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بررسی تطبيقی مرگ و زندگی در اشعار ابوالعالء معرّی و شوريدۀ شيرازی


 .1محمودرضا توکلی محمدی .6 ،محسن اصغری پهلوان
 .1استاديار زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه قم ،قم ،ايران
 .6کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه قم ،قم ،ايران
(تاري دريافت1317/92/31 :؛ تاري پذيرش)1317/11/19 :

چکيده
مرگ و زندگی همواره از جمله مسائلی بودهاست که انسـان در طـول سـاليان دراز بـه واکـاوی
حقيقت آن پرداخته تا بتواند به فلسفۀ وجودی اين دو امر مهم پیببرد .بـديهی اسـت چنـين مسـئلۀ
مهمی ذهن شاعران را که حساسيت باالتری نسبت به مردم عادی دارند ،درگير نمايد و درسـت بـه
همين سبب ،در ميان شاعران ،برخی موضوع مرگ و زندگی را دستمايۀ آثار خويش قرار دادهاند تا به
اين شيوه ،ديدگاهها و دغدغههای فکری خود را نسبت به آن بيان نمايند .پژوهش حاضر به صورت
تطبيقی و بر اساس مکتب آمريکايی و به شيوۀ توصيفیـ تحليلی به بررسی ديدگاه ابـوالعالء معـرّی
(323ـ 441ق) ،شاعر عربزبان عصر عباسی ،و شوريدۀ شيرازی (1674ـ ،)1349شاعر فارسـیزبـان
عصر قاجار دربارۀ موضوع يادشده پرداختهاست .در اين پژوهش ،پس از اشـارۀ گـذرا بـه زنـدگی دو
شاعر نابينا ،همانندیها و ناهمانندیهای ديدگاه آنان دربارۀ دو مضمون «مرگ» و «زندگی» بررسـی
شدهاست و واکنش اين دو شاعر و نتايج ديدگاه آنان نسبت به اين دو مسئله بيان میشود .يافتههای
پژوهش نشان می دهد که ديدگاه هر دو شاعر نسبت به موضوع مهم «مرگ» و «زندگی» در پـارهای
از موارد با يکديگر تفاوت ريشه ای دارد .شوريدۀ شيرازی زندگی را راهی برای رسـيدن بـه سـعادت
ابدی میداند و از نظر وی ،مرگ شروعی دوباره است ،اما ابوالعالء معرّی در مواجهه با مرگ به علت
وحشت از آن ،زندگی خويش را میبازد و نگاه بدبينانهای نسبت به زندگی دارد!

کليدواژهها:

ادبيات تطبيقی ،مکتب آمريکايی ،زندگی ،مرگ ،ابوالعالء معرّی ،شوريدۀ شيرازی.

(نويسندۀ مسئول) E-mail: mrtavakoly@yahoo.com
E-mail: Asghary1990@gmail.com
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 .1مقدمه
ادبيات تطبيقی در حال حاضر يکی از مهمترين روشهای تحقيق در ادبيـات جهـان بـه
شمار میرود و تحقيقات مربوط به آن را در زبان انگليسی «،»Comparative Literature
در زبان عربی «األدب المقارن» و باألخره در زبان فارسی« ،ادبيـات تطبيقـی» ناميـدهانـد
(ر.ک؛ قزلباش6992 ،م .)39 :.ادبيات تطبيقی به طور خالصه عبارت اسـت از« :بررسـی
ادبيات ملّی و روابط تاريخی آن بـا ادبيـات ملّـتهـای ديگـر ،چگـونگی ايـن ارتبـاط و
تأثيرپذيری آنها از يکديگر و تأثيرگذاری آنها بر يکديگر» (ندا .)19 :1399 ،اين گونـه
مطالعات منحصر به ادبيات نيست و «مطالعۀ تطبيقی ميان اديبان نيـز انجـام مـیگيـرد.
معنای اين سخن آن نيست که بايد رابطۀ شخصی ميان اديبان وجود داشته باشد ،بلکـه
همين که ثابت شود انديشهای از محيطی به محيط ديگر راه يافتهاست و اديبان آنجـا از
آن تقليد کردهاند يا از آن متأثر شدهاند ،کفايت میکند» (همان13 :ـ .)14فرانسـه ،مهـد
ادبيات تطبيقی در معنای علمی آن است .در اين کشور بود کـه نخسـتين بـار بـه سـال
 1969ميالدی ،ويلمن در سخنرانیهای خود اصطالح ادبيات تطبيقی را بهکار برد .البتـه
محققان برآنند که آن ادبيات تطبيقی که ويلمن و معاصران او از آن سـخن مـیگفتنـد،
« شيوه و روش علمی مشخص و معينـی نداشـت و در واقـع ،فقـط نـوعی مقايسـه بـين
شاعران ممالک مختلف بود» (زرينکوب .)191 :1374 ،اکنون ادبيات تطبيقی ،محـدودۀ
بسيار گستردهای از مباحث تطبيقی را بـه خـود اختصـاص دادهاسـت و جـدای از بحـث
تأثيرگذاری و تأثيرپذيری ،به مباحثی چون رابطۀ مخاطب بـا اثـر ادبـی ،تـأثير محـيط و
زيرساختهای سياسی و اجتماعی بر ادبيات ،رابطۀ ادبيـات و هنـر ،مبحـث دريافـت و...
ناظر است.

 .6بيان مسئله
دو موضوع مرگ و زندگی از جمله مضامين مهمی هستند که هر شـاعری بـا توجـه بـه
انديشهها و اعتقادات خود به آن مینگرد ،همۀ شاعران به فانی بـودن زنـدگی دنيـايی و
پايان آن با مرگ اعتقاد دارند ،اما شايد نگرش آنان به نحـوۀ زيسـتن ،مـرگ و جاودانـه
ماندن انسان در جهان ديگر با توجه به جهانبينی و ايدئولوژی آنها متفـاوت باشـد .دو
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شاعر نابينای ايرانی و عرب ،يعنی شوريدۀ شيرازی و ابوالعالء معرّی کـه در عصـر خـود
شهرت درخور توجهی داشتند و از جمله عالمان و دانشـمندان زمانـۀ خـويش بـه شـمار
میرفتند ،به بررسی دو مفهوم مرگ و زندگی و مسائل مربوط با آن در سـرودههايشـان
پرداختهاند ،به طوری که در اشعار شوريدۀ شيرازی ،بيتهايی در ماهيت جهان و زنـدگی
و نيز حتمی بودن مرگ يافت میشود .شاعر نابينای عرب ابوالعالء معـرّی نيـز نگرشـی
ويژه به مرگ دارد ،به گونهای کـه در آثـار شـعری وی ،بـهويـژه در «لزوميـات» شـاهد
انديشههای ناب او دربارۀ مرگ و زندگی هستيم:
«مذاهب فطری بیهمانندی که نصيب معرّی شده بود و علوم بسياری کـه
به نيروی جديت و تالش آموخته بود ،باعث شد تا چندين کتاب و رساله از نظم
و نثر پديد آورد و در بسياری از موضوعات ادب ،لغـت ،فلسـفه ،ديـن و اجتمـاع
سخن بگويد ،بهويژه در سقطالزنّد ،لزوميات و رسالة الغفران که رسالهای فلسفی
است» (الفاخوری.)991 :1374 ،

