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تکریم سالمندان در آموزههای دینی
*

حجتاالسالم والمسلمین مسعودحكیمیاز


مقدمه

َ
َ
سالمندی ،یکی از مراحل عمر انسان است که قرآن کریم از آن با واژ ان «شیب ،شیخِ ،ک َبر،
َ
ارذل ُ
الع ُمرَ ،و َهن العظم» یاد میکند .خداوند در قرآن کریم 1در ترسیم خاط عمار انساان باه دو

ضعف در وجود انسان اشاره کرده است؛ یکی «کاودکی» کاه باه صاراحت از آن ناامی نبارده و
دیگری «شیبه» یا همان پیری است که به آن تصاریح دارد .ایان تعبیار ممکان اسات باه خااطر
ضعف پیری نسبت به ضعف کودکی باشاد؛ زیارا ضاعف پیاری پاس از غارور
دردناکتر بودن
ِ

جوانی و زورمندی آن اتفاق میافتد؛ در حالی که ضعف کودکی چنین پیشینهای ندارد .در واقاع
این ضعف ،هشداری به انساانهاسات کاه در دوران جاوانی و میانساالی زناد ی میکنناد .در
روایات نیز با استفاده از این واژ ان و واژ ان دیگری همانند « َه ْرم»« ،طول ُ
العمر» و «ذو شایبه»
به سالمندی اشاره شده است .از آنجایی که آیات و روایات فراوانی در تکاریم ساالمندان مطارح
شده است و از سوی دیگر ِه َرم جمعیتای کشاور در حاوزی ساالمندان ،رو باه افازایش اسات 2و
سالمندان در تمام طول عمر ،همت و جوانی خود را صر اعتالی جامعه کردهاند ،توجه به ایان
قشر اهمیت مییابد .نوشتار پیشرو موضوع تکریم سالمندان در آموزههای دینی را مورد بحث و
* دانشجوی دکتری علوم و معار نهجالبالغه ،دانشگاه قرآن و حدیث.

ُ ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ
َّ « .1الل ُه َّال ِذی خ َلق ُکم ِّمن ض ْع ث َّم َج َع َل ِمن َب ْع ِد ض ْع ق َّوة ث َّم َج َع َل ِمن َب ْع ِد ق َّوة ض ْعِا َو ش ْی َبة...؛ خداست که شما

را از ناتوانی آفرید ،سپس بعد از ناتوانی قدرت و نیرو داد ،آن اه بعد از نیرومندی و توانایی ناتوانی و پیری قارار داد».
روم .54
 .2آمارها ویای آن است که تا سال 2050میالدی ،شمار سالمندان کشورمان به بایش از  26میلیاون نفار میرساد.
ر.ک حسن اصغرپور و غالمرضا معارفی« ،جایگاه سالمندان و نحوه تعامل با آنها در روایات اهلبیت » ،نشاریه
سالمندشناسی ،ص .3
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بررسی قرار خواهد داد.
 .1آموزههای دینی در تکریم سالمندان

تکریم سالمندان در آموزههای دینی را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ یکی از منظر
انسان سالمند .هر انسانی از منظر اخالقی
عام تکریم به انسان و دیگری از منظر خاص تکریم به ِ
و عام باید دیگران را خواه سالمند باشد یا نباشد ،تکریم کند؛ اما از منظر خااص ،تکاریم انساان
َ ُ
َ ِّ ُ
بارکم؛1بزر ساالن خود را بزرگ بشمارید و احترام
اِک
سالمند نیز مورد تأکید اسالم است «عظمو ِ
کنید» .از این رو در ادامه به برخی از آیات و روایات در این زمینه اشاره میشود.
 .1-1تکریم سالمندان در آیینه قرآن

تکریم سالمندان و احترام ویژه به آنان ،یکی از مهمترین آموزههای قرآن کریم است .از آنجاا
که فرد سالمند یا در خانواده و همراه با ماست و یا در جامعه و از خانوادهای دیگار میباشاد؛ ماا
موظفیم با احترام در خانواده به عنوان بزرگ خانواده و در بیرون از خانواده باه عناوان یاک وظیفا
اجتماعی ،با آنان رفتار کنیم .قرآن از دو منظر به این موضوع اشاره کرده است

