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 بسم اهلل ارلمحن ارلحمی

 حکمت نامه سالمند و اندرزنامه جوان 
 ی شهر  یر  یپديدآورنده : محمد محمد

 ی صالح آباد  نی : محمد حس همكار 

 ی مسعود  ی: عبد الهاد   مترجم

 معاصر  : دآورندهیپد زمان

 قم  نشر :  محل

 ث یدارالحد :   ناشر

 اول چاپ :  نوبت

 ۱۳۹۶ انتشار :   خ یتار 

 ۳۶۳ صفحه :  تعداد

 ی رقع :  قطع 

 عربی  ی فارس :   زبان

 

 گفتار شیپ

  نییبها در تعگران  اریبس  یانسان و فرصت  یزندگ  ۀمرحل نی ترحّساس   ،یدوران سالمند
  نیا ان  یپا رد،یدرست بهره گ نیفرصت زّر   نی اوست. چنانچه انسان از ا ییسرنوشت نها

اوست، چنان که از امام علی   د  یزندگی  جاو نیو بهتر نی ترن یریش ن،ی باتریدوران، سرآغاز  ز
 است:  دهالسالم نقل ش هیعل

ك   ِإن ُخِتم   ِة ِصرت   ل  عاد  ى  ِبالسَّ ِلٌك ُمطاٌع، و  آِمٌن ال  إل  ل   طوُف ی   راُع،یُ الُحبوِر، و  أنت  م  ِولداٌن   ُكم یع 
ع أٍس ِمن م  ُهُم الُجماُن ِبك  نَّ

 
أ ٍة ِللّشاِرب ضاء  ی ب   ٍن ی ك  ذَّ  1. ن  یل 
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ُمطاع خواهی   اریی ها خواهی رفت و شهرباشد، به سوی نعمت بختیک یاگر فرجامت با ن
  ییهابا جام  دیمروار ۀشد و در امان و به دور از هراس خواهی بود. نوجوانانی همچون رشت 

رد شما خواهند    بخشدی است و نوشندگان را لّذت م  دیگوار ـ که سفخوش   ۀاز چشم ـ بر گ 
 . دیچرخ 

رو،  نیفرصت سالمندی فوق العاده ارزشمند است. از ا با،یسرنوشت ز نی به ا ابی یبرای دست
 :دیفرماالسالم می هیعل یامام عل

یِ َبق ِ
ِالِقِةِ  ن  ؤم  ِالم  مر 

ِیِ َلها،َِِمةَِِیع  دِفاَت،َِوِِدر ك 
َ
هاِماِق ب 

1ِماِماَتِ.ِییحیِ 

کند و آنچه را  آن، گذشته را جبران می ۀلیاست. به وس ریناپذمت یعمر مؤمن، ق ۀماندی باق
 گرداند. ُمرده است، زنده می 

 :دیفرمای م  گری د  یثیو در حد

قِ  عِرُف ی  ال  در  ما ب  بِ  ى  ق   2.ٌق یأو ِصد   ى  ِمن ُعمِرِه إاّل ن 

 . نیانسان راست ای امبریمگر پ داند،ی را نم  شیعمر خو ۀماندی ارزش باق

خدا   امبریخاندان پ  ل، یدل  نی بها، و به همسان، سالمندی نعمتی است بزرگ و گران ن یبد
در   نی های نورانی سحر، همچندر لحظه  ژه یهای ماه رمضان بوو اله در شب  هیالله عل یصل

ها برای دعاست ـ، از خداوند سبحان  فرصت  نی روز عرفه در عرفات ـ که از بهتر
برخوردار باشند، چنان که   کوکاری،یودن عمر همراه با نب  ینخواستند که از نعمت طول می