دشواريی که در آثار معرّی وجود دارد متناقضگويی اوست ،بدين سـبب اغلـب سـير
طبيعی دگرگونی رأی و انديشۀ شاعر به نقيضهانديشی و متناقضگويی تعبير شـدهاسـت
(ر.ک؛ فروخ .)19 :1346 ،مهمترين پرسشهايی که در زمينۀ تطبيق ديدگاه اين دو شاعر
دربارۀ مرگ و زندگی مطرح میشود ،به صورت زير بيان میگردد:
 .1چه عواملی باعث پرداختن دو شـاعر بـه موضـوع مـرگ و زنـدگی در اشعارشـان
شدهاست؟
 .6مهمترين مضامين مرگ و زندگی در اشعار دو شاعر کدامند؟
 .3همانندیها و ناهمانندیهای اشعار دو شاعر در موضوع مرگ و زندگی کدامند؟

 .3پيشينۀ پژوهش
دربارۀ شوريدۀ شيرازی و ابوالعالء معرّی تاکنون پژوهش مسـتقلی بـه صـورت تطبيقـی
انجام نگرفتهاست و يا حتّی مقالهای که به صورت مسـتقل بـه زنـدگانی و آثـار شـعری
شوريدۀ شيرازی پرداخته باشد ،تاکنون نوشته نشـدهاسـت ،امـا دربـارۀ ابـوالعالء معـرّی
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مقاالت بسياری به رشتۀ تحرير درآمدهاست که به بررسی تطبيقی مضامين شـعری ايـن
شاعر با شعرای ديگر پرداختهاند:
ـ ميرقادری و غالمی در مقالۀ «بررسی تطبيقی سيمای دنيـا در شـعر ناصرخسـرو و
ابوالعالء» ،نوع جهتگيری و واکنش اين دو شاعر را در مواجهه با دنيا و مظاهر آن بيـان
کردهاند (ر.ک؛ ميرقادری و غالمی697 :1399 ،ـ.)632
ـ مسبوق و فرزبود نيز در مقالۀ «جبر و اختيار در لزوميات ابوالعالء معرّی» کوشيدهاند
تا افکار و انديشههای وی را پيرامون هستی ،قضا و قدر ،و سرنوشت آدمی بررسی نمايند
(ر.ک؛ مسبوق و فرزبود193 :1319 ،ـ.)171
ـ ممتحن و رجبی در مقالۀ «نوسـتالژی فلسـفی در اشـعار ابـوالعالء معـرّی و عطـار
نيشابوری» ،مسئلۀ غم مرگ و فناناپذيری و نيز نگاه بدبينانـۀ ايـن دو شـاعر را بررسـی
کردهاند و به اين نتيجه رسيدهاند که معرّی و عطار با غنيمت شمردن فرصت در تـالش
هستند نهايت استفاده را از زندگی ببرند و به شادی و خوشباشـی بپردازنـد تـا انـدکی از
تلخی ياد مرگ را بکاهند (ر.ک؛ ممتحن و رجبی121 :1311 ،ـ.)179
از آنجا که علیرغم جستجوهای صورتگرفته ،هـيچ پژوهشـی يافـت نشـد کـه بـه
صورت مستقل به بررسی مسئلۀ مرگ و زندگی و تطبيق آن در آثـار معـرّی و شـوريده
بپردازد ،نويسندگان بر آن شدند تا با نگارش پژوهش حاضر ،از يک طرف خالء موجود در
اين زمينه را پُر نمايند و از طرف ديگر ،زمينهساز انجام پژوهشهای بعدی در اين گستره
باشند .لزوم اين امر ،با توجه به نبودِ انجام پژوهشی تطبيقی ميان اين دو شاعر ،بـيش از
پيش رخ مینمايد.

 .4ضرورت و اهميت پژوهش
نويسندگان پژوهش حاضر معتقدند که با توجه به اهميت مباحث تطبيقی فارسی و عربی
و نبودِ پژوهشی مستقل و تطبيقی ميان اين دو شاعر ،اين پژوهش میتوانـد بـه عنـوان
نخستين گام ،راه را برای انجام پژوهشهای بيشتر در اين زمينه فراهم نمايد .همچنـين،
نگارندگان برآنند تا نگرش دو شخص نابينا را به مسائل پيرامونی ،بهويژه بـه دو مسـئلۀ
مهم مرگ و زندگی بررسی کنند.
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 .9روش پژوهش
پژوهش پيش رو بر بنيان مکتب آمريکـايی ادبيـات تطبيقـی اسـتوار اسـت .مکتـب
آمريکايی نسبت به مکاتب ديگر دامنۀ گستردهتری دارد .جهتگيری مدرسۀ آمريکايی در
بررسی تطبيقی بر پايۀ خود ادب استوار است و بر اين اساس ،مرزهای قـومی و ملّـی را
پشت سر میگذارد و با نوع ادبيات سروکار دارد ،نه با زبان خاص (ر.ک؛ علوش1197 ،م:.
14ـ .)19پيشگامان مدرسۀ آمريکايی ادبيات تطبيقی معتقـد بودنـد کـه تطبيـق بايـد از
محدودۀ ادبيات فراتر رود و هنرها و فنون ديگر را نيز در بر گيرد ،همچنـان کـه اعتقـاد
داشتند دستاوردهای بشر يک کُلّ است که قابليت تفکيک و جدا شدن را ندارد .ازاينرو،
بين تحقيقات تطبيقی و بقيۀ فنون و علوم ارتباط برقرار نمودنـد (ر.ک؛ خضـری:1397 ،
 .)69روش پژوهش حاضر بر مبنای شيوۀ تحليلیـ توصيفی بـا رويکـرد تطبيقـی اسـت؛
بدين معنا که پس از کنکاش مضامين شعری هر دو شاعر در زمينۀ مرگ و زنـدگی ،بـه
مقايسۀ مضامين مشترک آنان با يکديگر میپردازد تا هماننـدی و ناهماننـدی موجـود را
مشخص نمايد.

 .2بحث و بررسی
پيش از پرداختن به بررسی مضامين مشترک در شعر ابوالعالء معرّی و شوريدۀ شـيرازی،
آشنايی با زندگی دو شاعر برای درک بهتر جهانبينی و نوع نگـرش آنهـا بـه مـرگ و
زندگی و نيز امور تأثيرگذار بر اين نوع نگرش ،ضروری مینمايد.

2ـ .1أبوالعالء معرّی
او احمدبن عبداهللابن سليمان تنوخی (نسبت به تنوخ ،يکی از قبيلههای يمـن) اسـت .در
معرّه به دنيا آمد ( 323ق .و هنگامیکه به سنّ چهارسالگی رسيد ،بـه آبلـه دچـار شـد و
چشمانش را از دست داد (ر.ک؛ الزيات .)347 :1373 ،بعدها از او شنيدند که گفتـه بـود:
«من خداوند را به نابينايی خود سپاسگزارم ،همچنان که ديگران بر بينايی خود» (حموی،
1113م .)169 :.با وجود نابينايی ،از همان کودکی به فراگيری دانش مشغول شد و انـواع
علوم ادبی ،بهويژه نحو و لغت را پيش پدر خود و جمعی ديگر از علمـای معـرّه ،حلـب و
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بالد مجاور فراگرفت .در هوش و حافظه تا آنجا پيش رفته بود که در پـانزدهسـالگی بـه
شعر گفتن پرداخت (ر.ک؛ حسين .)7 :1344 ،وی به کتابخانههای مختلفی سرکشيد و با
فلسفه و علوم دينی آشنايی داشت .در سال  319هجری قمری عازم بغداد شد و پـس از
يک سال و شش ماه که در بغداد بود ،به علت شنيدن خبر بيماری مادرش ،عـازم معـره
شد ،اما هنوز در راه بود که مادر ديده از جهان فروبسـت .مـرگ مـادر چنـان از زنـدگی
بيزارش کرد که به زهد گراييد و خود را «زندانی دو زندان» ناميد :زندان خانـه و کـوری.
گاهی نيز خود را زندانی سه زندان میخواند :زندان خانه ،زندان کـوری و زنـدانی شـدن
روحش در قالب خبيث تن (ر.ک؛ الفاخوری991 :1374 ،ـ .)996وی در اين زمينه اينگونه
سرودهاست:
فَــال تَســأَلْ عَــنِ الخَبَــرِ النَّبِيــثِ
«أرَانی فِـی الثّالثَـة مِـن سُـجُونِی
وَکَوْنِ النَّفْس ِفِی الجَسَدِ الخَبِيـثِ»
لِفَقْــدِی نَــاظِرِی وَلُــزُوم َِبيْتِـ ـی
(نصار1116 ،م ،.ج .)617 :1
يعنی« :خودم را اسير سه زندان میبينم ،بنابراين ،ازاينرويداد نامبارک و پليد سؤال مکن.
علت آن (سه زندان) از دست دادن چشم ،عزلـت و گوشـهنشـينی و قـرار داشـتن جـان در
جسمی ناپاک است».

