامش كني

با آن مال صله رحم به جاي آورد (.)16

ميبيني كه خداوند حق خود را با حق پدر و مادر قرين ساخته

و -دعا كردن

و فرموده اس��ت :ش��كر مرا به جاي آورد و نيز ش��كر پدر و

از جمله ش��يوه هاي احس��ان به والدين ،دعا كردن براي

مادرت را چه بازگش��ت ش��ما به س��وي من است» ( .)17از

والدي��ن اس��ت .دعا يعني گفتگ��وي با خ��دا ،در اين گفتگو

مباحث ب��اال ميتوان نتيجه گرفت :همانگونه كه ش��كرگزاري

فرزن��دان با يادآوري زحمات  ,رنج ه��ا و حقوق والدين از

از خداون��د به خاطر نعمت هاي او بر بندگان واجب اس��ت.

خدا براي آنهارحمت مي طلبند و براي آنان طلب بخشش مي

شكرگزاري از پدر و مادر به خاطر انعام به فرزندان نيز واجب

نمايند .در اینجا به نمونه هایی از آیات قرآن که در این زمینه

اس��ت ،فرزندان همه هس��تي خود را مديون والدين ميباشند.

آمده اس��ت اشاره می شود« :پروردگارا ! روزي كه حساب بر

شكرگزاري و سپاسگزاري در دو مرحله زباني و عملي است،

پا مي ش��ود ،بر من و پدر و مادرم و بر مومنان ببخشاي» (.)5

در مرحل��ه زباني فرزندان همواره از پدر و مادر به خاطر بذل

«پروردگارا ،بر دلم بيفكن تا نعمتي را كه به من و پدر و مادرم

توجه��ات آنان در طول زندگي تش��كر مي كنن��د ،در مرحله

ارزاني داش��ته اي س��پاس گویم و كار شايسته اي انجام دهم

عملي نيز اطاعت از دستورات پدر و مادر جز در مواردي كه

كه آن را خوش داري ،و فرزندانم را برايم شايسته گردان؛ در

به طور اس��تثناء به امور غير ش��رعي امر نمايند واجب است ،

حقيق��ت ،من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان پذيرانم»

همان طو ر كه در مباحث گذش��ته روشن شد در متون اسالم

(.)5

هر جا از والدين ياد شده وبه فرزندان توصيه شده است تا با

 -3شكر گزاري

مهارتهاي عملي و كالمي سالمت روان آنان را تضمين نمايند

در لغت ش��كر به معني س��پاس داشتن و ثناي نيكو گفتن

به طريق اولي والدين سالمند را شامل مي شود .و اين نكته در

خ��داي و ب��ه ج��اي آوردن آن چه را كه خ��دای( از اطاعت

مبحث نحوهي رفتار با والدين سالمندروشنتر بيان شد.

و ت��رك معصيت) واجب گردانيده  ،و ني��ز ثنا گفتن منعم به
سبب حصول نعمت از او ،و همچنين توصيف شيء به نيكي،
آمده اس��ت ( .)15در قرآن هم رديف شكر گزاري از خداوند
به ش��كر گزاري والدين نيز س��فارش شده است« :و به انسان

نتيجه گيري

از آن چه گذشت مي توان نتيجه گرفت :سالمنددرمنظرقرآن

وروايات اسالمي ازسه جنبه قابل مطالعه وتوجه است:

(مجله سالمندي ايران) ،سال چهارم ،شماره يازدهم ،بهار1388
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 -1سالمند ازنگاه عموم مردم

باتوجه باچنين حقي است كه بايستي هنگام بگوومگوومجادله

-2سالمند ازنگاه حكومت

با اوكوتاه آينددرهنگام راه رفتن ازاو پيشي نگيرندبه او نسبت

 -3سالمند ازنگاه نقش والديني آنان

ناداني ندهند هرچند او چنين رفتار كند .

سالمند ازنگاه عموم مردم

حق ديگري كه براس��اس حديث امام سجاد (ع)مي توان

درقرآن و احاديث مهمترين ويژگي سنين سالمندي ضعف

براي س��المندلحاظ كرد حق اكرام س��المند است ،با توجه به

وسس��تي اوشمرده شده است واين كه قواي بدني وبه تبع آن

معانی لغوی اکرام نتيجه گرفتيم وقتي گفته مي شود سالمند را

رواني او روبه ضعف مي رود تاجايي كه نس��يان و فراموشي

اکرام نمايند يعني او را نه تنها در ظاهر بزرگ شماريد بلکه او

فرد سالمند را فرا مي گيرد  .به دنبال چنين تحول جسماني‘

را عزيز و گرامي داريد و به س��هولت و احترام او را حمايت

رواني اس��ت كه س��المند داراي حقوق ويژه اي مي شود كه

نمائيد و حريم او را در نظر آورده حفظ کنيد آن چه مربوط به

الزم اس��ت به آن توجه شود .يكي ازحقوق مسلم سالمندي

او و جزو حقوق او شمرده مي شود مورد تجاوز قرار نگيرد.

توقير كردن اوبه خاطرس��ن اوست .توقير كه در ترجمه هاي

سالمندي و وظيفه حاكمان

معمول بعنوان بزرگداشت بكاررفته؛ معناي گسترده تري دارد

حاكمان دربرابرس��المندان نيز وظايف��ي دارند كه بر آنان

‘ توقير از ريشه و قربه معناي سنگيني و طمانينه است ازهمين

فرض اس��ت به آن توجه ك��رده ودر انجام آن كوتاهي نكنند

لغت كلمه وقارمش��تق ش��ده كه به معن��اي طمأنينه وحركت

.ازجمله حقوق سالمند برحاكم آن است كه او را مورد حمايت

همراه بايك نوع سنگيني است .بااين معنا ؛توقير سالمند يعني

ا جتماعي‘معنوي ومادي قراردهد چراكه سالمند تاجوان بوده

باس��نگيني و باحركت آرام بايستي با س��المند برخورد كنيد.

