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 یرازيش ۀديشور و یمعرّ ابوالعالء اشعار در یزندگ و مرگ یقيتطب یبررس

 محسن اصغری پهلوان.  ،6محمودرضا توکلی محمدی. 1
 ، ايرانقم، قميار زبان و ادبيات عربی، دانشگاه استاد .1
 ، ايرانقم، قمعربی، دانشگاه  و ادبيات ارشد زبان کارشناس .6

 (19/11/1317تاري  پذيرش:  ؛31/92/1317)تاري  دريافت: 

 چکيده

است که انسـان در طـول سـاليان دراز بـه واکـاوی       مرگ و زندگی همواره از جمله مسائلی بوده
بـديهی اسـت چنـين مسـئلۀ     ببرد.  قت آن پرداخته تا بتواند به فلسفۀ وجودی اين دو امر مهم پیحقي

مهمی ذهن شاعران را که حساسيت باالتری نسبت به مردم عادی دارند، درگير نمايد و درسـت بـه   
ه بتا  اند موضوع مرگ و زندگی را دستمايۀ آثار خويش قرار دادهبرخی همين سبب، در ميان شاعران، 

پژوهش حاضر به صورت  .نسبت به آن بيان نمايندخود را های فکری  ا و دغدغهه دگاهيداين شيوه، 
ابـوالعالء معـرّی    ـ تحليلی به بررسی ديدگاه تطبيقی و بر اساس مکتب آمريکايی و به شيوۀ توصيفی

زبـان   (، شاعر فارسـی 1349ـ1674زبان عصر عباسی، و شوريدۀ شيرازی ) ق(، شاعر عرب 441ـ323)
پژوهش، پس از اشـارۀ گـذرا بـه زنـدگی دو      است. در اين دربارۀ موضوع يادشده پرداختهعصر قاجار 

بررسـی  « زندگی»و « مرگ»های ديدگاه آنان دربارۀ دو مضمون  ها و ناهمانندی شاعر نابينا، همانندی
های  شود. يافته یو نتايج ديدگاه آنان نسبت به اين دو مسئله بيان م است و واکنش اين دو شاعر شده

ای  در پـاره « زندگی»و « مرگ»دهد که ديدگاه هر دو شاعر نسبت به موضوع مهم  پژوهش نشان می
ای دارد. شوريدۀ شيرازی زندگی را راهی برای رسـيدن بـه سـعادت     از موارد با يکديگر تفاوت ريشه

با مرگ به علت  هدر مواجهابوالعالء معرّی اما  داند و از نظر وی، مرگ شروعی دوباره است، ابدی می
 نسبت به زندگی دارد! ای و نگاه بدبينانه بازد یزندگی خويش را م ،وحشت از آن
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 . مقدمه1
دبيـات جهـان بـه    های تحقيق در ا ترين روش ادبيات تطبيقی در حال حاضر يکی از مهم

، «Comparative Literature»رود و تحقيقات مربوط به آن را در زبان انگليسی  شمار می 
انـد   ناميـده « ادبيـات تطبيقـی  »و باألخره در زبان فارسی، « األدب المقارن»در زبان عربی 
بررسـی  : »ه عبارت اسـت از صادبيات تطبيقی به طور خال(. 39م.: 6992)ر.ک؛ قزلباش، 

ـ   تای و روابط ملّ ادبيات هـای ديگـر، چگـونگی ايـن ارتبـاط و       تريخی آن بـا ادبيـات ملّ
گونـه    اين. (19 : 1399، )ندا« يکديگربر  ها آن تأثيرگذاریو  يکديگراز  ها آنتأثيرپذيری 

. گيـرد  تطبيقی ميان اديبان نيـز انجـام مـی    ۀمطالع»و  مطالعات منحصر به ادبيات نيست
بلکـه   ،شخصی ميان اديبان وجود داشته باشد ۀبايد رابطی اين سخن آن نيست که امعن

و اديبان آنجـا از   است ای از محيطی به محيط ديگر راه يافته همين که ثابت شود انديشه
. فرانسـه، مهـد   (14ـ13 همان: « )کند کفايت می ،اند ثر شدهأيا از آن مت اند آن تقليد کرده

کشور بود کـه نخسـتين بـار بـه سـال       ادبيات تطبيقی در معنای علمی آن است. در اين
کار برد. البتـه   های خود اصطالح ادبيات تطبيقی را به ميالدی، ويلمن در سخنرانی 1969

گفتنـد،   که ويلمن و معاصران او از آن سـخن مـی   محققان برآنند که آن ادبيات تطبيقی
شيوه و روش علمی مشخص و معينـی نداشـت و در واقـع، فقـط نـوعی مقايسـه بـين        »
اکنون ادبيات تطبيقی، محـدودۀ   (.191: 1374کوب،  )زرين« عران ممالک مختلف بودشا

و جـدای از بحـث    اسـت  ای از مباحث تطبيقی را بـه خـود اختصـاص داده    بسيار گسترده
تأثيرگذاری و تأثيرپذيری، به مباحثی چون رابطۀ مخاطب بـا اثـر ادبـی، تـأثير محـيط و      

 دبيـات و هنـر، مبحـث دريافـت و...    يات، رابطۀ اهای سياسی و اجتماعی بر ادب زيرساخت
 ناظر است.

 . بيان مسئله6
دو موضوع مرگ و زندگی از جمله مضامين مهمی هستند که هر شـاعری بـا توجـه بـه     

، همۀ شاعران به فانی بـودن زنـدگی دنيـايی و    نگرد یمو اعتقادات خود به آن  ها شهياند
رش آنان به نحـوۀ زيسـتن، مـرگ و جاودانـه     پايان آن با مرگ اعتقاد دارند، اما شايد نگ
ها متفـاوت باشـد. دو    ی و ايدئولوژی آننيب جهانماندن انسان در جهان ديگر با توجه به 
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شاعر نابينای ايرانی و عرب، يعنی شوريدۀ شيرازی و ابوالعالء معرّی کـه در عصـر خـود    
يش بـه شـمار   توجهی داشتند و از جمله عالمان و دانشـمندان زمانـۀ خـو    درخورشهرت 

 شـان يها سـروده ، به بررسی دو مفهوم مرگ و زندگی و مسائل مربوط با آن در رفتند یم
 یزنـدگ  در ماهيت جهان و يیها تيب، به طوری که در اشعار شوريدۀ شيرازی، اند پرداخته

نگرشـی   نيـز شاعر نابينای عرب ابوالعالء معـرّی   .شود یحتمی بودن مرگ يافت م نيز و
ـ لزوم»در ويـژه   بـه  وی،کـه در آثـار شـعری     یا گونه  ، بهردويژه به مرگ دا شـاهد   «اتي

 ی ناب او دربارۀ مرگ و زندگی هستيم:ها شهياند
علوم بسياری کـه   بود و  که نصيب معرّی شدهی همانند یمذاهب فطری ب»

کتاب و رساله از نظم  باعث شد تا چندين ،به نيروی جديت و تالش آموخته بود
 ديـن و اجتمـاع   ،فلسـفه  ،لغـت  ،در بسياری از موضوعات ادب و نثر پديد آورد و

 فلسفی یا که رساله الغفران ةرسالو  لزوميات ،دالزنّ سقطدر  ويژه به ،سخن بگويد
 .(991: 1374 )الفاخوری،« است

بدين سـبب اغلـب سـير    ، اوست يیگو متناقض داردکه در آثار معرّی وجود   يیدشوار
 اسـت  تعبير شـده  يیگو انديشی و متناقض اعر به نقيضهش ۀطبيعی دگرگونی رأی و انديش

هايی که در زمينۀ تطبيق ديدگاه اين دو شاعر  ترين پرسش . مهم(19: 1346فروخ، ر.ک؛ )
 گردد: زير بيان می صورت  بهشود،  دربارۀ مرگ و زندگی مطرح می

چه عواملی باعث پرداختن دو شـاعر بـه موضـوع مـرگ و زنـدگی در اشعارشـان       . 1
 است؟ شده
 ؟کدامندمضامين مرگ و زندگی در اشعار دو شاعر  نيتر مهم. 6
 ؟کدامندی اشعار دو شاعر در موضوع مرگ و زندگی ها یناهمانندو  ها یهمانند. 3

 . پيشينۀ پژوهش3
تطبيقـی   صـورت  بـه دربارۀ شوريدۀ شيرازی و ابوالعالء معرّی تاکنون پژوهش مسـتقلی  

مسـتقل بـه زنـدگانی و آثـار شـعری       صورت بهی که ا همقالو يا حتّی  است انجام نگرفته
، امـا دربـارۀ ابـوالعالء معـرّی     اسـت  نشـده  نوشتهشوريدۀ شيرازی پرداخته باشد، تاکنون 
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که به بررسی تطبيقی مضامين شـعری ايـن    است مقاالت بسياری به رشتۀ تحرير درآمده
 :اند پرداختهشاعر با شعرای ديگر 

