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پیری دوره سوم و دوره پیش از مرگ زندگی انسان است .بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی فرد مسن کسی
است که سن  65سال و باالتر داشته باشد .در جامعه شناسی سن پیری زمانی فرا می رسد که نقش اجتماعی
یک فرد و مشارکت او در امور جامعه کاهش می یابد.
از نظر زیس��ت شناس��ی  ،کهنسالی زمانی آغاز می ش��ود که میزان فروساخت در بدن انسان بر میزان ساخت و
س��از پیش��ی می گیرد .روانشناسان بر این باورند که سن پیری زمانی فرا می رسد که توانایی یک فرد برای مقابله
با چالش های زندگی و مقابله با شرایط استرس زا کاهش می یابد .در فقه اسالمی پیری با ناتوانی و عدم انجام
وظایف مذهبی به عنوان مثال روزه برابر است.
در اس�لام توجه زیادی به حرمت افراد مس��ن ش��ده اس��ت .قرآن کریم میفرماید« :و خداوند مقرر کرده است
که ش��ما کس��ی را جز او پرس��تش نکنید و نسبت به پدر و مادر خود احس��ان کنید .اگر یک یا هر دو آنها به سن
کهنسالی رسیدند ،میادا به آنها کلمه ای با بی احترامی یا فریاد بزبان برانید و با آنها با احترام و اکرام رفتار کنید.
و پایین به باال و با تس��لیم و فروتنی از طریق رحمت ،به آنها نگاه کنید و افراد با ایمان می گویند :پروردگارا بر
آنها رحمت خود را جاری کن همانگونه که آنها رحمتش��ان را به من میذول داش��تند وفتی که من کوچک بودم.
(سوره اسراء ،آیه  ۲۳و ) ۲۴
پیامبر عزیز ما می فرماید « :از ما نیس��ت (مس��لمان نیس��ت) کس��ی که به کودکان رحمت نمی کند و به افراد
مسن احترام نمی گذارد.
در اس�لام به رعایت حقوق س��المندان در جامعه ضروری اس��ت .و یکی از وظایف عمده دولت فراهم نمودن
شرایط زندگی شرافتمندانه برای افراد مسن و از کار افتاده در جامعه است.
کلمات کلیدی :سالمندی ،مراقبت از سالمندان ،اسالم
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س��المندی دوران س��وم و ماقبل مرگ زندگی اس��ت .تعریف
س��المندی در هر یک از حیطههای دانش متفاوت اس��ت .از
نظر س��ازمان بهداش��ت جهانی س��المندی به س��نین باالتر و
مس��اوی  ۶۵س��ال اطالق میگردد .البته متذکر میش��ود که در
کش��ورهای در حال توسعه این س��ن میتواند تا  ۶۰سال پائین
بیاید [ .]1در جامعه شناسی دوران سالمندی را معادل زمانی
میدانند که میزان مشارکت و نقش اجتماعی فرد کاهش مییابد
یا به عبارت دیگر س��ن بازنشس��تگی را معادل سن سالمندی
میدانن��د .به طور کلی واژه "س��المندی" در جوامع مختلف با
توجه میزان سالمندی سالم در هر جامعه تعریف میشود [.]2
از نظر اس�لام س��المندی دوره از رش��د و بلوغ انسان است.
