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الشيخوخة وموقف الفكرالتربوي العربي االسالمي منيا
" جسميا وعقميا واجتماعيا ونفسيا "
م.د.ندوى محمد محمد شريف
كمية االداب – خانقين  /جامعة كويو
ممخص البحث :
يسعى الديف االسالمي عبر توجياتو ونظمو االجتماعية واالخالقية

الى اف

يشيع اجواء الرحمة واالحتراـ والعطؼ في اؿ عالقات بيف ابناء المجتمع االسالمي
وذلؾ الف ىذه األجواء ىي التي تتمكف مف امتصاص كؿ السمبيات وتجاوز كؿ
العقبات التي تحوؿ دوف المزيد مف التالحـ والتكافؿ بيف ابناء المجتمع الواحد
والذي ينظر الى القيـ االجتماعية االسالمية التي يحظى بيا المسف في

،
الشريعة

االسالمية يجدىا تمثؿ الوسيمة الوحيدة التي تخفؼ امراض و اعراض الشيخوخة اذ
شف كبير ومنزلة رفيعة في المجتمع فيو المقدـ في الكثير مف
تجعمو يشعر بانو ذو أ
االمور وىو المبجؿ والمحترـ .
وقد حاولت الباحثة مف خالؿ ىذا البحث التعرؼ عمى موقؼ الفكر العربي
االسالمي مف كبار السف مف النواحي الجسمية والعقمية واالجتماعية والنفسية متبعة
المنيج التاريخي التحميمي الوصفي  ،وتناوؿ البحث الحالي التغيرات التي تط أر عمى
المسف مف النواحي كافة مستشيدة بآيات قرآنية موضحا االساليب التي يراعي فييا
التشريع االسالمي ىذه التغيرات محاوال التخفيؼ والتيسير عمى المسنيف في امور
كثيرة وفي ذلؾ استشيدت الباحثة ايضا بآيات مف القرآف الكريـ وباحاديث نبوية
شريفة مع اقواؿ بعض المفكريف العرب المسمميف .
ومف خالؿ ىذا البحث استنتجت الباحثة اف رعاية المسنيف في االسالـ تقوـ
عمى عدة مرتكزات ابرزه ا  :االنساف مخموؽ مكرـ ومكانتو محترمة في كؿ مراحمو
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العمرية اذ اف توقير الكبير مف سمات المجتمع المسمـ ،واف الديف االسالمي قد خفؼ
ويسر كثي ار مف االمور عمى المؤمنيف مف كبار السف في عدد مف االحكاـ
والتشريعات  ،ومف ثـ اوصت

بالتكيد عمى الحث عمى رعاية المسنيف
الباحثة أ

والتأكيد عمى أمنيـ االقتصادي والمالي وحفظ سالمتيـ والحث عمى تعميميـ المستمر
لمواجية مشكالت الحياة ودخوليـ مياديف العمؿ

مما يخمؽ لدييـ االحساس الدائـ

بحاجة المجتمع الييـ ويقييـ الكثير مف اعراض الوحدة والعزلة والممؿ واليأس .
" الفصل األول "
االطار العام لمبحث
أىمية البحث والحاجة اليو :

الديف ظاىرة اجتماعية تحقؽ وظيفة ميمة بالنسبة لممجتمع  ،اذ يجيب عف

اسئمة تصوغيا العقوؿ  ،وفي كؿ حالة فاف الديف يكوف استجابة نفسية وعقمية
لمطالب الحياة البشرية  ،كما تصدى لو المفكروف والفالسفة والتربويوف ( .سمطاف ،
1977ص)10
وكؿ قضية مف القضايا تثار نجد في الديف وجية نظر فييا  ،وميزة الديف
االسالمي انو ديف الحاضر والمستقبؿ  ،فاطار ىذا الديف ونظرياتو الكمية الشاممة
أعدت لتستوعب المجتمعات ومراحؿ تطورىا  ،واالنساف في

أي مستوى عمري

اليعيش في فراغ  ،فالوجود عممية اعتماد الناس بعضيـ عمى بعض اجتماعيا
واقتصاديا و(المسنوف) فئة ميمة ازداد حجميا واتسع نطاؽ تمثيميا في اليرـ
السكاني بتقدير اهلل سبحانو وتعالى اوال  ،ومع تقدـ وسائؿ المعيشة الحديثة وتقدـ
عموـ الطب و تحسف مستوى الخدمات الصحية واتخاذ االجراءات الوقائية والعالجية
في جميع انحاء العالـ  ،مما أظير تطو ار ايجابيا عمى صحة السكاف عموما  ،وقمة
الوالدات وقد بات زيادة اعداد كبار السف بالنسبة لمسكاف ام ار مؤكدا  ،فمف المتوقع
اف تتضاعؼ نسبة اولئؾ الذيف يبمغوف مف العمر ستيف عاما فما فوؽ بيف سكاف
العالـ لتصؿ الى  % 22في عاـ (  ) 2050بعد اف كانت تناىز  % 11في عاـ (
 ) 2006واف العدد االجمالي لممسنيف في البمداف النامية يتجاوز حاليا عدد المسنيف
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في البمداف المتقدمة بنسبة الضعؼ تقريبا وبحموؿ عاـ (  )2050سيكوف نحو 80
 %مف مجموع المسنيف عمى الصعيد العالمي مف سكاف البمداف االقؿ نموا  ( .دليؿ
المدف الصديقة لممسنيف ) لذا كاف مف اىـ االسباب والدوافع التي ادت الى تزايد
االىتماـ بمرحمة الشيخوخة والتقدـ في العمر عمى المستوى العالمي تزايد نسبة كبار
السف في المجتمعات بشكؿ واضح مما يشير الى اننا أماـ فئة عمرية ليست بالقميمة
وتستحؽ االىتماـ و الرعاية مف قبؿ المجتمع والدارسيف .
وتعد الشيخوخة احدى مراحؿ الحياة االنسانية نكاد نمر بيا جميعا  ،فالجميع يتقدـ
في العمر  ،اال اف تأثير ىذه المرحمة يتبايف حسب االفراد والمجتمعات والقيـ
والثقافات السائدة  ،ويمثؿ االىتماـ بالمسنيف جانبا اساسا مف جوانب االعتناء بالثروة
البشرية التي اصبحت اغمى الثروات جميعا في عصرنا الحاضر  ،تمؾ الثروة التي
تفوؽ قيمة الثروات االخرى (.بيسكوؼ  1984 ،ص)19
واف مرحمة الشيخوخة مف المراحؿ الحساسة في عمر الفرد  ،فيي التعني
تغيرات بايولوجية وفسيولوجية فحسب  ،ولكنيا ظاىرة نفسية واجتماعية تتمثؿ في
موقؼ المجتمع مف المسف ومايفرضو عميو مف قيود وقواعد سموكية يمتزـ بيا كما
تتمثؿ ايضا في موقؼ المسف مف نفسو ومف االخريف .
وفي ىذا العصر الذي نحرص فيو عمى تجميع كؿ طاقاتنا البشرية في سبيؿ
البناء تقؼ مسألة رعاية المسنيف ضمف الموضوعات االساسية التي يجب اف تحظى
باىتماـ المشتغميف في مجاؿ التربية وعمـ النفس وعمـ االجتماع والطب وغير ذلؾ
مف التخصصات  ،ففي خبرة المسنيف عندنا معاني التراحـ والتعاطؼ وابتغاء ا ألجر
في خدمتيـ  ،والتقرب الى اهلل في البر بيـ خالفا ألوضاع المسنيف في المجتمعات
االخرى التي تدعي الحضارة والتقدـ .
وفي البمداف ذات الحضارات العريقة المعززة بمضموف روحي ديني  ،وجد
المسنوف األماف مف خالؿ االوقاؼ والصدقات والزكاة والجوامع فضال عف حقيقة اف
العالقات القوية والعميقة لالسرة الممتدة كانت توفر الطمأنينة ليذه الفئة( .حافظ
 2002،ص)356
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وقد أصبحنا اليوـ في أمس الحاجة الى التعامؿ مع ظاىرة الشيخوخة عمى
انيا جزء اليتج أز مف النسؽ االجتماعي االكبر  ،وانيا حمقة مف حمقات التاريخ وجزء
اليتج أز مف وجود كؿ مجتمع  ،اذ اف خشية الموت تأخذ االف طابعا خاصا بالنسبة
لممجتمعات التي تقمص فييا الشعور الديني  ،والتي تظير اىتماما محدودا با ألجياؿ
يعرؼ
التالية ألف احواؿ المسنيف تدىورت في العصر الحديث  ،فالمجتمع الصناعي ّ
المسنيف بانيـ عديمي الفائدة  ،ويجبرىـ عمى التقاعد قبؿ استنفاذ طاقاتيـ في مجاؿ

العمؿ  ،ويقمؿ مف اىمية الخبرة ويعظـ مف اىمية القوة الجسدية وتوليد افكار جديدة
مما يفرض العزلة االجتماعية عمى المسنيف ( .شعباف وسمير صالح الديف ،
1984ص)122
لذا فقد تزايد في اآلونة االخيرة االىتماـ بيذه الفئة  ،فقد اكدت المادة ( )25
الفقرة (أ) مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف

الذي تبنتو الجمعية العامة لالمـ

المتحدة في  10ديسمبر عاـ  1948عمى اف :
" لكؿ انساف الحؽ في مستوى معيشي مالئـ لصحتو ورفاىيتو وكذلؾ لصحة
ورفاىية اسرتو  ،بما في ذلؾ المأكؿ والممبس والمسكف  ،والرعاية الطبية والخدمات
الضرورية  ،والحؽ في االماف عندما يتقدـ بو السف "
( االعالف العالمي لحقوؽ االنساف )
واعمنت الجمعية العامة 1تشريف االوؿ اليوـ الدولي لكبار السف بموجب
القرار  45/106المؤرخ في كانوف االوؿ

 1990وذلؾ في اطار متابعة لتنفيذ

مبادرات االمـ المتحدة مف قبيؿ خطة عمؿ (فيينا ) الدولية لمشيخوخة التي اعتمدتيا
الجمعية العالمية لمشيخوخة عاـ  1982واقرارىا في وقت الحؽ مف تمؾ السنة ،
بف ( )1982ىو العاـ الدولي لممسنيف لتركيز الجيد مف اجؿ بحث قضايا
وأ
المسنيف ومعالجة مشاكميـ وزيادة االىتماـ برعايتيـ االجتماعية والصحية والنفسية
والمعيشية  ،مما نبو المسؤوليف عف التخطيط العطاء المزيد مف االىتماـ
(اليوـ الدولي لممسنيف )
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وقد أوصى المؤتمر الدولي الرابع لتعميـ الكبار في باريس عاـ ( )1985
أجؿ

بالعمؿ عمى زيادة الدراسات والبحوث حوؿ القضايا المتعمقة بتعميـ الكبار مف

تييئة اسس مستندة الى المعمومات الصحيحة لتخطيط وتنفيذ انشطة تعميـ الكبار.
(العاني واخروف  1994 ،ص)39
وفي العراؽ تقوـ الرعاية االجتماعية لكبار السف عمى مبادئ التكافؿ االجتماعي
المستوحاة مف احكاـ الشريعة ومف الواقع االجتماعي والميراث الحضاري لالمة
العربية  ،فقد جاء في قانوف الرعاية االجتماعية (  ) 126لسنة (  )1980عدة مواد
تكفؿ االىتماـ بالمسنيف منيا المادة (  " : )3العمؿ حؽ تكفؿ الدولة توفيره لكؿ
مواطف  ،وىو واجب عمى كؿ قادر عميو  ...وتيدؼ الدولة الى تأميف الضمانات
االجتماعية لممواطنيف كافة في حالتي العجز والشيخوخة " ( .و ازرة العدؿ ،

1980

ص)4
واف كاف ىذا االىتماـ بيف الدوؿ المعاصرة لـ يبرز اال في السنوات االخيرة ،
فاف االسالـ قد نظـ ىذا االمر واكد عميو قبؿ اكثر مف اربعة عشر قرنا ولكف
لألسؼ اننا نعيش تخمفا حضاريا وغزوا ثقافيا تغمب عميو سيطرة القيـ المادية وانتشار
االنانية وحب الذات مما قد يؤدي الى سقوط النظاـ القيمي واالخالقي الموروث
والذي يمثؿ جوىر ثقافة المجتمعات االسالمية ( .الراوي 1999 ،ص)93
وقد سبقت تعاليـ الديف االسالمي ا ألنظمة الحديثة لرعاية الشيخوخة  ،اذ
يحظى الكبار في مجتمعنا االسالمي غالبا بمزيد مف التقدير والرعاية واالحتراـ

،

وتشير الدراسات الى اف كبار السف في عدد مف دوؿ العالـ يتعرضوف لسوء المعاممة
والعنؼ مف قبؿ أسرىـ سواء جسديا او نفسيا مف خالؿ الشتـ أو االىانة أو الضرب
وقضايا االعتداء أ و حتى ماديا مف خالؿ حجر بعض االبناء عمى آبائيـ  ،وىكذا
نجد لزاما عمينا اف نقوـ بواجبنا تجاه كبار السف بالعناية بيـ وتأميف ما يميؽ بيـ مف
خدمات ورعاية كأشخاص يستحقوف الحياة الكريمة  ،وىذا مف اعظـ الواجبات
االنسانية فيذه الفئة التي بمغت عم ار معينا افقدىا القدرة والفعالية والنشاط التشكؿ قوة

643

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

ضاغطة عمى المجتمع  ،ومف ىنا نجد شريعتنا االسالمية حثت عمى احتراـ وتقدير
كبار السف في قولو تعالى :
ض ٰى رُّب َك أَالَّ تَعب ُدۤواْ إِالَّ إِيَّاه وِبٱ ْلوالِ َد ْي ِن إِ ْحساناً إِ َّما ي ْبمُ َغ َّن ِع َ ِ
َح ُد ُى َما
ند َك ٱ ْلك َب َر أ َ
َ
ُْ
َ
َُ َ
(( َوقَ َ َ
أ َْو ِكالَ ُى َما َالَ تَ ُقل لَّ ُي َم أ ٍّف
ُف َوالَ تَ ْن َي ْرُى َما َوقُل لَّ ُي َما قَ ْوالً َك ِريماً )) )1( .
ويشيد العالـ تحركا واىتماما زائديف في بحث قضية الشيخوخة وماتعانيو ىذه الفئة
مف امراض صحية وبيئية واخرى متعمقة بالفقر خاصة في البمداف النامية  ،التي
تعاني مف نقص كبير في تقديـ الخدمات والرعاية لممسنيف .
لذا تقؼ مسألة رعاية المسنيف الذيف يزداد عددىـ باستمرار وحماية حقوقيـ احدى
التحديات الكبيرة في مختمؼ الدوؿ النامية منيا والمتقدمة وىي ضمف الموضوعات
التي يجب اف تسترعي اىتماـ المسؤوليف  ،كما يجب اف يشارؾ في بحثيا ،
المشتغموف في مياديف العموـ االنسانية المختمفة فمـ تعد النظرة الى كبار السف في
المجتمعات الحديثة نظرة اىماؿ او شفقة بؿ اصبحت نظرة اىتماـ ورعاية مستمرة

،

كونو بعدا انسانيا واف الواجب الديني واالخالقي والقيمي يمزـ عمينا اف نولييـ الرعاية
.
وماداـ ىذا االىتماـ المتزايد بالمسنيف  ،يتساءؿ المرء عف مكانة المسف في
الشريعة االسالمية ؟ وذلؾ ماستحاوؿ الباحثة االجابة عنو مف خالؿ ىذه الدراسة ،
وكما وردت مف نصوص في القرآف الكريـ واحاديث النبي محـ د  واقواؿ عدد
مف المفكريف العرب في ىذا الباب .
واف مادفع الباحثة الى اجراء ىذا البحث ىو اىمية الموضوع مف الناحية
العممية والعممية  ،فضال عف حاجة المجتمع ليذا النمط مف الدراسات  ،اذا ماعممنا
اف ماكتب عف ىذا الموضوع يعد قميال  ،اذ اف حيز االىتماـ بالمسنيف اليزاؿ بحاجة
الى المزيد مف الجيود العممية  ،واف ىذه الفئة العمرية لـ تحظ باىمية مف البحث
كما حظيت بيا فئات العمر االخرى والسيما عمى مستوى العراؽ  ،والننا بحاجة الى
ابراز دور الفكرالعربي االسالمي الف ىذا الفكر لـ يجد حتى االف مف يحممو التحميؿ
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الذي يتكافأ مع عمقو واصالتو واتساعو وشمولو وتكاممو كما اف الفكر التربوي
العربي االسالمي اصبح اكثر اىمية مف اي وقت مضى حيث تسعى االمة العربية
االسالمية الى التحرر مف االستعمار الثقافي ومف التبعية لمتيارات الفكرية المختمفة ،
فضال عف ذلؾ فاف الواجب الديني واالنساني الذي حثت عميو جميع االدياف يدعو
الى االلتفات لفئة المسنيف الذيف امضوا سنوات شبابيـ في العطاء .
ىدف البحث :
تعرؼ موقؼ الفكرالتربوي العربي االسالمي مف الشيخوخة
ييدؼ البحث الحالي ّ
جسميا وعقميا واجتماعيا ونفسيا .
منيجية البحث :
اتبعت الباحثة المنيج التاريخي التحميمي الوصفي مف خالؿ نصوص القرآف
الكريـ واالحاديث النبوية الشريفة واقواؿ بعض عمماء الديف والفالسفة .
" الفصل الثاني "