و  ناصرخسـرو بررسی تطبيقی سيمای دنيـا در شـعر   » مقالۀ در ی و غالمیقادرريمـ 
ی و واکنش اين دو شاعر را در مواجهه با دنيا و مظاهر آن بيـان  ريگ جهتنوع ، «ابوالعالء
 .(632ـ697: 1399رقادری و غالمی، ي)ر.ک؛ م اند کرده

 دان دهيکوش« ابوالعالء معرّی لزومياتجبر و اختيار در »ـ مسبوق و فرزبود نيز در مقالۀ 
 ی نمايندبررسی وی را پيرامون هستی، قضا و قدر، و سرنوشت آدمی ها شهياندتا افکار و 

 .(171ـ193: 1319)ر.ک؛ مسبوق و فرزبود، 
نوسـتالژی فلسـفی در اشـعار ابـوالعالء معـرّی و عطـار       »در مقالۀ  ممتحن و رجبیـ 

ی بررسـ شـاعر را  ی و نيز نگاه بدبينانـۀ ايـن دو   ريفناناپذ، مسئلۀ غم مرگ و «نيشابوری
که معرّی و عطار با غنيمت شمردن فرصت در تـالش   اند دهيرسو به اين نتيجه  اند کرده

ی بپردازنـد تـا انـدکی از    خوشباشـ هستند نهايت استفاده را از زندگی ببرند و به شادی و 
 .(179ـ121: 1311)ر.ک؛ ممتحن و رجبی،  تلخی ياد مرگ را بکاهند

، هـيچ پژوهشـی يافـت نشـد کـه بـه       گرفته صورتی رغم جستجوها از آنجا که علی
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 

عدی در اين گستره های ب ساز انجام پژوهش اين زمينه را پُر نمايند و از طرف ديگر، زمينه
باشند. لزوم اين امر، با توجه به نبودِ انجام پژوهشی تطبيقی ميان اين دو شاعر، بـيش از  

 نمايد. پيش رخ می

 . ضرورت و اهميت پژوهش4
نويسندگان پژوهش حاضر معتقدند که با توجه به اهميت مباحث تطبيقی فارسی و عربی 

 عنـوان بـه   توانـد  یمشاعر، اين پژوهش  و نبودِ پژوهشی مستقل و تطبيقی ميان اين دو
همچنـين،   های بيشتر در اين زمينه فراهم نمايد. گام، راه را برای انجام پژوهش نخستين 

بـه دو مسـئلۀ   ژه يو دو شخص نابينا را به مسائل پيرامونی، به نگرشتا  نندآبرنگارندگان 
 مهم مرگ و زندگی بررسی کنند.
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 . روش پژوهش9
يان مکتب آمريکـايی ادبيـات تطبيقـی اسـتوار اسـت. مکتـب       پژوهش پيش رو بر بن

ی مدرسۀ آمريکايی در ريگ جهتی دارد. تر  آمريکايی نسبت به مکاتب ديگر دامنۀ گسترده
بررسی تطبيقی بر پايۀ خود ادب استوار است و بر اين اساس، مرزهای قـومی و ملّـی را   

م.: 1197زبان خاص )ر.ک؛ علوش، گذارد و با نوع ادبيات سروکار دارد، نه با  پشت سر می
تطبيـق بايـد از    کـه (. پيشگامان مدرسۀ آمريکايی ادبيات تطبيقی معتقـد بودنـد   19ـ14

محدودۀ ادبيات فراتر رود و هنرها و فنون ديگر را نيز در بر گيرد، همچنـان کـه اعتقـاد    
، رو  نياازداشتند دستاوردهای بشر يک کُلّ است که قابليت تفکيک و جدا شدن را ندارد. 
: 1397بين تحقيقات تطبيقی و بقيۀ فنون و علوم ارتباط برقرار نمودنـد )ر.ک؛ خضـری،   

توصيفی بـا رويکـرد تطبيقـی اسـت؛      ـ (. روش پژوهش حاضر بر مبنای شيوۀ تحليلی69
بدين معنا که پس از کنکاش مضامين شعری هر دو شاعر در زمينۀ مرگ و زنـدگی، بـه   

تا هماننـدی و ناهماننـدی موجـود را     پردازد یمبا يکديگر مقايسۀ مضامين مشترک آنان 
 مشخص نمايد.

 . بحث و بررسی2
پيش از پرداختن به بررسی مضامين مشترک در شعر ابوالعالء معرّی و شوريدۀ شـيرازی،  

هـا بـه مـرگ و     بينی و نوع نگـرش آن  آشنايی با زندگی دو شاعر برای درک بهتر جهان
 نمايد. بر اين نوع نگرش، ضروری می زندگی و نيز امور تأثيرگذار

 . أبوالعالء معرّی1ـ2
اسـت. در   (يمـن  یها لهييکی از قب ،نسبت به تنوخ)بن سليمان تنوخی  هللاااو احمدبن عبد

بـه آبلـه دچـار شـد و      ،سالگی رسيدچهار به سنّ که یهنگام . وق 323) ه به دنيا آمدمعرّ
 بعدها از او شنيدند که گفتـه بـود:   .(347: 1373الزيات، ر.ک؛ چشمانش را از دست داد )

 )حموی، «من خداوند را به نابينايی خود سپاسگزارم، همچنان که ديگران بر بينايی خود»
مشغول شد و انـواع   ری دانشيفراگوجود نابينايی، از همان کودکی به  با. (169: م.1113

حلـب و   ،هلمـای معـرّ  نحو و لغت را پيش پدر خود و جمعی ديگر از ع ويژه هبعلوم ادبی، 
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بـه   یسـالگ  بود که در پـانزده  بالد مجاور فراگرفت. در هوش و حافظه تا آنجا پيش رفته
کشيد و با رمختلفی س یها به کتابخانه یو .(7: 1344 حسين،ر.ک؛ شعر گفتن پرداخت )

پـس از   و عازم بغداد شد هجری قمری 319در سال  فلسفه و علوم دينی آشنايی داشت.
عـازم معـره   به علت شنيدن خبر بيماری مادرش، ش ماه که در بغداد بود، يک سال و ش

اما هنوز در راه بود که مادر ديده از جهان فروبسـت. مـرگ مـادر چنـان از زنـدگی       ،شد
. زندان خانـه و کـوری   :ناميد« زندانی دو زندان»خود را  و بيزارش کرد که به زهد گراييد

ی شـدن  زندان کـوری و زنـدان   ،: زندان خانهخواند یخود را زندانی سه زندان منيز  یگاه
. وی در اين زمينه اينگونه (996ـ991: 1374 الفاخوری،ر.ک؛ )روحش در قالب خبيث تن 

 است: سروده
ـ  یانأرَ» ـ الثّ یفِ ـ  ةالثَ  ین سُـجُونِ مِ

 

 یتِـــيْبَِ لُـــزُوموَ یاظِرِنَـــ یفَقْـــدِلِ
 

ــال تَ  ــأَفَ ــنِ لْس ــ عَ ــثِ رِالخَبَ  النَّبِي
 

 «يـثِ بِالخَ ی الجَسَدِفِفْس ِنَّکَوْنِ الوَ
 (.617: 1م.، ج 1116)نصار،         

 

 .مبارک و پليد سؤال مکنرويداد نا اين از ، بنابراين،نميب یخودم را اسير سه زندان م»يعنی: 

و قـرار داشـتن جـان در     نشـينی  عزلـت و گوشـه  ، دست دادن چشماز  علت آن )سه زندان(
 «.است جسمی ناپاک

کتـاب و رسـاله نوشـت     99 ،سال به طول انجاميد و در اين مدت 41 ،وامدت اين انز
ثباتی سياسی و  . دوران زندگی ابوالعالء در شرق و غرب، دوران بی(7: 1347 آيتی،ر.ک؛ )

و ايـن حقـايق در    آمـد  یمی دينی و اخالقی به حساب ها یماريباجتماعی بود و روزگار 
 ،را از خـوردن گوشـت   خـود ابـوالعالء  (. 17: 1399است )ر.ک؛ امينـی،   گر جلوهاشعارش 

و از ازدواج و  ه بـود و از مال و زيبايی دنيا کنار کشـيد  ه بودمر  و عسل محروم کرد تخم
او وصيت کرد . کرد یمدعوت  زيستن و مجرديی تنها و ديگران را به بودبيزار  یفرزندآور
 :قبرش اين جمله را حک کنند رِکه بر سَ

ــ» ــذَهَــ ــا جنَــ ــعَ یاهُ أبِــ  یلَــ
 

 «ی أحَــــدٍلَــــيــــتُ عَنَا جَمَــــ وَ 
 .(9: م.1197 معرّی،ر.ک؛ ال)        



 39 /1317 زمستان ،14، شمارۀ 4سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

اين گناهی بود که پدرم در حق من روا داشت، اما من در حق کسی جنـايتی  »يعنی: 
 «.نکردم!