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ث� َّ�م ِل َتکـونوا ش��یوخا َو ِمنک ْم َّمن َیت َوفی ِمن ق ْب��ل َو ِل َت ْبلغوا أ َجال
َ َّ ُ َ ُ َ
ُّم َس� ًّ�می َول َعلـک ْم ت ْع ِقلون [ ]3اوس��ت که ش��ما را از خاک و
[ط��ی مراحل مختلف] از نطفه و جنین ابتدایی آفرید؛ آن گاه
ش��ما را [به صورت] کودکی [به دنیا] م �یآورد .آنگاه [امکان
میدهد] تا به حد رش��د برسید و سالخورده شوید؛ بعضی از
ش��ما دچار مرگ[زودرس] خواهند ش��د و [ب��ه گروهی دیگر
از ش��ما امکان داد] تا به اجل مقرر برس��ید امید اس��ت که در
َّ
این امر تعقل کنید .».خداوند در جای دیگری میفرماید :الل ُه
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َ
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ال ِذی خلقک ْم ِّمن ض ْع ٍف ث َّم َج َعل ِمن َب ْع ِد ض ْع ٍف ق َّو ٍة ث َّم َج َعل
ْ
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ِمن َب ْع ِد ق َّو ٍة ض ْعفا َوش َیبة یخل ُق َما یش ُآء َو ُه َو ال َع ِل ُیم الق ِد ُیر []4
خداس��ت آن که ش��ما را در [حالت] ناتوانی آفرید ،آنگاه پس
از ناتوانی ،نیرومندی بخش��ید و باز پس از نیرومندی ،ضعف
و سس��تی پدی��د آورد؛ هر چه بخواه��د ،میآفریند؛ و او دانا و
تواناست.».
س��المندی در علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته است .در
بیولوژی ش��روع سالمندی زمانی اس��ت که میزان فروساخت
بی��ش از س��اخت و س��از میگ��ردد .به همی��ن واس��طه فرآیند
س��المندی بس��یار پائی��ن ت��ر و از اوائ��ل ده��ه پنج��اه زندگی
ش��روع میشود [ .]5از س��وی دیگر بعضی از دانشمندان علم
روانشناس��ی معتقدند که س��المندی با فرو پاشی در امکانات
س��ازگاری روان��ی و اجتماع��ی ف��رد عجی��ن اس��ت در نتیجه

توانمندی فرد برای رویارویی با مشکالت و فشارهای زندگی
کاهش میباید [.]6
در عل��م فقه هم توجه ویژهای به س��المندان گردیده اس��ت.
برخی از علمای فقه ،سالمندی را با ناتوانی معادل دانستهاند
و وجوب بعضی از ضروری��ات دین مانند گرفتن روزه را برای
افراد س��المند افراد ساقط دانس��تهاند .واژه رایجی که در قرآن
و بعضی از متون فقهی برای س��المندی بکار رفته است ،واژه
ش��یخ اس��ت و اصطالح ش��یخ کبیر برای بیان فرد س��المندی
اس��ت که بش��دت ناتوان ش��دهاند .واژه دیگری که برای بیان
س��المندی در قرآن آمده اس��ت واژه عجوز است .عجوز برای
زنان س��الخوره ،چهار بار در قرآن آورده شده است .اصطالح
دیگری که معادل "سالمند فرتوت" است واژه َه ِرم که جمع آن
َه ْرمی است ،به کسی اطالقمیشود که به سبب پیری به اوج
ضعف و ناتوانی رسیده باشد .همچنین از کلماتی مانند معمر
و ارذل ُ
الع ُمر نیز بعنوان معادالت کلمه س��المند در احادیث
ذکر میکنند .معمر و ارذل ُ
الع ُمر به مفهوم س��المندان بس��یار
پیر در نظر گرفته میشود که دچار درجاتی از زوال عقل گردیده
باش��د .رس��ول خدا (ص) با توجه به روایتی از این از خداوند
درخواست نموده است تا وی را به ارذل العمر نرساند.]7[.
موقعیت سالمندی در اسالم
دین اس�لام که از طرف خالق هس��تی برای بشریت فرستاده
ش��ده بر س��تونهایی چون عدالت و تعاون ،رحم و دلسوزی،
نه فقط برای بش��ریت بلکه برای همهی جانداران استوار است
ْ ً
و پرچ �مدار آن را خداون��د به عنوان َ«رح َم��ة للعالمین» یعنی
رحمت برای همه عالمیان معرفی مینماید:
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ ً ِّ ْ َ
اک ِإال َرح َمة لل َعال ِم َین[ ]8بعبارت دیگر خداوند
ومآ أرس��لن
بر همه جهانیان مهربان و رئوف اس��ت که ش��امل س��المندان
نیز میگردد.
