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Extended Abstract
Malekoshoara Bahar and G R Mulla are among the pioneers and freedomloving poets of Iran and Pakistan, who have used poetry to fight. Despite the
biological and geographical differences between the two poets, the present
study tries to compare the common views and points of view of these two poets
in the themes of sustainability. Bahar is one of the most prominent poets of
constitutional literature in Iran and G R Mulla is one of the high-ranking poets
of the Awakening era of Baluchi poetry. Both poets believe that their poems
are a mirror of the sufferings of the people who have suffered from the
oppression of authoritarian and oppressive governments and socio-political
conditions. The main question of the research is whether similarities can be
found in representing the concepts of sustainability in the poetry of these two
poets? According to the results of the research, the common poetic themes of
love for the homeland, hope for the future, promise of victory, invitation to
fight and stand against oppression and praise of freedom have been repeated in
the poetry of both poets. Such researches can provide a suitable ground for the
development and expansion of intercultural relations and interactions.
Keywords: Sustainability Literature, Malekoshoara Bahar, G R Mullah
1. Introduction
Comparative literature is one of the most important branches of literary
criticism. In the new world, one of the ways to understand the position, weight
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and position of national literature of languages is to measure it in the scales of
comparative literature. Based on this necessity, Ferdinand Bruntiyer says: "We
will never know ourselves, if we are satisfied only with knowing ourselves"
(Anoushirvani, 1389: 35) Because "no nation can remain stable not only
without communication with other nations, but even the protection of ethnic,
national and religious identities can be evaluated in the context of active
communication" Amin Amqaddasi, 1386: 7). According to such an attitude, the
important role and position of comparative literature is understandable.
Assessing and analyzing the thoughts of two poets despite spatial distances and
linguistic differences can also be evaluated through comparative studies. The
researcher "in this method, compares the poet and writer of one country with
the poet and writer of another country and obtains common results from an indepth study of the situation, works and thoughts" (Ishrat and Omar, 2002: 940).
And it is in this position that theorists and critics refer to textual relations, a
relation that studies texts in relation to other texts, which was apparently first
proposed by Viktor Sheklovsky. And yet it was first discussed in Russian
formalists, meaning that past texts relate to present-day texts and present-day
texts relate to texts to be written in the future, especially if its type and subject
matter is common” (Shamisa, 1367: 419). The fundamental question of the
research is whether similarities can be found in representing the concepts of
sustainability in the poetry of the malekoshoara Poets and GR Mulla?
2. Research methodology
This research is basic research, the data are collected in the form of receipts
through note-taking by library studies and after a coherent analysis and
classification in the present study presented. In this article, the authors first take
notes by studying a library of materials and then, based on the American school
of comparative literature, examine and compile the materials in a comparativedescriptive manner. In the American school, unlike the French school, they do
not influence the works and the owners of the works. This school "came into
being after the Second World War and began its work with a tolerance for the
French school. And did not consider the principle of influence and
effectiveness as a necessary condition in comparative research, but considered
the comparison between different literatures based on similarity, within the
field of comparative literature. "(Fareghishad, 1391: 6). In this research, the
principles and effects of sustainability literature in the poetry of GR Mulla and
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Malekoshoara Poets have been discussed and poetic evidence has been
presented. In the parts of the research that present the poetic evidences of GR
Mullah in Baluchi language, in order to avoid punctuation, only the special
Baluchi consonants and vowels are written in the font of this language and
other letters in the same Persian form.
3. Discussion
Homeland: One of the most prominent central themes and fields of thought in
the poems of GR Mulla and Mohammad Taghi Bahar is home country and the
praise of the homeland. Both lamenters speak of the pain of the homeland and
have spread a sense of patriotism among the people with their poems. Based on
their poems, it can be said that their love and fascination for their homeland
was heartfelt and conscious.
Fighting colonialism: The poets of the resistance have always been annoyed
by the presence of colonial elements in their country and have used the weapon
of language in their struggle against them and have condemned and ridiculed
them with their tongues. Both Bahar and Giovanni, without being conservative
and considering political and security considerations, have openly and
explicitly condemned foreign colonialists and domestic tyrants and revealed
their sinister goals to everyone until the head of their oppression is completely
disintegrated.
Criticism of incompetent rulers: One of the most central themes of the
poems of Malekoshoara and GR Mulla is the critique of the carelessness and
incompetence of the rulers who cause the destruction and ruin of society. In his
poems, Bahar explicitly criticizes and attacks Ahmad Shah Qajar. GR Mulla
also criticizes the Balochistan lord-servant society and monarchical system and
complains about the tyranny of the Pakistani government, in which wealthy
aristocrats can rely on any power.
Freedom of expression: The two poets agree that the existence of political
repression is the cause of the loss of any freedom of expression and causes the
suppression of intellectuals. Because authoritarian governments do not tolerate
the emergence and presence of intellectuals in any way, because the mission of
stability and freedom-seeking against oppression has always been on their
shoulders, and a government that does not believe in itself will definitely speak
out against freedom stand up. However, not only do they not give up the fight
against tyranny, but they also work to protest the repression of intellectuals and
freedom of expression.
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Proud of the past: Given that Mohammad Taghi Bahar and GR Mulla are
proud of their identity and authenticity, they are not unaware of the past history
of their homeland and its manifestation can be found in their poems, because
ignorance of history and proud past, it causes living in humiliation and
forgetfulness of identity and existence.
4. Conclusion
A comparative study and analysis of the themes of stability of the poetry of the
Malekoshoara Poets and GR Mulla represent many common images and
descriptions in the thoughts, poems and works of these two prominent poets of
sustainability literature and express their special and prominent position in this
area of literature. The poems of the two poets are in themes such as freedomseeking, struggle against domestic tyranny and foreign colonialism, reformist
ideas and anti-oppression thoughts, and they also have great artistic strength of
word and creativity. Both have spoken of the influence of the aliens and their
sinister aims, and have ridiculed and threatened them. Both poets have a special
sense of patriotism and are proud of their common and brilliant history.
Homeland in the meaning of glorious ancient Iran is reflected in the poetry of
both. GR Mulla considers Baloch thought and culture as a part of the culture of
the great Iran and, like Malekoshoara poets, is proud of Iran's historical honors
and inspires the national zeal of its people. One of the valuable findings of this
study is to highlight the commonalities of Baluch identity in thought and
culture with other Iranian ethnic groups. As poets of thought, Bahar and
Giovanni are in fact fighters who, with the weapons of art and pen, fight social
unrest without fear for justice and freedom. According to them, ignorance,
poverty and tyranny of the society are due to the cruelty of the rulers and the
heads of the government. Hence, they have not always stood up for the
eradication of oppression and have been the guide of society towards
consciousness by "writing or stepping". Symbols of stability in the poetry of
both poets are similar; They are proud of their past history, national and
patriotic myths are evident in their poems, their poems express the desires,
ideals, pains and sufferings of their people, expressing the liberation of man
from bondage and domination and reflect the popular tendency, Commitment
and responsibility is a return to self and self-confidence. One of the prominent
themes of stability in the poetry of the two poets is protest. Bahar and Giovanni
deal with the pathology of the behaviors of the people and the officials and
seek to correct the ugliness and motivate the people to participate in
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constructive affairs. To this end, they have used the language of poetry as a
weapon of protest and criticism to attack injustices and disorders, and to
criticize socially and politically.
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واکاوی تطبیقی مضامین پایداری در شعر ملکالشعرای بهار و جِیآر مل
اسحاق