 . شوريدۀ شيرازی6ـ2
مـری در  ق هجـری  1674ی، پسر عباس شيرازی متخلص به شـوريده در سـال   محمدتق

به بيماری  ابتالی به سبب سالگ هفت(. او در 319: 1329حقيقت،  ر.ک؛) شيراز متولد شد
سـالگی پـدرش    (، در نُـه 131: 4ج ، 1374آبله از هر دو چشم نابينا شد )ر.ک؛ مرسلوند، 

مری او را با خود ق 1699درگذشت و دايی وی سرپرستی او را بر عهده گرفت و در سال 
ه موسيقی روی آورد )ر.ک؛ سـيدجوادی،  به حج برد. در بازگشت از زيارت کعبه بود که ب

شد و اشعارش بر سَرِ  بلندآوازه( و در مدتی کوتاه، در شعر و شاعری نيز 79: 19ج ، 1393
ــان قمــری همــراه  1311شــوريده در ســال  (.319: 1329)ر.ک؛ حقيقــت،  هــا افتــاد زب
ـ از شيراز به تهران آمد و در نزد  السلطنه نظاممافی  خان ینقليحس اتابـک   ناصـغرخا  یعل

و پسرش معرفی شد و در مدح آن دو شعر سرود )ر.ک؛  شاه نيناصرالدّاو به  تقرب يافت.
گرفت و « الملک حيفص»و بعد از مدتی، « عراءمجدالشّ»( و لقب 131: 4ج ، 1374مرسلوند، 
 عنـوان  بـه قاجار، دولت قريۀ بورنجان از قرای کوهمرۀ فارس را  شاه نيمظفرالدّدر زمان 

ی و گـاهی  خـوان  روضه(. گاهی 693: 1379شيرازی، او واگذار نمودند )ر.ک؛  به غالوريس
خـوانی   و به واسطۀ نداشتن چشم ظاهر، بيشتر در خانۀ بزرگان به روضه نمود یمشاعری 

(. در بديهه، مطايبه و طنز دستی قوی داشـت و  972، 6ج ، 1329)ر.ک؛ بيگی،  رفت یم
(. در سـال  232: 19ج ، 1391)ر.ک؛ رامـين،   به گويش شيرازی نيز اشعاری دلپـذير دارد 

هجری و در چهل سـالگی، تأهـل اختيـار کـرد. همسـرش از دختـران شـاهزاده         1363
شـاه قاجـار و خـود، زنـی فاضـله و       الملوک، پسر فتحعلـی  ميرزا، از نوادگان شي  محبعلی

به  اواخر عمر، تامات تکيۀ سعدی در(. 699: 1399دوست بود )ر.ک؛ شعاع شيرازی،  ادب
 61قمـری، برابـر بـا     1349ی سـال  الثان عيرب، ششم شنبه پنج. سرانجام، در او محول شد

و در جوار قبر سعدی مـدفون   درگذشتی سالگ کيهفتادوشمسی، در سن  1399مهرماه 
 (.693: 1379شد )ر.ک؛ شيرازی، 
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 . بررسی مرگ و زندگی در اشعار ابوالعالء معرّی و شوريدۀ شيرازی3ـ2
حاکی از تغييـر و   حوادثر اطراف خويش شاهد اتفاقات گوناگونی است. اين هر انسانی د

از جملـۀ ايـن حـوادث،     آيند؛ تحوالتی است که تحت تأثير عوامل گوناگونی به وجود می
موجودی است کـه بـه    انسان يگانهپديدۀ مرگ و زندگی است که در تقابل با يکديگرند. 

 یهـا  کوتاهی عمر يکـی از دغدغـه   گ ووحشت از مر .واقف است یزندگ مرگ و ۀمقول
بينـی و   که البته با توجه به نگرش انسـان بـه زنـدگی و جهـان     بشر در طول تاري  بوده

 است. اعتقادات وی، نوع برخورد او با اين مسئله نيز متفاوت بوده
از  و گـذر بلکه يک امر وجودی ، مرگ در منطق قرآنی به معنای فنا و نابودی نيست

ـ  «یتـوفّ »بسياری از آيات قرآن از مـرگ بـه    ،رو اين از .ديگر استان هبه ج یجهان ر تعبي
اند که به معنای بازگرفتن و دريافت روح از تـن اسـت. خداونـد در بيـان ايـن امـر        کرده

. (6)الملـک/  خداوندی که مرگ و زندگی را آفريد: ةَويَحَالْوَ تَوْمَالْ قَلَخَ یذِالَّ :ديفرما یم
چـون   ،دارد یخويش بيان م یها دهياز آفری يک ،گ را همانند زندگیخداوند مر ،در اينجا

جز  گاه  چياز مخلوقات ه و آمد یمخلوق و آفريده به شمار نم ،اگر مرگ امری عدمی بود
 :ونَرُشَحْتُ هللاِای لَإلَ مْتُلْتِقُ وْأ مْتُّمُ نْئِلَوَ: ديفرما ی. خداوند مگرفت یتعلق نم« امور وجودی»به 

پـژوهش  (. 199آل عمـران/  ) ديـ گرد یبه سوی خدا بـازم  ،يد و يا کشته شويداگر بمير
يی همچون نابينايی و موقعيت مکانی و زمـانی  ها یژگيوتا با توجه به  حاضر بر آن است

زندگی دو شاعر، نوع ديدگاه و نحوۀ نگرش آنان بـه دو موضـوع مـرگ و زنـدگی را در     
 اشعارشان بررسی کند.

 . زندگی1ـ3ـ2
ه زندگی در نزد هر شاعر با توجه به عوامل تأثيرگذار درونی و بيرونی بر شـاعر،  نگرش ب

وضوح در نزد معرّی و شوريده نيز مشخص است. در ميان ايـن   متفاوت است. اين امر به
های موجود  خورد که به سبب همانندی هايی نيز به چشم می های ماهيتی، شباهت تفاوت

اسـت. مضـامين    فـردی و اجتمـاعی بـه وجـود آمـده      های ميان دو شاعر در برخی زمينه
انـد، در ايـن قسـمت بـه چـالش       مشترکی که دو شاعر در مبحث زندگی به آن پرداختـه 

 است. کشيده شده
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 . ناپايداری زندگی انسان1ـ1ـ3ـ2
ی خداوند از مرگ و نابودی در امان نيسـت و جـاودانگی تنهـا    ها دهيآفرهيچ مخلوقی از 

تـا خِـرَد    اسـت  ت که اين همه زيبايی را به تصـوير کشـيده  مخصوص خداوند قادری اس
دانايان را در برابر آن به تفکری عميق فروبرد. ابوالعالء اعتقاد خـود بـه ايـن موضـوع را     

 دارد: چنين بيان می
 نَـــــزُولُ کَمَـــــا زَالَ أَجْـــــدَادُنَا   »
 

 «وَيَبقَـــی الزَّمَـــانُ عَلَـــی مَـــا تَـــرَی 
 (.669: 1، ج تا یب)حسين و اآلبياری،  

کـه ديـدی، بـاقی     گونـه   همـان و روزگار را  ميرو یمما همچون اجداد خود از ميان » يعنی:

 «.ماند یم
در واقع، نگرش ابوالعالء به مرگ با نوعی نااميدی و بدبينی به آينـده همـراه اسـت.    

دۀ شيرازی به پايان زندگانی انسان در اين جهان اذعان دارد و با لحنی خاص زبان شوري
 :داند یمی دنيا را در از ميان بردن وی تاب یبو دليل  ديگشا یمکوه به شِ

 ای فلـک آخـــر نـه خود شـــکار توأم من»
 

 

 «اين همه بر قتل مـن بـر شـتاب چـه داری؟     
 (.471: 1، ج 1399)شوريدۀ شيرازی،           

ت، امـا  هيچ موجودی در دنيا زندگی جاودانه نخواهد داش شوريده با آنکه معتقد است
 خداوند در همه حال يار و ياور اوست: داند یمبه خداوند اميدی بس فراوان دارد؛ زيرا 

 هـا  یشاهجا مانده نه  ها به گدايی  ینبه گيتی 
 تن اَرچه کاستم تا جمع کردم خـرمن دانـش  

 دهـد يـزدان   یمـ ترا در سايۀ خود گر پناهی 
 

 هـا  يـادخواهی فرها نه اين  يیفرمانروانه اين  
 ها یکاه يشخواهی مرا حاصل نشد زين پَرِ ک
 «ها پناهی یبی شوريده هرگز غم مدار از ا تو

 (.122)همان:                                     

. ابـوالعالء  انـد  کردهابوالعالء و شوريده به ناپايداری زندگی انسان در اشعار خود اشاره 
دی در امـان نيسـت و سـرانجام،    معرّی معتقد است هيچ بخشی از کائنات جهان از نـابو 

زندگی انسان روزی بـه پايـان    داند یم، ولی شوريده با اينکه رديگ یفرامنيستی جهان را 
تـا   ديگشـا  یمسبب شتاب در از ميان بردن وی زبان به شِکوه   بهخواهد رسيد، از روزگار 