مدت اين انزوا 41 ،سال به طول انجاميد و در اين مدت 99 ،کتـاب و رسـاله نوشـت
(ر.ک؛ آيتی .)7 :1347 ،دوران زندگی ابوالعالء در شرق و غرب ،دوران بیثباتی سياسی و
اجتماعی بود و روزگار بيماریهای دينی و اخالقی به حساب میآمـد و ايـن حقـايق در
اشعارش جلوهگر است (ر.ک؛ امينـی .)17 :1399 ،ابـوالعالء خـود را از خـوردن گوشـت،
تخممر و عسل محروم کرده بود و از مال و زيبايی دنيا کنار کشـيده بـود و از ازدواج و
فرزندآوری بيزار بود و ديگران را بهتنهايی و مجرد زيستن دعوت میکرد .او وصيت کرد
که بر سَرِ قبرش اين جمله را حک کنند:
«هَــــذَا جنَــــاهُ أبِــــی عَلَــــی

وَ مَــ ـا جَنَيــ ـتُ عَلَــ ـی أحَــ ـدٍ»
(ر.ک؛ المعرّی1197 ،م.)9 :.
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يعنی « :اين گناهی بود که پدرم در حق من روا داشت ،اما من در حق کسی جنـايتی
نکردم!».

2ـ .6شوريدۀ شيرازی
محمدتقی ،پسر عباس شيرازی متخلص به شـوريده در سـال  1674هجـری قمـری در
شيراز متولد شد (ر.ک؛ حقيقت .)319 :1329 ،او در هفتسالگی به سبب ابتال به بيماری
آبله از هر دو چشم نابينا شد (ر.ک؛ مرسلوند ،1374 ،ج  ،)131 :4در نُـهسـالگی پـدرش
درگذشت و دايی وی سرپرستی او را بر عهده گرفت و در سال  1699قمری او را با خود
به حج برد .در بازگشت از زيارت کعبه بود که به موسيقی روی آورد (ر.ک؛ سـيدجوادی،
 ،1393ج  )79 :19و در مدتی کوتاه ،در شعر و شاعری نيز بلندآوازه شد و اشعارش بر سَرِ
زبــانهــا افتــاد (ر.ک؛ حقيقــت .)319 :1329 ،شــوريده در ســال  1311قمــری همــراه
حسينقلیخان مافی نظامالسلطنه از شيراز به تهران آمد و در نزد علـیاصـغرخان اتابـک
تقرب يافت .او به ناصرالدّينشاه و پسرش معرفی شد و در مدح آن دو شعر سرود (ر.ک؛
مرسلوند ،1374 ،ج  )131 :4و لقب «مجدالشّعراء» و بعد از مدتی« ،فصيحالملک» گرفت و
در زمان مظفرالدّينشاه قاجار ،دولت قريۀ بورنجان از قرای کوهمرۀ فارس را بـه عنـوان
سيورغال به او واگذار نمودند (ر.ک؛ شيرازی .)693 :1379 ،گاهی روضهخـوانی و گـاهی
شاعری مینمود و به واسطۀ نداشتن چشم ظاهر ،بيشتر در خانۀ بزرگان به روضهخـوانی
میرفت (ر.ک؛ بيگی ،1329 ،ج  .)972 ،6در بديهه ،مطايبه و طنز دستی قوی داشـت و
به گويش شيرازی نيز اشعاری دلپـذير دارد (ر.ک؛ رامـين ،1391 ،ج  .)232 :19در سـال
 1363هجری و در چهل سـالگی ،تأهـل اختيـار کـرد .همسـرش از دختـران شـاهزاده
محبعلیميرزا ،از نوادگان شي الملوک ،پسر فتحعلـیشـاه قاجـار و خـود ،زنـی فاضـله و
ادبدوست بود (ر.ک؛ شعاع شيرازی .)699 :1399 ،در اواخر عمر ،تامات تکيۀ سعدی به
او محول شد .سرانجام ،در پنجشنبه ،ششم ربيعالثانی سـال  1349قمـری ،برابـر بـا 61
مهرماه  1399شمسی ،در سن هفتادويکسالگی درگذشت و در جوار قبر سعدی مـدفون
شد (ر.ک؛ شيرازی.)693 :1379 ،
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2ـ . 3بررسی مرگ و زندگی در اشعار ابوالعالء معرّی و شوريدۀ شيرازی
هر انسانی در اطراف خويش شاهد اتفاقات گوناگونی است .اين حوادث حاکی از تغييـر و
تحوالتی است که تحت تأثير عوامل گوناگونی به وجود میآيند؛ از جملـۀ ايـن حـوادث،
پديدۀ مرگ و زندگی است که در تقابل با يکديگرند .انسان يگانهموجودی است کـه بـه
مقولۀ مرگ و زندگی واقف است .وحشت از مرگ و کوتاهی عمر يکـی از دغدغـههـای
بشر در طول تاري بوده که البته با توجه به نگرش انسـان بـه زنـدگی و جهـانبينـی و
اعتقادات وی ،نوع برخورد او با اين مسئله نيز متفاوت بودهاست.
مرگ در منطق قرآنی به معنای فنا و نابودی نيست ،بلکه يک امر وجودی و گـذر از
جهانی به جهان ديگر است .ازاينرو ،بسياری از آيات قرآن از مـرگ بـه «تـوفّی» تعبيـر
کردهاند که به معنای بازگرفتن و دريافت روح از تـن اسـت .خداونـد در بيـان ايـن امـر
میفرمايد :الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوةَ :خداوندی که مرگ و زندگی را آفريد( الملـک.)6/
در اينجا ،خداوند مرگ را همانند زندگی ،يکی از آفريدههای خويش بيان میدارد ،چـون
اگر مرگ امری عدمی بود ،مخلوق و آفريده به شمار نمیآمد و از مخلوقات هيچ گاه جز
به «امور وجودی» تعلق نمیگرفت .خداوند میفرمايد :وَلَئِنْ مُتُّمْ أوْ قُتِلْتُمْ لَإلَی اهللاِ تُحْشَرُونَ:
اگر بميريد و يا کشته شويد ،به سوی خدا بـازمیگرديـد( آل عمـران .)199 /پـژوهش
حاضر بر آن است تا با توجه به ويژگیهايی همچون نابينايی و موقعيت مکانی و زمـانی
زندگی دو شاعر ،نوع ديدگاه و نحوۀ نگرش آنان بـه دو موضـوع مـرگ و زنـدگی را در
اشعارشان بررسی کند.

