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  دهيچک
هــا و رفتــار انســان يژگــيو ي،ساختار روانــ ،ن مراحليك از ايمراحل است. در هر يو دارا يجيرشد و تحول انسان تدر

 انــواع تــوانمــي مراحــل همــين مــدد ت دارد كه بــهين جهت اهماين مراحل از يمتفاوت از مرحله قبل است. شناخت ا
از دانشمندان  ياريبس .برد اركه ب تيترب يبرا را يمختلف يهاوهيش و اصول كرده، يطراح و تعريف را تربيت از يمشخص

 ينيموضوع در متون د ي اينجوورو جستنيااند. ازن مراحل معطوف داشتهيا ييو شناسا يقات خود را به بررسيتحقنيز 
ن است يت است. سؤال ايار حائز اهميبس ينيو دمي جامعه عل يبرا ،نيمراحل رشد و تحول انسان از منظر د ييو شناسا

روش تحقيــق در ايــن پــژوهش،  اســت؟ كــرده فيتوصــ و يبندمرحله م،يتقس چگونه را ير و زندگ، عمينيكه متون د
عمر انسان را به سه مرحله  ،نيكه دهاي تحقيق حاكي از آن است يافتهاستنباطي است.  - تحليلي و توصيفي - توصيفي

ز است. دوران يمرحله تم ز ويل از تمحمل، رضاع، قب احلشامل مر ،هيكند. دوران ضعف اوليم ميرمرحله تقسيه زو نُ يكل
  شد.بايالعمر مت و ارذليخوخيمراحل ششامل ه، يدوران ضعف ثانوو ، شباب و كهولت يمراحل نوجوانشامل قوت، 

 .العمرخ، ارذلي، ضعف، قوت، طفل، بلوغ، شباب، شرشد، تحول، عمر، مرحله ها:كليدواژه
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  . مقدمه١

 متــوالى مراحل، رسدمي كمال ةدرج به كهميهنگا تا ،گذاردمي ياتح عرصه به پا كههنگام  آن ازمي آد
 د،هستن يكنواخت و مستمر ظاهر متوالى، به اگرچه ،ن مراحليا د.كنطي مي را رشد از اىپيوسته همبه و

 داراى انســان مراحــل، ايــن از هريــك در. اســت ديگــر متفــاوت ةمرحل از مرحله هر حقيقت، در ولى
 ن جهــت اســت كــه بــهايــت مراحل از ياهم .است متبلور او رفتار در كه است ىخاص روانى ساختمان

را  يمختلفــ يهــاوهيده، اصول و شــنمو يتعريف و طراح را تربيت از يمشخص انواع توانمي نك آمك
و  رشــد مراحــل اســاس بــر كــه بود خواهد ثمربخش و صحيحهنگامي  كار برد. تربيتهت بيترب يبرا

  .پذيرد ، و هماهنگ با اقتضائات هر دوره و مرحله صورتيخصوص رشد شناختبتحول، 
در  يمات مختلفــيز متفــاوت اســت، تقســيها به انسان نابعاد گوناگون، و نگاه يازآنجاكه انسان دارا

 در را انســان يشــناختتحــول و رشــد اژهيپاي نمونه، ده است. برشخصوص مراحل عمر انسان مطرح 
 .ج؛ )يســالگ 6 تا 2( ياتيعمل شيپ .ب ؛)يسالگ 2 تا تولد(ي ركتح – يحس .الفداند: مي مرحله چهار
، ص 1370 مؤلفــان، از يجمع) (سالگي 16 تا 12(ي صور اتيعمل .د ؛)سالگي 11 تا 7(ي نيع اتيعمل
 .1: كندمطرح مي مرحله هشت در را عمر انيپا تا تولد از انسان ياجتماع – يروان رشد ،كسونيار. )96

 3 تــا 1( ديــترد و شــك برابــر در خــود بــه هيــتك .2؛ )يسالگ كي تا تولد( ياعتماديب برابر در اعتماد
 ؛)يسالگ 11 تا 6( حقارت برابر در ييكارا .4؛ )يسالگ 5 تا 3( گناه احساس برابر در ابتكار .3 ؛)يسالگ

 35 تــا 19( ييتنهــا برابــر در تيميصــم. 6؛ )يســالگ 18 تــا 12( تيــهو يگشتگگم برابر در تيهو .5
 60( يدينوم برابر در يابيكمال .8؛ )يسالگ 60 تا 35( يحاصليب و ركود برابر در يبارآور .7 ؛)يگسال

 و يدرونــ يهــارغبت يمبنا بر را تيترب دوران ،دبس سيمور). 142- 132 ص همان،) (بعد به يسالگ
 .2 ؛كــودك از يپرســتار دوره .1: كنــدتقسيم مي مرحله پنج به پرورش، و آموزش يبرا انسان استعداد
 دبــس،( يجــوان خــروش و جــوش دوره .5؛ بلوغ ينگران دوره .4ي؛ دبستان دوره .3ي؛ كودكستان دوره

  ).24- 22ص  ،1368 نژاد،ي؛ شعار19 ص ،1368
هاي ديني را در خصوص عمر و مراحل آن، بــدانيم؟ آن اما آنچه مهم است، اينكه دين و آموزه

ي هريك از مراحل رشد و تحول، چه دســتورالعملي را چگونه تقسيم و توصيف كرده است؟ و برا
هاي ناظر بر مراحل عمر در متون ديني، و بــه بيان كرده است؟ بررسي عبارات، اصطالحات و واژه

اسالمي، هدف بررسي اين مقالــه اســت. پــيش از بررســي  منابع اساس بر عمر بنديعبارتي، مرحله
  تبيين گردد.» مرحله«موضوع، الزم است مفهوم 
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  مرحله يشناسمفهوم .٢

 يكند، جايم يك روز طيكه مسافر در  يفرود آمدنگاه، منزل، منزلگاه، مسافت يمعنادر لغت به »مرحله«
 ي،لغو ي. به اعتبار معنا)3998، ص 3، ج 1371ن، يمعكار رفته است (هكوچ كردن ب يفرود آمدن و جا

 ،نيشــود. بنــابرامــيحركت است، اطالق  يبرا يكه محل فرود، و آغاز ييمرحله به جا :توان گفتمي
  ).1377، يورك يشعباننه خاص است (يك زميع در يمستلزم حداقل فرض تقط يبندمرحله
 بــه تحــول زيرمجموعــة عنوانبه مرحله است. اهميت حائز نيز بسيار تحولي شناسيروان نظر از »مرحله«
 شناسانروان. شودبرجسته مي ردمطالعه،مو موضوع از معيني هايويژگي كه شودمي اطالق خاص سني دورة

  :اند. از جملهشمرده ضروري مرحله آن در را هاييويژگي وجود مرحله، يك آمدنپديد براي تحولي
از پــس شــه يك مرحلــه مفــروض همي يعن؛ يداشته باشد يت ثابتي. در طول تحول، محل و موقع1

 يديــ. هر مرحلــه واجــد صــفت توح2باشد. داشته  يرا در پ يگرين ديد و مرحله معيايب ينيمرحله مع
 شــكل را ســاختارمند كــل يــك ،مرحلــه هر. 3ات آن باشد. يكپارچه شدن در خصوصيباشد و حالت 

ك مرحلــه يــات ياز خصوصــ ياريه بســيــته ةني. زم4). است ديگر مرحلة از متمايز مرحله هر( دهدمي
  ).50، ص 1373منصور، (دارد  يشه در مراحل قبليآن است و ر يتر از چارچوب كنونعيوس

در  .جــدا ســازد يالزم است كه هر مرحله را از مرحله قبل ياتين مراحل خصوصييدر تع ،به هرحال
  باشد. ي، ادامه مرحله قبلين حال، در ساختار كليع

  ينيد يهادر گزارهتحول ها و مراحل دوره. ٣

ت توجــه ياست. اهم ينيدر منابع د توجهار مهم و قابلياز مسائل بس يكيا، يدر دن يله عمر و زندگئمس
ات يل مطرح شده و در آي، به تفصينيآن در منابع د يهاا و مغتنم شمردن لحظهيدر دن يبه فرصت زندگ

ان شده يك از مراحل عمر بيعبور از هر يچگونگ يبرا ييكارهاده و راهشد يكأبر آن ت ياديات زيو روا
 ،ند عمر و رشد انســانيفرا يبندحال، بحث مرحله نيدر ع .طلبدديگر ميخاص  يطرح آن مجال. است

چراكــه ؛ رســدمــيبــه نظــر  يآن الزم و ضــرور يت، بررســيــم و تربياست كه از منظر تعلــ يموضوع
ط آنهاست. يات و امكانات و شراين مراحل و خصوصيبر شناخت ا يمبتن ي،تيق تربيدق يهايزيربرنامه