بـوالعالء  شايد فرصتی هرچند اندک برای زندگی يابد. در برخی مواقع، شوريده برخالف ا
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که بسيار نااميد از زندگانی خويش است، کمی به زندگی در دنيای فانی اميد دارد، با اين 
ناشدنی در انتظار اوست و در ايـن   تفکر که در دنيايی ديگر، زندگی بهتر و سعادتی وصف

 .شود یمی وی کاسته ها غمی خداوند باشد، از ها تيحماجهان فانی، اگر در سايۀ 

 زندگی. رنج 6ـ1ـ3ـ2
ی نسبت به اطرافيان خود دارند و هر يک بـه نـوعی در   تر یقوشاعران احساس عاطفی 

 هـا  یسـخت . برخی از آنـان نسـبت بـه    کنند یمی زندگی اشاره ها متينامالاشعار خود به 
ی زندگی توجهی نکنند و خود ها متينامالکه به  دهند یمحساس هستند و برخی ترجيح 

شوند؛ زيرا معتقدند توانايی کاستن يـا از بـين بـردن دردهـا و      آنان نيز با گذر ايام همراه
کنـد. از   و آرزوی مرگ مـی  نديب یمرا ندارند. ابوالعالء معرّی زندگی را سراسر رنج  ها رنج

 امور مادّی خويش را بهبود بخشند: کنند یمتالش  ها انساننظر او، همۀ 
ــا» ــی   ةحَيَــ ــوتم عَنَــ ــاءم وَمَــ  عَنَــ

ــاشَ  ــن عَ ــاوِلُ مَ ــيصِ  يُحَ ــتْرَ القَمِ  سَ
 

ــا   ــامٍ دَنَـــ ــدُ حِمَـــ  فَلَيْـــــتَ بَعِيـــ
 «رْءَ الضــنَیوَمَــلْءَ الخَمِــيصِ وَ بُــ  

 (.631و 661: 1، ج تا یبحسين و اآلبياری، )

ی اسـت. پـس ای کـاش دوریِ مـرگ     ا حادثـه زندگی رنج و سختی، و مرگ پيشـامد و  »يعنی: 

 نزديک گردد!
پوشد و شکم خـالی را پُـر کنـد و بيمـاری و     تا پيراهن ب کند یمهر کسی زنده است، تالش 

 «.ضعف را بهبود بخشد

همه خود را در سـختی و تنگناهـای زنـدگی     نديب یم که یهنگامزبان  اين شاعر عرب
و بـا ولعـی خـاص بـه دنبـال آن       شـند ياند یمو به رفاه کامل خود  دهند یمدنيايی قرار 

ان را از اين رنج و عذاب نجات . بنابراين، خوشا مرگ که انسکند یمهستند، آرزوی مرگ 
(. ابوالعالء در بيت ديگری انسان را به بردبـاری در برابـر   91م.: 1191دهد )ر.ک؛ حاوی، 

اگـر انسـان در برابـر     دانـد  یم؛ زيرا کند یمدعوت  ها یناگوارناماليمات زندگی و تحمل 
 ی کند، هرگز نخواهد توانست بر مشکالت موجود پيروز گردد:تاب یبمشکالت 
ــدَّهْرُ» ــکَ ال ــهُ  وَإنْ هَاجَ ــبِرْ لَ  فَاصْ
 

ــجْ   ــمْ تُهَ ــأَنْ لَ ــارٍ کَ ــشْ ذَا وَقَ  «وَعِ
 (.331: 1، ج 1116)نصار،           
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اگر روزگار تو را برآشفت و پريشان کرد، آن را تحمل کـن و باوقـار زنـدگی کـن؛     و »يعنی: 

 «.ای گويا آشفته و پريشان نگشته

ی خـويش  هـا  رنـج و  هـا  غـم که کمتر به  کند یمشوريده به مخاطب خويش توصيه 
، دوری نمايد و به دنبـال  شود یمبينديشد و همواره از افکاری که باعث آشفتگی حال او 

 فراهم نمودن آسايش و راحتی خويش باشد:
 کَمِ غم گير و بياسای لبی بر لب جام»
 

 «لختــی از گــردش ايــام بياســا يعنــی 
 (.296: 1، ج 1399)شوريدۀ شيرازی،  
. بـرد  یمـ به سر  ها بتيمصو  ها رنجهر دو شاعر بر اين باورند که انسان در دنيايی از  

شوريدۀ شيرازی معتقد است انسان نبايد بيش از اين خود را نگران گذر ايـام و از دسـت   
. در واقع، رسد ینمنشينی کاری به سامان  ببيند؛ زيرا با غم، اندوه و گوشه ها فرصتدادن 
بينی او را دربارۀ زندگی و چگونه زنـدگی کـردن کـامالً توضـيح      جهانبيت شوريده،  تک
درد و رنج زندگی است، با از دست دادن اميد خـويش،   گر نظارهدهد. ابوالعالء هم که  می

و بـرای تسـکين آالم درونـی     ابدي ینمگذرانی چيز ديگری  زندگی را جز بيهودگی و وقت
تـا   شود یمنشينی و پرداختن به زهد  شهخويش و حوادثی چون مرگ مادر، مجبور به گو

 ی وی باشد.ها غمشايد مرهمی بر 

 اعتمادی به دنيا . بی3ـ1ـ3ـ2
که با نگريستن بر  پردازد یمدلی  ی سادهها انسانهميشه با کارهای خويش به فريب  دنيا
شوند و در تالش هستند تا عمری بس دراز يابند و  ، شيفته و فريفتۀ آن میشيها يیبايز
کـه در   کنـد  یمابوالعالء توصيه  .ی موجود در آن نهايت استفاده را ببرندها نعمتتمام از 

ی او هـا  روش، راه و هـا  حتينصـ هيچ يک از امور با دنيا مشورت نکنيم؛ زيرا اميدی بـه  
 :کشاند یم راههيبنيست و انسان را به 

 تُخَالِفُنَا الـدُّنيَا عَلَـی السَّـخْطِ وَالرَّضَـا    »
ــلِ ــالَ تَأمُـ ــرَّةً  فَـ ــرِ مَـ ــامَ لِلْخَيْـ  األيَّـ

 

 فَإنْ أوشَکَ اإلِنسَـانُ قَالَـتْ لَـهُ مَهْـالً     
ــالً  ــا أهْ ــنَّ بِهَ ــرٍ أنْ يُظَ ــتْ لِخَيْ  «فَلَيْسَ

 (.439: 6م.، ج 1116)نصار،             
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و اگـر انسـان عجلـه کنـد، بـه او       کند یمدنيا در رضايت و نارضايتی با ما مخالفت »يعنی؛ 

 ن.: صبر کديگو یم
بار هم اميدی به خير و خوشی از روزگار نداشته باش؛ زيرا خيری در ايـن نيسـت    حتّی يک 

 «.که به آن گمان خير برده شود

که در هر حال دنيا را رهـا کنـيم و بـه آن اعتمـادی      کند یمبوالعالء همواره توصيه ا
 نداشته باشيم، هرچند گمان کنيم سعادت ما در اعتماد به آن است:

ــا إذَا کَ» ــدُّنيَا کَـــذَاکَ فَخَلهَـ  انَـــتِ الـ
 

ــعُودم    ــاتِ سُـ ــلَّ الطَّالِعَـ ــوْ أنَّ کُـ  «وَلَـ
 (.314)همان:                              

 «.اگر دنيا اين است، پس آن را رها کن، هرچند تمام طالع تو سعد باشد»يعنی:  
؛ زيـرا تمـام   کنـد  یمشوريده نيز همچون معرّی انسان را به رويگردانی از دنيا دعوت 

 ی آن از روی دشمنی است و دنيا به قيام عليه مردم آزادانديش برخاسته است:ها وعده
 زين فلک و زين جهان دال مجوی اعتماد»

ــردم آزاده را  ــی خصــوص، م  گــردش گيت
 

 فلک غنايش عناست، جهان و دادش عنـاد  
 «نيست به ساز حرام، نيست به وفـق مـراد  

 .(496: 6ج ، 1399)شوريدۀ شيرازی،        
و بـه   کنـد  یمزبان بحث جايگاه واالی انسان در دنيا و ثروت او را بيان  شاعر فارسی
 ی فراوان نيز هرگز رام انسان نخواهد شد:ها ثروتکه دنيا با  دنماي یمانسان توصيه 

 از توسن فلک مشو ايمن به مال و جـاه »
 

ــان  ــه زر و زور  ک ــردد ب ــدلگام رام نگ  «ب
 (.46)همان:                                   

. وی معتقد است که حتّی خواند یمگيری از دنيا فرا  ابوالعالء همواره انسان را به کناره 
و  شـتابد  یمـ اگر دنيا خواهان جدايی از انسان باشد، اين انسان است که بـه سـوی دنيـا    

نگاه کردن به ! شوريده نيز با دعوت به مطالعۀ تاري  و پرستد یمهمچون معبودی وی را 
ی پيشين و حوادثی که رخ داده، مـردم را از اعتمـاد بـه دنيـا کـه بـا       ها انسانسرگذشت 

