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دوران سالمندیّ ،
حساسترین مرحلۀ زندگی انسان و فرصتی بسیار گرانبها در تعیین
سرنوشت نهایی اوست .چنانچه انسان از این فرصت ّزرین درست بهره گیرد ،پایان این
دوران ،سرآغاز زیباترین ،شیرینترین و بهترین زندگی جاو ید اوست ،چنان که از امام علی
علیه السالم نقل شده است:
ُ
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ٍ ِ ِ
ٍ
 . 1األمالی ،طوسی :ص  ۶۵۲ح  ،۱۳۵۳بحار األنوار :ج  ۷۷ص  ۳۷۱ح .۳۵

1

اگر فرجامت با نیکبختی باشد ،به سوی نعمتها خواهی رفت و شهریاری ُمطاع خواهی
شد و در امان و به دور از هراس خواهی بود .نوجوانانی همچون رشتۀ مروارید با جامهایی
ّ
از چشمۀ خوشگوار ـ که سفید است و نوشندگان را لذت میبخشد ـ بر گرد شما خواهند
چرخید.
برای دستیابی به این سرنوشت زیبا ،فرصت سالمندی فوق العاده ارزشمند است .از این رو،
امام علی علیه السالم میفرماید:
ََ
َ َ
َ 1
َ
َبقِیِةِِعمرِالمؤمنِالِق ِی َم ِةِلهاِ،یِدركِِبهاِماِقدِفاتِ،وِیِحییِماِمات ِِ .
باقیماندۀ عمر مؤمن ،قیمتناپذیر است .به وسیلۀ آن ،گذشته را جبران میکند و آنچه را
ُمرده است ،زنده میگرداند.
و در حدیثی دیگر میفرماید:
ال یعر ُف قدر ما بقى من ُعمره ّإال نبى أو صدی ٌق2.
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ارزش باقیماندۀ عمر خو یش را نمیداند ،مگر پیامبر یا انسان راستین.
بدین سان ،سالمندی نعمتی است بزرگ و گرانبها ،و به همین دلیل ،خاندان پیامبر خدا
صلی الله علیه و اله در شبهای ماه رمضان بو یژه در لحظههای نورانی سحر ،همچنین در
روز عرفه در عرفات ـ که از بهترین فرصتها برای دعاست ـ ،از خداوند سبحان
میخواستند که از نعمت طولنی بودن عمر همراه با نیکوکاری ،برخوردار باشند ،چنان که
در دعای معروف به دعای ابو حمزۀ ثمالی آمده است که امام زین العابدین علیه السالم
ضمن دعای سحر ،خطاب به خداوند ّمنان عرضه میداشت:

 . 1الدعوات :ص ۱۲۲ح  ،۲۹۸تنبیه الخواطر :ج  ۱ص .۳۶
 . 2غرر الحکم :ج ۶ص ۴۰۶ح ،۱۰۸۰۱عیون الحکم و المواعظ :ص ۵۴۰ح.۱۰۰۲۰
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َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ
َو َ
تِعنهِ،وِأحییتهِِ
ِاجعلنیِممنِأطلتِعمرهِوِحسنتِعملهِ،وِأتممتِع ِلیهِِنعمتكِوِرضی ِ
َ َ َ َ َ َ
أدوم ُّ
َِحیوةِِ َ ِطیِ َبةِِفیِ َ
ِالعیشِ ِِ 1.
ِ،وِأتم َِ
ِالسرورِ،وِأسبغِالكرامة
مرا از کسانی قرار بده که عمرشان را دراز و کردارشان را نیکو گرداندهای و نعمتت را بر آنان
کامل کردهای و از آنان خشنود هستی و زندگی خوش را همراه با پایدارترین شادمانی و
کاملترین کرامت و معیشت ،عطایشان فرمودهای.
با ّ
توجه به این که کمالت انسانی نامتناهی اند ،بی تردید ،کسانی که در دوران کوتاه عمر
خود ،ره صد ساله پیمودهاند و به قلههای تکامل دست یافتهاند نیز اگر از عمر طولنیتر و
فرصت بیشتر برخوردار شوند ،درجات بالتری را خواهند پیمود.
بر این اساس ،کسانی که از این زاو یه به سالمندی مینگرند ،این مرحله از زندگی را فرصتی
میدانند تا بر کمالت خود بیفزایند .از این رو نه تنها در سالمندی ،دچار نگرانی و

ُ
افسردگی نمیشوند ،بلکه با بهرهگیری از رهنمودهای قرآن و اهل بیت علیهم السالم و انس
با آفریدگار هستی ،از شور و نشاطی برخوردار میشوند که در سالمندی ،بارها حال و هوای
جوانی را تجربه میکنند و به گفتۀ خواجۀ شیراز:
هر چند پیر و خستهدل و ناتوان شدم

هر گه که یاد روی تو کردم ،جوان شدم.