میربلوچزایی 1

بالل

ریگی2

سعید

دامنی3

چکیده
ملکالشعرای بهار و جِیآر مال از پیشروان فکری و شاعران آزادیخواه ایران و بلوچستان پاکستان
هستند که با ابزار شعر به مبارزه پرداختهانددد .بددا وجددود ت دداوت زیسددتی و ج رافیددایی دو شدداعر،
پژوهش حاضر به روش تطبیقی میکوشد تددا دیددد اههای مشددترا اید دو شدداعر را در م ددامی
پایداری مقایسه کند .بهار از برجسددتهتری شدداعران مشددروره در ایددران و جِدیآر مددال از شدداعران
بلندپایۀ عصر بیداری شعر بلوچی است .هر دو شاعر برآنند که اشعارشان آیینددۀ رنجهددای مردمددی
باشد که از ستمهای حکومتهای خودکامه و خ قان و شرایط سیاسی اجتماعی به سددتوه

آمدهانددد.

پرسش اصلی پژوهش ای است که آیا در بازنمود م اهیم پایداری در شعر ای دو شدداعر میتددوان
ا عشق به ور  ،امید بدده آینددده،
شباهتهایی یافت؟ بنا بر نتایج پژوهش ،ب مایههای شعری مشتر ِ
نوید پیروزی ،دعوت به مبارزه و ایستاد ی در برابر ستم و ستایش آزادی در شددعر هددر دو شدداعر
تکرار شدهاند .چنی پژوهشهایی میتوانند زمینۀ مناسبی درجهددت توسددعه و سددترش روابددط و
تعامالت فرهنگی فراهم کنند.
واژههای کلیدی :ادبیات پایداری ،ملکالشعرای بهار ،جِیآر مال.
 -1مقدمه
ادبیات تطبیقی یکی از شاخههای مهم نقد ادبددی اسددت .در دنیددای جدیددد ،یکددی از راههددای درا
موقعیت ،وزن و جایگاه ادبیات ملی زبانها ،سنجش آن در ترازوی ادبیات تطبیقی اسددت؛ زیددرا از

 . 1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه والیت ایرانشهر

(نویسندهمسئول)Email: i.mirbalouchzaei@velayat.ac.ir

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه والیت ایرانشهر
 .3استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت
تاریخ دریافت1399/06/10 :

تاریخ پایان اصالحات1399/08/12 :

تاریخ پذیرش1399/08/28 :
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سویی ادبیات تطبیقی ،شناخت خود در آیینۀ دیگری اسددت و از سددوی دیگددر نددوعی یگددانگی در
رنگارنگی و رنگارنگی در یگانگی را مینمایاند .بر پایۀ همی ضرورت ،فردینان برونتددر می ویددد:
«ما هر ز خودمان را نخواهیم شناخت ،ا ر فقط به شناخت خودمددان بسددنده کنددیم (انوشددیروانی،
)35 :1389؛ زیرا «هیچ ملتی بدون ارتباط بددا دیگددر ملتهددا نددهتنها پایدددار نمیمانددد ،بلکدده حتددی
پاسداری از هویتهای قومی ،ملی و مذهبی هم در چارچوب ارتبدداط فعددال ،قابلارزیددابی اسددت
(امی مقدسی .)7 :1386 ،بنا بر چنی نگرشی ،نقش و جایگاه مهم ادب تطبیقددی قابددلدرا اسددت.
سنجش و تحلیل اندیشههای دو شاعر بددا وجددود فواصددل مکددانی و تمددایز زبددانی نیددز از دریچددۀ
مطالعات تطبیقی قابلارزیابی است .محقق «در ای روش ،شاعر و نویسندۀ یک کشور را بددا شدداعر
و نویسندۀ کشور دیگر مقایسه میکند و از مطالعۀ عمیق احوال و آثار و ت کرات ،نتددایج مشددترکی
بهدست میآورد (عشرت و عمر )940 :2002 ،و در همی موضع صاحبان نظریه و نقد از روابددط
مت یاد میکنند؛ رابطهای که متون را با توجه به متون دیگر ،مطالعه و مداقه میکند ،کدده هدداهرا آن
را بددرای نخسددتی بددار «ویکتددور شکلوفسددکی مطددر کددرد و بددههرحال اولددی بددار در مباح د
فرمالیستهای روسی مطر شد؛ به ای معنی که متون ذشته با متون امروزی و متون امروزی بددا
متونی که در آینده نوشته میشوند ،ارتباط و تو و دارند؛ مخصوصا ا ر نوع و موضددوع آنهددا
مشترا باشددد (شمیسددا )419 :1367 ،در یددک نگدداه کلددی میتددوان ددت در ادبیددات تطبیقددی و
مقارنهای« ،بیش از هر چیز میتوان به نقاط وحدت اندیشۀ بشری پیبرد ،که چگونه اندیشددهای در
نقطهای از جهان توسط اندیشمندی ،ادیبی یا شاعری مطر میشود و در نقطۀ دیگر ،همان اندیشه
به ونهای دیگر مجال بروز مییابد (اکبری بیرق.)52 :1387 ،
 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
مقاومت و پایداری یکی از برجستهتری و متعهدتری شاخههای ادبیددات و یکددی از واقعیتهددای
مهم زند ی بشر است که اندیشمندان و رهبران فکری جامعه آن را رهبری میکنند و در حقیقددت
حاصل نوعی همدلی ملی یا قومی در برابر هر ونه ستم و تجاوز است .ادبیات پایداری «در ایران
بهرور رسمی از دورۀ انقالب مشروره وارد عرصۀ ادبیات معاصر شد .انقددالب اسددالمی و هشددت
سال دفاع مقدس ،بهتری نمودهای به اوج رسیدن آن در ادبیات معاصددر ایددران بهشددمار مددیرود
(بصیری )24 :1388 ،در نگرش شاعران« ،ادبیات متعهد م هوم خاصی دارد ،کدده در بنددد اول اید
م هوم بدون هیچ شکی مبارزه نوشته شده؛ پس به ای نتیجه میتوانیم برسیم که ادبیات متعهددد بدده
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وجود آمدهاست که مبارزه کند؛ مبارزه با فرهنگ استثمار ر ،مبارزه با سیستم ناهمسددان اجتمدداعی،
مبارزه با ربقهایشدن فرهنگ و باالخره مبارزه با اقلیت استثمار ر و جانبداری از اکثریت محروم
( لسرخی.)273 :1377 ،
پرسشهای بنیادی پژوهش عبارتاند از -1 :با توجه به تکامددل تجربیددات تدداریخی بشددر ،آیددا
م اهیم و تجربیات ،آمال و خواستههای یکسانی بی جوامع انسانی در مسددیر مبددارزه وجددود دارد؟
 -2آیا در بازنمود م اهیم پایداری در شعر ملکالشعرای بهار و جِیآر مددال میتددوان شددباهتهایی
یافت؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
امروزه اهمیت ،ارزش و کاربرد نتایج تحقیقات و پژوهشهای تطبیقی بددر کسددی پوشددیده نیسددت.
اهمیت اید پددژوهش در مقایسددهایبودن موضددوع آن و واکدداوی برجسددتهتری