س��المندی آن ق��در در اس�لام ارزش��مند اس��ت ک��ه یکی از
پیامبران خدا به نام حضرت زکریا  .علیه الس�لام .در مناجات
با پرودگار عالم به آن توسل مینماید که این دلیل بر ارزشمند
بودن پیری است.
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رب ِإن��ی وه��ن ٱلعظم ِمنی وٱش��تعل
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درباره رفق و مهربانی اس�لام نس��بت به س��المندان احادیث
زیادی هس��ت که به ذک��ر روایتی از ابوهری��ره اکتفا میکنیم.
ابوهریره گفته که رس��ول خدا (ص) به پیرمردی رسید که میان
دو فرزن��دش در حالی که به آنها تکیه کرده و در حال حرکت
بود ،رسول خدا (ص) فرمود :این پیرمرد چکار دارد؟ پسرانش
جواب دادند که پدرمان بر وی نذر واجب ش��ده ،رس��ول خدا
(ص) س��پس فرمود :ای پیرمرد سوار ش��و که خداوند از تو و
نذرت بینیاز است[.]13
در اس�لام توصیه میشود که برای احترام به سالمندان کسانی
که سنش��ان کمتر است باید به س��المندان پیشدستی کنند .از
ابوهری��ره حدیثی روایت ش��ده که در آداب س�لام کردن باید
خردسال به س��الخورده و سوار به پیاده و گروهی کم تعداد بر
گروه بیش��تر س�لام کنند[ .]14به منظور تکریم سالمند حتی
جمه��ور فقه��ا اتفاق نظر دارن��د که در جنگ با کفار ،کش��تن
سالمندان کافر که در حال جنگیدن با مسلمانان نیستند ،حرام
اس��ت[.]15از رس��ول خدا (ص) روایت میکنند که فرموند:
ب��ه نام خدا و بر دین رس��ول خ��دا حرکت کنی��د ،ولی مراقب

از دیگر آموزههای دینی در خصوص سالمندان این است که
این گروه از انس��انها را وس��یله فیض و برک��ت الهی در جامعه
دانسته اند.
َ َ َ
اكاب ِركم»:
چنانچه رس��ول خ��دا (ص) فرم��ود« :البركة م��ع ِ
بركت و خير ماندگار ،همراه بزرگترهاى شماس��ت .این آموزه
بر خالف برداش��ت رایج مادی گرایانهای است که سالمندان
را عامل هزینه و سرباری جامعه میدانند.
نق��ش خان��واده در مراقبت از س��المندان در
اسالم
نس��بت به رفتار اعضای خانواده با س��المندان نیز در اس�لام
س��فارشهای زیادی ش��ده اس��ت .یکی از اولین آموزهها این
است که با نیکی با سالمندان رفتار کنید ،و هم از جنبه مادی
و ه��م از جنبه معنوی به ایش��ان توجه ف �راوان نمائید و از آنها
مراقب��ت به عمل آوردید و حتی در خلوت برای ایش��ان دعای
خیر نمایید .از جمله خداوند میفرماید:
ً
َُ
َ َ َ َ ُّ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َّ ُ ْ َ
ْ
یاه َو ِبال َو ِالدین ِإح َس��انا ِإ َّما ْیبلغ َّن
وقضی ربک أال تعبدوا ِإال ِإ
ِ
ع َند َک ْالک َب َر َأ َح ُد ُه َما َأ ْو ک َال ُه َما َف َال َت ُقل َّل ُه َمآ ُأ ٍّف َو َال َت ْن َه ْر ُهماَ
َ ِ ُ َّ ُ َ ِ َ ْ ً َ ً َ ِ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُّ
الر ْحمةَ
الذ ِّل م َن َّ
وق��ل لهما قوال ک ِریما واخ ِفض لهما جن��اح
ِ
ِ
ً
َ ُ َّ ِّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ
یانی َص ِغیرا [.]19
وقل رب ارحمهما کما رب ِ
«ای انسان پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید
و ب��ه پدر و مادر نیک��ی کنید هر گاه یکی از آنها و یا هر دوی
ایش��ان نزد تو به س��ن پیری برس��ند أف به آنان مگو و بر س��ر
ایش��ان فریاد مزن و آنان را از خود مران و با سخنان محترمانه
ب��ا آن دو س��خن بگو .و بال تواض��ع و مهربان��ی را برای آنها
