
)*(دعوى أن وقوع الشيب ألسباب نفسية ضرب من اخلرافات

:مضمون الشبهة

فكيف تتقون إن كفرمت يوما  :يطعن بعض املغرضني يف قول هللا سبحانه وتعاىل
، وقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص حينما قال له أبو بكر رضى هللا )املزمل( )17( جيعل الولدان ِشيًبا

مستدلني على طعنهم هذا . »...شيَّبتين هود والواقعة واملرسالت: قد ِشْبَت، قال«: عنه
إن الشيب يقع بسبب العوامل النفسية؛ كاخلوف والفزع ما هو إال ضرب : أبن القول

تشرة يف اجلاهلية، وأنه خيالف احلقائق العلمية احلديثة اليت من اخلرافات اليت كانت من
.أثبتت أن الشيب يكون نتيجة نقص يف كمية الصباغ بطبقة الكراتني

:وجه إبطال الشبهة

إن ما ذكره القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف من كون الشيب حيدث 
إن هذه احلاالت  ألسباب نفسية كاخلوف والفزع ـ قد أثبته الطب احلديث؛ حيث

النفسية يصاحبها إفراز مادة األدرينالني، وهي من املواد القاتلة خلال� التلوين، وقد 
أوضح فريق من علماء الياابن أن التعرض هلذه الظروف يصيب اخلال� املسئولة عن 
تزويد جريبات الشعر ابللون الطبيعي ابلتلف، وكذلك يؤدي إىل موت األوعية الدموية 

ية للبصيالت املسئولة عن إنتاج هذا الصبغ، األمر الذي يسبِّب  واخليوط العصبية املغذِّ
.الشيب املبكر

:التفصيل

:احلقائق العلمية  )1

الشيب هو ابيضاض الشعر بفقدانه مادته امللّوِنة املوجودة خبال� التلوين 
)Melanocytes(  1يف عمق البصيلة الشعرية، ويتناقص عدد خال� التلوين مبعدل %
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يف كل سنة تقريًبا، وخيضع نشاطها إىل مفعول هرمون خاص، وبنقص إفرازه تدرجييًّا مع 
َيّض لونه ابلتدريج  .تقدُّم العمر يضعف نشاط خال� تلوين الشعر؛ فيَـبـْ

الفزع، واألزمات وثبت أن من أسباب التعجيل بظهور الشيب تكرُّر حاالت 
النفسية، والشدائد اليت ميرُّ هبا اإلنسان؛ وذلك ملا يصاحب تلك احلاالت من إفراز 
مادة األدرينالني، وهي من املواد القاتلة خلال� التلوين، وقد ُيصاحب ابيضاض الشعر 
 بقلة كثافته أو تساقطه، نظًرا ملوت األوعية الدموية واخليوط العصبية املغذية للبصيالت

 .)[1](املسئولة عن إنتاجه

وقد كشف علماء يف الياابن عن ارتباط ظهور الشيب مبرور اإلنسان بظروف 
الظروف  وأوضح العلماء أنه عند التعرُّض هلذه. عصيبة، والشعور ابلضغط النفسي

تتعرض اخلال� اجلذعية املسئولة عن تزويد جريبات الشعر ابللون الطبيعي للتلف وهو 
 .ما يسبِّب الشيب

من جامعة  " نيشيموراإميي "عن الباحثة  )[2]( وقد نقلت صحيفة ديلي تلغراف
إن جريبات الشعر ميكن أن : كا�زاوا يف الياابن ـ واليت قادت فريق البحث ـ قوهلا

تتعرض للضغط اجليين الذي يتلف بدوره احلمض النووي الرييب يف اجلسم، إن خال� 
احلمض النووي الرييب تتعرض هلجوم دائم من جانب عوامل ضارة مثل األشعة فوق 

عاع النووي؛ حيث إن خلية واحدة عند الثدييات ميكن أن تواجه حنو البنفسجية واإلش
 .مئة ألف حالة مدمِّرة يتعرض هلا احلمض النووي الرييب يوميًّا

فقدان الشعر لونه الطبيعي إىل املوت التدرجيي للخال� اجلذعية " نيشيمورا"وَعَزت 
أظهرت دراسات سابقة  املسئولة عن اخلال� الصبغية اليت تكسب الشعر لونه الطبيعي،