الشيخوخة Senescence
يطمؽ عمى ىذه المرحمة احيانا مرحمة المعمريف

 Agingاو مرحمة التقدـ

في العمر .Elderly
 -1المعنى المغوي لمشيخوخة :
الشيخ مف ادرؾ الشيخوخة  ،وىي غالبا عند الخمسيف  ،وىو فوؽ الكيؿ
ودوف اليرـ  ،وىو ذو المكانة مف عمـ او فضؿ او رياسة (.مجمع المغة العربية
 1990،ص)468
وقد حدد( ابف منظور) الشيخوخة بقولو  " :الشيخ  :الذي استبانت فيو السف
وظير عميو الشيب  ،وقيؿ  :ىو مف الخمسيف الى الثمانيف "( .ابف منظور ،
 2003ص)245
 -2المعنى االصطالحي لمشيخوخة :

يعرؼ بانو  :مف دخؿ طور الكبر او الشيخوخة مع التسميـ بما ىو
المسف ّ
متعارؼ عميو باف ىذا الشعور يبدأ مف سف الستيف  ،واتفؽ خبراء االمـ المتحدة عمى
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 )60عاما فأكثر يعد شخصا مسنا ( .آغا ،

1984

ص)157
كما تعرؼ الشيخوخة بانيا حالة نفسية وعقمية لدى االفراد ليس ليا بداية
محددة في عمر محدد وانما ىي نسبية واالحساس بيا نسبي  ( .منسي وآخروف ،
 2000ص)273
والمسنوف ىـ فئة مف الناس يدخموف مرحمة مف النمو والنضج يطمؽ عمييا البعض (
العمر الثالث) وىي مرحمة طبيعية في حياة االنساف ( .خميفة 1984 ،ص)109
الشيخوخة من الناحية البيولوجية  :عبارة عف نمط شائع مف االضمحالؿ الجسمي
في البناء والوظيفة يحدث بتقدـ السف لدى كؿ كائف حي بعد اكتماؿ النضج وىذه
التغيرات االضمحاللية المسايرة لتقدـ السف تعتري كؿ االجيزة الفسيولوجية والعضوية
والحركية والدورية واليضمية والبولية والتناسمية و الغدية والعصبية والفكرية (.قناوي
1987،ص)17
الشيخوخة من الناحية السايكولوجية  :حالة مف االضمحالؿ تعتري امكانات التوافؽ
النفسي واالجتماعي لمفرد فتقؿ قدرتو عمى استغالؿ امكاناتو الجسمية والعقمية
والنفسية في مواجية ضغط الحياة لدرجة ال يمكف معيا الوفاء الكامؿ بالمطالب
البيئية او تحقيؽ قدر مناسب مف االشباع لحاجاتو المختمفة .

(قناوي

1987،ص)51
اما تعريؼ منظمة الصحة العالمية (  )1972فانو يعد سف الخامسة والستيف
عمى انيا بداية كبر السف الف ىذه السف تتفؽ مع سف التقاعد في معظـ الدوؿ .
(الزبيدي  2005 ،ص )11
وصف مرحمة الشيخوخة ي التشريع االسالمي
لقد صوراهلل سبحانو وتعالى مراحؿ نمو االنساف الذي خمقو في احسف تقويـ
قبؿ الوالدة وحتى الممات  ،وجاء ذكر الشيخوخة بوصفو آخراياـ العمر في قولو
تعالى :
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اس إِن ُكنتُم ِى رْي ٍب ّْم َن ٱ ْل َب ْع ِث َِإ َّنا َخمَ ْق َنا ُكم ّْمن تُر ٍ
ُّيا َّ
طفَ ٍة ثَُّم
اب ثَُّم ِمن ُّن ْ
(( ٰيأَي َ
ٱلن ُ
َ
ْ
َ
ْ
ش ُء
ض َغ ٍة ُّم َخمَّقَ ٍة َو َغ ْي ِر ُم َخمَّقَ ٍة لّْ ُن َب ّْي َن لَ ُك ْم َوُن ِق ُّر ِى ٱأل َْر َح ِام َما َن َ
ِم ْن َعمَقَ ٍة ثَُّم ِمن ُّم ْ
ش َّد ُك ْم َو ِمن ُك ْم َّمن ُيتََو َّ ٰى َو ِمن ُك ْم َّمن ُي َرُّد
س ِّمى ثَُّم نُ ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْفالً ثَُّم لِتَْبمُ ُغۤواْ أَ ُ
إِلَ ٰى أ َ
َج ٍل ُّم َ
ش ْي اً )) )2(.
إِلَ ٰى أ َْرَ ِل ٱ ْل ُع ُم ِر لِ َك ْيالَ َي ْعمَ َم ِمن َب ْع ِد ِع ْمٍم َ
كما عد ىا الرسوؿ  بأنيا آخر مرحمة قبؿ الموت بقولو  (( :بادروا باالعماؿ
سبعا  ،ىؿ تنتظروف اال فق ار منسيا  ،او غنى مطغيا  ،او مرضا مفسدا  ،او ىرما
مفندا او موتا مجي از ))  ( .ابف العربي  ،ب.ت ص)185
وعف المراحؿ العمرية لالنساف تحدث الفيمسوؼ ( ابف باجو) بقولو :

" فقد يوجد

جنينا  ،وذلؾ عند كونو في الرحـ  ،ثـ يوجد طفال  ،وذلؾ اثر وضعو ثـ يوجد

يفعة

ويوجد شابا  ،ثـ يوجد كيال  ،ثـ يوجد شيخا "  ( .ابف باجة  1968،ص) 73
وتعمؿ االدياف عموما عمى تعزيز التضامف االسري ويعد احتراـ كبار السف
مف تعاليـ جميع االدياف السماوية  ،وخاصة كبار السف مف الوالديف  ،واف االمر ببر
الوالديف ليس مختصا باالمة االسالمية  ،بؿ ىو مما كتب عمى السابقيف ألىميتو
ووجوبو اذ قاؿ تعالى  (( :وِا ْ أَ َخ ْ َنا ِميثَ َ ِ
ون إِالَّ ٱلمَّ َو
س َار ِي َل الَ تَ ْع ُب ُد َ
اق َبن ۤي إِ ْ
َ
ِ
ساناً )) )3(.
َوِبٱ ْل َوال َد ْي ِن إِ ْح َ

ولمديف و شعائر االسالـ تاثيرقوي وأثرعميؽ في حياة المسمـ  ،فاالسالـ ليس

عقيدة فحسب  ،ولكنو نظاـ اجتماعي ككؿ يؤدي دو ار ميما في تشكيؿ سموؾ المسمـ
 ،وقد قرف اهلل وجوب االحساف الى الوالديف وبرىـ بوجوب توحيد اهلل والنيي عف
الشرؾ بو في آيات كثيرة منيا قولو تعالى :
ِ
ساناً )) )4( .لمداللة عمى اف ذلؾ
ٱع ُب ُدواْ ٱلمَّ َو َوالَ تُ ْ
ش ِرُكواْ ِب ِو َ
(( َو ْ
ش ْي اً َوِبٱ ْل َوال َد ْي ِن إِ ْح َ
بمكاف مف األىمية اذ يأتي بالدرجة الثانية بعد عقيدة التوحيد وما أعظميا مف درجة
 ،كما وقد اتى بر الوالديف في المرتية الثانية بعد الصالة في محبة اهلل  ،لما رواه
(ابف مسعود ) رضي اهلل عنو حيف قاؿ  ( :سألت رسوؿ اهلل  أي العمؿ أحب
الى اهلل ؟ قاؿ  :الصالة عمى وقتيا  ،قاؿ  :ثـ أي ؟ قاؿ  :ثـ بر الوالديف  ،قاؿ :
ثـ أي ؟ قاؿ  :الجياد في سبيؿ اهلل )  ( .البخاري 1401 ،ىػ ج 1ص)197
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وأوجب اهلل سبحانو وتعالى عمى الولد بذؿ اقصى الرعاية ليما والرحمة بيما

س
اى َدا َك َعمَ ٰى أَن تُ ْ
في ضعفيما واحتياجيما بقولو تعالى َ (( :وِان َج َ
ش ِر َك ِبى َما لَ ْي َ
لَ َك ِب ِو ِع ْمم َالَ تُ ِطعيما وص ِ
اح ْب ُي َما ِى ُّ
ٱلد ْن َيا َم ْع ُرو اً )) )5(.
ْ َُ َ َ
ٌ
ويشتمؿ بر الوالديف األدب معيما باستعماؿ كؿ ما حسف مف االقواؿ واالفعاؿ ونيى
اهلل سبحانو وتعالى عف اي شكؿ مف اشكاؿ االىانة بالنسبة الى الوالديف وعف كؿ ما
مف شأنو اف يؤذييما ويجرح مشاعرىما ويسبب ألميما سواء كاف كممة او تصرفا فيو
يعبر عف التأفؼ والتضجر بقولو تعالى :

(( َالَ تَقُل لَّ ُي َم أ ٍّف
ُف َوقُل لَّ ُي َما قَ ْوالً َك ِريماً)) )6( .
كما امر الولد بابداء التواضع والرحمة والقوؿ الكريـ تجاه والديو وخفض جناح
الذؿ وامره باالستغفار ليما في النص القرآني الذي يذكر مرحمة الكبر ويشدد عمى
االنساف التسميـ ألوامرىما بقولو تعالى :
ِ
ض لَيما ج َناح ٱل ُّ ّْل ِم َن َّ ِ
((و ْ ِ
ص ِغي ارً
ٱخف ْ ُ َ َ َ
ٱلر ْح َمة َوقُل َّر ّْب ْٱر َح ْم ُي َما َك َما َرب ََّيانى َ
َ
()7

)) .