ف��رود آور و بگو پروردگارا بدیش��ان مرحمت فرما همان گونه
ک��ه آنان در کوچک��ی مرا تربیت و بزرگ کردن��د» .در توضیح
ای��ن آی ه در تفس��یر المراغی آمده که وقتی خدا به ش��ما نیکی
خواهد کرد که با پدر و مادرتان نیکرفتار باش��ید[ .]20عالوه
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ای��ن یادی اس��ت از رحمت پرودگار نس��بت ب��ه بندهی خود
ذکری��ا  .علیه الس�لام .در هنگامی که پ��روردگارش را پنهانی
ندا گفت« :پروردگارا! اس��تخوانهای من سس��تی گرفته است
و شعلههای پیری سر مرا فراگرفته است .پروردگارا!! من هرگز
در دعاهای��ی که کردهام محروم و ناامید بازنگش��تهام» رس��ول
اکرم (ص) فرمودند :کسی که به خردساالن رحم نکند و قدر
و منزلت سالخوردگان را نیز نداند ،از ما نیست[ .]10یا جای
دیگری در منزلت س��المندان از ایش��ان روایت شده است که
احترام به سالمند مسلمان و حامل قرآن که بدان عمل میکند
و آن را ت��رک نکرده و نیز احترام به حاکم عادل ،احترام به خدا
ی سعید َس ُمرة پسر جندب نقل می کند که :در
اس��ت[ .]11اب 
نوجوانی پیش رس��ولخدا (ص) حدیث حفظ میکردم ،هیچ
گاه مرا از س��خن گفتن باز نمیداشت مگر وقتی که مسنتری
از من پیش رس��ول خدا (ص) میبود[ .]12همچنین رس��ول
اک��رم فرمودند ک��ه هیچ جوانی س��المندی را اک �رام نکرده به
خاط��ر س��المند بودنش مگر ای��ن که خداوند آن ش��خص را
هنگام پیری طوری قرار میدهد که کسی او را محترم شمرد.
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َ ً
ُ َ َ
ِبدع ِآئک َر ِّب ش ِقیا[.]9

باش��ید که س��المندان ،بچهها و زنان کش��ته نش��وند ،خیانت
نکنید ،غنیمتها را جمعآوری و اصالح و نیکی کنید که خدا
نیکیکنندگان را دوست دارد[ .]16پیامبر (ص) فرمودند :اگر
س��الخوردگانی در میان شما نبودند بر ش��ما بالهای بسیاری
نازل میش��د[ .]17همچنین امام رضا علیه الس�لام –احترام به
پیرمردان را معادل احترام به مقام الهی تلقی میکردند [.]18
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بر رعایت موارد اش��اره شده در آیات قبل نسبت به پدر و مادر
که جزو س��المندان خانواده به حس��اب میآیند ،الزم است به
قصد احترام برای ایش��ان دوستان آنها را نیز محترم شماریم،
چنانکه در روایتی آمده که رسول خدا (ص) فرموده« :عیادت
دوس��تان پ��در یکی از م��وارد نیکی ب��ا پدر اس��ت ]21[».در
نهجالبالغ��ه آمده از موارد احترام به پ��در و مادر اطاعت آنان
اس��ت .حضرت علی  .علیه الس�لام .میفرماید« :کس��ی که
مطیع پدر و مادر و پروردگار خویش باش��د در اعالی بهشت
اس��ت» [ .]22همچنین امام رضا -علی ه السالم .میفرماید:
«آن کس که با چش��م بغض و کینه ب��ه پدر و مادرش که حتی
به او س��تم کردهان��د ،بنگرد نمازش نامقبول اس��ت»[ .]23از
موارد احترام به پدر و مادر میتوان برخاستن از روی احترام و
به هنگام ورودشان ،یا بوس��یدن آنان اشاره کرد .زیرا حضرت
فاطمه س�لام الله علیه��ا به قصد احترام پ��درش هنگام ورود
حضرت رس��ول (ص) به مجل��س ،از جای خود برخاس��ته،
قیام مینمود و پدر گرامیاش را میبوسید [ .]24بعالوه امام
صادق (ع)فرمودند :بزرگداشت مقام ریش سفید از جنبههای
احترام به خدا محس��وب میشود  .هر که مومنی را تکریم کند
خود را در وادی کرامت خداوند قرار داده و هر که مومن ریش
س��فیدی را کوچ��ک پندارد خداون��د او را با واس��طه هایی در
همین دنیا خوار میگرداند.]4[ .