مراحــل عمــر  يلين تفصــيــيم و تبيبا صــراحت بــه تقســ ،ينيد يهاتوان ادعا كرد كه گزارهمياگرچه ن
كــه در  يمختلفــ يهام و اصطالحات و گزارهيل مفاهيو تحل يرسد از بررسميبه نظر  ياند، ولپرداخته
  دا كرد.يباره دست پنيدر ا يد، بتوان به طرحواره و چارچوبيآبه دست مي ينيمنابع د
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محــور واژه ،هــااز گــزاره يبرخ :رح شده استبه دو صورت مط ،ن خصوصيدر ا ينيد يهاگزاره
 ،گــريد يبرخــ .به مراحــل عمــر اشــاره دارنــد يهستند كه به نوع ين و اصطالحاتيعناو يبوده و حاو

  اند.از عمر پرداخته يان مقاطعياز اعداد و ارقام به ب يريگمحورند و با بهرهسن
دارنــد و  به مقاطع عمر انســان اشــاره ي،خاص يهادواژهيات با عبارات و كليم، اغلب آيدر قرآن كر

  :انددسته ات چندين آيشود. اميده ين خصوص كمتر دياعداد و ارقام در ا
 او رشــد مراحل و نطفه قيطر از او نسل تداوم ،سپس و خاك از انسان خلقت اصل به كهي اتيآ. 1
 ثُــمَّ مَّكِــينٍ قَــرَارٍ فِــي نُطْفَةً جَعَلْنَاهُ ثُمَّ طِينٍ مِّن ةٍسُلَالَ مِن الْإِنسَانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ«انند: م .دارند اشاره رحم در

أْنَاهُ ثُمَّ لَحْمًا الْعِظَامَ فَكَسَوْنَا عِظَامًا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا  آخَــرَ خَلْقًــا أَنشــَ
  ).14- 12(مؤمنون:  »الْخَالِقِينَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبَارَكَ
 مقطــع سه به را آن يرات خاصيبا تعب و كرده اشاره تولد از پس انسان يزندگ مقاطع به كه ياتيآ .2

  :انندم. كندمي ميتقس يكل
 لِكَــيْال الْعُمُرِ أَرْذَلِ إِلي يُرَدُّ نْمَ مِنْكُمْوَ يُتَوَفَّي مَنْ مِنْكُمْوَ أَشُدَّكُمْ لِتَبْلُغُوا ثُمَّ طِفْالً نُخْرِجُكُمْ ثُمَّ «... .الف

  ؛)5(حج: » شَيْئاً عِلْمٍ بَعْدِ مِنْ يَعْلَمَ
  ؛)67(غافر: ...»  شُيُوخاً لِتَكُونُوا ثُمَّ أَشُدَّكُمْ لِتَبْلُغُوا ثُمَّ طِفْالً يُخْرِجُكُمْ ثُمَّ «... .ب
عْفاً قُوَّةٍ بَعْدِ مِن جَعَلَ ثُمَّ قُوَّةً ضَعْفٍ بَعْدِ مِن جَعَلَ ثُمَّ ضَعْفٍ مِّن خَلَقَكُم الَّذِي اللَّهُ« .ج يْبَةً... ضــَ  »وَشــَ
  .)54(روم: 

 دو تعبيــر. اندنموده اشاره انسان عمر از مقطع سه به ،آيه سه اين از هريك ،شودمي مشاهده كهچنان
 بــه ،ســوم آيه تعبير هآنك حال. است پيري پايان در و قوت كمال طفوليت، ،مقطع سه اين از نخست آيه
 نظــر بــه ،حــال نيعــ در. گــرددمي ياد قوت مرحله يك و ضعف مرحله دو از و شودمي متفاوت كلي
 دوران و ،»اشــد بلــوغ« بــا قوت، و »هياول ضعف« با تيطفول چراكه؛ ندارد قبل اتيآ با يمنافات رسدمي
  .است جمع قابل و سازگار »هيثانو ضعف« با يريپ

» وَكَهْالً الْمَهْدِ فِي النَّاسَ وَيُكَلِّمُ« ةشريف ةآي مانند اند؛نموده اشاره مرحله يك يا دو به تنها كه يآيات. 3
مِعْنا قــالُوا« ةآيــ .گويــدمي ســخن ســالگيميان و طفوليت مقطع دو از . اين آيه)46 عمران:آل(  فَتًــي ســَ

  دارد. اشاره يجوان مقطع به »فتي« تعبير اب. اين آيه نيز )60انبياء: ( »إِبْراهيم لَهُ يُقالُ يَذْكُرُهُمْ
ن تفاوت كه در يابا  .آمده استآدمي ناظر به مراحل عمر و رشد  يمتعدد يهاز گزارهيات نيدر روا

كــه  ،اتيــبرخالف آديگر،  به عبارت. است اشاره شده يسن مقاطع از يشتريب اتيبه جزئ ،هان گزارهيا
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شــتر بــه صــورت يات بيــها به مقاطع عمر اشاره دارنــد، رواواژهن و ياز عناو يريگو با بهره يشتر كليب
الزم و  يتيترب يهااز عمر، به موضوع پرداخته و دستورالعمل ي، و با اشاره به مرحله و سن خاصييجز

  اند:ات چند دستهين رواياند. اه كردهيمتناسب را توص
 ينوجــوان و يكــودك دوران ،انســان تيــترب و رشد مهم دوران ازآنجاكه. سال هفت سه اتيروا .1
 21 تــا تولد از كرده، تمركز انسان يزندگ اول سال 21 بر مشابه، ينيمضام با يتوجهقابل ثياحاد است،
 و )،476و 475، 473، ص 21، ج ق1409(حرعــاملي،  كــرده ميتقســ ســال، هفــت ســه، بــه را يسالگ

  .است شده ادآوري دوره هر در تيترب و رشد يبرا را ييهايژگيو
بــه  ،نمــوده فيو آن را توص كرده اشاره انسان سن از يو مقاطع خاص ارقام بهروايات از  يبرخ .2

  .)474 ص (همان، اندپرداخته آن، خصوص در يتيو ترب يآموزش ييرهنمودها
. روايات اخالقي و عرفاني هستند كه بيشتر ناظر به خودســازي و توجــه دادن و هوشــيار كــردن افــراد 3

مانده است. اين روايات، معموالً عمــر ر و از دست رفتن آن، و غنيمت شمردن فرصت باقينسبت به گذر عم
  ).187ص  ،1ق، ج 1412كند (ديلمي، را از بيست تا صد سالگي، به مقاطع ده ساله تقسيم و توصيف مي

 يامرحلــه با كه نددار اشاره ياتيخصوص و ميمفاه به يول ،ستندين محورسننيز  اتيروا از يبرخ .4
 كهولــت، شــاب، بلــوغ، مراهقــه، ز،يتم صباوت، ميمفاه كه ياتيروا مثل. است قيتطب قابل انسان عمر از

و  توضــيح بــراي ،مفاهيم نيا اند.برده كار به را رهيغ و وزارت تأديب، بودن، عبد لعب، سيادت، ضعف،
  باشد.تواند راهنما و كارگشا ميشناختي از آنها، روان هايتبيين ف مراحل ويتوص

 مقــاطع از دقيقــي مرزبنــدي تقويمي، سن اساس بر توانمجموع، اگرچه نمي رسد دربه نظر مي
دوران عمر را بــه ســه دوره كلــي  توانمي قرآن، آيات اساس بر داد، ولي ارائهآدمي  رشد و زندگي

تــر ضعف اوليه، دوران قوت و دوران ضعف ثانويه، و بر اساس روايات بــه چنــدين مرحلــه جزيي
 را شما كه كس آن خداست«كند: سورة روم است كه بيان مي 54 تقسيم كرد. اساس اين تقسيم، آية

». داد پيــرى و نــاتوانى قــوت، از بعــد ســپس بخشيد، قوت ناتوانى از پس گاهآن آفريد، ناتوان ابتدا
 ،16ج  ق،1417انــد (طباطبــائي، مفسران اين آيه را به سه دوره كودكي، جواني و پيري تفسير كرده

ق، ج 1412قطب، ؛ ســيد26 ص ،8تــا، ج ؛ طوسي، بي161 ص ،18ج  ق،1419اهللا، ؛ فضل205 ص
، »بلوغ اشد«، »طفل«سورة غافر نيز با عبارت  67سورة حج و  5). عالوه بر اينكه، آية 2777 ص ،5
 شــده بيــان مطلبــي نيــز الرضا طب كتاب بر اين سه دوره تصريح دارند. در» العمرارذل«و » شيخ«