السالم   هی عل نیالعابد نیثمالی آمده است که امام ز ۀ در دعای معروف به دعای ابو حمز
 داشت: ضمن دعای سحر، خطاب به خداوند مّنان عرضه می
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،َِوِأتَممَتَِعلَِِیَوِاجَعلن نَتَِعَمَله  َِوَِحسَّ مَره  نِأَطلَتِع  مَّ عَمَتَكَِوَِرضِه ِیم  ،َِوِأحَِتِین  َِِتهِ َییَعنه 
ِالعَِِیفَِبةِ یِ َطِِوةِ یَحِ ،َِوِأَتم  ِالَكراَمة  ،َِوِأسَبغ  رور 

ِالسُّ ِیأدَوم  1ِِ.ش 

ای و نعمتت را بر آنان  گردانده   کویمرا از کسانی قرار بده که عمرشان را دراز و کردارشان را ن
شادمانی و   نی دارتری ای و از آنان خشنود هستی و زندگی خوش را همراه با پاکامل کرده

 ای. فرموده شانیعطا شت،یکرامت و مع  نی ترکامل

که در دوران کوتاه عمر   یکسان  د،یترد  یب اند، ی نامتناه یکه کمالت انسان  نی با توّجه به ا
و  تری اگر از عمر طولن  زین  اندافته یتکامل دست  یهاو به قله  اندموده یپ خود، ره صد ساله

 . مودیرا خواهند پ  ی برخوردار شوند، درجات بالتر  شتریفرصت ب

مرحله از زندگی را فرصتی   نینگرند، ابه سالمندی می  هی زاو نیاساس، کسانی که از ا نیبر ا
رو نه تنها در سالمندی، دچار نگرانی و   نی . از اندیفزا یدانند تا بر کمالت خود بمی

السالم و ُانس  همیعل تی نمودهای قرآن و اهل باز ره  ری یگشوند، بلکه با بهرهافسردگی نمی 
ارها حال و هوای  شوند که در سالمندی، بهستی، از شور و نشاطی برخوردار می دگاری با آفر

 :رازیش ۀخواج ۀکنند و به گفتجوانی را تجربه می 

 روی تو کردم، جوان شدم.  ادیهر گه که   دل و ناتوان شدم و خسته  ریهر چند پ 

 فرموده است: مانیاهل ا فیالسالم در توص  هیعل منانٶرم یچنان که ام 

ع راُه ب  شاُطُه. دا  یت  ُلُه، داِئما  ن  س   2ك 

 .نییباو را از سستی ]و تنبلی[ به دور و همواره بانشاط می 

ای که مرغ روحشان از قفس تن رها تا لحظه گذرانندی دوران را با نشاط و شادابی م   نیا یعنی
 است که:  نی. زبان حال آنها ادیملکوت اعال پرواز نما باییشود و به سوی بوستان ز
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    2بدنم.  1از  اندچند روزی قفسی ساخته   از عالم خاک امی ملکوتم ن باغمرغ 

باره    نیاز دوستان در ا کییدارند. مرحله از زندگی را خوش می   ن یسالمندانی، ا نیچن
 دارد:  بایز یاسروده

  تر آمدروزگاری خوش  یی تو گو از در آمد   ری یجوانی رفت و پ

    3زندانش به توفانی سر آمد.که   قفس گربشکند بلبل ننالد 

ای قرار دهد  لحظات عمر آنها را لحظه نی خواهند که بهتررو از خداوند سبحان می نیاز ا
السالم   هیعل سیکند، چنان که در دعای منسوب به ادرقفس پرواز می نیکه روح آنها از ا

 شده است که در سحرهای ماه رمضان خوانده شود:  هیآمده و توص 

ِاجَعِل مَّ ه  ِرَِرِیَخِِاللَّ م  4ِِ.یأَجلَِِیِماَِولِ ِِیع 

 َاَجلم باشد.  کیقرار ده که نزد یبخش عمرم را بخش   نی خداوندا! بهتر

دوران   نیاز ا حیصح  ۀسالمندی را نشناسد و برای استفاد یی اّما اگر انسان فرصت طال
زندگی از نظر فشارهای   ۀاز مراحل ُپرمخاطر کیینکند، سالمندی برای او  زییربرنامه