تمانهددای ادب

پایداری جیآر مال و محمدتقی بهار است کدده از دو کشددور پاکسددتان و ایددران سددر برآوردهانددد و
بددهعنوان مهمتددری چهرههددای ضداسددتعماری در شددبهقاره هنددد و ایددران ،اندیشددهها و رویکددرد
پایداریشان در سرودههایشان انعکاس یافتهاست که بررسی ،استخراج ،تبیی و برجستهسازی آنها،
از سویی ارالعات ارزشمندی برای جامعۀ ادبی دارد و از سوی دیگددر ،میتوانددد زمینددۀ تحقیقددات
عمیق دیگری را در آینده فراهم سازد .از اهداف دیگر اید پددژوهش میتددوان بدده تعیددی  ،تطبیددق،
تشریح و تحلیل موضوعات مشترا پایداری در شعر دو شاعر اشاره کرد .همچنی مطالعۀ حاضددر
درصدد دستیابی به اهدافی چون معرفی جِیآر مال بهعنوان یکی از شاعران مقاومددت در ادبیددات
معاصر شبهقاره هند و ترسیم م امی پایداری در سرودههای وی و سنجش و تطبیق ای م ددامی
با اشعار ملکالشعرای بهار است.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
ای پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی است .دادهها در قالب فیش از راه یادداشددتبرداری بدده روش
مطالعات کتابخانهای ردآوری شددده و پددس از تجزیددهوتحلیل و ربقهبندددی منسددجم در پددژوهش
حاضر ارائه شدهاست .بر پایۀ آنچه تهشد ،نگارند ان در اید مقالدده ،نخسددت بدده روش مطالعدۀ
کتابخانهای از مطالب فیشبرداری کرده و سپس بر پایۀ مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقددی بدده شددیوۀ
مقایسهای-توصی ی به بررسی و تدوی مطالب پرداختهاند .در مکتب آمریکددایی بددرخالف مکتددب
فرانسه ،به تأثیر ذاری و تأثیرپذیری آثار و صاحبان آثار نمیپردازند .اید مکتددب «پددس از جنددگ
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جهانی دوم پا به عرصۀ وجود نهاد و با یک تسامحی نسبتبه مکتب فرانسدده کددار خددود را شددروع
کرد و اصل تأثیر ذاری و تأثیرپذیری را شددرط واجددب در پژوهشهددای تطبیقددی ندانسددت؛ بلکدده
مقایسۀ میان ادبیات مختلف را براساس تشابه داخل در حوزۀ ادبیات تطبیقی دانست (فارغیشدداد،
.)6 :1391
در ای پژوهش به ب مایهها و جلوههای ادب پایداری در شعر جِیآر مال و ملکالشعرای بهددار
میپردازیم .در بخشهایی از پژوهش که به ارائۀ شواهد شعری جِیآر مال به زبان بلوچی پرداختدده
شدهاست ،برای پرهیز از ارناب ،فقط صامتها و مصوتهای خاص بلوچی با فونت اید زبددان و
سایر حروف به همان شکل فارسی نوشته شدهاند.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
تدداکنون پددژوهش مسددتقلی در موضددوع بررسددی و واکدداوی تطبیقددی م ددامی پایددداری اشددعار
ملکالشعرای بهار با جِیآر مال ،صورت نگرفتهاست؛ بنابرای میتددوان بددهعنوان بخشددی از پیشددینۀ
کار ،صرفا به مقالهها و پژوهشهایی اشاره کرد که دربارۀ م امی شعری ای دو شاعر بهصددورت
مستقل نوشته شدهاند؛ مانند :ابوالحسی امی مقدسی ( )1386که در کتاب «ادبیات تطبیقی با تکیده
بر مقارنۀ ملکالشعرا محمدتقی بهار و امیرالشعرا احمددد شددوقی ،بدده تحلیددل و بررسددی بخشددی از
میراث اندیشگی ای دو اندیشمند پرداختهاست .محمد فارغیشدداد بدده راهنمددایی یحیددی معددروف
پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود را دربارۀ «مقایسۀ تحلیلی م امی حکمی در اشعار ملکالشددعرای
بهار و ناصیف یازجی در سددال  1391بدده انجددام رسدداندهاند کدده در آن تأثیرپددذیری دو شدداعر از
م امی حکمی قرآن و حدی

