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        افافافاف    ميرزاحسنميرزاحسنميرزاحسنميرزاحسنجبه جبه جبه جبه     لعللعللعللعل
  بازتاب سنتها و عقايد مردمي در شعر بدخشان

  

انگيز است، با وجود آنكه سخن موزون را هميشه دو  دنياي كالم موزون خيلي شگفت
ي اوزان و قافيه و رديف، آفرينندة خود را فشارد، اما شايد همين تنگنا ساحل اوزان و قافيه مي

سازد و راه  به اجبار به دريافت شيواترين، فريباترين انديشه و مضامين تازه رهنمون مي
  .نمايد پرگويي را اغلب وقت براي او تنگ مي

ادبيات خطي حوزة بدخشان به عنوان بخشي از ادبيات فارس و تاجيك سابقة چند 
. توأم با ادبيات معاصر تاجيك در حال رشد و پيشرفت استصدساله دارد و امروز نيز 

يك . اديباني كه زادة بدخشان تاجيكستان هستند، در رشد ادبيات بومي سهم ارزنده دارند
هاي هنري،   هستند، در كنار رواج دادن سنت20 سدة 90- 70نسل اديباني كه متعلق به سالهاي 

  .پردازيم خود به برخي از آنها ميويژگيهاي ايجادي نيز دارند كه فراخور توان 
اند تا به واسطة  بايستي گفت كه در تمام ادوار ادبي، حتي در دشوارترين شرايط، اديبان كوشيده

در اين خصوص خاورشناس ورزيده يان . هاي اجدادي خود ابراز انديشه كنند شعر پيرامون سنت
هاي مدنيت   سالح براي ترغيب سنتترين ريپكا گفته است كه زبان عربي براي ايرانيان به عالي

  ).10,131(دوستي آنان است  خودي مبدل گشت و اين يكي از خدمات شهروندي و وطن
االصل است،  بيك شاهزاده كه بدخشاني مرگ تاجيكستان امانشعر شاعر حساس و جوان

موضوع اشعار اين شاعر چون .  است20هاي نازك و گوناگون بوده، زادة قرن  محصول انديشه
 محدود نيست، اما چند ويژگي 20 عصر 90-70ديگر شاعران ادبيات معاصر تاجيك سالهاي 

  .خورد، قابل توجه است شعر اين شاعر كه در ميان معاصران او به چشم نمي
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  سالم كردن و دست بوسيسنت  - 

هايي كه شاعر بيشتر به آن توجه نموده است، بازتاب برخي آداب عرفي و  يكي از موضوع
  . قديمي اجدادي در شعر اوست كه يكي از آنها سنت سالم كردن استهاي سنت

در مĤخذ و منابع باستاني در خصوص سير تاريخي اين سنت مردمي، بخصوص بين 
مسلمانان، نقلها و رواياتي است بدين مضمون كه سالم كردن در بدخشان به شكل ركوع 

 از دست و پيشاني بوسيدن كردن به يكديگر، دست يكديگر را فشردن، به آغوش كشيدن و
 .گويند كه سالم گفتن سنت است و جواب سالم دادن فرض اكنون هم مي. رايج بوده است

در كوهستان بدخشان سالم گفتن به شكل دست بوسيدن از زمانهاي پيش تاكنون معلوم 
  .است، هرچند در اين سنت رو به دگرگوني است

 سنت اشاره كرده، افتخار و محبت صميمي بيك شاهزاده در شعر پايين به اين شاعر امان
  :خود را به اين سنت اظهار كرده است

  ز ازل مردم من
  مردم كوه بلند

  آيند بعد اثناي جدايي كه به هم مي
  )1,13(بوسند  دست هم مي

در تصوير شاعر در ادامة شعر آمده كه حين دستبوسي مردم از يك طرف احترام 
نب ديگر محبت و گرمي قلب پرمهر يكديگر را احساس آورند و از جا همديگر را به جا مي

هاي پاك اجدادي از وظايف مقدس هر فرد محسوب  پس داشتن اين گونه سنت. نمايند مي
  .بالد از آنكه مردم ديار او به اين سنت اجدادي اخالص دارند گردد و شاعر شادروان مي مي

