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 (19/19/1317تاري  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.  حقيقت آن پرداخته تا بتواند به فلسفۀ وجودی اين دو امر مهم پی

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

پژوهش حاضر به صورت  .مايندنسبت به آن بيان نخود 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)
پس از اشـارۀ گـذرا بـه زنـدگی دو     پژوهش،  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 و نتايج ديدگاه آنان نسبت به اين دو مسئله بيان می است و واکنش اين دو شاعر شده

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

با مرگ به علت  هابوالعالء معرّی در مواجهاما  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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