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لخص 
ُ
الدراسة:م

هدفت الدراسة إىل تعرُّف تصنيف اإلمام أبو الفرن بن اجلوزي لـمراحل النمو اإلنساين، وحدود مرحلة الشيخوخة اليت جاءت 
  وتعرُّف أبرز واجتماعياً  اً وعقلي تسليط الضوء على أبرز مظاهرها النمائية جسمياً . كما أهنا جاءت لمرحلًة رابعًة يف ذل. التصنيف

. مناسبته لـموضوع الدراسةـمنهج الوصفي لـمن وجهة نظر اإلمام ابن اجلوزي. واعتمدت الدراسة على الها رتبوية الـمالئمة لـالتطبيقات ال
 جاءت تساؤالت الدراسة على النحو التايل: وقد 

ما تصنيف اإلمام ابن الجوزي لـمراحل النمو اإلنساني؟ .1
 الجوزي؟ما حدود مرحلة الشيخوخة في فكر اإلمام ابن  .2
 ما مظاهر النمو الجسمية لـمرحلة الشيخوخة في فكر اإلمام؟ .3
 ما مظاهر النمو العقلية لـمرحلة الشيخوخة في فكر اإلمام؟ .4
 ما مظاهر النمو االجتماعية لـمرحلة الشيخوخة في فكر اإلمام؟ .5
ما أبرز التطبيقات التربوية الـمالئمة لـمرحلة الشيخوخة في فكر اإلمام؟ .6

 لدراسة فقد أشارت إىل: أما نتائج ا
مَّاه = تأكيد وعي اإلمام ابن اجلوزي الـُمبكِّر بطبيعة الـمراحل النمائية من خالل تصنيفه اخلماسي لـمراحل العمر الزمي لإلنسان الذي سـ

 (.مواسم العمر)
ها اإلمام ابن اجلوزي مع ما خلص إليه العلماء = السبق الزمي يف دراسة هذه القضايا العلمية وتأملها واستيعاهبا والـموضوعية اليت اتفق في

املعاصرون يف علم نفس النمو. 
 = اديد أبرز مظاهر النمو اجلسمية، والعقلية، واالجتماعية الـمصاحبة لـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي.

الشيوخ على تصنيف الُكتب النافعة وتأليفها  أن يُقِبل  ًة يف = تسليط الضوء على أبرز التطبيقات الرتبوية الـمالئمة لـهذه الـمرحلة ُمـمثل
. وقد ُختمت الدراسة بعدٍد من التوصيات الالزمة للكتابة والتصنيف تمقدرة على ذل.، وأن  تلكوا الـمهاراـشريطة أن تكون لديهم ال

ذات العالقة.
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The Aging Stage at the thought of Imam Ibn AlJawzi 
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Summary of the study: 

The study aimed at identifying the classification of Imam Abu AlFaraj Ibn ALJawzi 

of the stages of human development, and the limits of the old age stage that has come 

to be the fourth stage in that classification. 

This study also came to highlight the most prominent manifestations of its physical, 

mental, and social development and to identify the most appropriate educational 

applications from the viewpoint of Imam Ibn Aljawzi. The study utilized the 

descriptive approach for its relevance to its subject: 

The questions of the study were as follows: 

1. What is Ibn Aljawzi's classification of human development stages?

2. What are the limits of the aging stage at the thought of Imam Ibn aljawzi?

3. What are the aspects of physical growth to the aging stage at the thought of Imam?

4. What are the aspects of mental growth to the aging stage at the thought of Imam?

5. What are the aspects of social growth to the aging stage at the thought of Imam?

6. What are the main educational applications appropriate to the aging stage at the

thought of Imam?

The results of the study indicated that:

1. Imam Ibn aljawzi had an early awareness of the developmental stages through

his quinary classification of the stages of the chronological age of human

being called (age seasons).

2. Imam had the lead time in the study, reflection and understanding of these

scientific issues, in which Imam Ibn alJawzi agreed with the findings of

contemporary psychologists .

3. It determines the most prominent manifestations of physical, mental, and

social growth, associated with the aging stage at the thought of Imam Ibn

aljawzi.

4. It Sheds the light on the most appropriate educational applications for this

stage represented in that the Senate should undertake the classification of

useful books provided that they have the ability to do so and possess the

necessary writing and classification skills.

The study concluded with a number of related recommendations. 
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ة تأصيلية"
ّ
مرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي "دراسة تربوي

ادأ.د/  
َّ
صاحل بن علي أبو عر

ة بكلية 
ّ
الرتبية يف جامعة امللك خالدأستاذ الرتبية اإلسالمي

مقدمة:
احلمـد هلل حـــمًدا يليــق جباللـه ويبلُــ  رضــاه، والصـالة والســالم علــى رســوله وُمصـطفاه، نبينــا وقائــدنا وقـدوتنا مـــحمٍد بــن عبــد اهلل،  

 وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد: 
فتنطلق أهـمية دراسة موضوعات النمـو اإلنسـاين يف مراحلـه الــمختلفة مـن مبـدأ التعـرف إيل الطبيعـة اإلنسـانية، وحقيقـة اإلنسـان  

إىل  الذي خلقه اهلل تعاىل، فأحسن خلقه وكرَّمه علـى كثـرٍي مـن اخلالئـق الــمحيطة بـه يف دنيـاه منـذ أن يبـدأ تكوينـه يف رحـم أُمـه، وحـ  ينتقـل
 ل يف ُعاله. جوار ربه ج

وحيـــث إن االهتمـــام بدراســـة مراحـــل النمـــو اإلنســـاين، وتعـــرُّف مظاهرهـــا، واديـــد خصائصـــها  يُعـــد مـــن أبـــرز املوضـــوعات الـــيت 
تعرضــت هلــا علــوٌم مـــختلفة مثــل: علــم احليــاة، وعلــم الــنفس، وعلــم االجتمــاع، والطــب، وحمريهــا مــن العلــوم الــيت تناولتهــا بالبحــث والدراســة 

غـريات الـيت يــمر هبـا الفـرد منـذ بدايـة تكوينـه وحـ  مــماته  لــما لــها مـن األهــمية النظريـة والتطبيقيـة لـدى  يـع أفـراد اجملتمـع  للوقوف على الت
فقـــد اهـــتم هبـــا ســـلفنا الصـــاه الـــذي   يغفـــل بعضـــهم عـــن دراســـتها وتســـليط الضـــوء عليهـــا بصـــورٍة أو بـــُأخرى يف بعـــا كتابـــارم ومؤلفـــارم 

إذ إن ت الـمتأمل يف كتابات ُمفكري اإلسالم جيدها مليئًة ببعا األفكار احلديثة اليت تتفق مع نظريات النمو الــمعاصرة   وتصانيفهم العلمية
 فآراء الكندي والفارايب وابن سينا وابن ُخلدون وابن رشد وابن مسكويه يف النمو اإلنساين ال خترن يف جوهرها عما أتت به )بعا( نظريات

(. وليس هذا فحسب  فقدت أشار ابن قيم اجلوزيه يف كتابه )تُــحفة الــمودود( إىل بعـا مراحـل 17م، ت1989األشول،  النمو احلديثة ت)
 (. 5ه، ت1421العمرت )احلازمي،

ونظــراً لنــدرة الدراســات الــيت تناولــت مرحلــة الشــيخوخة  باعتبارهــا مرحلــًة مهمــًة مــن عمــر اإلنســان  فقــد جــاءت هــذه الدراســة 
على ما سّجله اإلمام أبو الفرن بن اجلوزي يف بعا مؤلفاته من آراء وأفكار وملحوظاٍت دقيقٍة لـبعا الــمظاهر والسـلوكيات لتسليط الضوء 

الـمختلفة اليت تُـميز هذه الـمرحلة عن حمريها من الـمراحل اأُلخرى، وقد خلصت إيل عديٍد من النتائج والتوصيات ذات العالقة.
 موضوع الدراسة: 

وع الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة التالية: يتمثل موض 
( ما تصنيف اإلمام ابن اجلوزي لـمراحل النمو اإلنساين؟1
( ما حدود مرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي؟2
( ما مظاهر النمو اجلسمية لـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي؟3
الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي؟( ما مظاهر النمو العقلية لـمرحلة 4
؟ية لـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزيجتماعما مظاهر النمو اال( 5
( ما أبرز التطبيقات الرتبوية الـمالئمة لـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي؟6

 أهداف الدراسة:
 تتحّدد أهداف الدراسة يف اآليت:  

تصنيف اإلمام ابن اجلوزي لـمراحل النمو اإلنساين. ( تسليط الضوء على1
 ( تعرُّف حدود مرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي.2
( تعرُّف بعا مظاهر النمو اجلسمية والعقلية واالجتماعية الـمرتبطة بـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي.3
لـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي. ( تعرُّف أبرز التطبيقات الرتبوية الـمالئمة4

 أهـمية الدراسة: 
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تنطلق أهـمية هذه الدراسة من كوهنـا تُعـ  بـإبراز أحـد جوانـب الفكـر الرتبـوي عنـد واحـٍد مـن علمـاء الــمسلمني الــمتميزين الـذين  
 إســالمياً  اً هــدعوة إىل توجيــه الدراســات الرتبويــة توجيأيت يف ظــل الــكانــت هلــم إســهاماٍت واضــحٍة يف إثــراء الفكــر الرتبــوي اإلســالمي. وألهنــا تــ

إليها علماء اإلسـالم  انتهىهدف تصحيت مسار الـمعرفة اإلنسانية وفقاً للرؤية اإلسالمية الوسطية، وتوظيف الـمعلومات والـمعارف اليت ستي
التعـاي  اإلنسـاين والتبـادل الــمعريف اإلجيـايب بـني مــختلف  يف ش  الـمعارف والفنون لتقدمي الصـورة احلقيقيـة واإلجيابيـة للعـا ، ولتحقيـق مبـدأ

 احلضارات اإلنسانية يف عصرنا.
ُيضاف إىل ذل. أهنا تسعى لتعريف الباحثني والـُمتخصصني يف مـجال العلوم الرتبوية بإحـدى الصـور الـُمشــرقة يف تُراثنـا الفكـري 

الرتبوي اإلسالمي. 
 حدود الدراسة: 

سة على معرفة التصنيف الذي وضعه اإلمام ابن اجلوزي ملراحل النمو اإلنساين، وتناول آراء اإلمام ابن اجلوزي تقتصر هذه الدرا  
فيمـــا يتعلـــق حبـــدود الــــمرحلة الزمنيـــة للشـــيخوخة عنـــد اإلنســـان، مـــع الرتكيـــز علـــى مـــا لـــه عالقـــة يف كتاباتـــه بــــمظاهر النمـــو اجلســـمي والعقلـــي 

.الشيخوخة. وتعرُّف أبرز التطبيقات الرتبوية الـمالئمة هلذه الـمرحلة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي واالجتماعي عند اإلنسان يف مرحلة
 منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على )الـمنهج الوصفي( الذي يتناسب مع  بيعة الدراسة، وُ كن تعريفه بأنه: تمـجموعة اإلجراءات البحثية اليت  
تتكامــــل لوصــــف الظــــاهرة أو الـــــموضوع اعتمــــاداً علــــى جـــــمع احلقــــائق والبيانــــات، وتصــــنيفها، وُمعاجلتهــــا، واليلهــــا الــــيالً كافيًــــا ودقيًقـــــا 

(. 59م، ت2111ا، واخللوت إىل نتائج أو تعميماٍت عن الظاهرة أو املوضوعت )الرشيدي ،الستخالت داللته
 التعريف باإلمام أبو الفرج بن الجوزي:

ت أبــو الفــرن عبــد الرحـــمن بــن علــي بــن مـــحمد، القرشــي التيمــي البكــري البغــدادي، احلنبلــي، اإلمــام أبــو الفــرن بــن اجلــوزي هــو 
 (. كان يُلقب تجـمال الدين احلافعت. واشُتهر بكـنيته تأبـي الفرنت وُعِرف  بـها. 1512ع، د.ت، تالواعع، صاحب التصانيفت )الذه

، وقــد اختلــف الـــمؤرخون كثــرياً يف تــاريخ مولــده  فــذكر الــذهع أنــه تولــد ســنة تســٍع أو عشــٍر كــان مولــده يف بغــداد بــأرض العــراذ
(.2ه، ت1416ن أن تميالده بني سنة ثـمان وعشرت )ابن اجلوزي، (. وذكر ابن ِخلك ا1512وخـمسمائٍة ت )الذهع، د.ت، ت

نشــأ يتيمــاً، واشــُتهر بفــن الــوعع الــذي بــرع فيــه منــذ الصــغر، وُجِعــل  لــه القبــول التــام عنــد النــا ، فقــد كــان وعظــه مــؤثراً ت ــرِذُّ لــه 
ت كان رأساً يف التذكري بـال ُمدافعـة، يقـول الـنظم الرائـق، القلوب، وتدمع معه العيون، وكانت له ملكٌة عجيبٌة، وبديهٌة حاضرٌة قيل يف شأنـها 

ه مثلـه، فهـو حامـل لـواء الـوعع، والقـيِّم بفنونـه، مـ ع الشـكل والنثر الفائق بديهاً، وُيسهُب، ويُعجب، ويُطرب، ويُطنب،   يأِت قبل ـُه وال بعـد 
 (.1512 احلسن، والصوت الطيب، والوقع يف النفو ، وُحسن السريةت )الذهع، د.ت، ت

وكان لوعظه أثٌر كبرٌي يف النفو  يصفه بقوله: ت ولقد تاب على يديَّ يف مـجالس الذكر أكثر من مائيت ألف، وأسلم على يـديَّ 
أكثر من مائيت نفس. وكم سالت عنُي متجرٍب بـوعظي   تكـن تسـيل.. ولقـد جلسـت يوًمـا فرأيـت حـويل أكثـر مـن عشـرة اآلف مـا فـيهم إال 

 (.283ه، ت1416، أو دمعت عينهت )ابن اجلوزي، من قد رذَّ قلبه
وبالرحمم من شهرة ابن اجلوزي يف الوعع على وجه اخلصوت  فإنه كان قد برع وتألق يف ميادين مـختلفة من العلوم وفنون 

سن احلديث، ومعرفة فنونه، الـمعرفة  فقد ألَّف وصنَّف يف مـختلف العلوم توكان بـحرًا يف التفسري، عالمًة يف السري والتاريخ، موصوفًا حبُ 
 (. 1512فقيهاً، عليماً باإل اع واالختالف، جيد املشاركة يف الطبت ) الذهع، د.ت، ت 

ة اإلمام ابن اجلوزي، وصدذ عزيـمته اليت لـم تكن تعرف الـملل  ولعل ذل. النبو  والنألق راجٌع يف املقام األول إىل علو ِهـمَّ
 حديثه عن نفسه حيث يقول: والكسل، وهو ما ُيشري إليه يف 

ت ونظرت إىل علو ِهـمَّيت فرأيتها عجباً. وذل. أني أروم )أبتغي وأ لب( من العلم ما أتيقن أين ال أصل إليه  ألني أُحب نيل  
 (.287ه، ت1416كل العلوم على اختالف فنوهنا، وأُريد استقصاء كل فن، وهذا أمٌر يعجز العمر عن بعضهت )ابن اجلوزي، 

م(. وله من العمر سبع وثـمانون سنةت)عبد 1211هـ/597)رحـمة اهلل تعاىل عليه( فقدتكانت يف شهر رمضان سنة) وفاتهأما 
 (.22هـ، ت1414العال،

تعريف مرحلة الشيخوخة:

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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علــى  يســتخدم البــاحثون يف مـــجال الدراســات الرتبويــة والنفســية الـــمعنية بـــمرحلة الشــيخوخة بعــا التســميات الـــمختلفة للداللــة 
مرحلة الشيخوخة  حيثت توجد عدة مرادفات لكلمة الـُمسنني جاءت يف القـرآن الكـرمي مثـل: الشـيب، والكهـل، والشـيخ، والعجـوز، وأرذل 

ت )موسى، والسيد،   (.89-88هـ، ت1423الُعمر، والِكرب 
م، ت 2111الشـيُبت )الــمنجد، أما تعريف الشـيخوخة فقـد جـاء يف الــمعجم أن الشـيخ تمـن اسـتبانت فيـه الِسـُن وظهـر عليـه 

817.)
وقـــد يُقصـــد بالشـــيخوخة تمرحلـــٌة مـــن العمـــر يـــتم فيهـــا انــــحداٌر ســـالٌب ُمتـــدرٌن لقـــوى اإلنســـان البدنيـــة واحلركيـــةت )عبـــد العـــال،  

 (. 31هـ، ت1414
ي قـد يــمتد إىل مـا وهناك من وصف مرحلة الشيخوخة بأهنات مرحلة  ويلـة تبـدأ مـن السـنة اخلامسـة والسـتني إىل آخـر الُعمـر الـذ

(.351هـ، ت1411اهلاشـمي، بعد الـمائة من السنواتت )
 وعلى ضوء هذه التعريفات يـُمكن القول: 

الشــيخوخة مرحلــٌة زمنيــٌة مــن الـــمراحل العمريــة لإلنســان، ُيصــاحبها عديــٌد مــن التغــريات احليويــة يف مـــختلف القــدرات اجلســمية، 
لتأثرها بالكثري من العوامل والظروف احلياتية الـمختلفة.  والعقلية، واالجتماعية، وحمريها، نتيجةً 

 الدراسات السابقة:
م(. بعنوان: )دراسٌة نفسيٌة لـمرحلتي الُرشد والشيخوخة في القرآن الكريم(.1990أوالً /دراسة )عبد الرحـمن سيد سليمان،  

 كما خُلصت الدراسة إىل: وقد استهدفت التعرف إيل موقف القرآن الكرمي من سيكولوجية الشيخوخة.  
از ( أن القـرآن الكـرمي يُركـز علـى بيـان اخلطـوة العريضــة لنمـو اإلنسـان يف هـاتني الــمرحلتني مـن عمــر اإلنسـان. وقـد اهـتم القـرآن الكـرمي بــإبر 1

 األصول، تارًكا التفصيالت للمالحظة العلمية والبحث العلمي. 
 خفايا النفس اإلنسانية  فيكشف عن الـمراحل اليت  ر هبا نـمو اإلنسـان وأهـم خصائصـها، ( يهتم القرآن الكرمي بإبراز اإلعجاز اإلهلي يف2

وذلــ. قبــل أن يصــل إليهــا علــم الــنفس، وبـــهذا يكــون للقــرآن الكــرمي فضــل الســبق يف ميــدان الدراســات النفســية اخلاصــة باجلوانــب النمائيــة 
 لإلنسان.

تبارهـا مرحلـة حاســمة، وليسـت مرحلـًة أخـريًة وهنائيـًة يف حيـاة اإلنسـان. ومـن مث رّكـز القـرآن ( رّكز القرآن الكـرمي علـى مرحلـة الشـيخوخة باع3
 الكرمي على ضرورة التهيئة هلا واالستعداد لإلقبال عليها بنفٍس راضيٍة مطمئنة.

د التربويـــة لظـــاهرة )التربيـــة والشـــيخوخة .. دراســـة لألبعـــابعنـــوان:  م(.1993هــــ/1414ثانيـــاً /دراســـة )حســـن إبـــراهيم عبـــد العـــال، 
 الشيخوخة في فكر اإلمام ابن الجوزي(.

وقد استهدفت اقيق ثالث حمايات هي:
 الوقوف على األبعاد الرتبوية لظاهرة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي، وتعرُّف مظاهرها، وخصائصها، ومتطلبارا الرتبوية. –أ 

 لفت األنظار إىل أيية الدراسات الرتبوية املتعلقة مبرحلة الشيخوخة، وضرورة أن اظى بعناية الباحثني خصوًصا أن الشيوخ  ثلون فئةً  –ب 
نضـج حمري قليلة احلجم من أبنـاء األُمـة، وأهنـم ُيسـهمون يف حركـة اإلنتـان العلمـي والثقـايف يف الــمجتمع، فالشـيخوخة فـرتة تـأيت بعـد اكتمـال ال

 والتجربة واخلربة.
أن  ن _ دعوة الباحثني إىل الكشف عمَّا ىيتويه تراثنا اإلسالمي من موضوعاٍت، ودراساٍت، وآراٍء، وأفكـاٍر تُعـ  بــمرحلة الشـيخوخة فلعلهـا

 تـُف ّعل يف حياتنا الرتبوية الـمعاصرة.
لدراســة  األمــر الــذي دفــع الباحــث احلــايل إىل وبــالرحمم مــن ذلــ.  فــإن الدراســة   ُتشـــر إىل نتــائج أو توصــيات تتعلــق بأهــداف ا

دراسة هذه الـمرحلة للوقوف على حدودها ومظاهرها اجلسمية والعقلية واالجتماعية.
 م(. بعنوان: )الشيخوخة الـمرحلة الذهبية في حياة اإلنسان(.1999/دراسة )عبدالمقصود، عصمت،  اً لثثا

ة وجعلهــا ســعيدًة لكبـــار الســن مــن خـــالل تســليط الضــوء علـــى أفضــل الطرائـــق معرفـــة كيفيــة االرتقــاء باحليـــا هــدفت الدراســة إىل 
 واألساليب الـُممكنة لتحقيق ذل.، ويأيت من أبرزها: 

معرفية، الـمحافظة على األداء البدين اإلجيايب الذي ىُيقق اللياقة البدنية والصحية لكبار السن، اليت ال ش. أن هلا تأثريات على الوظيفـة الــ  
ب ضرورة التكيف مع التغريات االجتماعية من خالل مُمارسة صوٍر  تلفٍة من األنشطة االجتماعية الـمالئمة هلذه الـمرحلة الُعمرية.إىل جان

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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وقد خُلصت الدراسة إىل عدٍد من التوصيات الكفيلة بتحقيق دواعي وأسباب احلياة السعيدة ملن هم يف هذه املرحلة الُعمرية من  
 أبناء الـمجتمع. 

 ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن استنتاج ما يلي:
 قلة الدراسات اليت اهتمت بـمرحلة الشيخوخة وتعرُّف  بيعتها، ودراسة خصائصها يف تراثنا الفكري اإلسالمي. – 1
يـة علمـاء السـلف بـالتعرف أن الكتابات الـيت اهتمـت بــمرحلة الشـيخوخة يف الفكـر اإلسـالمي قـد اهتمـت علـى وجـه العمـوم بـإبراز عنا – 2
خفايــا الــنفس اإلنســانية  ومـــحاولة الكشــف عــن الـــمراحل الــيت يـــمر هبــا نـــمو اإلنســان وأهــم مظاهرهــا وخصائصــها، وهبــذا يكــون هلــذه  إيل

 الكتابات واجلهود العلمية فضل السبق يف ميدان الدراسات النفسية اليت تُع  باجلوانب النمائية لإلنسان.
يف مرحلـٍة حظيـت  راسات اليت تناولت هذا املوضوع علـى أهــمية إشـباع هـذه الظـواهر اإلنسـانية بالبحـث والدراسـة، وخباصـةٍ إجـماع الد – 3

 .تهوعناي هباهتمام تعاليم الدين اإلسالمي وتوجيهات
أن مثل هذا  خصوًصااجتاه الدراسات الرتبوية والنفسية احلديثة إىل االهتمام بإبراز إسهامات أعالم الفكر الرتبوي والنفسي اإلسالمي،  – 4

 النوع من الدراسات ُيسهم يف توجيه العلوم الرتبوية والنفسية توجيهاً إسالمياً.
اإلســالمي لـــمرحلة الشــيخوخة يف ضــوء فكــر اإلمــام ابــن اجلــوزي، إضــافًة إىل الرتكيــزتـــمتاز الدراســة احلاليــة برتكيزهــا علــى جانــب التأصــيل -5

على خصائص هذه الـمرحلة. 
 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:* 

أوالً/ ما تصنيف اإلمام ابن اجلوزي لـمراحل النمو اإلنساني؟ 
انيفه جيد أنه قد أعطى ظاهرة النمو اإلنساين اهتماماً كبرياً مما ال ش. فيه أن القارئ لـما كتبه اإلمام ابن اجلوزي يف مؤلفاته وتص

 يف كتاباته ومؤلفاته الـمختلفة عندما تناوهلا من جوانب عديدة ُيشري إليها أحد الباحثني بقوله: 
تتابعــة، ت إن ابــن اجلــوزي الــذي عــاش يف القــرن الســاد  الـــهجري، قــد تنــاول ظــاهرة النمــو اإلنســاين وأ ــواره، وتقســيم مراحلــه امل

وكيفية سـلوك األفـراد يف مراحـل العمـر الــمختلفة، اعتمـاداً علـى ُمالحظـاٍت دقيقـة لــمظاهر النمـو اجلسـمي واالجتمـاعي وحمريهـا، ومالحظاتـه 
ولــهذا كثُـر لسلوك األفراد الـمحيطني به من ألفاٍ ، وإيـماءاٍت، وأوضاٍع، وحـركاٍت بالنسبة إىل مـا يُــحيط بــهم مـن مــؤثراٍت وظـروٍف  بيعيـة، 

ت، واستعان يف ذل. تلَمحتُ ت، تتَدبـرتُ ت، تَتفـّكرتُ ت، تنظـرتُ ت، ترأيتُ ت، تتـأملتُ يف كتابات ابن اجلوزي استعمال هذه الـمصطلحات: ت
 (. 24-23هـ، ت1414مبا توصل إليه الطب اإلنساين يف عصرهت )عبد العال، 

نيفه لــمراحل النمـو اإلنسـاين إحـدى الطـرذ العلميـة الــمستخدمة يف البحـث وهذا ُيشري إىل أن اإلمام ابن اجلوزي قد اتَّبع يف تصـ
( الـــيت يقـــوم الباحـــث فيهـــا Scientific Observation( الـــيت ُتســـمى )الــــمالحظة العلميـــةالعلمـــي الــــمعاصر، والــــُمتمثلة يف  ريقـــة )

مث يقــوم بتســجيل مــا ُيالحظــه ُمســتخدماً األجهــزة الـــمختلفة، تبـــُمالحظة األنـــماة الســلوكية والـــمظاهر النمائيــة لــدى مـــجموعٍة مــن األفــراد، 
(. 43ه، ت1417ويستخلص نتائج عامة من هذه الـمظاهر النمائية الـمدروسةت )عقل، 

كما أن يف ذل. إشارًة إىل أن البن اجلوزي السبق يف لفـت األنظـار إىل العالقـة الـيت تـربط بـني موضـوعات علـم نفـس النمـو ومـا 
الطــب يف زمنــه  وهــو مــا يتفــق مــع مــا أشــارت إليــه بعــا الدراســات احلديثــة يف علــم الــنفس الـــمعاصر حيــث ت اســتفاد علــم  توصــل إليــه علــم

  نفس النمو يف تقدمه العلمي من العلوم اأُلخرى اليت تدر  جسم اإلنسان اليت أحرزت تقدماً ملحوظاً يف النهضة العلمية احلديثة لإلنسان
 (. 17م، ت1989ليه علم التشريت، والطب اإلنساين، وعلم اجلراحةت )األشول، فاستعان بكثرٍي مما توصل إ

واعتماداً على ذل.  فقد صنَّف اإلمام ابن اجلوزي مراحل النمو اإلنساين إىل خـمس مراحل، وعربَّ عن كل مرحلـٍة باملوسـم، ويف 
ذل. يقول: 

من وقت الـوالدة إىل زمـان البلـو ، وذلـ. خــمسة عشـر سـنة،  الـموسم األولت اعلم وفق. اهلل تعاىل أن مواسم العمر خـمسة. 
مـن ذلـ. الزمـان إىل متـام خــمسني سـنة، وذلـ. زمـان  الثالثمن زمان بلوحمه إىل هناية شبابه، وذل. إىل متام خـمس وثالثني سنة، و الثانيو

مـا بعـد السـبعني إىل  الخامسمن بعد اخلمسني إىل متام السبعني، وذل. زمان الشيخوخة. و الرابعالكهولة، وقد يُقال كهٌل ملا قبل ذل.. و
(.46ه، ت 1416آخر العمر فهو زمن اهلرم. وقد يتقدم ما ذكرنا من السنني ويتأخر ت )ابن اجلوزي، 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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(، مواسـم العمــرلفة ســـمَّاها )ويتضـت مــما سـبق أن ابــن اجلـوزي قـد قسَّـم مراحــل العمـر الـزمي لإلنســان إىل خــمس مراحـل مــخت 
 وأشــار إىل أن كــل مرحلــٍة مــن هــذه املراحــل تُـــمثل موســـًما خيــتص بــبعا الـــمظاهر الســلوكية والــدوافع الـــمختلفة الــيت تُـــميزها عــن حمريهــا مــن

املراحل. 
لطبيعــة وأبعــاد النمــو إمنــا هــو دليــٌل واضــٌت علــى اســتيعاب اإلمــام ابــن اجلــوزي وتفهمــه  الـــمواسموهــذا يؤكــد أن اختيــار مصــطلت 

ا يُطلق عليه دورة احلياة  . اإلنساين الذي يتعذر فهمه علمياً دون إخضاعه وتقسيمه إىل فرتاٍت لُتسِهل تكوين تصوٍر واضٍت ومرتابٍط عمَّ
وهـو  كما أن ذل. يوضت السبق الزمي لإلمام يف دراسة هذه القضايا وتأملهـا واسـتيعاهبا، ومـن مث إ ـالذ هـذا املصـطلت عليهـا 

ــــة علــــى دورة احليــــاة الــــيت ت أ لــــق عليهــــا ليفنســــون  مصــــطلت اســــتخدمه مــــن بعــــده مـــــجموعة مــــن علمــــاء النمــــو اإلنســــاين املعاصــــرين للدالل
(Levinson ,1978،23م، ت1991( مصطلت مواسم احلياة ت )أبو حطب، وصادذ.) 

جلـوزي  كـن توضـيحه اعتمـاًدا علـى الُعمـر الـزمي مـن وهنا ُ كن القـول: إن هـذا التقسـيم الـزمي لــمواسم العمـر عنـد اإلمـام ابـن ا
(.1خالل اجلدول )

 ( 1جدول )
مواسم العمر وتقسيمها السنوي عند ابن الجوزي

عدد سنوات الـموسمالعمر الزمني بالسنواتالـموسم
حددـحمري مُ من زمن الوالدة إىل زمن البلو الـموسم األول

حمري ُمـحددسنة 35زمن البلو  إىل من الـموسم الثاني )زمن الشباب(
سنة 15سنة 51سنة إىل  36من الـموسم الثالث )زمن الكهولة(

سنة 21سنة 71سنة إىل  51من الـموسم الرابع )زمن الشيخوخة(
حددـحمري مُ سنة إىل الوفاة 71من الـموسم الخـامس )زمن الهـرم(

ويتضت من التصنيف السابق أن هذا التقسيم الذي اعتمده اإلمام ابن اجلـوزي يُعـد دلـيالً علـى وعيـه بطبيعـة الــمراحل النمائيـة،  
إىل فهــو   ىُيــدد عمــراً زمنيــاً معينــاً للموســـمني األول والثــاين  ولعــل ذلــ. عائــٌد إلدراكــه )رحـــمه اهلل( أن بلــو  اإلنســان يـــختلف مــن شــخٍص 

كاٍن إىل آخر، ويتوقف على عدٍد من العوامل اليت قد تُعجل أو ُتؤخر بداية البلـو   إضـافًة إىل اخـتالف هـذا السـن بـني الـذكور آخر، ومن م
واإلنــاث علــى ســبيل املثــال  وهــذا ممــا يـُــحسب لإلمــام ويؤكــد علــى رؤيتــه الــيت ســبق هبــا الكثــري مــن علمــاء الــنفس الـــمعاصرين، وخباصــٍة أن مــا 

يتفُق تـماماً مع بعا ما أكدته بعا الدراسـات احلديثـة يف علـم نفـس النمـو  الـيت ُتشـري إىل أن اسـتخدام العمـر الـزمي يف  أورده يف تقسيمه
مـن وقتنا احلاضر لتحديد بداية كل مرحلة من مراحل العمر وهنايتهـا لـيس إالّ لتسـهيل عمليـة الدراسـة األكاد يـة ولـيس تقسـيماً حتميـاً، وأن 

 ديد أعماٍر زمنيٍة لبداية كل مرحلة من مراحل النمو اإلنساين وهنايتها  وهو ما أّكده أحد الباحثني الـُمعاصرين بقوله :الصعوبة مبكان ا
توعلينــا أن نعــي أن هــذا التقســيم أو ذاك ال يعــي أن هنــاك حــدوداً فاصــلًة بــني كــل مرحلــٍة والــيت تليهــا كمــا هــو احلــال يف الليــل 

 (.76هـ، ت1417بني الـمراحلت )عقل، والنهار، وإنـما هناك تداخلٌ 
كما يتضت من التصنيف السابق أن ابـن اجلـوزي يف تصـنيفه ملواسـم العمـر   ُيشـر إىل مرحلـٍة كاملـٍة مـن مراحـل النمـو اإلنسـاين، 

أهنـا الــمرحلة األوىل ( علـى اعتبـار مرحلة ما قبل الميالد، أو الـمرحلة الجنينيـةوهي املرحلة اليت ُتسمى عند بعا علماء علم نفس النمو )
اعتـرب أن بدايـة عمـر  -رحــمه اهلل  –اليت تبدأ من زمن اإلخصاب، وتستمر ح  زمن الـوالدة. ولعـل السـبب يف ذلـ. أن اإلمـام ابـن اجلـوزي 

 اإلنسان تبدأ بتاريخ مولده، وهو ما  كن أن يالحع يف بعا كتبه ومؤلفاته اأُلخرى.  
شري إىل أن اإلمام ابن اجلوزي كان موضوعياً إىل حٍد كبرٍي يف تصنيفه لكونه اعتمد يف وليس هذا فحسب، فالتصنيف السابق يُ 

احلاضر،  تصنيفه لـمواسم العمر على الـمالحظة الـمباشرة، و  يعتمد على أي معياٍر تصنيفٍي ُمـحدَّد له ُمربراته العلمية الـمقبولة يف الوقت
ف ابن اجلوزي أو قدحاً فيه  ولكنه راجٌع إىل أن ابن اجلوزي   تيسل. يف دراسته لظاهرة النمو وليس هذا تقلياًل من القيمة العلمية لتصني