2ـ3ـ .1زندگی
نگرش ب ه زندگی در نزد هر شاعر با توجه به عوامل تأثيرگذار درونی و بيرونی بر شـاعر،
متفاوت است .اين امر بهوضوح در نزد معرّی و شوريده نيز مشخص است .در ميان ايـن
تفاوتهای ماهيتی ،شباهتهايی نيز به چشم میخورد که به سبب همانندیهای موجود
ميان دو شاعر در برخی زمينههای فـردی و اجتمـاعی بـه وجـود آمـدهاسـت .مضـامين
مشترکی که دو شاعر در مبحث زندگی به آن پرداختـهانـد ،در ايـن قسـمت بـه چـالش
کشيده شدهاست.
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2ـ3ـ1ـ .1ناپايداری زندگی انسان
هيچ مخلوقی از آفريدههای خداوند از مرگ و نابودی در امان نيسـت و جـاودانگی تنهـا
مخصوص خداوند قادری است که اين همه زيبايی را به تصـوير کشـيدهاسـت تـا خِـرَد
دانايان را در برابر آن به تفکری عميق فروبرد .ابوالعالء اعتقاد خـود بـه ايـن موضـوع را
چنين بيان میدارد:
وَيَبقَـــی الزَّمَـــانُ عَلَـــی مَـــا تَـ ـرَی»
«نَـــــزُولُ کَمَـــــا زَالَ أَجْـــــدَادُنَا
(حسين و اآلبياری ،بیتا ،ج .)669 :1
يعنی« :ما همچون اجداد خود از ميان میرويم و روزگار را همـان گونـه کـه ديـدی ،بـاقی
میماند».

در واقع ،نگرش ابوالعالء به مرگ با نوعی نااميدی و بدبينی به آينـده همـراه اسـت.
شوري دۀ شيرازی به پايان زندگانی انسان در اين جهان اذعان دارد و با لحنی خاص زبان
به شِکوه میگشايد و دليل بیتابی دنيا را در از ميان بردن وی میداند:
«ای فلـک آخـــر نـه خود شـــکار توأم من
اين همه بر قتل مـن بـر شـتاب چـه داری؟»
(شوريدۀ شيرازی ،1399 ،ج .)471 :1
شوريده با آنکه معتقد است هيچ موجودی در دنيا زندگی جاودانه نخواهد داشت ،امـا
به خداوند اميدی بس فراوان دارد؛ زيرا میداند خداوند در همه حال يار و ياور اوست:
به گيتی نی گدايیها بهجا مانده نه شاهیهـا
تن اَرچه کاستم تا جمع کردم خـرمن دانـش
ترا در سايۀ خود گر پناهی مـی دهـد يـزدان

نه اين فرمانروايی ها نه اين فريـادخواهیهـا
پَرِ کاهی مرا حاصل نشد زين خويشکاهیها
تو ای شوريده هرگز غم مدار از بی پناهیها»
(همان.)122 :

ابوالعالء و شوريده به ناپايداری زندگی انسان در اشعار خود اشاره کردهانـد .ابـوالعالء
معرّی معتقد است هيچ بخشی از کائنات جهان از نـابودی در امـان نيسـت و سـرانجام،
نيستی جهان را فرامیگيرد ،ولی شوريده با اينکه میداند زندگی انسان روزی بـه پايـان
خواهد رسيد ،از روزگار به سبب شتاب در از ميان بردن وی زبان به شِکوه میگشـايد تـا
شايد فرصتی هرچند اندک برای زندگی يابد .در برخی مواقع ،شوريده برخالف ابـوالعالء
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که بسيار نااميد از زندگانی خويش است ،کمی به زندگی در دنيای فانی اميد دارد ،با اين
تفکر که در دنيايی ديگر ،زندگی بهتر و سعادتی وصفناشدنی در انتظار اوست و در ايـن
جهان فانی ،اگر در سايۀ حمايتهای خداوند باشد ،از غمهای وی کاسته میشود.

2ـ3ـ1ـ .6رنج زندگی
شاعران احساس عاطفی قویتری نسبت به اطرافيان خود دارند و هر يک بـه نـوعی در
اشعار خود به ناماليمتهای زندگی اشاره میکنند .برخی از آنـان نسـبت بـه سـختیهـا
حساس هستند و برخی ترجيح میدهند که به ناماليمتهای زندگی توجهی نکنند و خود
آنان نيز با گذر ايام همراه شوند؛ زيرا معتقدند توانايی کاستن يـا از بـين بـردن دردهـا و
رنجها را ندارند .ابوالعالء معرّی زندگی را سراسر رنج میبيند و آرزوی مرگ مـیکنـد .از
نظر او ،همۀ انسانها تالش میکنند امور مادّی خويش را بهبود بخشند:
فَلَيْـــ ـتَ بَعِيـــ ـدُ حِمَـــــامٍ دَنَـــــا
«حَيَــــاة عَنَــــاءم وَمَــــوتم عَنَــــی
وَمَــلْءَ الخَمِــيصِ وَ بُــرْءَ الضــنَی»
يُحَــاوِلُ مَــن عَــاشَ سَــتْرَ القَمِــيصِ
(حسين و اآلبياری ،بیتا ،ج 661 :1و .)631

يعنی« :زندگی رنج و سختی ،و مرگ پيشـامد و حادثـهای اسـت .پـس ای کـاش دوریِ مـرگ
نزديک گردد!
هر کسی زنده است ،تالش میکند تا پيراهن بپوشد و شکم خـالی را پُـر کنـد و بيمـاری و
ضعف را بهبود بخشد».

اين شاعر عربزبان هنگامیکه میبيند همه خود را در سـختی و تنگناهـای زنـدگی
دنيايی قرار میدهند و به رفاه کامل خود میانديشـند و بـا ولعـی خـاص بـه دنبـال آن
هستند ،آرزوی مرگ میکند .بنابراين ،خوشا مرگ که انسان را از اين رنج و عذاب نجات
دهد (ر.ک؛ حاوی1191 ،م .)91 :.ابوالعالء در بيت ديگری انسان را به بردبـاری در برابـر
ناماليمات زندگی و تحمل ناگواریها دعوت میکند؛ زيرا میدانـد اگـر انسـان در برابـر
مشکالت بیتابی کند ،هرگز نخواهد توانست بر مشکالت موجود پيروز گردد:
وَعِــشْ ذَا وَقَــارٍ کَــأَنْ لَــمْ تُهَــجْ»
«وَإنْ هَاجَــکَ الــدَّهْرُ فَاصْــبِرْ لَــهُ
(نصار ،1116 ،ج .)331 :1
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يعنی« :و اگر روزگار تو را برآشفت و پريشان کرد ،آن را تحمل کـن و باوقـار زنـدگی کـن؛
گويا آشفته و پريشان نگشتهای».

شوريده به مخاطب خويش توصيه میکند که کمتر به غـمهـا و رنـجهـای خـويش
بينديشد و همواره از افکاری که باعث آشفتگی حال او میشود ،دوری نمايد و به دنبـال
فراهم نمودن آسايش و راحتی خويش باشد:
لختــی از گــردش ايــام بياســا يعنــی»
«کَمِ غم گير و بياسای لبی بر لب جام
(شوريدۀ شيرازی ،1399 ،ج .)296 :1
هر دو شاعر بر اين باورند که انسان در دنيايی از رنجها و مصيبتها به سر مـیبـرد.
شوريدۀ شيرازی معتقد است انسان نبايد بيش از اين خود را نگران گذر ايـام و از دسـت
دادن فرصتها ببيند؛ زيرا با غم ،اندوه و گوشهنشينی کاری به سامان نمیرسد .در واقع،
تکبيت شوريده ،جهان بينی او را دربارۀ زندگی و چگونه زنـدگی کـردن کـامالً توضـيح
می دهد .ابوالعالء هم که نظارهگر درد و رنج زندگی است ،با از دست دادن اميد خـويش،
زندگی را جز بيهودگی و وقتگذرانی چيز ديگری نمیيابد و بـرای تسـکين آالم درونـی
خويش و حوادثی چون مرگ مادر ،مجبور به گوشهنشينی و پرداختن به زهد میشود تـا
شايد مرهمی بر غمهای وی باشد.