در م اهیمی چون ق ا و قدر ،صبر ،سکوت ،مرگ ،قناعت ،مذمت

دنیا و ...با تکیه بر مکتب تطبیقددی آمریکددایی مددورد بررسددی و تحلیددل قددرار رفتهاسددت .ابددراهیم
واشقانیفراهانی و رضا تواضعی نیز در مقالددهای مشددترا ( )1396بدده بررسددی تطبیقددی جلوههددای
پایداری در شعر بهار و امل دنقل پرداختهاند .بررسی جلوههای ادبیددات پایددداری عصددر مشددرورۀ
ایران و دورۀ معاصر عربی در آثار دو شاعر و نشاندادن سددهم هددر یددک از آن دو در اید کددارزار
فرهنگی و ح ور م امی مشترا در زبان منتقدانۀ آنها مسئلۀ پژوهش مذکور بودهاست.
دربارۀ جِیآر مال در ایران جز مقالۀ رسولبخش بلوچ و احمد رنجبر بدداعنوان «شدداعران بلددوچ
پاکستانی در دورۀ معاصر تحقیقی صورت نگرفتهاست .در ای مقاله به روش توصددی ی ،اشددارهای
کوتاه به زند ی و ویژ یهای شعری جِیآر مال و چند ت از معاصران وی شده است.
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 -2جِیآر مال ()2014-1939
با توجه به اینکه جِیآر مال در ایران چندان شناختهشده نیست و در سرزمینی دیگر میزیستهاست،
ضرورت دارد دورنما و خالصهای از احوال وی در پژوهش ذکر شددود« .جِددیآر مددال ،نددام هنددری
غالمرسول جیوانی است .جیوان ،بندری است در بلوچستان پاکستان .غالمرسددول در همددان شددهر
مقدمات علوم دینی را فرا رفت (عامل )240 :2001 ،و در ای باره برای نخستی بددار «از پدددرش
مولوی عبدال ور که از مراجع علمی و دینی عصر خویش بود ،کسددب فددید کددرد و بسددیاری از
متون نظم و نثر و کلیات ادب فارسی را از عموی شاعرش ،مال حمید آموخت (میدداه)44 :2014 ،
هر چند سپس به شیوهای آکادمیکتر «آموزههای تاریخ و فنددون ادبیددات را نددزد لخددان نصدیر و
سیدههورشاه هاشمی آموخت (جِیآر .)11 :1981 ،وی شاعری سیاسی ،مبارز و منتقد بودهاسددت.
ستار میاه دربارۀ آغاز فعالیتهای سیاسی وی مینویسد« :زمانی که جِیآر مال به کراچی مهدداجرت
کردند ،میر غوثبخش بزنجو تازه از زندان آزاد شدهبود و زیرنظر ایشان انجم حمایت از حقوق
مردم بلوچ را راهاندازی کردند و به فعالیت پرداختنددد (میدداه .)44 :2014 ،اید شدداعرِ دردمنددد در
اشعارش به واقعیتهای تلخ اجتماعی میپردازد« .او همیشه خددود را در میددان مددردم میدیددد و از
نزدیک با مشکالت و رفتاریهایشان همراه بود و مهمتری ابزار او برای بیددان اید دردهددا زبددان
شددعرش بددود (بلددوچ و رنجبددر .)92 :1391 ،جیددوانی در دورۀ چندددپار ی شددبهقارۀ هنددد و
ستمگریهای بیگانگان میزیست .در دورهای که بلوچسددتان در حاشددیه مانددده بددود و مددردمش از
نعمت تحصیل علم و رفاه اقتصادی بیبهره بودند .بنا به نوشتۀ رم ان بامری ،جِیآر مددال «اشددعار
شعرای دورۀ مشروریت را مورد مطالعه قرار داده و از آنان پیروی کرده و در اشعار او تددأثیر زبددان
فارسی بهخوبی نمایان است (بامری .)208 :2012 ،از همی روی شماری از صدداحبنظران زبددان
بلوچی معتقدند« :شعر و ادب بلوچی مرهون منت فارسی است و ای تأثیر به اندازهای سددترده و
دامنگیر است که بسیاری شعر بلوچی را پرتوی از شعر فارسی میدانند (شدداهوانی.)277 :1998 ،
جِیآر مال نیز متأثر از ادبیات فارسی است و «از میان شاعران دورۀ مشددروره بیشددتری تددأثیر را از
ملکالشددعرای بهددار بردهاسددت (بددامری .)208 :2012 ،سددید ههورشدداه هاشددمی دربددارۀ شددعر او
مینویسد« :جِددیآر مددال را از جملدۀ شدداعران بددزرگ مددیدانم .او شدداعری اسددت منتقددد ،مبددارز و
فراموشناشدنی .صحنههای تلخ اجتماعی را به قلم میکشد .اسددتقاللرلب اسددت و حتددی حاضددر
نیست در شعرش واژههای بیگانه بهکار برد (هاشددمی .)121 :1986 ،اندیشدۀ شددعریش «نشددان از
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نارضایتی عمیق او از وضع موجود بلوچستان پاکستان داشت .روحیۀ انقالبی او باع

