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Abstract
Youth and old age are among themes adopted
everywhere and at all times by poets, who
have written poems on them from their own
perspective. The renowned Arab poet IbnMutazz
and prominent Iranian poet Saadi are two poets
who from a particular, though close, standpoint
addressed the themes in their poems. Despite
living in two different worlds, they presented a
similar picture of youth and old age in their poetry.
The present paper tries to provide a comparative
study of Saadi’s and IbnMutazz’s opinion about
youth and old age, using a descriptive-analytical
method based on the American approach. The
findings suggest both poets describe youth as a
period of frivolity, pleasure and luxury, strength
and exuberance, while old age is on one hand
a period of physical weakness, frailty and loss
of physical power and on the other, a period
of piety, rejection of pleasures and increased
prudence and knowledge, which ultimately ends
in death.
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چکیده
جوانی و پیری از جمله موضوعاتی است که شاعران در
هر زمان و مکان بدان عنايت داشته و از زاویۀ دید خود
 از جمله شاعرانی که با نگاهي.دربارۀ آن شعر سرودهاند
ویژه اما نزدیک به هم در شعرشان به این موضوع اهمیت
، ابن معتز و شاعر پرآوازۀ ایران،دادهاند شاعر بزرگ عرب
سعدی شیرازیاند که علیرغم اینکه در دو دنیای متفاوت
زندگی کردهاند در اشعارشان تصویر مشابهی دربارۀ جوانی
 در این مقاله سعی بر این است که به.و پیری ارائه دادهاند
شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و برمبنای مکتب امریکایی ادبيات
 دیدگاه سعدی و ابن معتز دربارۀ جوانی و پیری،تطبيقي
 یافتههاي پژوهش بیانگر آن است که.بررسی تطبیقی شود
 ق ّوت، عیش و تنعم، جوانی را دورۀ لهو و لعب،هر دو شاعر
و قدرت و نشاط معرفی کردهاند و پیری را از سویی دورۀ
 پژمردگي و فرسودگي بدن و تحلیل قوای،ضعف جسماني
بدنی و از سوی دیگر دورۀ زهدپیشگی و دوری از لذتها
ِ
قدرت تدبیر دانستهاند که در نهایت
همراه با افزایش آگاهی و
.با ترک زندگی به پایان ميرسد
 سعدی شیرازی، ابن معتز، پیری، جوانی:واژگان كليدي
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مقدمه
جوانی و پیری واژههاییاند که عشق و نفرت بشر را
برميانگیزانند .جوانی بهار زندگی ،بهترین دوران عمر،
دوران درخشندگی ،ق ّوت و قدرت و نشاط آدمی است و
باید قدر این ایام زودگذر را دانست؛ از این روزگار اوج،
حداکثر بهره را برد و خود را نیز از غفلت دور نگاه داشت تا
مقدمات به سعادت رسیدن فراهم آید .ایام جوانی ،روزهاي
رسیدن به مرتفعترین و عالیترین و مهمترین منازل زندگی
است .این فرصت و مهلت کوتاه به قدری ارزشمند است
که در قیامت ،حسابرسی جداگانه دارد (مجلسی:1362 ،
 )259/7اما کمتر جوانی است که پيش از رسيدن خزان
پیری آنچنانكه شایسته است ارزش آن را بشناسد .و پیری
دورهاي است که دیگر آن شادابی دوران جوانی نیست ،آن
آمادگی ذهنی نیست ،آن توانایی جسمی نیست .این جوانی
که عزم قوی و ارادۀ آهنین داشت هر سال از سال قبل
ضعیفتر ميشود و آنقدر این راه نشیب را میپیماید تا به
نهایت درجۀ ناتوانی برسد.
زندگی انسان سه مرحله دارد :کودکی ،جوانی،
پیری .دورۀ جوانی از دو طرف در محاصرۀ دو دورۀ
ضعف و رخوت قرار گرفته است .خداوند در قرآن
کریم مراحل زندگی انسان را به زیباترین شکل بیان
ٍ
ثم َج َع َل من بعد
داشته است« :اهلل الٌذی خَ َلقَکم من
ضعف ٌ
ً
شيبة يخلق ما يشاء
قو ٍة ضع ًفا و
قو ًة ٌ
ثم َج َع َل من بعد ٌ
ضعف ٌ
و هو العليم القدير» (روم .)54/بر این اساس سیر زندگی
انسان را ميتوان یک سیر صعودی ـ نزولی دانست :پس از
آنکه مرحلۀ صعود سپری شد ،پس از اندک زمانی توقف در
این مرحله ،رفته رفته سیر نزولی آغاز ميشود و سرانجام
رو به پایان مينهد .بنابراین تولد را نقطۀ شروع و مرگ را
پایان این مسیر ميتوان دانست.
در این پژوهش تطبیقی ميكوشيم به پرسشهاي زیر
پاسخ دهيم:
 .1بارزترین ویژگیهاي دوران جوانی و پیری در اشعار
ابن معتز و سعدی چیست؟
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 .2دلیل خوشایندی دورۀ جوانی و ناخوشایندی دورۀ
پیری نزد دو شاعر در چه مضامینی نهفته است؟
 .3دو شاعر ،این دو دوره را چگونه تصویرپردازی
کردهاند؟
 .4آنها با چه دیدی به حوادث «روزگار» و «زمانه»
نگریستهاند؟
پیشینۀ پژوهش
دربارۀ جوانی و پیری در شعر شاعران فارس و عرب
تحقیقات اندکی شده است؛ از جمله مقالهاي با عنوان
«تقابل عنصر جوانی و پیری براساس عنصر رنگ در
تصاویر نظامی» ( )1391از غالمرضا رحیمی ششده و
ناصر صفابخش؛ کتابی با عنوان الشباب و الشیب في الشعر
محمد هيبة كه
العربی حتّی نهایة العصر العباسي از عبدالرحمن ّ
محمدعلی کاظمیتبار جلد اول آن را ترجمه كرده است؛
همچنین صالح الشتیوی یک فصل از کتاب رؤی فنیة قراءات
فی األدب العباسی را به بررسی جوانی و پیری در شعر ابن
معتز اختصاص داده است .اما تاکنون در زمینۀ جوانی و
پیری در شعر ابن معتز و سعدی پژوهش تطبیقی نشده
است .پژوهش و بررسی تطبیقیِ پيش رو بر بنیان رویکرد
مکتب امريكایی ادبيات تطبيقي استوار است .این مکتب
برخالف مکتب فرانسه بر این عقیده است كه بيآنكه میان
دو اثر مبادلهاي روي داده باشد یا میان دو نویسنده ارتباطی
برقرار شده باشد نیز ميتوان دو اثر ادبی را تطبیق كرد
(کفاکی.)14 :1382 ،
جوانی و پیری در زبانهاي عربی و فارسی
جوان در زبان فارسی از نظر لغوي یعنی انسان یا حیوان
یا درختی که به حدّ میانۀ عمر طبیعی خود رسیده باشد.
برنا ضدّ پیر است .جوانی ،برنایی و بهار عمر و از  18تا
 35سالگی است (عمید)836/1 :1363 ،؛ آنچه زمان زیادی
از عمرش نگذشته باشد و هر چیز شاداب و تر وتازه و
سرحال (مشیری.)593/1 :1382 ،
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پیر در لغت یعنی کهنسال ،سالخورده ،کالنسال ،و
مقابل جوان است (همان ،)596/1 :آن که سالهاي زیادی
را گذرانده است و زیاد زندگی کرده (همان.)417/1 :
معادل جوان در زبان عربی الشباب است و در المنجد
شب ـ شبابًا و شبیبة الغالم:
فی اللغة و األعالم چنین آمدهَّ :
فتیا .ش َّب َب :ذکر ا ّیام الشباب و اللهو و الغزل .الشباب
َ
صار ً
سن البلوغ إلی
(مص) و جمع شبیبة ،شبائب :الفتاء و هو من ِّ
تقریبا (البستانی و غیره .)371 :و معادل پیر در زبان
الثالثین
ً
عربی الشیب است؛ چنانکه در معجم الصحاح آمده است:
واحد؛ الشیب :بیاض الشَّ عر ،و المشیب:
الشیب و المشیب
ٌ
حد الشیب من الرجال .و االکثر أن یقال
دخول الرجل فی ِّ
للرجل :أشیب ،و للمرأة :شمطاء (الجوهری.)572 :2005 ،
جوانی و پیری از دیدگاه ابن معتز
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جوانی ،دورۀ عشق و لهو و لعب و پیری سرآغاز حسرت و
حرمان
جوانی و پیری در شعر ابن معتز پدیدهاي دارای ابعاد
مختلف است .جوانی از دیدگاه او دورۀ سپری کردن
زندگي در لهو و لعب و خوشگذرانی است؛ همچنانکه بر
اساس این باور ،وی دورۀ جوانی خود را به شیوۀ اپیکوری
و الابالیگری گذراند .او دوستی و عشق را منحصر به زمان
جوانی ميداند به طوری که بعد از گذراندن این دوره هیچ
دوست و همدمی برای انسان باقی نميماند.
ذـ ِ
اته َو آرابِی
َو ق ََض
ضاع شَ بابی
َ
ُ
مات ال َهوی م ِّنی َو َ
ـیــت ِمـن لَ ّ
ضح ُ
دت تَصابِ ًیا ِفی َمج ِل ٍ
ِ
األصحاب
ک لِی َم َع
َف
س
أر ُ
الشیب َی َ
ُ
َو إذا َ
(ابن معتز ،بيتا)92 :