2ـ3ـ1ـ .3بیاعتمادی به دنيا
دنيا هميشه با کارهای خويش به فريب انسانهای سادهدلی میپردازد که با نگريستن بر
زيبايیهايش ،شيفته و فريفتۀ آن می شوند و در تالش هستند تا عمری بس دراز يابند و
از تمام نعمتهای موجود در آن نهايت استفاده را ببرند .ابوالعالء توصيه میکنـد کـه در
هيچ يک از امور با دنيا مشورت نکنيم؛ زيرا اميدی بـه نصـيحتهـا ،راه و روشهـای او
نيست و انسان را به بيراهه میکشاند:
فَإنْ أوشَکَ اإلِنسَـانُ قَالَـتْ لَـهُ مَهْـالً
«تُخَالِفُنَا الـدُّنيَا عَلَـی السَّـخْطِ وَالرَّضَـا
فَلَيْسَ ـتْ لِخَيْ ـرٍ أنْ يُظَ ـنَّ بِهَــا أهْ ـالً»
فَـــالَ تَأمُـــلِ األيَّـــامَ لِلْخَيْـــرِ مَـــرَّةً
(نصار1116 ،م ،.ج .)439 :6
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يعنی؛ «دنيا در رضايت و نارضايتی با ما مخالفت میکند و اگـر انسـان عجلـه کنـد ،بـه او
میگويد :صبر کن.
حتّی يک بار هم اميدی به خير و خوشی از روزگار نداشته باش؛ زيرا خيری در ايـن نيسـت
که به آن گمان خير برده شود».
ابوالعالء همواره توصيه میکند که در هر حال دنيا را رهـا کنـيم و بـه آن اعتمـادی

نداشته باشيم ،هرچند گمان کنيم سعادت ما در اعتماد به آن است:
وَلَـــوْ أنَّ کُـــلَّ الطَّالِعَـــاتِ سُـــعُودم»
«إذَا کَانَـ ـتِ الـ ـدُّنيَا کَـ ـذَاکَ فَخَلهَـــا
(همان.)314 :
يعنی« :اگر دنيا اين است ،پس آن را رها کن ،هرچند تمام طالع تو سعد باشد».
شوريده نيز همچون معرّی انسان را به رويگردانی از دنيا دعوت میکنـد؛ زيـرا تمـام
وعدههای آن از روی دشمنی است و دنيا به قيام عليه مردم آزادانديش برخاسته است:
فلک غنايش عناست ،جهان و دادش عنـاد
«زين فلک و زين جهان دال مجوی اعتماد
نيست به ساز حرام ،نيست به وفـق مـراد»
گــردش گيتــی خصــوص ،مــردم آزاده را
(شوريدۀ شيرازی ،1399 ،ج .)496 :6
شاعر فارسیزبان بحث جايگاه واالی انسان در دنيا و ثروت او را بيان میکنـد و بـه
انسان توصيه مینمايد که دنيا با ثروتهای فراوان نيز هرگز رام انسان نخواهد شد:
کــان بــدلگام رام نگــردد بــه زر و زور»
«از توسن فلک مشو ايمن به مال و جـاه
(همان.)46 :
ابوالعالء همواره انسان را به کنارهگيری از دنيا فرا میخواند .وی معتقد است که حتّی
اگر دنيا خواهان جدايی از انسان باشد ،اين انسان است که بـه سـوی دنيـا مـیشـتابد و
همچون معبودی وی را میپرستد! شوريده نيز با دعوت به مطالعۀ تاري و نگاه کردن به
سرگذشت انسانهای پيشين و حوادثی که رخ داده ،مـردم را از اعتمـاد بـه دنيـا کـه بـا
ظاهری زيبا آنان را فريب میدهد ،بازمیدارد.
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2ـ3ـ1ـ .4بدشگونی دنيا و دشمنی آن با انسان
گاهی آدمی در زندگی با مشکالتی مواجه میشود که حاصل بیتدبيری خودِ اوست ،امـا
انسان اين واقعيت روشن را نمیپذيرد و به دنبال عاملی است تا آن را دليل اصلی تمـام
بدبختیهای خويش به ديگران بشناساند .ابوالعالء معرّی دنيا را نشانه مـیگيـرد و آن را
جز بدسگالی و بديُمنی چيز ديگری نمیداند:
فَمَــا فِــی زَمَــانٍ أنْــتَ فِيــهِ سُــعُودُ»
«أَالَ إنَّمَـــا الـــدُّنيَا نُحُـــوسم لِأَهْلِهَـــا
(نصار1116 ،م ،.ج .)312 :1
يعنی؛ « آگاه باش که دنيا برای ساکنان آن شوم و بديُمن است و هيچ زمانی در آن برای تـو
خوشبختی و سعادتی وجود ندارد».

«دُنْيَـ ـاکَ دَارُ شَـ ـرُورٍ الَسُـ ـرُورَ بِهَـــا

وَلَيْسَ يَدْرِی أخُوهَـا کَيْـفَ يَحتَـرِسُ»
(المعرّی1416 ،ق ،.ج .)941 :1

يعنی« :دنيای تو کانون بدبختیهاست و شادی در آن نيست .دوسـتدار دنيـا نمـیدانـد کـه
چگونه بايد خود را از آن حفظ کند».

شوريدۀ شيرازی همچون ابوالعالء زبان به شکايت میگشايد و وجـود خـويش را بـه
گونهای جلوه میدهد که گويی شقیترين انسانهاست و دنيا با او سَرِ ناسازگاری دارد:
بر آن سر است هم اول که پای من شکند
«به دست چرخ اگر سنگی اوفتد بـه مَثَـل
نخست بر سَرِ سقف سـرای مـن شـکند»
پُر از شراره خُمی گر شکست خواهد دهـر
(شوريدۀ شيرازی ،1399 ،ج .)996 :1
نظر هر دوی آنان در نامبارک بودن دنيا و حوادث آن با يکديگر مطابقت دارد .به طور
کلّی ،ابوالعالء وجود چيزی به نام سعادت و خوشبختی را در دنيا انکار میکند و شـوريده
بر اين باور است که تمام بدبختیها ابتدا دامنگير او مـیشـود و خـود او مـورد اصـابت
اهداف شوم دنيا قرار میگيرد.
گاهی بر اثر اتفاقات گوناگون يا به داليلی متعدد بـرای انسـان ،دشـمنانی بـهوجـود
میآيد که آدمی راه رهايی از آنها را نمیيابد .بـرای دو شـاعر مـا نيـز چنـين اتفاقـاتی
افتادهاست ،اما چارهای جز بيان دردهای آن در شعر خود ندارند .ابوالعالء معتقد است کـه
اين دشمن در ميان تمام موجودات عالم ،حتّی انسانها مشترک است:
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قَــــدْ فَاضَــــتِ الــــدُّنيَا بِأدنَاسِــــهَا
وَکُــــلُّ حَــــیٍّ فَوقَهَـــــا ظَــــالِمم

عَلَــــــی بَرَايَاهَــــــا وَأجْنَاسِــــــهَا
وَمَـــا بِهَـــا أَظْلَـــمُ مِـــنْ نَاسِـــهَا»
(المعرّی1121 ،م ،.ج .)97 :1

يعنی« :دنيا پليدیهايش را بر سَرِ موجودات خود از آدميان و حيوانات ريختهاست.
هر موجود زندهای در دنيا ستمکار است ،اما هيچ يک ستمکارتر از آدميانش نيست».