شدددهبود بدده

مبانی هویتخواهی و استقاللرلبی در شعر خود بپردازد .بددهخوبی میتددوان تمددان سددازند ی و
عدالت را در شعر او ردیابی کرد (عامل .)242 :2001 ،محور اصلی سرودههای جیددوانی مقاومددت
و مجاهدت در راه شرف ،ناموس ،شخصیت ،هویت و استقالل ور است.
 -3عصر بیداری در شعر بلوچی
ازآنجاکه بلوچستان در نقطۀ حساس خاورمیانۀ پرآشوب واقع شده ،همواره از اهمیت اسددتراتژیکی
برجستهای برخوردار بوده و در درازنای تاریخ ،شدداهد حددوادث ونددا ون و رویدددادهای مختلددف
ناشی از عوامل داخلی و خددارجی بددوده و در عینیتددری نِمددود ،خددوب و بددِ روز ددار را تجربدده
کردهاست« .قسمتی از بلوچستان در عهد قاجاریه بددهعلت بیلیدداقتی و بیخددردی حکددام در سددال
 1946به هند ملحق شد (سربازی )13 :1386 ،پس از ای واقعه ،ر ههایی از تجدد و م اهیم تازه
در شعر بلوچی بهوجود آمد و بهصورت جدی «پس از انقالب پاکستان و جدایی آن از هند ،شددعر
بلوچی عرصۀ ههور م اهیم تازهای چون آزادی ،قانون ،عدالت و ور شد ،که آن را عصر بیداری
نامیدند (هاشمی .)82 :1986 ،شدداعران بددرخالف دورههددای پیشددی  ،کمتددر بدده عوارددف درونددی
میپرداختند و برون رایی و اجتماعیشدن از ویژ یهای بارز شعر آنان بود« .درحقیقددت میتددوان
ت ،پس از استقالل کشور پاکستان در سال  1947میالدی ،زبان و ادبیات بلددوچی بددهرور کلددی
جانِ تددازهای بدده خددود رفددت (کددوثر .)479 :1997 ،آنچدده انسددانِ دغدغهمنددد عصددر بیددداری را
وامیداشت به شعر و شاعری روی آورد« ،از یک سو فشار و درد و الم ناشی از فقر و ناداری و از
سوی دیگر رفاه بیشازحد و هلم و ستم روه اندکی از جامعدده بددر اکثریددت جامعدده بددود (کددرد،
 .)176 :1386ای .آر داد ،از عصر بیداری بهعنوان ادبیات آشددوب را نددام میبددرد ،وی مینویسددد:
«ادبیاتی که صدای مقاومت از آن برمیخیزد و در برابر دشمنان قد علم میکند و شور انقالبی دارد
و درصدد تحریک غیرت قومی باشددد ،ادبیاتیسددت آشددوب را (داد)12 :2012 ،؛ امددا اید  ،همددۀ
محور اندیشگانی ای دورۀ ادبی نیست؛ زیرا در ای دوره عالوهبر م ددامی پایددداری و مقاومددت،
«تعلیم و تربیت نوی و لزوم تعمیم آن به زن و مرد ،موضوعی بود که در ادبیات ای دوره مطددر
شد و شاعران به مردم و تودههای اجتماعی بیشاز پیش توجه داشتند (بامری)206 :2012 ،
 -4ملکالشعرای بهار ()1330-1265
محمدتقی بهار ملقب به ملکالشعرا ،ادیب ،شاعر ،روزنامهنگار و رجل سیاسی است« .از خردسالی
به آموخت فارسی و قرآن پرداخت ،نزد ادیب نیشابوری فنون ادب را آموخت و از همان دوران به
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سرودن شعر پرداخت (شری ی .)316 :1387 ،هر چند در دوران نوجوانی به محافل آزادیخواهی
خراسددان راه یافددت و «از نزدیددک بددا سیاسددت و مسددائل روز مددأنوس شددد و اندیشددهها و اشددعار
آزادیخواهانۀ خود را از رریق روزنامههای محلی خراسان انتشار داد (یدداحقی ،)163 :1388 ،بددا
ای همه بلوغ ادبی بهددار را میتددوان «در دوران ح ددور در تهددران و قددرار ددرفتنش در کشدداکش
مبارزات وی با استبداد و استعمار و جهل و خرافه برای رسیدن به آزادی و آبادی ایددران دانسددت
(فراهانی و تواضعی )242 :1396 ،که «مقارن بددا مقدددمات جنددبش مشددروریت و نه ددت حقیقددی
اجتماعی ایران بود (شری ی .)110 :1387 ،بهار در شعر خود «با سیاستهای استعماری بدده پیکددار
برمیخیزد .از درد ،خشم ،ن رت ،بیچار ی و رنجهای بیپایان ملت ایران سخ می وید .انقالب و
قهرمانان آزادی را میستاید .بر خائنان و ور فروشان پرخاش میکند و با تصویر رو زمان ،مردم
را به امور سیاسی و اجتماعی دعوت میکند (آری پور :1372 ،ج .)127-126 ،2نکتۀ تنی دیگر
دربارۀ اشعار بهار ای است که «به سددبب بیددان تالرمددات روحددی جامعدده ،او را شدداعر مقت ددیات
نامیدهاند (شری ی)316 :1387 ،؛ زیرا در تاریخ ادبیات فارسی برای نخستی بار به م هوم واقعددی،
شعر فارسی مردمی میشود .در ای دوره شاعران بزر ی مانند سید اشرفالدی حسددینی ،میددرزادۀ
عشقی و عارف قزوینی اشعار مردمفهم ورنی و سیاسی می ویند «که درواقع فددداکاری میکننددد و
به عوض پرداخت به مسائل سنتی یا ماهوی ادبیات که ممک بود نددام آنددان را در تدداریخ ادبیددات
جاویدان کند ،به مسائل سیاسی روز توجه میکنند و در نتیجه از نظر ادبی چندان مقامی نمییابند
(شمیسا )328 :1393 ،و تنها محمدتقی بهار را میبینیم که هم در مسددائل مردمددی و هددم ادبددی در
حدی متعالی است.
 -5ادبیات مشروطه در ایران
تحول اجتماعی برجستهای که در عصر حاضر موجب ت ییددر سددبک و ت کددر ادبددی شددد ،انقددالب
مشروره بود .شکست ایران از روسیه ،بیدارشدن مردم و پیبردن به بیلیاقتی رجال حاکم بر ایران،
از علل عمدۀ ت ییر و تحوالت اجتماعی در ای عصر بود .نه ت انقالبی مشروره «در حیات ادبی
کشور نیز منعکس شد و بهزودی روهی از شعرا و نویسند ان به اردوی آزادیخواهان پیوستند و
با آغاز مشروریت فرصت آن را یافتند که آزادانه و آشکارا از راه قلم به پیکار برخیزند (آری پور،
 .)21 :1372شاعران از م امی غنایی ،عرفانی و مد و هجو دوری زیدنددد و بهصددورت جدددی
«توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی و مسائل روز در شعر باب شد (شمیسا .)329 :1393 ،ادبیات
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مشروره« ،به نسبت رول مدتش یکی از پراثرتری ادوار ادبیات پارسی و نیز ادبیددات پایددداری در
ایران است (فراهددانی و تواضددعی .)238 :1396 ،بهددار نیددز کدده در اید دوره میزیسددت ،پددس از
مشروره با انواع تازهای از شعر خود به امر انقالب و آزادی پرداخددت« .اشددعار بهددار در اید دوره
بسیار پرشور و رم و صمیمی است و استادی و هنرمندی وینده ،سخ او را در سطحی باالتر از
آثار همۀ شعرای عهد انقالب قرار میدهد (آری پور .)126 :1372 ،امتیاز و برجستگی اشعار بهار
را می توان در ای دانست «که با وجود پیوستگی به مکتب شعری قدما توانسته است شعر خددود را
با خواستههای ملت هماهنگ سازد و ندای خود را در مسائل روز و حوادثی کدده همورنددان وی را
دچار اضطراب و هیجان ساخته بود ،بلند کند (بهار.)7 :1387 ،
بحث :نمودِ مفاهیم پایداری در آثار دو شاعر
وطن
یکی از برجستهتری م امی محوری و زمینههای اندیشگانی سرودههای جِیآر مال و محمدددتقی
بهار ،ور و ستایش میه است .هر دو نالهکنان از درد ور می ویند و با سرودههای خود حس
ور دوستی را در میان مردم سترش دادهاند .بر پایۀ سرودههایشان میتوان ت عشق و شی تگی
آن دو به ور با جان و دل و آ اهانه بود .بهار آشد تگی اوضدداع ورد را میبینددد و ای چنددی از
دردی که دارد ،ناله میکند و علت درد خود را وجود لشکریان دشم میداند:
ای خطدددۀ ایددددران مهددددی  ،ای ورددد مددد

ای شته به مهر تددو عجددی  ،جددان و تد مد ...

دور از تددو ددل و اللدده و سددرو و سددمنم نیسددت

ای بدداغ ددل و اللدده و سددرو و سددم مدد ...

تددا هسددت کنددار تددو پددر از لشددکر و دشددم

هر ددددز نشددددود خددددالی از دل مِحددد مددد
(بهار)176 :1387 ،

جِیآر مال نیز در ای خصوص بلوچستان را رو خددود میدانددد و آن را درمددانی بددرای تمددام
زخمهای خود میبیند و چنی میسراید:
مئےساهاِنت بلوچستان ،مئےجاناِنت بلوچستان

مئے زندءِ همُک دردءِ درمان اِنددت بلوچسددتان...