توانند  گوناگونی است که می  دادهای ی دوران، انسان شاهد رو  نیدر ا  را یروانی خواهد بود؛ ز
در پی داشته باشند و او را دچار مشکالت روحی و روانی سازند، و   ندییناخوشا راتیتأث

همان  ن،ی مت  ابدی گردد. افرصت، موجب حسرت و ندا نیاز ا ری یگچه بسا غفلت از بهره 
آن   ۀ لحظات زندگی خود، در بار نیالسالم در واپس هیعل منانٶم  ریخطری است که ام 

السالم در   هیعل ی: هنگامی که امام علاسترحمه الله نقل کرده   نییهشدار داده است. کل

 
 اختر استانبول(  ۀ)چاپ مطبع ر یکب وان ید ،ی. مولو 1
 وان ی. د 2

 .  321 ۀغزل شمار  حافظ،
 .  رازىیاشعار رضا سلطانى ش ۀ، مجموع۱۹۵. نواى دل: ص  3
 .  693ح  603. مصباح المتهجد: ص  4



 

5 

در   شانی کند. ا تیّ تقاضا کردند وص شانیآمدند و از ا ادتشیبستر شهادت بود، جمعی به ع
 فرمود که از آن جمله است:  یانمودهای ارزنده جمالت، ره   نی آخر

ى ُكل  ذِ  ا ی  ف   ل  ة  ع  ْسر  ا ح  ه  ْن  یل 
 
ٍة أ ْفل  ل    ُكون  ی  غ  د   هِ یْ ُعُمُرُه ع  ْو ُتؤ 

 
ة  أ    هُ ی  ُحجَّ

 
ة!  اُمهُ یَّ أ ى ِشْقو   1ِإل 

اش، او را به سوی  دوران زندگانی  ایبر هر غافلی که عمرش بر ضّد او حّجت باشد،  غایدر
 شوربختی بکشاَند! 

مانده را که مبادا فرصت باقی  انیمّتق شوای یمندان  پعالقه  ۀ سخن، هشداری است به هم نیا
 از دست بدهند و گرفتار افسوس و حسرت  ماندگار شوند. 

  دی از مخاطراتی که آنها را تهد ری یشگیو پ یاساس، پرداختن به موضوع سالمند  نیبر ا
 .رد یمورد توّجه جّدی مراکز علمی و پژوهشی قرار گ دی کند، اقدامی ضروری است که بامی

 ان سالمند ۀپژوهش در بار 

رسد  بوده است. البّته به نظر می  سندگانیهای دور، مورد توّجه نوسالمندان از گذشته ۀمسئل
دارند و در آنها کمتر   یس یو شرح حال نو خیی تار ۀکهن در موضوع سالمندان، جنب فاتیتأل

 و روانی آنان پرداخته شده است. ستییبه مباحث ز

به کتاب  توانی اند، م داشته  یطولن  اریکه عمر بس ی کسان ۀ ها در بارنوشته  نی ترمی یاز قد
ابو محّمد   ۀمن العرب و طرف من أخبارهم و ما قالوا فی منتهی أعمارهم نوشت نی المعّمر

 ق( اشاره کرد.  ۲۴۸سهل بن محّمد سجستانی )م ح 

است و طبق برآورد  شیکه شمار سالمندان در جهان با سرعت رو به افزا  زیدر عصر حاضر ن 
در صد خواهد   ۲۶به   رانیهجری شمسی، آمار سالمندان ا ۱۴۲۹کارشناسان تا سال 
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  هایه ی مهّم اجتماعی از زاو ۀد یپد کی پژوهشگران به موضوع »سالمندی« به عنوان  1د، یرس 
 است.  افتهینگارش   نهیزم  نیو مقاله در ا نامهان یاند و صدها کتاب، پاگوناگون پرداخته 

مجاّلت متعّددی مانند: سالمند، سالمندشناسی، پرستاری سالمندان،   نیهمچن
راهکارهای سالمت   ر،یپذب ی های آسسالمت سالمندی، پرستاری گروه   ری،یشناسی پروان
 شود. نامه منتشر میگاه  اینامه و نامه، دو فصلسالمندی، به صورت فصل ۀ دور

 

 سالمند و اندرزنامه جوان حكمت نامه کتاب  فهرست تفصیلی 
 گفتار پیش

 11پژوهش در بارۀ سالمندان... 