عشـق و محبـت در مـن ُمـرد و جوانـیام تبـاه شـد و
نیازها و لذتهایش را پشـت سـر گذاشـتم .هرگاه خواستم
در مجلسـی خـود را عاشـق جلـوه دهم پیری و دوسـتان به
مـن ميخندیدند.

ابن معتز در اشعار خود بیشتر به توصیف پیری پرداخته
است و در اکثر موارد جوانی را دورۀ لذت و لهو و لعب

11

دانسته؛ از این رو بیشتر اشعارش در توصیف پیری بيانگر
چیزهایی است که آدمی در این دوره از دست ميدهد .وی
پیری و سفید شدن مو را باعث تنفر و دور شدن زنان زیبا
از انسان ميداند به طوری که خضاب و رنگ کردن هم
نميتواند سبب توجه آنان شود .این گونه نگرش ويژۀ ادبيات
نوین عربی نبوده بلکه از دورۀ جاهلی در ادبيات عربی وجود
داشته؛ آنگاه که زیبارویان ،خمیدگی و غبار پیری را بر تن
و سر عاشقان خود ميدیدند از آنان کنارهگیری ميکردند و
آنها را در غم و حسرت خود برای از دست دادن جوانیشان
تنها ميگذاشتند.
بت
َض ِح َکت شُ ُّر إذا رأتنی قَد ِش ُ
الشبـاب ِفـی لَ ٍ
عد
إن
ق ُ
باق بَ ُ
ُلت ّ
َ