اإلنساين  ريق التجريب الذي هو أدذ مناهج البحث يف علم النفس اآلن، فذل.   يكن معروفاً يف زمنه، ويف أزماٍن  ويلٍة من بعده. و  
قاييس الـُمقننة الصادقة والثابتة والـموضوعية، و  يستخدم كذل. أيًا من األجهزة اليت تقيس يستخدم ابن اجلوزي أيًا من االختبارات والـم

(. 24هـ، ت1414النواحي الـمختلفة من الشخصية اليت تتوافر لدينا اآلن يف معامل علم النفست )عبد العال، 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ا / ما حدود مرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي؟
ً
ثاني

عن هذا التساؤل فإن من الـُمفيد اإلشارة إىل أن هناك بعا الكتابات الـُمعاصرة يف علم النفس اليت ُتشري إىل أن  قبل اإلجابة
مـما جاء يف آيات القرآن الكريـم اليت  -على وجه العموم  -هناك من يُقسِّم مراحل النمو اإلنساين إىل ثالث مراحل كربى ب استنبا ها 

ـثر من موضع، توهذه الـمراحل الثالثة الُكربى هي اليت ُنسميها باألعمار الثالث لإلنسان، هي: مرحلة الضعف تعرضت لـهذا الشأن يف أك
األول لإلنسان، وتشمل: مرحلة اجلنني، ومراحل الطفولة، والبلو  املختلفة، اليت تستغرذ من حياة اإلنسان ما يقرب من عشـرين عاماً، 

شد اليت تكاد تكون أ ول األعمار إذ تبل  ما يقرب من أربعني عاماً، ومرحلة الضعف والشيبة اليت ومرحلة قوة اإلنسان وهي مرحلة الر 
(. 88-85م، ت1991تشمل مرحليت الشيخوخة واهلـرم )أرذل الُعمر(ت )أبو حطب، وصادذ، 

الَِّذي َخلَـَقُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمْن اللَُّه وهنا ُ كن القول بأن هذا التقسيم يتفق متاًما مع ما جاء ُمـجماًل يف قوله تعاىل: 
ٍة َضْعفـاً َوَشْيَبًة يـَْخلـُُق َما َيَشـاُء َوُهَو اْلَعـِليُم اْلق ًة ثُمَّ َجَعَل ِمْن بـَْعِد قُـوَّ (. 54)سورة الروم: اآلية رقم  ــَِديــرُ بـَْعِد َضْعـٍف قـُوَّ

وانطالقًا من التصنيف السابق لـمواسم العمر اخلمس اليت ذكرها اإلمام ابن اجلوزي  فإن الشيخوخة تُعد إحدى مراحل العمر 
 الرئيسة عند اإلنسان، وهي تُـمثل عند اإلمام ابن اجلوزي الـموسم الرابع من مواسم العمر، ويف ذل. يقول:ت الرابع: من بعد اخلمسني إىل

 (. 46ه، ت1416ذل. زمان الشيخوخة ت )ابن اجلوزي، تـمام السبعني، و 
وبذل. يكون اإلمام ابن اجلوزي قد حّدد زمن مرحلة الشيخوخة فيما بعد اخلمسني إىل تـمام السبعني من الُعمر، وهو تقسيٌم 

مو اإلنساين  ر مبراحل هي:   يـختلف كثريًا مع تقسيم علماء النفس الـمعاصرين من حيث  بيعة هذه الـمراحل وأبعادها  حيث إنت الن
 مرحلة ما قبل امليالد وهي من اإلخصاب إىل الـميالد، ومرحلة الـمهد وهي من الـميالد إىل عامني، ومرحلة الطفولة )الـمبكرة، والوسطى،

( سنة، ومرحلة الرشد 21( إىل)12( سنة، ومرحلة الـمراهقة )الـُمبكرة، والوسطى، والـُمتأخرة( وهي من)11( إىل)3والـُمتأخرة( وهي من )
(. 84م، ت1999( ح  الـموتت)زهران، 61( سنة، ومرحلة الشيخوخة وهي من)61( إىل)22وهي من)

والالفت للنظر أن تصنيف ابن اجلوزي لـمراحل النمو اإلنساين بعامٍة لــم خيتلـف مـع تقسـيم علمـاء علـم نفـس النمـو الــمعاصرين 
ارة ابــن اجلــوزي لــذكر الـــمرحلة اأُلوىل وهــي )مرحلــة مــا قبــل الـــميالد( الــيت ال ُ كــن مالحظتهــا إالّ ســوى يف جزئيــٍة واحــدٍة تتمثــل يف عــدم إشــ

بآليـاٍت حديثـٍة وُمـــحددة   تكـن متــوافرًة يف زمـن ابــن اجلـوزي، وهــو مـا ىُيســب لصـاه رأي اإلمــام ابـن اجلــوزي الـذي اعتمــد يف تصـنيفه علــى 
 بدأ إالّ بعد الوالدة.  الـمالحظة الـمباشرة اليت ال ُ كن أن ت

ُيضاف إىل ذل. أن ما قاله ابن اجلوزي يف تصنيفه خيتلف مع واحٍد من أشهر التقسيمات الشهرية يف النظريات النفسية 
( الذي اعتمد فيه على تقسيم مراحل النمو إىل ثـمان مراحل اعتماًدا على أسا  Eriksson Erik ناحلديثة، وهو تقسيم )إري. إريكسو 

سنة( يُقابل مرحلة )الرشد الـمتأخر( 65-51اجلانب النفسي االجتماعي، وأ لق عليها تدورة احلياةت. حيث أشار إىل أن السن من )
( سنة 65( إىل سن )51ل واقيق الذات، وهي تـمتد من سن )ووصفها بقوله: توهي تتضمن وصول دورة احلياة إىل قمة تطورها يف التكام

تقريبًا )أي مع بدء سن التقاعد عن العمل(، ويعد الشخص يف هذه املرحلة ُمنتجًا حني يبدأ يف االهتمام بالصاه العام للجيل التايل 
 (. 268م، ت1991ت)سليمان، 

ن يف اديد العمر الزمي هلذه الـمرحلة فإهنما يتفقان يف مهام وبالرحمم من أن هناك اختالفًا بني ابن اجلوزي وإري. إريكسو 
 اإلنسان وخصائصه ووظائفه يف هذه املرحلة الُعمرية. 

واخلالصة أن تقسيم ابن اجلوزي لـمراحل النمو يتفق إىل حٍد كبرٍي مع تقسيم علماء علم نفس النمو الـمعاصرين من حيث  
خيتلف بعا االختالف من حيث عددها، وبداية العمر الزمي لكل مرحلة وهنايته، ولعل هذا راجع  بيعة هذه املراحل وأبعادها  إال أنه 

إىل أن حدود هذه الـمراحل الزمنية ليست قطعيًة نظراً للتداخل الواضت بني هناية كل مرحلة وبداية املرحلة اليت تليها.
ا /

ً
ام ابن اجلوزي؟اجلسمي لـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلم ما مظاهر النموثالث

انطالقًـــا مـــن رؤيـــة اإلمـــام ابـــن اجلـــوزي لــــمرحلة الشـــيخوخة الـــيت مُتثـــل الــــموسم الرابـــع مـــن مواســـم العمـــر يف تصـــنيفه  فـــإن مرحلـــة 
الشيخوخة عنده تُعد نتاجاً للمراحل السابقة هلا، حيث ُيشري إىل أن اإلنسان يف زمن الشيخوخة ت ىيمد جـيَّ مـا حمـر   ويلتـذ بتصـنيف مـا 

 (.281هـ، ت1416مع، وال يرى ما يفقد من لذات البدن شيئاً باإلضافة إىل ما يناله من لذات العلم ت )ابن اجلوزي، جـ
ويقــول أيضــاً يف سياســة الــنفس: تفمــنهم مــن أســاء حمــذاءها )أي الــنفس يف مرحلــة الشــباب( فــأثر ذلــ. ضــعف بــدهنا عــن إقامــة 

.(171ه، ت1416واجبها ت )ابن اجلوزي، 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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يف رأي ابن اجلوزي بوهن اجلسم، والضعف العام  حيث إن اإلنسان يكون قد  -على وجه العموم  -حلة الشيخوخة وتتميز مر 
 مام حاله يف سن األربعني، مث يبدأ يف االحندار  وهو ما ُيشري إليه بقوله: ـوصل إىل ت

فــ  يرقــى مــن الُعمــر معلًمــا إىل أن جيــوز األربعــني و  يبــق إال االحنــدار كــأن ال .. مامهـت إذا بلــ  )أي اإلنســان( األربعــني انتهــى تــ
 (.316ه، ت1416ابن اجلوزي، وينح طُّ ت )

وجاء يف موضٍع آخـر وصـٌف لــحال مـن تقـدَّمت بـه السـن وبلـ  مرحلـة الشـيخوخة، وإشـارٌة إىل مــجموعة التغـريات اجلسـمية الـيت 
 ُتصيبه وتظهر عليه، وفيه يقول: 

فإن شهوته ضُعفت، وِقواه قـ لَّت، واحلوا  كلَّت، والنشاة ف رت، والشعُر أبيَّات )ابـن اجلـوزي،  تخصوًصا من قد أوحمل  يف الِسن 
 (.431ه، ت1416

وهنا ُنالحع أن آلراء ابن اجلوزي يف هذا الشأن ما يؤيدها يف عصرنا، فقـد أشـار بعـا ُعلمـاء علـم الـنفس إىل أن ت الشـيخوخة 
وهن اجلسـمي، والعجـز احلركـي، والتخلخـل اإلدراكـي، وهـذا مـا جيعـل الشـيخوخة يف نظـر علمـاء تتميز على وجه العمـوم بضـعٍف شـامٍل يف الـ
 (.299هـ، ت1411الـهاشـمي،النفس بأهنا  فولٌة ثانية يف أواخر العمر ت )

 وليس هذا فحسب  بل إن ابن اجلوزي يرى أن على اإلنسان أن يغتنم صحته وقوتـه يف شـبابه لتحقيـق مطالبـه و موحاتـه، وهـو
ار قبـل الفـوات. واستشـهدوا العلـم، واسـتدلوا احلكمـة، ونافسـوا ال ار البِـد  زمـان، وناقشـوا ما ُيشري إليه بقوله: ت فاهلل اهلل يف مواسم العمـر. والبِـد 

(. 172ه، ت1416، ابن اجلوزيالنفو ، واستظهروا بالزاد ت )
 وهنا ملمٌت تربوٌي جـميل ُ كن اإلشارة فيه إىل جانبني مهمني هـما: 

)أ( تأثر اإلمام ابن اجلوزي يف قوله هذا بثقافته الدينية العامة، وتربيته اإلسالمية اليت تنطلق من إ انه حبديث الرسول )صلى اهلل 
" لرجـل وهـو يعظـه: ( صـلى اهلل عليـه وسـلم)ل اهلل قال: قال رسو ( أنه رضي اهلل عنهما)بن عبا  اعن عليه وسلم( الذي روي 

ــل هرمــكشــبابُ : مسـقبــل خــ مساً ـاغتــنم خــ ــ، وغنــاءك قبــل فقــرك، وصــحتك قبــل ســقمك، ك قب ، غلكوفراغــك قبــل ُش
 (. 341، ت(7846)(، احلديث رقم 4النيسابوري، ن) احلاكم)رواه ك" وحياتك قبل موت

نفس الـــُمعاصرين الـذين يــرون أن ت النمــو العـادي عمليــٌة متصـلٌة منــذ بــدء )ب( اتفـاذ قــول اإلمـام مــع آراء بعـا علمــاء علــم الـ
 (.55م، ت1999احلمل ح  هناية احلياة. وكل مرحلٍة من مراحل النمو تتوقف على ما قبلها، وتؤثر فيما بعدها ت )زهران، 

