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موضــــوع دینی یا موضــــع دینی  
  محمدكاظم كاظمی

شاید نخست چنین پنداشته شود كه شعر مذهبی مفهومی 
است روشــن با مصداق هایی مشّخص . عامه مردم و حتی 
بعضی خواص نیز، شــعری را مذهبی می دانند كه رصفاً در 
موضــوع مناقب و مراثــی معصومین )علیهم الســام( رسوده 
شده باشد. كسانی كه نگرشی وسیع تر دارند، حوزه مضامین 
شــعر مذهبی را گسرتده تر در نظر می گیرند و شعرهایی را 
كه درباره مناســبت های مذهبی و فرایض دینی است نیز 
در این محدوده جای می دهند و البته گاه نیز شعرهایی را 
كه به طور مشّخص در دفاع از اعتقادات مذهبی و بیان و 

رشح معارف دین رسوده شده است . 
با جمع این نگرشــها، می توان گفت ما غالباً شــعری را كه 
به نحوی موضوع مذهبی دارد، مذهبی می شــاریم ؛ حاال 
این موضوع می تواند ســتایش یكی از بزرگان دین باشــد، 
می تواند توصیف فرایض دینی باشد و یا رشح معارف دین . 
ولی با این كه ما نیز برای سهولت از همین تعریف استفاده 
می كنیم ، به خاطر داشته باشــیم این دیدگاه چندان جامع 
نیست . ما یك دسته پنهان تر شعر مذهبی هم داریم ، یعنی 
شــعرهایی كه موضوعی عام دارند  و مشخصاً درباره یكی 
از بزرگان و یا فرایض دین رسوده نشده اند، ولی نگاه شاعر 
به آن موضــوع عام ، از منظر دین بوده و متكی به معارف 

دینی . 
همچنان كه مذهب از انســانها انتظــار دارد در همه ابعاد 
زندگی خویش ، دینی ـ یعنی طبق دســتورهای دین ـ عمل 
كنند، این انتظار را نیز دارد كه شــعر رسودن آنها نیز طبق 
همین دســتورها باشــد، یعنی با موضع دین . بدیهی است 

كه هر شــعری كه شــاعران با این معیار برسایند، مذهبی 
خواهد بود. 

پس تــا این جا می توانیم گفت كه ما عماً دو نوع عملكرد 
شاعرانه داریم : شعر رسودن برای دین و شعر رسودن طبق 
دستورهای دین ؛ یا به عبارت دیگر، شعر با موضوع دینی یا 

شعر با موضع دینی . 
برای مقایســه ارزشــی این دو نوع شــعر، باید دریافت كه 
هــدف اصلی از دین ، چه بوده اســت . دین برای این آمده 
كه ما آن را ســتایش كنیم ، یا در زندگی خویش از تعلیات 
آن بهــره بگیریــم ؟ و به همین قیاس ، عملكــرد ما در قبال 
بزرگان دین ، باید ســتایش رصف آنان باشــد یا بهره گیری از 
راه و رسم زندگی و تعلیات دینی آنان ؟ ما برای پاسخگویی 
به این پرســش ، مقایســه ای می كنیم بین نگــرش دو تن از 
شــاعران كهن ما به یك موضوع . خاقانی رشوانی ، شــاعری 
اســت رسشــناس و از بزرگان ادب فارســی . او كسی است 
كــه بیش از دیگر شــاعران ما به موضــوع حج ، و توصیف 
كعبه پرداخته اســت . چندیــن قصیده بلند و بــاال دارد در 
وصف كعبه كه هر یك در موضوع خویش ، شاهكاری است 
بی بدیل . اگر ما، تنها معیار قوت شــعر را، توانایی شاعر در 
توصیف موضوع بدانیم ، بدون شــك با دیدن بیت هایی از 
این دست ، خواهیم گفت كه كسی بهرت از او شعر مذهبی 

در این موضوع نرسوده است : 
صبح خیزان بین به صدر كعبه مهان آمده  

جان عامل دیده و در عامل جان آمده  
آستان خاص سلطان الساطین داده بوس  

بررســـی شعر مذهبی و مقتضیات آن



11

پس به بار عام ، پیش صّفه مهان آمده  
كعبه بر كرده عرب وار آتشی كز نور آن  

شربوان در راه منزل ، منزل آسان آمده  
كعبه بر خوانی نشانده فاقه زدگان را به ناز 
كز نیاز آن جا سلیان مور آن خوان آمده ... 