چنان که امیرمٶمنان علیه السالم در توصیف اهل ایمان فرموده است:
ُ
راه بعیدا كس ُل ُ
شاط ُه2.
ت ُ
دائما ن
،
ه
ِ
او را از سستی [و تنبلی] به دور و همواره بانشاط میبینی.
یعنی این دوران را با نشاط و شادابی میگذرانند تا لحظهای که مرغ روحشان از قفس تن رها
شود و به سوی بوستان زیبای ملکوت اعال پرواز نماید .زبان حال آنها این است که:
 . 1مصباح المتهجّد :ص ۵۹۴ح.۶۹۱
 . 2الكافی :ج  ۲ص  ۲۳۰ح  ،1أعالم الدین :ص .۱۱۵
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مرغ باغ ملکوتم نیام از عالم خاک چند روزی قفسی ساختهاند از 1بدنم.
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چنین سالمندانی ،این مرحله از زندگی را خوش میدارند .یکی از دوستان در این باره
سرودهای زیبا دارد:
جوانی رفت و پیری از در آمد
قفس گربشکند بلبل ننالد

تو گو یی روزگاری خوشتر آمد
که زندانش به توفانی سر آمد.

3

از این رو از خداوند سبحان میخواهند که بهترین لحظات عمر آنها را لحظهای قرار دهد
که روح آنها از این قفس پرواز میکند ،چنان که در دعای منسوب به ادریس علیه السالم
آمده و توصیه شده است که در سحرهای ماه رمضان خوانده شود:
َّ َّ َ َ
یِ َ
یِ َأجلی ِِ 4.
ماِولِ َ ِ
لِ ِخی َِرِعم ِر ِ
اللهمِاجع ِ
َ
خداوندا! بهترین بخش عمرم را بخشی قرار ده که نزدیک ا َجلم باشد.
ّاما اگر انسان فرصت طالیی سالمندی را نشناسد و برای استفادۀ صحیح از این دوران
برنامهریزی نکند ،سالمندی برای او یکی از مراحل ُپرمخاطرۀ زندگی از نظر فشارهای
روانی خواهد بود؛ زیرا در این دوران ،انسان شاهد رو یدادهای گوناگونی است که میتوانند
تأثیرات ناخوشایندی در پی داشته باشند و او را دچار مشکالت روحی و روانی سازند ،و
چه بسا غفلت از بهرهگیری از این فرصت ،موجب حسرت و ندامت ابدی گردد .این ،همان
خطری است که امیر مٶمنان علیه السالم در واپسین لحظات زندگی خود ،در بارۀ آن
هشدار داده است .کلینی رحمه الله نقل کرده است :هنگامی که امام علی علیه السالم در

 . 1مولوی ،دیوان کبیر (چاپ مطبعۀ اختر استانبول)
 . 2دیوان
حافظ ،غزل شمارۀ .321
 . 3نواى دل :ص  ،۱۹۵مجموعۀ اشعار رضا سلطانى شیرازى.
 . 4مصباح المتهجد :ص  603ح .693
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بستر شهادت بود ،جمعی به عیادتش آمدند و از ایشان تقاضا کردند وص ّیت کند .ایشان در
آخرین جمالت ،رهنمودهای ارزندهای فرمود که از آن جمله است:
ُ
ُ
1
فیا لها ح ْسرة على كل ِذی غ ْفل ٍة أ ْن یكون ُع ُم ُر ُه عل ْی ِه ُح َّجة أ ْو ُتؤدی ُه أ َّی ُام ُه ِإلى ِش ْقوة!
ّ
ّ
دریغا بر هر غافلی که عمرش بر ضد او حجت باشد ،یا دوران زندگانیاش ،او را به سوی
َ
شوربختی بکشاند!
این سخن ،هشداری است به همۀ عالقهمندان پیشوای ّمتقیان که مبادا فرصت باقیمانده را
از دست بدهند و گرفتار افسوس و حسرت ماندگار شوند.
بر این اساس ،پرداختن به موضوع سالمندی و پیشگیری از مخاطراتی که آنها را تهدید
ّ ّ
توجه جدی مراکز علمی و پژوهشی قرار گیرد.
میکند ،اقدامی ضروری است که باید مورد
پژوهش در بارۀ سالمندان

