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 از آن روي - ناكامي ها وسختي ها باوجود همة- شاعران بر مفهوم عشق تأكيد اغلب 
ر ايجاد سالمت رواني جامعه موّث  آرماني وماندهي جامعةت در سامحب بوده كه عشق و

تحليلي به بررسي –ن است تا با روش توصيفي ه به اين مهم، اين جستار در پي آباتوج. است
شاخصه هاي عشق در اشعار اين دو شاعر پرداخته و گوشه اي از افكار وتالش هاي اين دو 

  .اديب را در جهت تعالي جامعه شان باز گو كند
  . عشق، نوستالژي، اشعار عاشقانه، أبوسنّه، مشيري: كليديواژه هاي

1-مهمقد 

-هاي نخستين زندگي خودمان ميگويد، ما را به ياد هستهشاعري كه از عشق سخن مي

مصرف و هاي بيدهد و در ميان همهمههاي انساني رجعت ميتاندازد و به قلب حساسي
اد پاكي و صفاي  ما را به ي،زدههاي كابوسي وحشتهاي شوم و قيافهصداهاي توخالي، جيغ

اعر نيست؛ بلكه در نجات روح  اشعار عاشقانه در نجات روح شزشرا. اندازدخود مي
خود به ترين شعر دنياست كه خود از يك نظر خصوصيشعر عاشقانه. ت استمعصوم بشري

تعريف ). 387: 1371براهيني، (شودتبديل به نوعي شعر اجتماعي، تاريخي و البته سياسي مي
ند تمام عشق روحي بزرگ است مان«: افالطون از عشق نيز خود بيانگر چنين نكته اي است

له اي است كه  به اين معنا كه عشق تنها وسي؛ت وانسان فاني وسيله اي است بين الوهي؛ارواح
 ،رواز اين). 88: 1382فرشيد و شاهين زاده، (» آفرينش متصل مي سازدانسان را به سر منشأ

 ،يابد و در حقيقتضرورت خواندن و ترويج اشعار عاشقانه همواره در جوامع نمود مي
  : سخن حافظ است كه مي گويدهمان

  ر استشنوم نامكرّين عجب       كز هر زبان كه مي يك قصه بيش نيست غم عشق و ا
  )256: 1385حافظ،                                                                                       (

هاي مشيري و أبو سنّه و اشقانههاي عشق در عفهدر اين جستار برآنيم تا ضمن بررسي مؤّل
  : هاي زير پاسخ گوييمهاي شعري آن دو،  به پرسشبيان ويژگي

ر بوده است؟ چه عواملي در تغيير رويكرد دو شاعر از رمانتيسم محض به واقعگرايي موّث
لي  اين دو به چه شكل بوده و چه مساي در اشعارهاي رمانتيسمفهنمود و تصويرپردازي مؤّل
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فه ها و جهت يابي آن به سمت نوستالژيك  عشق در ميان ديگر مؤّلفةشدن مؤّلدرسرآمد 
  شدن نقش داشته است ؟

 اين پژوهش، بايد گفت كه پس از جستجو در سايت مجالت علمي دربارة پيشينة  
،  كشور، به ويژه مجالت موجود در پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهيداخل وخارج

تاكنون   موضوع مورد بحث همخواني داشته باشد، يافت نشد وهيچ مطلبي كه كامالً با
 شعر و سبك شعري ةدر زميناما . پژوهشي تطبيقي در مورد اين دو شاعر انجام نشده است

الژي در صورت جداگانه مقاالتي موجود است؛ ازجمله بررسي فرايند نوسته اين دو شاعر ب
رايي در اشعار فريدون مشيري  گ مهدي شريفيان، اسطورهاشعار فريدون مشيري نوشتة

البته الزم به ذكر . نام چهل سال شاعري از مهشيد مشيريه ديان وكتابي ب مهديه محمنوشتة
اند و تنها پژوهش هاي ه داشتهاست متاسفانه پژوهشگران تاكنون كمتر به أبوسنه توج 

 نسرين ؛ نوشتة» تهابراهيم أبوسنّه و حياد دراسه في شعر محم« اين اديب،  موجود در بارة
  . عبدالحكم عالمي استنوشتة» اهيم أبو سنه الخطا واألثرد  ابرمحم«وقاد  و كتاب  

  بحث-2

2-1- د ابراهيم أبوسّنهمحم  

غول حفظ مش» شيوه كاردفان« در مدرسة . دي در مصر به دنيا آمدميال1937در سال 
اند، قبل از سربه پايان » راألزه« تحصيالت عالية خود را در دانشكدة عربي.قرآن گرديد

بسياري از شعرهاي خود را در مجالت مشهور ادبي » األزهر« پايان تحصيالت خود در
أبوسنّه داراي احساسي لطيف و اسلوبي ). 9: 1985أبوسنّه، (كشورهاي عربي به چاپ رساند

 را در شكل رمزي به كار شعريسبكي رمزگونه دارد و عناصر. نرم، سحرانگيز و زيباست
  ايوي شاعري وطن گراست  و شعرش بيانگر رويكردهاي انساني و اجتماعي. مي گيرد

باشد كه ميان عشق فردي و وجدان خويش و عشق و وجدان اجتماعي ارتباط و پيوند مي
 است كه تحت تاثير حركت جديد شعر قرار 50ة أبوسنّه از شاعران ده. برقرار كرده است

-اين گرايش او همراه با محافظه. رانه وتقليد محض باشدگرفته، اما نه تأثيري كه كوركو

توان او را چه در سطح كاري بوده و به خاطر تحصيل در االزهر و حفظ قرآن كريم نمي
ر در غناي از جمله عوامل مؤّث. هاي عربي دانستفكري و چه ادبي و فني، خالي از ميراث
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يني، گرايش فطري، ادبيات عربي و زندگي روستايي، تربيت د: فرهنگي شعر او عبارتند از
او آثار بسياري ). 15: 2007وقاد، ( غربي، محيط فرهنگي و تحوالت سياسي و اجتماعي

باغ ( »حديقه الشتاء« ،)قلب من و آن بافندة لباس آبي( »قلبي و غازلة الثوب االزرق« :دارد
زنگ ( »جراس المساءأ« ،)هاي قديمي فرياد در چاه( »الصراخ في اآلبار القديمة« ،)زمستان

البحر « ،)درنگ هايي در شهرهاي سنگي( »المدن الحجريهتأمالت في« ،)هاي شب
هاي پژوهشي كتاب...و) ورتصاوير روز د( »مرايا النهار البعيد« ،)وعده گاه ما،دريا( »موعدنا

