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گويا چهره خسته شان را با خط . در اطرافمان هر روز آدم هاي بسياري را مي بينيم كه ورق تقويم ها، حسابي از سروصورتشان رد شده است
اينان كه از زمستان هاي زندگي، برفي هميشگي بر سر دارند، نمايندگان كهن سال يك نسلند؛ نسلي كه از روزها . هايي عميق نقاشي كرده اند

ما به اين نسل و به سپيدي ها و تجربه هايشان سخت محتاجيم و وظيفه داريم . و سال ها، خاطرات زيادي را در كوله بار عمرشان انبار كرده اند
  .آنها كه اين طور ما را به اين زندگي و زندگي را اين گونه به ما تحويل داده اند، مديونيم ما به. حرمتشان را حفظ كنيم

سالمندي به طور طبيعي، دست كم يك چهارم از دوران زندگي بشر را . امري اجتناب ناپذير و غيرقابل برگشت است پيري وسالخوردگي
   .تفاده را برده و از زندگي خود لذت ببردتشكيل داده و هر فرد بايد بتواند از اين دوران نهايت اس

در فرهنگ زندگي ساز اسالم سالمندي، ارزش به شمار آمده و در  :)كالم اهل بيت و قران( احترام به سالمندان در فرهنگ اسالم
اسالم صلي اهللا عليه و آله تا آن جا كه پيامبر گرامي . برخورد با كهن ساالن بر اصل تكريم و پاسداشت مقام ايشان، تاكيد فراوان شده است

وقتي دفتر سخنان امامان معصوم را ورق مي زنيم در اين باره اشارات گوياي بسيار . »تكريم پيران مسلمان تعظيم خداوند است«: وسلم فرمودند
علي عليه السالم ، بزرگداشت  امام .»پيران خويش را تكريم و با خويشان خود، رفت وآمد كنيد«: امام صادق عليه السالم مي فرمايند. مي يابيم

در معارف . ».به بزرگانتان احترام كنيد تا كوچك ترها شما را محترم شمارند«: سالمندان را زمينه ساز احترام خود انسان مي داند و مي فرمايد
حضرت . رتمندي جوانان برتري داده اندبه نيكي ياد شده است و آن را بر قدنيز اسالمي و آموزه هاي ديني از انديشه پربها و تدبير پيرانه آنان 

  .»انديشه پير در نزد من از تالش جوان خوش آيندتر است«: علي عليه السالم در سخن زيبايي مي فرمايند
دو  هرگاه يكي از آن دو، يا هر. به پدر و مادر نيكي كنيد«: سوره اسراء مي فرمايد 23قرآن مجيد كه دفتري گشوده از نور و هدايت است، در آيه

  ».وآنها نزد تو به سن پيري رسند، كمترين اهانتي به آنها روا مدار و بر آنها فرياد مزن و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگ
  

سرعت . رسد در جهانى كه ما هستيم درك سالمندان كار سختى است؛ گاه حتى كار ناممكنى به نظر مى :پاسداشت سالمندان در خانواده 
در فرهنگ اسالمي، اما  .هايمان را براى دسترسى به آخرين اخبار و تغييرات سپرى كنيم ناچاريم لحظه قدر سريع است كه ل اطالعات آنانتقا

ها و پدربزرگ ها، ارج و قرب  خوشبختانه در كشور ما مادربزرگ و كانون خوش بختي، آرامش، غم زدايي و تغذيه عاطفي انسان هاست خانواده
هاى  تا حدود زيادى كاستىو كنند   گر را براى سالمندانشان بازى مى  نقش حمايتتوان گفت كه خانواده در ايران  دارند و مى خاصى

  كنند  اجتماعى را براى سالمندان پرمى
از . سالمندان، ستون هاي استوار خانواده ها هستند و پايدار ماندن و آفت زدايي از خانواده وابسته به پاس داشتن حقوق و حرمت آنان است 

ازش اين رو بايد در كانون خانواده، با صميمانه ترين دل جويي ها، اندوه هاي طاقت سوز آنان را زدود و بر زخم هايشان مرهمي از محبت و نو
بايد حرمت آنان را . نهاد، بايد به آنان خدمت و محبت كرد و در برابرشان دست اطاعت بر سينه نهاد و به تكريم، بر دست هايشان بوسه زد

متواضعانه پاس داشت و چونان مادري مهرورز، سبدسبد بر دامنشان گل افشاند تا گل لبخند مهمان هميشگي لب هاي مهربانشان باشد و در 
  .آرامش بخش خانواده، تمام رنج ها و ناكامي هاي بيروني خود را بدرود گويندسايه سار 
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