توجه نو یسندگان بوده استّ .
مسئلۀ سالمندان از گذشتههای دور ،مورد ّ
البته به نظر میرسد
تألیفات کهن در موضوع سالمندان ،جنبۀ تاریخی و شرح حال نو یسی دارند و در آنها کمتر
به مباحث زیستی و روانی آنان پرداخته شده است.
از قدیمیترین نوشتهها در بارۀ کسانی که عمر بسیار طولنی داشتهاند ،میتوان به کتاب
المعمرین من العرب و طرف من أخبارهم و ما قالوا فی منتهی أعمارهم نوشتۀ ابو ّ
ّ
محمد
سهل بن ّ
محمد سجستانی (م ح  ۲۴۸ق) اشاره کرد.

در عصر حاضر نیز که شمار سالمندان در جهان با سرعت رو به افزایش است و طبق برآورد
کارشناسان تا سال  ۱۴۲۹هجری شمسی ،آمار سالمندان ایران به  ۲۶در صد خواهد

 . 1الكافی :ج  ۱ص  ۲۹۹ح .۶
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رسید 1،پژوهشگران به موضوع «سالمندی» به عنوان یک پدیدۀ ّ
مهم اجتماعی از زاو یههای
گوناگون پرداختهاند و صدها کتاب ،پایاننامه و مقاله در این زمینه نگارش یافته است.
ّ
ّ
همچنین مجالت متعددی مانند :سالمند ،سالمندشناسی ،پرستاری سالمندان،
روانشناسی پیری ،سالمت سالمندی ،پرستاری گروههای آسیبپذیر ،راهکارهای سالمت
دورۀ سالمندی ،به صورت فصلنامه ،دو فصلنامه و یا گاهنامه منتشر میشود.

فهرست تفصیلی کتاب حكمت نامه سالمند و اندرزنامه جوان
پیشگفتار
پژوهش در بارۀ سالمندان11...
ویژگیهای بهترین کتاب برای سالمندان12...
کتاب حاضر13...
قدردانی و سپاس14...
درآمد
مراحل زندگی15...
ویژگیهای مراحل زندگی16...
پیام مهم قرآن16...
یک .پیام به جوانان17...
دو .پیام به سالمندان17...
سه .پیام به نزدیکان17...
چهار .پیام به همگان18...
مفهوم سالمندی و واژههای نشانگر آن18...
یک .سالمندی در روزگار پیش از اسالم18...

 . 1کتابشناسى سالمند :ص .۳
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دو .سالمندی در روزگار کنونی20...
سه .سالمندی در متون دینی22...
رمز تداوم جوانی24...
کتاب حاضر در یک نگاه25...
یک .نعمت عمر طولنی25...
دو .زمینهسازی برای سالمندی بهتر25...
سه .برکات عمر طولنی26...
چهار .عوامل طولنی شدن عمر27...
بخش یکم :عوامل اخالقی27...
بخش دوم :اعمال عبادی27...
بخش سوم :امور بهداشتی28...
بخش چهارم :رعایت این امور28...
فصل پنجم :عوامل کوتاه شدن عمر28...
فصل ششم :حقوق سالمند29...
فصل هفتم :رعایت حقوق پدر و مادر30...
فصل هشتم :بایستههای سالمند30...
فصل نهم :ناشایستههای سالمند31...
فصل دهم :احکام سالمند32...
فصل یازدهم :هشدار به سالمندان بدکار33...
فصل دوازدهم :عوامل پیری زودرس33...
فصل سیزدهم :پیامدهای پیری و آسیبهای آن34...
فصل چهاردهم :راهنماییهای برخی سالمندان36...
فصل یکم :نعمت عمر طولنی
 ۱ / ۱دعا برای طولنی شدن عمر و نیکوکاری39...
 ۲ / ۱فضیلت کسی که عمر طولنی و عمل نیکو دارد41...
 ۳ / ۱سالمندترین فرد45...
7