جامع��ه وحكومت ازاو بهره ب��رداري كرده اند وحال كه روبه

به عبارت ديگرس��نين س��المندي كه همراه باضعف جسماني

ضع��ف وسس��تي نهاده بر حاك��م وجامعه فرض اس��ت كه

و رواني است برس��رعت‘ حركت‘ فعاليت‘ سرعت پردازش

براي جبران تالش هائ��ي كه درجواني انجام داده اقدام كنند‘

اطالعات وس��رعت صحبت كردن س��المند اثرمي گذارد لذا

ازچنين نگاهي مي توان نتيجه گرفت نيازهاي روزمره سالمند

برديگ��ران الزم اس��ت كه اي��ن محدويت وكن��دي رادرنظر

ازقبيل ايجاد مراكز خدمت رس��اني س��المند ان براي حضور

داش��ته وس��المند را با تعجيل وش��تاب فرا نخوانند‘ براساس

مراقبين ازس��المند درس��نين ناتواني ونيز جهت انزوازدائي از

اين اصل الزم اس��ت :س��المند رابا ويژگي ضعف س��المندي

آنان اقدامات��ي در خور انجام دهند.حاكم��ان هرچه خدمات

اش مدنظر ق��رار دهند دربرخورد باس��المند خود راهم نيرو

؛اجتماعي ؛معنوي ومادي به سالمند راگسترش دهند ؛به انجام

و درحدت��وان اوقلمدادكرده وازس��رعت حركت��ي ؛ رفتاري

تعهدي كه درس��خن امام علي (ع)درزمينه حقوق س��المندان

(كالمي وغيركالمي)خودبكاهند اورابخاطر ضعف وسس��تي

آمده اس��ت نزديكتر ش��ده اند.ام��ام علي:ازيتيمان خردس��ال

طبيع��ي اش مورد س��رزنش‘تحقير ‘وعيب جويي قرارندهند

وپيران س��الخورده كه راه چاره اي ندارندودس��ت نياز برنمي

 .اونيازمن��د حمايت عاطفي ؛ اجتماعي ورواني اس��ت چراكه

دارند پيوس��ته دلجويي كن كه اين مسئوليتي سنگين بردوش

ضعف جسماني حمايت ازاوراضروري كرده است ‘بنابراين
الزم است چترحمايت خود رادرابعادفوق برسالمند بگسترند.

زمامداران اس��ت ؛ گرچه حق تمام ٌاس��نگين اس��ت اماخداآن

رابرمردمي آسان مي سازد كه آخرت طلبند (.)16

ازجمله حقوق ديگر س��المند ازنگاه عموم مردم كه درحديث

سالمند از نگاه نقش والديني

ذكرشده اجالل سالمند يابزرگ شمردن اودرظاهراست .بزرگي

پدر و مادرچه سالمند چه غيرسالمند داراي حقوقي هستند

به خاطر طول عمر وتجربه اش درزندگي وبه خصوص تقدم

كه برفرزندان فرض اس��ت براداي آن همت گذارند .حقوقي

اودر آگاهيها واعتقادات اسالمي قابل احترام وبزرگداشت است

ك��ه اين حق بصرف پدرومادر ش��دن پدي��د ميآيد به طوري
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ك��ه درقرآن حق پدرومادر راب��ه دنبال حق خداوند قرارداده ؛

كريمان��ه وگفتاربزرگوارنه بگويد براي آنان دعا نمايد؛ نهايت

تااهميت حق آنان راگوشزد نمايد .در روايات اسالمي نسبت

تواضع وفروتني رانس��بت به آنان رعايت نمايد جزبه رحمت

به احس��ان وبروالدين توصيههاي جدي ش��ده است .احسان

ورأفت به آنان نظر ميندازد .صدا ودست او باالي صدا ودست

ب��ه پدر و مادر آن اس��ت كه فرزند به خوب��ي باحالي خوش

آن��ان برنخاهد ؛ جلوترازآنان منش��يند و خ��ود رابرآنان مقدم

و باصبر وحوصله باآنان نشس��ت و برخاست كرده باكسالت

ننمايد .

وچهره درهم باآنان روبه رونشودوهرچه نياز داشته باشند قبل
از آن كه وادارشوند ازفرزندتقاضاودرخواست كنند براي آنان

تشكر و قدرداني

فراهم آورد .هروقت ديدنش��ان مي رود بادست پر برود‘ اگر

در پايان از مركز تحقيقات س��المندي ايران دانشگاه علوم

يكي ازآنان ياه��ردوي آن��ان پيربودنددرصورتي كه به خاطر

بهزيستي وتوانبخشي به خاطر حمايت ونيز از دفتر مطالعات

پيري ؛ ضعف وك��م حوصلگي فرزندراناراحت ودلتنگ كنند

اس�لامي در بهداش��ت روان انستيتو روان پزش��كي تهران به

به آنان” اف» نگويد؛حتي اگر به ش��ديدترين صورت بافرزند

خاطر ايجاد فضاي كار و از سركار خانم زهرا خلفي به خاطر

رفتار كنندصداي خودرا درمقابل آنان بلند ننمايد ؛باآنان سخن

حروف چيني و صفحه آرايي قدر داني مي نماييم.
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