 اخــالط از هريــك غلبــة مبنــاي بــر را انسان عمر طبيعي مراحل ،رضا امام آن، اساس بر كه است
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توانــد انــد كــه بــه نــوعي مينموده تقسيم مرحله چهار به ،)سوداء و صفراء بلغم، خون،( بدن اربعة
 دوره ايــن در او طــراوت و خوبى و جوانى كه است سال پانزده: اول مؤيد اين تقسيم باشد: حالت

 پــانزده از: دوم حالــت. اســت غالــب اخالط ساير بر او مزاج در خون مدت، اين است. در عمر از
 نهايــت بــه كــه اســت صــفراء بــا غلبه عمر از قسمت اين در سالگى، پنج و سى به تا است سالگى
 شصــت بــه و شــودمــى شروع سالگى پنج و سى از حالت اين: سوم رسد. حالتمي قوت و شدت
: چهــارم حالــت. اســت سوداء مره مغلوب اخالط ساير عمر، از دوره اين در. گرددمي تمخ سالگى
. كنــدمي پيدا غلبه اخالط ساير بر بلغم بشويم، سالگي به بعد) 60چهارم حيات ( مرحله وارد چون
 الغــرى، عيش، تلخى سوى به ناتوانى و پيرى مگر گردد،برنمي چيزى به كه است حالتى همان اين
 مســلط او حافظــه و فكــر بــر نســيان كــه اين است حالت اين نشانه. زندگى فساد و نيرو شدن كم
؛ چراكــه )61 ، ص1381الرضــا، طب(شناسد نمى بوده، مربوط آن با كه را كسانى و شود؛ چيزهامى

بندي با دوران ضعف اوليه، مرحله دوم و سوم بــا دوران قــوت و مرحلــه مرحله اول در اين تقسيم
  ران ضعف ثانويه هماهنگي دارد.چهارم با دو

هاست. البته در مقايسه افراد بــا انسان در اين دورهشاخص و معيار اين تقسيم، قوت و ضعف عمومي 
در آيه، براي اشــاره بــه  »قُوَّةً« و »ضَعْفٍ«نكره آوردن  علّامه طباطبائييكديگر متفاوت خواهد بود. به گفتة 

ج  ق،1417 ؛ زيرا افراد در آن با يكديگر تفاوت دارند (طباطبــائي،ابهام در مقدار ضعف و قوت افراد است
ها و تعبيراتي كه بخصــوص در قــرآن . با عنايت به آيات و روايات مذكور، و با بررسي واژه)205 ص ،16

  پردازيم:ها و مراحل عمر ميدربارة عمر آمده است، در ذيل به توصيف و تبيين دوران

  تولد تا بلوغ –) يدکه (کويدوران ضعف اول. ٣- ١

)، اشاره به ايــن 54(روم: » ضَعْفٍ مِّن خَلَقَكُم«اولين دوره از عمر انسان، دوران ضعف اوليه است كه تعبير 
تواند ناظر به ماده اوليه انسان، يعني نطفه و مراحــل مقطع داشته است. بر اساس تفاسير، اين ضعف هم مي

ق، ج 1412د ناظر به دوران كودكي و طفوليت باشد (سيدقطب، توانتحول آن پيش از تولد باشد، و هم مي
باشد كه به طفوليت تفسير شده است ) مي28(نساء: » ضَعِيفا الْإِنْسانُ خُلِقَوَ«). شاهد ديگر آيه 2777 ص ،5

؛ غافر: 5(حج: » طفل«). همچنين قرآن كريم از اين مقطع با واژگاني چون 273ص  ،3، ج 1377(طبرسي، 
؛ 53؛ حجــر: 19؛ يوســف: 40عمــران: (آل» غالم«) و نيز واژه 29و  12(مريم: » صبيّ« .)،59و  31: ؛ نور67

هاي مختلفــي يــاد ) در ســوره28؛ ذاريــات: 101؛ صافات:20و  19و  8و  7؛ مريم: 82؛ و 80و  74كهف: 
  يد.تواند به شناسايي اين دوران و مراحل آن كمك نماها، مينموده است. بررسي اين واژه
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)، يا فرزند كوچــك 413، ص 3ق، ج 1404فارس، ابنمعناي مولود صغير (در لغت به »طفل«طفل: 
يابــد. پــس از آن دوران صــبيّ، اين دوران تا اوان تمييز ادامه مي ،انسان و چهارپا است. به عقيده برخي
ليت را تــا شــش طفو، . برخي ديگر)374ق، ص 1414، يوميف( شودحزور، يافع، مراهق و بالغ آغاز مي

رســد كــه چنين به نظــر مي ،دانند. از بررسي آياتسالگي و پس از آن را دوران صبايت تا حد بلوغ مي
د؛ زيرا قرآن كريم براي تمــام ايــن مقــاطع از رتمايز چنداني در ادبيات قرآني ميان اين مراحل وجود ندا

، ص 1392شود (فاكر، ميبلوغ را شامل از پيش طفوليت از ابتداي تولد تا  .بهره گرفته است »طفل«واژه 
 نُخْرِجُكُمْ ثُمَّ«اطالق گرديده است: » طفل«شود، واژة گاه كه زاده مي). براي نمونه، در قرآن به نوزاد آن102
). همچنين بر كودك تا وقتي كه مسائل جنسي را متوجه نشده و به سن تميز نرسيده اســت، 5(حج: » طِفْالً

). در جــاي ديگــر، دامنــه 31؛ (نور: »النِّسَاء عَوْرَاتِ عَلَي يَظْهَرُوا لَمْ الَّذِينَ الطِّفْلِ أَوِ«طفل اطالق شده است: 
). بنــابراين، 59(نــور: » فَلْيَسْتَأْذِنُوا الْحُلُمَ مِنكُمُ الْأَطْفَالُ بَلَغَ وَإِذَا«كشاند: طفوليت را تا اوان بلوغ و احتالم مي

  ).102، ص 1392شود (فاكر، طفل، شامل تولد تا بلوغ ميدر فرهنگ قرآن گستره مفهوم 
 ،ق1409، يفراهيدو گرايش به لهو است ( يپيشگجهالت  يمعنادر لغت به »صَبوَة«و  «صبو«: يصب

، يراغــب اصــفهان( شــوديتــا پــيش از بلــوغ اطــالق م يبر مقطع كودك ،»صبي«واژه . )168 ، ص7 ج
انــد ع پس از تولد تا باز گرفته شــدن از شــير اطــالق كــردهنيز آن را در مقط يبرخ ).475ق، ص 1412
دو پيامبر بزرگ خداونــد  يكودك ةدربار ،). اين واژه در قرآن كريم450ص  ،14ج  ق،1414 منظور،(ابن

  ).29و  12م: يبه كار رفته است (مر و يحيي عيسي
مقطع بروز شهوت جنسي در رغم تفسير آن به ينيز از جمله واژگاني است كه عل »غالم« ةغالم: واژ

چون بروز آثار اوليه بلوغ همچون روييدن مي كه با عالئ ،)439 ص ،12 ج ق،1414منظور، ابنكودك (
، در قرآن كريم به صورت مطلــق بــه )387ص  ،4ج  ق،1404فارس، ابن( مو بر پشت لب همراه است

آمده است ت فرزند به ابراهيم و زكريا كه در بشارچنان .شودبدو تولد به بعد ميشامل ه است و فتكار ر
گــاه كــه از چــاه بيــرون يوســف آنحضرت  ةكه دربار. همچنان)53 :حجر؛ 101 :صافات؛ 28 :ذاريات(

  ).19: (يوسف »غُلَام هَذَا يَبُشْرَي قَالَ«كشيده شد نيز به كار رفته است: 
بــراي  استعمال شــده اســت. بلوغ ات تولد سني ها در روايات نيز به صورت عام و در محدودهواژه اين

 مــريم بــن عيســى هــذا فــإن«: اســت شده تعبير» صبي«با واژه  گهواره در كودك از هم روايات، نمونه، در
 تشــخيص كودكي، كه قدرت از هم و ،)438ص  ،2ج  ،1374 بحراني،( »صبيا المهد في تكلم أنه يزعمون

 يصــف ان يحســن صــبي يــراك حيــث الجماع و كايا«: است شده ياد »صبي« عبارت با توصيف دارد، و

٣٠     ١٣٩٤، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان  

 قــال: اســت رفته كاربه عبارت اين نيز بلوغ زمان تا و حتي ،)134 ص ،20 ج ق،1409حرعاملي، ( »حالك
  نيز چنين هستند.» غالم«و » طفل«). واژه 410ص  ،4 ج (همان، »الصيام... احتلم اذا الصبي علي: «الصادق

بنــدي بــا تقســيم ،اتيــات و روايــمقطع كودكي از نظــر آ :فتتوان گمي، نذشتبا توجه به آنچه گ
خاصي بر اساس نوع انتخاب كلمات برخوردار است؛ زيرا هر سه واژه در كل مقطع كودكي جاري بوده 