ارتبا اً ُمباشراً مبا قبلها وما بعدها من  وألن مرحلة الشيخوخة قد تستمر لفرتٍة زمنيٍة ليست بالقصرية من عمر اإلنسان، وترتبط
مختلفة اليت يأيت من أبرزها ما ـمجموعٍة من خصائص أو مظاهر النمو الـمتاز عند ابن اجلوزي بـمراحل الُعمرية لإلنسان فهي مرحلٌة تـال

لف القوى البدنية، وما يُعانيه من الوهن اجلسمي، وفتور النشاة. ويف هذا الشأن يصف ابن يصاب به اإلنسان من الضعف العام يف ُمـخت
 (. 315ه، ت1416اجلوزي الشيخ الـُمسن بقوله: تإن قام دفع األرض، وإن مشى هلث، وإن قعد تنفست )ابن اجلوزي، 
اجلســمية، وتغــري لــون الشــعر، ويف ذلــ.  يضــاف إىل ذلــ. مــا يعرتيــه مــن ضــعف الشــهوات واحلــوا ، والرتاجــع الواضــت يف القــوى

ــــدَّ ]أي أتعــــب[ الـــــمعدة، وصــــعب اهلضــــمت ) ه، 1416، ابــــن اجلــــوزييقــــول: تويــــرى شــــهوات الــــدنيا وال يقــــدر علــــى تناوهلــــا، فــــإن أكــــل ك 
(. 315ت

 (. 274ه، ت1416وُيضيف يف موضٍع آخر قوله:ت وآخره ]أي العمر[ كالل ]أي ضعف وتـعـب[ الـحوا ت)ابن اجلوزي، 
والــــمع  أن اإلنســـان يف مرحلـــة الشـــيخوخة يُعـــاين مـــن تـــدهوٍر ُمســـتمٍر يف الطاقـــة اجلســـمية واحلركيـــة بوجـــٍه عـــام، وهـــو مـــا تؤيـــده 

اخنفـــاض و ، ضـــعف البصـــركســـلبية  الية مســـالدراســـات العلميـــة احلديثـــة الـــيت ُتشـــري إىل مـــا ىيصـــل يف الغالـــب للشـــيخ الــــُمسن مـــن التغـــريات اجل
   .واألسنان، وحنو ذل. وتساقط الشعر، د اجللدجعُّ ـوت، ضالتر العو وضم، السمع مستوى

وهنــا  كــن القــول: إن آراء ابــن اجلــوزي عــن مظــاهر النمــو اجلســمي يف مرحلــة الشــيخوخة مســتمدٌة مــن القــرآن الكــرمي، حيــث إن  
بعضاً مـن اآليـات القرآنيـة الكر ـة تـدل علـى أن اإلنسـان  ـر يف هـذه املرحلـة بضـعٍف جسـمٍي عـاٍم، أو نقـٍص يف معـدالت النمـو، إضـافًة إىل 

قَــاَل َربِّ ِإنِّــي لظــاهرة الـيت جــاء ذكرهـا يف كتــاب اهلل الكــرمي علـى لســان نبيـه زكريــا )عليـه الســالم( يف قولـه تعــاىل: بعـا التغــريات اجلسـمية ا
.(4)سورة مرمي: اآلية رقم  َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيباً َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقّياً 

 يف كتابــه احلكــيم علــى لســان الســيدة ســارة زوجــة ســيدنا إبــراهيم )عليــه الســالم( يف قولــه ســبحانه وتعــاىل:الــيت ذكرهــا اهلل تعــاىل  
 قَاَلْت يَا َويـَْلَتى َأَأِلُد َوَأنَا َعُجوٌز َوَهَذا بـَْعِلي َشْيخاً ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب (. 72)سورة هود: اآلية رقم

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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كما أن آراء ابن اجلوزي عن مرحلة الشيخوخة تتفق أيضاً مع بعا الـمبادئ األساسية والقوانني العامة الـيت خلـص إليهـا ُعلمـاء  
عكسـًيا  علم نفس النمو وأشاروا فيها إىل أن النمو اإلنساين خيضع هلذه الـمبادئ  ومنها: تاتــجاه التكـوين يف املراحـل األخـرية للحيـاة اجتاًهـا

راء من أسفل إىل أعلى، فاإلنسان يف زمن الشيخوخة واهلرم يفقد السيطرة علـى رجليـه  إذ تضـعفان، ويسـتعني هلمـا بثالثـة، مث تضـعف إىل الو 
أصـــابع اليـــد، وال يســـتطيع الـــتحكم حبركارـــا، مث الـــذراعان عمومـــاً، وأخـــرياً يضـــعف رأســـه ومـــا ىيتويـــه مـــن حـــوا  وعضـــالت ومراكـــز عصـــبية 

 (. 76هـ، ت1411حساسةت )اهلاشـمي، 
كمــا أن آراء ابــن اجلــوزي ومالحظاتــه حــول مظــاهر النمــو اجلســمي يف مرحلــة الشــيخوخة، تؤكــد مــا أشــارت إليــه بعــا املؤلفــات 
العلميــة املتخصصــة احلديثــة الــيت تــرى أن الشــيخوخة بصــفٍة  عامــٍة متتــاز بــبعا اخلصــائص اجلســمية الــيت تتتمثــل يف الــوهن والضــعف العــام، 

ســـمية واجلنســـية بوجـــٍه عـــاٍم، ونقـــص القـــوة العضـــلية الــــمتمثلة يف اإلهنـــاك الســـريع، وقلـــة اإلنتـــان، وتقعـــر الظهـــور، وانكبـــاب وتـــدين الطاقـــة اجل
القدمني، واختالل األعصاب، وبـطء األداء احلركـي، وضـعف التـآزر احلركـي، وصـعوبة االتـزان احلركـي، وضـعف السـيطرة، وارتعـاش األ ـراف، 

، وتدهوٍر يف الطاقـة اجلنسـية، وترهـل اجللـد، وجفـاف األ ـراف، وتكثُـر الشـكوى الــمرتبطة بالضـعف اجلسـمي وتدين مقاومة اجلسم ليمراض
 (. 297هـ، ت1418واجلنسي وتصلب الشراينيت )مـحمود، 

يف حني يُفسـر أصحاب النظريات النفسية االجتماعية تل. التغريات اليت ادث يف مرحلة الشيخوخة على أسا ت السلوك 
ايب من التفاعل االجتماعي الذي ىيدث يف مرحلة الشيخوخة باعتباره عمليًة  بيعيًة وعامًة وحتميًة، فمع التقدم يف السن يبدأ االنسح

اجلسم أواًل عملية التحرر من االلتزام  فالعينان واألُذنان وحمريها من أعضاء احِلس تصبت أقل قدرًة على التعامل مع معلومات العا  
( 2(. واجلدول رقم )613م، ت1991وقت نفسه يبدأ الـمجتمع يف الُبعد عن الشخص الـُمسنت )أبو حطب، وصادذ،اخلارجي، ويف ال

يوضت أبرز مظاهر النمو اجلسمي الـمصاحبة لـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي. 
 ( 2جدول )

بن الجوزي.أبرز مظاهر النمو الجسمي الـمصاحبة لـمرحلة الشيخوخة في فكر اإلمام ا
الـمظاهرم

.الوهن الجسمي1

.الضعف العام في الشهوات2

.التدرج في الضعف العام للقوى3

.الضعف العام في الحواس4

.الفتور في النشاط5

بياض الشعر.6

رابعًا /ما مظاهر النمو العـقلي لـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي؟
يرى ابن اجلوزي أن من أبرز مظاهر النمو العقلـي عنـد اإلنسـان يف مرحلـة الشـيخوخة القـدرة علـى التعلـيم والتصـنيف تألن أوائـل 
العمر زمن الطلب، وآخره كالل احلوا ، ورمبا خان الفهم والعقل من قـدر عمـره، فيكـون زمـن الطلـب واحلفـع والتشـاحمل إىل األربعـنيت )ابـن 

 (.  274ه، ت1416اجلوزي، 
ومعـــ  هـــذا أن قـــدرات اإلنســـان يف بدايـــة العمـــر علـــى  لـــب العلـــم والقـــدرة علـــى الـــتعلم والتحصـــيل املعـــريف تكـــون أكثـــر نشـــا اً 
واستعداداً، وأهنا تستمر كذل. حـ  يصـل إىل سـن األربعـني يف الغالـب  ولـذل. فـإن علـى اإلنسـان أن يسـتثمر أوائـل عمـره يف  لـب العلـم، 

له، والعمــل علــى اكتســاب املهــارات واملعلومــات الــيت ىيتــان إليهــا يف حياتــه. أمــا بعــد بلوحمــه ســن األربعــني، فــإن واحلــرت علــى جـــمعه واصــي
قدرتـه علـى الـتعلم تأخـذ يف االحنـدار والضـعف نظــراً لضـعف احلـوا  وكاللِــها  فكـان ذلـ. مــدعاًة لتـأثر نشـاة اإلنسـان وضـعف قدرتـه علــى 

حلسي، وقلة النشاة واحلركة عند اإلنسان يف مرحلة الشيخوخة يكون هلا أثرها على الُقدرات العقلية التعلم  إذ إن تضعف الرتابط العصع وا
د الــذهي، واإلدراكيــة فتــؤدي بــدورها إىل ضــعٍف النشــاة اإلدراكــي مــن انتبــاٍه وتعلُّــٍم وتــذكٍُّر وتصــوٍُّر وتفكــري، وبالتــايل يــزداد النســيان، والشــرو 

(. 166هـ، ت1419وفالته،  ويتشتَّت االنتباه ت )الزهراين

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ولذل. فقد أرشد ابن اجلوزي إىل أن على اإلنسان أن يشتغل بعد سن األربعني بالتعليم والتصنيف إذا كان قد حصَّل من العلم 
 ما يؤهله لذل.، وهو ما ُيشري إليه بقوله: 

جلمـع واحلفـع، وأُعـني علـى اصـيل املطالـب ت ت مث يبتدئ بعد األربعـني بالتصـانيف والتعلـيم. هـذا إذا كـان قـد بلـ  مـا يُريـد مـن ا
 (.   275ه، ت1416)ابن اجلوزي، 
وهذا الرأي البن اجلوزي يتفق مع ما يراه علم النفس احلديث الذي يُقرر أن قـدرة اإلنسـان علـى الـتعلم تبـدأ بالضـعف يف مرحلـة  

الكفـاءة العقليــة العامـة للمــرء تظـل ثابتــًة نسـبياً حــ  أوائــل  الشـيخوخة، وبعــد أن تصـل هــذه الــمقدرة إىل ذرورــا يف سـن األربعــني حيــث ت أن
 (.651م، ت1991اخلمسينيات مث تبدأ يف التدهور ببطء مع تقدم اإلنسان حنو سن الستني ت )أبو حطب، وصادذ، 

لــُمسنُّ حـديثاً كما أن من مظاهر الضعف العقلي يف هذه الـمرحلة ت كثرة النسيان، وضعف االرتباة باملاضي، فقد يبدأ الرجل ا
ُمـحدًدا، مث يسعل أو يعطس أو يتناول ماًء فينسى حيث وقف، وقد يسرد قصًة أو حديثًا فإذا أعاده مـرًة ُأخـرى قـد يظهـر بعـا االخـتالف 