، قصائد التموت، دراسات في الشعر العربي، فلسفه المثل الشعبي:  ادبيات از جملهدر زمينة
اين شاعر واديب ... تجارب نقديه و قضايا ادبيه، تأمالت النقديه في الحديقه الشعريه و

  .معاصر كماكان  باقلم توانايش در خدمت  ادبيات وفرهنگ جامعه  خويش است
   فريدون مشيري-2-2

 فرهنگ دوست چشم به  اديب و اي هجري شمسي در تهران در خانواده1305 در سال
 زبان و ادبيات فارسي او در رشتة.  سالگي شروع كرد15شعر را ازجهان گشود؛ سرودن 

كار وي خبرنگاري و نويسندگي بود؛ .  اما آن را به پايان نبرد،دانشگاه تهران پذيرفته شد
سخن، سپيد و سياه و  ها عضو هيأت تحريرية مجالت سال در اين زمينه كار كرد و سال30

اشقانه، لطيف، نرم، اندوهگين، رمانتيك، شعر مشيري شعري ع .چند نشريه ديگر بود
در مرز ميان شعر كهن و شعر نو و .  بسيار صميمي است،سطحي، احساساتي و در عين حال

ري اوست؛ با هاي شعسرايي از ويژگيساده. كندط به شعر نو سير ميالبته با گرايش مسّل
 آدميان را پر كرده گويد كه كم و بيش زندگي روزانةميلي سخن بيان شاعرانه از مساي

 خوان جامعةميان اقشار شعرتر است و در  مردم نزديك، به ذهن تودةاست و به همين خاطر
  ). 116:  1373يعقوب شاهي، ( تري را به خود جلب كرده استما طيف وسيع
ري مشي« :گويد مشيري چنين ميدربارة) سرشك.م(د رضا شفيعي كدكنيدكتر محم

 جستجو و  كه اكنون حوصلة- به طبقة وسيعتري از جامعة ماكوشد كه شعرهايش رامي
هاي شعر شاعران تندرو و افراطي را ندارد و هنوز موازين كوشش براي گشودن زمزمه
 عرضه كند و در اين راه توفيقي يافته - گيردتي سرچشمه ميپسندش كم و بيش از شعر سّن
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ت  در دو ، سه خصوصي را توفيقراز اين. كه كمتر نصيب شاعري از معاصران ما شده است
شعر او .  اوستنخستين آن زبان نرم، هموار و سادةتوان جستجو كرد كه شعر مشيري مي

بخشد، سعدي هم هاي و رازهاي خود را به خواننده ميبار خواندن تمام زيبايي به يك
ن مشيري به نظر م... داردها و هنرهاي شعرش را در يك لحظه به خواننده عرضه ميزيبايي

مضامين شعرش حوادثي . به سعدي نزديك است و اين قلمرو مورد پسند خواننده است
 اما همه كس نتواند آن را شاعرانه بيان كند ،است كه براي همه كس ممكن است روي دهد

رهاي  شعاز جمله مجموعة). 1634: 1375يري، مش( »و اين كار توفيقي بزرگ است براي او
     ،»از خاموشي« ،»بهار را باور كن« ،»ابر وكوچه« ،»نايافته« ،»اه درياگن« ،» طوفانتشنة« وي
 ديگر در زمينه هاي  و چند كتاب»  غمگينآواز آن پرندة« ،»آه باران« ،»مهرمرواريد « 

  . ديده از جهان فرو بست1379اين اديب ايراني درآبان ماه سال . مختلف ادبي است
  گرايي يا رمانتيسمواقع -2-3

رمانتيسم . لي است بيان موضوعات و مفاهيم عاطفي به شكل تخيب رمانتيسم عرصةمكت
رمانتيسم -و رمانتيسم اجتماعي؛ كه اين اخير) فردي( رمانتيسم احساساتي: دو مرحله دارد

: 1381روزبه، (سزايي داشته استه تاثير ب) گراييواقع( در ظهور مكتب رئاليسم-اجتماعي
54 .(   

ت شعري أبوسنّه دچار اختالف نظر هستند؛ ران در مورد حدود هويبسياري از پژوهشگ
. ش با يكديگر آميخته است ا شعريگرايي را در تجربةمانتيسم و واقعچرا كه وي صفات ر

اند و اينگونه برخي از پژوهشگران، شعر أبوسّنه را نيز در رديف اشعار رمانتيك دانسته
او « :گويد ميشكري عياد. »يالي توانا داردشهسواري رمانتيك كه خ« :اندتوصيف كرده

پژوهشگران براي متصف كردن او ). 93: 1978عياد، (»شاعري رمانتيك است در حد افراط
    ها، و دانش زباني اين شاعراستناد مي كنندهاي او، نمايشنامه به رمانتيسم محض به ديوان

  ).22: 2007وقاد، ( 
 بر. پذير نيستايي يا رمانتيسم به طور دقيق امكانگر مرزبندي ميان واقع،ي به طور كّل

 كه أبوسنّه را شاعري صرفاً رمانتيك دانسته اند، او شاعري خالف نظر برخي از پژوهشگران
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  ش بيان گرا و ملتزم به جامعه است كه خودش و احساساتش را از خالل مردم وطنواقع
آنگاه « :گويدشوقي ضيف مي خود گواهي براين مدعاست؛ ديدگاه شوقي ضيف. داردمي

كندر ميكه خود را تصو،كه دور از   در حالي؛شودر مي از ميان اجتماعش متصو
   ).199: 1981ضيف، . (»يابداجتماعش نيست ، بلكه با آن امتزاج مي

اي از ادبيات نيمايي گسترش شعر تغزلي به عنوان شاخه.  مشيري  پيرو شعر تغزلي بود
 .شدي از سوي ادبا وصاحب نظران تقويت ميبيات مطلوب و مترّقيافت و به عنوان اد

 موجب -هاي تاريخ ايران به شمارمي آيد گاه كه خود يكي از گره- مرداد28كودتاي 
 ). 84: 1381روزبه، (  اجتماعي گرديد-تحول در شعر و گرايش شاعران به شعر سياسي

 بود، اما به پيروي از شعر نو فارسي   در اوايل داراي رمانتيسم فردياشعار مشيري نيز اگرچه
اني مثل انعكاس جنايات جنگ، هاي انسو نيز تحت تاثير شرايط اجتماعي وارد مضمون

با مشيري به عنوان شاعري مردمي ) .65: 1383ياحقي،( شد... ويتنام، تبعيض نژادي ومسألة
كند؛ گرايي بيان ميعل را در قالب رمانتيسم اجتماعي و واقزبان ساده و گرم خود، اين مساي