پرچا م نهباں بندیگ ،پرچددا مد نددهباں کولیدگ

کدده زهددریں تیرانددی دیمپددان اِنددت بلوچسددتان
(جِیآر)37 :1981 ،

ترجمه :بلوچستان ن س ،بلوچستان جان م است .بلوچستان درمان همۀ دردهددای زنددد یم .چددرا
نباید به بند کشیده شوم؟ چرا نباید فدای بلوچستان شددوم؟ اکنددون کدده بلوچسددتان آمدداج تیرهددای
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زهرآلود دشمنان شدهاست.
به باور بهار و جِیآر مال باید ور را دوست داشت و مهر میه را وهی ۀ خود دانسددت .بایددد
خیر ور را خواست و برای آرامش همورنان کوشا بود و نسبتبه آن احسدداس مسددئولیت کددرد.
بهار در ای خصوص میسراید:
در ره ندداموس و مددال ،کوشددشکردن رواسددت

ایددران مددال شماسددت ،ایددران مددال شماسددت
(بهار)209 :1387 ،

تو کمبرءِ اوبددادگئے زهددمء جد ءُ نددامء درآر

تو چاکرءِ بهزادگئے په وت یلیں زندے بدددار
(جِیآر)43 :1981 ،

ترجمه :تو از نواد ان کمبر* هستی ،شمشیر بزن و نامآوازه شو .تددو نددژاد پدداا چدداکر** را داری،
زند ی شرافتمندانهای بر زی .
* کمبر ،رئیس قبایل بنت و دِهان در نیکشهر بود .وی با اینکه تازهداماد بود ،به توصیۀ مادرش
به دفاع از قلمرو حکومتی و آزادی اسیران در برابددر قبایددل مهدداجم بدده کددارزار میپددردازد و جددان
میسپارد )ن ا :یاد اری.)171 :1386 ،
** چاکر ،رئیس قبیلۀ رِند بود و در سدۀ شانزدهم میالدی بر بخشهای وسیعی از بلوچسددتان
شرقی که اینک جزء خاا پاکستان است ،حکومت کردهاست (ن ا :همان.)39 :
مبارزه با استعمار
همواره شاعران مقاومت از ح ور عوامل استعمار در کشور خود رنجیدهخارر بودهاند و در مبارزه
با آنان از سال زبان یاری میجستهاند و با نیش زبان به نکوهش و هجو آنان پرداختهانددد .بهددار و
جیوانی هر دو بی آنکه محافظهکاری کنند و مالحظددات سیاسددی و امنیتددی را درنظددر داشتهباشددند،
بیپرده و با صراحت تمام به نکوهش استعمار ران خارجی و اسددتبداد ران داخلددی پرداختهانددد و
اهداف شوم آنان را برای همه آشکار کردهاند تا شیرازۀ ستم آنها به کلی از هم بپاشد .محمدددتقی
بهار نابسامانیهای کشور را به سبب دخالت بیگانگان در آن میداند و در قصیدهای اش ال ایران را
به دست لشکریان انگلیس و روس چنی توصیف میکند:
هلمددی کدده انگلددیس دریدد خدداا و آب کددرد

نددده بیوراسدددر کدددرد و نددده افراسدددیاب کدددرد

از جدددور و هلدددم تدددازی و تاتدددار در ذشدددت

هلمددی کدده انگلددیس دریدد خدداا و آب کددرد

کددرد انگلدددیس آن همددده بیدددداد و بدددر سدددری

اخدددالق مدددا تبددداه و جگرهدددا کبددداب کدددرد
(بهار)552 :1387 ،
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جِیآر مال نیز در سرودهای خطاب به جوانان ور  ،فریاد برمیآورد و از ستمهای بیگانگان که
هوش از سر برده و جهان را پددیش چشددمان شدداعر سددیاه کردهانددد ،بددا صددراحت لهجدده و تعددابیر
هشدارآمیز یاد میکند:
بیدددددا کددددده تئدددددی مددددداتیں وتددد د

انگددددددر کُتددددددگ شددددددوم ءُ بدددددددان

ِشدددنگ اندددت چدددو جوندددوار ءُ لدددذیگ

مدددددئے جُلگهدددددیں کدددددوه ءُ لددددددان
(جِیآر)30 :1981 ،

ترجمه :بپاخیز که شومان و بدان ،مام ورنت را به آتش کشیدهاند و چون الشخوران و خوکددان در
کوهستانها و جنگلهایمان پراکندهاند.
یکی از هنرمندیهای ای دو استاد سخ ای است که از تیغ بران هجددو درجهددت تدداخت بددر
استعمار ران و زور ویان بهتری بهره را بردهاند و بدی شددیوه خشددم و اعتددراض خددود را فریدداد
زدهاند:
ای زورآور کددده خدددون مدددا خدددورده پریدددر

وی بسدددته فدددرو قمددداط مدددا بدددا زنجیدددر

امدددروز تدددو کددداملی و مدددا رشددددپذیر

فددردا باشددد کدده مددا جددوانیم و تددو پیددر
(بهار)1092 :1387 ،

جِیآر مال نیز خطاب به کسانی که استبداد و استعمار را مایۀ ارتزاق و پیشبُدرد اهددداف شددوم
خود قرار داده و در مجالس عیش و نوش خود غرق شدهاند ،می وید:
مددده ری مد د ء را تئدددی پدددد دددار بندددت

تئدددی کدددار ءُ پدددد تئدددی سدددرء بدددار بندددت

اے ایددش ءُ مرا دداه اے تئددی نددوش ءُ جددان

اے دددر ءُ سدددتا ءُ تئدددی پهدددر ءُ شدددان
(جِیآر)39 :1981 ،

ترجمه :مرا بر زمی میغلتانی[ ،هیچ میدانی] هیچ اثری از تو نخواهد ماند؟! نتیجۀ کارهای خددود
را خواهی دید .تمام عیش و فخرفروشی ،یاوه ویی و رجزخوانیهای تو همدده و همدده ،بدداری بددر
دوش تو خواهد شد! [و نابودت خواهد کرد].
انتقاد از حاکمان ناالیق
یکی از محوریتری م امی اشددعار ملکالشددعرای بهددار و جِددیآر مددال انتقدداد از بیتدددبیریها و
ناشایستگیهای حاکمان است؛ حاکمانی که موجددب نددابودی و تبدداهی جامعدده میشددوند .بهددار در
سرودههای خود با صراحت تمام از احمدشاه قاجار انتقاد میکند و به او میتازد .جِددیآر مددال نیددز
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جامعۀ ارباب-رعیتی و نظام ملواالطوای ی بلوچستان را نقد میکند و از خودکامگیهای حکومت
پاکستان شکایت میکند که در آن اشرافزاد ان ثروتمند میتوانند بر اریکۀ قدرت تکیه زنند .بهار
در یکی از سرودههای خود ت پروریهای شاه و نابسامانیهای کشور را پیش چشم دارد و چنددی
به توصیف میپردازد:
زیدد شدده نددادان امیددد ملددکرانی داشددت