 .دارد یبازم، دهد یمظاهری زيبا آنان را فريب 
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 . بدشگونی دنيا و دشمنی آن با انسان4ـ1ـ3ـ2
ی خودِ اوست، امـا  ريتدب یبکه حاصل  شود یمگاهی آدمی در زندگی با مشکالتی مواجه 

دنبال عاملی است تا آن را دليل اصلی تمـام   بهو  رديپذ ینماين واقعيت روشن را  انسان
و آن را  رديـ گ یمـ ی خويش به ديگران بشناساند. ابوالعالء معرّی دنيا را نشانه ها یبدبخت

 :داند ینمجز بدسگالی و بديُمنی چيز ديگری 
ــا » ــوسم لِأَهْلِهَـ ــدُّنيَا نُحُـ ــا الـ  أَالَ إنَّمَـ
 

ــی زَ  ــا فِ ــتَ فِفَمَ ــانٍ أنْ ــعُودُمَ ــهِ سُ  «ي
 (.312: 1م.، ج 1116)نصار،           

آگاه باش که دنيا برای ساکنان آن شوم و بديُمن است و هيچ زمانی در آن برای تـو  »يعنی؛  
 «.خوشبختی و سعادتی وجود ندارد

ــ» ــادُنْيَـ ــرُورَ بِهَـ ــرُورٍ الَسُـ  اکَ دَارُ شَـ
 

 «حتَـرِسُ وَلَيْسَ يَدْرِی أخُوهَـا کَيْـفَ يَ   
 (.941: 1ق.، ج 1416)المعرّی،         

کـه   دانـد  ینمـ و شادی در آن نيست. دوسـتدار دنيـا    هاست یبدبختدنيای تو کانون »يعنی: 
 «.چگونه بايد خود را از آن حفظ کند

  بـه و وجـود خـويش را    ديگشا یمشوريدۀ شيرازی همچون ابوالعالء زبان به شکايت 
 و دنيا با او سَرِ ناسازگاری دارد: هاست انسان نيتر یشقيی که گو دهد یمی جلوه ا گونه

 به دست چرخ اگر سنگی اوفتد بـه مَثَـل  »
 پُر از شراره خُمی گر شکست خواهد دهـر 

 

 بر آن سر است هم اول که پای من شکند 
 «نخست بر سَرِ سقف سـرای مـن شـکند   

 (.996: 1، ج 1399)شوريدۀ شيرازی،       
نامبارک بودن دنيا و حوادث آن با يکديگر مطابقت دارد. به طور نظر هر دوی آنان در 

و شـوريده   کند یمکلّی، ابوالعالء وجود چيزی به نام سعادت و خوشبختی را در دنيا انکار 
و خـود او مـورد اصـابت     شـود  یمـ او  ريگ دامنابتدا  ها یبدبختبر اين باور است که تمام 

 .رديگ یماهداف شوم دنيا قرار 
 وجـود  بـه اثر اتفاقات گوناگون يا به داليلی متعدد بـرای انسـان، دشـمنانی     گاهی بر

. بـرای دو شـاعر مـا نيـز چنـين اتفاقـاتی       ابدي ینمرا  ها آنکه آدمی راه رهايی از  ديآ یم
ی جز بيان دردهای آن در شعر خود ندارند. ابوالعالء معتقد است کـه  ا چاره، اما است افتاده

 مشترک است: ها انسانوجودات عالم، حتّی اين دشمن در ميان تمام م
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ــدْ ــدُّ قَــ ــتِ الــ ــهَنيَفَاضَــ  اا بِأدنَاسِــ
 ممالِظَـــــ فَوقَهَـــــا یٍّحَـــــ لُّوَکُـــــ

 

ــی بَرَ  ــايَعَلَــــ ــنَجْأا وَاهَــــ  اهَاسِــــ
ــا أَ  ــا بِهَـ ــنْ ظْوَمَـ ــمُ مِـ ــهَنَ لَـ  «ااسِـ

 (.97: 1م.، ج 1121)المعرّی،            
 ست.ا خود از آدميان و حيوانات ريخته را بر سَرِ موجودات شيها یديپلدنيا »يعنی: 

 «.ی در دنيا ستمکار است، اما هيچ يک ستمکارتر از آدميانش نيستا زندههر موجود 

شوريدۀ شيرازی بر اين باور است که دنيا از همان روز اولی کـه وی پـای در جهـان    
 توزی و دشمنی با او پرداخته است: نهاده، به کينه

 ه شد که شداين چرخ تيره دشمن من شد چ
 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

 (.699: 1، ج 1399)شوريدۀ شيرازی،       
شعر ابوالعالء معرّی به اين نکته اشاره دارد که پليدی نه تنها آدميان، بلکه موجودات 

، رديـ گ یمـ و در اين ميان، بيشترين موجوداتی که تحت تأثير آن قرار  رديگ یبرمرا نيز در
و تنها  شوند یمجزء ذات، سرشت و طبيعت او  ها یديپلو  ها یناگوارهستند. اين  ها انسان

ی هـا  یبـدبخت عامل نفوذ آن به درون انسان فقط دنياست. اين دنياست که عامل تمـام  
زبان عصر عباسی، به اين جهـان خـاکی    عرب . شوريده نيز همچون شاعرشود یمانسان 

که قصد سـتيز بـا وی را دارد و دنيـا را تـاريکی و ظلمتـی بـيش        نگرد یمچون دشمنی 
 .نديب ینم

 . مرگ6ـ3ـ2
 . عدم رهايی از مرگ1ـ6ـ3ـ2

ناچار همه از اين دنيـای   مرگ تنها دردی است که دارويی برای رهايی از آن نيست و به
و  ننـد يب یمـ شوريده و ابوالعالء نيز خود را در برابر اين مسـئله   فانی رخت خواهند بست.

 ی کـه طـور   بـه  ،کننـد  یمـ ی مختلف بيانی نسبت به آن ابراز ها وهيشاحساس خود را با 
ابوالعالء حتّی اعضای بدن خود و چه بسا احساسات، عواطـف و افکـار خـود را در مـرگ     

 و اين نهايت بدبينی است: داند یمخويش مقصر 
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 الُهَــاتَغْسِ يَفْضَــلُ مَــا فِــی الــنَّ   أفْ»
 

 «دِهِجُنْـــــ هللاَ مِـــــنْايذُ تَعِفَنَسْـــــ 
 (.62م.: 1197)المعرّی،                  

 کشاند یميی که خدا آن را مايۀ آرامش قرار داده، چه بسا آدمی را به نابودی ها نعمت»يعنی:  
 ميبـر  یمـ دا از لشـکرش پنـاه   ، پس بـه خـ  دهد یمو جان آدمی را در معرض خطر نابودی قرار 

)منظور از لشکر خدا، همۀ عوامل نابودکننده است که در نَفْـس و تـن و خـارج از وجـود آدمـی      
 است(.

را از جـان   هـا  آنکه تمام  داند یم)جز مرگ( را شرابی  ها یماريبشوريده درمان تمام 
، سَـرِ تسـليم   ابـد ي ینمالتيام و رهايی انسان از مرگ دارويی  ، اما برایکند یمآدمی دفع 

و به اعتقاد وی، حتّی قدرتمندترين افراد جهان نيـز يـارای مقابلـه بـا او را      آورد یمفرود 
 ندارند:

 بجز از باده که او داروی هر رنجوريست»
 آن زر و زور سکندر چو زِ مرگش نرهاند

 

ــر رنجــوری    ــع ه ــوَد داف ــی نَبُ ــر دواي  ه
 «زوری زری و بـی  کی رهی تو بدين بـی 

 (.216: 1، ج 1399يدۀ شيرازی، )شور     
ناچار راه گريـزی از   هر دو شاعر معتقدند همۀ افراد در برابر مرگ يکسان هستند و به

ی در فرارسيدن زمان مرگ و رخـت  ا گونهآن نيست. هر نعمتی که در اطراف ماست، به 
است که بر بستن از اين دنيا نقش دارد. اگر هر دردی راه درمانی داشته باشد، تنها مرگ 

 دوايی ندارد.