گرايي و رمانتيسم در اشعارش بسان تار و پودي هستند كه در هم بافته  واقع،در حقيقت
  .پردازيمهاي آن در اشعار اين دو شاعر ميفهدر اينجا به بررسي عنصر عشق و مؤّل. اندشده
  شعر سرودن يا عشق -2-4

شاعران با اين . ن معاصر استعشق و اميد يكي از چشم اندازهاي اساسي در شعر شاعرا
ت زندگي و عظمت ارزش ها پيوند مي زنند و فردا جانمايه هاي گران سنگ خود را به ابدي

را اميد بخش و نويد دهنده مي كنند و مردم را از سختي ها و مشكالت دور ساخته و آنان 
  ).192: 1390كيخاي فرزانه، (را به سوي پايداري و شور و شعف سوق مي دهند

آن دو تالشي به . شعر در نظرم مثل عشق است« :گويدبوسنّه درمورد شعر و عشق ميأ
ي عميق و مطلق اند براي نااميدي جهان؛ دو جويبار از احساساتي سرشار و عواطفهم پيوسته

 بشري و خارج آن رورت زيبايي و هر دو در عمق ارادةت از ض انسانيو تعبير كمال يافتة
ام تأمل از آن زمان كه خود آگاهي يافتم و در وجودم و زندگي. رندمييابند و ميرشد مي

    دو اصل شعر و عشق تكيه كردم و آنچه تالشم را زياد ق زندگي بر پايةكردم، بر تحّق
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خود شدن از خود براي اتحاد عشق شجاعت بي. ها به يكديگر بود ت تشابه اينكرد، شدمي
ن در چشمان حقيقت و رويارويي با ظلم و ستم و دفاع طلبد و شعر، نگريستبا محبوبه را مي

استمراري كه در  كند؛ براي دوام وت دفاع ميعشق از بشري. از آزادي، عدل و زيبايي است
كند ت باشد و شعر براي انسان وجود معنوي فراهم ميت و گرامي بودن بشريوراي آن عزّ

شعر با عشق در . ياق به كمال مي بخشدو به وجود مادي انسان معني و راهنمايي به سوي اشت
         اند كه از درد ، رنج و زيبايي سرچشمههاي من آميخته شده و اين دو با همسروده

  ).99-100: 2007عالمي، (»گيرندمي
عنوان  توان به كنه اعتقاد و التزام او به عشق بهدرستي ميل در اشعار اين شاعر بهبا تأم

گونه كه اشعاري كه در داشت اوست، پي برد؛ همانشر و گرامي نجات بعنصري كه ماية
كه ما نيز در اين پژوهش به - »قلبي و غازله الثوب االزرق« شعري لين مجموعةابتداي او 

 و قبل از ورود به چكامه ها آمده است، گواه بر اين - ايمبررسي اين مجموعه اكتفا كرده
  : اردپندمدعاست كه خود را دوستدار و عاشق مي

إن يكن غيري قد يعزف في ناي  : إلي الذين يصرون علي إنقاذ الحب و مجد االنسان
/ ليس في اآلله حس إنّ في الروح الطرب/  فاغتفر يا شعب أن أعزف في ناي حطب/ذهب

  ). 541: 1985أبوسنه، (أنا ما جئت أغني إنما جئت محب
اگر ديگران :  داري مي ورزندتقديم به آناني كه براي نجات عشق وكرامت انسان پاي(  

كه در ني چوبين ) اجازه دهيد(پس اي مردم برمن ببخشاييد / در ني طاليي مي نوازند
من براي / جان است روح و  همانا طرب وشوق در؛حسي نيست) ني(درابزار/ بدمم

  . )آوازخواني نيامده ام، من آمده ام كه دوستدار باشم
ترين خطوط محتوايي شعر دوستي، اصليي و انسانها، مهرورز     عشق، ستايش زيبايي

گويد و آنگاه كه اوضاع او شاعري است كه با زبان مهر سخن مي. آيدمشيري به شمار مي
تنها . كند و اندوهي بر كالمش جاري استآزارد، با زباني نرم اعتراض ميجامعه او را مي

   .    ها، شعر و عشق استسالح او براي جنگيدن با پليدي
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اما اگر پيكار نابخردان را شمشير بايد .../ من با بدي پيكار كردم/ من مهرباني را ستودم
توان كسي را مي/ در چشم من شمشير يعني/ من به راه مهر رفتم/ گرفتم بر من نگيريمي

     تنها سالح من در اين ميدان سخن بود.../ايمان به انسان شب چراغ راه من بود .../ كشت
  ).975: 1380 مشيري،( 

 و آن را از زواياي جان بنابراين، اين دو شاعر عشق را در معناي حقيقي خود دريافته
  .اندصدا زده
  عشق و اندوه -2-4-1

ها جال و روشني انسان را كه مظهر عشق و در دنيايِ كنوني كه سياهي كينه و روزمرّگي
ده و نوعي غربت و دوري  احساس رنج و اندوه كر، تيره كرده است، شاعراندوستي است

 شاعران ، اين دو شاعر به نحوي جزء رستةدر حقيقت. يابددر شعرشان نمود مي
        ديگري صحبتند و هنگامي كه از عشق و هر مسألةآي به حساب مي)1(نوستالژيك

كه هر دو شاعر  از آنجايي. كنند، نوعي غم غربت و اندوه در اشعارشان وجود داردمي
توان در آن تفكرات  و يكي از اصول مكتب رمانتيسم كه ميانتيسم داشتهگرايش به رم

 آزردگي از محيط و زمان موجود و ،نوستالژي را ديد، اصل گريز و سياحت است، بنابراين
هاي ديگر، چيزي است كه در اشعار أبوسنّه و مشيري قابل  فرار به سوي فضاها يا زمان

دي در وستالژي يا غم و اندوه در اثر عوامل متعدن). 99: 1366سيد حسيني، ( رؤيت است
از دست دادن اعضاي خانواده يا عزيزي كه باعث گريستن و مرثيه : گرددفرد ايجاد مي

    خواندن شود، حبس، تبعيد، حسرت برگذشته كه عامل گله و شكايت از اوضاع زمان
پيري و انديشيدن گردد، مهاجرت، يادآوري خاطرات كودكي و نوجواني ، غم ودرد، مي

  ).64: 1386- 87شريفيان، (  رواني دارد-  روحيي كه جنبةبه مرگ و ساير موارد
 اصلي و بارز در اشعار اوست؛ وستالژيك است و حزن و اندوه خصيصةأبوسّنه شاعري ن