ّ
فصل دوم :زمینهسازی برای موفقیت در سالمندی
 ۱ / ۲غنیمت جستن جوانی47...
 ۲ / ۲تالش و یادگیری در کودکی49...
 ۳ / ۲عمل و عبادت نیکو در جوانی49...
فصل سوم :برکتهای عمر طولنی و نیکوکاری
 ۱ / ۳وقار53...
 ۲ / ۳نور53...
 ۳ / ۳تقویت دین55...
 ۴ / ۳تجربۀ فراوان55...
 ۵ / ۳بهرهمندی جامعه57...
 ۶ / ۳بال رفتن مراتب کمال59...
 ۷ / ۳رهایی از آتش61...
 ۸ / ۳بی محاسبه وارد شدن به بهشت61...
فصل چهارم :عوامل طولنی شدن عمر
 ۱ / ۴توبه و تقوا63...
 ۲ / ۴خوش ّنیتی65...
 ۳ / ۴نیکی به پدر و مادر65...
 ۴ / ۴نیکی به خانواده67...
 ۵ / ۴پیوند با خویشان69...
 ۶ / ۴نیکی به مردم73...
 ۷ / ۴صدقه دادن75...
 ۸ / ۴خوشخویی75...
 ۹ / ۴خوشرفتاری با همسایه77...
 ۱۰ / ۴وضوی کامل و فراوان با طهارت بودن77...
 ۱۱ / ۴زیارت مرقد امام حسین علیه السالم79...
 ۱۲ / ۴حج و عمرۀ پیاپی81...
8