ُأجريت على الفئران أن التلف الذي يصيب احلمض النووي الرييب ال ميكن إصالحه 
 .)[3](بسبب تعرضه لإلشعاعات النووية اليت تسبب الشيب
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أحباث عديدة تشري إىل أن اجلينات املتبدلة تلعب دورًا أساسيًّا يف عملية وهناك 
الشيخوخة عامة، وأن فقدان اخلال� اجلذعية ميكن أن يؤدي إىل الرتاجع يف عملية جتدُّد 

: األنسجة، ويسرِّع بذلك الشيخوخة، وقال الباحثون يف الدراسة اليت نشرهتا جملة اخلال�
ة أن الشيب هو أحد أكثر اإلشارات وضوًحا على الشيخوخة اكتشفنا يف هذه الدراس

 .وعلى تلف اخلال� اجلذعية املسئولة عن تزويد جريبات الشعر بلونه الطبيعي

 Federation of the American (األمريكية  )ASEB(ويف حبث نشرته جملة 

Societies for Experimental Biology(  من ـ " هاينز ديكر"صرَّح الربوفيسور
البحث الذي شارك فيه  معهد الفيز�ء احليوية التابع جلامعة يوهانس جوتنبريغ ـ أن

ابحثون من جامعة برادفورد يف بريطانيا تعرَّف وألول مرة على آلية شيب الشعر، أو 
بوصفه مادة مبيِّضة  حتوُّله إىل اللون األبيض، وكان سائل بريوكسيد اهليدروجني املعروف

تزداد وتتضاعف  لبحث؛ حيث اكتشف فريق البحث أن هذه املادةللشعر نقطة بداية ا
مع تقدم اإلنسان يف العمر، وتراجع كفاءة جسمه بشكل يؤدي إىل صعوبة حتويلها إىل 
ماء وأكسجني، وهو ما يؤدي بدوره إىل منع تكوُّن مادة امليالنني اليت تنتجها اخلال� 

 .در ألوان الشعر والعني واجللدالصبغية، واجلدير ذكره أن هذه املادة تشكِّل مص

وخيضع الشعر لتأثري العديد من اهلرمو�ت؛ فيزداد منوه بز�دة إفراز هرمون 
والرجال، بينما يقلِّل هرمون اإلسرتوجني ـ  الثريوكسني من الغدة الدرقية لدى النساء

 .الذي يفرزه املبيض عند النساء ـ من منو الشعر
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سنوات عند الرجال وست سنوات عند  وتستمر عملية منو الشعر حنو أربع
سم، وبعد النشاط احلادِّ تبدأ الُبصيلة مبرحلة  80النساء، ليبلغ طول منو الشعر حنو 

الراحة اليت تستمر من ثالثة إىل ستة أشهر قبل أن تبدأ ابلعمل اثنية، فتكوِّن شعرة 
 .جديدة تدفع القدمية خارًجا لتسقط

امللونة اليت تفرز مادة امليالنني البـُنِّية  ال�ويعتمد لون الشعر على مدى نشاط اخل
اللون، فسواء أكان الشعر أشقًرا أم داكًنا يرجع إىل كمية امليالنني املنتجة وطريقة 

 .إضافية غنية ابحلديد توزيعها، أما الشعر األمحر فيحتوي على صبغة

  

  

  
 الخالیاوھي ترسل مادة المیالنین إلى  melanocyte صورة حقیقیة لخلیة

  

ويتكوَّن الشعر من ألياف رقيقة ُمركَّبة من الربوتينات، ويظهر يف جسم اجلنني 
خالل الشهرين األولني من عمره، ويرتكَّز يف احلواجب والشفة العليا والذقن، أما شعر 

فيظهر يف الشهر الرابع، ويتكون من ُلبٍّ وقشرة والطبقة الكرياتينية  ابقي مناطق اجلسم
دري الداخلي، ويبلغ العدد اإلمجايل للشعر يف اإلنسان زهاء اخلمسة والغالف اجل

يف فروة الرأس، ويفقد اإلنسان حنو مئة  150,000ـ 100,000: ماليني شعرة منها
 .منها من خالل النمو اجلديد% 90شعرة يوميًّا، يتم تعويض 
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وال يعين ظهور الشيب مطلًقا التقدُّم يف السن؛ فقد يظهر الشيب قبل البلوغ أو 
بعد ذلك نتيجة ظروف معينة، كما أن االستعداد الشخصي والعوامل النفسية والوراثية 
هلا أثر مهم يف ظهور الشيب املبكِّر، كما جتدر اإلشارة إىل أن بعض حاالت الشيب 