اش و سفر از ديار و چرا كه شرايط جامعه و التزام اين شاعر به جامعه و گذشته و كودكي
 در ،به عنوان مثال. افزايدت حزن در اشعارش مي در اوان نوجواني بر شدروستايش به شهر

صه بارز و آشكار قصايدي كه در توصيف روستاي خود در تقابل با شهر سروده ، اين مشّخ
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البته بايد اشاره نمود در اشعار او شهر و روستا دو نماد هستند و در حالت رمزي به . است
صيف دختركي كه از خلوت روستا به غربت شهر آمده است، او در تو. اندكار گرفته شده

 :گونه مي سرايد اين
أمسح االرض بثلج في / أصنع الشاي لناس غرباء/ أنا يا أماه مذجئت إلي هذي المدينه

/ و وجوه الناس يا أمي حزينه/ و وجوه الناس ال تعرفني/ أنا يا أماه مذجئت سجينه/ الشتاء
  ).                                               598: 1985أبوسنّه، (أتمني أن أري في قريتي وجه الصباح / رياحربما أفتح في قلبي بابا لل

در / براي غريبه ها چاي درست مي كنم/  از زماني كه به اين شهر آمده ام!آه مادرم(   
/  زنداني ام، ازآن زمان كه آمده ام!آه اي مادرم/ زمستان برف هاي زمين را پاك مي كنم

دوست دارم روزنه اي /  چهره هاي مردم اندوهگين است!اي مادرم/ مردم مرا نمي شناسند
  . ) صبح را در روستايم ببينمبه اين اميد كه بتوانم سپيدة/ ايمرا براي نسيم ها در قلبم  بگش

توان دارد، مي) وطن(به اندوهي كه در ياد و خاطر محبوبه» قصيده حين فقدتك«يا در 
  :پي برد

عينيه، ليله / و كما يفقد إنسان منتظر أحبابه/  هذي الليله حين فقدتك ماتت كل األجراس
                                                                                                        .)547: همان (حين فقدتك/ كانت أقدام الحزن علي قلبي/ عاد األحباب

و بسان انساني كه )/ خاموش شدند( تمام زنگ ها مردند،امشب كه تو را از دست دادم(
/ ها، چشمانش را از دست مي دهد ولي در شب بازگشت آن/ چشم انتظار عزيزانش است

  .)اندوه ها بر روي قلبم گام  نهادند/ را ازدست دادم يز آنگاه كه تومن ن
 است؛ » كوچه«رين شعر او نيز شعر هاست، و محبوبت خاطرهفريدون مشيري، شاعر كوچة

را » كوچه«هنگامي كه خواننده شعر .  شعري اوستتوان گفت شناسنامة، ميدر حقيقت
    . كه در سراسر اين شعر پاشيده شده استبيند خواند، رنگي از حزن و اندوه را ميمي
  :توانيم در ابيات پاياني به وضوح، نوستالژي ناشي از دوري معشوق را حس كنيممي

نگرفتي دگر از عاشق آزرده خبر هم / هاي دگر همرفت در ظلمت غم آن شب و شب
          تمبي تو اما به چه حالي من از آن كوچه گذش.../ نكني ديگر از آن كوچه گذر هم/
  ).405: 1380مشيري، ( 



1393بهار و تابستان ، 10، شمارة 6 ، سال نشرية ادبيات تطبيقي  282

هاي تكند؛ برگذشته و لذّ از جامعه ياد مي،اي كه براي دخترش بهار دارديا در سروده
 آرماني خويش را ترسيم كرده و اكنون براي فرزندش كه از خورد و جامعةآن حسرت مي

  :است اندوهگين ،اين چنين آرمان شهري دور است و مأيوس ونااميد زندگي مي كند
هاي خسته در ايوان تنگ  با بال/ بهار و باغاين بي/ اين بسته بال كوچك/  اما بهار من

افكنده سايه بر سر و سرنوشت /  بلند ما اينجا كه فكر كوته و ديوارةدر شهر زشت/ خويش
 در حسرت شنيدن يك نغمة/  اين حصاربينمش غمگين در ژرفمي/ كندتنها چه مي/ ما

  .)384: همان( نشاط
 از ذات اند كه نعمتي است عشق را دريافته دو شاعر به درستي، حقيقت و جوهرةاين

هايي فهعشق در اشعارشان شامل مؤّل. بخشي كائنات باشد جانحق براي مخلوقاتش تا ماية
است كه در ... آزادي و صلح وبه ت، عشق چون عشق فردي، عشق به وطن، عشق به انساني

  . ه ها مي پردازيمفاينجا به ذكر اين مؤّل
  هاي عشق  فهمؤّل-2-4-2

  عشق فردي-2-4-2-1

عشق در نگاه « : گونه سخن به ميان آورده است  زن در آثار أبوسنّه اين حسن نوفل دربارة
أبوسّنه از عموميشعر او . تي خاص برخوردار است ؛ چرا كه او شاعري انساني استت وكلي

ي انساني ل كّلگردد، هدفش بررسي مساي منسوب مينآنگاه كه در هر زمان و مكان به انسا
 شخصي؛ هر چند كه در تمام قصايد شعري وي، با واژگاني مثل است و نه تجربه هاي عشق

از اين رو، زن در تمامي اشعار أبوسنّه در قالب رمز قرار . شويممواجه مي... ي وحبيبتي، حب
ديگر ترجمه شود، وخواننده به اين هاي كنم اگر شعر او به زبانگمان مي. گرفته است

 ،كندگردد وآنچه حس ميسطحي داشته باشد، دچار خطا مي قصايد تنها نگاهي گذرا و
د او ي با گرايش انساني در شعر بيگانه است و قصايطور كّل اين نكته است كه شاعر به

 ).44: 1995نوفل،(»گونه نيست  كه اين  در حاليهمگي داراي رنگ عاطفي هستند؛
 ميان عشق فردي و عشق جمعي ارتباطي ،طور كه قبال نيز گفته شد أبوسّنه همان،بنابراين

توان يافت كه در وصف و اي را ميتنگاتنگ برقرار كرده و در ميان اشعار او كمتر قصيده
 آن و يا همواره زن يا محبوبة او، وطن، ياد و خاطرة. ته شده باشدياد يك معشوق خاص گف
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 شاعري ،باشد و او در حقيقتمي...  همچون آزادي و عدالت و ايانيهاي انس ارزش
اوست، كه شعري » قلبي و غازله الثوب األزرق« بارزترين نمونه، قصيدة . ماعي است اجت

 كما اينكه .وطني است؛ گر چه شايد در نگاه نخست، برداشت چنين مفهومي متصور نباشد
  :تفاده كرده است از اساطير نيز در آن اس،عالوه براين امر