َّ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ
ْ َّ
َ َ َ َ َ َّ َ
ْ
اده َما أ ْو
ضی َر ُّبك أال ت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ َّی ُاه َو ِبال َو ِال َد ْی ِن ِإ ْح َسانا ِإما یبلْن ِعندك ال ِکبر أح
وق
َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ٍّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ
َ ْ ْ َُ َ َ َ َ
ِکالهما فال تقل لهما أف و ال تنهرهما و قل لهما قوال کریما و اخ ِِض لهما جنااَ
ِ
ُّ
ُ
َ
الذ ِّل م َن َّ
انی َص ِْیرا؛ 2به پدر و مادر نیکای کنیاد.
الر ْح َم ِة َو قل َّر ِّب ْار َح ْم ُه َما ک َما َر َّب َی
ِ
ِ

دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند ،کمترین اهانتی به آنها
هر اه یکی از آن دو ،یا هر ِ
روا مدار و بر آنها فریاد مزن و فتار لطیف و سنجیده و بزر وارانه به آنها بگو و بارای

هر دو از روی مهر و محبت ،بال فروتنی فرود آر و بگو پرورد ارا! آنان را به پاس آنکاه
مرا در کودکی تربیت کردند ،مورد رحمت قرار ده.

َّ
َ َّ
« َو َق َ
ضی َر ُّب َك أال َت ْع ُب ُد ْوا ِإال ِإ َّی ُاه َو ِب ْال َو ِال َد ْی ِن ِإ ْح َسانا» .ایان قسامت

در ابتدای آیه آمده است
دارای شش نکته است که بر تکریم پدر و مادر به عنوان بزرگ خانواده تأکید و اشاره دارد
 .1واژی « َق َ
ضی» که مفهوم مؤکادتری از واژه «امار» دارد و امار و فرماان قطعای و محکام را
فرمان توحید ،قطعی و نسخنشدنی است؛
فرمان نیکی به والدین مانند ِ
میرساند .از این رو ِ
 .2قرار دادن اصل توحید که اساسیترین اصل اسالمی است ،در کنار نیکی به پادر و ماادر
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .165
 .2اسرام .24-23
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نشان میدهد این کار ،هم واجب عقلی و هم واجب شرعی است؛
 .3اطالق واژه «احسان» در آیه ،هر ونه نیکی را در بر می یرد .احسان ،باالتر از انفاق است
و شامل محبت ،ادب ،آموزش ،مشورت ،اطاعت ،تشکر ،مراقبت و ...میشود؛
ً
 .4نکره بودن واژه «احسانا» برای بیان عظمت است و این نکته را وشزد میکند که احساان
به والدین ،حد و مرز نمیشناسد؛
ً
َ
معموال با «الی» متعدی میشود (ا َ
حسن الیه) ،اما اهی به وسایله «باام»
 .5واژه «احسان»
متعدی میشود تا این مطلب را برساند که در احسان باید مباشرت باشاد و شاخص بایاد بادون
واسطه به پدر و مادر محبت کند و به آنها احترام بگذارد ،نه با واسطه دیگران؛
 .6مطل بودن واژه «والدین» که مسلمان و کافر بودن را شامل میشود و بیان میکند کاه در
احسان به پدر و مادر ،فرقی میان آن دو نیست؛
ً
در قسمت دوم آیه مستقیما به زمان سالخورد ی اشاره میکند و میفرماید
ُ ٍّ َ َ
ُ َّ
َ ُ َ َ ُ ََ َُ َ
َ ْ
ُ
ُ َ َّ
ِإ َّما َی ْبلْن ِع َندك ال ِک َب َر أ َح ُده َما أ ْو ِکاله َما فال تقل ل ُه َما أف َو ال ت َنه ْره َما َو قل ل ُه َماا
َ ْ َ
دوی آنها نازد تاو باه سان پیاری و شکساتگی
قوال ک ِریما؛ هر اه یکی از آن دو ،یا هر ِ

برسند (آنچنان که نیازمند به مراقبت دائمی تو باشند) ،از هر ونه محبت در مورد آنها

دریغ مدار و کمترین اهانتی به آنان مکن ،حتی سبکترین تعبیر نامؤدباناه یعنای «ا »
به آنان مگو و بر سر آنها فریاد مزن؛ بلکه با فتار سنجیده و لطیف و بزر وارانه با آنها
سخن بگو.