فاقه پروردان چو پاكان حواری روزه دار 
كعبه همچون خوان عیسی عید ایشان آمده  
یوسفان در پیش خوان كعبه باشند آنچنانك  

پیش یوسف قحط پروردان كنعان آمده ...)1( 

و نارص خرسو، دیگر شــاعر بزرگ ما كه بیشــرت در موضع ، 
مذهبی اســت تا موضوع ، یك قصیده كوتاه برای حج دارد. 
در قصیــده نارصخرسو، توصیف شــاعرانه كعبه را چندان 
منی بینیم ولی شــعر مملو اســت از تعالیمی كه شــاعر از 
منابع دینی ما دربــاره حج دریافته و به ما منتقل می كند. 
شــعر، حالت روایی دارد و شاعر با گفت وگویی كه با یكی 
از حّجاج دارد، شــیوه درست حج كردن را به او و در واقع 

به ما می آموزد: 

گفتم او را »بگو كه چون رَستی  
زین سفركردن ِ به رنج و به بیم  

باز گو تا چگونه داشته ای  
حرمت آن بزرگواْر حریم : 

چون همی خواستی گرفت احرام  
چه نیت كردی اندر آن تحریم ؟ 

جمله بر خود حرام كرده بُدی  
هر چه مادون كردگار قدیم ؟« 

گفت »نی « گفتمش »زدی لبّیك  
از رس علم و از رس تعظیم  

می شنیدی ندای حق ّ و، جواب  
باز دادی چنان كه داد كلیم ؟« 

گفت »نی « گفتمش »چو در عرفات  
ایستادی ّ و یافتی تقدیم  

عارف حق شدی ّ و منكر خویش  
به تو از معرفت رسید نسیم ؟« 

گفت »نی « گفتمش »چو می كُشتی  
گوسفند از پی یسیر و یتیم  

قرب خود دیدی اّول و كردی  
قتل و قربان نفس شوم لئیم ؟« 

ایــن گفت وگو ادامــه دارد و در هر بند آن ، شــاعر یكی از 
مناسك حج را با نگرشی كه خود دارد مطرح می كند. تا این 

كه سخن به این جا می رسد: 

گفت »از این باب ، هرچه گفتی تو 

من ندانسته ام صحیح و سقیم « 
گفتم »ای دوست ! پس نكردی حج  

نشدی در مقام محو، مقیم  
رفته ای مّكه دیده ، آمده باز 

محنت بادیه خریده به سیم  
گر تو خواهی كه حج كنی پس از این  

این چنین كن كه كردمت تعلیم «)2( 
 

اگر با تلقی ســاده نخســتین »مدح و ستایش « معصومین ، 
به رساغ این دو شــاعر برویم ، خاقانی را مذهبی تر خواهیم 
یافت و اگر تاش شــاعر برای بیان تعلیات و دیدگاه های 

مذهبی را ماك قرار دهیم ، نارصخرسو را. 
در شــعر كهن فارســی ، آثار كســانی همچون فردوســی ، 
نارصخرسو، ســنایی ، عطار، موالنا، ســعدی و حافظ بیشرت 
موضع دینی داشــته نه موضوع دینــی ، و به همین لحاظ، 
وقتــی با معیار مدح و ســتایش بزرگان دیــن به رساغ این 
شعرها برویم ، چنین خواهیم پنداشت كه در آن دوره ها ما 

شعر مذهبی نداشته ایم و یا بسیار كم داشته ایم . 
در دوره صفــوی ، بر عكس شــعررسایی با موضوع مذهبی 
رواج پیــدا كرد و به موازات همین رویكرد، موضع مذهبی 
كمرنگ تر شد. وفور شعرهایی كه در این دوره برای بزرگان 
دین رسوده شــده ، گاهی ما را به این باور می رساند كه در 
این دوره شــعر مذهبی در اوج بوده است . البته اگر ظاهر 
كار را ببینیم ، شــاید به همین نتیجه نیز برســیم ، ولی عماً 
قضیه به شكلی دیگر است . براستی تجلّی معارف دینی در 
شــعر را در كدام دوره بیشرت می توان یافت ؟ شعر محتشم 
كاشانی بیشرت برگرفته از تعالیم دینی است یا شعر موالنا؟ و 
به عبارت دیگر، شــعر كدام یك از آنان ، ما را بهرت با حقایق 
دین آشنا می كند و ما تعلیات دین را از كدام دسته شعرها 
بهرت فرامی گیریم ؟ برای پاســخ دهی به این پرســش ، خوب 
است نگاهی به تركیب بند محتشم كاشانی بیندازیم كه از 