رعایت موارد ذکر ش��ده را نسبت به پدر و مادر میتوان جزء
حقوق انس��انی و معنوی به حس��اب آورد ،که وظیفه اعضای
خانواده اس��ت که آنها را نس��بت به سالمندان خانواده اعم از
پدر و پدربزرگ و مادر و مادربزرگ رعایت نمایند؛ اما نسبت
به حقوق مادیش��ان نیز رعایت نکات زیر الزامی است :برای
کمک به س��المندان در خانواده الزم اس��ت که ب��ه نحو کافی
تغذی��ه و لب��اس ،مس��کن و اس��باب معالجهش��ان در صورت
بیماری فراهم ش��ود و نسبت به رعایت حالشان هیچ کوتاهی
نش��ود و اگر در ایش��ان میل به ازدواج دیده ش��د (در صورتی
که پدر ،همس��رش را از دست داده باشد) ،بر فرزندان واجب
اس��ت که برای پدر ،همس��ر اختیار کنند و اگر فقیر باش��ند و
فرزن��دان غن��ی ،نفقه دادن به آن��ان بر فرزندان واجب اس��ت.
گفتن��ی اس��ت که تأمین نفق��ه و نیازمندیه��ای والدین زکات
محسوب نمیشود .زیرا از نظر فقه جایز نیست که پدر و مادر
از فرزند زکات دریافت کند[.]25

ب �رای وجوب نفقه پدر و مادر فقی��ر بر فرزندان فقها به دالیل
موجود در قرآن و سنت و اجماع استناد میکنند:
الف .دلیل قرآنی:
ً
َ
َ ُّ َ ّ َ ْ ُ ُ ّ ُ ْ َ
ْ
إیاه َو ِبال َو ِالدین إح َس��انا «خداوند
َوقضی ربک أال تعبدوا إال
ِ
فرمان داده که فقط الله را عبادت کنیم و نس��بت به پدر و مادر
نیکی و احس��ان کنیم» .فقها تأمین نفقه ایشان را جزو احسان
شمردهاند.]26[.
ب .دلیل اجماع:
ابن المنذر میگوید« :اجماع اهل علم بر این است که تأمین
نفقه پدر و مادر فقیر و ناتوان بر فرزندان واجب است.]27[ ».
وظیفه جامعه در قبال سالمندان در اسالم
رعایت حقوق سالمندان در جامعه مسلمانان ضروری است
و رعایت حقوق ایش��ان از ناحیه اس�لام ج��زو اعمال صالحه
و عبادت محس��وب میش��ود .بس��ط بس��تر امن و آرامش در
جامعه به منظور آنکه س��المندان در آن آسوده زندگی کنند ،تا
هیچ گونه حس غربت و کمبود روحی نداش��ته باش��ند وظیفه
اعض��ای جامع��ه اس��ت .س��المندان در جامعه بای��د بیش از
دیگران مورد ّ
توجه و احترام قرار گیرند و از هر گونه بداخالقی
نس��بت به ایشان ،اعم از مس��خره کردن ،غیبت ،طعنه ،القاب
زش��ت ،س��خنان تند و زننده ،ظل��م و  ...بای��د پرهیز کرد ،که
چنی��ن مواردی در س��وره حجرات آی��ات [ .]11-۹به تفصیل
بیان ش��ده است و از جمله مصادیق استهزاء و مسخرهکردن را
تمسخر جوانان نسبت به سالخوردگان برمیشمارد.