پدر و مادر در زمان پیری بیشتر از همه زمانها به حمایت ،محبت و احترام فرزندان و جامعه
نیازمند هستند .از این رو ،فرزندان باید آنها را نزد خود نگهدارند و تا حد امکان آناان را از خاود
دور نکنند و به خانه سالمندان یا جای دیگر نفرستند .آنها ممکن است بر ا ار کهولات سان باه
جایی برسند که نتوانند بدون کمک دیگری حرکت کنند و از جا برخیزناد و حتای ممکان اسات
قادر به دفع آلود ی از خود نباشند .در چنین شرایطی است کاه آزماایش بازرگ فرزنادان شاروع
میشود .آیه در ادامه به نکته دیگری اشاره میکند و میفرماید «کمترین سخن اهاناتآمیز را باه
آنها مگو و با فتار کریمانه با آنان سخن بگو؛ حتی ا ر با تو سخن درشات فتناد ،تاو باا آناان
1
کریمانه برخورد کن».
شااهید مطهااری می ویااد اااه اااهی کااه بااه اساارار وجااودی خااود و کارهااایم
 .1ر.ک ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسعر نمونه ،ج  ،12ص  ۷4 – ۷6و ج  ،۷ص .40 – 42
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میاندیشم،احساس میکنم یکی از مسائلی که باعث خیر و برکت در زناد یام شاده و هماواره
عنایت و لطف الهی را شامل حال من کرده است ،احترام و نیکی فراوان بوده است که به والادین
خود به ویژه در دوران پیری و هنگام بیماری کردهام .یکی از فرزندان شهید مطهری می وید من
مکرر شاهد تواضع و احترام خاص پدر و معلم عزیزم نسبت به پدر بزر وارش باودم ،هر ااه باه
فریمان میرفتیم پدرم تاکید داشتند که نخست به منزل پدر و مادرشان بروند .در موقاع روباه رو
شدن با پدر و مادر،دست آنان را میبوسیدند و به ما نیاز توصایه میکردناد کاه دسات ایشاان را
1
ببوسیم.
 .2-1تکریم سالمندان از منظر روایات

از جایگااه ویاژهای

تکریم بزرگترهاا و بهخصاوص ساالمندان ،در احادیاث اهلبیات
برخوردار است؛ تا آنجا که رسولخدا
َ
َو َّق َر َ
ِص ِغ ُير ُلمِک ِب َير ُلم؛ 2هر اه خداوند به خانوادهای نظر خیر کناد [ویژ یهاایی باه آن خاانواده
میدهد که یکی از آن ویژ یها این اسات کاه  ...کوچکترهاای آن خاانواده ،بزر ترهاای آن را
ً
احترام میکنند» .این سخن دقیقا برخاسته از سخن خداوند متعال در قرآن است که در باال بیاان
شد .در روایات اهلبیت نیز احترام نسبت به پادر و ماادر -حتای در زماان ساالخورد ی-
اینگونه ترسیم شده است
3
 .1آنان را به اسم صدا نکنید؛
 .2به احترامشان از جای برخیزید؛
4
 .3جلوتر از آنان راه نروید؛
 .4با آنان بلند و پرخاشگرانه سخن نگویید؛

َ َ
َّ َ
َ ً
در روایتی فرموده است « ِإذاِأ َر َادِالل ُه ِِبأل ِ َِبي ٍتِخيراِ...

1. https://rasekhoon.net/article/show/202778

 .2محمد بن محمد ابن اشعث ،الجعفریات (األشعثعات) ،ص .149
 .3از امام کاظم نقل شده است که مردی از رسولخدا پرسید ح پدر بر فرزناد چیسات؟ حضارت فرماود
َ َ َ
َ
َ
« ََل ُی َس ِّميهِِباسمهِِ َو ََِل َیمش َ
يِبي َن َِی َدی ِه َِوَِل َیج ِل ُسِقبل ُه َِوَِل َیس َت ِس ُّبِله؛ او را به نام نخواند و جلوی او راه نرود و پیش از وی
ِ ِ ِِ
ِ
ننشیند و وسیله دشنام به او را فراهم نکند» .محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .158
َ َ َ َ َ َّ َ
َ
َّ َ َ
يِن َظ َرِإ َل َِر ُج َِو َِم َع ُهِاب ُن ُه َِیمش َ
يِو ِِاَلب ُن ُِم َّت ِكئ َِعل ِِ ِذ َراعِاأ ِبِقالِف َماِکل َم ُلهِأ ِبليِ
 .4امام باقر فرموده است « ِإنِأ ِب
ِ
ِ
ٍ
ِ
َمق ًتا َِل ُه َِح َّت َِف َار َق ُّ
ِالدنِ َيا؛ پدرم به مردی نگاه کرد که پسرش به همراه او بود و آن پسر به شان پادرش تکیاه کارده باود،
فرمود پدرم با آن پسر از بدی آن کارش سخن نگفت تا از دنیا رفت» .محمدباقر مجلسای ،احااراالنوار ،ج  ،۷1ص
.65
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 .5نیازهایشان را پیش از آنکه بگویند برآورده نمایید؛
 .6خدمتگزاری به آنان را وظیفه بزر ی بدانید و از آنان در سن پیری و کهولت مراقبت نمایید.
در روایات بسیاری آمده است که پیامبر اکرم