وانو عز وجؿ لفت نظر الولد الى التضحية والجياد الذي عاناه الوالداف في
تربيتو اثناء صغره  ،لذلؾ امر اهلل تعالى الولد أبداء الشكر لوالديو بقولو :
ِ
ص ْي َنا ِ
ام ْي ِن أ ِ
ش ُك ْر
(( َو َو َّ
ان ِب َوالِ َد ْي ِو َح َممَتْ ُو أ ُّ
َن ٱ ْ
س َ
ُم ُو َو ْىناً َعمَ ٰى َو ْى ٍن َوِ َ
ٱإل ْن َ
صالُ ُو ى َع َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ير ))()8
لى َول َوال َد ْي َك إلَ َّى ٱ ْل َمص ُ

كما أكد االسالـ المعاممة الحسنة وبرالوالديف وضرورة رعايتيـ وخاصة عندما يكبروف
اذ حث عمى االحساف

الييما في كؿ مراحؿ العمر ورعايتيـ تجسيدا لقولو تعالى :
ض ٰى رُّب َك أَالَّ تَعب ُدۤواْ إِالَّ إِيَّاه وِبٱ ْلوالِ َد ْي ِن إِ ْحساناً إِ َّما ي ْبمُ َغ َّن ِع َ ِ
َح ُد ُى َما أ َْو
ند َك ٱ ْلك َب َر أ َ
َ
ُْ
َ
َُ َ
(( َوقَ َ َ
ِكالَ ُى َما َالَ تَقُل لَّ ُي َم أ ٍّف
ُف َوالَ تَ ْن َي ْرُى َما َوقُل لَّ ُي َما قَ ْوالً َك ِريماً )) )9( .
ٱإل ْنس َ ِ ِ
س
وقولو تعالى َ (( :و َو َّ
اى َدا َك لِتُ ْ
سناً َوِان َج َ
ان ِب َوال َد ْيو ُح ْ
ش ِر َك ِبى َما لَ ْي َ
ص ْي َنا ِ َ
ون )) )10( .
لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم َالَ تُ ِط ْع ُي َم إِلَ َّى َم ْر ِج ُع ُك ْم َأَُن ّْب ُ ُكم ِب َما ُكنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
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كما أمر النبي محمد  برعاية صديؽ الوالديف ولو بعد موتيما وعد ذلؾ
مف بر الوالديف بقولو  (( :أبر البر اف يصؿ الرجؿ ود ابيو ))  ( .مسمـ 2005 ،
ص) 1076
ولقد بيف الرسوؿ محمد  اف بر الوالديف سبب الطالة العمر وزيادة الرزؽ
 ،فقد قاؿ  (( : مف أحب اف يمد لو في عمره واف يزاد لو في رزقو فميبر والديو
وليصؿ رحمو ))  ( .احمد  ،ا 413ىػ ص)291
وقد عد الرسوؿ  عقوؽ الوالديف مف اكبر الكبائر بقولو (( :

بكبر
أال انبئكـ أ

الكبائر ؟ ثالث  ،قالوا  :بمى يارسوؿ اهلل قاؿ  :االشراؾ باهلل  ،وعقوؽ الوالديف
وجمس وكاف متكئا  :أال قوؿ الزور ))  ( .البخاري  2003 ،ص) 27
وقاؿ الرسوؿ محمد  (( : مف الكبائر شتـ الرجؿ والديو )) قالوا  :يارسوؿ اهلل
وىؿ يشتـ الرجؿ والديو ؟ قاؿ  (( :نعـ  ،يسب ابا الرجؿ  ،فيسب اباه  ،ويسب امو
 ،فيسب امو )) ( .مسمـ  2005،ص) 53
وأشار الى اف دعوتيما مستجابة عند اهلل تعالى اذ قاؿ

 (( : ثالث دعوات

مستجابات ليف الشؾ فييف  :دعوة المظموـ  ،ودعوة المسافر  ،ودعوة الوالديف عمى
ولدىما ))  ( .البخاري  2003 ،ص)32
التغيرات المصاحبة لمرحمة الشيخوخة وموقف االسالم منيا -:
تتسـ مرحمة الشيخوخة بعدة خصائص وتغيرات تميزىا مف غيرىا مف المراحؿ
وىذه التغيرات تحدث نتيجة عدة عوامؿ بيولوجية وسيكولوجية واجتماعية ونفسية يمر
بيا الفرد ولقد اصبح االف اتفاؽ شبو عاـ عمى اف بدء الشيخوخة ىو سف الستيف ،
وىذا ىو ما اصطمح عميو الدارسوف لمشيخوخة كظاىرة صحية واجتماعية  ،وكثير
مف الحكومات عدت سف

 60او  65بداية لمشيخوخة وانطالقا مف ذلؾ سنت

تشريعات وقوانيف يجبر بموجبيا كؿ مف بمغ ىذه السف اف يعتزؿ العمؿ  ،ولكف بداية
الشيخوخة يختمؼ باختالؼ االشخاص والبيئات وعوامؿ اخرى  ( .قناوي ،
ص)4
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فقد قاؿ

مع كؿ ذلؾ يصاحب مرحمة الكبر لدى االنساف ضعؼ عاـ ،
ضع ٍ
ِ
ِ
سبحانو وتعالى  (( :ٱلمَّ ُو ٱلَّ ِ ى َخمَقَ ُكم ّْمن َ ٍ
ف قَُّوٍة ثَُّم
ض ْعف ثَُّم َج َع َل من َب ْعد َ ْ
ْ
ِ
ِ
ير )) )11 ( .
ق َما َي َ
ض ْعفاً َو َ
ش ْي َب ًة َي ْخمُ ُ
َج َع َل ِمن َب ْع ِد قَُّوٍة َ
يم ٱ ْلقَد ُ
ش ُء َو ُى َو ٱ ْل َعم ُ

فاالنساف يمر بثالث مراحؿ رئيسة فيبدأ وليدا ضعيفا  ،ثـ شابا قويا  ،واخي ار شيخا

ضعيفا والضعؼ االخير نسبي بيف البشر فالشيخوخة ىي نياية مطاؼ االنساف في
مرحمة نموه وتطوره عمى االرض  ،اذ قاؿ تعالى :
س ُو ِى ٱ ْل َخ ْم ِ
ون )) )12( .
ق أَ َالَ َي ْع ِقمُ َ
(( َو َمن ّن َع ّْم ْرهُ ُن َن ّْك ْ
وفي ادناه ستعرض الباحثة ابرز التغيرات المصاحبة ؿ مرحمة ا لشيخوخة
وموقؼ الفكر العربي االسالمي منيا :
 -1التغيرات الجسمية :
تظير بعض التغيرات التي يمكف مالحظتيا عمى االنساف في حالة تقدمو في
السف ومنيا تجعد الجمد وجفافو مع ضعؼ في الحواس بشكؿ عاـ  ،وبطء الحركة
وترىؿ بعض العضالت  ،وتغير لوف الشعر وىناؾ تغيرات

جسمية غير مرئية

كضعؼ العظاـ وانخفاض ح اررة الجسـ وارتفاع نسبة االصابة ببعض االمراض
ؾارتفاع ضغط الدـ والسكر والقبض المزمف والضعؼ الجنسي  ( .ستيفف وشرودر ،
1413ىػ ص)6
ومف التغيرات البيولوجية والفسيولوجية تغير معدؿ اآليض بتغمب عوامؿ اليدـ
عمى عوامؿ البناء في الجسـ وتغير معدؿ نشاط الغدد الصماء وتغير قوة دفع الدـ
وتغيرات في الجياز اليضمي  ( .خميفة ،ب.ت ص)24-22
ومف مظاىر التعبير عف الجوانب البيولوجية والفسيولوجية لمرحمة الشيخوخة ما جاء
ذكره في القرآف الكريـ عف الضعؼ الجسمي بشكؿ عاـ وبياض الشعر بشكؿ خاص
اذ قاؿ تعالى :

ش ِق ّياً ))
شتَ َع َل َّأ
(( قَا َل َر ّْب إِ َّنى َو َى َن ٱ ْل َع ْ
ظ ُم ِم ّْنى َوٱ ْ
ش ْيباً َولَ ْم أَ ُك ْن ِب ُد َع ِ َك َر ّْب َ
ْس َ
ٱلر ُ
)13(.
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وعف العقـ وفقداف القدرة الجنسية قاؿ تعالى :
يب )) )14(.
((قَالَ ْت ٰي َوْيمَتَا أَأَلِ ُد َوأََناْ َع ُج ٌ
ش ْيخاً إِ َّن َىٰ َ ا لَ َ
وو َو َىٰ َ ا َب ْعمِى َ
ش ْي ٌء َع ِج ٌ
واالسالـ قد راعى في احكامو الضعؼ الذي يعيشو كبار السف  ،ورتب عمى
وحط عنيـ