 . فراگير بودن مرگ6ـ6ـ3ـ2
و راهـی بـرای رهـايی و گريـز از آن      رديگ یممرگ تمام کائنات از آسمان و زمين را فرا

. فوزی معلوف ندهست  یمساووجود ندارد. فقير و غنی، عالم و جاهل، همه در برابر مرگ 
ست؛ بر صفحۀ ابرها، بر ا مرگ کلمۀ ترسناکی است که در همه جا نوشته شده: »ديگو یم

(. در 1م.: 1136)معلوف، « و بر پيشانی انسان ها گلچهرۀ زمين، بر پهنۀ بادها، بر غنچۀ 
 :ندهست  ميتسلهمين زمينه، ابوالعالء معتقد است که همه در برابر مرگ 

ــأرَی ذَوی الْ» ــدَفَضْـ  ادَهُملِ وَأضـ
 

ــيْ مَعُهُـــمْيَجْ   «هِی مَـــدّفِـــ کَلُسَـ
 (.69م.: 1197معرّی، )ال             
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 «.نوردد ها را از دانا و نادان درمی گ در کشاکش طغيان خود، همۀ انسانمر»يعنی: 
و بهتـر   شـتر يبشوريده نيز ضمن بيان فراگيری مرگ در شعر خود، برای تأثيرگذاری 

ی مناسـبی  ها صفتنمايد و  سخنان خويش در دل و جان مخاطب از استفهام استفاده می
 :دهد یمرار برای دنيا ق

 هزار آوخ از اوضاع ايـن سـپهر مقـرنس   
 کدام جان که نشد زارِ ظلم دهـر مشـعبد  

 

 نکنـد بـس   که از گزند عزيزان هنوز می 
 «کدام تن که نشد صيد تير چرخ مقـوس 

 .(449: 6، ج 1399)شوريدۀ شيرازی،     
را  ی مخاطب خـويش ها بتيمصهر دو شاعر به فراگيری مرگ اذعان دارند. ابوالعالء 

و شوريده نيز به  داند یممؤثر  ها انساندر همراهی با مرگ و کمک به آن در گرفتن جان 
ـ و مـرگ را   کنـد  یمـ اشاره  ها انسانسنگدل بودن مرگ و فرصت ندادنش به  و  رحـم  یب

 .کشد یمناگهانی به تصوير 

 . نقش خدا در مرگ انسان3ـ6ـ3ـ2
؟ آيـا خداونـد در مـرگ    شود یم چه عواملی باعث مرگ زودرس و يا مرگ ديررس افراد

 :کنند یم؟ ابوالعالء و شوريده نيز به عامل اصلی مرگ اشاره کند یمانسان نقشی ايفا 
 بمذَّعَــــی مُمِــــاآلدَأَنَّ  هللاُای ضَــــقَ»
 

ــإِ  ــيَ ی أنْلَ ــالْ ولَقُ ــ ونَمُالِعَ ــقَ هِبِ  «یضَ
 (.111: 1، ج تا یب)حسين و اآلبياری،  
. 
 

ی در شکنجه باشد تا اينکه مرگ او فرابرسد و آشنايانش بگوينـد  خدا خواسته که آدم»يعنی: 
 «.مُرد!

، رنـد يپذ یمـ را « مرگ حق است»و کسانی که  داند یمشوريده مرگ را موهبتی الهی 
تا از ناله و فغان دست بردارند و در برابر آن، سَرِ تسليم و اطاعـت فـرود    کند یمنصحيت 

 آورند:
 ت دعـا دگر که مرگ روا باشد از چه اس»

 اسـت  مسلّم است که هر درد را خدا داده
 

 اگر که درد سزاست، پس چراست فغـان  
 «چــرا تــو درد خــداداده را کنــی درمــان

 (.419: 1، ج 1399)شوريدۀ شيرازی،      
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هر دو شاعر در اينکه عامل اصلی مرگ انسان، خداست، با يکديگر توافق دارند، امـا  
واملی در مـرگ زودرس يـا مـرگ ديـررس انسـان      که چه ع اند نکردهبه اين نکته توجه 

د است که دردی چون مـرگ، درمـانی نـدارد و    قنقش داشته باشد؟ شوريده معت تواند یم
از چنگ آن رهايی يافت و اين دردی است از جانـب خدوانـد و نبايـد بـه هـر       توان ینم
گاهی ی متوسل شد تا آن را درمان کرد. ديدگاه ابـوالعالء نسـبت بـه مـرگ، ديـد     ا وهيش

که از سوی خداونـد بـرای شـکنجه و     پندارد یمی ا لهيوسبدبينانه است و آن را همچون 
 است. آسيب زدن به انسان آفريده شده

 . نقش مرگ در زندگی انسان4ـ6ـ3ـ2
ی متفاوت در سرنوشت انسـان  ا گونهچيزی که در اطراف آدمی است، به  هر حادثه و هر

و برخی ديگر رهاوردی جـز شـقاوت    انجامد یماو  دخالت دارد و برخی از آنان به سعادت
جوانمردان صبر کنيـد!  : »ديفرما یمخطاب به ياران خود  )ع(برای انسان ندارد. امام حسين
ی هـا  نعمـت ی گسـترده و  هـا  با به  ها یدشوارو  ها یسختمرگ پُلی است که شما را از 

« ؟!دارد یمـ ر را نـاخوش  . کدام يک از شما انتقال از زندان به قصـ کند یمپيوسته منتقل 
(. ابوالعالء ديدگاه خاصی نسبت به مرگ دارد و مرگ را پايان 167: 6ق.، ج 1413مفيد، )

 :داند یمزندگی و نيستی را پايان هستی 
ـ  لَقَـدِ »  لممُعَجَّــ ةِتَراحَ مِـنَ الحَيَـا  اسْ
 

 «رٍفِــی دَهْــ ةابــد شِــدعَــاشَ کَ لَــوْ 
 (.633: 6م.، ج 1116)نصار،         

 «.؛ زيرا اگر زنده بماند، بايد سختی را تحمل کندبخشد یممرگ زودرس به مردان راحتی »ی: يعن

و برای رساندن مفهوم سخن خويش از  نگرد یمی ديگر به مرگ ا هيزاوشوريده نيز از 
 :کند یمی ا اشارهآرايۀ تلميح استفاده، و به ماجرای منصور حالج 

ــت  » ــب دار فناس ــا در طل ــت دار بق  راح
 

 «و منصور و پس آنگه به أنـاالحق دم زن شو چ 
 (.972: 1، ج 1399)شوريدۀ شيرازی،     
و آن را ی انسـان در دنياسـت   هـا  یسختابوالعالء، مرگ پايان تمام بر اساس ديدگاه  

اگر کسی خواستار راحتی و آرامش  داند ینماما ، پندارد یمعامل راحتی جان مردان بزرگ 
ی اين دنيای فانی را بپذيرد. در مقابل، شوريده ها یسخت بايد مشکالت و باشد،در آخرت 
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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     

زندگی فائق آمد تا به آرزوی ديرين منصور حالج که بر اعتقادات خود ماند و بر دردهای 
 خود رسيد که ديدار با معبود خويش بود.

 . حتمی بودن مرگ و غلبه بر انسان9ـ6ـ3ـ2
در مقابـل آن   انـد  نتوانستهمرگ تنها عاملی است که تاکنون هيچ يک از موجودات عالم 

مـی  ی کنند. از نظر قرآن و احاديث اسالمی، مرگ انسـان و جهـان، سـنّتی حت   کش گردن
: هر انسانی طعم کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ: ديفرما یماست و راه گريزی از آن نيست. خداوند 

: يْنَمَا تَکُونُوا يُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَيدةٍأَ( و 199)آل عمران/ چشد یممرگ را 
(. 79ء/)النسا ی محکم باشيدها برجدر ، هرچند ابدي یدرمهر جا که باشيد، مرگ شما را 

که عاملی باالتر از مرگ وجود ندارد، حتّی کسی که در ميدان  داند یمابوالعالء معرّی نيز 
 :کند یمنبرد با دشمن خويش پيکار 

ــالً » ــوَغَی بَاسِ ــومَ الْ ــنْ يَ ــنْ يَکُ  وَمَ
 

 «أُبْسَـــلُ حَمْلَتِـــهِ فَـــالَمَوْتُ فِـــی 
 (.462: 6م.، ج 1116)نصار،         

 «.است! تر شجاعشجاع باشد، بايد بداند که مرگ از او  نبرد کسی که در روز»يعنی: 

معرّی نَفْس خود را به تسلّی و ابراز نگرانی نکردن ناشی از پـذيرش قضـای حتمـی    
 :کند یمدعوت 
ــدَمم » ــتْ قَ ــا حَرکَ ــدم مَ ــطَتْ يَ  وَالَ بُسِ

ــوَ حَــتْمُ     ــکَ فَهْ ــاءِ رَبف ــی بِقَضَ  رَضَ
 

 لَهَـــا سَـــبَبم مِـــنَ الْمِقْـــدَارِ    الَّإِ 
ــرُ  ــةُوَالَ تُظْهِــ ــا الْحَادِثَــ  «وُجُومَــ

 (.194: 1314)قمير،                    
، مگر آنکـه سـببی از قضـا داشـته     گردد ینمو دستی گشوده  شود ینمقدمی برداشته »يعنی: 

 باشد.
ۀ غمنـاکش را  به قضا و قدر الهی راضی باش که آن قطعی و مسـلّم اسـت و حادثـه، چهـر    

 «.سازد ینمنمايان 



 47 /1317 زمستان ،14، شمارۀ 4سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

و بر ايـن بـاور اسـت هـر      داند ینميده نيز راهی جز تسليم در برابر قضای الهی شور
 کسی در هر حالی که باشد، سرانجام، به دام مرگ خواهد افتاد:

ــرا    » ــرز غ ــا و ال ط ــر ام ــه قب ــا ب  ام
 
 عيسی به حال مريم ناکام ما گريست»