عين دامعه / عار فوق ضفاف التاريخ يلوح و يغرق/   قلبي عارٍِِ يا غازله الثوب األزرق
  ).        592: 1985أبوسنّه، ( منذ االنسان االول لم يعرف قلبي ثوبا إّلا الريح/ تبكي كل ضريح

      و غرق برهنه بر كرانة  تاريخ مي درخشد/ ! لباس آبيقلبم برهنه است، اي بافندة(
و قلب برهنه ام از روز ازل تا كنون جز / چشمي گريان كه بر قبر ها مي گريد/ مي گردد

  .)نسيم، پوششي را به  خود نديده است
پردازد اما مشيري در اشعارش به سادگي و با تصويري روشن به توصيف عشق خود مي

ين نمود اين عشق در تربارزترين و شاخص. سرايدها مي و در ياد و خاطر معشوق سخن
هاي گذشته كه تا اين زمان هاي دهه عاشقانهشعري لطيف از مجموعة. است» كوچه« شعر

ه تمامي اقشار جامعه استمورد توج:  
همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو / بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم

 ماه فروريخته در خوشة/ بخت خندان و زمان رام/ آرامآسمان صاف و شب ..../ گشتم
  ).402-403: 1380مشيري، ...( آب

انگيز و آلود، شيرين، غم عشقي سالم، شرمبيان خاطرة مشيري در كوچة آشنايي، خاطرة
تر با عشقي عميق»  اين جامآخرين جرعة« در).  83: 1375شيري، م( نه چندان متعالي است

گرايي توأم با آهنگ موسيقي دروني در كنار خوريم؛ طبيعت برمي،از آنچه در كوچه است
  :كند عاشق به معشوق را بيان مينوع و ميزان عالقةحسرت و اندوه عشق كه 

نفس پاك شقايق را / با بادرقص عطر گل يخ را / من مناجات درختان را هنگام سحر
   من به اين جمله/ بينم مي،شنومهمه را مي.../ها را با صبحصحبت چلچله/  كوهدر سينة

تو بمان با .../ انديشماي سراپا همه خوبي، تك و تنها به تو مي! انديشم به تو مي؛انديشمنمي
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/ من همين يك نفس از جرعة جانم باقيست/  تو بجوشدر دل ساغر هستي/ من تنها تو بمان
  ).494- 496: 1380مشيري، ( اين جام تهي را تو بنوشآخرين جرعة

  عشق به وطن-2-4-2-2

وي غالبا وطن و ياد وطن را بسان معشوقه اش مورد . پرست استأبوسّنه شاعري وطن
ها ودردهايش با او اش به گفتگو نشسته و از اندوهگويي كه بامعشوقه. دهدستايش قرار مي

برد كه وطن مد نظر ل، پي ميسخن مي گويد؛ به گونه اي كه خواننده، پس از اندكي تأم
تر و احيانا بنابر مقتضيات وده است؛ البته شاعر اين كار را به جهت تاثيرگذاري عميقشاعر ب

  :دهد زماني، انجام مي موجود در آن برهةزمان و اختناق
ذكري العشب النابت في / كانت تأتي الذكري/ في السادسه مساء من كل مساء

دام الحزن علي حين فقدتك كانت اق..../ ذكري اول حلم في ليل العمر/ الكلمات
  ).  547- 548: 1985أبوسنّه، (قلبي
گياه  رسته ة ياد و خاطر/  ي به ذهنم مي آيده اياد و خاطر/  در ساعت شش هر عصر(

آنگاه كه تورا از دست دادم، اندوه ها / لين رويا در شب زندگي اوة ياد و خاطر/ در واژه ها
  .)بر روي قلبم پا گذاشتند
  :كندت و وطن ابراز مي خود را به مّلعالقة، اوج و يا در جايي ديگر

و أنا / فالثلج يسكن كل درب غير دربك/ و لحسن وجهك أنت يا شعبي أرّتل غنوتي 
  ).673: همان(يهددني الصقيع و ما عرفت الدفء يوماً غير حبك

سردي بر هر آستاني /  خاطر زيبايي سيماي تو آواز سر مي دهمه من ب! تم اي مّل(     
كه من جز  نوميدي مرا تهديد مي كند، درحالي سردي و/ ان تو سكني مي گزيندغير آست

  .  )عشق  تو هيچ گرمايي نيافته ام
نوعي عتاب دارد برتمامي افرادي كه در خدمت » إلي الذين يغنون لغيرك «در قصيدة

 با اندوه ني ابيات نيز به اين خشم آميختهموسيقي شعري دروني و بيرو. غير وطن هستند
 وطني اوست تا اينكه از حس شود كه اين خشم و اندوه ناشي از عالقه و حبمراه ميه

  :دارددروني خود پرده بر مي
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عبرت / و قلبي الذي فرشته علي مساحتك/ بأعيني و شعري الذي وهبتني/ فقل لهم بأنّني
  ).703- 704: همان( عن صبابه العصور عندما كتبت لك

وقلبي كه / به من بخشيده اي) وطن(م واحساسي كه تو باچشمان/ ها بگو كه من به آن(
ه گذار عشق دوران گذر آنگاه كه براي تو نوشتم، از ر/ مرا برآستانت گسترانده ا آن

  .)كردم
هايش داشته سراييماسه   مشيري در بيان عشقش به وطن همواره نگاه به فردوسي و ح

ا الفاظي سنگين و در وزني دارد؛ ب» خروش فردوسي«كه شعري به نام  ياست تا جاي
 :سرايد اينگونه مي،آن روزهايي كه خرمشهر در دست بيگانگان بوددر بارة ،حماسي

 اي رويِ/  فرياد خطر شو! گل انداختهاي بغضِ/  توفان شرر شو! به جان تاختهاي خشمِ
  .)718: 1380مشيري، ( تر شو افراخته! برافروختهاي مشتِ/  خود پرچم ره باش!برافروخته

از ايران  1352دوست خويش كه در سال خواه و ايرانويا درپاسخ به دوست آزادي
ها از بين دارد كه تو را غم نابساماني بيان مي،كندكند و وي را تشويق به رفتن ميكوچ مي

  :گويد تو را به اين كار واداشته است و در پايان مي،راهبرده است و ظلم و ستم رفيقان نيمه
من اينجا تا نفس / من اينجا عاشق اين خاك از آلودگي پاكم/ ريشه در خاكممن اينجا 
        سرود فتح/ من اينجا روزي آخر از ستيغ كوه چون خورشيد.../ مانم مي،باقي است