اآلبنوس
ض
َو قالَت قد ُف ّض َ
ُ
بیس
قالَـــت :هذا شَ ٌ
باب لَ ُ
(همان)272 :

زمانـی کـه ُشـر دیـد مـن پیـر شـدم خندیـد و گفـت:
درخـت آبنـوس با نقره آبکاری شـده اسـت .گفتـم :جوانی
هنـوز در مـن اسـت ،گفت :این جوانیاي اسـت کـه زیاد به
کار رفته و پوسـیده شـده اسـت.
این شعر تداعیکنندۀ ِ
بیت شاع ِر دورۀ جاهلی إمرؤالقیس
است که چنین میگوید:
بن َمن َّ
قل مالُه
َّ
أراهن ال َیح ِب َ

رأین الشیب فیه و ق ُِّوسا
و ال َمن َ

(إمرؤالقیس)86 :2004 ،

آنهـا (زنـان) را دیـدم کـه دوسـت ندارند آن کـس را که
مالش کم اسـت و همچنین کسـی را که پیر و خمیده اسـت.
شاعر در این دوره پیوسته براي از دست دادن جوانی
خود در اندوه به سر ميبرد و با گریستن بر دوران سپریشدۀ
جوانی خود را آزار ميدهد .گویا با گریستن بر گذشته
ميخواهد خود را به راه حق هدایت كند و در ادامه از
خداوند صبر را خواستار است چنانکه ميگوید:
هو َو ال َف َرح
َ
بان الشَّ ُ
باب َو ِفیه ال َّل ُ

اهجـر لذاذتَـه
ِّ
ذکر ِّ
الصبا َو ُ
فعد َ

َو أق َ
یب ِفیه ال َه ُّم و ال َّت َر ُح
َبل الشّ ُ
ٍ
بیاض َفوق َُه ق ََدح
و َاسو َءتا ِمن
(ابن معتز ،بيتا)152 :

جوانـی بـا آن لهـو و لعـب و خـوش و خرمـیاش رفـت و
دور شـد و پیـری بـا غـم و غصـه و انـدوه آمـد .پـس جوانی را
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یـاد کـن و لذتـش را رها کن .افسـوس سـفیدی که موی سـر را
آتش زده اسـت.

فنا راه دارد؛ تا زمانی که رنگ زلف ،سیاه و تیره است جوان
امیدوارانه زندگی ميكند اما تغییر رنگ مو و روشن شدن آن،
امید را در دل او ناامید ميسازد زیرا موی سپید پیامآور مرگ
و پايان حیات است.

جوانی سـپری شـد حال آنکه مـن با او مالقات کـرده بودم.
در آن هنـگام کـه رفت خداوند صبـر را جایگزین آن کرد.

شاب َو َّ
رأسه َو ال بُدَّ یو ًما أن َیقُولُوا إمرؤٌ ماتا
إمرؤٌ قد َ
أبیض ُ
َو قالوا ُ
(ابن معتز)122 :1995 ،

ابن معتز همواره برای از دست دادن جوانی حسرت
ميخورد و شاید بیشترین تصاویر مربوط به جوانی و پیری
نزد وي به «حوادث» و «روزگار» مربوط میشود به سبب

و گفتند :مرد پیر شـده اسـت و موهایش سـفید شـده ،و
بهناچـار روزی اسـت که بگوینـد :مرد مرد.

القی ُه
َم َضی
الشباب َو إنّی ُک ُ
ُ
نت َ

للّ
نه إذ َذ َهبا
برا ِم ُ
إستخ َل َف ا َص ً

(همان)74 :

مصیبتهایی که روزگار ،او و خانواده و قومش را بدانها
دچار کرد .وي بر این باور است که پیری دو گونه است:
گونۀ اول بر اثر گذشت زمان و گذران عمر برای انسان
پديدار ميشود اما گونۀ دوم در پي رنجها و سختیهای
زندگی ميآيد و آنچه شاعر ما با آن مواجه شده از گونۀ
دوم است (الشتیوی198 :1995 ،ـ.)199
َتق ُ
ُول َو قَد َرأت شَ ًیبا َعال ِنی
قته
َفق ُ
الحـوا ِدث أخ َل ُ
ُلت لَهـا َ

ٌ
ـروف لَو ألَ َّمت
أصابَت ِنـی ُص

أخلقت الشَ بـابا
أ ِفی عامین
َ
لح ِ
دثان َفانتح ِبــی إن ِتحابا
َف ِل َ
ِ
مـــان إ ًذا لَشابا
الز
مر َک بِ َ
لَ َع ُ
(ابن معتز)153/2 :1995 ،

در حالـي كـه پیـری را بـر موهـای سـرم دیـد بـه مـن
ميگویـد :آیا در طی دو سـال جوانیات را از دسـت دادی؟
بـه او گفتـم :حـوادث روزگار چنين کرد .پس بـراي اوضاع
ِ
حـوادث روزگاری بـه مـن
روزگار بهشـدت گریـه کـن.
رسـيد کـه سـوگند بـه جـان تـو اگر بـه زمـان رسـيده بود
زمـان هـم پیر ميشـد.
جوانی دورۀ امید و سرزندگی و پیری پیامآور نيستي و فنا
او گاه پیری را مقدمهاي برای مرگ میشمرد و آنگاه
که از پیری سخن به میان ميآورد الفاظی مانند موت و
حزن در اشعار او فراوان یافت ميشود که این دو لفظ برای
مخاطب تداعیکنندۀ رثاء و نوحهگری است (الشتیوی،
 .)202 :1995از دیدگاه او سفیدی رنگی است که به نيستي و