مشهورترین شعرها در موضوع مذهبی است . 
تركیب بند محتشم ، از جنبه عاطفی و تأثّر برانگیزی یك كار 
فوق العاده است و حتی از لحاظ بیانی و تكنیكی چیزهایی 
دارد كه از شاعران آن عرص بعید است . همین قوت عاطفی 
و زیبایی تكنیكی ، باعث شده كه این شعر، سیطره ای دایمی 
بر شعر عاشورایی ما بیابد و حتّی امروز هم نتوانیم به آن 
بی توجه باشــیم . ولی با همه ارزشی كه از لحاظ موضوعی 
برای این تركیب بند قائلیم ، باید اعرتاف كنیم كه این شــعر 
موضع فكری خاصی در قبال واقعه كربا منی گیرد. در این جا از 
عوامل و ریشه های نهضت حسینی خربی نیست و همچنان 
از عواقب آن سخنی نرفته است . این واقعه ، فقط رویدادی 
تأثّربرانگیز ترســیم می شود كه از صبح عاشورا رشوع شده 
و به عرص هان روز خامته می یابد. نخســتین اشاره به این 

واقعه در این بیت هاست : 
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وانگه رسادقی كه ملَك محرمش نبود 
كندند از مدینه و در كربا زدند 

و از تیشه ستیزه در آن دشت ، كوفیان  
بس نخل ها ز گلشن آل عبا زدند 

پس رضبتی كز آن جگر مصطفی درید 
بر حلق تشنه خلف مرتضی زدند 

و آخرین رخدادی كه از این واقعه گفته می شود این است : 
وانگه ز كوفه خیل حرم رو به شام كرد 

نوعی كه عقل گفت قیامت قیام كرد 
این شعر، دشمن را هم نشان منی دهد یا اگر نشان می دهد 
هم فقط دشــمن امام حســین)علیه الســام( است كه تصویر 
می شــود نه دشمن حسینیان تاریخ . در این جا شخصیت ها 
»تاریخی «انــد، نه »فكــری « و بنابراین به یك مقطع خاص 
محدود می شــوند بدون موضعگیری فكری شاعر. مثل این 
كه واقعه كربا جنگی بوده رصفاً بین دو دشمن و باالخره با 
كشته شدن یكی از آن ها، البته به شكل مظلومانه و اسفبار، 

خامته یافته است : 
ای چرخ ! غافلی كه چه بیداد كرده ای  

و از كین چه ها در این ستم آباد كرده ای  
كام یزید داده ای از كشنت حسین  

بنگر كه را به قتل ِ كه دلشاد كرده ای  
ببینید كه حتّی تقصیرها هم به گردن چرخ بیدادگر و روزگار 

غّدار انداخته می شود نه بندگان عصیانگر خدا: 
تا چرخ ِ سفله بود، خطایی چنین نكرد 

با هیچ آفریده جفایی چنین نكرد 
به این ترتیب ، قیام هدفمند عاشــورا، بــه یك درگیری بین 
آل ابوســفیان و آل پیامرب تبدیل می شــود و تأسف خوردن 
هــم برای این اســت كه این شــهیدان ، آل پیامــرب بوده اند 
نه قیام كنندگان برای برپایی حق و رســواكنندگان دســتگاه 
خافت موروثی . چنین است كه این شعر، وظیفه و رسالت 
مــا را نیــز مشــّخص منی كند و در آخر شــعر، درســت در 
لحظه ای كه باید فریاد بكشــد و موضعگیری كند، می گوید 

خاموش باش ! 
خاموش محتشم كه دل سنگ ، آب شد 

بنیاد صرب و خانه طاقت خراب شد 
خاموش محتشم كه از این حرف سوزناك  

مرغ هوا و ماهی دریا كباب شد...)3( 
شــعر دوره صفوی و قاجاری ، به طور كلّی در چنین عواملی 
ســیر می كند; ستایشهای كلی و بدون جنبه های تعلیمی از 

بزرگان دین و مرثیه های سوزناك ولی بی هدف برای آنها. 
ایــن گرایش ســطحی و یك بعدی ، باعث شــد كه تفكرات 
دینــی در شــعر رو به فراموشــی رود و با ظهــور ناگهانی 
مــوج غرب گرایی در دوره قاجــار، عماً تفكری مذهبی كه 