امللونة نشاطها مرة أخرى بعد زوال املؤثِّر، ومن  د اخلال�املبكر تكون مؤقتة؛ إذ قد تعاو 
مث يعود لون الشعر إىل وضعه العادي، أما إذا كان املؤثر على اخلال� األم 

اليت تنتج اخلال� امللونة، فإن فرصة إعادة تلوُّن الشعر تكاد تكون ) الكرياتينوسايتس(
 .معدومة، وتستمر الشعرة فاقدًة لو�ا

عديد من الدراسات أن العامل النفسي ميكن أن يؤثر على الشيب؛ وتؤكِّد ال
فاخلوف الشديد ميكن أن يؤدي إىل تعطيل تشكُّل مادة امليالنني بسبب اخنفاض كفاءة 
اخلال� يف القيام ابلتفاعالت احليوية الالزمة، ومن مث نرى أطفاًال أو شبااًب يف سن صغرية 

 .وقد شاب شعر رأسهم

حديثًا أن هذه املادة تنتج يف مجيع أحناء اجلسم  ة العلمية املكتشفةوُملخَّص احلقيق
نتيجة العمليات احليوية داخل اخلال�، وتنتج أيًضا يف بصيالت الشعر، ولكن كميتها 
قليلة وتزداد تدرجييًّا مع تقدُّم العمر؛ حيث يعجز اجلسم عن تفكيك هذه املادة إىل ماء 

؛ حيث يقلِّل اجلسم من إنتاج هذا اإلنزمي مع catalyseاإلنزميوأكسجني، وذلك بواسطة 
املسئول عن إنتاج املادة tyrosinase هتاجم إنزمي H2O2فإن املادة كتقدم السن؛ ولذل

، ويبدأ الشيب )امليالنني(الصبغية، ومن مث تتعطَّل عملية إنتاج صبغة الشعر 
 .)[4](ابلظهور
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ر الدكتور حمسن سليمان ـ أستاذ اجللدية والتجميل بطب القصر  األمراض ويفسِّ
وتفسري : العيين ـ ظاهرة شيب الشعر نتيجة الضغوط والتوترات العصبية والنفسية قائًال 

هذه الظاهرة أبن تلك املؤثِّرات تؤدي فعًال إىل ظهور الشعر األبيض؛ نتيجة توقف 
ما أن اللون، ك نشاط اخلال� امللونة، فإذا نقصت إفرازات تلك الغدة فإن الشعر يفقد
 .النقص يف إفرازات الغدة الدرقية يؤدي إىل ظهور الشعر األبيض كذلك

حالة من هذا النوع،  26وأوضحت األحباث الطبية أن هناك أكثر من حوايل 
يف أثناء الثورة  )[5]()ماري أنطوانيت(وأشهر هذه احلاالت اليت يذكرها التاريخ حالة 

م مل يعرفها الناس؛ 1793الفرنسية، اليت قرَّرت إعدامها ابملقصلة، ويف يوم التنفيذ 
حيث إن شعرها حتوَّل خالل ساعات إىل اللون األبيض نتيجة الفزع والشدِّ العصيب 

 .)[6](العنيف

 

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما أشار إليه القرآن واحلديث  )2

زعم املغرضون أن حديث القرآن والسنة عن شيب الرأس بسبب األهوال واخلوف 
دليل على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان �خذ وحيه من  ما هو إال ضرب من اخلرافات، وأنه

الدجالني واملشعوذين، بل واجلهَّال أيًضا، وأن احلقيقة أن الشيب ال يكون إال بسبب  
 .وراثية  كرب السن أو لعوامل
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: ومن مث راحوا يردِّدون قول هللا سبحانه وتعاىل يف وصف يوم القيامة وشدَّته
 17(يوما جيعل الولدان ِشيًبا فكيف تتقون إن كفرمت( )وقول النيب صلى )املزمل ،

شيَّبتين هود : قد ِشْبَت، قال«: هللا عليه وسلم حينما قال له أبو بكر رضى هللا عنه
ومن هنا نبني يف هذه السطور أن احلقائق العلمية الصحيحة . »...والواقعة واملرسالت