ماکس لوشر 1در توصیف رنگ سیاه ميگويد« :رنگ سیاه
نمایانگر مرز مطلقی است که در فراسوی آن ،زندگی متوقف
ميشود .سیاه بیانگر پوچی و نابودی است .این رنگ نشانۀ
ترک عالقه ،تسلیم یا انصراف نهایی است» (رحیمی ششده و
صفابخش )114 :1391 ،اما این رنگ در شعر شعرای پارسی
و تازی بيآنکه صبغۀ پوچی و نابودی داشته باشد ارج و
منزلتی واال دارد و یادآور روزهای شیرین و زیبا در زندگي و
حیات آنهاست و در روزگار کهنسالی پیوسته در حسرت از
دست دادن آن روزها به سر ميبرند.
در شعر ابن معتز فکر مرگ و شکایت از روزگار بسیار
یافت ميشود (ضیف )347 :2001 ،به این سبب که تا چشم
گشود مصیبتها و حوادث زیادی در زندگیاش ديد که
از جملۀ آنها کشته شدن جدش متو ّکل به دست ترکها
بود و مدت چنداني از کشته شدن جدش نگدشته بود که
پدرش نیز در سال چهارم از خالفتش در آن زمان که قصر
خالفت خالی از مال بود به دلیل نپذیرفتنِ درخواست
مالیات ترکها کشته شد و ابن المعتز با مادربزرگ و دو
پسرعمویش به مکه تبعید شدند .این دو رنج ،تأثير شگرفی
در زندگی شاعر گذاشت (همان325 :ـ.)326
از آنجا که شاعر خلیفه است به عربی بودن خود و
خانوادهاش افتخار ميکند (همان ،)333 :از این رو در برخی
اشعارش با بیانی رمزگونه از دست دادن جوانی و رسیدن به
دورۀ پیری را نتیجۀ استیالی غیر عرب بر دستگاه عباسیان
و جهتگیریهاي فکری و دینی مختلفی که به سبب ورود
1. max losher
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آنها حاکم شده بود ميداند ،اگرچه نتوانستند مدتي طوالنی
در سرزمینهاي عباسی اقامت کنند (الشتیوی)204 :1995 ،
چنانکه در شعری با بیانی رمزگونه به این مسئله اشاره ميكند
و ميگوید:
ــرا َع َلینــا
َفإن َی ُکــن َط َ
عذبــه بِشَ ٍ
َفإنّــی ال ُأ ِّ
ـیء

یب و الح ّنا َعذابًا
ُ
رأیت الشَّ َ

البشاشَ ِة و الشَّ ِ
باب
َو أودی بِ َ
أشدَّ َع َلیه ِمن نَتن ِ ِ
ِ
ضـاب
الخ

ذاب َع َلی ال َع ِ
ذاب
فس َّل ُ
طت ال َع َ
َ
(ابن معتز)360 :1995 ،

اگـر پیـری غافلگیرانه بر ما وارد آمد و شـادابی و جوانی
مـا را از بیـن بـرد مـن او را با چیـزی که از خضـاب بدبوتر
اسـت شـکنجه نميکنم .پیـری و خضـاب را عذابـی دیدم؛
پـس عـذاب را به عـذاب دیگری معطـوف کردم.
رمزهای این شعر عبارت است از «طرا علینا» که اشاره
است به کسانی که بر ملت عرب تسلط یافتند و «علینا»
تعبیری از امت اسالمی است ،و «نتن ِ
الخضاب» بیانگر
طت العذاب علی العذاب» نیز به
ملت غیر عرب ،و «فس ّل ُ
استیالی ترکان بر حکومت و ستمگریهایشان از زمان
کشته شدن جدش متو ّکل و سلب خالفت عباسیان اشاره
دارد (الشتیوی.)203 :1995 ،
در شعری که ابن معتز در رثای جدش متوکل سروده
است از رنجها وسختیهایی که روزگار بر او وارد کرده
چنین شکایت ميکند:
حسب َ
أکثرت فجعاتــی
ک قَد
َ
هر ُ
یا َد ُ
َ
ألحاظ عینــی ک َّلهــا حزنًـا
مألت
َ

ِ
صیبات
الم
َ
شغلت أیام عمری بِ ُ
فأین لَهوی َو أحبابی َو َّلذا ِتی
َ

ُ
ِ
ینــان ُمسخَ َنةً
فک ُّل یــو ٍم تَری ال َع

و تَد ِف ُن َ
ِ
أموات
بین
الک ُّف ِع ًزا َ
َ

مدا لِربِّی و ذ ًّما لِ
ِ
لزمــان فمــا
َح ً
ِ
الموت فی َس َل ِفی
وعد
الدهر َ
َو أنجز ُ

َّ
أقل ِفی هــذه الدنیا َم َسرا ِتی
الهم عن أیا ِم َفرحا ِتی
قر َب َّ
و ّ
(مروة)140 :1990 ،

ای روزگار بـرای تو کافی اسـت که اندوههایم را بسـیار
کـردهاي و روزهـای عمـرم را بـا مصیبتها سرشـار کردی.
نـگاه دیدگانـم را بـا انـدوه پـر کـردی؛ پـس لهـو و لعب و
دوسـتان و لذتهایـم کجايند؟ پـروردگارم را شـکر ميکنم
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و زمانـه را نکوهـش .در ایـن دنیا شـادیهایم چقـدر اندک
اسـت! روزگار وعـدۀ مرگ را دربارۀ گذشـتگانم محقق کرد
و انـدوه را بـه روزهـای شـادمانیام نزدیـک کـرد .پـس هر
روزی چشـمها گـرم شـدن را ميبیند؛ دسـت ،عـزت را در
ميـان مـردگان دفـن ميکند.
او در شعری خود را به صبر در برابر حوادث بسیار
روزگار فراميخواند:
الدهر قَد َج َّرب َته و َع َرف َته
هو
ُ