  
   قرض گرفتن آتش از همسايه- 

يكي از عادات مردمي به عنوان صنعت ارسال ) »ح مردانصبا«از (» قرض آتش«در شعر 
  :مثَل آورده شده است
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  در بدخشان كسي ز همسايه
  كند عار تا بگيرد قرض مي

  قرض آتش ولي ز همسايه
  )1,18(هر كسي بهر خود بداند فرض 

زندگي دشوار منطقة بدخشان كه يادگار روزگاري بسيار كهن است و شايد در روزگار شاعر نيز 
در . ز وجود داشته، قرض آتش از تنور همسايه است كه در ادبيات كالسيك ما نيز بسيار رواج داردهنو

زمانهاي قديم روشن كردن آتش به دشواري به واسطة بر هم زدن دو سنگ به يكديگر و در گيراندن 
گرفت كه اين كار مستلزم داشتن مهارت كافي و البته صرف وقت زياد  خاشاكهاي خشك صورت مي

» قرض«اي  دادند كه از تنور يا اجاق خانة همسايه تكه چوب گداخته از اين رو مردم ترجيح مي. بود
  :گيرند كه شاعر در ابيات فوق و ابيات بعدي اين موضوع را بسيار هنرمندانه به تصوير كشيده است

  آتشي از تنور همسايه
  شود آتش تنور دل مي

  شعلة تابناك اخگر آن
  )1,19( دل شود ذره ذره نور مي

توان افزود كه امانت گرفتن آتش از همديگر را شاعر  در شرح انديشة فوق اين را مي
  .داند موجب نزديكي قلبي مردم نسبت به يكديگر مي

بيك تصوير و تأكيد سنتها و عادتهاي مردمي بيش از  چنان كه پيشتر ذكر شد، در شعر امان
  .بر ديگر شاعران معاصرش از اين جهت پبيشدست استتوان گفت كه او  ديگران است و با اطمينان مي

  
   بوسيدن چشم- 

طبق تأكيد . ، شاعر به عقيدة ديگر مردمي اشاره كرده است»بوسه از چشم«در شعر 
اي همچون عادت حفظ بوده كه از چشم بوسيدن  شاعر، در تصور مردم پيشين چنين عقيده

  :اند ممنوع است و نتيجة اين عمل را جدايي دانسته
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  ودي مبوس چشم مراــگفته ب    ب نوبهار اخترخيزــــيك ش
  )1,26! (بوسه از چشم من نمودي چرا   آرد يـدايي مـــبوسي جــچشم               

ها  اعتماد و اعتقاد شاعر با باورها و سنتهاي گذشتگان خود در بيان اينگونه انديشه
گفته است »  چشم تو جدايي شدبوسه از«هميشه بارز است و در ادامة شعر شاعر با حسرت 

و در ذهن او شبهه يا ناباوري به اين ارزشهاي مردمي جاي ندارد، برعكس به درستي اين باورها 
  .بندد اعتماد مي

  
   نامگذاري فرزندان به نام متوفيان خاندان- 

در ميان مردم تا امروز باوري وجود دارد كه نام افراد فوت شدة خاندان خود را بر طفالن 
بيك شاهزاده  در يكي از اشعار امان.  زنده بماندگذارند تا نام آن شخص بين اوالد اد خود مينوز

  :بر همين اعتقاد مردمي تأكيد گرديده است» نام بابا«با عنوان 
  هادــادر من نام بنـم مـــبراي    ادرـبه دنيا آمدم من چون ز م

  )1,45 (برايم نام باباي مرا داد    اريــشم اي بيــــز بين نامه
در ميان مردم شهرت دارد و شاعر در ادامة شعر باال » فالني به همنام خود مانند است«

در آخر چون آرزو . هاي نيك بابايش تالش خواهد كرد آورده كه او نيز به دارا بودن به صفت
  :و وصيت به اوالدان خويش ادامه دادن اين سنت را خواستگار شده است

  رارـــــكنم باباي خود در خويش تك     ام باباـــ من نرـــــادر داد بــــچو م
  )1,46( هيچ آزار يبه فرزندش دهد ب     را همـــام مـــــد من نـــكه تا فرزن