  ).728: همان(تو روزي باز خواهي گشت/  دانمو مي/ خوانممي
  عشق به آزادي و صلح-2-4-2-3

آغاز خلقت انسان در وجودش نهادينه ساخت، آنچه كه آزادي، آنچه كه خداوند از 
امروزه به عنوان يك اصل از اصول حقوق بشر شناخته شده و دولتمردان براي حفظش 

اي زيباتر و در ميان واژگان، واژه«: گويد آزادي ميژةأبوسّنه در مورد وا. كنندانديشه مي
كند سخن أبوسنّه همواره  تاكيد مي. نيست» آزادي«  انگيزتر و هيجان آميز تر از واژة دل

أبوسنّه، بي ( بلكه هدفم، بيان ايمانم به آزاديست؛من از آزادي صرف صحبت از آن نيست
فدائي « ،»طفله القمر« ل شعري اش در قصايد مختلف اوأبوسنّه در همان مجموعة). 242: تا

گويد، و گاهي  سخن مي از آزادي» عوده إلي المعبد« ،»الموت يزور المدينه« ،»إلي حبيبته
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مرثيه شهداء  «جنگ به دست بياورد؛ مثال در قصيدةكيد دارد تا اين آزادي را از طريق تأ
  :سرايدمي» الجزاير

فلكي نحيا / رقدوا حقل بذور/ األنهار المليون الحمراء/ صبت في القلب جميع األنهار
     ن تفدي بعض األجيال لبعضما أروع أ/ فالبذرة التنمو إن لم تأكلها االرض/  البد نموت

  ).     585- 586: 1985أبوسنّه، ( 
/ در كشتزارها آرام گرفتند/ ميليون ها جويبار سرخ فام/ جوبيارها در قبلم جاري شدند(

/ كند  رشد نمي،دانه تا در زمين قرار نگيرد/  نخست بايد جان داد،پس براي زنده شدن
  .)سلي ديگر شوندچقدر با شكوه است كه برخي نسل ها فداي ن

نوعي سرود آزادي است كه در » أغنيه لفيدل«توان گفت كه قصيدة ، مي در حقيقت
  : سر داده است)2(مرگ فيدل كاسترو

و انا جئت أغني لحن / صارت كوبا بين يديه حدائق/  في غرب األطلنطي عاشق
  ).                  619: همان(الحريه
/  كه كوبا در نظرش همچون باغستان هايي است/ در غرب آتالنتيك دلباخته اي است(

  .)و من آمده ام كه نداي آزادي برآورم
كند جنگيدن،  در جايي كه احساس ميكند؛دعوت به صلح مي» دمعه والسيفال «در قصيدة

جنگي كه خنده ها را مي خشكاند، ضعيفان را . ها را در پي دارد كشتارمردم و نابودي نسل
د كودكان مي رد، عاشقان را از يكديگر جدا مي سازد، در انتظار توّلدر كام خود فرو مي ب

 ،نشيند تا جانشان را بستاند و سرانجام ، هراس وجود همه را فرا مي گيرد و در اين ميان
  :آنچه هست، تنها اشك و شمشير است

أن / في وجه الظالم/ أن تتحجر كل البسمات/ أن تصبح كل طقوس الحقد شعار العالم
أن ينحل / تستقبل ميالد االطفال/ أن تنمو عاصفه سوداء/  في الظل جميع الضعفاءيتĤكل

  ).550-553: همان( ال شيء سوي الدمعه و السيف/ كي تنمو أجنحه الخوف/ عناق العشاق
 در چهرة/ كه تمام لبخند ها بخشكند/  جهان شد  شعار و پيشةراه و رسم كينه ورزي(   

د به انتظار توّل/ و طوفاني سياه شكل گيرد/ ن ميان قرباني شوندو همة ضعيفان در اي/ ستمكار
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آري، چيزي جز اشك / و ترس، پر و بال گيرد/ و اينكه عاشقان از هم جدا شوند/ كودكان
  )...و شمشير وجود ندارد

 به ،زند؛ در حقيقتمشيري نيز در بيان آزادي از سكوتي سخت و خفقاني فرياد مي
  : آن بتواند زندگي كنددنبال دنيايي است كه در

كه در آنجا نفسي /  دل صحرايي-  سر كوهي- لب بامي- گردممن به دنبال فضايي مي
ما از ش/  درد مرا بايد اين داد بكندچارة/ ان من هوارم را سرخواهم دادو در پاي... تازه كنم

  ).625: 1380مشيري، (آيد  كه با من فرياد كند چه كسي مي/ » چندخفتة«
د  از حيات و رويش مجد با الهام التفات بسيار زيبايي دارد؛» كوه رستنش« در شعر

  :سازدطبيعت، اميد و آزادگي را براي انسان كامال ملموس و ممكن مي
نفس / مگر كم از خاكيم/ ز پيش حادثه بايد كه پاي پس نكشيم/  زمين به ما آموخت

  ).657: همان( ما چرا نفس نكشيم/ كشيد زمين
دعوت »هايم باتمام اشك«اي خطابي در وهي تمام و انزجاري فراوان به شيوهشاعر با اند

  : كندبه صلح مي
.../ شرمتان باد اي خداوندان قدرت بس كنيد/ اي نگهبانان صلح/ اي نگهبانان آزادي

آنچه بيداري ندارد، / دانمگرچه مي/ ها از دستتان اي سنگ چشمان، بر خداستدست
 - ميدانه نو-  هايم، بازبا تمام اشك/  و وجدان شماستگناهان استخواب مرگ بي

  ).689-690: همان( بس كنيد، بس كنيد/ كنمخواهش مي
  

2-4-2-4-تعشق به انساني  

كند، ت و مهرباني بيداد ميه گذار تنگ و تاريك جهان كه مرگ انسانيدر اين ر
ا راه انسان  فر، هر چند كم نور،شاعراني چون مشيري و أبوسنّه سعي دارند چراغي

. آوردت در قصايدش سخن به ميان ميأبوسّنه به عنوان شاعر مهر از مرگ انساني. بيافروزند
ان پراز كينه هايي كه دنيايش ورزند؛ انسانگويد كه حقد و كينه ميهايي مي از انسان
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 هاي نابرابر، اندوهگيناز قتل عام و جنگ» مرثيه شهداي الجزائر« در قصيدة .وسياهي شده
خوردرفته حسرت ميت از دستاست و برانساني:  

ما كان القمر / و يموت بعيدا في طرف العالم/ كان القمر حزينا يجتاز حدود مدينتهم
أن تخرس في قلب العاشق / في افواه االطفال خناجر بدل حلوي/ يطيق بأن يبصر يوما