ذلؾ احكاما خاصة بيـ تتصؼ باليسروالتخفيؼ ومراعاة لحالتيـ البدنية

االثـ في ترؾ مااليقدروف عميو أتييدا لقولو تعالى :
س َب ْت )) )15(.
(( الَ ُي َكمّْ ُ
ف ٱلمَّ ُو َن ْفساً إِالَّ ُو ْ
س َب ْت َو َعمَ ْي َيا َما ٱ ْكتَ َ
س َع َيا لَ َيا َما َك َ
س َر )) )16(.
س َر َوالَ ُي ِر ُ
وقولو ُ (( :ي ِر ُ
يد ِب ُك ُم ٱ ْل ُع ْ
يد ٱلمَّ ُو ِب ُك ُم ٱ ْل ُي ْ
وقولو  (( : يسروا والتعسروا  ،وبشروا والتنفروا ))  ،وقولو  (( :اييا الناس ،
انكـ منفروف  ،فمف صمى بالناس فميخفؼ  ،فاف فييـ المريض والضعيؼ وذا الحاجة
))  ( .الزبيدي  2007 ،ص) 40، 37
و رخص لممريض ولممسف اف يصمي بالكيفية التي يستطيعيا اذ قاؿ

(( : 

صؿ قائما فاف لـ تستطع فقاعدا فاف لـ تستطع فعمى جنب )) ( .سورة ،

2005

ص)132
وعف عائشة رضي اهلل عنيا  ،انيا لـ تر رسوؿ اهلل  يصمي صالة الميؿ
أسف  ،فكاف يق أر قاعدا  ،حتى اذا أراد أف يركع قاـ  ،فق أر نحوا مف
قاعدا قط حتى َ
ثالثيف آية أو أربعيف آية  ،ثـ ركع  ( .الزبيدي  2007 ،ص) 140
وقد اباح اهلل سبحانو وتعالى االفطار في شير رمضاف بالنسبة لممسف والمريض
الذي اليقوى عمى الصوـ او انو يقدر عمى الصوـ ولكف بضرر ومشقة واطعاـ عف
ين ي ِطيقُوَن ُو ِ ْدي ٌة طَع ِ
ِ
س ِك ٍ
ع
ين َ َمن تَطَ َّو َ
كؿ يوـ مسكينا بقولو تعالى َ (( :و َعمَى ٱلَّ َ ُ
ام م ْ
َ َُ
ون )) )17( .
ومواْ َخ ْيٌر لَّ ُك ْم إِن ُك ْنتُ ْم تَ ْعمَ ُم َ
َخ ْي ارً َ ُي َو َخ ْيٌر لَّ ُو َوأَن تَ ُ
ص ُ

وشرع االنابة عف المسف في الحج لعجزه عف ذلؾ  ،فحيف سئؿ الرسوؿ  مف
امراة عف مف ادركتو فريضة اهلل في الحج وىو شيخ كبير اليستطيع اف يستوي عمى

ظير البعير قاؿ  (( :حجي عنو ) )  ( .سورة  2005 ،ص)285
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والشعراء والفقياء في وصؼ االحواؿ الصحية المنيارة لكبار السف  ،فقد انشد
الشاعر (ابو العتاىية) متحس ار عمى الشباب :
عريت مف الشباب وكنت غصنا

كما يعرى مف الورؽ القضيب

فياليت الشباب يعود يوما

فاخبره بما فعؿ المشيب.

(اليواري  2004 ،ص)44
ويقوؿ ( الشريؼ المرتضى)  " :اف الشيب قد يمدح ويذـ  ،فيمدح باف فيو
الجاللة والوقار والتجارب والحنكة  ،ويذـ بانو رائد الموت ونذيره وانو يوىف القوة واف
النساء يصدف عنو ويعبف بو " ( .الشريؼ المرتضى  1303،ىػ ص)86
 – 2التغيرات العقمية :

ومف اؿمظاىرالمميزة ؿمرحمة الشيخوخة حدوث تغيرات في القدرات العقمية

فيتصؼ تفكير المسف عادة بالصالبة وسرعة النسياف وضعؼ القدرة عمى التكيؼ مع
األفكار الجديدة او محاولة تطوير عاداتو القديمة وضعؼ الذاكرة

 .....وتتضح

عظمة القراف الكريـ ودقة تصويره لمحالة التي قد يعيشيا االنساف في ىذه المرحمة
عندما وصفيا اهلل عز وجؿ بانيا عودة الى ارذؿ العمر فقد ورد مايشير بوضوح الى

(( َوٱلمَّ ُو َخمَقَ ُك ْم ثَُّم
توقؼ القدرة عمى التعمـ وسوء الحفظ وذلؾ في قولو تعالى :
يتَو َّا ُكم و ِمن ُكم َّمن يرُّد إِلَ ٰى أَرَ ِل ٱ ْلعم ِر لِ َكى الَ يعمَم بع َد ِع ْمٍم َ ِ َّ ِ
يم
ْ َْ َ َْ
ََ ْ َ
ْ
َُ
ُُ
ش ْي اً إ َّن ٱلم َو َعم ٌ
ِ
ير)) )18( .
قَد ٌ
وأرذؿ العمر كما ذكر المفسروف ىو  :أخسو وآخره الذي تضعؼ فيو القوى

وتفسد فيو الحواس ويختؿ فيو النطؽ والفكر ويحصؿ فيو قمة العمـ وسوء الحفظ
وخصو اهلل تعالى بالرذيمة ألنو حالة الرجاء بعدىا الصالح مافسد  ( .ابف كثير ،
ب.ت ص)577
اال اف مف المفسريف مف ذكر اف بعض المؤمنيف يستثنوف مف حالة الرد الى
ارذؿ العمر فقد قاؿ (القرطبي )  :اف ىذا اليكوف لممؤمف ألف المؤمف الينزع عنو
عممو  ( .القرطبي  ،ب.ت ص) 141
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وقد تضافرت االحاديث الواردة عف الرسوؿ  اف المؤمف اليزاد في عمره
اال يكوف خي ار لو  ،فضال عف اف المسف المؤمف لو مكانة خاصة تتمثؿ في تجاوز
سيئاتو وشفاعتو ألىؿ بيتو اذ قاؿ  (( : اليتمنى احدكـ الموت  ،واليدع بو مف
قبؿ اف يأتيو  ،انو اذا مات احدكـ انقطع عممو وانو اليزيد المؤمف عمره اال خي ار ))
 ( .مسمـ  2005 ،ص )1122
وقولو  (( :أعذر اهلل الى امرىء أخر أجمو حتى بمغو ستيف سنة )) ( .
الزبيدي  2007 ،ص) 468
واليوجد حد يقؼ فيو االنساف عف التعمـ  ،فيو في عممية تعممية مستمرة فقد
قاؿ تعالى :

(( َوقُل َّر ّْب ِوْد ِني ِع ْمماً )) )19(.
وامرنا نبينا العظيـ محمد  بطمب العمـ مف الميد الى المحد وجعمو
فريضة وواجبا مف واجبات المسمميف  ،ونص عميو حديثو الشريؼ (( :طمب العمـ
فريضة عمى كؿ مسمـ )) ( .الييثمي 1407،ج1ص)120
وقولو  (( :الكممة الحكمة ضالة المؤمف فحيث وجدىا فيو أحؽ بيا ))  ( .سورة ،
 2005ص)40
وكمما كبر االنساف ازداد وعيو لمذة المعرفة وشعوره بيا  ،لذلؾ كاف بعضيـ
يرى اف اواخر الحياة اجدى وانفع لطمب العمـ  ،لما يتمتع بو العالـ مف النضج
واالستيعاب  ،ولـ يحدد الديف االسالمي عم ار يتوقؼ فيو الفرد عف طمب العمـ ،
فعف (ابي ىريرة ) رضي اهلل عنو اف رسوؿ اهلل  قاؿ  (( :مف تعمـ العمـ وىو
شاب كاف كوشـ في حجر ومف تعمـ العمـ بعدما يدخؿ في السف كاف كالكاتب عمى
ظير الماء ))  ،كما قاؿ رسوؿ اهلل (( : ايما ناش نشأ في العمـ والعبادة حتى
يكبر وىو عمى ذلؾ كتب اهلل لو اجر

 92صديقا )) ( .الييثمي 1407 ،ج1

ص )125وقولو  (( :مف طمب العمـ كاف كفارة لما مضى ))  ( .سورة ،
ص) 39
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وقد كاف اصحاب النبي محمد  يتعمموف شيوخا وكياال واحداثا وكانوا
يتعمموف العمـ والقرآف الكريـ والسنف وليـ بحر العمـ واطوار الحكمة والفقو ( .محمد ،
2004ص)1999
وطالما االنساف يعيش في ىذه الحياة فيو الينقطع اممو اذ قاؿ