اش را  نويسد كه مادر فوتيده ، مي»مادرم را خواب ديدم«شاعر در شعري ديگر با نام 
اما زماني كه شاعر از . كند خواب ديده كه سر سفيد او را فرزند جوانش با حيرت سيله مي

  :بيند شود، مي حلقة رؤيا آزاد مي
  قه در جايشــــام آن دقي ديده    واب بيدارــناگهان گشتم ز خ
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  )1,67(چونكه آن طفل بود همنامش     د سر منـكن طفل من سيله مي               
ة تصوير ادامه داشتن سنت نامگذاري گذشتگان در اين شعر نيز يك معلوماتنام

نامة شاعر دو موضوع را روشن  استفادة اين ارسال مثل در لوح زندگي. حالي شاعر است ترجمه
همين سال نشر شده » صباح مردان«مجموعة  (1992شود كه سال  نخست معلوم مي: سازد مي

  .مادر شاعر در قيد حيات نبوده است و ثانياً نام مادر به دختر شاعر گذاشته شده است) است
بيك شاهزاده اگر از يك سوي دلبستگي او  ها مواجه شدن امان صوير سنتبه موضوع ت

ها تأكيد  ها ثابت نمايد، از طرف ديگر خوب آگاه بودن شاعر را از اين سنت را به اين سنت
بيك يك روش  افتن و جا داشتن چنين موضوع در شعر امانيعالوه بر اين، تصوير . نمايد مي

دار اين سنت و باورهاي مؤلف اين اشعار را معين  د و ميراثساز ايجاد شعر او را معلوم مي
ماند و براي خوانندگان  هاي حفظ شده به يادگار مي همچنين به وسيلة شعر اين ارزش. نمايد مي

  .شناسي كمك خواهد كرد و آيندگان ديار شاعر چون ميراث اجدادي و برهاني براي خويشتن
  
  يقت و والدين دعا گرفتن از بزرگان دين، پيران طر- 

اف، مبارز راه آزادي در  كه شاعر آن را به عزيزبيك نوروزبيك» رجوع مبارز«در منظومة 
  :از نام مادر قهرمان منظومه آمده است» نالة مادر«بدخشان شوروي اهدا نموده است، در قسمت 
  :كردمت هر دم به تكرار دعا مي    سفر كردي و من تا صبح صادق

  )8,60(» اه خود نگه دارــعزيزم در پن    دا تو سلطان كريميــــخداون«              
در اينجا بر سنت ديرينة تاجيكان تأكيد شده كه تا امروز هم معمول است، يعني فرزند 

هاست و شاعر دعاي مادر را  پيش از سفر بايد دعاي پدر و مادر را بگيرد كه اين سنت صدساله
عادتاً اين مناجات . سازد  معمول است، مشخص ميزمين خيلي بر اساس مناجاتي كه در شغنان

هاي مشكل زندگي چون نيايش به  دارند، در لحظه منسوب مي) سيدنا(را كه به قلم حسن صباح 
سرايان در مراسم ماتم، در روزهاي عيد قربان و رمضان  دهند و مدحيه درگاه خداوند انجام مي
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انند كه هدف آن ياري خواستن از خدا و خو پس از اجراي فرايض ديني و مذهبي با آهنگ مي
  :آغاز مناجات نامبرده اين طور است. نمايد نيازمند بودن بنده به التفات خدا را بيان مي

  )3,33(تو بسم اهللا الرحمن الرحيمي        طان كريميــخداوندا تو سل
  :در انجام مناجات اسم مؤلف ذكر شده

  )3,33(اي مردانت بپيوند به خاك پ      ر جاي سيدنا، خداوندــبه آخ
براي . تأكيد ديگري به سنت و عادت ديرينة مردمي است» نالة مادر«در بند آخر قسمت 

هاي او،  و صحابه) ص(اسماعيليان بدخشان لطف و كمك خواستن به جز از حضرت محمد 
 پيش از سفر يا آفتي. بر مصدر اعتقادات مذهبي تاكنون رايج است) ع(همچنين از حضرت علي 

به بيان » يا اميرالمؤمنين«، »يا حضرت علي«، »يا شاه مردان«و يا مشكالت روزگار با بيان 
ها در قالب و اشكال  آيد و اين گونه خواستن مضمون پناه جستن از خطر و التفات خواستن مي