شوريدۀ شيرازی بر اين باور است که دنيا از همان روز اولی کـه وی پـای در جهـان
نهاده ،به کينهتوزی و دشمنی با او پرداخته است:
اين چرخ تيره دشمن من شد چه شد که شد

گردون شرر بجز مَنِ من زد ،زد از چه رو

خصم دو چشم روشن من شد چه شد که شد
هجران خزان گلشن من شد چه شد که شد»

(شوريدۀ شيرازی ،1399 ،ج .)699 :1
شعر ابوالعالء معرّی به اين نکته اشاره دارد که پليدی نه تنها آدميان ،بلکه موجودات
را نيز دربرمیگيرد و در اين ميان ،بيشترين موجوداتی که تحت تأثير آن قرار مـیگيـرد،
انسانها هستند .اين ناگواریها و پليدیها جزء ذات ،سرشت و طبيعت او میشوند و تنها
عامل نفوذ آن به درون انسان فقط دنياست .اين دنياست که عامل تمـام بـدبختیهـای
انسان میشود .شوريده نيز همچون شاعر عربزبان عصر عباسی ،به اين جهـان خـاکی
چون دشمنی مینگرد که قصد سـتيز بـا وی را دارد و دنيـا را تـاريکی و ظلمتـی بـيش
نمیبيند.

2ـ3ـ .6مرگ
2ـ3ـ6ـ .1عدم رهايی از مرگ
مرگ تنها دردی است که دارويی برای رهايی از آن نيست و بهناچار همه از اين دنيـای
فانی رخت خواهند بست .شوريده و ابوالعالء نيز خود را در برابر اين مسـئله مـیبيننـد و
احساس خود را با شيوههای مختلف بيانی نسبت به آن ابراز مـیکننـد ،بـه طـوری کـه
ابوالعالء حتّی اعضای بدن خود و چه بسا احساسات ،عواطـف و افکـار خـود را در مـرگ
خويش مقصر میداند و اين نهايت بدبينی است:
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«أفْضَــلُ مَــا فِــی الــنَّفْسِ يَغْتَالُهَــا

فَنَسْـــــتَعِيذُ اهللاَ مِـــــنْ جُنْـــــدِهِ»
(المعرّی1197 ،م.)62 :.

يعنی« :نعمتها يی که خدا آن را مايۀ آرامش قرار داده ،چه بسا آدمی را به نابودی میکشاند
و جان آدمی را در معرض خطر نابودی قرار میدهد ،پس بـه خـدا از لشـکرش پنـاه مـیبـريم
(منظور از لشکر خدا ،همۀ عوامل نابودکننده است که در نَفْـس و تـن و خـارج از وجـود آدمـی
است).

شوريده درمان تمام بيماریها (جز مرگ) را شرابی میداند که تمام آنهـا را از جـان
آدمی دفع میکند ،اما برای التيام و رهايی انسان از مرگ دارويی نمیيابـد ،سَـرِ تسـليم
فرود میآورد و به اعتقاد وی ،حتّی قدرتمندترين افراد جهان نيـز يـارای مقابلـه بـا او را
ندارند:
هــر دوايــی نَبُــوَد دافــع هــر رنجــوری
«بجز از باده که او داروی هر رنجوريست
کی رهی تو بدين بـیزری و بـیزوری»
آن زر و زور سکندر چو زِ مرگش نرهاند
(شوريدۀ شيرازی ،1399 ،ج .)216 :1
هر دو شاعر معتقدند همۀ افراد در برابر مرگ يکسان هستند و بهناچار راه گريـزی از
آن نيست .هر نعمتی که در اطراف ماست ،به گونهای در فرارسيدن زمان مرگ و رخـت
بر بستن از اين دنيا نقش دارد .اگر هر دردی راه درمانی داشته باشد ،تنها مرگ است که
دوايی ندارد.

2ـ3ـ6ـ .6فراگير بودن مرگ
مرگ تمام کائنات از آسمان و زمين را فرامیگيرد و راهـی بـرای رهـايی و گريـز از آن
وجود ندارد .فقير و غنی ،عالم و جاهل ،همه در برابر مرگ مساوی هستند .فوزی معلوف
میگويد« :مرگ کلمۀ ترسناکی است که در همه جا نوشته شدهاست؛ بر صفحۀ ابرها ،بر
چهرۀ زمين ،بر پهنۀ بادها ،بر غنچۀ گلها و بر پيشانی انسان» (معلوف1136 ،م .)1 :.در
همين زمينه ،ابوالعالء معتقد است که همه در برابر مرگ تسليم هستند:
يَجْمَعُهُـ ـمْ سَـ ـيْلُکَ فِـ ـی مَـ ـدّهِ»
«أرَی ذَوی الْفَضْـــلِ وَأضـــدَادَهُم
(المعرّی1197 ،م.)69 :.
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يعنی« :مرگ در کشاکش طغيان خود ،همۀ انسانها را از دانا و نادان درمینوردد».

شوريده نيز ضمن بيان فراگيری مرگ در شعر خود ،برای تأثيرگذاری بيشـتر و بهتـر
سخنان خويش در دل و جان مخاطب از استفهام استفاده مینمايد و صفتهای مناسـبی
برای دنيا قرار میدهد:
که از گزند عزيزان هنوز می نکنـد بـس
هزار آوخ از اوضاع ايـن سـپهر مقـرنس
کدام تن که نشد صيد تير چرخ مقـوس»
کدام جان که نشد زارِ ظلم دهـر مشـعبد
(شوريدۀ شيرازی ،1399 ،ج .)449 :6
هر دو شاعر به فراگيری مرگ اذعان دارند .ابوالعالء مصيبتهای مخاطب خـويش را
در همراهی با مرگ و کمک به آن در گرفتن جان انسانها مؤثر میداند و شوريده نيز به
سنگدل بودن مرگ و فرصت ندادنش به انسانها اشاره مـیکنـد و مـرگ را بـیرحـم و
ناگهانی به تصوير میکشد.

2ـ3ـ6ـ .3نقش خدا در مرگ انسان
چه عواملی باعث مرگ زودرس و يا مرگ ديررس افراد میشود؟ آيـا خداونـد در مـرگ
انسان نقشی ايفا میکند؟ ابوالعالء و شوريده نيز به عامل اصلی مرگ اشاره میکنند:
إِلَ ـی أنْ يَقُ ـولَ الْعَ ـالِمُونَ بِ ـهِ قَضَ ـی»
«قَضَـــی اهللاُ أَنَّ اآلدَمِـــی مُعَــ ـذَّبم
(حسين و اآلبياری ،بیتا ،ج .)111 :1
يعنی« :خدا خواسته که آدمی در شکنجه باشد تا .اينکه مرگ او فرابرسد و آشنايانش بگوينـد
مُرد!».