 (( : اليزاؿ

قمب الكبير شابا مف اثنتيف  :في حب الدنيا وطوؿ االمؿ ))  ( .الزبيدي ،

2007

ص) 468
ومف عممائنا الذيف قالوا بضرورة استمرار الفرد بطمب العمـ مف غيراف يؤخذ
العمر بنظر االىتماـ ( ،الماوردي) بقولو  " :وربما امتنع االنساف مف طمب العمـ
لكبر سنو  ،واستحياءه مف تقصيره في صغره  ،واف يتعمـ في كبره فرضي بالجيؿ اف
يكوف موسوما بو  ،وآثره عمى العمـ  ،أف يصير مبتدئا بو  ،وىذا مف خدع الجيؿ
 ،وغرور الكسؿ ألف العمـ اذا كاف فضيمة  ،فرغبة ذوي االسناف ( االعمار
المتقدمة) فيو أولى في أف يكوف شيخا جاىال "  ،ويؤمف (الماوردي ) باف عدـ تعمـ
الكبير يعود الى عوامؿ نفسية ال الى عوامؿ ضعؼ القدرات العقمية ألنو يؤمف باف
العقؿ ينمو عف طريؽ الخبرات  ،والكبير تزداد قدراتو بتقدـ العمر وبذلؾ يقوؿ " :
وأما العقؿ المكتسب  ...فميس ليذا حد  ،ألنو ينمو اف استعمؿ  ،وينقص اف اىمؿ "
وينصح باف يتقبؿ الكبير تعممو دوف اف يخضع لحساسية العمر كأف يخجؿ مف
ممارسة األوليات التي يمارسيا في العادة الصغار  ،ويقوؿ  " :فيستحي اف يبتدي
بما يبتدي الصغير  ،ويستنكؼ اف يساويو الحدث الغرير الجاىؿ المغرور " .
(الماوردي  1955 ،ص)41-6
وىذا االمر الذي شخصو (الماوردي) قبؿ

أكثر مف ألؼ عاـ يؤكده المربوف

المعاصروف في دراساتيـ الحديثة ،
اما ( ابف باجو) فقد تحدث عف ابرز السمات العقمية لممسف واقترح برنامجا
تربويا لمرحمة الشيخوخة بقولو :
(( مرحمة الشيخوخة  ،وفيو يتسـ الشخص بجودة الرأي وجودة المشورة والحكمة
والعقؿ  ،ومرحمة سف اليرـ  ،وينبغي فييا اف يتسـ االنساف بالحكمة  ،لذا يجب اف
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يضع البرنامج مواد تعميمية تحقؽ تشكيال لشخصية االنساف الحكيـ ) ) (.ابف باجو
 1968،ص)74
لذا فاف كؿ كبير يحتاج ألف يتعمـ اشياء جديدة  ،واف اية طريقة يتبعيا الكبار
الشباع حاجاتيـ لمتعمـ  ،فاف نجاح جيودىـ في ذلؾ السبيؿ سوؼ تتأثر بقدرتيـ
عمى التعمـ  ،وبدافعيـ وبحالتيـ االنفعالية والفسيولوجية  ،وتشكؿ العوامؿ النفسية
عنص ار اساسا في عممية تعميـ الكبار  ،كما ىو الشأف في تعمميـ .
واف التطور المتواصؿ لمحياة االجتماعية يفرض عمى الناس اف يتعمموا بشكؿ
متواصؿ  ،وىكذا ظير مفيوـ التربية المستمرة واخذ تعابير عدة مثؿ التربية الدائمة
والتربية مدى الحياة والتعميـ غير النظامي الرسمي وكؿ ىذه االلفاظ تؤكد عمى
ضرورة استمرار تعميـ الفرد طيمة حياتو( .محمد 2004 ،ص)51-50
غير اف االىتماـ بتعميـ الكبار بدأ متاخ ار مقارنة بما تـ في مجاؿ التعميـ النظامي
ورواده مف الذيف اليقعوف ضمف مايعدىـ المجتمع كبا ار تجاوزوا سف الدراسة النظامية
 ،واف التأكيد الذي يكرسو عمماء النفس ومعظـ جيودىـ ينصب عمى دراسة الطفولة
والمراىقة اذ قد اىمؿ الكبار واالىتماـ بتعميميـ بسبب التأكيد عمى العموـ االجتماعية
التي تدور كميا عف الشباب ناسيف اف كؿ الشباب سيصبحوف شيوخا واف لمشيوخ
ادوا ار حضارية يجب االعتراؼ بيا كما اف ليـ دو ار كبي ار كاباء يدفعوف التكاليؼ مف
اجؿ تربية صغارىـ  ،كما انيـ ليسوا معزوليف عف مجتمعاتيـ وبحكـ كوف التصور
لممجتمعات الصناعية يركز عمى مراكز القوى التي تميؿ الى الزيادة في صالح
الكبار( .الياس  1999،ص)32
كما اف مف ابرز االسباب التي فرضت ضرورة االىتماـ بتعميـ الكبار ذلؾ التفجر
المعرفي والذي يتطمب ضرورة مواجية التغيير الذي احدثو ويحدثو وكذلؾ انتشار
وتوسع وتنوع الثورة التكنولوجية والتفجر السكاني وازدياد الحاجة لتوفير فرص التعمـ
والعمؿ عمى اوسع نطاؽ مما استوجب توفير بدائؿ واساليب مختمفة لتحقيؽ ذلؾ.
 – 3التغيرات االجتماعية :
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اف ابرز ما تتصؼ بو ىذه التغيرات لدى المسنيف تقمص عالقاتيـ االجتماعية
 ،مما ينتج عف ىذا التغير الفراغ في حياتو نتيجة لالنسحاب المتبادؿ بيف المسف
والمجتمع الذي يؤدي بدوره الى ضعؼ االتصاؿ بالمجتمع .
( العمراف  1992 ،ص)71
وىناؾ الكثير مف مظاىر التغير في المجاؿ االجتماعي لمفرد بتزايد وتقدـ
العمر وبعض ىذه التغيرات تأتي نتيجة لعجز الفرد عف مجاراة ماتتطمبو الحياة مف
تغير في نمط عالقاتو االجتماعية او بسبب التبدؿ في التكويف العائمي مع تقدـ
العمر مف تفرؽ بعض افراد العائمة بسبب الوفاة او الرحيؿ او الزواج او بسبب تغير
ظروؼ العمؿ والتقاعد  ..وكؿ ىذه تحدث تغي ار في الصالت االنسانية واسموب
الحياة وتصور الفرد لمكانتو االجتماعية وتقديره لنفسو وجدوى حياتو في العائمة
والمجتمع وتتميز حياتو االجتماعية بفراغ فاذا ضاقت جميع ىذه المجاالت فانيا تدفع
بالفرد الى وضع مف العزلة  ،اذ انو مع التقاعد يفقد المسف الكثير مف ادواره
االجتماعية ويفقد عممو كما يصاحب التقاعد فقد الصداقات والمكانة ويظير ذلؾ في
عزلتو االجتماعية ( .كماؿ 1989،ص)223
وىناؾ عدد مف التغيرات االجتماعية المصاحبة لمرحمة الشيخوخة ومف
مظاىر ىذه التغيرات فقداف عدد مف االنشطة واالىتمامات واالعتماد عمى االخريف ،
والخضوع لنفوذ الراشديف ويواجو المسف

عددا مف المشكالت التي تعوؽ توافقو

النفسي واالجتماعي ومنيا العزلة ووقت الفراغ وعدـ قدرتو عمى التكيؼ الفكري مع
ظروؼ البيئة وانخفاض الدخؿ الشيري و تدىور الحالة الصحية وضعؼ الحواس
والذاكرة واالصابة ببعض االمراض الجسمية والنفسية وكثرة الخالفات االسرية وغير
ذلؾ .
واالسالـ والشؾ ديف انساني يحترـ االنساف كما ىو واضح في قولو تعالى :
اىم ّْم َن ٱلطَّ ّْيب ِ
آدم وحم ْم َن ُ ِ
ِ
اى ْم
ات َو َ َّ
ض ْم َن ُ
َ
اى ْم ى ٱ ْل َبّْر َوٱ ْل َب ْح ِر َوَرَوْق َن ُ ْ
(( َولَقَ ْد َك َّرْم َنا َبنى َ َ َ َ َ
ير ّْم َّم ْن َخمَ ْق َنا تَ ْف ِ
َعمَ ٰى َك ِث ٍ
ضيالً )) )20( .
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فاالنساف مخموؽ محترـ ومكرـ لقيمتو االنسانية الذاتية وقد حرص االسالـ
عمى تنظيـ العالقات االسرية واالجتماعية عمى اساس مف العدؿ والمساواة والتعاوف
واالخاء والمحبة والسكينة والعطؼ والتكافؿ واذا كاف االسالـ قد حرص عمى صوف
كرامة االنساف في كؿ مراحؿ نموه فقد عني عناية خاصة بتوقير الكبار واحتراميـ
والعطؼ عمييـ واالحساف الييـ .
واف قضية كبار السف يختمؼ منظورىا مف مجتمع آلخر  ،ألف مايصح
تطبيقو في مجتمع اليصح في مجتمع آخر الختالؼ القيـ والخصائص االجتماعية
والفردية في المجتمعات  ،واالسالـ عقيدة وفك ار ونظاما متمثال في كتاب اهلل وسنة
رسولو وماجاء في التراث االسالمي قد