  در بند آخر آمده،. شوند مختلف بيان مي
  ر تالشيـهاش اندر ـــــكه فاتح ب  كردمت هر صبح و هر شام دعا مي

  )8,60(ه باشي ــسالمت باش هر جايي ك  اه مردانـــــد شـــنگهدار تو باش             
در بين برخي از مردم بدخشان التجا كردن و مدد جستن به نام حكيم ناصر خسرو، كه 

هاي آن تا زمان متفكر، تا  خوانند، سنتي قديمي است و ريشه ش مي»پير كوهستان«، »حجت«
ناصر،  يا شاه«، »يا پير، دست گير«هاي  كوهستانيان بدخشان با افاده. رسد مي 12- 11قرن 

  .شوند كنند و رهايش از مشكالت را خواستار مي گشايش كارشان را آرزو مي» دست گير
به اين اعتقاد مذهبي، رنگي شاعرانه داده، از پيران نظم در ) شاعر بدخشي(شيرين بنياد 

  :كند يميدان شعر و شاعري مددجويي م
  راث از دور كهنـــــي ميــعادت  ت اندر ملك كوهستان منـهس

  ت گيرم، گويد او يا پير منـدس  اي آيد ز پيش هر كه را دشواري
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  ايم دير اندر روز بزمـــر بيـگ  اتـهاي حي شاعرم در كشمكش
  )8,196(ران نظم ــدم ايا پيرييدست گ   در گردشي از پا فتمــه انــيا ك              

در شعر . شود در اشعار شيرين بنياد، به مقام و مكان و وقتهاي دعا خواندن توجه داده مي
بردارد و  شود، دست به دعا مي اي وارد مي اشاره به سنتي كرده كه كسي چون به خانه» خيمه«

پس همة كساني كه در . كند براي اهل خانواده و خود مكان دعاي زندگي آرام و بافراغت مي
  .گويند كه اين تمنا مستجاب گردد مي» !آمين« دارند، دست دعا برداشته، خانه حضور

شود، چرا  خواندن دعا از جانب مهمان براي اهل خانه ماية افتخار و شرف محسوب مي
. آمدن مهمان براي اهل خانواده جنبة ديگري نيز دارد. دانند كه مهمان را عطاي ايزدي مي

، زيرا كه مهمان چون عطاي خداوندي است، »ان بركتاز ما حركت و از مهم«گويند كه  مي
 :كند رزق او هم هدية ايزدي است و حين خداحافظي مهمان به خاندان تمناي فيض و بركت مي

ــده   ــان آمـ ــادند ميهمـ ــه شـ ــت از راه دورادور همـ   سـ
ــسرور   ــز مـ ــر قرقيـ ــود بـ ــان بـ ــزدي مهمـ ــاي ايـ   عطـ

ــد  « ــاد گردانـ ــه آبـ ــن خانـ ــدا ايـ ــين » خـ ــد آمـ   و شـ
ـ        )9,53(ا سـحرگاهان هـواي سـور        خداي خيمـه دارد ت

  

توان به انديشة ديگري هم تأكيد كرد و آن اين است كه وقتي به خانة نوساخته  اينجا مي
گردند، براي آرامي و آسايش اهل خانه و اين مكان دعاي باال را كه در شكل نظم  وارد مي

  :خوانند و اصلش اين است است، مي
  م آزاد باشدـــدوه و الـــز ان    دان آباد باشدـــخدا اين خان
  هميشه صاحبش دلشاد باشد    ت آل محمدــــبه حق حرم

  
   استقبال از ميهمان با نان و نمك- 

چون نان و . با نان و نمك استقبال نمودن مهمانان از سنتهاي قديمي مردم تاجيك است
ودن مهمان دانند، با آنها پيشواز گرفتن بيانگر معناي به جان و دل برابر ب نمك را مقدس مي
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شيرين بنياد اشاره به اين سنت است، ولي اين دفعه كمي » جشن استقالل«در مخمس . باشد مي
  .به اسلوب و طرز ديگر