ذكره القرآن واحلديث، ويتضح ذلك من واليت توصَّل إليها العلم احلديث ـ تثبت ما 
 :خالل ما �يت

 :من الدالالت اللغوية يف اآلية واحلديث

ي الشعر نفسه شيًبا، ويقال: الشيب : هو بياض الشعر، واملشيب مثله، ورمبا مسُِّ
 .)[7](شيَّبه احلزن، وشيَّب احلزن رأسه وبرأسه، وأشاب رأسه وبرأسه

 :من أقوال املفسرين وُشرَّاح األحاديث

فكيف تتقون إن كفرمت يوما جيعل : يف قول هللا سبحانه وتعاىل يقول القرطيب
: أي يشيب فيه الصغري من غري ِكَرب، وذلك حني يقال"؛ )املزمل( )17(الولدان ِشيًبا 

هذا ضرب مثل لشدة ذلك اليوم وهو جماز؛ ألن : � آدم قم فابعث بعث النار، وقيل
أن هيبة ذلك اليوم حبال لو كان فيه هناك : يوم القيامة ال يكون فيه ولدان، ولكن معناه

 .)[8]("صيب لشاب رأسه من اهليبة

لشدة هوله؛  ، )املزمل()17(جيعل الولدان ِشيًبا: "وقال صاحب فتح البيان
يصري الولدان شيوًخا مشطًا، والشيب مجع أشيب، وهذا جيوز أن يكون حقيقة وأ�م : أي

يصريون كذلك، أو متثيًال؛ ألن من شاهد اهلول العظيم تقاصرت قواه، وضعفت 
 .)[9]("وصار كالشيخ يف الضعف وسقوط القوةأعضاؤه، 

جيعل الولدان ووصف اليوم أبنه : "ويقول الشيخ الطاهر ابن عاشور
،وصف له ابعتبار ما يقع فيه من األهوال واألحزان؛ ألنه شاع أن )املزمل()17(ِشيًبا

اهلمَّ مما يسرع به الشيب، فلما أُريد وصف َهمِّ ذلك اليوم ابلشدة البالغة أقواها ُأسند 
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يشيب الولدان الذين َشْعُرهم يف أول سواده، وهذه مبالغة عجيبة، وهي من : إليه
 .)[10]("مبتكرات القرآن فيما أحسب

: وأما احلديث الذي معنا فقد رواه عكرمة عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال
شيَّبتين هود والواقعة واملرسالت وعم : � رسول هللا قد ِشْبَت، قال: قال أبو بكر«

 .)[11](»ءلون وإذا الشمس ُكوِّرتيتسا

من التشيُّب؛ وذلك ملا يف هذه : من الشَّيب، وهو بياض الشعر، وشيَّبتين: وِشْبت
 .السور من أهوال يوم القيامة

يشريان إىل أتثري العامل النفسي على شيب الشعر؛ حيث إن إن اآلية واحلديث 
اخلوف يؤدي إىل هذا الشيب، وخترب� الدراسات العلمية اليت أجراها الباحثون ملعرفة 
أسرار الشيب ـ أن العوامل النفسية مهمة جدًّا يف تسريع ظهور الشيب؛ حيث يؤدي 

يف نظام عمل اإلنزميات، اخلوف واالضطراابت النفسية إىل سلسلة من االضطراابت 
 .ونظام عمل اخلال� مما يؤدي إىل ظهور الشيب

وذلك بسبب ما يسبِّبه هذا اخلوف من إفراز مادة األدرينالني، وهي من املواد 
ية  القاتلة خلال� التلوين، واملسبِّبة ملوت األوعية الدموية واخليوط العصبية املغذِّ

 .للُبصيالت املسئولة عن إنتاجه

 :ه اإلعجازوج  )3

من احلقائق العلمية اليت ذكرها القرآن والسنة أن الشعر يشيب من شدة األهوال 
فكيف تتقون إن كفرمت يوما جيعل الولدان ِشيبًا : واخلوف؛ فقال سبحانه وتعاىل

)17( )وقد أثبتت الدراسات »... شيَّبتين هود والواقعة«: ، وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص)املزمل ،
احلديثة أن الشيب بسبب الضغط النفسي واقع ابلفعل وليس خرافة؛ حيث تتعرَّض 
اخلال� املسئولة عن تزويد جريبات الشعر ابللون للتَّلف أثناء هذه الظروف مما يسبِّب 

 .الشيب
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