برا َع َلی َمکرو ِه ِه و ت ََج ُّلدا
َ
فص ً
(ابن معتز ،بيتا)188 :

پیری دورۀ زهد و تقوا
ابن معتز با اینکه عمري کوتاه داشت و نتوانست دوران
پیری را تجربه کند در بسیاری از اشعارش در از دست دادن
جوانی نوحه سر ميدهد و بیان ميدارد که چهلسالگی
دورۀ تقواپیشگی و دوری از لذتها و مظاهر لهو و لعب
است .شعر زیر تصویری از زندگی خود شاعر در برخی
جنبههاست .شاعر چون در دستگاه خلیفه ميزیست
زندگانی را در ناز و نعمت و لهو و لعب و موسیقی و ساز
گذراند و آنگاه كه از زهد ميسرايد حکمت در نزد او
آشکارا دیده ميشود و آن ،خالصهاي از تجربههایش در
طول زندگی است .زهد در واقع واکنشی است بدانچه در
جامعۀ عصر عباسی بوده از ُمجون و احیاي عصبیتهایی
که اسالم آنها را نهی کرده و آتش زندقه و بیدینی كه
شعوبیه شعلهور ساخته و گاهی دین را و گاهی پیامبران
را انکار کرده ،و چنین زهدی نزد ابونواس و ابوالعتاهیه
(مروة.)150 :1990،
هم دیده شده است
ّ
العمر
باب و ُک ِّد َر
َذ َه َب الشَّ ُ
ُ
الس َ
ؤل ِمنه َف َهل
َح َّتی ب َل َ
غت ُّ

بــو ٍةَ ،و َعـال لَ َ
األمر
ک
ِفی َص َ
ُ
حان ال ُّتقی َ
کر
َ
لک َو انجلی الشُّ ُ

(ابن معتز ،بيتا)219 :

جوانـی گذشـت و عمـر در آغـاز جوانی مکدّ ر گشـت
و ایـن امـر برای تو آشـکار شـد .تا اینکـه به خواسـتهاي از
او رسـیدی .آیـا زمـان تقـوا برای تو فرارسـید و زمان شـکر
آشـکار شد؟

«دو فصلنامۀ ادب نامه تطبیقی» سال دوم ،شمارۀ اول ،پاییز و زمستان1394
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جوانی و پیری از دیدگاه سعدی

جوانی دورۀ خطا و تجربهاندوزی و
پیری چراغ پند و اندرز
شاعر زیاد شدن عقل را به میزان افزایش سن وابسته ميداند
که خود ،اندازۀ بیداری و آگاهی افراد را نشان ميدهد .در
واقع حکمت اولین مشخصۀ دوران پیری است .او پیری را
همچون چراغ پند و اندرز برميشمرد و بارها در شعر خود
مصباح الوعظ یاد کرده است.
از پیری به
ُ
گاه از مصدر مصباح یعنی صبح در اشعار خود استفاده
ميکند چنانکه ميگوید:
قد أغتدي و الصبح کالمشیب

مســو ٍم يعبوب
بقـــارحٍ
َّ
(همان)86 :

شـاید بتـوان گفـت همانگونـه کـه سـپیدی صبـح پس
از سـیاهی شـب نویدبخـش یـک روز نـو در حیات انسـان
اسـت پیـری و سـفید شـدن مـوی سـر بعـد از سـیاهی آن
یـادآور تغییـر کلـی در زندگی بشـر و راه سـعادت در پیش
گرفتن و خط بطالن کشـیدن بر اشـتباههاي گذشـته اسـت.

سعدی در گلستان و بوستان و دیگر آثار خود به مقولۀ جوانی
و پیری بسیار توجه کرده است تا آنجا که در گلستان دو
باب را به این موضوع اختصاص داده است :باب پنجم که
دربارۀ «جوانی» و باب ششم که در «ضعف و پیری» است.
در بوستان هم باب نهم را با عنوان «در توبه و راه صواب» به
موضوع پیری اختصاص داده است.
ویژگیهاي دورۀ جوانی
جوانی فروغ زندگی

جوانی از دیدگاه سعدی دوران درخشندگی و فروغ زندگی
و سرور شادمانی ،ق ّوت و قدرت ،نشاط و امید و شور و
هیجان و اوقات گذراندن در لهو و لعب و عشق است .در
واقع اگر دوران عمر انسان را همانند فصلهاي سال بتوان به
چهار دوره تقسیم کرد زیباترین و باطراوتترین فصل آن نزد
سعدی جوانی است و همواره خصال و ویژگیهاي این دوره
از عمر انسان را ميستايد:

صباح َو ٍ
الرشَ د
عظ لَ ُ
أحم ُده أسری بِه ِفی َطریقِ َ
یب ِم ُ
الشَ ُ
ست َ
الح ِّق َو َّ
(ابن معتز)372/2 :1995 ،

جوانا ره طاعـت امــروز گیر

پیـری همچـون چـراغ پنـد و انـدرزی اسـت کـه او را
نميسـتایم و بـا آن ،راه حـق و هدایـت را نپیمـودم.