ع�لاوه بر رعایت حق��وق معنوی س��المندان ،جامعه وظیفه
دارد در صورتی که خانواده توان تأمین حقوق مادی ایش��ان را
نداش��ت ،حقوق مادی ایش��ان را فراهم کند.اگر فرزندان توان
دادن نفق��ه ب��ه پدر و مادر را ندارند و کس��ی ه��م از ورثه توان
کمک نداشت ،حکومت اس�لامی وظیفه دارد که نفقه ایشان
را تأمین کند .این وظیفه ابتداء از خانواده س��پس به اهل محل
و بعد به همه جامعه منتقل میگردد.
ً
ب��ا توجه به این که س��المندان قبال عض��وی از خدمتگزاران
جامع��ه بودهاندَ ،دینی ب��ر جامعه دارندو نباید س��ربار جامعه
قلمداد شوند و برای مالحظه مسائل روحی آنان الزم است در
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وظیفه حکومت در برابر سالمندان

نتیجه:
آن چ��ه از مجموعه مباحث فوق اس��تفهام میش��ود ،تاکید بر
کرامت سالمندان در اسالم وتوجه به نیازهای مادی و معنوی
این گروه میباشد.
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از جمله وظایف حکومت در تمام جوامع فراهم کردن شرایط
زندگ��ی آبرومندان��ه برای تم��ام احاد جامعه بخص��وص افراد
ناتوان و س��المند اس��ت .به عبارت دیگر در اس�لام حکومت
وظیفه دارد که مس��ائل و نیازهای معنوی و مادی سالمندان را
تأمین نماید و کرامت ایشان را حراست کند و نگذارد که هیچ
کس��ی حقوق آنان را پایم��ال کند و به آنان قص��د بیاحترامی
داشته باشد .حتی اگر بدهکار باشند و فوت کنند در حالی که
توان پرداخت َدین خود را نداش��تهاند بر حکومت الزم اس��ت
در صورت عدم توانایی پرداخت َدین توس��ط وارثانَ ،دین آنان
را پرداخت نماید.

فصلنامه علمی ،پژوهشی

مس��ائل مهم جامعه با ایشان مش��ورت شود تا احساس نکنند
که جامعه آنان را ترک نموده است.

چنان چه رس��ول اک��رم (ص) میفرمایند :هر مؤمنی بمیرد و
مال��ی را بع��د از خود برجا گذارد ،این مال حق وارثان اس��ت
و اگ��ر َدینی به جای گذاش��ت من دین��ش را پرداخت خواهم
نمود و سرپرستش هس��تم[ .]28در حدیثی دیگر رسول اکرم
(ص) میفرمای��د :هم��ه ش��ما ش��بانید و از همه ش��ما درباره
رعیت خویش پرس��یده میش��ود ،پس فرمانروایی که بر مردم
حکومت میکند شبان است که از افراد زیر سلطهاش پرسیده
خواهد شد[.]29
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Old age is the third period in human life; the period before death. According to the World Health
Organization (WHO) the elderly are defined as those aged 65 years and older. In sociology the
old age is when the social role of a person and his participation in community affairs declines.
Biologically, old age begins when human catabolic rate surpasses his anabolic rate. Psychologists believe that the old age is when the ability of a person to deal with life challenges and coping
with stressful situations decreases.
In Islamic jurisprudence old age is equal to disability and failure to perform such religious duties
as fasting.
In Islam there has been a lot of attention to the reverence of old people. According to the holy
Quran: “And the Lord has decreed that you worship none but him. And that you be dutiful to your
parents. If one or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, nor
shout at them; but address them in terms of honor. And lower unto them the wing of submission
and humility through mercy, and say: My Lord bestow on them your mercy as they bring me up
when I was small. (Sura Isra, Verse 23).”
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