 12های بهترین کتاب برای سالمندان... ویژگی 

 13کتاب حاضر... 

 14قدردانی و سپاس... 

 درآمد 

 15مراحل زندگی...  

 16های مراحل زندگی...ویژگی 

 16پیام مهم قرآن... 

 17. پیام به جوانان...یک   

 17سالمندان... . پیام به دو  

 17. پیام به نزدیکان...سه  

 18چهار. پیام به همگان...  

 18های نشانگر آن...مفهوم سالمندی و واژه  

 18یک. سالمندی در روزگار پیش از اسالم...  

 
 .  ۳شناسى سالمند: ص . کتاب  1
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 20دو. سالمندی در روزگار کنونی...  

 22سه. سالمندی در متون دینی...  

 24رمز تداوم جوانی... 

 25ک نگاه...کتاب حاضر در ی 

 25یک. نعمت عمر طولنی...  

 25سازی برای سالمندی بهتر... دو. زمینه  

 26سه. برکات عمر طولنی...  

 27چهار. عوامل طولنی شدن عمر...  

 27بخش یکم: عوامل اخالقی... 

 27بخش دوم: اعمال عبادی... 

 28بخش سوم: امور بهداشتی... 

 28امور...بخش چهارم: رعایت این  

 28فصل پنجم: عوامل کوتاه شدن عمر...  

 29فصل ششم: حقوق سالمند... 

 30فصل هفتم: رعایت حقوق پدر و مادر... 

 30های سالمند...فصل هشتم: بایسته  

 31های سالمند...فصل نهم: ناشایسته 

 32فصل دهم: احکام سالمند... 

 33فصل یازدهم: هشدار به سالمندان بدکار... 

 33وازدهم: عوامل پیری زودرس...فصل د 

 34های آن...فصل سیزدهم: پیامدهای پیری و آسیب 

 36های برخی سالمندان...فصل چهاردهم: راهنمایی 

 فصل یکم: نعمت عمر طولنی 

 39دعا برای طولنی شدن عمر و نیکوکاری... ۱/  ۱ 

 41فضیلت کسی که عمر طولنی و عمل نیکو دارد... ۲/  ۱ 

 45لمندترین فرد...سا ۳/  ۱ 
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 سازی برای موّفقیت در سالمندی فصل دوم: زمینه 

 47غنیمت جستن جوانی... ۱/  ۲ 

 49تالش و یادگیری در کودکی... ۲/  ۲ 

 49عمل و عبادت نیکو در جوانی...  ۳/  ۲ 

 های عمر طولنی و نیکوکاریفصل سوم: برکت

 53وقار... ۱/  ۳ 

 53نور...  ۲/  ۳ 

 55...تقویت دین ۳/  ۳ 

 55تجربۀ فراوان... ۴/  ۳ 

 57مندی جامعه...بهره  ۵/  ۳ 

 59بال رفتن مراتب کمال... ۶/  ۳ 

 61رهایی از آتش... ۷/  ۳ 

 61بی محاسبه وارد شدن به بهشت... ۸/  ۳ 

 فصل چهارم: عوامل طولنی شدن عمر

 63توبه و تقوا... ۱/  ۴ 

 65نّیتی...خوش  ۲/  ۴ 

 65به پدر و مادر...نیکی    ۳/  ۴ 

 67نیکی به خانواده... ۴/  ۴ 

 69پیوند با خویشان... ۵/  ۴ 

 73نیکی به مردم... ۶/  ۴ 

 75صدقه دادن... ۷/  ۴ 

 75خویی...خوش  ۸/  ۴ 

 77رفتاری با همسایه...خوش   ۹/  ۴ 

 77وضوی کامل و فراوان با طهارت بودن... ۱۰/  ۴ 

 79حسین علیه السالم...زیارت مرقد امام  ۱۱/  ۴ 

 81حج و عمرۀ پیاپی...  ۱۲/  ۴ 
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 81نماز در مسجد سهله... ۱۳/  ۴ 