  توان مقطع كودكي را به سه مرحله تقسيم نمود:مي ،ات ديگريات و روايت به آيبا عنا يول .است
  يرخوارگيش مرحله اول: مرحله رضاع و .3- 1- 1

با صراحت به آن  ،ه از قرآنيدر سه آاست كه  يمرحله اول دوران شيرخوارگي است كه تولد تا دوسالگ
خواهــد مــيكــه  يكســ يبرا يردهيدوره كامل ششامل  ،بقره ةسور 233ية آ اشاره شده است. بر اساس

د بر زمان از يكأز با تيمان نلق سوره 14 هياست. آ ن)يكامل نيت كند، دو سال تمام (حوليآن را رعا كامالً
 يردهيش مدت حداقل احقاف، سوره 15 هيآ از استنباط با داند. امامي يان دو سالگير گرفتن، آن را پايش
، يردهيشــ حداقل استروشن . است ماه 21 گذاشته، سر پشت را ينيجن يزندگ ماه 9 كه يكودك يبرا
ن مرحلــه را بــا الهــام از يــافت. اي خواهد شيفزاا باشد، شده كم يباردار مدت طول از كه مقدار هر به

ن يــنــام نهــاد. شاخصــه ا» رضــاع«توان مرحله مي، »كامِلَيْن حَوْلَيْنِ أَوْالدَهُنَّ يُرْضِعْنَ الْوالِداتُوَ«عبارت 
 .د كــودك بــه مــادر اســتيشــد يو وابســتگ يو روانــمي ، جســيكــيزيف يوستگيو پ يهمراه ،مرحله

  كند.مير يجدا شدن تعب يعني» فصال«ن مرحله را با عبارت يان ايپام يكه قرآن كرياگونهبه
  زيدوم: مرحله قبل از تم ةمرحل .3- 1- 2

 يبــاز »مرحلــه«توان آن را ميات سه هفت سال، يدوره قبل از تمييز است كه بر اساس روا ،دوم ةمرحل
است كــه در  ياتفاقاتط و يمح ييشناسا يكودك برا يو كنجكاو يگوش يباز ،ن دورهيا ةد. شاخصينام

دا كنــد. يــص پيز سر در آورد و قدرت تشــخيكند كه از همه چميدهد. كودك تالش مياطراف او رخ 
در  جــز حجــاب، رعايــت به را زنان استنباط كرد؛ چراكه نور سوره 31ه يد بتوان از آين مرحله را شايا

 لَــم الَّــذين الطِّفْــلِ«انــد: دهيرسكه هنوز به تشخيص خوب و بد ن يخاص، از جمله كودكان ايعده برابر
  سالگي است. 7حدود  ،طورطبيعيكند كه بهمي توصيه ،»النِّساءِ عورات علي يظْهرواْ

  زيسوم: مرحله تم ةمرحل .3- 1- 3

يابــد. ايــن مرحلــه نيــز از آيــه مرحلة سوم، دوران تميز است كه تا پيش از بلوغ و احتالم ادامه مي
دهد فرزنداني كه هنوز به سن بلوغ و احــتالم شود؛ زيرا دستور ميميسورة نور استنباط  58شريفه 
 آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا«اند، در سه وعده، كه زمان خلوت والدين است، بايد اجازه ورود بگيرند: نرسيده
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، كــه در تفاســير بــه »مَــرَّاتٍ ثَــالثَ كُمْمِــنْ الْحُلُــمَ يَبْلُغُوا لَمْ الَّذينَوَ أَيْمانُكُمْ مَلَكَتْ الَّذينَ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ
 خاص سن مميز، ). البته كودك163، ص 15ق، ج 1417كودكان مميز تفسير شده است (طباطبائي، 

اســت. بــر اســاس  متفــاوت كودكــان در هــاي فــرديندارد. بر اساس شرايط و تفاوت مشخصي و
  روايات، سه هفت سال نيز اين مرحله، زمان آموزش و تاديب است.

  يسالگ ٦٠بلوغ تا حدود  –دوران قوت  .٣- ٢

با رسيدن به بلوغ آغاز  ،ن دورانيدومين دوره از زندگي آدمي، دوران قوت است. ا ،ات قرآنيبر اساس آ
ان يــب يت و كودكيطفول يشناسگونه كه در مفهومرا همانيز ؛يابدميسالي ادامه شود و تا مرحله ميانمي

 يكه همان زمان احتالم است، دورانــ ي،دن به بلوغ شرعيتولد تا رس يبتدام از ايات قرآن كريشد، در آ
كه هــر لحظــه از آن  يضعف؛ ه تقارن دارديبا ضعف اول يشود و كودكمياطالق  ياست كه بر آن كودك

، زمان بلــوغ يآغاز دوران قوت و جوان ،نيرود. بنابراميش يشود و در جهت قدرت و قوت پميكاسته 
  .دكنمي دوران نيا از كهل و اشد بلوغ ،يبلوغ، فت قوت، يهاواژه با كريم است. قرآن يشرع
 جَعَــلَ ثُمَّ«سوره روم آمده است:  54ه ين دوران اشاره دارد. در آياست كه به امي عا ، عبارت»قوت«
 و قــوت نــاتوانى، و ضــعف اين ازپس  را شما كه است كسى همان خداونديعني ؛ »قُوَّةً ضَعْفٍ بَعْدِ مِنْ

مكــارم شــيرازي و همكــاران، ( ييو شــكوفا يبه دوران جــوان ،ن عبارتير از ايبخشيد. در تفاس قدرت
ر شده است. بــه نظــر يتفس )205، ص 16ق، ج 1417، يطباطبائ) و بلوغ اشد (479، ص 16، ج 1374
 يپختگــانسان از شروع تا نقطه اوج و  يهمه دوران توانمندشامل است كه مي واژه عا »قوت« ،رسدمي
  رد:يگميقرار  يل مورد بررسيذدر شامل سه مرحله است كه  ،ن دوراني. ااست يسالانيم
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، 1393سالگي است (آذربايجاني و شــجاعي،  18تا  14، 13نوجواني كه شامل محدوده تقريبي 
افتن جايگــاه خــود )، به پلي بين كودكي و بزرگسالي تشبيه شده است كه فرد براي يــ129ص 
عنوان بزرگسال رشد يافته، ناگزير از عبور از آن است (همان). در آيات و روايات با عباراتي به

ق، 1414البالغــه، ) و حــدث (نهج351، ص 57ق، ج 1403مثل بلوغ، مراهقه، يافع (مجلســي، 
  )، به اين مرحله از عمر اشاره شده است.31نامه 

بلــوغ اســت.  ،كار رفته اســتهل آن بيخصوص اوابورد دوران قوت، كه در م ياز عبارات يكيبلوغ: 
 جــز اي مكانى زمانى، مقصد انيپا اي ،امر انتهاى به شدن كينزد اي دنيرس مراد، به دنيرس معناىبه بلوغ

 ســن بــه كــودك دنيرس و ادراك وه،يم شدن دهيرس و كامل )،144، ص ق1412، يراغب اصفهاننها (يا

٣٢     ١٣٩٤، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان  

 اىمرحله آغاز ،بلوغ از مراد ج،يرا كاربرد در ).486 ص ،1 ق، ج1414 منظور،ابن( است بالندگى و رشد
 برخــى آمــدن ديــپد و جنســى زهيــغر ىيشــكوفا و ىيدايپ با آن، در كه است كودك زندگى در عىيطب

، ينجفشود (مى لينا زنان اي مردان مرتبه به وى ادراكى، و عقلى رشد و روانى و ميجس هاىيدگرگون
ر بــودن و داخــل شــدن در مرحلــه يان مرحله صــغي، بلوغ پايدر اصطالح فقه ).5 ص ،26 ج ق،1394
  ).94، ص 1382، ينيحسف است (يتكل

 نِكــاح، بلوغ: است مربوط بلوغ اصطالحى معناىبه كه شدهبيان بلوغ درباره ريتعب سه ميكر قرآن در
  اَشُدّ. بلوغ و حُلُم، بلوغ

 »النِّكــاح بَلَغــوا اِذا حَتّىاليتـمي وابتَلوا« :رفته است كاربه قرآن در بار بلوغ نكاح: اين تعبير، يك
احاديــث (نــوري،  از برخــى )، هماننــد16 ص ،3 ج ،1372(طبرســي،  مفسران كه برخي) 6نساء: (