  ).       583: 1985أبوسنّه، (نجوي
دست عالم  تا براي هميشه در كرانة دور/ ها  گذشت  آنماه، اندوهگين از حوالي شهر(
 خنجر ،جاي شيرينيه در دهان هاي كودكان ب/ ماه توان آن ندارد كه ببيند روزي /بميرد

  .)ت  خاموش گرددو در قلب عاشقان نجواي محب/ قرار گيرد
 دهد؛ افرادي كه مشتاقانه براي خويش خبر مياعر از وجود انسان نماها در جامعةش

. كنند، افرادي كه وجودشان از عشق دروغين سرشار شده استها تالش مي مرگ انسان
هاي مردم كوفه و شام خواهد كه به چنين افرادي دل نسپاريم و گذري به خيانتشاعر مي

  :ت بود اوج مرگ انساني، نقطةدارد؛كه در حقيقت
/ كي الصفصاف في عيونهمو لو ب/ و لو أتي النهار شافعا لهم/ ال تسلموا إليهم قلوبكم

/ خيانه المسيح/ فسوف تقرأون في جدرانها/ و لو دخلتم بيوتهم.../ ألنّهم سيسرقون حبكم
-578: همان(اولئك الذين عانقوا الحسن ثم قاتلوه/ اولئك الذين خالفوا محمدا و تابعوه

575.(  
درخت بيد و حّتي اگر / ها شود حتّي اگر روز شفاعت گر آن/ ها دل نسپاريد  به آن(

به خانه  اگر/ ها عشقتان را به يغما خواهند برد  چرا كه آن/ ها گريه كند در چشم آن
كه با اينان كساني هستند/ خواهيد ديدبرديوارهايشان خيانت مسيح را / هايشان وارد شويد

ع(اينان كساني هستند كه حسين/ كه پيروش بودند  درحالي؛ مخالفت نمودند)ص(دمحم( 
  .)او را كشتند؛ سپس، ندرا ياري كرد
  :دهد تصوير اين افراد را شرح مي،در ادامه

ال تسلموا إليهم / خناجر تشتاق أن تغيب في ظهوركم/ إن بسموا فاإلبتسام في شفاههم
قد / أبوابهم ألنهم/ و سوف يغلقون في وجوهكم/ فهوالء سوف يسرقون حبكم/ قلوبكم
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مثلجين يغزلون / ي غالله المساءو يجلسون ف/ في أسفل الخليج/ أغرقوا قلوبهم
  ).همان(حقدهم

خنجر هايي است كه مشتاقند در سينه هاي شما پنهان /  پس لبخندشان،اگر بخندند(
و / ها عشق شما را خواهند دزديد پس آن/  ها دل مسپاريد به آن)/ فرو روند(گردند

 پايين خليج به قلب هايشان را در/ ها خواهند بست چرا كه آن/ درهايشان را به روي شما
و رشته هاي كينه و / در زير پردة شب خونسردانه مي نشينند/ دريا سپرده و غرق كرده اند

  .)دشمني مي ريسند
ت، در روزگار مرگ انساني. ت استهاي مهم شعر فريدون مشيري انسانيمايهيكي از بن

ت را بنماياند و حبكار گيرد تا اعجاز مكوشد كه تمام توان و ذوق شاعري خود را بهاو مي
با صراحت مرگ » اشكي از گذرگاه تاريخ« ها را رواج دهد، درشعرها و مهربانيخوبي
كندت را فرياد ميانساني:  

صحبت از /  تهي استها از خوبيت است، سينه روزگار ما، روزگار مرگ انساني
ت، ابلهي استآزادگي، پاكي، مرو /بجاست نا)ص(دصحبت از موسي وعيسي و محم /...

آلود را در دست خون!/ كنندواي جنگل را بيابان مي/ صحبت از پژمردن يك برگ نيست
صحبت از مرگ / ت، مرگ عشقصحبت از مرگ محب.../كنندپيش چشم خلق پنهان مي

491- 492: 1380مشيري، ( ت استانساني.(  
يري وجود دارد هاي مش دورهةدر شعرهاي هم) نگريانسان( مايه اومانيسمهمواره درون

در تمام اين قصايد مشيري نيز ). 127: 1375مشيري،( و شعر مشيري شعري متعهد است
 با ،هايي كه عشق دروغين دارند و مهرباني در وجودشان مرده استمانند أبوسّنه از انسان

ستاره نمادي است براي كسي . كند و گاهي به نماد روي مي آوردحسرت و اندوه ياد مي
  : دنيا دور استكه از اين

         هر كجا به هر كه/ شود كه در زمينباورت نمي/ منياي كه پيش ديدةاي ستاره
خار جانگزاي / ميپشت هر شكوفة تبس/ خنجري ميان مشت خود نهفته است/ رسي مي
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هاي سبز ساقه/  زمينترانةدر ميان باغ بي: شودرت نمياي ستاره باو..../اي شكفته استحيله
  ).448-449: 1380مشيري، .(هاي سرخ دوستي فسرده استالله/ كسته استآشتي ش

آرد تا به گوش مردمان ت برميمشيري در قصايد بسياري فريادي از عشق به انساني
  ... و» دنيااز تماشاخانة«، »خوشة اشك«از جمله . برساند

    دو شاعرهاي شعري أبوسنّه و مشيري بود،مايه تنها اندكي از جان،آنچه بيان شد
ها را مورد هدف قرار ها و ستمطلب كه همواره با تير كالمشان بديدوست و صلحانسان

افرادي كه به خاطر وجدان پاك انسان، همين عشق به حقيقت و عالقه به وطن را . داده اند
د ت است و دواي دريش از هر چيز تشنه و نيازمند انساني، بدانند انسان امروزاند و ميسروده

 پس هر آنچه را كه ضروري و الزمة زندگي. پندارند دوستي مي،بشر را در يك كالم
 به پيچيدگي - آورند كه مفهومي عام و پيچيده عشق ميبشريت مي دانند، تحت لواي واژة

  . دارد- هاي دنيا و مردمانشتنگناها و گذرگاه
دهد كه فردا روز عشق، عرياني روح شاعر را به مهر مي پوشاند و اين را نويد مي 

حضور . مهر او نبردافزاري مي شودتا با تقدير خويش پنجه در پنجه افكند. اميدبخشي است
أبوسّنه ). 195: 1390كيخاي فرزانه، (م را توجيه مي كندعشق بهشتي است كه گريز از جهّن

اگر آن . بخشدق مياش را تحّق آرماني ها جامعةت ورزيدن انسانهمواره با عشق و محب
  : هم نيستند و زمان برايشان زيباست مردم به فكر نابوديِ،باشد