هست چددون از دزد ،چشددم پاسددبانی داشددت

شاه ت پرور به تخت اندر بدان مانددد درسددت

ماده اوی زید و بددرگ از زر کددانی داشددت

شاه آن باشد کدده بددا شمشددیر یددرد مُلددک را

پادشدداهی نیسددت مُلددک رایگددانی داشددت
(بهار)250 :1387 ،

جِیآر مال مردم ستمدیده را مورد خطاب قرار میدهد و به آنان یادآور میشود که چون بددرده
تحت قدرت ستمپیشگانند و نهیب میزند که خود را کمتر از آنان نپندارند و از آنان نترسند؛ زیددرا
ترس از حاکم ،خود آفرینندۀ استبداد است یا ستمپذیری ف ای رشد ستمگر را فراهم میکند:
تدددددو چدددددو ُدددددالم ،زر زُرتگدددددیں

تئدددددی هددددداکم اندددددت دُز ءُ لگدددددور

آسے کپددددددددددات اِی هاکمددددددددددان

شدددداال ببددددات انددددت کددددر ءُ کددددور
(جِیآر)117 :1981 ،

ترجمه :تو را چونان غالمان زرخرید داشتهاند ،پس برایشان ُکرنش مک  .حاکمان تددو همدده دزد و
پست هستند .امیدوارم آتشی بر ای حاکمان فرود آید! إنشاءاهلل کر و کور شوند!
آزادی بیان
ملکالشعرا و جِیآر مال در ای موضوع که وجود خ قان سیاسی مایۀ ازبی رفت هددر وندده آزادی
بیان است و سبب میشود روش فکران سرکوب شوند ،هر دو همسددو و همداسددتان هسددتند؛ زیددرا
حکومتهای مستبد بههیچوجه ههور و ح ور روش فکران را برنمیتابند؛ چراکه رسالت پایداری
و آزادیخواهی در برابر هلم همواره بر دوش آنان بوده است و حکومتی که به خود ایمان ندددارد،
قطعا در برابر آزادی بیان میایستد .با وجود ای نهتنها دست از مبارزه با استبداد برنمیدارند ،بلکدده
در راستای اعتراض به سرکوب روش فکران و آزادی بیان چامهسرایی میکنند:
شدداه را تنددد تددا بندددد زبددان دوسددتان

دشمنان را ای نخستی فتح باب است ای ملک

نیک باید دید تا سررشددته نگریددزد ز دسددت

پادشاهی رشتهای پر پیچ و تاب است ای ملددک
(بهار)252 :1387 ،
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جِیآر مال نیز با زبان رع و کنایه باورمند است که نزد حکام هالم آهکشیدن ناه است:
وشئے زاندداں بدددانی هنددد ءُ جدداه اِنددت

شدددگ هدددم نددداه اِندددت
اِدا کددده آه ک گ
(جِیآر)102 :1981 ،

ترجمه :ویا ،به مانم اینجا مملکت بدان شده که حتی آهکشیدن هم در آن ناه است.
اعتراض به بیرحمیهای اجتماعی
در اندیشۀ بهار و جِیآر مال دیکتاتوری که بر اریکۀ قدرت است ،بهجز تولید فقر و خشددونتهای
اجتماعی ثمرهای ندارد؛ ازای رو از بیرحمیها و خشونتهای اجتماعی و زیر پا لِه کردن حقددوق
شهروندی انتقاد و اعتراض میکنند و چون میدانند تربیت شهروندان فعال میتوانددد بدده پیشددرفت
فردی و اجتماعی آنان کمک کند تا در پیِ آزادی ،آ اهی ،پیشرفت و عدالت باشند و بداننددد حددق
اعتراض منتقدانه را بهعنوان شهروند معتددرض و منتقددد دارنددد .ازآنجاکدده براسدداس اندیشدۀ بهددار،
حکومتها خوب میدانند که مسک تقدیر ،بهتری مخدر اندیشۀ رعیت است که بددا آن بددهخوبی
میتوان مردم را با آن به خواب خر وشی سپرد؛ پس با تمام قوا در پددی افددزایش آ دداهی مددردم و
نجاتشان از ای آفت اندیشگی است:
وینددد سددیم و زر بدده دددایان خدددا نددداد

جددان پدددر بگددوی بدددانم چددرا نددداد؟!

از پددیش مددا ذشددت خدددا و نددداد چیددز

دیشددب کدده نددان نسددیه بدده مددا نددانوا نددداد
(بهار)329 :1387 ،

وآن دسدددددت کددددده پدددددیش آرزوی دل

دیددددوار کشددددد ،بدددده خددددام در یددددرم

نومیددددددی و اشدددددک و آه را در هدددددم

پیچیددددده بدددده رخنددددۀ قدددددر یددددرم
(همان)413:

جِیآر مال نیز از ت پروری امیران و رسنگی فقیران می وید:
ُشددد نددهروت مددئے چدده میددرءِ چانیگدداں

بیددددا دددددائیءِ کاسددددگء پروشددددیں
(جِیآر)15 :1981 ،

ترجمه :رسنگی ما با تهماندههای خوراا امیران ،رفع نخواهد شددد .بیاییددد کاسددههای دددایی را
درهم بشکنیم!
از نگاهِ ملکالشعرای بهار و جِیآر مال ،مرگ مردم و پایمالشدن حقوقشان ،رنج و رسددنگی
و فقر ،رویدادهای نا واری هستند که از خودکامگی و بیلیاقتی سران حکومتی بهوجود آمدهاند.