بزر ان و پیران اقوام را مورد احترام ویژه قرار

میداد و آنان را در صدر مینشاند و همگان را به حفظ حرمت و نیکی به بزر ان فرا میخواند تاا
ُ

َ

َ َ

َ

َّ

َ

َ

آنجا که فرمود « َب ِّجلواِال َمش ِایخِف ِإ َّن ِِمن ِِإجه ِلِالل ِه َِتب ِجي ِال َِمش ِای ِخ؛ 1تکریم سالخورد ان ،اجالل
ِ
خداوند تعالی است».
ابراهیم بن شعیب می وید به امام صادق

عرض کردم پادرم بسایار پیار و ساالخورده و

ناتوان شده است .هر اه حاجتی داشته باشد ،او را بار مایدارم و بار دوش میکشام .حضارت

َ َ َ ً
َ
َ ِّ
َ َ َ َ َ َ
َ َ َّ
لدا؛ 2ا ر بتوانی عهادهدار
ِمن ُهِفاف َع َِوِلقم ُه ِِب َي ِدكِف ِإن ُه ُِج َّنةِلكِِغ ِ
فرمود « ِإ ِنِاس َتطعتِأنِت ِل َ ِذ ِلك ِِ

کارهای او شوی ،چنین کن .حتی با دستانت لقمه در دهانش بگذار که فردای قیامات ،بارای تاو
سپری در برابر آتش قیامت خواهد شد».
امیرمؤمنان علی  ،بزر داشت سالمندان را زمینهساز احترام خود انساان دانساته و فرماوده
ِّ

ُ

ِّ ُ

َ ُ

َ
واِک َب َارکم ُِی َوق ُرکم ِِصغ ُارکمِ؛3به بزر انتاان احتارام کنیاد تاا کوچکترهاا شاما را محتارم
است »وق ُر ِ

شمارند».

ً
این سخن دقیقا ناظر به برداشت محصول از زراعتی است که انسان با رفتاارش در ضامیر و

لوح جان کوچکترها میکارد .حافظ چه زیبا سرود

د قــازســالخوردهچــهخــوشتًــتیــاپســر 


کاینورچشممن،یـهنـزامکشـته،نــروی  4
ِ


ذهن پاک و دل صا کوچکترها از رفتار بزر ترها الگو رفته است و نقاش میپاذیرد؛ پاس
باید با رفتاری نیکو و مؤدبانه شخصیت آنها را ساخت .ا ر ما به سالمندان خود احترام نگذاریم،
از خردساالن و نوجوانان چه انتظاری داشته باشیم که با سالخورد ان و بزر ترها به احترام ،تعظیم
و تکریم برخورد کنند؟ این ارتباط متقابل در تأ یر ذاریهای رفتاری را نمیتوان نادیده رفت و به
 .1محمد بن حسن طوسی ،األمالی ،ص.311
 .2حسین بن سعید کوفی اهوازی ،الزهد ،ص.35
 .3علی بن محمد لیثی واسطی ،معون الحکم و الموامظ ،ص  ،504ح .9244
 .4شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،دیوان حافظ ،غزل شماره .486
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قول معرو  ،ا ر احترام امامزاده توسط متولی رعایت نشود ،از دیگران چه انتظاری است؟!
 .2جامعه و تکریم سالمندان