 بــا كــودك كه معنااند. بدينبيان كرده احتالم را تعبير اين از مراد )125و  124 ص ،14 ج ق،1408
 ســنى بــه رســيدن را آن از مراد ديگر، برخى ولى شود.مي وارد بلوغ مرحله به الماحت يافتن فعليت
نگيــرد  صــورت احــتالم بالفعل اگر حتى شود،مى پيدا زناشويى و نكاح توانايى آن در كه انددانسته

  ).116 ص ،3 ج تا،(طوسي، بي
 بَلَــغَ اِذا و... مِــنكُم الحُلُــمَ يبلُغُــوا لَم والَّذينَ...: «است آمده قرآن در بار دو تعبير حُلم: اين بلوغ
 ديدن خواب عقل، بردبارى، معانى به لغت در ،»حِلْم« ماده .)59و  58(نور:  ...»الحُلُمَ مِنكُمُ االَطفـلُ

 و ديــدن خــواب معناىبــه ،»حُلُــم« ). واژه148ق، ص 1414است (فيــومي،  رفته كاربه اينها جز و
 تعبيــر از مــراد رسد،مي نظر ). به167، ص 16ق، ج 1414دي، زبياست (حسيني خواب در آميزش
 هرگونــه را آن از مراد فقها، برخى. است از طريق احتالم جنسى بلوغ به رسيدن ،»حُلم بلوغ« قرآنى
 نوشــته بــه. )9ق، ص 1418بيــدارى (ســبحاني،  در يــا باشد خواب در اند،دانسته منى آمدن بيرون
 يعنــى حِلــم توانــايى بــالغ انســان كه شده ناميده حُلُم جهت بلوغ آن از بلوغ زمان ،اصفهانى راغب

و جنسي جسمي  )؛ يعني رشد253 ص ق،1412 اصفهاني، دارد (راغب خشم از را خود نگاهدارى
عقلى او هماهنگ و همزمان است. به همين دليل، قدرت كنترل خود را دارد،  او به نوعي با توانايىِ

  او نيز همين است. ىبرا تكليف وجود و شرط اصلى
و  ينوجوان مقطع با خورد، وهاي متعددي به چشم ميكه در سوره يراتيگر از تعبيد يكيبلوغ اشدّ: 

؛ 34؛ اســراء: 22؛ يوســف: 152انعام: ( بارهشت  ريتعب نياست. ا اشدّ بلوغ تعبير ابد،يمي ارتباط يجوان
 آن از گونــاگونى ريتفاســ و آمــده ميكر نقرآ در )15؛ احقاف: 14؛ قصص: 67غافر:  ؛5؛ حج: 82كهف: 
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 و توانــا يبه معنــ شَدّ كلمه جمع را آن برخى شده است: مطرح چند نظر ،»اَشُدّ« واژه درباره. است شده
دَّة آن را جمــع برخــى ،)318 ص ،4 ج تا،ي، بيطوسشدن ( غالب  و اســتوارى ى،يتوانــا يبــه معنــ شــِ

داننــد مى مفــرد را كلمه نياهم  برخى .انددانسته شِدّت ىمعنا به شِدّ ز آن را جمعين شمارى و صالبت،
  .)180 ص ،3 ج ق،1404فارس، ابن(

 يبرخــ وجود دارد: اختالف مفسران ميان ،است سني و مقطع چه به مربوط اشدّ بلوغ كه بارهاين در
 ص ،4 ج ا،تــي، بــيطوس( اندكردهرا بيان سالگى  40 و ،30 ،18 جمله از خاصى نيسن ،اشد بلوغ براى
 ،ســن نيــا به دنيرس آن در كه انداحقاف دانسته 15 هيآ را سالگى 40 به قول مستندات جمله از ).318
نَةً نَياَربَعــ بَلَــغَ و اَشُدَّهُ بَلَغَ اِذا حَتّى« :است شده حيتصر  برخــى. )130 ص ،9 ج ،1372، يطبرســ( »ســَ

 فاصــله مانند اند؛شمرده انسان زندگى از اىرهدو بلكه ،خاص سنى مقطع كي نه را »بلوغ اشد« مفسران،
). در ميــان 234 ص ،24 ج ق،1420، يفخــررازســالگى ( 40 تــا بلوغ فاصله اي ،سالگى 30 تا 18 انيم

مراد از بلوغ اشــدّ، تكميــل شــدن قــواي  ،له مورد اختالف است. به باور برخيئشيعه نيز اين مس يفقها
اي برخي ديگــر بــا اســتناد بــه پــاره ،. حال آنكه)141 ، ص3 ، ج1365، يكاظمعقالني و حسي است (

 ،26 ق، ج1394 ،ينجفاند (، آن را تنها بلوغ جنسي دانسته)69و 68ص  ،7ج  ق،1407 ،يكلينروايات (
 يــيرويدن بــه نيبلــوغ اشــد را رســ ،احقــاف ةسور 15 يةبا استشهاد به آ يبرخ ،ن حالي). در ع10 ص
  ).14ق، ص 1418، يسبحاناست ( يسالگ 40آن  يانتهادانند كه مبدأ آن احتالم و مي

رســيم كــه گردد و به اين نتيجه ميرسد، با مقايسه آيات با هم، نظر اخير تأييد ميبه نظر مي
يابــد؛ گردد و به طور عادي تا حدود چهل سالگي اســتمرار ميبلوغ اشدّ، از بلوغ شرعي آغاز مي

» أَمْــوالَهُمْ إِلَــيْهِمْ فَــادْفَعُوا رُشْداً مِنْهُمْ آنَسْتُمْ فَإِنْ النِّكاحَ بَلَغُوا إِذا يحَتَّالْيَتامي ابْتَلُواوَ«زيرا در آيه 
)، سخن از بلوغ نكاح يا همان مقطعي اســت كــه انســان شــرايط جنســي الزم را بــراي 6(نساء: 

اي الزم هباشد. يتيم در اين مقطع، مشروط بر آنكه سفيه نباشد، واجــد صــالحيتازدواج دارا مي
 حَتَّــي أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتي إِالَّ الْيَتيمِ مالَ تَقْرَبُوا الوَ«باشد. آيه دار شدن امور مالي خود ميبراي عهده

پــردازد. از هــاي يتــيم مي) از دريچه ديگري به احكام مربــوط بــه دارايي152(انعام: » أَشُدَّه يَبْلُغَ
ود كه سرآغاز بلوغ اشدّ، همان بلوغ نكــاح اســت؛ زيــرا در شمقارنه ميان اين دو آيه، استفاده مي

باشــد، طورطبيعي دارا ميهاي بايسته براي مديريت امور مــالي خــود را بــهاين مقطع فرد توانايي
ها دست نيافته باشد. در اين صورت، گرچه ممكن است در مواردي هنوز به اين سطح از توانايي

 بَلَــغَوَ أَشــُدَّهُ بَلَغَ إِذا حَتَّي«معنا در حالي است كه آيه شريفة بلوغ اشدّ تحقق نپذيرفته است. اين 
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)، سخن از بلوغ اشدّ و رسيدن به چهل سالگي به ميان آورده است كــه 15(احقاف: » سَنَةً أَرْبَعينَ
پذيرد و بلــوغ شــرعي تنهــا بيانگر اين است كه بلوغ اشدّ، در يك مقطع زماني وسيع صورت مي

عنوان مرحله قوت ياد گرديده است. آن باشد؛ همان مقطعي كه در برخي آيات بهتواند شروع مي
در برخي ديگر نيز بين دو مقطع طفوليت و پيري قرار گرفته است. شاهد اين برداشت دو روايت 

» بلــغ اشــده«انــد: است كه در يكي بلوغ اشد را به احتالم تفسير كــرده و فرموده از امام صادق
، و در روايت ديگر، به نهايت بلــوغ )292 ص ،2ق، ج 1380 عياشي،(سالگي  13يعني احتالم و 

سالگي برسد، به بــاالترين حــد رشــد خــود رســيده  33اند: اگر فرد به اشد اشاره كرده و فرموده
 سالگي به بعد، 41سالگي برسد، به نهايت و كمال رشد دست پيدا كرده است و از  40و اگر به  است

  .)545ص  ،2ج  ،1362صدوق، ( درورو به نقصان مي
 يتــا انتهــا يبلــوغ و نوجــوان ياز ابتدا ،ات مذكوريبلوغ اشد بر اساس روا يگستره سن ،به هر حال

  شود.ميرا شامل  يسالگ 40 يعني يسالانيل ميبلكه اوا ي،جوان
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ن مرحلــه اشــاره يــبــه ا يدمتعــد يهاات واژهيات و رواياست. در آ يدوران قوت، جوان يبعد ةمرحل
ز در يــن» شاب«و » يفت«مثل  يگريد يهاد. واژهيان گردياست كه ب» بلوغ اشد« ،هااز واژه يكياند. كرده