 شوريده اين قضای خدواند بود و بـس 
 اگر عدوست چرخ، اگر رام، اگر حـرون 

 

 «ی نتـوان ا چـاره قضای آمده را هـيچ   
 .(416: 1، ج 1399)شوريدۀ شـيرازی،  

 آری گريستن به غريبان غريب نيست
 جز صبر با قضای خداوند چاره نيسـت 
 «آخر فناست عمر، اگر صد، اگر دويست

 .(374: 6)همان، ج                       
از مرگ وجود ندارد و شخصـی کـه بـه زنـدگی      تر یقوعاملی  معرّی معتقد است که

، امـا بايـد   کنـد  یمخود   یزندگانبسيار وابسته باشد، تمام تالش خود را در طوالنی شدن 
بداند که او هم روزی به دام مرگ خواهد افتاد. شوريده نيز خود را در برابر مرگ نـاتوان  

ی آن ندارد و همه از هر قشر ها خواستهبيند و راهی جز تسليم شدن در برابر مرگ و  می
 ی در جامعه گرفتار آن خواهند شد.ا طبقهو 

 از مرگ زاری. بي2ـ6ـ3ـ2
مرگ همچون جام زهری است که انسـان روزی بايـد آن را بنوشـد و راه رهـايی از آن     

تا انسان فرصت و توان بيـان دردهـای    دهد یموجود ندارد. مرگ به صورت ناگهانی رخ 
گ که انتقال از دنيا به جهان برزخ است، همـراه شـدايد و   را نداشته باشد. مر ناشی از آن

 شـود  یمـ تعبيـر  « غمـرات مـرگ  »و گاهی به « سکرات مرگ»که از آن به  هاست یسخت
ةُ الْمَوْتِ بِالْحَقف ذَلِکَ مَا کُنْـتَ  سَکرَوَجَائَتْ : ديفرما یم(. خداوند 19: 1399)ر.ک؛ اشتهاردی، 

ی مرگ به حق فرا رسد. اين همان چيزی است که از آن ها یسخت: و سرانجام، مِنْهُ تَحِيدُ
چرا »عرض کرد:  )ع(است که مردی به امام مجتبی . در روايت آمده(11)ق/ یختيگر یم

و خانـۀ دنيـا را    ديا کرده؟ امام فرمود: شما خانۀ آخرت را ويران ميدارنما مرگ را دوست 
ق.، 1493)مجلسی، « که از خانۀ آباد به ويرانه منتقل شويد ديدارنو دوست  ديا ساختهآباد 
 که انسان از نوشيدن آن کراهت دارد: داند یم(. ابوالعالء مرگ را صاحب جامی 161: 2ج 
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 اهَبَرْشُوَلِلْمَوتِ کَأسم تَکْرَهُ النَّفْسُ »
 

 «واَلَبُدَّ يَوْمـاً أنْ نَکُـونَ لَهَـا شِـرْباً     
 (.139: 1م.، ج 1116)نصار،         

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

که مـرگ بـه سـرا  او آيـد؛ زيـرا       داند یمشوريده مريض بودن انسان را بهتر از آن 
، فرصـت بيـان دردهـا و آالم خـويش را دارد، امـا      اسـت  انسانی که به مرضی مبتال شده

نصـيب انسـان    هـا  فرصت، هيچ يک از اين رديگ یدربرممرگ جان انسان را  هنگامی که
 :شود ینم
 زِ من که از تب عشقم مريض، خواجه مرنج»

 زِ نــــاروايی مــــرگ و زِ ناگهــــانی درد
 

 مريض تب چه کند گر نه سر کند هذيان 
 «زِ نــاگواری جــام اجــل بــه ســلک بيــان

 .(419: 1، ج 1399)شوريدۀ شيرازی،       
کـه همـه از آن    انـد  رفتـه يپذشاعر به وجود مرگ اعتقاد دارند و اين مسئله را هر دو 
که نوشيدن آن بسيار ناگوار و مادّۀ  داند یم. ابوالعالء مرگ را جام زهری نديجو یمبيزازی 

؛ زيرا داند یمدرون آن تل  است. شوريدۀ شيرازی بيماری انسان را بهتر از مرگ ناگهانی 
فرصت بيان دردهای خويش را دارد، اما هنگام فرارسـيدن مـرگ،   هنگام بيماری، انسان 

 انسان اين فرصت را نيز از دست خواهد داد.

 یريگ جهينت. 7
گ و زنـدگی در اشـعار ابـوالعالء معـرّی و شـوريدۀ      پژوهش حاضر به بررسی تطبيقی مر

که ديديم، دو مقولۀ مرگ و زنـدگی بـه يکـديگر     گونه  هماناختصاص داشت.  شيرازی
شـود. بـا    یمـ آيد، از مرگ هم يـاد   یمبسته هستند و هر جا از زندگی صحبت به ميان وا

های شايسـتۀ تـوجهی    یناهمانندها و  یهمانندهای شعری دو شاعر نابينا،  يواندمطالعۀ 
 ميان آنان در دو مسئلۀ مرگ و زندگی مشاهده شد:

به همان انـدازه   دهد، می قرار شادزيستی را روش زندگی خود شادکامی و. شوريده 1
جايگـاه آن را در زنـدگی بيـان     و کنـد  مـی مرگ هم يـاد   از گيرد، میشادی بهره  که از
زنـدگی را در تنهـا    او،  زنـدگی شرايط بـد   توجه به دوران و اما ابوالعالء معرّی با کند، می
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بـر  و تشاؤم سراسر وجود او را در  گويی تناقض که به طوری داند، مینشينی  بودن وگوشه
 گيرد. می

کند با فراخواندن خود و ديگران به غنيمت شمردن فرصت اندکی  . معرّی سعی می6
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  

 بيند. ها می آالم زندگی را صبر در برابر آن ها و راه مقابله با رنج
و پيوسته مرگ را بـر   آورد یتسليم فرود م رِه با مرگ سَهدر مواج زبان . شاعر عرب3

مصيبت و رنج  ۀهمشوريده با اميد به رحمت الهی، اما  ،دهد یمزندگی ننگين خود ترجيح 
تا در سايۀ صـبر بـر    دکن یم نيريزندگی خود را ش و سپارد یبه کام فراموشی م زندگی را

 پيروز شود. ها یسخت
 کـه الی ابيـاتی   تا در البه کند یماست و تالش شاد و پندآميز  ،روانشوريده شعر . 4

سرشار از مدح بزرگان مملکتی و حکومتی است، گريزی بـر مضـامين شـيرين مـرگ و     
 .طلبد یم یفلسفی و تعقل شديد و عميق یدر حالی که شعر معرّی تفکر زندگی نيز زند،

ی ادبی همچـون تلمـيح و   ها هيآرا. شوريدۀ شيرازی در بيان بهتر مطالب خويش از 9
با بيان سخنان خويش به صورت سؤالی نظر خـود را بـه    کند یمتشبيه استفاده و تالش 

ی غيرمستقيم به خواننده بفهماند، اما در اين دست از اشعار ابوالعالء معـرّی، کمتـر   ا گونه
 .شود یمی ادبی ديده ها تيخالقو  ها هيآراارگيری ک ی از بها نشانه
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 خانۀ سنايی.کتاب

. به اهتمام خسـرو فصـيحی.   6و  1ج. کليات ديوان شوريدۀ شـيرازی (. 1399ــــــــــــــــــــــــــ . )
 گيل کانادا. تهران: مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران و دانشگاه مک

. شـيراز:  1چ  . تصحيح منصور رستگار فسـايی. ۀ شعرای دارالعلم شيرازتذکر(. 1379الدّوله. ) شيرازی، فرصت
 دانشگاه شيراز.

 : نشر شهيد سعيد محبی.تهران. 1چ  .19 ج .المعارف تشيعةداير .(1393) .حاج سيدجوادی، احمد صدر
 . بيروت: المرکز الثقافی العربی.1چ . ةمنهجي ةمدارس األدب المقارن دراسم.(. 1197) علوش، سعيد.
 .انتشارات توستهران:  .3 چ. عبدالمحمد آيتی . ترجمۀتاري  ادبيات عربی. (1374). الفاخوری، حنا
 .مرواريدتهران: نشر  .حسين خديوجمترجمۀ  .ةفيلسوف معرّ ،عقايد فلسفی ابوالعالء .(1346) .فروخ، عمر

 آباد: سروش. . اسالمارزش مطالعۀ تطبيقی در ادبياتم.(. 6992کميل. )  قزلباش، علی
. تهـران: بنگـاه   1. ترجمۀ زينب حکيمی تهرانـی. چ  عالء معـرّی فيلسوفان مسلمان ابوال(. 1314قمير، يوحنا. )

 ترجمه و نشر پارسه.
ن: نشر تهرا. 1. چحسين خديوجم . ترجمۀمعرّی( شنود فلسفی )در زندان ابوالعالء و  گفت .(1344) حسين، طه.
 زوار.