أولى مرحمة الشيخوخة رعاية متميزة

وماالتكافؿ االجتماعي اال نظـ تخفؼ مف

أعباء الشيخوخة  ،فقد فرض االسالـ

الزكاة اذ قاؿ تعالى :
ين ِ ۤي أ َْم َوالِ ِي ْم َح ّّ
وم )) )21( .
(( َوٱلَّ ِ َ
ق َّم ْعمُ ٌ
كما دعا الى االنفاؽ ومساعدة الفقراء والضعفاء بقولو تعالى :
ِل
ٍء
يف)) )22(.
(( َو َمآ أَنفَ ْققتُت ْقـ ِّممف َش ْقيء فَيُت َو ُتي ْقخمفُتوُت َو ُتى َو َخ ْقي ُتر َّرلر ِلازِلق َ
واالسالـ حفظ لالنساف كرامتو فامر باكرامو عند شيبتو وحث عمى القياـ بشؤونو وىو
النموذج الذي جسدتو ابنتا شعيب عميو السالـ المتاف قالتا  (( :الَ َن ِ
ص ِد َر
سقى َحتَّ ٰى ُي ْ
ْ
ير)) )23( .
ّْ
ٱلر َع ُء َوأ َُبوَنا َ
ش ْي ٌ َك ِب ٌ
ومف النماذج الحية عمى توقيرواحتراـ كبار السف في االسالـ تقديميـ في

امور كثيرة كاعطاء كبير السف افضمية في امامة المسمميف  ،فعف ابي مسعود عقبة
ابف عمرو البدري االنصاري رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل

(( : يؤـ

القوـ أقرؤىـ لكتاب اهلل  ،فاف كانوا في القراءة سواء فأعمميـ بالسنة  ،فاف كانوا في
السنة سواء فأقدميـ ىجرة  ،فاف كانوا في اليجرة سواء فأكبرىـ سنا  ،واليقوـ الرجؿ
في سمطانو واليجمس عمى تكرمتو في بيتو اال باذنو ))  ( .سورة  2005 ،ص)90
واكد االسالـ عمى اعطاء الكبير حؽ الكالـ قبؿ الصغير في المجالس فقد
قاؿ  (( : كبر)) .
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( مسمـ 2005 ،ص)713

وفي القاء السالـ ؽ اؿ  (( : يسمـ الصغير عمى الكبير والمار عمى
القاعد والقميؿ عمى الكثير )) ( .سورة  2005 ،ص)756
وفي تقديـ الشرب اف رسوؿ اهلل  كان اذا سقي قاؿ  (( :ابدوا باؿ ؾبر أو قاؿ
االكابر ))  ( .األلباني  ،ب.ت  ،ص)381
وفي السواؾ ايضا فعف ابف عمر رضي اهلل عنيما  :اف النبي  قاؿ (( :
أراني أتسوؾ بسواؾ  ،فجاءني رجالف  ،احدىما أكبر مف اآلخر  ،فناولت السواؾ
كبر  ،فدفعتو الى األكبر منيما ))  ( .الزبيدي ،
األصغر منيما  ،فقيؿ لي ّ :
 2007ص)58
كما جاء عف ابي موسى رضي اهلل عنو اف رسوؿ اهلل قاؿ (( :اف مف اجالؿ
اهلل اكراـ ذي الشيبة المسمـ  ،وحامؿ القرآف غير الغالي فيو والالجافي عنو واكراـ ذي
السمطاف المقسط ))  (.البخاري  2003 ،ص  )110وكاف الخمفاء يكرموف الكبير
ويوقرونو فقد حدث ذات يوـ أف صادؼ (عمر بف الخطاب) رضي اهلل عنو رجال
طاعنا في السف يستجدي  ،فسألو لماذا تستجدي؟ فقاؿ لو الشيخ انو قد دفع الجزية
ولـ يكف مايكسبو ليدفع الجزية  ،فأرسؿ عمر المستجدي الى بيت الماؿ ورتب لو
مرتبا وقاؿ عمر قولتو الشييرة  " :أخذنا منو في شبابو ولـ نعرفو حقو في شيخوختو
"( .الراوي 1999،ص)82
وحرص الرسوؿ  عمى تحقيؽ التوافؽ والبر والرحمة بيف افراد امتو ليعمو
ويرتفع شأنيا ولقد دعا  الى اف نحسف معاممة المسنيف واف نوقرىـ فجاء في
الحديث الشريؼ (( :مف لـ يرحـ صغيرنا ويعرؼ حؽ كبيرنا فميس منا)) .
(البخاري 2003،ص)109
وقولو  (( :اليؤمف احدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو ))  ( .الزبيدي 2007 ،
ص) 27
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و في اكراـ الكبار والعجزة عف انس رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل 
قيض اهلل لو مف يكرمو عند سنو))(.سورة 2005 ،
(( :ماأكرـ شاب شيخا لسنو االّ ّ
ص)580
فكمما ظمت مكانة الكبير محفوظة ومقدرة كمما احتفظ بامكانية التعامؿ
االيجابي واالتصاؿ االجتماعي  ،وكمما استطاع المساىمة في النشاط والحياة العائمية
و كمما اطاؿ ذلؾ مف شعوره بالكفاءة والمقدرة والحيوية ويدفع عنو االحساس بالعجز
والقصور.
والشؾ اف احتراـ كبار السف في المجتمع االفادة مف خبرتيـ وحكمتيـ
وتجاربيـ في الحياة لذلؾ ؼقد اشار الشيخ ( ابو حاتـ السجستاني ) ت 235ىػ في
كتابو (المعمروف والوصايا ) الذي جمع فيو اخبار المعمريف مف العرب الى مجموعة
مف الحكـ والوصايا التي اوصى بيا بعض مف عاشوا طويال وعمروا و أوليـ عمى
سبيؿ المثاؿ (القممس) وىو امية بف عوؼ الذي عاش دى ار طويال  ،وىو مف حكماء
العرب وكاف جده الحارث بف كندة الذي لما حضرتو الوفاة قاؿ  …( :واستوصوا
بذوي اسنانكـ خي ار  ،اجمموا مخاطبتيـ  ،وقدموىـ امامكـ  ،وزينوا بيـ مجالسكـ … )
اما وصية قيس بف عاصـ المنقري بنيو  ،قاؿ  ( :اوصيكـ بتقوى اهلل عز وجؿ ،
وسودوا أكبركـ  ،فاف القوـ اذا سودوا أكبرىـ لـ يفقدوا أباىـ ) كما جمع الميمب بنيو
واوصاىـ  ( :يابني  ،سودوا أكابركـ وأعزوا ذوي أسنانكـ تعظموا بذلؾ  ،وارحموا
صغيركـ  ،وقربوه  ،وألطفوه …) .
( السجستاني  ،ب.ت ص)45- 35
لذا فاف أساس مشكمة المسنيف مشكمة اجتماعية قبؿ اف تكوف مشكمة نفسية او
صحية واف العناية بالجوانب االجتماعية ذات اثر بالغ و ايجابي عمى الحالة النفسية
التي مف شانيا اف تحسف مف الحالة الصحية وتقمؿ مف اعباء الشيخوخة .
 – 4التغيرات النفسية :
يعد التقدـ في السف عممية مستمرة تتطمب التكيؼ المستمر مع التغير  ،وتوقع
المزيد مف التغير في الموقؼ الحالي  ،وبذلؾ يشير التوافؽ مع التقدـ في السف الى
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ردود فعؿ الفرد تجاه تداخؿ التغيرات البيولوجية واالجتماعية والنفسية التي تعد جزءا
مف التقدـ في السف  ،كما يشير الى مدى الرضا عف الحياة والتخمص مف القمؽ
اواليأس ومف العوامؿ المؤثرة في التوافؽ الذاتي لممسنيف  ،الموقؼ السائد في الحياة
والعالقات االجتماعية السائدة ومدى االحساس بعقدة الشيخوخة ومدى تقبؿ الذات .
( قناوي  1987 ،ص) 52
وال تنفصؿ التغيرات النفسية لمشيخوخة عف التغيرات االجتماعية بؿ ىي عمى
عالقة وثيقة وترتبط بيا بشكؿ كبير  ،فالتوافؽ عمى سبيؿ المثاؿ يتضمف الجانبيف
النفسي واالجتماعي في آف واحد  ،وابرز ىذه التغيرات تغير مفيوـ الفرد عف ذاتو
والشعور بالقمؽ واالكتئاب والممؿ وتوىـ المرض وكثرة الشكوى والحساسية الزائدة
واالعجاب بالماضي والعناد والشؾ .
ومف القواعد المتفؽ عمييا اف الصحة النفسية انما تستمد اصوليا مف العالقة
الوثيقة التي تربط الفرد باآلخريف  ،واف اي حالة يجرد فييا المسف مف ىذه العالقة
تكوف سببا في اضطرابو النفسي واف الحاجة الى العطؼ والحب والطمأنينة مف
الحاجات االساسية لممسف واف ىذا االحتياج ليزداد يوما بعد يوـ كمما تقدـ العمر( .
احمد  1998،ص )11
ومف خصائص الشيخوخة ايضا صعوبة مالحقة التطور مع ضعؼ القدرة
عمى التكيؼ مع ىذه السرعة  ،وزيادة التدىور في كثير مف القدرات النفسية
والجسمية والميؿ الى االنطواء والشعور بقرب النياية والنرجسية وحب الذات واألنانية
 ،وكثي ار مايشعر المسنوف بانيـ غير مفيديف وغير مرغوب فييـ  ،فحينما يواجيوف
بعض المواقؼ الضاغطة في منتصؼ العمر يسيطر عمييـ القمؽ واالكتئاب ،
ويبدأوف بالتفكير والتأمؿ الذاتي بدرجة كبيرة ويؤدي الشعور بالنفع واألماف دو ار بالغ
األىمية في حياة الشيخ مما يجعمو اليفقد الرغبة في الحياة ،