در جامعه مردم و مسئوالن در قبال سالمندان وظایفی دارند که بدان اشاره میشود

 .1-2وظیفه افراد در قبال تکریم سالمندان

سالمندان ،افرادی با کولهباری از تجربه هستند و بهرهمندی از تجربههای آنان بارای جواناان
ُ
امروزی که شاید فکر میکنند دانای کل هستند ،سرمایهای بسیار ارزشمند و رانقیمات اسات.
جای سالمندان پیش از آنکه در آسایشگاهها و سرای سالمندان باشاد ،کاانون ارم و باا محبات
خانواده است تا چراغ خانه روشن بماناد و محاور تجماع و الفات افاراد اردد و از تجربیاات و
اندوختههای آنها نیز استفاده شود؛ زیرا سالمندان حاصل یک عمر تجربه هستند و سارد و ارم
روز ار را چشیدهاند و میتوانند مشاوران خاوبی در تصامیم یریهای زناد ی باشاند؛ چنانکاه
َّ َ
َ
َ ُ َ
امیرمؤمنان علی فرموده است « َرأ ُ ِالشيخِأ َح ُّب ِِإلل َّ ِِملن َِجل ِلدِالغلهم؛ 1تادبیر پیرمارد را از
ِ
رشادت جوان دوستتر دارم».
َ
واژی «شیخ» در لغت عرب تنها داللت بر ساالخورد ی نادارد؛ بلکاه ایان واژه ساه عنصار
«سن»« ،تجربه» و «شناخت و علم» را در بر می یرد .با این حال سالمندانی که افزون بر داشتن
امتیاز سن و تجربه ،دارای معرفت و علام باشاند؛ میتوانناد در هادایتگری دیگاران نقشآفارین
باشند.
آن ــهیی ـــآزنــوازدرآـ ــه 


امام سجاد

پیــرانـــرخشــتمییی ـــ مــه 2


در رساله حقوق ،درباره رعایت ح سالمندان اینگونه سفارش کرده است

َ َ َ َ َ ُ
قاب َلتلهِع َ
سنه َِ،وِإج َه ُل ُهِل َت َق ُّ
َو َِح ُّقِالكبير َِ:ت ُ ُ ِّ
لرك ُِ َ
نلدِ
ِفيِاْلسلهمِقبللكِ،وِت
ه
م
د
ِ
وقيرُ ِِل ِ
ِم ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ َ َ ََ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ
َ َ َ
يك َ
ُ
ِاحت َم َلت ُلهِوَِ
ستجهلهِ،وِإنِج ِه ِعل
ریقِ،وَِلتتقدمهِ،وَِلت
ِ
الخ ِ
ِ
صامِ،وَِلتسبقهِإل ِط ٍ
ِّ
َ
3
ُ
ُ
َ
َ
َ
ِاْلسهم َِوِحرم ِت ِِه؛ ح سالخورده این است که حرمت پیاریاش را پااس
أکرمته ِِلهق
ِ
بداری .ا ر ساواب فضایلت در اساالم دارد ،اجاللاش کنای و او را مقادم باداری .در
اختالفات خصمانه با او روبهرو نشوی و در راه رفتن بر او سبقت نگیاری .پیشااپیش او

 .1محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغ  ،تصحیح صبحی صالح ،ص.482
 .2جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر پنجم ،بیت .32۷5
 ،ج  ،3ص .194
 .3علی احمدی میانجی ،مکاتعب األئم
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راه نروی و نادانش نشماری .ا ر رفتار جاهالنهای داشت ،تحملش کنی و به مقتضاای
سواب مسلمانی و سالمندی احترامش کنی که ح سن و ساال نیاز چاون حا اساالم
است.
َ َ َ َ
رسولخدا درباره کسی که حقوق سالخورد ان را رعایت کند ،فرموده است «منِعلرفِ
ِّ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ
َ
َ َ َ
لة؛ 1کسای کاه برتاری ساالخورد ان را
ِآم َن ُهِالل ُهِت َعال ِِمنِف َزع َِیو ِمِال ِق َي َام ِِ
فض ِک ِب ٍير ِِل ِسن ِهِفوقرُ
ِ

دریابد و به خاطر سنشاان آنهاا را احتارام کناد ،خداوناد او را از عاذاب روز قیامات در اماان
میدارد».
بنابراین وظیفه همه افراد جامعه است که افراد سالخورده را تکریم ،و به آنان نیکای کنناد و از
آنها مراقبت نمایند تا زمینه ایجاد جامعهای پر نشاط و خانودهای پار از صافا و صامیمت مهیاا
ردد.
 .2-2وظیفه حاکمیت در قبال تکریم سالمندان