جوانی و پیری در عمر آدمی به چنان روز و شبی شباهت
دارد که گویا با فرارسیدن شب پیری ،زندگی انسان بدون
رسیدن دوباره به صبح روشن جوانی در خواب ابدی فرورفته
است و به سوی نیستی و عدم رهنمون ميشود .شب ،وقت
آسایش و دوران غفلت و بیخبری است؛ آدمی سر بر بالش
نرم گذاشته ،فارغ از وقایع و مصائب صبحگاه ،در عالم رؤیا
چرخ ميزند .جوانی نیز حکم شب را دارد؛ دارندۀ این
اکسیر (جوانی) در حالي كه ميتواند در دامن آرام شب،
اندوختههاي ارزشمندی از عالم روح به دست آورد ،غافالنه
صبح پیری
به خواب ميرود و آنگاه بیدار ميشود که سپیدۀ
ِ
بر سرش دمیده است.
سیاهی و سپیدی شب و روز نیز از جنبۀ رنگ با ویژگی
ظاهری جوان و پیر ارتباط دارد .ظلمت شب نمایانگر موی
سیاه و سپیدی روز مبیّن روشنی و سپیدی رنگ موهاست .با

حی ِمن َو ِ
الم ِ
ألَم تَس َت ِ
شیب
جه َ
ـــد لِ
َ
ِ
خرا
أراک ُت ِع ُّ
آلمــال ُذ ً

ِ
َ
ناجاک بِ
المش ِی ِب
َو قد
الوعظ ُ
أعددت لِألملِ الق ِ
َریب؟
َفمــا
َ
(ابن معتز ،بيتا)92 :

آیـا از صـورت و هیئـت پیری خجالت نميکشـی؟ حال
آنکـه بـا موعظـهاي کهـن بـا تـو نجـوا کـرده اسـت .میبینم
بـرای آرزوهایت گنجی مهیـا ميکنی .چه چیز بـرای آرزوی
نزدیک مهیا کـردهاي؟
َم َضی ِمن شَ بابِک ما قد َم َضی
ـل شَ ُیب َ
َو شَ ّع َ
ــه
صباح ُ
ــک ِم َ

َ
البکـا
َفال تُک ِث َرنَّ َع
لیــک ُ
الرشید أما قَد تَری
ست
َو لَ َ
َ

(همان)29 :

فراغ دلت هست و نیروی تن

که فردا جوانی نیــایــد ز پیـر

چو میدان فراخ است گویی بزن
(سعدي)366 :1385 ،
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ادای کلمۀ شب ،اولین نشانهاي که ذهن خواننده را به معنای
آن سوق ميدهد سیاهی رنگ آن است (رحیمی ششده و
صفابخش )115 :1391 ،و به گفتۀ شیخ سعدی علیه الرحمة:
پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند
ّ
مــا شـب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم

(سعدي)834 :1385 ،

جوانی مظهر عشق

عمر انسان به درخت تناوری همانند است که انسان
در سایهاش آرام ميگیرد و پیری چون سموم کشندهاي
است که با تأثير گذاشتن بر درخت عمر انسان ،اختران
آرزوهایش را پرپر کرده و نابود ميگرداند ،چنانکه میتوان
گفت از خصايص دوران پیری ،ضعف و سستی در طلب
آرزوهای دنیوی است؛ همچنانکه در داستان ابراهیم (ع) و
همسرش در قرآن کریم بدان اشاره شده که همسر پیامبر
ميفرماید« :قالت يا ويلتي أ ألد و أنا عجوز و هذا بعلي
شيخً ا» (هود .)72/جوانی مظهر عشق و پیری دشمن زندگی
و نشاط و عامل حرمان و ناامیدی و موجب به وجود آمدن
هزاران عیب و کاستی در انسان است .آنگاه که دست قضا
بر سر آدمی سیماب نقرهاي ميریزد بیجهت نخواهد بود
که یار از وی دوری ميکند .و آنگاه که شاعر از عشق
ميسرايد اینگونه بیان ميدارد که عشق و محبت ورزیدن
به زنا ِن جوان مختص به دورۀ جوانی است و چنین عشقی
در دورۀ پیری بیهوده و بیارزش است؛ چنانکه در حکایتی
از گلستان ميگوید:
«پیرمردی را گفتند چرا زن نکنی؟ گفت با پیرزنانم
عیشی نباشد .گفتند جوانی بخواه چو مکنت داری گفت
مرا که با پیرزنان الفت نیست پس او را که جوان باشد با من
که پیرم چه دوستی صورت بندد» (سعدي.)139 :1385 ،
تقوا در جوانی

سعدی جوانی را دورهاي کوتاه و سراسر در عیش و لذت
و خوشگذرانی ميداند و اگر جوان در این دوره بتواند از
همۀ لذتها و سرگرمیها دست بردارد و راه تقوا و زهد در
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پیش بگیرد گویی كار بزرگی كرده زیرا راهی را که او پیموده
است دیگر انسانها در دورۀ پیری با توبه کردن به درگاه حق
ميپيمايند در حالی که نادم و پشیمان از گذشتهاي هستند که
با حسرت از گذشتن آن یاد ميکنند .از این رو چنین جوانی
شایستۀ ستایش و تقدیر است .سعدی گوید:
جوا ِن گوشهنشین شیرمرد راه خـداست

که پیر خود نتواند ز گوشهاي برخاست
(همان)834 :