  كار رفته است.هن مورد بيا
به معناي جوان است. قــرآن كــريم » فتي«عبارت  ي،رات قرآن در مورد جوانيگر از تعبيد يكيفتي: 

)، زنــان مؤمنــه 13و نيــز  10)، اصحاب كهف (كهف: 60اء: ي(انب  ميبراهاين واژه را در مورد حضرت ا
)، همــراه و شــاگرد 62 و 36، 30شان (يوســف: آيــات يكاران او خدمت وسفي)، حضرت 25(نساء: 

هــم بــه  »يفت«ن، يكار برده است. بنابراه) ب33زان جوان (نور: ي)، و كن62 و 60 (كهف: يحضرت موس
د بتــوان ي). شــا192 ص ،7 ج ،1378 طيب،ز و غالم و خدمتگزار (يكن يم به معنجوان است و ه يمعن

گردد و ازآنجاكه جوانان معموالً بــه خــدمتگزاري در كاربرد عرفي خود بر جوان اطالق مي» فتي« :گفت
در ساير مــوارد  »فتي«ده است. بعيد نيست كه واژه شبزرگترها مشغول هستند، بر خدمتگزار نيز اطالق 

  ).184 ص ،همانباشد (» جوان خدمتگزار«به همين معناي نيز 
در لغت به  »شاب«است. » شاب« ،كار رفته استهب يكه در مورد جوان يگر از واژگانيد يكيشاب: 

رشــد و نمــو  يدر مورد انسان به معنا .ء همراه با قوت و حرارت و نشاط استيش يرشد و نما يمعن
از كهولــت گفتــه پــيش ) كه به دوران 177 ، ص3 ، جق1404فارس، ابناست ( يو قدرت بدنمي جس
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كــار رفتــه هاد بيات زيدر روا يست ولياگرچه در قرآن ن ،ن واژهي). ا302، ص ق1414، يوميفشود (مي
در مــورد امــام  يتــين كــرد. در روايــيشاب را تع يت بتوان محدوده سنيسه چند روايد از مقاياست. شا

، 23 ، جق1413، ياصفهان يبحران» (خمس و عشرين سنة ابن ابو هو ش و مات« آمده است: جواد
كننــد: مــيساله ظهــور  40كمتر از  يدر صورت جوان آمده است كه امام زمان يتي). در روا596 ص

نَةً أَرْبَعِينَ دُونِ ابْنِ ثُمَّ يُظْهِرُهُ بِقُدْرَتِهِ فِي صُورَةِ شَابٍ« عالمــه ). 132، ص51 ق، ج1403، يمجلســ( »ســَ
 40 يالــ 30ش نوجوان كامل شــد، و بــه ســن ير يكند كه وقتميان يب االدبسرز به نقل از ين يمجلس
ان كرد يتوان بمي ،ن كاربردهاياز مجموع ا ).351 ص ،57ج  همان،(ند يگوميبه او شاب  ،ديرس يسالگ
  شود.ميل را شام يسالگ 40تا  يبلوغ و نوجوان ياست كه در محدوده سن ياواژه »شاب«كه 
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ســالي اســت. آخرين مرحله از دوران قوت، كه پلي ميان جواني و پيري است، مرحلــه كهولــت و ميان
شناسان ، عبارتي است كه در قرآن آمده و با اواخر دوران جواني و اوايل پيري سازگار است. لغت»كهل«
 اند كه مقارن با انتهاي جواني اســت (فراهيــدي،يه پيري دانستهرا به معناي مقطع ظهور عالئم اول» كهل«

 فــارس،معناي اصلي اين واژه را قوت در چيزي دانسته است (ابن فارس،ابن). 378ص  ،3ج  ق،1409
ص  ،5، ج 1990سالگي (جــوهري،  ). به لحاظ زماني، برخي آن را پس از سي144ص  ،5ج  ق،1404
اند. ) دانســته543ص  ،2ج  ق،1414ســالگي (فيــومي،  و چهل بين سي) و برخي نيز آن را مقطع 1813

 وَكَهْالً الْمَهْدِ فِي النَّاسَ وَيُكَلِّمُ« كار رفته است:به اين واژه، در دو جاي قرآن در وصف حضرت عيسي
 مرحــوم). به گفته 110(مائده: » كَهْالًوَ الْمَهْدِ فِي النَّاسَ تُكَلِّمُ«). همچنين: 46عمران: (آل» الصَّالِحِينَ وَمِنَ

سالگي به رسالت برانگيختــه شــد و ســه ســال بعــد بــه  چنين معروف است كه عيسي در سي« بالغي،
در  ابــن شهرآشــوب مازنــدرانيكــه ). همچنان284ص  ،1ج  ق،1420 (بالغــي،» ها عروج نمودآسمان
). 258 ص ،1ج  ،1369آشــوب،  شــهرابن(به همين نكته اشــاره كــرده اســت  مختلفه و القرآن متشابه

سالگي به بعــد اســت. ايــن مطلــب، بــا  30بنابراين، طبق اين تفسير محدوده سني براي كهولت، حدود 
ق، ص 1404شــعبه حرانــي، (ابن »كَهْــلٌ فَهُــوَ الثَّلَاثِينَ عَلَى الرَّجُلُ زَادَ إِذَا«كه فرمود:  روايت امام صادق

كهولت را بين  النهايه،در  اثيرابندانند. بيشتر مي سان، محدودة آن را كميشناشود. البته لغت) تأييد مي370
 فقــه اللغــه،در  ثعــالبي) و 213 ص ،4 ج ،1367 اثير جــرزي،داند (ابنسالگي مي 50تا  33و يا  40تا  30

 ،عالمه مجلسي). 124ق، ص 1414كند (ثعالبي، سالگي را براي سنين كهولت تعيين مي 60تا  40محدوده 
  ).351، ص 57ق، ج 1403كند (مجلسي، بيان مي» كهل«نيز همين معني را براي  االدبسربه نفل از 
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ر كرد كه آغاز كهولت يگونه تصونيتوان مطلب را امياز اقوال فوق،  يبنددر جمع ،رسدميبه نظر 
آمــده  الرضــاطب كــه در يتيبا روا ،ن برداشتيادامه دارد. ا يسالگ 60به بعد است و تا  يسالگ ياز س
 پــنجوسى از است، يسالانيكه همان مقطع م ،سوم انسان ت، حالتيتطابق دارد. بر اساس آن روا ،است

 يبر اساس برخــ). 61 ص ،1381الرضا، طبگردد (مي ختم سالگى شصت به و شودمى شروع سالگى
رو  ،ارد و بعد از آنادامه د يسالگ 60، همچنان تا يخصوص قوت عقلبقدرت و قوت انسان،  ،اتيروا

 بَعْــدَ عَقْلُــهُ يَنْقُصُ ثُمَّ سِتِّينَوَ خَمْسِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الرَّجُلِ عَقْلُ يَزِيدُ« :الصادق رود: قَالَميبه افول 
  .)244ق، ص 1413د، يمف( »ذَلِكَ

  يريدوران پ –ه يدوران ضعف ثانو. ٣- ٣

انســان ســالگي بــه بعــد  60يعنــي  يريــه است كه با دوران پيثانودوره سوم عمر انسان، دوران ضعف 
  نمايد:هاي مختلفي ياد ميمطابقت دارد. قرآن كريم از اين دوران با عبارت

عف و » ضعف«ضعف: اولين واژه در اين خصوص  است. ضعف، در لغت برخالف قوت اســت. ضــُ
در معناي ضَعف عف جسماني و دومي شناسان، اولي به ضضَعف، دو تعبيري است كه به باور برخي لغت

 ق،1414منظور، اند (ابنرود. گرچه برخي ديگر اين دو واژه را به يك معنا دانستهدر رأي و عقل به كار مي
). اين واژه در دو جاي قرآن به معناي پيري به كار رفته است. در آيــه نخســت، تعبيــر عــامّ 203ص  ،9ج 

آمده كه به قرينه ذكر آن در كنار بيماران، مراد از آن كساني است كه  )91 (توبه:» جٌ...حَرَالضُّعَفاءِ عَلَي لَيْسَ«
)؛ يعني ناظر بر 362ص  ،9ج  ق،1417به دليل اقتضاي طبع از شركت در جنگ معذور هستند (طباطبائي، 

)؛ نيز به دوران پيري كه 54 (روم:» بَةشَيْوَ ضَعْفًا قُوَّةٍ بَعْدِ مِن جَعَلَ ثُمَّ«گيران و پيران است. در آيه دوّم، زمين
 كند.دوران افول قدرت و به نوعي بازگشت به همان ضعف اوليه است، اشاره مي

 او ســن كــه يمرد به ،لغت در »خيش«اشاره دارد.  يرياست كه به دوران پ يگريواژه د »خيش«شيخ: 
 دايــهو يريــپ آثــار او چهره در هآنك يكل صورت به عمر كند، و يسالگ هشتاد تا پنجاه از اي باشد اديز