 (.167هـ، ت1419أو النقص مثالً ت)الزهراين، وفالته، 
َوِمــنُكم مَّــن يـُــَردى ِإلَــى  د أشــار يف قولــه تعــاىل: وقــد أشــارت بعــا الكتابــات املتخصصــة يف علــم الــنفس إىل أن القــرآن الكــرمي قــ

( إىلت حالة االضطراب السلوكي والعقلي الذي ينتاب بعا األفراد 71)سورة النحل: من اآلية  َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي اَل يـَْعَلَم بـَْعَد ِعْلٍم َشْيًئا
هــ، ت 1417ومـا يظهـر علـيهم مـن أعـراض ُذهـان الشـيخوخة ت )جنـايت،  يف مرحلة الشيخوخة، وما ينتاهبم من اضمحالل قـدرارم العقليـة،

( ]بتصرف من الباحث[.261-261
( يوضت أبرز مظاهر النمو العقلي الـمصاحبة لـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي. 3وجدول )

 ( 3جدول )
ابن الجوزي. أبرز مظاهر النمو العقلي الـمصاحبة لـمرحلة الشيخوخة في فكر اإلمام

الـمظاهرم
تأثر العمليات العقلية بالضعف العام للحواس. 1
ضعف القدرة على التركيز واالنتباه وكثرة النسيان. 2
التوظيف الكيفي للقدرات العلمية. 3
استمرار القدرة على التعلم مع بعض الضعف. 4
بداية فقدان التوازن العقلي. 5
( أن مظاهر النمو العقلي الـُمصاحبة لـمرحلة الشيخوخة عند ابن اجلوزي تتفق يف معظمها مع ما 3يتضت من اجلدول )

خلصت إليه نتائج الدراسات احلديثة يف علم النفس من حيث تأثر العمليات العقلية مبا ُيصاحب هذه الـمرحلة من ضعٍف عاٍم يف وظائف 
ز، واالنتباه، وكثرة النسيان. احلوا ، وضعف القدرة على الرتكي

كما يرى ابن اجلوزي أن القدرة على التعلم تضُعف عند اإلنسان يف مرحلة الشيخوخة، وهو ما ُيشري إليه بقوله: تفإذا بل 
 (. 316ه، ت 1416األربعني انتهى تـمامه، وقضى مناس. األجل. و  يبق إال االنـحدار ت)ابن اجلوزي، 

 أن هذا القول حمري صحيٍت على إ القه  فليس هذا حاُل كل من وصل إىل مرحلة الشيخوخة، والدليل وهنا جتُدر اإلشارة إىل
هي الفرتة الـُمثلـى اليت يصل فيها النمو العقلي عند الكثريين، إىل متامه ونضجه، واكتمال العطاء واخلربة   -يف الغالب  -أن هذه املرحلة 

علمًيا ألنه ال يتناسب مع  بيعة النمو اإلنساين يف هذه املرحلة اليت حمالًبا ما تظهر فيها اخلربات  وبذل. يكون وصفها باالحندار حمري دقيقٍ 
 املختلفة، ويكتمل فيها النضج الفكري، وتظهر فيها دالئل احلكمة واحلنكة واخِلربة، وهو ما أشار إليه أحد علماء علم النفس الـمعاصرين

بقوله: 
ف قواه البدنية، فيميل إىل تعويا هذا النقص عن  ريق نشا ه العقلي والـمعريفت )السيِّد، ت وهكذا يبدأ شعور الفرد بضع

 (.363د.ت، ت
إاّل أن مما ىُيسب لرؤية اإلمام أنه بالرحمم من قوله السابق فقد حرت على أن يُفيد اإلنسان من هذه الـمرحلة الُعمرية عن  ريق 

خوخته ببعا الـمهام التعليمية الـمناسبة هلذه الـمرحلة الُعمرية، والـمتوائمة مع ما تزخر به هذه دعوته للشيخ الـُمسن أن يكون انشغاله يف شي
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من ميزاٍت وخرباٍت وجتارب، وأرشد يف هذا الشأن إىل االنشغال بـُمهمة التصنيف والتأليف، وهو ما سُنشري إليه يف -يف الغالب-الـمرحلة 
 الفقرة سادساً. 

مو االجتماعي لـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي؟ما مظاهر النخامسًا / 
ُيشري ابن اجلوزي إشاراٍت موجزٍة إىل بعا مظاهر النمو االجتماعي لـمرحلة الشيخوخة عند اإلنسان، وهي وإن كانت قد  

 التايل: جاءت ُمتناثرًة يف أكثر من موضٍع من مؤلفاته وكتاباته، إالّ أنه ُ كن النظر إليها ُمـمثلًة يف
فالشيوخ يف الغالب األعم ىيرصون على االلتجاء إىل اهلل تعاىل يف هذه الـمرحلة  = العودة إلى اهلل تعالى واالستعداد للقائه سبحانه:

 الُعمرية، واالنصراف إىل ما ُ كنهم القيام به من الطاعات والعبادات ح  تكون يهم األول وُشغلهم الشاحمل، ويف هذا يقول:
علم ُقرب الرحيل عن مكة استكثر من الطواف خصوًصا إن كان ال يؤمل العود لكرب ِسنه وضعف قوته. فكذل. ينبغي ت من  

 (.348ه، ت1416ملن قاربه ساحل األجل بعلو سنه أن يُبادر اللحظات، وينتظر اهلاجم مبا يصُلت له ت )ابن اجلوزي، 
قلة األصحاب وحميبة الرفاذ، وانصراف األهل واألوالد وانشغاهلم، وكثريًا ما كان اإلمام ينصت من عا  يف شيخوخته من  

وضعف القوى، وتغري الظروف واألحوال اليت كان عليها بقوله: توإن ضاذ ب. أمٌر فاصرب  فإن ضُعف الصرب فسل فاتت األبواب، فهو 
 (. 511ه، ت1416الكرمي وعنده مفاتت الغيبت )ابن اجلوزي، 

يف قوله: توأقبل على شأن. متوكاًل على خالق.، فإنه ال جيلب اخلري سواه، وال يصرف السوء إاّل كما أنه يؤكد هذا الـمع  
إياه. فليُكن جليُس. وأنيُس. وموضع توكل. وشكواك. فإن ضُعف بصُرك فاستغث به، وإن قل يقيُن. فسلُه القوة ت )ابن اجلوزي، 

 (. 511ه، ت1416
عا الشيوخ الـُمسنني الذين حممررم ما ُ كن أن ُيسمى بـحاالت اليقظة الدينية وليس هذا فحسب  فقد جاء يف وصفه حلال ب

ه، 1416قوله: تيسمع الـمواعع وُتذكر له اآلخرة فيعلُم صدذ القائل، فيبكي وينزعج على تفريطه، ويعزُِم على االستدراكت )ابن اجلوزي، 
(. 414ت

 وهنا يُعلِّق أحد الباحثني على هذه الـمظاهر اليت أشار إليها اإلمام بقوله:  
تورمبا كانت حالة اليقظة الدينية اليت تغُمر نفس الشيخ الـُمسن وليدة إحساسه القوي بُقرِب الرحيل عن هذه الدنيا، وشعوره 

 (. 38هـ، ت1414ات من تقصريت )عبد العال، بالتفريط فيما مضى من الُعمر  فُيحاول بكثري من العبادة استدراك ما ف
وهو مظهٌر بارٌز وملحوٌ  على ُمعظم من بلغوا هذه الـمرحلة = الـميل إلى الُعزلة عن الناس وضعف التفاعل االجتماعي مع األخرين: 

تماعية، إضافًة إىل الشعور الُعمرية حيث يعرتي اإلنسان يف شيخوخته بعا حاالت العجز اجلسماين الذي ُيسهم كثريًا يف ُعزلته االج
بالفرا  والـملل من كل شيء، والـميل إىل الُعزلة عن النا ، ومن مث ضعف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين من حوله، ولعل ذل. كما يذُكر 

 ابن اجلوزي عائٌد إىل أمرين يا: 
و ما يُعربِّ عنه بقوله: ت إين أعجُب من عاقٍل )أ( إحسا  الشيخ الـُمسن بدنو األجل واقرتاب موعد الرحيل عن هذه الدنيا، وه

 (.483ه، ت1416يرى استيالء املوت على أقرانه وجريانه كيف يطيب عيُشه، خصوًصا إذا علت ِسنهت )ابن اجلوزي، 
)ابن وقوله يف موضٍع آخر: توال ُتظهر سرك  لـمخلوٍذ منهم، وال تعدَّن من ال يصُلت لشدٍة ال ولدًا وال أخًا وال صديقاًت 

 (.511ه، ت1416اجلوزي، 
وقوله: تواحذر كل احلذر من هذا الزمان وأهله فما بقي مواٍ  وال مؤ ثِر، وال من يهتم ِلس دِّ ُخلٍة، وال من لو ُسئل أعطى إاّل أن 

لرتدد إليه ت )ابن اجلوزي، يُعطي نذرًا بتضُجٍر، ومنٍة يستعبده هبا الـُمعطي بقية الُعمر، ويستثقله كل ما رآه أو يستدعي هبا خدمته له وا
 (. 421ه، ت1416

وهنا جتدر اإلشارة إىل أن اإلمام ابن اجلوزي قد أرشد يف هذا الشأن إىل إمكانية عالن مثل تل. احلاالت اليت اصل للشيخ 
إىل خراب الدنيا وِفراذ  الـُمسن عن  ريق عناية الـمحيطني به من أهله وذويه واهتمامهم واجتهادهم يف توجيهه إىلت ما ُيشغله عن النظر
ه، 1416، ابن اجلوزياإلخوان، وإن كان ذل. ُمزعجاً. ولكن ُشغل من احرتذ بيُته بنقل متاعه يُلهيه عن ذكر بيوت اجلريانت )

(. 483ت
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ك ما وقد عّلق أحد الباحثني على ذل. بقوله: توينبغي كذل. أن يوّجه الشيخ الـُمسن إىل احمتنام ما بقي من الُعمر الستدرا
ن الدنيا فات من تقصرٍي، واالنشغال بالعديد من أنشطة العبادة وفعل اخلري، فذل. يُعينه على تـ ق بُّل ما بعد احلياة، كما يُعينه على الرحيل ع

 (.38هـ، ت1414مع اإلحسا  بالراحة والرضىت )عبد العال، 
ممن يظنون مبن حوهلم شـراً، ويتوقعون منهم حمدراً ت  )ب( سيطرة بعا االعتقادات اخلا ئة على أفكار بعا الشيوخ الـُمسنني 

كأن يعتقد الشيخ الـُمسن أن النا  من حوله أعداء يرتبصون به، ويُدبرون له كل مكروه، فيُش. فيمن حوله جـميًعا، ويأخذ يف احلذر 
ي تأنس خبُلطاء ُنسميهم أصدقاء  (. وهو ما ُيشري إليه اإلمام ابن اجلوزي يف قوله:ت رأيت نفس36هـ، ت1414منهمت )عبد العال، 

ت  فبحثُت بالتجارب عنهم فإذا أكثرهم ُحساٌد على الِنعم، وأعداء ال يسرتون زلًة، وال يعرفون جلليٍس حًقا، وال يواسون من ماهلم صديقاً 
 (.     511ه، ت1416)ابن اجلوزي، 
مع ما أشارت إليه بعا الدراسات العلمية املعاصرة من  وهنا ُ كن القول إن هذه الرؤية لإلمام ابن اجلوزي تتفق إىل حٍد ما 

معاناة من هم يف سن الشيخوخة منت فقدان العضوية يف مـجتمع العاملني، وتباُعد األبناء، وفقدان بعا األصدقاء  مما يؤدي إىل زيادة 
ملبس، والكسل أو الركود االجتماعيت )مـحمود، الُعزلة، والشعور بالوحدة، وقلة الشهية للطعام، وتدين االهتمام بالنظافة واملظهر والـ