ویژگیهاي دورۀ پیری
کاهش توانایی
او در شعری ویژگیهاي ظاهری دورۀ پیری را که با کاهش
قدرت دید ،کاهش قدرت عضالنی و خمیدگی و کمیِ هوش
همراه است به تصویر ميکشد و همۀ این عالئم ظاهری
بیانگر این است که آدمی به پایان مسیر زندگی خود یعنی
مرگ در حال نزدیک شدن است و او چارهاي جز تحمل و
صبر در برابر این شرایط سخت و دردآور را ندارد تا مرگ او
را در بر گیرد .در واقع پيري ،يكي از دشوارترين فصلهاي
زندگاني و به منزلۀ زمستان عمر است .در دورۀ سالمندي،
زندگي با رنج و عذاب همراه است زيرا از يك سو سستي
به جان و بدن راه مييابد و قواي بدني روز به روز تحليل
ميرود و از سوي ديگر ديوارهاي اميد يكي يكي فرو ميريزد
چنانکه شاعر میگوید:
طبیبـی را حکـایت کرد پیـری
که ميگردد سرم چون آسیابی
نه گوشی ماند فهمم را نـه هوشی
نه دستی ماند جهدم را نه پایی
نه دیـدن مـیتوانـم بـیتأمـل
نه رفتن ميتوانم بیعصـــایی
روا ِن دردمنـدم را بینــدیـش
اگر دستت دهد تدبیر و رایی
و گر دانی که چشمـم را بسازد
بساز از بهر چشمم توتیــایی
ندیدم در جهان چون خاک شیراز
وزین ناسازتر آب و هــوایی
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گـرم پـای سفـر بـودی و رفتار

تحول کردمی زینجا به جایی
حکایت برگرفت آن پیر فرتوت

ز جور دور گیتی ماجـــرایی
طبیب محترم درماند عاجـز

ز دستش تا به گردن در بالیی
بگفتا صبر کن بر درد پیری
که جز مرگش نميبینم دوایی

(همان)874 :

َ
ظم ِم ّني و
این آیه از قرآن کریم
«قال ّ
رب إنّي َو َه َن ال َع ُ
أس شَ ًيبا» (مریم )4/نیز مبیّن سخن مذکور است.
الر ُ
اش َت َع َل ّ
در واقع ضعف بدنی از جمله ویژگیهاي دوران پیری به
شمار ميآيد که سبب از بین رفتن بسیاری از آرزوهای دوران
جوانی میشود.
سرآغاز نیستی
شیخ اجل ورود به دورۀ پیری را سرآغاز نابودی و نیستی
برمیشمرد به طوری که با فرارسيدن این دوره ،ديگر هستی
انسان در این عالم چندان دوام و پایداری ندارد .آنگاه که
ِ
درخت عمر انسان بعد از گذراندن بهارِ
حیات خود وارد
مرحلۀ خزان ميشود آرزو ميکند این مرحلۀ خزان همچنان
باقی بماند ولی به نیستی و عدم نینجامد .وی ميگوید:
دل منه بر جهان که دور بقا
پیر گــر جوان نخواهد شد

ميرود همچو سیل سر در زیر
پیریاش نیــز هم نمــاند دیر

(سعدي)866 :1385 ،

و در جای دیگر ميگوید:

زمان اندیشه و تعقل

سعدی پیری را زمان سخن گفتن و اندیشیدن براساس عقل
و تدبیر ميداند و جهل و نادانی در این دوره را نشانۀ ضعف
و بیخردی انسان به شمار میآورد چراکه عیبهاي جوان
پذیرفته ميشود و توجیه نميشود اما پیری و صد عیب آن
همواره بر زبانها ميگردد .پيري مرحلۀ تكامل معنوي انسان
است .او ميتواند از مزيتهاي پيري ،همچون احساس
پختگي و كمال ،بينيازي علمي و عملي ،صبوري و تحمل
باال ،داشتن فرصت كافي براي سير و سفر و مكاشفۀ دروني،
مجال مناسب براي خودسازي و نزديك شدن به درگاه الهي
بهره گيرد و در مقام مراد و مرشد به ديگران مشورت دهد.
فرد پير ،كولهباري از تجربهها را بر دوش دارد كه ميتواند آن
يافتههاي گرانبها را به رايگان در اختيار جوانان و ميانساالن
بگذارد و اينچنين بر حرمت و عزت خود بيفزايد .بدين
ترتيب ،روزگار پيري ،دوران برداشت محصوالتي است كه
فرد در طول عمر خود در باغ زندگياش كاشته و با خون
دل و عرق جبين آنها را آبياري كرده است .پیر در اشعار
سعدی نشانۀ فردی جهاندیده و تصمیمگیرنده براساس عقل
و تدبیر و دارای علم و ادب و فضیلت است .دلیل اندیشۀ
او را ميتوان چنین بیان کرد که «پیران براساس عقل و ادب
زندگی ميکنند نه به مقتضای جهل جوانی» .او بر این باور
است که جوان مسیر زندگی خود را باید در آیینۀ پیر ببیند
و براساس آن راه زندگاني خود را انتخاب کند .آنجا که
ميگوید:
بشنـــو به ارادت ،سخــنِ پی ِر َک ُهـن
تا کار جهان را تو بدانی ســر و بُــن
خواهی که کسی را نرسد بر تو َسخُ ن
تو خود بنگر آنچه نه نیکوسـت مکن
(همان)884 :

مرد دیگر جوان نخواهـد شد

پیریاش هم بقا نخواهد کرد
چون درخت خزان که زرد شود
کاشکی همچنان بماندی زرد

(همان)854 :

سخندا ِن پرورده پیر کهن

بیندیشد آنگه بگوید سخن

ُشکوه پیری بگذار و علم و فضـل و ادب
کجاستجهلوجوانیوعشقوشیدایی

(همان)31 :

(همان)779 :