وظیفه حاکمیت در قبال سالمندان جامعه آن اسات کاه باا اجارای برناماههاای حماایتی در
زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،روانی ،بهداشتی و پزشکی ،باه ایان سارمایههای بازرگ کاه در
ذشته موجب تحول و پویایی نظام جامعه بودهاند؛ بها دهد و زمینه حضور مستمر ساالمندان را
در جامعه فراهم نماید .نظام حاکم با اجرای برنامههای حمایتی ،میتواند سالمندان جامعه را باه
استقالل مالی رساند تا دیگر سربار فرزندان و خانوادههای خویش نباشند و در مقابل آنان سربلند
باشند و بتوانند اهی همه فرزندان را دور خود جمع نمایند.
در روایتی آمده است پیرمردی نابینا دایی میکرد .امیرالمؤمنین

َ
َهذا؟» .فتند «پیرمردی نصرانی است» .امیرالمؤمنین
َ ُ

َ

او را دید و پرساید « َماا

َ َ
فرمود «اس َتع َمل ُت ُم ُ
وُ َِح َّتل ِِإذاِک ِب َلر َِوِ
ِ

وُِأنفقو َ
َ ََ ََ ُُ ُ
ال؛ 2از او چندان کار کشیدید تا پیر و ناتوان شد ،حال باه او
اِعلي ِه ِِمن َِبي ِتِال َم ِ ِ
عجزِمنعتم ِ

چیزی نمیدهید؟ خرج او را از بیتالمال بدهید».
َ
پرسش حضرت درباره آن مرد با لفظ « َما َهذا؟؛ این چیسات؟» باه معناای ایان اسات کاه
پرسش از وضعیت اوست؛ زیرا لفظ « َما» برای سؤال از اشیاست ،نه از اشخاص .حضرت با این
سؤال میخواهد وضع ناپسند و زشت جامعه را وشزد نماید که چرا از شخصی تا زمانی که توان
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .658
 .2محمد بن حسن طوسی ،تهذیب األحکام ،ج  ،6ص .293
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داشته است ،استفاده کردهاید و اکنون که توان جوانی را از دست داده است ،او را رهاا کردهایاد؟!
این مسئله برای جامعهای که پرچم قرآن در آن در حاال اهتازاز اسات ،زیبناده نیسات .بناابراین
حکومت در برابر سالمندان وظایف خاصی دارد؛ زیرا آناان در دوره جاوانی باه جامعاه خادمت
کردهاند و در دوران پیری که افول نیروی آدمی است ،باید ح شان به آنان باز رداناده شاود .ایان
مسئله از جمله حقوق شناخته شده سالمندان است .حکومت بادون در نظار ارفتن ماذهب و
رایشهای فکری سالمند ،باید به این امر پایبند باشد.

1

 .3آسیبهای تکریم نکردن سالمندان

خود ما» هستند و مگر جاز ایان
سالمندان ،مایه برکت جامعه هستند .آنان در واقع تصویر « ِ
اساات کااه مااا بایااد بارای خودمااان احتارام و ارزش قایاال شااویم .ا اار ارزش وجااودی آنهااا و
آ اهیهایشان را همواره در نظر داشته باشیم ،چه برکتی باالتر از برکت این نسل و چه نعمتی برتر
از نعمت وجود سالمندان وجود دارد؟ از این رو ا ر آنان را برنجانیم و یا اذیت کنیم و از بودنشان
در کنارمان ناسپاسی کنیم و رفتار عاق آنان شویم ،باید منتظر عواقب بادی باشایم؛ چنانکاه در
َ
ُ
ُ َ
روایتی از امام باقر آمده است که رسولخدا فرموده است « ِإ َّیاکم َِو ُِعقلوقِال َو ِال َلدی ِنِف ِلإ َّنِ
َ َ
وج ُدِمن َِمس َيرة َِألف َِعام َِو ََِل َیج ُد َل َ
ر َیحِال َج َّنة ُِت َ
اِعاق َِوَِلق ِاط ُ َِر ِح ٍلم...؛2بپرهیزید از ناسپاسی پدر
ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
و مادر؛ زیرا بوی بهشت از مسافت هزار سال راه شنیده شود و عاق والدین و قاطع رحام ...آن را
نشنود».
ً
تعبیر روایت اشاره لطیفی به این موضوع دارد که افرادی که در مورد پدر و ماادر  -خصوصاا
پدر و مادر سالمند -کوتاهی و ناسپاسی میکنند و رفتاار عااق والادین میشاوند ،ناه تنهاا در
بهشت ام نمی ذارند؛ بلکه در فاصله بسیار زیادی از آن قارار دارناد و حتای نمیتوانناد باه آن
نزدیک شوند.
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