مادر تاجيك . پردازد استقالل شدن مردم تاجيك مي كلك تصويرگر شاعر به موضوع صاحب
  :پذيرد يرانتظار به جان ميآيد و آن را چون مهمان د بر روي دست نان و نمك به استقبال استقالل مي

  كارگر پتْك به دست و سر ميدان آمد
  ران آمدـدان چو دليــمرد دهقان سر مي
  ان آمدـان نمك و نـمادري در سر دست
  وان آمدــــرق الـــــطفل معصوم تَه بي

  )9,35(همه رقصان و غزلخوان و نگاري خندان                                
  
  ادن حياط خانه روفتن و آب د- 

  : شده است بدخشان باور مردماينشيرين بنياد تأكيدي به » سروش راز«در شعر 
  ...نشين ازبك  اي سرو چمن     ن ازبكــــر نازنيـاي دخت

  )96- 95، 9(ت انتظارت ـــشغنان من اس         تـزود آي كه آب داده راه                
براي . نوازي است اط خانه يكي از عادات مهمانپيش از آمدن مهمان روفتن و آب دادن حي

هاي اخالقي اجدادي  مردم تاجيك مهمان عزيز است و استقبال گرم و جوشان او از سنت
  :اي دارد كه مرتبة حكمت گرفته زاده گفته به اين معني شاعر تاجيك ميرزا تورسون. است

  )4,132(رسم خوب تاجيكان را گم مكن    دوست آيد گرم در آغوش گير
  
   باورهاي مربوط به جشن عروسي- 

شيرين بنياد به مراسم جشن عروسي مردم شغنان و برخي باورهاي مربوط به آن 
  :پردازد مي
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  ودكي رويت گشايدــــاول يك ك  ر تخت عروسيــــچو بنشيني تو ب
  )9,94(جمالت را به دخترها نمايد   واهر منـــد بر تو خـــــو پس آي

آيد، نخست كودكي يا جواني آمده، رويمال را از سر و  د ميچون عروس به خانة داما
گشايد و از اين لحظه  روي عروس كه تاكنون پوشيده است، با گفتن چند تمنيات بهروزي مي

پس مادر و خواهر داماد به زن و دخترها . شود محسوب مي» پدرعروس«آن شخص به عروس 
  :نمايند روي عروس را مي

  ادر منـــــدا را مـــام خـــبه لب ن  يردـــــمشو حيران همين دم گر بگ
  )9,94(ر من ــدعاخوانان نشيند در ب  )عروس(كه او تنها براي بخت كيلن 

كند و روزهاي نيك روزگارشان را تمنا  يعني پس مادر داماد براي عروس و داماد دعا مي
  :بخشد سخنش را شاعر ادامه مي. نمايد مي

  ا قند پاشدــــــر مـــاگر او بر س  ماختي ــــــبسي مسرور از خوشب
  )9,94(نصيب ما شكرآگنده باشد   د آخرـــبه اين رمز عجايب خواه

پاشند كه رمزي  بعضاً پس از بر تخت نشستن داماد و عروس بر سر آنها انواع شيريني مي
  :افزايد در بند بعدي شعر شاعر مي. است از حيات شيرين و بابركت منبعدة آنها

   بــه دســتت كــودك خــويشدهنــد آنگــه
ــند   ــشته خرســ ــا گــ ــساية مــ   زن همــ
  مشو حيران كه اين يك فال خـوب اسـت         

  )9,94(ا روي فرزنــد ـــــببينــي تــا بــه دني
  

نشاند كه رمز طلب  طبق رسم عروسي، زن همسايه به دست و دامان نوعروس كودكي مي
ك جانب به اين تفسير شاعر پيرامون رسم عروسي از ي. باشد فرزند براي داماد و عروس مي

شود كه  مقصد آشنا ساختن مهمان به رسم و عادت مردمي باشد، از سوي ديگر تأكيد بر آن مي
  .هاست خود شاعر برنده و دانندة خوب اين عرف و عادت
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  )Alāvparak( االو پرك - 
هاي باستاني است كه در تاجيكستان مطابق رسم و عادات ساكنان  عيد نوروز از جشن