 (. 299هـ، ت1418
ت بعا الدراسات الـمتخصصة عّما ُيالحع على اإلنسان يف هذه الـمرحلة الُعمرية من التغريات  وليس هذا فحسب، فقد عربَّ

لشيخوخة بـمرحلة )الُعزلة االجتماعية( حيث االجتماعية القائمة على االنعزال عن الـمجتمع بتسميٍة علميٍة جاء فيهات يُعربَّ عن مرحلة ا
 (.169هـ، ت1419تضُعف عالقات اإلنسان االجتماعية يف هذه الـمرحلةت )الزهراين، وفالته، 

وقد يتجاوز األمر مـُجّرد الُعزلة إىل ما هو أخطر من ذل. إذ إن إحسا  الـُمسن بأنه أصبت عجوزًا أو شيًخا ىيمل يف ثناياه 
اسيس كاخلوف من العجز وتوقع املوت، ونقص قيمة الذات، كل هذا ُيساهم يف الوصول به إىل اليأ  فاالكتئاب احلادت مـجموعًة من األح
(. 244هـ، ت1421)مـحمد، ومرسي،

 = الوقوع في دوامة الغفلة التي قد تُجره إلى ما ال يليق به وبِسنه من التصـرفات السلوكية: 
قد يقع فيها بعا الشيوخ الـُمسنني حاالُت الغفلة اليت تصيب بعضهم فتجعلهم يتناسون  يأيت من الـمظاهر االجتماعية اليت

من مث ىيصل منهم التكاسل عن الطاعات و املختلفة،  الشهواتاالنشغال بو وملذارا، االنغما  يف الدنيا واقع حاهلم، ويأخذون يف 
ة، وقد يبُل  من حمفلتهم أهنم يأتون ماال يليق هبم وال بسنهم من األقوال نسيان اآلخر والعبادات، واستصغار بعا الـمعاصي والـُمحّرمات، و 

ٍف واألفعال اليت قد توصف بالصبيانية. وإىل هذا املع  ُيشري اإلمام بقوله: توليحفع ذو األ ن فة على نفِسه ِحشمته، بأن ال يقف يف موق
 (.436ه، ت 1416يُعاب بهت )ابن اجلوزي، 

ه يف موضٍع آخر ُمـحذرًا من التمادي يف الغفلة: توأشد النا  بلهًا وتغفياًل من عرب الستني وقارب ويؤكد هذا املع  بقول
ك استعد، وهو مع ذل. حمافٌل عن االستعدادت )ابن اجلوزي،  ه، 1416السبعني  فإن ما بينهما هو ُمعرتك الـمنايا. ومن نازل الـُمعرت 

(. 315ت
وء استثمار الشيخ الـُمسن للوقت، وإشغال النفس فيه بـما ال فائدة منه وال نفع فيه، ويأيت من تل. الـمظاهر االجتماعية س

وهو ما أشار إليه ابن اجلوزي يف قوله: 
ت نسأل اهلل عز وجل أن يُعرِّفنا شرف أوقات الُعمر، وأن يوفقنا الحمتنامه. ولقد شاهدت خلًقا كثريًا ال يعرفون مع  احلياة  

، ابن اجلوزيلشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة احلوادث من السال ني، والغالء، والرخص، إىل حمري ذل.ت )فمنهم من خيلو بلعب ا
 ( ]بتصرف من الباحث[.273ه، ت1416

وإىل هذا املع  أشارت إحدى الدراسات الـُمعاصرة اليت ترى أن من أبرز خصائص الـُمسنني يف هذه الـمرحلة تعدم تقبُّل 
 (. 299هـ، ت1418اولة النكوت إىل الشباب مظهراً وسلوكاًت)مـحمود، الشيخوخة، ومـح

وهنا ال بُد من اإلشارة إىل أن اإلمام ابن اجلوزي قد أرشد يف بعا كتاباته إىل ضرورة التنبُّه من الغفلة والتحذير من عواقبها 
يؤمن هجومه. وليحذر من لص الكسل  فإنه ُمـحتاٌل على بقوله: توأهم الُكل أن ىيرتز بأخذ الُعدة واقيق التوبة قبل أن يهُجم ما ال 

 (. 372ه، ت1416سرقة الزمانت)ابن اجلوزي، 
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وتتمثل يف تل. األعمال النافعة اجلليلة اليت ُ كن للشيخ الـُمسن تقد ها  = تقديم بعض الخدمات الـمجتمعية النافعة واإليجابية:
لـُمستقبل يف بعا الـمجاالت احلياتية الـمختلفة اعتماًدا على ما يتمتع به من علٍم ومعرفٍة لـمجتمعه سواًء أكان ذل. يف الزمن احلاضر أم ا

ين وُنضٍج فكرٍي، وما لديه من مـخزوٍن معريٍف ناتٍج عن  ول زمن الـُممارسة واخلربة يف احلياة، فهو يعمل على ُحسن توظيفها خلدمة اآلخر 
 ا ًبا الشيوخ من الُعلماء: ونفعهم، ويف ذل. يقول اإلمام ابن اجلوزي  ُ 

تفليس يف الدنيا أ يُب عيًشا من ُمنفرٍد عن الع الـ م بالِعلم، فهو أنيُسه وجلـيُسه، قد قنع بـما س ِلم به ديُنه من الـمباحات 
فرُِّجه يف البساتني، فهو احلاصلةت، مث يوضت سبب تل. اللذة اليت يـجدها من عمل بذل. يف قوله: تواشتغاله بالِعلم يُدلُه على الفضائل، ويُ 

ل م من الشيطان والُسلطان والعوام. ولكن ال يصُلت هذا إاّل للع الِـم  فإنه إذا اعتزل اجلاهل فاته الِعلم فت خ بطت)ابن اجلوزي ه، 1416،ي س 
(. 441ت

عليه وعلى مـجتمعه بالنفع والفائدة  وهنا نرى أن اإلمام قد أرشد إىل كيفية استثمار هذه املرحلة الُعمرية للشيخ الـُمسن مبا يعود 
ري احلاضرة واملستقبلية، وهو أمر يتوافق مع ما أرشدت إليه تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وتوجيهاته اليت ُاث على فعل اخلري وبذله للغ

رضي )جابر بن عبداهلل ( .وما صتَّ عن 197) سورة البقرة : من اآلية  يعلمه اهلل َوَما تـَْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر  انطالقًا من مع  قوله تعاىل:
 .(1152، ت 6121، احلديث رقم  ي) رواه البخار  " ُكلى َمْعُروٍف َصَدَقةٌ " ( عن النع )صلى اهلل عليه وسّلم( أنه قال:اهلل عنهما

ن بقوله: ت ألفراد هذه املرحلة مـمن   يبلغوا مرحلة ولعل مما يؤيد هذا الرأي وهذا التوجه ما أورده أحد الباحثني الـُمعاصري
الضعف اجلسمي والعقلي خصائص من حيث النضج العقلي، وبُعد النظر، واإلدراك املنطقي ليمور، والقدرة على اليل األفكار، وقلة 

(. 54هـ، ت1421االنفعال، مبا ُيساعدهم على االلتزام اخلـُـلـقي، وُيكسبهم ذل. وقاراً وحشمًة ت )احلازمي،
 (4جدول )

أبرز مظاهر النمو االجتماعي الـمصاحبة لـمرحلة الشيخوخة في فكر اإلمام ابن الجوزي.
الـمظاهرم

.العودة إلى اهلل تعالى واالستعداد للقائه سبحانه 1
الـميل إلى الُعزلة عن الناس وضعف التفاعل االجتماعي مع األخرين. 2
التي قد تُجره إلى ما ال يليق به وبِسنه من التصـرفات السلوكية. الوقوع في دوامة الغفلة 3
تقديم بعض الخدمات الـمجتمعية النافعة واإليجابية. 4

سادسًا : أبرز التطبيقات الرتبوية الـمالئمة لـمرحلة الشيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي؟
مرحلــة اإلجنـاز والعطـاء، ونضــج يف كتاباتـه الـيت تــرى أن مرحلـة الشـيخوخة عنــد اإلنسـان تُعـد اإلمـام ابـن اجلــوزي انطالقًـا ممـا قــرره  

مــن حولــه  فــإن هنــاك بعــا التطبيقــات  ، إىل جانــب أهنــا مرحلــٌة ُ ــنت صــاحبها التقــدير االجتمــاعي، وىيظــى بــاحرتام اآلخــرينواخلــربة الفكــر
لة الشيخوخة عند اإلنسان، ويأيت من أبرزها ما أّكده وحث عليه بقوله: الرتبوية اليت يراها اإلمام ابن اجلوزي مالئمًة لـمرح

م األفضــل فاألفضــل مــن القــول  ر  وقتــه، فــال ُيضــيِّع منــه حلظــًة يف حمــري قـُر بـ ـة. ويُقــدِّ تينبغــي لإلنســان أن يعــرف شــرف زمانــه، وقـ ـد 
(.27-26ه، ت1416ن العملت)ابن اجلوزي، والعمل. ولتُكن نيته يف اخلري قائمًة من حمري فتوٍر بـما يعجز عنه البدن م

والـمع  أن على الشيخ وإن كان ُمسًنا وحمرُي قادٍر على تقدمي ما يُريد تقديـمه بالشكل املالئم لضعفه اجلسمي أن ُيصلت نيته يف 
م األفضــل فاألفضــل مــن القــول والعمــل أيًــا كــان نــوع ذلــ. القــول أو العمــل. وقــد  أشــار اإلمــام إىل مــا ســـماه باإلقبــال الـــمقام األول، وأن يُقــدِّ
تكـون مـن -كمـا يـرى يف تصـنيفه -على تصنيف الكتب واالنشغال بتأليف الــمؤلفات انطالقـاً مـن كـون فـرتة النضـون العلمـي عنـد اإلنسـان 

زمــن الـــُممارسة ســم بــاالتزان العقلــي والنضــج الفكــري النــاتج عــن  ــول ســن اخلمســني إىل ســن الســبعني مــن العمــر، ولكــون هــذه الـــمرحلة تت
 واخلربة يف احلياة. 