اي باالتر از كهولــت اســت به معناي مرحله ).254 ص ،7 ج ،ق1414 منظور،ابنگردد (يم اطالق شود،
كــه وقــار و  ياست كه بر هــر انســان مســن يخ صفتيش ي،مصطفو). به نظر 329ص  ،ق1414 فيومي،(

ت ين وقار و شخصيز هميآن در قرآن ن موارد استعمال .شودمياطالق  ،در نزد قوم و اهلش دارد يبزرگ
؛ 72(هــود:  در آيــات مختلفــي ،). اين تعبير در قرآن163، ص 6، ج 1368، يمصطفودهد (ميرا نشان 
» كبيــر«است و گــاه بــا وصــف  يريپ يكه به معناست ه فتبه كار ر )67؛ غافر: 23؛ قصص: 78يوسف: 

ات آمده است يروا يمنزلت او دارد. در برخ و يا بزرگيو  يريمقرون گرديده است كه اشاره به شدت پ
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 حرانى،شعبهابن» (شَيْخٌ فَهُوَ الْأَرْبَعِينَ عَلَى زَادَ إِذَاوَ«...است:  يري، ورود در مقطع پيسالگ 40كه عبور از 
 60، از يريــا همــان مقطــع پيحال چهارم انسان  ،الرضاطبت ي. البته بر اساس روا)370ق، ص 1404
  ).61 ص ،1381، الرضاطبت (به بعد اس يسالگ

در لغــت، داللــت بــر » شــيب«اســت. » شــيب«كار رفته است، هايي كه در مورد پيري بهشيب: از واژه
كار رفته و از اختالط علم با حلم تحسين شــده كند. اين معني در روايت بهاختالط چيزي به چيز ديگر مي

گاهي بــه معنــي  ).292ق، ص 1404شعبه حراني، (ابن» بِعِلْم لْمٍحِ مِنْ أَحْسَنَ ءٍبِشَيْ ءٌشَيْ شِيبَ مَا«است: 
افِي الْقَلْبُ شِيبَ إِذَاوَ«آلوده شدن آمده است:  قِّلْ الْكَــدَرِوَ بِالْغَفْلَــةِ بِتَغْذِيَتِــهِ الصــَّ قَلَةِ صــَ (امــام » التَّوْبَــة بِمِصــْ

ط موهاي سفيد بــا موهــاي ســياه بسا در مورد انسان، مراد از شيب اختال). چه124ق، ص  ،1400صادق
 ثُــمَّ«ردد. اما از تقارن آن بــا ضــعف در آيــة گتر از شيخ را شامل مياي جوانباشد. در اين صورت، مرحله

 قَالَ«سورة مريم  4)، و نيز همراهي آن با سستي استخوان، در آية 54(روم: » وَشَيْبَةً ضَعْفاً قُوَّةٍ بَعْدِ مِن جَعَلَ
عنوان وصــف پيــري بــر آيد كه اين مرحله، به، به دست مي»شَيْبًا الرَّأْسُ اشْتَعَلَوَ مِني الْعَظْمُ نَوَهَ إِني رَبّ

هــا و وان گفت: مراد از اخــتالط، همــان اخــتالط در انديشــهترو، مياينشود. ازدوره پاياني آن اطالق مي
، اختالط مــذكور را مصطفوياساس، يناست. برارفتارها و مزاج انسان و حركات ارادي و غيرارادي آدمي 

مشيب، دوره پيدايش اختالط در مزاج و خروج آن از صــفاء و خــالص بــودن «آورد: در مزاج دانسته و مي
  ).161 ص ،6ج  ،1368 (مصطفوي،» است كه الزمه آن تغير رنگ و شكل و سفيدي موي است

 »عجــوز«كار رفته است. هب يسالدر مورد بزرگ ينياست كه در متون د يگرير ديتعب »عجوز«عجوز: 
). اين واژه در وصف زن و 232ص  ،4ج  ق،1404 فارس،ابناز عجز به معناي ضعف است ( ،در لغت

يا شــيخ بســيار ســالخورده تلقــي  ،)215ص  ،1ج  ق،1409، يفراهيدمرد به كار رفته و مترادف شيخ (
 پيرزن خاص وصف عجوز ده است كهآم الموارد اقرببه نقل از  قاموس القرآندر  يگرديده است. ول

 دربــاره مــورد دو آمــده كــه قرآن در بار چهار ،رين تعبيچراكه ا ؛است عَجَائِز و عُجُز آن كه جمع است
 :صــافات ؛171: (شــعراء لــوط همســر خصوص در بار دو و )،29 :ذاريات ؛72 (هود: ابراهيم همسر
انــد كــه در وز را بدان جهت عجوز ناميده). عج294، ص 4، ج 1371، يقرشبه كار رفته است ( ،)135

  ).548ص  ق،1412، ياصفهان راغببسياري از كارها ناتوان است (
لحــاظ  ينهفته، و جهــات يرمز و راز حتماً يرير در مورد پين تعابيا يبه هرحال، اگرچه در گوناگون

ن ين ايسه بيكرد. در مقاان يفوق ب يهان واژهيرا ب يقيتوان مرز دقمين ي،به لحاظ سن يده است، وليگرد
حال آنكــه در . وقار و احترام نهفته استبراي  »شيخ«بر اين باور است كه در استعمال  مصطفوير، يتعاب
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ير لحــاظ يجهت اختالط و تغ »شيب«زيرا در  ؛چنين نيست »مسن«و  »عجوز«يا  »كهل«يا  »شيب«تعابير 
ت و رشــد يجهت تمام »كهل«او، و در  زيادي سن »مسن«جهت عجز وي، و در  »عجوز«گردد و در مي

  .)163 ص ،6 ج ،1368 ،يمصطفو( و نمو او مورد عنايت است
، ص 8ق، ج 1409 ،يفراهيــدارزش است (يهر چيز پست و ب يدر لغت به معنا »ارذل«العمر: ارذل

 بــه ،گيــرديمــ فرا را انسان وجود نسيان و يناتوان كه باالست بسيار سنين ،»الْعُمُرِأَرْذَلِ« از منظور). 180
 عمــر نــامطلوب يهاسال را آن قرآن ،دليل همين به .نيست خود يابتداي حوائج انجام به قادر كه يحد

اين واژه در دو سوره بــه كــار رفتــه  ).310ص  ،11، ج 1374 شيرازي و همكاران،مكارم( است شمرده
پس از ذكر اين واژه تعبير  ،وره نحل). در س5حج:  ؛72انسان اشاره دارد (نحل:  يرياست كه به دوران پ

قــواي عقالنــي، ادراكــي و  ،ين نكته اشاره كند كه در اين مقطــعه اآمده تا ب» شَيْئاً عِلْمٍ بَعْدَ يَعْلَمَ الَ لِكَيْ«
و  ميجســ ينيــرو ،ن مرحلــهيــرود. به هر حال، ازآنجاكه در احافظه انسان به سرعت رو به تحليل مي

را آخــرين مرحلــه از  »العمرارذل«شناسان لغت يبرخ ،روديو به تحليل مضعيف شده و ر يحواس بدن
 100تا  75از  ي،ريات تفسين مقطع در روايا ).114ص  ،4، ج 1368، يمصطفودانند (يانسان م يزندگ
، 3، ج 1374، يبحرانــداند (مي يسالگ 75العمر را ارذل ي، امام عليتير شده است. در روايتفس يسالگ
و  )310ص  ،11ج  ،1374 مكارم شــيرازي و همكــاران،( يسالگ 90به  ،رياز تفاس يدر برخ .)437ص 
در  ،تيــر شــده اســت. در نهاي) تفســ261، ص 25ق، ج 1404، يمجلس( يسالگ 95به  ،گريد ييدر جا
نَةٍ ائَةَمِ الْعَبْدُ بَلَغَ إِذَا« است: يسالگ 100العمر در آمده است كه ارذل از قول امام صادق ر قمييتفس  ســَ

  ).79 ص ،2ج  ،1367قمي، » (الْعُمُر أَرْذَلُ فَذَلِكَ
 يتــيشــباهت دارد. در روا يســالگ 7حدود  يعنياول  يبا مرحله كودك ي،ن مقطع به لحاظ شناختيا