شوريده مرگ را موهبتی الهی میداند و کسانی که «مرگ حق است» را مـیپذيرنـد،
نصحيت میکند تا از ناله و فغان دست بردارند و در برابر آن ،سَرِ تسليم و اطاعـت فـرود
آورند:
اگر که درد سزاست ،پس چراست فغـان
«دگر که مرگ روا باشد از چه است دعـا
چــرا تــو درد خــداداده را کنــی درمــان»
مسلّم است که هر درد را خدا دادهاسـت
(شوريدۀ شيرازی ،1399 ،ج .)419 :1
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هر دو شاعر در اينکه عامل اصلی مرگ انسان ،خداست ،با يکديگر توافق دارند ،امـا
به اين نکته توجه نکردهاند که چه عواملی در مـرگ زودرس يـا مـرگ ديـررس انسـان
میتواند نقش داشته باشد؟ شوريده معتقد است که دردی چون مـرگ ،درمـانی نـدارد و
نمیتوان از چنگ آن رهايی يافت و اين دردی است از جانـب خدوانـد و نبايـد بـه هـر
شيوهای متوسل شد تا آن را درمان کرد .ديدگاه ابـوالعالء نسـبت بـه مـرگ ،ديـدگاهی
بدبينانه است و آن را همچون وسيلهای میپندارد که از سوی خداونـد بـرای شـکنجه و
آسيب زدن به انسان آفريده شدهاست.

2ـ3ـ6ـ .4نقش مرگ در زندگی انسان
هر حادثه و هر چيزی که در اطراف آدمی است ،به گونهای متفاوت در سرنوشت انسـان
دخالت دارد و برخی از آنان به سعادت او میانجامد و برخی ديگر رهاوردی جـز شـقاوت
برای انسان ندارد .امام حسين(ع) خطاب به ياران خود میفرمايد« :جوانمردان صبر کنيـد!
مرگ پُلی است که شما را از سختیها و دشواریها به با هـای گسـترده و نعمـتهـای
پيوسته منتقل میکند .کدام يک از شما انتقال از زندان به قصـر را نـاخوش مـیدارد؟!»
(مفيد1413 ،ق ،.ج  .)167 :6ابوالعالء ديدگاه خاصی نسبت به مرگ دارد و مرگ را پايان
زندگی و نيستی را پايان هستی میداند:
لَـوْ عَــاشَ کَابــد شِــدة فِــی دَهْـرٍ»
«لَقَـدِ اسْـتَراحَ مِـنَ الحَيَـاةِ مُعَجَّـلم
(نصار1116 ،م ،.ج .)633 :6
يعنی« :مرگ زودرس به مردان راحتی میبخشد؛ زيرا اگر زنده بماند ،بايد سختی را تحمل کند».

شوريده نيز از زاويهای ديگر به مرگ مینگرد و برای رساندن مفهوم سخن خويش از
آرايۀ تلميح استفاده ،و به ماجرای منصور حالج اشارهای میکند:
شو چو منصور و پس آنگه به أنـاالحق دم زن»
«راحــت دار بقــا در طلــب دار فناســت
(شوريدۀ شيرازی ،1399 ،ج .)972 :1
بر اساس ديدگاه ابوالعالء ،مرگ پايان تمام سختیهـای انسـان در دنياسـت و آن را
عامل راحتی جان مردان بزرگ میپندارد ،اما نمیداند اگر کسی خواستار راحتی و آرامش
در آخرت باشد ،بايد مشکالت و سختیهای اين دنيای فانی را بپذيرد .در مقابل ،شوريده
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با کالم ابوالعالء موافق نيست و بر اين باور است که اگر کسی خواستار رسيدن به آرامش
ابدی است ،بايد بر مشکالت زندگی صبر نمايد و بر عقايد خـود پايـدار باشـد ،همچـون
منصور حالج که بر اعتقادات خود ماند و بر دردهای زندگی فائق آمد تا به آرزوی ديرين
خود رسيد که ديدار با معبود خويش بود.

2ـ3ـ6ـ .9حتمی بودن مرگ و غلبه بر انسان
مرگ تنها عاملی است که تاکنون هيچ يک از موجودات عالم نتوانستهانـد در مقابـل آن
گردنکشی کنند .از نظر قرآن و احاديث اسالمی ،مرگ انسـان و جهـان ،سـنّتی حتمـی
است و راه گريزی از آن نيست .خداوند میفرمايد :کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ :هر انسانی طعم
مرگ را میچشد( آل عمران )199/و أَ يْنَمَا تَکُونُوا يُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَيدةٍ:
هر جا که باشيد ،مرگ شما را درمیيابد ،هرچند در برجهای محکم باشيد( النساء.)79/
ابوالعالء معرّی نيز میداند که عاملی باالتر از مرگ وجود ندارد ،حتّی کسی که در ميدان
نبرد با دشمن خويش پيکار میکند:
فَـــالَمَوْتُ فِـــی حَمْلَتِـ ـهِ أُبْسَـ ـلُ»
«وَمَ ـنْ يَکُ ـنْ يَــومَ الْ ـوَغَی بَاسِ ـالً
(نصار1116 ،م ،.ج .)462 :6
يعنی« :کسی که در روز نبرد شجاع باشد ،بايد بداند که مرگ از او شجاعتر است!».

معرّی نَفْس خود را به تسلّی و ابراز نگرانی نکردن ناشی از پـذيرش قضـای حتمـی
دعوت میکند:
إِالَّ لَهَـــا سَـــبَبم مِـــنَ الْمِقْـــدَارِ
«مَــا حَرکَــتْ قَــدَمم وَالَ بُسِ ـطَتْ يَــدم
وَالَ تُظْهِــــرُ الْحَادِثَــــةُ وُجُومَــــا»
رَضَــی بِقَضَــاءِ رَبفــکَ فَهْــوَ حَــتْمُ
(قمير.)194 :1314 ،
يعنی« :قدمی برداشته نمیشود و دستی گشوده نمیگردد ،مگر آنکـه سـببی از قضـا داشـته
باشد.
به قضا و قدر الهی راضی باش که آن قطعی و مسـلّم اسـت و حادثـه ،چهـرۀ غمنـاکش را
نمايان نمیسازد».
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شوريده نيز راهی جز تسليم در برابر قضای الهی نمیداند و بر ايـن بـاور اسـت هـر
کسی در هر حالی که باشد ،سرانجام ،به دام مرگ خواهد افتاد:
قضای آمده را هـيچ چـاره ای نتـوان»
«امــا بــه قبــر امــا و ال طــرز غــرا
(شوريدۀ شـيرازی ،1399 ،ج .)416 :1
آری گريستن به غريبان غريب نيست
«عيسی به حال مريم ناکام ما گريست
جز صبر با قضای خداوند چاره نيسـت
شوريده اين قضای خدواند بود و بـس
آخر فناست عمر ،اگر صد ،اگر دويست»
اگر عدوست چرخ ،اگر رام ،اگر حـرون
(همان ،ج .)374 :6
معرّی معتقد است که عاملی قویتر از مرگ وجود ندارد و شخصـی کـه بـه زنـدگی
بسيار وابسته باشد ،تمام تالش خود را در طوالنی شدن زندگانی خود میکنـد ،امـا بايـد
بداند که او هم روزی به دام مرگ خواهد افتاد .شوريده نيز خود را در برابر مرگ نـاتوان
میبيند و راهی جز تسليم شدن در برابر مرگ و خواستههای آن ندارد و همه از هر قشر
و طبقهای در جامعه گرفتار آن خواهند شد.