مقدرة ـمرحلة الُعمرية على تصنيف الُكتب النافعة وتأليفها شريطة أن تكون لديهم الـولذل. فقد دعا أن يُقِبل الشيوخ يف هذه ال
املؤلفات أكثر وأدوم ألهنا تنتشر على ذل.، وأن  تلكوا الـمهارات الالزمة للكتابة والتصنيف  مث يُعلل هذا الرأي بأن انتفاع النا  بالُكتب و 
فإنه ال يصل أي باملخا بة املباشرة وتصل إىل أماكن كثريٍة فينتفع هبا خلٌق كثري، ورمبا استمر ذل. النفع أزماناً  ويلة. أما التعليم بالـُمشافهة 

حدوٍد من املتعلمني وإن كثروا. ويف ذل. يقول:ـإالّ إىل عدٍد م
املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالـُمشافهة  ألين ُأشافه يف ُعمري عدداً من الــمتعلمني، وُأشـافه  ت رأيت من الرأي القومي أن
تقـدمني أكثـر مـن انتفـاعهم بــما يسـتفيدونه مـن مشـاخيهم

ُ
ت بتصنيفي خلقاً ال ُاصى ما ُخلقوا بعد. ودليل هذا أن انتفـاع النـا  بتصـانيف امل

 (.274ه، ت1416)ابن اجلوزي، 
جتدر اإلشارة إىل أن هـذه الرؤيـة لإلمـام ابـن اجلـوزي تتفـق مـع مـا دلـت عليـه بعـا الدراسـات العلميـة املعاصـرة الـيت دلّـت ت وهنا 

 علــى أن األفــراد خــالل هــذا العمــر أقــدر مــن الشــباب علــى القيــام بأعمــال اإلشــراف واإلدارة والتخطــيط، نتيجــًة خلــربارم وجتــارهبم يف احليــاة،
 (. 313-311هـ، ت1411الٍت عملهم املختلفة إىل اإلنتان الكيفي وإىل اإلتقان ت )اهلاشـمي، وأهنم  يلون يف  ا

وألن ابــن اجلــوزي يُــدرك أييــة اجلانــب العلمــي وأهـــميته وفوائــده اجلليلــة  فإنــه   يكتــف مبجــرد الــدعوة إىل االنشــغال بالتصــنيف 
 األولويات اليت ينبغي للشيخ الـمسن مراعارا يف هذا الشأن، ومنها:والتأليف فقط، ولكنه حرت على اديد بعا القواعد واألصول و 

فقـد دعـا ابـن اجلـوزي الشـيوخ إىل أن يكـون إشـغال وقـت فـراحمهم بالتصـنيف الــُمفيد للعلـوم  االنشغال بالتصنيف الــُمفيد: (1)
(، واملعـ  أن مـن الضـروري أن 274د.ت، تواملعارف والفنون، ويف ذل. يقول: ت وليس املقصود جــمع شـيٍء كيـف كـان ت )ابـن اجلـوزي، 

 يكون التصنيف نافًعا للنا  وُمفيًدا هلم، ال أن يكون  رد جـمٍع لكل ما هب ودب مما ال فائدة فيه وال نفع يُرجتى منه. 
نشـغال فلم يكن ابن اجلوزي يدعو كل الشيوخ الــُمسنني إىل اال ( أن يكون االنشغال بالتصنيف لـمن امتلك القدرة عليه:2)

 أن مبهمة التصنيف  وإمنا وّجه دعوته لـمن امتل. القدرة على ذل. الفن، ومتكَّن من أدواته، وأتقـن مهاراتـه. ويف ذلـ. يقـول: تفينبغـي للعـا 
 (. 274ه، ت1416، ابن اجلوزييتوفر على التصانيف إن وفِّق للتصنيف الـُمفيد، فإنه ليس كل من صن ف صنَّفت )

وهو ما ُيشري إليـه ابـن اجلـوزي بقولـه: ت فيجمـُع ]أي الــُمصنَّف[ مـا فـُـرِّذ، أو يُرتـُب  التصنيف ومصادره: ( معرفة ُمستويات3)
(.274ه، ت1416، ابن اجلوزيما ُشتت، أو يشرُد ما أُهـمل، هذا هو التصنيف الـمفيدت )

ستوياٍت ثالثة هي: ُ كن مالحظة أن ابن اجلوزي قد قّسم التصنيف الـُمفيد على حد تعبريه إىل م وهنا
 من معلوماٍت وحقائق ومعارف ُمتفرقة وُمتناثرة يف بطون الكتب، أو ُمـختزنًة يف الذهن والذاكرة. )َجـْمُع ما فـُرِّق( –أ 

من تل. املعلومات واملعارف واحلقائق اليت ب جـمعها ح  تكون منظمًة وُمرتبًة  األمر الـذي يسـهل معـه حفظهـا،  )َترتيُب ما ُشِتْت( –ب 
 وُ كِّن من اليلها وتفسريها والربط فيما بينها. 

دة مـن تصـنيف مـا ب جــمُعه من تل. املعلومات واملعارف، ويكون ذل. مبحاولة بيان اهلدف املقصود والغاية املنشـو  )َشْرُح ما ُأهـِمْل( –ن 
 وترتيبه. 

تصنيًفا ُمفيًدا جًدا ألنه اهـتم جبمـع العلـوم والــمعارف املختلفـة مـن مصـادرها  -كما يرى ابن اجلوزي   -وبذل. يصبت التصنيف 
ق مـن صـحتها وحنـو املختلفة، مث أخضـعها للرتتيـب والتنظـيم والتبويـب والتصـنيف، مث عمـل علـى شـرحها وتفسـريها واليلهـا، ومــحاولة التحقـ

 ذل. مـما جيعل النتيجة ُمثمرًة، والنفع حاصالً بإذن اهلل تعاىل . 
ومع  هذا أن اإلنسان عندما يصل إىل بداية مرحلة الشيخوخة فإنه يكون قد وصل إىل أقصى نـمٍو معرفـٍي له نتيجـًة ملـا اكتسـبه 

  فكـان مـن الواجـب عليـه وعلـى الــمجتمع مـن حولـه أن ىيـرت علـى اإلفـادة من معلوماٍت، وخرباٍت، ومهاراٍت يف الـمراحل الُعمريـة السـابقة
فع اإلجيابيــة منــه ومــن خرباتــه يف هــذه الـــمرحلة عــن  ريــق القيــام مبهــام التعلــيم، والتــأليف، والتصــنيف، وحنوهــا لـــما يرتتــب علــى ذلــ. مــن املنــا

اجلمة والفوائد الكثيـرة.
= خاتـمة:
صـور الفكـر اإلنسـاين الرائـد الـذي   ىيـع باالهتمـام الكـايف مـن ِقبـل البـاحثني والدارسـني يف  جاءت هذه الدراسة إلبـراز إحـدى 

 مـجال الدراسات الرتبوية والنفسية، والعمل على تسليط الضوء على مرحلة ُمهمـٍة مـن مراحـل النمـو اإلنسـاين، الـيت جيـدر هبـم أن جيعلوهـا يف
، إضـــافة إىل دورهـــا يف ترســـيخ الدراســـات العلميـــة الـــيت تنـــدرن اـــت مظلـــة التوجيـــه اإلســـالمي مقدمـــة اهتمامـــارم العلميـــة واملعرفيـــة والبحثيـــة

 للدراسات الرتبوية والنفسية وتدعيمها، إضـافة إىل دورهـا الفاعـل يف دعـوة البـاحثني والــمتخصصني يف عالــمنا اإلسـالمي إىل إظهـار مضـامني
إلمــام ابــن اجلـوزي وإســهاماته بشــكل خـات  وخصوًصــا أن مــا يزخـر بــه تُراثنــا الفكــري الفكـر الرتبــوي والنفســي لعلمـاء اإلســالم عامــًة وفكـر ا

بـإذن اهلل تعـاىل  -الرتبوي اإلسالمي من  روحاٍت علميـٍة يف شـ  الــمجاالت والــميادين العلميـة والــمعرفية جـديٌر بالعنايـة واالهتمـام، وكفيـٌل 
عونًا لنا يف  -بإذن اهلل تعاىل  -ى والطروحات والـموضوعات الرتبوية والنفسية اليت ستكون بإثراء الساحة العلمية واملعرفية بالكثري من الرؤ  -

 تكوين رؤيتنا الرتبوية اخلاصة عن الشخصية اإلنسانية ُمعتمـدين يف ذلـ. علـى مـا جـاء يف كتـاب اهلل العظـيم وُسـنة رسـوله الكـرمي عليـه أفضـل

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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اٍت مــن جهــة، ومــا خلــص إليــه البحــث العلمــي الـــُمعاصر مــن حقــائق دقيقــٍة قامــت علــى الصــالة وأب التســليم مــن تعــاليم ومضــامني وتوجيهــ
 البحث والتجربة وحمريها من الطرائق العلمية الـمعروفة يف وقتنا احلاضر.

حل وقد جاءت نتائج الدراسة لتؤكد وعي اإلمام ابن اجلوزي الـُمبكِّر بطبيعة الــمراحل النمائيـة مـن خـالل تصـنيفه اخلماسـي لــمرا
(، وأشــار إىل أن كــل مرحلــٍة مــن هــذه الـــمراحل اخلمــس تُـــمثل موســـًما يـــختص مواســم العمــرالعمــر الــزمي لإلنســان، الــذي ســـمَّاه يف زمنــه )

 ببعا الـمظاهر السلوكية والدوافع الـمختلفة اليت تُـميزه عن حمريه من الـمواسم اأُلخرى.
ملـذكور مـن سـبٍق زمـٍي يف دراسـة هـذه القضـايا العلميـة وتأملهـا واسـتيعاهبا، ُيضاف إىل ذل. ما حققه اإلمام مـن خـالل تصـنيفه ا

 والـموضوعية اليت اتفق فيها مع ما خلص إليه علماء علم نفس النمو الـمعاصرين. 
ولــيس هـــذا فحســب  فقـــد أشــارت النتـــائج إىل اديــد أبـــرز مظــاهر النمـــو اجلســمية، والعقليـــة، واالجتماعيــة الــــمصاحبة لــــمرحلة 

شيخوخة يف فكر اإلمام ابن اجلوزي، وأبرز التطبيقات الرتبوية الـمالئمة لـهذه الـمرحلة وفًقا لرؤية اإلمام ابن اجلوزي وفكره. ال
= التوصيات: 

( أهـــمية العنايــة بالدراســات العلميــة الرتبويــة والنفســية ذات العالقــة برُتاثنــا الفكــري اإلســالمي األصــيل، وخصوصــا وأن تراثنــا 1)
سـالمي زاخــٌر بــالكثري مــن األفكــار والطروحـات والـــمعلومات واإلشــارات الرتبويــة والنفســية الـيت ال اتــان إال لشــيٍء مــن البحــث والتنقيــب، اإل

 ومن مث تقديـمها يف إ اٍر فكرٍي ُمتكامٍل  كن أن ُ ثل نواًة لنظريٍة ُمتكاملٍة للنمو اإلنساين من منظوٍر إسالمي.
تلـــف مظـــاهر النمـــو املرتبطـــة مبرحلـــة الشـــيخوخة عنـــد اإلنســـان وخباصـــٍة أهنـــا مرحلـــة متتـــاز بـــبعا املظـــاهر ( ضـــرورة العنايـــة مبخ2)

ٍت اإلجيابية من ناحية، وبعـا املظـاهر السـلبية مـن ناحيـٍة ُأخـرى  وهـذا يعـي أن علينـا أن نعـي متاًمـا مـا قـد ُيصـاحب هـذه الــمرحلة مـن تغـريا
 نعمل على توضيت كيفية التكيف معها، وأن نتعامل معها بصورٍة إجيابيٍة وفاعلة. جسميٍة وعقليٍة واجتماعيٍة وحمريها  وأن

( أيية الـمحافظة على سالمة اخلصـائص واملظـاهر اجلسـمية لإلنسـان يف ُمــختلف املراحـل الُعمريـة وخباصـٍة أن كـل مرحلـة مـن 3)
وهـذا يعـي أن مـن الضـروري جـًدا الــمحافظة علـى املظـاهر واخلصـائص  مراحل النمو تتأثر بالـمرحلة السـابقة هلـا، وتـؤثر يف الــمرحلة الالحقـة،

 اجلسمية عند اإلنسان يف املراحل السابقة لـمرحلة الشيخوخة.
( ضرورة توافر الظروف املناسبة ملن وصـل إىل مرحلـة الشـيخوخة للقيـام مبهـام التعلـيم، والتـأليف، والتصـنيف، وحمريهـا والسـيما 4)

العلــم مــا يؤهلــه هلــذا الشــأن لـــما يرتتــب علــى ذلــ. مــن اســتثماٍر إجيــايٍب للكثــري مــن خــربارم فيمــا يُفيــد الـــمجتمع  إذا كــان ممــن قــد حّصــل مــن
بعامة.

****
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