
 

 

مرگ و ، زندگیپيرامون  معرّیابوالعالء  خيام وبررسی تطبيقی ديدگاه عمر 
 معاد

 ستّاریالهه ـ  ،3عيسی سالمت.  ،2حسن مجيدی. 1
 ی، خراسان رضوی، ايران.سبزوار ميدانشگاه حک یعرب اتيزبان و ادب  ارياستاد ـ1
 کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه حکيم سبزواری خراسان رضوی، ايران.ـ 2
 دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه حکيم سبزواری، خراسان رضوی، ايران.ـ 3

 (23/94/1317تاري  پذيرش:  ؛12/19/1312)تاري  دريافت: 

 چکيده

ـ يزمی مهـم در مطالعـات ادبـی    ا شـاخه در دوران معاصر، اديبات تطبيقی به عنـوان   ۀ بررسـی  ن
است. در اين ميان،  اشتراکات و اختالفات ميان ادبيات دو ملّت يا دو شاعر و نويسنده را فراهم ساخته
ی فکـری  هـا  نـه يزمخيام در ادبيات فارسی و معرّی در ادبيات عربـی، دو انديشـمندی هسـتند کـه     

. دهـد  یمی برای بررسی تطبيقی مختلفی ميان دو نويسنده به دست ا بهانهمشابهی دارند که اين امر 
ترديد  زندگی انسان، معاد و نيا وناپايداری داعتقاد به : از قبيل ها نهيزماين دو نويسنده در بسياری از 

يی سـبب  ها شهياندچنين  .فکر و همسو هستند هم در آن، شک و بدبينی و اعتقاد به جبر و سرنوشت
ـ شد هر دو نويسنده به کفر و زنديق بودن متّهم شوند. اين پژوهش درصدد است سه  ۀ مهـم از  مقول

ۀ تطبيـق و بررسـی قـرار دهـد. هـدف      وتبرا در « معاد»و « زندگی»، «مرگ»قضايای انسان به عنوان 
بينـی هـر دو    ۀ مورد بحث به قصد دستيابی بـه جهـان  مقولۀ دو شاعر در سه شياندپژوهش شناخت 

يۀ مکتب آمريکايی پاـ تحليلی است که بر  کار رفته در اين پژوهش، توصيفی نويسنده است. روش به
ی اشعارشان بسنجد، ولی با در نظر گرفتن ال ی دو شاعر را از البهها شهياندادبيات تطبيقی قصد دارد 

افکـار  از او آشنايی داشت، از بعضـی   و با اشعار پای نهاددنيا ه بعد از معرّی بچون  خياماين نکته که 
ۀ ورود مکتـب  نيزمکه اين موضوع  مالحظه است شايستۀدر شعر او  هاثيرأاين ت و ثير پذيرفتأت وی

ی واحـدی در  هـا  شهياندکه هر دو شاعر  دهد یم. نتيجه نشان کند یمفرانسوی را در تحقيق ايجاب 
دارند، ليکن بدبينی معّری بـيش از خيـام اسـت و انکـار او بـا صـراحت بيشـتری بيـان          ها مقولهاين 
 است. شده
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