بتوانــد با جریان هــای ضد مذهب مقابله كند، در شــعر 
ما وجود نداشته باشــد. چنین بود كــه از دوره مرشوطه تا 
انقاب اســامی ، شعر مذهبی در همه اشكالش  در انزوا و 
انفعال قرار داشت . شاعران مذهبی رسا با میراث نه چندان 
ارجمندی كه از شعرهای موضوعی دوره صفوی و قاجاری 
داشــتند، همچنان بــه مــدح و مرثیه رسایی بــرای بزرگان 
دین مشــغول بودند و البته به دور از نگرشــهای عمیق و 
موضعمندی مذهبی . بقیه شاعران نیز یا غیرمذهبی بودند 
یا ضدمذهب و البته بیشــرت از نوع دّوم . شعر مذهبی، نه 
جریانی غالب بود و نه حتّی جریانی قابل توجه و تأّمل . در 
این میانه، شاعری كه می خواست موضوع و موضع شعرش 
مذهبی باشــد، مشكاتی جّدی در پیش داشت، چون هیچ 
الگوی جانداری از شــعری كه دارای هردو جنبه باشد رساغ 

نداشت . 

در ســه ، چهار دهــه اخیر، به ویژه مقــارن پیروزی انقاب 
اسامی ، نحوه نگرش جامعه به مذهب متفاوت شد و این ، 
الجرم تحّولی در درومنایه شــعرها را نیز در پی داشت . این 
تحول هم در موضوع رخ داد و هم در موضع . شاخصه های 

این تحّول را به صورت زیر می توان نشان داد: 
 

1 . گرایش به موضوع های مذهبی  
باید پذیرفت كه جریان پیرشو شــعر قبل از انقاب اسامی 
چندان مذهبی نبوده اســت . البته نشــانه هایی از رویكرد 
مذهبی را در شــعر چند تن از شــاعران مطرح آن دوره ها 
نظیــر نعمت میــرزازاده ، طاهره صّفارزاده ، علی موســوی 
گرمارودی و شــاید یكی دو تن دیگــر می توان رساغ گرفت 
ولی نه به صورت یك جریان فراگیر. از سویی دیگر، سانسور 
و محدودیتی كه از ســوی رژیم اعال می شــد، اجازه بروز 
چنین جریانی را منی داد. شــعرهای مذهبی آن دوره ، غالباً 
به وسیله كســانی رسوده می شدند كه از تحوالت تكنیكی 
شــعر در قرن اخیر بی بهره و گاه حتی با آن معارض بودند. 
به همین دلیل ، این باور تقویت شده و حتی بدیهی به نظر 
می رســید كه با حفظ معیارهای شعر امروز، منی توان شعر 
مذهبی رسود. براستی هم شعرهای مذهبی آن روز، از این 
معیارها به دور بودند و گاه حتّی مؤید این باور نادرست . 

ولی در سه دهه اخیر، برعكس ، تواناترین و بااستعدادترین 
شاعران ، علمداران شعر مذهبی بودند و چنین نبود كه این 
موضوع فقط دستایه شاعران متوسط و كم مایه باشد. در 
واقع رسودن شــعر با موضوع مذهبی نه نشــانه تحّجر و 
واپس گرایی ، كه نشانه تحول و رسزندگی به شار آمد. علّت 

هم این بود كه دیگر خود مذهب نشانه تحّجر نبود. 
 

2 . حضور موضع دینی در شعرهای موضوعی  
ولی چنان كه در آغــاز بحث گفته ایم ، پرداخنت به موضوع 

 پرداخنت به موضوع دینی در شعر، كافی 

ت و باید دید كه در این شعری كه 
نیســ

ف 
ش بزرگان دین یا توصی

مثاً در ســتای

رسوده شــده ، تا چه حد 
ض دینی 

فرایــ

نگرشهای دینی وجود دارد و شاعر تا چه 

مایه از تعلیات دینی بهره گرفته است .
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دینی در شــعر، كافی نیســت و باید دید كه در این شعری 
كه مثاً در ســتایش بزرگان دین یــا توصیف فرایض دینی 
رسوده شــده ، تا چه حد نگرشهای دینی وجود دارد و شاعر 
تــا چه مایه از تعلیات دینی بهره گرفته اســت . ما پیشــرت 
معروف ترین شــعر عاشــورایی یعنی تركیب بند محتشم را 
دیدیــم و موضع آن راـ  كه عماً وجود نداشــتـ  بررســی 
كردیم . كافی است مثنوی »روزی كه در جام شفق ُمل كرد 
خورشید...« از علی معلّم را بخوانیم تا تفاوت ها را دریابیم . 
در این شعر، واقعه عاشــورا نه یك حادثه مقطعی و رصفاً 
اندوه برانگیز، بلكه بخشی از یك مسیر تلقی می شود; مسیر 
رویارویی دایمی حق و باطل؛ و شاعر با مخاطب قراردادن 
انسان های امروز و سهیم دانسنت ما در این واقعه ، می كوشد 