فممشيخوخة منافعيا

لممجتمع فسرد االخطاء وما وقعوا فيو ذخيرة لمشباب تحؿ كثي ار مف مشاكميـ  ،لذا
فأي اىتماـ بيؤالء الشيوخ يعود عمييـ وعمى المجتمع بالنفع
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اليشعروف بصعوبة حياة الشيخوخة لتوافر شعور األماف والنفع  ،وآخروف يعانوف
نوعا مف المتاعب النفسية والعقمية لفراغ حياتيـ وقمة النفع .
( معوض  1999 ،ص) 171
وقد أثبتت الدراسات النفسية اف مف بيف التغيرات التي تصاحب ىذه المرحمة
ما يتعمؽ بالحالة النفسية واالنفعالية  ،فاالمراض العصابية والذىانية مف اىـ امراض
الشيخوخة في المجتمع المعاصر الذي تؤدي فيو العزلة االجتماعية والعجز والتقاعد
دو ار كبي ار  ،ويذكر بعض الباحثيف انو عندما يخفؽ المسنوف في االبقاء عمى
عالؽتيـ وارتباطاتيـ ببيئتيـ االجتماعية فاف اسباب االخفاؽ تكمف في البيئة وليس
ا
في كبر السف ( .احمد 1998 ،ص)56
ومف اىـ االعراض النفسية لدى المسف شعوره

بعدـ االطمئناف والوسواس

المرضي والركوف الى افكار الموت والخشية منو وتناقص الثقة بالنفس وتقديرىا ،
وكؿ ذلؾ يزيد في عزلة المسف وانفعالو واكتئابو ( .كماؿ  1988،ص)221
وقد أشار ( اريكسوف) الى اف المسف في ىذه المرحمة يشعر بتقبؿ ذاتو وتقبؿ
االخريف والظروؼ وليا جوانب قوية تتمثؿ في الحكمة لدى الفرد  ،ومف ناحية اخرى
فانو يشعر باليأس نتيجة لتقدـ العمر ولتدىور بعض الوظائؼ الجسمية  ( .منسي
وآخروف  2000 ،ص)193
اف احالة الفرد عمى التقاعد بسبب بموغ سف الستيف ليا تأثير سمبي عمى
متغيري التوافؽ والرضا عف الحياة لدى المسنيف  ،حيث يشعر المسف بالحزف
وضعؼ توافقو الشخصي واالجتماعي وذلؾ نظ ار لعدـ استمرار دوافع العمؿ لديو
وانخفاض المستوى االقتصادي لالسرة فضال عف زيادة وقت الفراغ وشعوره بعدـ
اىتماـ المجتمع بو  ( .اسعد 1977 ،ص)41

ويذكر ابف باجة بأف لكؿ سف يمر بيا االنساف افعاال خاصة بقولو  " :متى
كاف ذو سف مااليفعؿ افعاؿ القوى المنسوبة لتمؾ السف  ،فانما ىو في السف االولى
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سف ما فيي توطئة لما بعدىا وخادـ ليا ...
لـ ينفصؿ عنيا ّ ،
وبيف اف كؿ حاؿ في ّ
السنيف لذا يستحسف مف الكيوؿ
ولذلؾ يستقبح عمى الشيخ التصابي لتباعد مابيف
ّ
البر والتودد( . " ...ابف باجو  1968،ص )157

لذا مف الواجب االىتماـ بالصحة النفسية لمشيخ المسف وتحقيؽ االمف النفسي
واالنفعالي لو  ،واشباع حاجاتو النفسية وحؿ جميع مشكالتو النفسية  ،واشعاره بالحب
و بحاجة اىمو اليو وتحقيؽ عزة النفس لو وانو يجب اف يقضي حياتو في نشاط
وتفاؤؿ  ،والحياة النفسية لمفرد اذا تو افر فييا الحافز والتحدي والرفض لمعجز فانيا
تشع الحيوية في كياف الفرد وعكس ذلؾ تماما يحدث اذا كانت الحياة النفسية خالية
مف الحماس والحافز واالمؿ والتحدي فاف عجزىا وفقرىا مف ىذه النواحي يشعر
صاحبيا بفتور اليمة ويسارع في عجزه قبؿ اوانو

 ،ولقد تعوذ الرسوؿ محمد 

مف مرحمة اليرـ بقولو :
(( الميـ اني اعوذ بؾ مف اليـ والحزف والعجز والكسؿ والجبف والبخؿ وضمع الديف
وغمبة الرجاؿ )) .
( البخاري  2003 ،ص)219
واخي ار فالشيخوخة مرحمة عمرية تحدث بيا تغيرات مختمفة تكمف في الضعؼ
العاـ  ،ويحاوؿ الغرب بشكؿ واضح التوصؿ الى عالج لمشيخوخة واليرـ الذي
يصيب بعض الناس في كبرىـ  ،وىي محاوالت مكتوب ليا الفشؿ مسبقا بنص
حديث رسوؿ اهلل  الذي رواه اسامة بف شريؿ – رضي اهلل عنو – اف االعراب
قالت  :يارسوؿ اهلل أال نتداوى  ،قاؿ  :نعـ ياعباد اهلل تداووا  ،فاف اهلل لـ يضع داء
اال وضع لو شفاء اال داء واحدا وماىو ؟ قاؿ  :اليرـ "  ( .البخاري ،
ص )110

استنتاج
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لقد شمؿ االسالـ بتعاليمو وآدابو وأخالقياتو كؿ فئات العمر لينظـ حياة الناس
ويحفظ وحدتيـ ويرعى حقوؽ  ،وىذا ىو خمؽ األئمة والصالحيف ازاء الكبير
االحت ار ـ واالجالؿ والبر وتقديمو اذا كاف مؤىال واعانتو شيخا كبي ار

 ،انو

 ،ويمكف أف

نجمؿ أبرز اال ستنتاجات التي انتيت إلييا ىذه الدراسة باف رعاية كبار السف في
االسالـ تقوـ عمى اسس عديدة منيا -:
- 1اف المجتمع االسالمي مجتمع يسوده التراحـ والتماسؾ والتواد .
- 2جزاء االحساف في الديف االسالمي ىو االحساف .
- 3اف كبير السف المؤمف لو منزلة ومكانة متميزة في االسالـ وعند اهلل .
- 4التخفيؼ عمى المسف في كثير مف االحكاـ والتشريعات مراعاة لمضعؼ الحاصؿ
لديو في القوى كافة .
- 5فضؿ طمب العمـ مدى الحياة واستمرار طمب ثواب التعمـ .
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ABSTRACT
The Islamic religion tries through its attitudes social and
moral systems to spread mercy, respect and sympathy
aspects among Islamic society, because these
atmospheres enables us to all the negatives and pass all
difficulties which prevent more cooperation among
the society, that looks at Islamic and social principles,
values that the old have, the only way which reduce
oldness disease and aspects , which makes him feel that
he is respectable in his society and he is at the first level .
The researcher aimed from this study at identifying the
position of Islamic Arabic thought towards the old in all its,
physical, mental, social and psychological aspects.
Concerning the methodology of the research, she adopts
the analytic, historical and descriptive approach.
This research deals with the changes of the old from all its
aspects through Quran and Islamic laws and trying to
reduce and simplify a lot of things from them, the
researcher based on Quran and the prophets sayings and
also on the saying of the Moslem Arab thinkers
The most prominent results the researcher has arrived
are:
Human being is a respectable person in all his age stages
and also
respecting the old in one of Islamic society
characteristics.
Then the researcher recommended and urged on taking
care of the old, and also she emphasized on their
economic and financial safety and their physical safety.
She assured on teaching, them continuously to face life
problems and enter work field to create a continuous
feeling for them that they are wanted and needed by the
society and they are at the first level, also to protect them
from loneliness and depression.
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