 83کاری...محکم  ۱۴/  ۴ 

 83سبک بودن بدهکاری... ۱۵/  ۴ 

 83خواندن سورۀ توحید پس از هر نماز... ۱۶/  ۴ 

 85های »ُقل« دار...تالوت سوره  ۱۷/  ۴ 

 85دعا کردن... ۱۸/  ۴ 

 87ایت امور بهداشتی...رع  19/  ۴ 

 89این کارها... ۲۰/  ۴ 

 فصل پنجم: عوامل کوتاه شدن عمر

 93گناه... ۱/  ۵ 

 95ستم... ۲/  ۵ 

 95بریدن از خویشان... ۳/  ۵ 

 97اّدعای ناروای امامت... ۴/  ۵ 

 97زنا کردن... ۵/  ۵ 

 99بدی کردن به پدر و مادر...  ۶/  ۵ 

 فصل ششم: حقوق سالمند 

 101گرامی و بزرگ داشتن... ۱/  ۶ 

 109نیکی و مهر ورزیدن...  ۲/  ۶ 

 111مقّدم داشتن در سخن... ۳/  ۶ 

 113جا گشودن در مجلس...  ۴/  ۶ 

 113احترام نگه داشتن در آموزش... ۵/  ۶ 

 113نماز نمودن...پیش  ۶/  ۶ 

 115رعایت حال او در نماز جماعت... ۷/  ۶ 

 119حّق بازنشستگی...  ۸/  ۶ 

 120ین حق سالمند غیر مسلمان...تبی 

 خوردگیفصل هفتم: ترغیب به رعایت حقوق پدر و مادر، بویژه در سال
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 123نیکی به پدر و مادر و دوری از آزردن آنها...  ۱/  ۷ 

 131حقوق پدر و مادر در سالمندی...  ۲/  ۷ 

 131خورده... ُانس با پدر و مادر سال  ۳/  ۷ 

 135معاشرت نیکو با مادر... ۴/  ۷ 

 141معاشرت نیکو با پدر... ۵/  ۷ 

 143پاداش نیکی به پدر و مادر... ۶/  ۷ 

 های سالمندفصل هشتم: بایسته 

 145ماندۀ عمر...آگاهی از ارزش باقی ۱/  ۸ 

 147عبرت گرفتن از غافلگیرشدگان... ۲/  ۸ 

 151مراقبت بیشتر از کارهای خود... ۳/  ۸ 

 153ها...جبران گذشته ۴/  ۸ 

 153تدبیر نیکو برای میراث... ۵/  ۸ 

 155آمادگی دیدار با خدا... ۶/  ۸ 

 159دعاهای سزاوار سالمند... ۷/  ۸ 

 های سالمندفصل نهم: ناشایسته

 167خجالت کشیدن از یادگیری... ۱/  ۹ 

 169درست نشناختن خداوند... ۲/  ۹ 

 169سبک شمردن نماز... ۳/  ۹ 

 175نافرمانی خدا...مداومت بر   ۴/  ۹ 

 177زنا کردن... ۵/  ۹ 

 179خود را به شکل جوانان در آوردن... ۶/  ۹ 

 179بّچگی کردن... ۷/  ۹ 

 181بخل ورزیدن... ۸/  ۹ 

 181تأخیر انداختن  کار نیک... ۹/  ۹ 

 181آرزوی مرگ کردن... ۱۰/  ۹ 

 185کندن موی سفید... ۱۱/  ۹ 
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 185...چربی خوردن در شب ۱۲/  ۹ 

 احکام سالمند فصل دهم:

 187نماز سالمند... ۱۰/۱ 

 191روزۀ سالمند...  ۱۰/۲ 

 193حّج سالمند... ۱۰/۳ 

 197جهاد سالمند...  ۴/  ۱۰ 

 199حجاب سالمند...  ۵/  ۱۰ 

 203تبیین احکام سالمندان... 