وظیفه ما را در ادامه این مسیر، گوشزد كند. 
بی درد مردم ، ما، خدا، بی درد مردم  

نامرد مردم ، ما، خدا، نامرد مردم  
از پا حسین افتاد و ما برپای بودیم  

زینب اسیری رفت و ما برجای بودیم  
از دست ما بر ریگ صحرا نطع كردند 

دست علمدار خدا را قطع كردند 
نوباوگان مصطفی را رس بریدند 
مرغان بستان خدا را رس بریدند 
در برگریز باغ زهرا برگ كردیم  

زنجیر خاییدیم و صرب مرگ كردیم  
چون بیوگان ننگ سامت ماند بر ما 

تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما)4( 
ولی همــواره این موضع مذهبی در شــعرها وجود ندارد. 
مثاً در بســیاری از شعرهایی كه برای موضوع ظهور و در 
ســتایش حرضت قائم رسوده می شــوند، فقط به ستایشی 
كلّی از حرضت بسنده می شود و تصویری از اهداف ظهور 
ایشــان و وضعیت موعودی كه با این قیام پدید خواهدآمد 
ارائه منی شــود. صحبتها كلّی است و در این حد كه ایشان 
جهــان را پــر از عدل و داد خواهند كرد و ریشــه ســتم را 
برخواهنــد كند، ولی الگویــی از آن جهان ِ پر از عدل و داد 
ارائه منی شــد تا بتوان با كمك آن برای رســیدن به وضعیت 
موعود تاش كرد. گویا بقیه انســانها الزم نیست بدانند آن 
وضعیت موعود چگونه اســت ، چون الزم نیســت كه برای 
دســتیابی به آن تاشــی بكنند. حــاال در مقابل ِ این تصویر 
مبهم از آخرالزمان در شعرهای پیشین ، می توانیم شعر »روز 
ناگزیر« قیــرص امین پور را بخوانیــم و دریابیم كه چگونه 

شاعر عماً الگوسازی كرده است : 
روزی كه دست خواهش ، كوتاه  

روزی كه التاس ، گناه است  
و فطرت خدا 

در زیر پای رهگذران پیاده رو 
بر روی روزنامه نخوابد 

و خواب نان تازه نبیند 
 

روزی كه روی درها 
با خّط ساده ای بنویسند: 

»تنها ورود گردن كج ممنوع !« 
و زانوان خسته مغرور 

جز پیش پای عشق  
با خاك آشنا نشود...)5( 

 
3 . حضور موضع دینی در شعرهای عام  

ولی موضع دینی داشنت شاعر فقط در شعرهای با موضوع 
دینــی ، باالترین حّد انتظار ما نیســت ، بلكه انتظار می رود 
كه شــاعر حتّی در شــعرهایی كه برای دیگــر موضوعات 
می رسایــد نیز دیــدگاه دین را مطرح كند. دیــن در روابط 
اجتاعی ، سیاست ، اقتصاد، فرهنگ و خاصه همه جوانب 
حیــات برشی نظر دارد و طبیعتاً شــعری كه در هر یك از 
این موضوعات رسوده می شود، باید این نگرشهای دینی را 
در خود داشــته باشد. منی توان از یك شاعر مسلان انتظار 
داشت كه به معضل فقر و غنا از زاویه نگرش ماركسیستی 
بنگرد و یا در شــعرهای سیاسی خویش ، مثاً پیرو نظریات 

غربی باشد. 
موضــوع مهــم این اســت كه به بــاور ما، دیــن می تواند 
پاســخگوی همه نیازهــای جامعه امروز باشــد و بنابراین 
می توان در هر نوع شعری ، به نگرش های دینی متكی شد، 
خواه موضوع آن شــعر به رصاحت مذهبی باشــد و خواه 

نباشد. 
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منی تــوان از یك شــاعر مســلان انتظار 

ت كه بــه معضــل فقــر و غنا از 
داشــ

زاویــه نگرش ماركسیســتی بنگــرد و یا 

ش ، مثاً پیرو 
در شــعرهای سیاسی خوی

نظریات غربی باشد. 