بررسی تطبیقی تصویر جوانی و پیری از منظر ابن معتز و سعدی

مراقبت از رفتار
سعدی در اشعار خود بیان ميکند كه چون عمر از چهل
گذشت آدمی بايد از هر عمل ناپسندی که در جوانی انجام
داده دست بکشد و پیوسته مراقب رفتار و گفتار خود باشد
و بکوشد از خطا و اشتباه مصون بماند زیرا فرصتی برای
انسان باقی نمانده است تا در زندگی راه ناصواب در پیش
بگیرد و در واقع دورۀ پیری آخرین ایستگاه زندگی انسان
است .از این رو این دوره ،دورۀ زهد پیشه کردن انسانها
به شمار ميآيد.
روز بازار جوانی پنــج روزی بیش نیســت
نقد را باش ای پسر کآفــت بود تأخیــر را
ای که گفتی دیده از دیــدار بترویان بدوز
هر چه گویی چاره دانم کرد جز تقــدیر را
زهد پیدا کفر پنهــــان بود چندین روزگار
پرده از سر برگرفتیــم آن همه تزویـــر را
سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی
همچنان عذرت بباید خواستـن تقصیــر را
(همان)401 :

و در جای دیگر ميگوید:

اگر در جوانــی زدی دسـت و پای
در ایام پیــری ب ِ ُهــش بـاش و رای
چو دوران عمــر از چهل درگذشت
مزن دست و پا کآبت از سر گذشت
نشاط از من آنگــه رمیــدن گرفت
که شامم سپیــده دمیــدن گـرفت

(همان)366 :

بحث و نتیجهگیری

در پاسخ به پرسشهاي مطرحشده مهمترین نتایج را ميتوان
چنین بیان کرد:
 .1جوانی از دیدگاه دو شاعر به منزلۀ بهار عمر انسان،
بهترین مرحلۀ حیات او ،دوران ق ّوت و قدرت ،شور و نشاط،
عیش و تنعم و عشق به شمار ميآيد .این ویژگیها برای
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آدمی بسیار محبوب بوده است.
 .2پیری که خزان حیات انسان تلقي ميشود از دیدگاه
دو شاعر با ویژگیهایی چون راه تقوا در پیش گرفتن و کنار
گذاشتن مظاهر لهو و لعب و بهرهگیری از تجربههاي گذشته
همراه با افزایش قدرت تدبیر و اندیشیدن بیان شده است.
 .3دو شاعر پیری را به منزلۀ انقطا ِع حیات انسان و مقدمۀ
مرگ و نیستی دانستهاند و چارهاي جز صبر در برابر آن
نميیابند .این مرحله از حیات انسان كه با تغییر وضعیت
ظاهری چون سفید شدن مو و خمیدگی و کاهش قدرت دید
و ...آغاز ميشود و در نهایت به مرگ ميانجامد ،برای آدمی
خوشایند نیست .با اندکی تأمل در اشعار شاعر عربزبان
ميتوان دریافت که او برای بیان تصویرهاي خود از این دو
دوره ،از صنایعی چون تشبیه و مجاز و استعاره و رمز بهره
جسته است و چنین صنایعی در شعر شاعر پارسیگو کمتر
یافت ميشود.
 .4ابن معتز دلیل اصلی پیری خود را حوادثی ميداند که
از دوران کودکی بر او و خانوادهاش وارد آمده ،از این رو در
اشعار خود همواره از روزگار و مصائب آن شکایت ميکند،
حال آنكه در اشعار سعدی نشانهاي از شکایت از روزگار
آنچنانکه شاعر تازی شكوه ميكند وجود ندارد.
یادداشتها
 .1ابوالعباس عبداهلل المعتز فرزند خلیفه المتوکل در سامرا
متولد شد .در سرای خالفت به ناز و نعمت پرورش یافت
و چون به آستان جوانی گام نهاد شیوۀ اپیکوری را برای
زندگی خود برگزید تا آنجا که در کامجويیها به سرحد
فجور رسید و در راه دستیابي به لذايذ ،هر کاری را مباح
شمرد و در طلب امیال نفسانیِ خود از بذل عزت و کرامت
و مال دریغ نورزید و در ورطۀ الابالیگری و نوشخواری
غرقه شد (الفاخوری407 :1388 ،ـ)408
او در اکثر فنون شعر عربی طبعآزمایی کرد از جمله فخر
و غزل و مدح و هجاء و شراب (خمریات) و معاتبات و
وصف شکار (طردیات) و وصف و مراثی و زهد و شیب
و  ...و در همۀ آنها استادی نشان داد (البستانی.)159/3 :
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از میان همۀ صنایع ادبی که به کار ميگيرد مهارت وي
بیشتر در استعاره است و او از جماعت تجدید در ادب
عصر عباسی شمرده ميشود .شعر او از رکاکت الفاظ
به دور است و از انسجام و لطافت و سهولت و صفا
برخوردار است (الفاخوری .)411 :1388 ،ابن معتز در 29
کانون اول سال  908میالدی توسط سپاه مقتدر کشته شد
(همان)408 :؛ از این رو به خلیفۀ «یوم و لیلة» معروف
است .از آثار ابن معتز ميتوان کتابهاي اآلداب (فی
األخالق) ،البدیع ،تباشیر السرور ،فصول التماثیل ،طبقات
الشعراء المحدثین ،اشعار الملوک ،سرقات الشعراء ،الزهر و
الریاض ،مکاتبات اإلخوان بالشعر ،الصید بالجوارح ،الجامع
(فروخ.)378 :1968 ،
بالغناء ،حلی األخبار را نام برد ّ
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