 ۱۳ / ۴نماز در مسجد سهله81...
 ۱۴ / ۴محکمکاری83...
 ۱۵ / ۴سبک بودن بدهکاری83...
 ۱۶ / ۴خواندن سورۀ توحید پس از هر نماز83...
ُ
 ۱۷ / ۴تالوت سورههای «قل» دار85...
 ۱۸ / ۴دعا کردن85...
 19 / ۴رعایت امور بهداشتی87...
 ۲۰ / ۴این کارها89...
فصل پنجم :عوامل کوتاه شدن عمر
 ۱ / ۵گناه93...
 ۲ / ۵ستم95...
 ۳ / ۵بریدن از خویشان95...
ّ ۴ / ۵ادعای ناروای امامت97...
 ۵ / ۵زنا کردن97...
 ۶ / ۵بدی کردن به پدر و مادر99...
فصل ششم :حقوق سالمند
 ۱ / ۶گرامی و بزرگ داشتن101...
 ۲ / ۶نیکی و مهر ورزیدن109...
ّ
 ۳ / ۶مقدم داشتن در سخن111...
 ۴ / ۶جا گشودن در مجلس113...
 ۵ / ۶احترام نگه داشتن در آموزش113...
 ۶ / ۶پیشنماز نمودن113...
 ۷ / ۶رعایت حال او در نماز جماعت115...
ّ ۸/۶
حق بازنشستگی119...
تبیین حق سالمند غیر مسلمان120...
فصل هفتم :ترغیب به رعایت حقوق پدر و مادر ،بویژه در سالخوردگی
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 ۱ / ۷نیکی به پدر و مادر و دوری از آزردن آنها123...
 ۲ / ۷حقوق پدر و مادر در سالمندی131...
ُ
 ۳ / ۷انس با پدر و مادر سالخورده131...
 ۴ / ۷معاشرت نیکو با مادر135...
 ۵ / ۷معاشرت نیکو با پدر141...
 ۶ / ۷پاداش نیکی به پدر و مادر143...
فصل هشتم :بایستههای سالمند
 ۱ / ۸آگاهی از ارزش باقیماندۀ عمر145...
 ۲ / ۸عبرت گرفتن از غافلگیرشدگان147...
 ۳ / ۸مراقبت بیشتر از کارهای خود151...
 ۴ / ۸جبران گذشتهها153...
 ۵ / ۸تدبیر نیکو برای میراث153...
 ۶ / ۸آمادگی دیدار با خدا155...
 ۷ / ۸دعاهای سزاوار سالمند159...
فصل نهم :ناشایستههای سالمند
 ۱ / ۹خجالت کشیدن از یادگیری167...
 ۲ / ۹درست نشناختن خداوند169...
 ۳ / ۹سبک شمردن نماز169...
 ۴ / ۹مداومت بر نافرمانی خدا175...
 ۵ / ۹زنا کردن177...
 ۶ / ۹خود را به شکل جوانان در آوردن179...
ّ ۷ / ۹بچگی کردن179...
 ۸ / ۹بخل ورزیدن181...
 ۹ / ۹تأخیر انداختن کار نیک181...
 ۱۰ / ۹آرزوی مرگ کردن181...
 ۱۱ / ۹کندن موی سفید185...
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 ۱۲ / ۹چربی خوردن در شب185...
فصل دهم :احکام سالمند
 ۱/۱۰نماز سالمند187...
 ۲/۱۰روزۀ سالمند191...
ّ ۳/۱۰
حج سالمند193...
 ۴ / ۱۰جهاد سالمند197...
 ۵ / ۱۰حجاب سالمند199...
تبیین احکام سالمندان203...
اشاره203...
ّ
سن شرعی سالمندی208...
بخش ّاول :احکام نماز212...
بخش دوم :احکام روزه218...
بخش سوم :احکام حج223...
بخش چهارم :احکام جهاد233...
بخش پنجم :احکام حجاب238...
فصل یازدهم :هشدار به سالمند تبهکار
 ۱ / ۱۱وای بر سالمند تبهکار!243...
 ۲ / ۱۱از من حیا کن!243...
 ۳ / ۱۱موی سفید و دل سیاه!245...
 ۴ / ۱۱چهرهای که هرگز کامیاب نمیشود!245...
 ۵ / ۱۱حسرت خوردن بر شوربخت عاقبت به شر247...
فصل دوازدهم :عوامل پیری زودرس
 ۱ / ۱۲دغدغه و اندوه249...
 ۲ / ۱۲مشکالت زندگی251...
 ۳ / ۱۲مشکالت خانوادگی251...
 ۴ / ۱۲شام نخوردن253...
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 ۵ / ۱۲آمیزش جنسی بیش از اندازه257...
 ۶ / ۱۲درازی عمر257...
 ۷ / ۱۲این کارها259...
فصل سیزدهم :پیامدها و آسیبهای پیری و فرتوتی
 ۱ / ۱۳ناتوانی بدن261...
 ۲ / ۱۳سستی خرد263...
تبیین فرسودگی قوای عقلی در شماری از سالمندان264...
جوان شدن عقل در شماری از سالمندان267...
 .۱معنای «عقل»268...
 .۲ضرورت پژوهشهای میدانی269...
ّ
 .۳سایر عوامل مؤثر در کاهش و رشد عقل269...
 ۳ / ۱۳فراوانی مصیبت و بیماری271...
 ۴ / ۱۳از میان رفتن باروری273...
 ۵ / ۱۳آزمندی و آرزو275...
فصل چهاردهم :راهنماییهای برخی سالمندان
 ۱ / ۱۴عمر کوتاه است ّ
حتی عمر نوح علیه السالم279...
 ۲ / ۱۴عمری که دعا برای درازیاش نیکو نیست281...
معیار طول عمر نیکو285...
 ۳ / ۱۴بینش و پایداری در راه حق289...
 ۴ / ۱۴الگویی نیک برای کارگزاران291...
 ۵ / ۱۴استقبال از شهادت295...
 ۶ / ۱۴الگوی وفاداری و پایداری297...
 ۷ / ۱۴دعای سالمندان301...
 ۸ / ۱۴خوشبخت حقیقی303...
 ۹ / ۱۴مرد بهشتی307...
 ۱۰ / ۱۴سرعت در پاسخدهی311...
12

ّ
بلندهمتی311...
۱۱ / ۱۴
 ۱۲ / ۱۴حقیقت بندگی315...
 ۱۳ / ۱۴فروتنی علی بن جعفر در برابر امام جواد علیه السالم321...
 ۱۴ /۱۴فروتنی حکیمه در برابر مادر امام مهدی علیه السالم323...
 ۱۵ / ۱۴استقبال از مرگ با خنده در صورت سالمت دین325...
 ۱۶ / ۱۴شجاعت کمیل در برابر َح ّجاج327...
 ۱۷ / ۱۴تالش سالمند برای بینیازی از مردم329...
فهرست منابع و مآخذ
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