 203اشاره...  

 208سّن شرعی سالمندی...  

 212بخش اّول: احکام نماز...  

 218وم: احکام روزه...بخش د  

 223بخش سوم: احکام حج...  

 233بخش چهارم: احکام جهاد...  

 238بخش پنجم: احکام حجاب...  

 کارفصل یازدهم: هشدار به سالمند تبه

 243کار!...وای بر سالمند تبه  ۱/  ۱۱ 

 243از من حیا کن!... ۲/  ۱۱ 

 245موی سفید و دل سیاه!... ۳/  ۱۱ 

 245شود!...ای که هرگز کامیاب نمی چهره  ۴/  ۱۱ 

 247حسرت خوردن بر شوربخت عاقبت به شر... ۵/  ۱۱ 

 فصل دوازدهم: عوامل پیری زودرس 

 249دغدغه و اندوه... ۱/  ۱۲ 

 251مشکالت زندگی... ۲/  ۱۲ 

 251مشکالت خانوادگی... ۳/  ۱۲ 

 253شام نخوردن... ۴/  ۱۲ 
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 257از اندازه...آمیزش جنسی بیش  ۵/  ۱۲ 

 257درازی  عمر... ۶/  ۱۲ 

 259این کارها... ۷/  ۱۲ 

 های پیری و فرتوتی فصل سیزدهم: پیامدها و آسیب 

 261ناتوانی بدن... ۱/  ۱۳ 

رد... ۲/  ۱۳   263سستی خ 

 264تبیین فرسودگی قوای عقلی در شماری از سالمندان... 

 267جوان شدن عقل در شماری از سالمندان...  

 268. معنای »عقل«...۱   

 269های میدانی.... ضرورت پژوهش ۲   

 269. سایر عوامل مؤّثر در کاهش و رشد عقل...۳   

 271فراوانی مصیبت و بیماری... ۳/  ۱۳ 

 273از میان رفتن باروری... ۴/  ۱۳ 

 275آزمندی و آرزو... ۵/  ۱۳ 

 های برخی سالمندان نمایی فصل چهاردهم: راه 

 279عمر کوتاه است حّتی عمر نوح علیه السالم... ۱/  ۱۴ 

 281اش نیکو نیست...عمری که دعا برای درازی  ۲/  ۱۴ 

 285معیار طول عمر نیکو... 

 289بینش و پایداری در راه حق... ۳/  ۱۴ 

 291الگویی نیک برای کارگزاران... ۴/  ۱۴ 

 295استقبال از شهادت... ۵/  ۱۴ 

 297وفاداری و پایداری...الگوی  ۶/  ۱۴ 

 301دعای سالمندان... ۷/  ۱۴ 

 303بخت حقیقی...خوش  ۸/  ۱۴ 

 307مرد بهشتی... ۹/  ۱۴ 

 311سرعت در پاسخدهی... ۱۰/  ۱۴ 
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 311بلندهّمتی... ۱۱/  ۱۴ 

 315حقیقت بندگی... ۱۲/  ۱۴ 

 321فروتنی علی بن جعفر در برابر امام جواد علیه السالم... ۱۳/  ۱۴ 

 323فروتنی حکیمه در برابر مادر امام مهدی علیه السالم... ۱۴ /۱۴ 

 325استقبال از مرگ با خنده در صورت سالمت دین... ۱۵/  ۱۴ 

 327شجاعت کمیل در برابر َحّجاج... ۱۶/  ۱۴ 

 329نیازی از مردم...تالش سالمند برای بی  ۱۷/  ۱۴ 

 فهرست منابع و مآخذ

 

 