2ـ3ـ6ـ .2بيزاری از مرگ
مرگ همچون جام زهری است که انسـان روزی بايـد آن را بنوشـد و راه رهـايی از آن
وجود ندارد .مرگ به صورت ناگهانی رخ میدهد تا انسان فرصت و توان بيـان دردهـای
ناشی از آن را نداشته باشد .مرگ که انتقال از دنيا به جهان برزخ است ،همـراه شـدايد و
سختیهاست که از آن به «سکرات مرگ» و گاهی به «غمـرات مـرگ» تعبيـر مـیشـود
(ر.ک؛ اشتهاردی .)19 :1399 ،خداوند میفرمايد :وَجَائَتْ سَکرَ ةُ الْمَوْتِ بِالْحَقف ذَلِکَ مَا کُنْـتَ
مِنْهُ تَحِيدُ :و سرانجام ،سختیهای مرگ به حق فرا رسد .اين همان چيزی است که از آن
میگريختی( ق .)11/در روايت آمدهاست که مردی به امام مجتبی(ع) عرض کرد« :چرا
ما مرگ را دوست نداريم؟ امام فرمود :شما خانۀ آخرت را ويران کردهايد و خانـۀ دنيـا را
آباد ساختهايد و دوست نداريد که از خانۀ آباد به ويرانه منتقل شويد» (مجلسی1493 ،ق،.
ج  .)161 :2ابوالعالء مرگ را صاحب جامی میداند که انسان از نوشيدن آن کراهت دارد:
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«وَلِلْمَوتِ کَأسم تَکْرَهُ النَّفْسُ شُرْبَهَا

وَالَبُدَّ يَوْمـاً أنْ نَکُـونَ لَهَـا شِـرْباً»
(نصار1116 ،م ،.ج .)139 :1

يعنی« :مرگ جامی دارد که انسان نوشيدن آن را نمیپسندد ،ولـی نـاگزير بايـد روزی آن را
بنوشيم».

شوريده مريض بودن انسان را بهتر از آن میداند که مـرگ بـه سـرا او آيـد؛ زيـرا
انسانی که به مرضی مبتال شدهاسـت ،فرصـت بيـان دردهـا و آالم خـويش را دارد ،امـا
هنگامی که مرگ جان انسان را دربرمیگيرد ،هيچ يک از اين فرصتهـا نصـيب انسـان
نمیشود:
«زِ من که از تب عشقم مريض ،خواجه مرنج
مريض تب چه کند گر نه سر کند هذيان
زِ نــــاروايی مــــرگ و زِ ناگهــــانی درد
زِ نــاگواری جــام اجــل بــه ســلک بيــان»
(شوريدۀ شيرازی ،1399 ،ج .)419 :1
هر دو شاعر به وجود مرگ اعتقاد دارند و اين مسئله را پذيرفتـهانـد کـه همـه از آن
بيزازی میجويند .ابوالعالء مرگ را جام زهری میداند که نوشيدن آن بسيار ناگوار و مادّۀ
درون آن تل است .شوريدۀ شيرازی بيماری انسان را بهتر از مرگ ناگهانی میداند؛ زيرا
هنگام بيماری ،انسان فرصت بيان دردهای خويش را دارد ،اما هنگام فرارسـيدن مـرگ،
انسان اين فرصت را نيز از دست خواهد داد.

 .7نتيجهگيری
پژوهش حاضر به بررسی تطبيقی مرگ و زنـدگی در اشـعار ابـوالعالء معـرّی و شـوريدۀ
شيرازی اختصاص داشت .همان گونه که ديديم ،دو مقولۀ مرگ و زنـدگی بـه يکـديگر
وابسته هستند و هر جا از زندگی صحبت به ميان میآيد ،از مرگ هم يـاد مـیشـود .بـا
مطالعۀ ديوانهای شعری دو شاعر نابينا ،همانندیها و ناهمانندیهای شايسـتۀ تـوجهی
ميان آنان در دو مسئلۀ مرگ و زندگی مشاهده شد:
 .1شوريده شادکامی و شادزيستی را روش زندگی خود قرار میدهد ،به همان انـدازه
که از شادی بهره میگيرد ،از مرگ هم يـاد مـیکنـد و جايگـاه آن را در زنـدگی بيـان
میکند ،اما ابوالعالء معرّی با توجه به دوران و شرايط بـد زنـدگی او ،زنـدگی را در تنهـا
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بودن وگوشهنشينی میداند ،به طوری که تناقضگويی و تشاؤم سراسر وجود او را در بـر
میگيرد.
 .6معرّی سعی می کند با فراخواندن خود و ديگران به غنيمت شمردن فرصت اندکی
از تلخی ياد مرگ و اندوه ناشی از زوال و نيستی بکاهد و در سايۀ زهـد و ميگسـاری از
درد ،رنج و غم خود کاسته ،آالم درونی خويش را تسکين دهد .اما شوريدۀ شيرازی تنهـا
راه مقابله با رنجها و آالم زندگی را صبر در برابر آنها میبيند.
 .3شاعر عربزبان در مواجهه با مرگ سَرِ تسليم فرود میآورد و پيوسته مرگ را بـر
زندگی ننگين خود ترجيح میدهد ،اما شوريده با اميد به رحمت الهی ،همۀ مصيبت و رنج
زندگی را به کام فراموشی میسپارد و زندگی خود را شيرين میکند تا در سايۀ صـبر بـر
سختیها پيروز شود.
 .4شعر شوريده روان ،شاد و پندآميز است و تالش میکند تا در البهالی ابيـاتی کـه
سرشار از مدح بزرگان مملکتی و حکومتی است ،گريزی بـر مضـامين شـيرين مـرگ و
زندگی نيز زند ،در حالی که شعر معرّی تفکری عميق و فلسفی و تعقل شديدی میطلبد.
 .9شوريدۀ شيرازی در بيان بهتر مطالب خويش از آرايههای ادبی همچـون تلمـيح و
تشبيه استفاده و تالش میکند با بيان سخنان خويش به صورت سؤالی نظر خـود را بـه
گونهای غيرمستقيم به خواننده بفهماند ،اما در اين دست از اشعار ابوالعالء معـرّی ،کمتـر
نشانهای از بهکارگيری آرايهها و خالقيتهای ادبی ديده میشود.
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مرسلوند ،حسن .)1374( .زندگينامۀ رجال و مشاهير ايران .ج  .4چ  .1تهران :نشر الهام.
مسبوق ،سيد مهدی و حديثه فرزبود« .)1319( .جبر و اختيار در لزوميات ابوالعالء معـرّی» .پـژوهش هـای
اعتقادی کالمی .س  .1ش  .6صص 193ـ.171
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. دار الصادر: بيروت. سقط الزند.).م1197( . ابوالعالء،المعرّی
. دار الجيل: بيروت. ديوان لزوم مااليلزم.).م1121( . ــــــــــــــ
. دار الجميل: بيروت.1  ج. شرح کمال اليازجی. ديوان لزوم مااليلزم.).ق1416( . ــــــــــــــ
. مطبعة زحلة الفتاة: زحلة. ذکری فوزی معلوف.).م1136( . شفيق،معلوف
) در مقالۀ «نوستالژی فلسـفی در اشـعار ابـوالعالء معـرّی و عطـار1311( مهدی ممتحن و مسلم رجبی
.179ـ121  صص.69  ش.7  س. مطالعات ادبيات تطبيقی.»نيشابوری
 «بررسی تطبيقی سيمای دنيا در شعر ناصرخسـرو و.)1399( . سيد فضلاهللا و منصوره غالمی،ميرقادری
.632ـ697  صص.1  ش.1  س. مجلۀ ادبيات تطبيقی دانشگاه شهيد باهنرکرمان.»ابوالعالء
. نشر و پژوهش فرزان روز: تهران. ترجمۀ زهرا خسروی. ادبيات تطبيقی.)1399( . طه،ندا
. الهيئة المصرية العامة للکتاب: قاهرة. شرح اللزوميات.).م1116( . حسين،نصار
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