 ر.. قاهرة: دارالمعارف بمصشرح لزوم مااليلزم. (تا ی)بحسين، طه و ابراهيم اآلبياری. 
 . بيروت: دار اإلحياء التراث العربی.بحاراألنوارق.(. 1493مجلسی، محمدباقر. )

 . تهران: انتشارات نبوی.13. چ عالم برزخ در چند قدمی ما(. 1399محمدی اشتهاردی، محمد. )
 . تهران: نشر الهام.1. چ 4. ج زندگينامۀ رجال و مشاهير ايران (.1374مرسلوند، حسن. )
ی هـا  پـژوهش «. ابوالعالء معـرّی  لزومياتجبر و اختيار در (. »1319ی و حديثه فرزبود. )مسبوق، سيد مهد

 .171ـ193. صص 6. ش 1. س یکالم  یاعتقاد
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 .دار الصادربيروت:  .سقط الزند .(م.1197) .معرّی، ابوالعالءال
 .الجيل بيروت: دار. لزوم مااليلزم ديوان .(م.1121)ــــــــــــــ . 

 .يلمالج بيروت: دار. 1شرح کمال اليازجی. ج  .لزوم مااليلزم ديوان .(ق.1416)ـ . ـــــــــــــ
 . زحلة: مطبعة زحلة الفتاة.ذکری فوزی معلوفم.(. 1136معلوف، شفيق. )

نوستالژی فلسـفی در اشـعار ابـوالعالء معـرّی و عطـار      »( در مقالۀ 1311مهدی ممتحن و مسلم رجبی )
 .179ـ121. صص 69. ش 7. س طبيقیمطالعات ادبيات ت«. نيشابوری

و  ناصرخسـرو بررسی تطبيقی سيمای دنيا در شعر (. »1399اهللا و منصوره غالمی. ) ی، سيد فضلقادرريم
 .632ـ697. صص 1. ش 1س  .مجلۀ ادبيات تطبيقی دانشگاه شهيد باهنرکرمان «.ابوالعالء
 نشر و پژوهش فرزان روز.. ترجمۀ زهرا خسروی. تهران: ادبيات تطبيقی(. 1399ندا، طه. )

 . قاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب.شرح اللزومياتم.(. 1116نصار، حسين. )
***** 

Bibliography 

Ahmad Hasan al-Zayyat. (1373). History of the Arabic Literature. Shiraz: Kusha 

mehr. 

Al-Fakhoury, Hanna. (1374). History of the Arabic Literature. Abdul Mohammad 

Ayati. Tehran: Toos Pub. 

Al-Hamawi, Yaqut. (1993). Mojamol Odaba (An Encyclopedia of Men of Letter). 

Ihsan Abbas. Beirut; Dar Al-Gharb Al-Islamic. 

Al-Maʿarri, Al-ʿAlaʾ. (1957). Saqṭ al-Zand. Beirut: Dar al-Sader. 

-----------------------. (1969). Luzūm Mā La Yalzam, Divan Poetry. Beirut: Dar al- 

Jil. 

-----------------------. (1412). Luzūm Mā la Yalzam, Divan Poetry. Kamal Al-

Yaziji. Beirut: Dar al-Jamil. 

Allush, Saeed. (1987). The Comparative Literature Schools Methodologia Study. 

Beirut: the Arabic Islamic Cultural Center. 

Amini Lari, Leila & Seyyed Fazlollah Ghaderi. (1388). “A Comparative Study of 

Abu al-'Ala and Khayyam's Thoughts”. Journal of Boostan Adab (JBA). 

Shiraz University. Vol. 1. No. 2. Pp. 15-33. 

Ayati, AbdolMohammad. (1347). Āmurzish  of Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri. Tehran; 

Toospub. 

Daneshgostar encyclopedia. (1389). Edited by Ali Ramin, Kamran Fani & 

Mohammadali Saadat. Tehran: Daneshgostar Institute. 

Dīvān Baygī Shīrāzī, Seyyed Ahmad. (1365). Ḥadīqat ʼal-shuʻarāʼ: dar sharḥ-i 

ḥāl  a ās ār-i shāʻirān  a ʻārifān  a ṣūfiyān  a hunarmandān  a 

dānishmandān-i dawrah-i Qājārīyah az sāl-i 1200 tā 1300 hijrī-i qamarī. by 

AbdolHossein Navaii. Vol. 1. Tehran: Zarinpub. 

Farrūkh, ʻUmar. (1342). Philosophical Beliefs of Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri, the 

Maʿarra Philosopher. Trans. by Hossain Khadiv Jam. Tehran: Murvarid. 



 محمودرضا توکّلی محمدی و محسن اصغری پهلوان /بررسی تطبيقی مرگ و زندگی در اشعار ابوالعالء معرّی و شوريدۀ شيرازی /96

 

Havi, Elia. (1981). Fawzi -Al- Maalouf Shaeir al-Boud va al-Vajd. Beirut: Dar al- 

Ketab Al-Lebanoni. 

Haghighat, Abd al-Rrafie. (1368). the Culture of Persian Poets. Tehran: Iranian 

Authors and Translators Company. 

Hossein, Taha. (1344). The Philosophical Dialogue (in Prison Abu al-ʿAlaʾ al-

Maʿarri). Hossain Khadiv Jam. Tehran: Zavvar Pub. 

Hossein, Taha & Ibrahim Al-Ibiary. (n.d). Luzūm Mā lam Yalzam Description. 

Cairo: Dar al- Ma'arif.  

Khezri, Haidar. (1387).. “A Comparative Literature in the Syria”. Specialized 

Cultural Specialty Magazine for Familiarity with Syria. Vol. 3. No. 10. Pp. 

20-31. 

Maalouf, Shafiq. (1932). Fawzi Maalouf Memorial. Zahleh: Zahleh el-Fatah Pub. 

Majlesi, Mohammad.Bagher. (1403). Bihar al-Anwar. Beirut: Dar al-Ihiaa al-

Turāth al-Arabi. 

Masboogh, Seyyed Mahdi & Haditha Farzboud. (1390). “The Determinism and 

free will Luzūmaat of Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri”.Theological-Doctorinal 

Research. The Islamic Azad University of Saveh. Vol. 1. No. 2. Pp. 153-171. 

Mirghaderi, Seyyed Fazlollah & Mansoureh Gholami. (1388). “A Comparative 

Study of the Face of the World in the Nasir Khusrow   & Abu al-ʿAla Poetry”. 

Comparative Literature of Shahid Bahonar Kerman University. Vul. 1. No. 1. 

Pp. 207-236. 

Mohammadi Eshtehardi, Mohammad. (1385). the Bounty Humphrey in A Few 

Steps. 13. Tehran; Nabavipub. 

Momtahen, Mahdi & Moslem Rajabbi. (1391). “Philosophical Nostalgia in Poetry 

Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri & Attar of Nishaboori”. Comparative Literature 

Studies. The Islamic Azad University of Jiroft. Vul. 9. No. 25. Pp. 161-178. 

Morsalvand, Hassan. (1374). the Biography of Rijal and Celebrities of Iran. 

Tehran: Elham Pub. 

Mufid, Muhammad Ibn Muhammad. (1413). Al-Irshad fi Ma'rifat Hujaj Allah 

'Ala al-'Ibad. Vol. 2. Qom: Dar Al- Mufid. 

Nesa, Neda. (1380). Comparative Literature. Trans. by. Zahra Khusrawi. Tehran: 

Farzan Pub. 

Nassar, Hossein. (1992). Luzūmeiat Description. Cairo: The Egyptian General 

book Corporation. 

Qezelbash, Ali Komail. (2006) .The Value of Comparative Study in Literature. 

Islamabad: Soroosh. 

Qumayr, Yūḥannā. (1394). The Muslim Philosophers Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri. 

Zeynab Hakimi Tehrani. Tehran: Parseh Translation and Publishing Company. 

Sadr Haj Seyyed Javadi, Ahmad. (1383). the Encyclopedia ofShi'a. Tehran: 

Shahid Saeed Mohebi. 

Shirazi, Forsat-ul-Dowleh. (1375). Tadhkirah Shu‘araDar al-Elm Shiraz. Ed. by 

Mansour Rastegar Fasaei. Shiraz: Shiraz University. 



 93 /1317 زمستان ،14، شمارۀ 4سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

Shouaa Shirazi, Mohammad Hossein. (1380). Taẕkarih-i Shouaaia. Mahmoud

Tavoosi. Shiraz: Foundation for Fars Studies. 

Shourideh Shirazi, Fasih Al-Molk. (1337). Lyric Poems of Shourideh Shirazi. 

Tehran: Sanai Library. 

-------------------------------------------. (1388). Divan Poetryof Shourideh Shirazi. 

Ed. by Khosraw Fasihi. Tehran: Institute of Islamic Studies Mc. Gill University 

& University of Tehran. 

Zarrinkoob, Abdolhossein. (1374). Familiarity with Literary Criticism. Tehran: 

Sokhan. 

 