هاي آن در ادبيات معاصر تاجيك بازتاب  تجليل نوروز و ارزش. گردد هر منطقه برگزار مي
  :كند شاعر حكايت از اين عيد مي» آتش نوروز«شعر . يافته است

ــل    ــو گـ ــل و نـ ــو گـ ــد نـ ــوروز آمـ ــره نـ ــار همـ   بهـ
  گلخـــن نـــوروزي خنـــدان گـــشت در هـــر خانـــدان 

ــف  ــن در علـ ــوزان كهـ ــي   سـ ــو دردي، آفتـ ــي چـ   دلقـ
  )8,12(و جـوان    ا پيـر    رش  يخو» گناه«ن  ادر علف سوز  

  

گيرد و هنوز در  است كه در عيد نوروز صورت مي» Alāvparak«اينجا اشاره به سنت 
مطابق اين رسم، روز عيد نوروز به هنگام غروب، آتش . بعضي موضعهاي بدخشان رايج است

اي از پيراهن خود را به درون آتش انداخته، از باالي  روشن كرده، هر عضو خانواده تار يا رشته
هر فرد هنگام . شوند در آتش سوخته و محو مي» بال و گناهان«پرد و به اين وسيله تمام  ن ميآ

ي سال كهن گويد و اطمينان بر اين دارد كه از گناه و آفتها مي» بالها رفع«پريدن از روي آتش، 
فيت همراه شود و در طول سال پاكيزگي روزگارش را خواهش اععاري گشته، سال نو با 

  .نمايد مي
  
  به كتف آرد پاشيدن - 

 و آمدن عصر 20كه سخن از بيش و كمهاي عصر » در مرز عصرها«شيرين بنياد در شعر 
 را استقبال نموده، به كتف عصر نوين آردپاشي 21 مادر سدة –رود، قهرمان داستان   مي21
ين يادگاري باستاني بين مردم بدخشان است كه اصالً ا» به كتف آرد پاشيدن«سنت . كند مي

در روز نوروز سنت شده كه بعد از اينكه . پذيرد عمل در عيد نوروز و جشن عروسي انجام مي
ها در دست به خانه وارد   غنچه خانه را از چنگ و غبار سال كهن تازه كردند، اهل خانواده گل
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گويند و كدبانوي خانه به سر كتف هر يك از آنها آرد  مي» شوگون بهار مبارك«شوند و  مي
هدف از آرد پاشيدن خواستن روزگار . گويد مي» با روي شما مبارك«ده، در پاسخ آنها پاشي

  .پاك و مصفا است
همين معني را شاعر استفاده نموده، در عصر جديد نيز روزگار پاك و خوب را براي 

  :كند مردم تمنا مي
  انـــار بدخشـــرداي نوبـــو و فــــر امروز نـــعص

  )9,31(تو پاشم آرد چندان خوش بيا تا من سر كتف 
  

   روي برف نامه نوشتن- 

براي شاعر در همه گونه قالب شعري، استفاده از مضامين سنتي مردمي مشكلي پيش رو 
يك بيت از غزلي بدين شكل . نياورده است، بلكه استفاده از آنها خيلي مناسب افتاده است

  :است
  اري روي برفـــنامة اول نوشت عاشق به ي

  )9,224( عاشق تا بهاران زنده باد نامة برفين
روي برف نامه نوشتن عاشق كنايه از نااستواري، دير نپاييدن عشق اول جواني است كه 

خيلي » به يخ تكيه نمودن«شبيه به اين انديشه در بين مردم بدخشان به صورت . پايد دير نمي
آورند كه مضمون   ميمنصب مغرور به زبان اين افاده را عادتاً در مورد صاحب. معمول است

  .كند مدت را بيان مي موقتي و كوتاه
  
  كاه كهنه را باد كردن - 

در ميان تاجيكان اين مثل مشهور است كه البته بار منفي دارد و كنايه از يادآوري 
شيرين بنياد استفاده از اين » عزيزبيك«اما در شعر . هاي ناضرور و تلخ گذشته است حادثه
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 به معناي مثبت ياد كردن روزها و سالهاي گذشتة عمر از جانب قهرمان مثل نه بار منفي، بلكه
  :است) اف عزيزبيك نوروزبيك(اثر 