واکاوی تطبیقی م امی پایداری در شعر ملکالشعرای بهار و جِیآر مال

357

افتخار به تاریخ گذشته
با توجه به اینکه محمدتقی بهار و جِیآر مال به هویت و اصالت خددود افتخددار میکننددد ،نسددبتبه
تاریخ ذشتۀ میه خددود نیددز ناآ دداه نیسددتند و نمددود آن را در اشعارشددان میتددوان یافددت؛ زیددرا
بیارالعی از تاریخ و ذشتۀ افتخارآمیز ،موجددب ادامددۀ زیسددت در خددواری و ذلددت و فراموشددی
هویت و هستی میشود .در سرودههای بهار ستایش پادشاهان عادل و قهرمانددان مبددارز نمددودی از
ای دلبستگی است:
بنگدددر کدددای ملدددک باسدددتانی از آغددداز

جایگددده عددددل و داد بدددود نددده زایددددر

ملددک کیددومرث بددود و کشددور جمشددید

جدددای مندددوچهر بدددود و بنگددده ندددوذر

ایدد بُددود آن کشددوری کدده داد بدده کدداوس

رددوق و نگددی و سددریر و یدداره و افسددر

رددددوس سددددپهبد درو فراشددددته رایددددت

رسددددتم دسددددتان درو ماشددددته لشددددکر
(بهار)49 :1387 ،

همی فخر به ذشتۀ آرمانی و شخصیتهای اسطورهای از حنجرۀ جِیآر مال نیز سر بددرآورده
است:
کدددده تددددو ئے میددددریں چدددداکرءِ اوالد

کمبدددددرءِ بیهدددددد ءُ همدددددلءِ و سدددددیاد

عددددالیءِ رندددددانی پددددد ءُ پشددددت ئے

تددددو یلددددیں بیبگددددرءِ بُدددد ءُ بنیدددداد
(جِیآر)108 :1981 ،

ترجمه :تو از اح اد سردار چاکر هستی ،بددا کمبددر و همددل* همریشددهای ،رگ و پشددتت بدده عددالی
میرسد ،نسل و بنیاد تو بیبگرِ یل است.
* همل ،سردار روایف کلمتی حاکم بر سواحل مکران بود که در دورۀ صد وی در مبددارزه بددا
استعمار ران پرت الی کشته شد (ن ا :یاد اری.)75:1386 ،
نکتۀ قابلتأمل در اندیشۀ جِیآر مال ،ذکر آوازه و افتخار به پهلوانان ملی ایران است که اصالت
خود را از ایران میداند و بهخوبی آ اهی دارد که بلوچستان پاکسددتان روز دداری جزئددی از ایددران
بزرگ بودهاست:
البدددددددددددددرز داں کرمدددددددددددددانء

تئدددددددی رسدددددددتم ءُ سدددددددهراباں...

پدددددددددادا او یلدددددددددیں ورندددددددددا

شددددر وسددددتگ بددددزاں روچ اِنددددت
(جِیآر)167 :1981 ،
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ترجمه :از البرز تا کرمان ،رستم و سهراب متعلق به [فرهنددگ و تدداریخ] توسددت ،پددس ای جددوانِ
قهرمان برخیز ،شب به پایان رسیده و روز برآمدهاست.
جِیآر مال در ای دو بیت ضم امیدبخشی ،جسورانه به جوانددان نهیددب میزنددد کدده روز ددار
تیر ی و تاریکی سپری شدهاست .بر شماسددت کدده از فقددر و سددتم م دداعف ،فریدداد حددقرلبی و
آزادیخواهی سر دهید و بدانید که تعهد تاریخی شما همچددون اجدددادتان ،هلمسددتیزی و آزاد ددی
است .درحقیقت هر دو هنرمند اندیشهورز به ملت رنجدیده و دردکشیده یادآوری میکنند که برای
تحقق و ح ظ ارزشها باید به الگوها و اسطورههای ملی و قومی خود تمسک جویند.
 -6نتیجه
بررسی تطبیقی و تحلیل م ددامی پایددداری شددعر ملکالشددعرای بهددار و جِددیآر مددال نشدداندهندۀ
تصویرها و توصی ات مشترا بسیاری در اندیشهها ،اشعار و آثار ای دو سرایندۀ برجسددتۀ ادبیددات
پایداری است و بیانگر جایگاه ویژه و برجستۀ آن دو در ای حوزه از ادبیات است .دلیل مشترکات
میان ای دو شاعر را میتوان ضم اشتراکات فرهنگی و تاریخی ،تجربۀ مشترا دو شاعر در دفاع
از ارزشها و مبارزه با فقر و بیرحمیهای اجتماعی دانست.
شعرهای دو شاعر در م ددامینی چددون آزادیخددواهی ،مبددارزه بددا اسددتبداد داخلددی و اسددتعمار
خارجی ،اندیشههای اصال رلبانه و ت کرات هلمستیزانه است و ازنظر هنری نیز دارای اسددتحکام
ل ظ و خالقیت عالی هستند .هر دو از ن وذ بیگانگان و اهداف شوم آنها سخ راندهاند و به هجو
و تهدید آنان پرداختهاند .آنها حس ور دوستی خاصی دارند و بدده تدداریخ مشددترا و درخشددان
خود میبالند .ور در معنای ایران شکوهمندِ که  ،در شعر هر دو نمود دارد .جِیآر مال اندیشه و
فرهنگ بلوچ را بخشی از فرهنگ ایران بزرگ میداند و ماننددد ملکالشددعرای بهددار بدده افتخددارات
تاریخی ایران میبالد و به تحریک غیرت ملی مردمان خود میپردازد .یکی از یافتددههای ارزشددمند
ای پژوهش ،برجستهسازی اشتراکات هویتی بلوچ در اندیشه و فرهنگ با سایر اقوامِ ایرانی است.
بهار و جیوانی بهعنوان شاعرانی اندیشهورز درحقیقت مبارزانی هستند که با سال هنر و قلددم
برای دستیابی به عدالت و آزادی ،بدون واهمه بر بیرحمیهای اجتماعی میتازنددد .ازنظددر آن دو،
جهل ،فقر و استبداد جامعه ،ناشی از بیرحمیهای حاکم و سران حکومتی است؛ ازای رو همیشدده
برای ریشهکنی ستم از پای ننشستهاند و با «قلمی یددا قدددمی راهنمددای جامعدده بدده سددوی آ دداهی
بودهاند.
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نمادهای پایداری در شعر هر دو شاعر همسو و شبیه است؛ به تدداریخ ذشددتۀ خددود میبالنددد،
اسطورههای ملی و میهنی در اشعارشان مشهود است ،اشعارشان نمودِ خواستهها ،آرمانها ،دردها و
رنجهای مردمشان ،بیانگر رهایی آدمی از بند و سلطه و بازتاب رایش مردمی ،تعهد و مسددئولیت،
باز شت به خویشت و خودباوری است .یکی از م ددامی برجسددتۀ پایددداری در شددعر دو شدداعر،
اعتراض است و بر پایۀ آنچه در ای مقاله تهشد ،بهار و جیوانی به آسیبشناسی رفتارهای مردم
و مسئوالن میپردازند و در پیِ اصال زشتیها و برانگیخت ِ مردم بدده مشددارکت در امددور سددازنده
هستند و بههمی منظور با زبان شعر و سال کوبندۀ اعتراض و انتقاد ،بر بیعدالتیها و نابسامانیها
تاختهاند و به نقد اجتماعی و سیاسی پرداختهاند.
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