 أَنَّ رُوِيَوَ«است كه عقل انسان در حد عقل كودك هفت ســاله باشــد:  يزمان »العمرارذل«آمده است كه 
 يــةبلكه بــر اســاس آ ).546 ص ،2ج ، 1362صدوق، ( »سِنِينَ سَبْعِ ابْنِ عَقْلَ عَقْلُهُ يَكُونَ أَنْ عُمُرِالْ أَرْذَلَ
دانــد. بــه ميچ نيرسد كه همي يارا به مرحلهيز ؛تر از آن استنيي، پا»شَيْئاً عِلْمٍ بَعْدَ يَعْلَمَ الَ لِكَيْ«فه يشر
، از امبريــاز پ يتــيكــه در رواياگونــهبــه ،فرساستن مرحله سخت و طاقتيدر ا يزندگ ،لين دليهم
بــن ورام(» الْعُمُــر أَرْذَلِ إِلــى أُرَدَّ أَنْ بِــكَ أَعُوذُوَ«، به خدا پناه برده شده است: ين مقطع سنيدن به ايرس
ن است ير خدا در زمياس ،ن مرحله از عمر برسديبه ا ي. البته اگر كس)172 ص ،1 ق، ج1410فراس، ابي

گــردد و گناهــانش مــيش محو يرد، و حسناتش ثبت، و خطاهايگميقرار  يد لطف و رحمت الهو مور
  .)108 ص ،8ج  ق،1407، لينيكشود (ميده يآمرز
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و برعكس شــدن اســت  يدگرگون يبه معنا »نكس«، يريگر در خصوص پير دينكس در خلق: تعب
يــس  ةد عمر انسان، آن هم در سورك بار در موريتنها  ،. اين واژه)824ق، ص 1412 ،ياصفهان راغب(

 مَــنْوَ« يت آمده اســت كــه معنــايدر روا .ِ)68س: ي» (الْخَلْقِ فِي نُنَكِّسْهُ ةُنُعَمِّرْ مَنْوَ«خورد: به چشم مي
 يبه حالت كــودك ،ديشد و كهنسال گرد يكه عمرش طوالن ين است كه كساي» الْخَلْقِ فِي نُنَكِّسْهُ نُعَمِّرْهُ

، يمجلســشــود (مــي ين حال، نقص و ضعف بر تمام اعضا، جوارح و حاالتش مستوليادر  .گرددميبر
. اســت كــردن وارونه معنىهب تنكيس«كند كه ميان يب قاموس قرآندر  يقرش. )36، ص 90ق، ج 1403
 شــده وارونــه چيزش همه ىيگو ،باشد افتاده كار از و پير كامالً شخص كه ستا ناي خلقت در تنكيس
ن مرحلــه و يــدن بــه ايرس در انسان كه ستا ناي دليل ،ن آيهيا. )111، ص 7، ج 1371، يقرش» (است
ط خــود ياز اوضــاع و شــرا ينداشته و عقــل و درك درســت اختيارى از خود ،افتدمياو  يكه برا ياتفات

  .آمدميدرن به آن حال وگرنه ندارد،
. ايــن واژه، اگرچــه در قــرآن اســت» هرم«هايي كه در مورد پيري آمده است، واژ هرم: يكي از واژه

بَابِكَ أَرْبَــعٍ قَبْــلَ بِــأَرْبَعٍ بَــادِرْ عَلِيُّ يَا«كار رفته است، مثل: نيامده، ولي در روايات به » هَرَمِــك... قَبْــلَ شــَ
آن را به كبر سن و كهنسالي معني كــرده اســت (طريحــي،  طريحي). 357، ص 4ق، ج 1413(صدوق، 

ح روايتي كه در آن، از رسيدن به سن هرم به خــدا پنــاه بــرده شــده ) و در توضي186، ص 6، ج 1375
العمر است كه طــي آن در عقــل و دليل اين استعاذه آن است كه هرم همان مقطع ارذل«گويد: است، مي

گردد و در اكثر كارهــا و طاعــات نــاتواني پديــد شود و چهره زشت ميحواس انسان اختالل ايجاد مي
). در روايتي، در توصيف هرم، به وضعيت پيرمرد مسني اشاره شده است 184 ، ص3(همان، ج » آيدمي
از شدت پيري، كمرش خم گشته و خلقتش دگرگون شده، مويش ســپيد و رنگــش تيــره گرديــده «كه 

رســد كــه هايش كوتاه شده است. انسان در صد سالگي به اين وضعيت مياست و پوستش جمع و گام
). به هر حال، اين وضعيت دردي است كه بــه 589، ص 2ق، ج 1395(صدوق، » بعد از آن مرگ است

  ).314، ص 1382درماني براي آن نيست (پاينده،  فرموده پيامبر
  دو مرحله است. يه دارايو ضعف ثانو يريدوران پ :توان گفتمي يبندك جمعيدر 

  تيخوخيش ةاول، مرحل ةمرحل .3- 3- 1

 يشــناخت ومي جســ ينــاتوان و شــروع ضــعف ،صه آنشاخ است و يسالگ 75تا  60شامل ن مرحله يا
 سالگي 60 تا همچنان عقلي، بخصوص قوت انسان، قوت و قدرت برخي روايات، اساس چراكه بر ؛است
  ).244ص  ق،1413 (مفيد، گرددرود و ضعف ثانويه آغاز ميمي افول به رو آن، پس از و دارد ادامه
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  العمرارذل ةدوم، مرحل ةمرحل. 3- 3- 2

و بــاالتر ادامــه دارد.  يسالگ 100است و تا  يسالگ 75است كه آغاز آن از  يامرحله ،العمرارذل ةمرحل
 بــر ضــعف و نقــص حــال، نيا در .گرددميبر يكودك حالت به ،ن است كه فرد كهنساليشاخصه آن، ا

 ي، و به لحاظ شناخت)36ص  ،90 ج ق،1403 ،يمجلس( شودمي يمستول حاالتش و جوارح اعضا، تمام
  ).70داند (نحل: مين يزيرسد كه به فرموده قرآن چمي ييبه جا

  گيريجهينت

  گردد.ميم ي، عمر انسان به نُه مرحله تقسينياز منظر متون د :توان گفتمي يريگجهيعنوان نتبه
ع و يســر يريــگشــكل ،ن مرحلــهيــشاخصه ا ،شودمياز انعقاد نطفه تا تولد را شامل  :مرحله حمل

  مختلف در انسان است. يها و استعدادهاتيز قابليبدن و نجسم و  يجيتدر
اگرچــه كــودك در تمــام ابعــاد بــه شــدت  ،ن مرحلهي. در ااست يدو سال اول زندگ :مرحله رضاع

او فــراهم اســت و بــا  ياستعداد و امكانات دانستن و شــناخت بــرا يول ،داندميچ نيف است و هيضع
  كند.مير رو به رشد را آغاز يمسر خوردن يه مثل شيو اول يذات يهابازتاب

 طيمح ييشناسا يبرا تالش و يكنجكاو و يگوشيز است و دوران بازياز تمپيش  :مرحله صباوت
  تداوم دارد. يسالگ 7تا  است و معموالً يباز قيطر از

 ،ن مرحلــهيــدارد. شاخصــه ا هدامــاشــود و تــا بلــوغ ميآغاز  يسالگ 7تا  6از  معموالً :زيمرحله تم
  است. يريادگيآموزش و  يبرا يز آمادگيو ن يتيجنس يهاز خوب و بد و تفاوتيو تمص يتشخ

ن يــا يشاخصه اصــل .ابديميادامه  يسالگ 18آغاز و تا  يسالگ 14ا ت 13از  ي:مرحله بلوغ و نوجوان
  است. يارزش يارهايمع يريت و فراگيلئوف و مسيبلوغ است كه سن تكل ي،نيمرحله از منظر متون د

ن مقطع عمر انســان بــه يرد و بهتريگميرا دربر  يسالگ 35 يال 30تا  18از  ي:باب و جوانمرحله ش
  ن دوران است.يشاخصه ا يو عقل مياوج قوت و قدرت و توان جس؛ زيرا ديآميحساب 

شــود و ميآغاز  يسالگ 35 يال 30د. از يآميحساب عقل به يمرحله كمال و پختگ: مرحله كهولت
  تداوم دارد. يسالگ 60تا حدود 

ابــد. شــروع يميادامــه  يســالگ 75شود و تا ميآغاز  يسالگ 60از : اول يريا پيت يخوخيمرحله ش
  ن دوره است.يشاخصه ا يو شناختمي جس يضعف و ناتوان

 نيــا آن، شود و تا آخر عمــر تــداوم دارد. شاخصــهميآغاز  يسالگ 75از  :العمرمرحله هرم و ارذل
 و جوارح اعضا، تمام بر ضعف و نقص حال، نيا در .گرددميبر يكودك التح به كهنسال فرد كه است

دانــد. مــين يزيــچ قــرآن فرمــوده به كه رسدمي ييجا به يشناخت لحاظ به و شودمي يمستول حاالتش
  دهد.مين مراحل را نشان ير ابعاد مختلف ايجدول ز
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