  :كرد كه را باد مي نهـنشسته كه   توت من او را ديده بودم زير شه
  )8,46(كرد  جواني را به حسرت ياد مي   ا بوديم گفتهـــــبهاري بود و م               

  
  ستارة اقبال كسيبودن ) سرد( خنك - 

يكي ديگر از عبارتهاي كنايي است كه در بين مردم اين منطقه » اش خنك است ستاره«
اين . بزن هستند تابند و دل رواج دارد و غرض از اين عبارت، افرادي است كه به چشم دغل مي

در شعر مذكور از . كند شناسي مردمي است كه بيشتر دل آن را آشكار مي يك نوع حس آدم
  :ين بنياد به اين مقال مردمي اشاره شده استشير

  ارانگــز    بسا كم بود مثلـــــــش حق  م بود دليابـــــچه مثل او ك رــــاگ
  )8,46(به چشم حاكم ملك بدخشان      تارة ويـــــافت بس اســـت خنك مي

  
   پياله شكستن روي سنگ گور- 

اي  فن روي گور نو، سنگ گلولهسنت ديگري كه بين مردمان رايج است، پس از كفن و د
پيالة پرآب . شكنند گذاشته، در باالي آن اول آب پياله را ريخته، سپس پياله را سر سنگ مي
  .در ديدگاه مردم رمز پر شدن پيالة عمر و شكستن آن قطع عمر انساني است

 پس از فوت كسي، ادامه يافتن همين سنت زندة مردمي را» ...داند كه مي«شاعر در شعر 
  :يادرس شده است

  ني نوــــبه روي سنگ مزارم شكست چي
  )9,134(به ناشكسته خمارم كه بيت خواهد گفت؟                              
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 در مورد آثار شاعر تاجيك ميرسعيد 1977اف سال  دانشمند تاجيك خدايي شريف
 نوبت اول دانندة در... «: ميرشكر انديشه رانده، همچن مختصات شعري او تأكيد نموده است

بسيار خوب روح و مرام و انديشة خلق بودن الزم است و در اينكه ميرشكر به حيات مردم و 
  ).6,145(» هاي آنان به خوبي آشناست، جاي بحثي نيست  روحية انديشه

توان اين انديشه را نيز به آثار شيرين بنياد مصداق نمود، چرا كه چون به اشعار او دقت كنيم،  مي
  .ده خواهيم كرد كه او به انديشه و مرام و روزگار مردم خود خوب آشناستمشاه

  
   نروفتن حياط خانه از پس سفركرده- 

گيرد،  ا مادر را مييعادت و رسمي تا به حال باقي است كه هنگام سفر، فرزند دعاي پدر 
نيز هنوز در رابطه با همين موضوع، اعتقادي . تا سفر بهتر انجام يافته، هدفها عملي گردند

نامه «در شعر . روبند پابرجاست كه طبق آن از پس مسافر حياط منزل را تا مدت معيني نمي
  :شيرين بنياد گفته است» به مادر

  هايم ايهــسفر كردم اال همس
  )9,158(ها را از پس من  مروبيد حولي                                      

حياط روفتن از . ياط منزل را روفتن عمل خوبي نيستداند كه از پس مرد مسافر ح او خوب مي
  .پس مسافر معناي كور كردن نقش پا و ناپديد گشتن راه بازگشت به سوي منزل را دارد

به همين ترتيب در شعر شاعران معاصر تاجيك، از جمله زادگان بدخشان بازتاب و 
بجاست تا به . شود نقش و تصوير سنتها و عادات و اعتقادات مردمي آشكارا مشاهده مي

ها تا  از قعر قرن«: نسكي رجوع كنيم كه گفته استيبراگ. س.هاي خاورشناس روس ا گفته
  ).2,113... (»اند آيند كه بيانگر رشد شعور انساني هايي مي ها، رسوم و سنت زمان ما عادت

سازند كه ذهن انسان چه قدر  در حقيقت اين رسوم و سنتها و تصورهاي مردمي روشن مي
كنند و  يابند و در ميزان خرد سنجيده پيشنهاد مي جويند، مي مي. يرومند و تواناستن

  .ها و آثارشان همراه با آنهاست روزگاران در گفتگو، مناسبت
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