كان سيبحث عن / ما فّكر إنسان في أن يقتل زمنه/ لكن يا حبي لو أنّ مدينتهم عشقت
لو خرجت من بين عقارب / لكن يا حبي لو أنّ مدينتهم عشقت.../ عمر ليضاف إلي العمر

لتكرر يا حبي الواحد / وأضاء القلب/ إلعالناتوإنطفأ نيون ا/ لو نسيت ان الزمن يمرّ/ ساعتها
  ).448-449: 1985أبوسنّه، (هذا الحب
هيچ كسي به وقت كشي و اينكه /  اگر شهرشان عاشق بود!  اما اي عشق من(      

بلكه در تكاپوي آن بود كه بر عمر خود / زمانش را بيهوده سپري كند، نمي انديشيد
اگر زمان را از چارچوب شمارش ساعت / ان عاشق بود اگر شهرش!اما اي عشق من/ بيفزايد

و اگر چراغ هاي تابلوهاي / اگر فراموش مي كرد كه زمان مي گذرد/ بيرون مي آورد
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 ! تو اي عشق  يگانة من/  روشن مي گرديدو در عوض قلب / آگهي ها خاموش مي شد
  .)اين عشق را تكرار مي كردي

كند،  خود ترس را دور ميست و از محبوبة كه در اوصاف ترس ا»ال تسألي «در قصيدة
داند كه نهايتا پيروزي است؛ قصيده را با نوعي درخواست عشق را آغاز و پايان كار مي

  :كندشروع مي
والعاشق / فالبحر اليبين عن شواطيء لمن يخاف/  ال تسألي حبيبتي و ما نهايه المطاف

ال تسألي ..../ حر ضربتان بالمجذافو الب/ األفق في عينيه خطوتان/ الجسور يكره السؤال
: همان( والحب يا حبيبتي نهايه  المطاف/ الحب كان بدءنا/ فليس من نهايه لذلك السفر

545 -543          .(  
پس كسي كه مي ترسد، نمي / از من مپرس كه فرجام سفر چيست!  اي محبوبة من (

/ دارد، سؤال نمي پرسدعاشقي كه شهامت و شجاعت / تواند  ساحل دريا را نيك بنگرد
.../ پارو درمي نوردد  طول دريا را با دووهمة/ ر نظر او ، دو گام بيش نيسترسيدن به افق د

و بدان كه / عشق آغاز كار ما بود!  مناي محبوبة/ ن سفر، سرانجامي ندارداي! از من مپرس
  . )سرانجام اين سفر نيز عشق است

بخشي  جاناو مايةه خالصه كرد؛ عشق از نظر توان در يك جملتمام سخن أبوسنّه را مي
  . هاست و اميد زندگي انسان
  : كندگونه وصف مي  آرماني خود را اينمشيري نيز جامعة

خوش بود اگر درخت، زمين، آب، آفتاب مال كسي /  كبودزار پهنة اين خيمةدر سايه
 يك خانة/ ي دوستاناي آشنايان دنيادني/ يا خوبتر بگويم مال تمام مردم دنيا بود/ نبود

                  باهم براي هم/  بسته به هم تار و پود جانيك خانوادة/ ن و جهانيانبزرگ جها
  ).723: 1380مشيري،( 

ت و سخن خود شاعر گواه ق چنين آرمان شهري ممكن نيست مگر با عشق و محبتحّق
  :آن است
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/ خوار دشمنم با عشقه غمبه جان دوست، ك/ فشانم شادهمين نه جان به ره دوست مي
ت دواي درد بشري/ كه بيستون را درافكنم با عشق/ ام اي مهربان نگاه مكنبه دست بسته

  ).1074: همان( با عشق: زنمكه من براي تو فرياد مي/ يك كالم باشد و بس
  گيري نتيجه-3

ته مشيري  زبان شعري هردو شاعر ساده،قابل فهم و داراي اسلوبي روان است؛ الب-1     
با زباني نرم، ساده و صميمي تر نسبت به أبوسنّه شعر مي سرايد تا جايي كه شعر او را به شعر 

  .سعدي مانند كرده اند 
 جوهر و اساس موضوعِ شعريِ هر دو، عشقي است با بار معنايي بسيار واال كه از -2
شده استبخشي و اميد زندگي انسان ها جانت هاي سطحي فراتر رفته و مايةمحب   . 

 اين دو شاعر بسيار اي اشعار عاشقانة  شرايط اجتماعي و تحوالت سياسي در غن-3
گرايي كه موجب گرايش اين دو از رمانتيسم محض به واقع  به طوري؛تاثيرگذار بوده است
 .نسبي گرديده است

 .نداسخن گفته... دوستي، زندگي آرام و هر دو شاعر از عشق به وطن، آزادي، انسان-4
 به ؛ مشيري و أبوسنّه در پروراندن موضوع عشق نسبت به يكديگر تفاوت دارند-5
گويد و همواره زن در ش از عشق فردي سخن نمي اكه أبوسنّه از همان اوان شاعري طوري

، اما مشيري از رمانتيسم فردي به ...اشعارش نماد و رمزي است براي وطن، آزادي و 
 .آورده استايي نسبي رويگررمانتيسم اجتماعي و واقع

     هاياد داشت 

1-nostaligiaيونانيفرانسوي است بر گرفته از دو سازة  واژة )nostos (به معناي بازگشت و)algos (
  .به معني درد و رنج در فارسي اين واژه معادل غم غربت، اندوه و حسرت است

 او از خانوادة؛ ورينته كوبا به دنيا آمد در شهر بيران واقع در استان ا1926 اوت سال 13فيدل كاسترو، -2
از زماني  او. ترين خصلت سياسى فيدل عقايد و نظرات ضد آمريكايى او بود مهم..ه بودندزمين داران مرّف

 سرنگون كردند، قدرت را 1959را در سال » فلوخنسيو باتيستا«هاي انقالبي كوبا حكومت استبدادي  كه نيرو
ر هاي آمريكا د س از به دست گرفتن حكومت در كوبا مخالفت با سياستدر اين كشور در دست گرفت؛ پ

سال قدرت را 49ت فيدل كاسترو كه به مد. هاي خود قرار داد  سياستكوبا و آمريكاي جنوبي را سرلوحة
 رياست جمهوري ي يك دورة از تالش براي تصد2008 فوريه17  در تاريخ.در كوبا در دست داشت
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جانشين 2008 فوريه 24 در تاريخ» رائول كاسترو« اش   ساله76  شد و برادرجديد در كشورش منصرف
  .شد وي
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