
راه رفنت بر لبۀ تیغ؛ 
حامسه و ُحزن...

گفتگو با سیدحمیدرضا برقعی 
پیرامون شعررسایی مذهبی

شادی غفوریان

سیّد حمیدرضا برقعی، متولّد ۱۳۶۲ در قم و دانشجوی رشتۀ 
زبان و ادبیّات فارسی است. از مجموعه شعرهای مستقل وی 
می توان به طوفان واژه ها )چاپ نوزدهم، برگزیدۀ جایزۀ کتاب 
فصل و جایزۀ گام اّول( و قبلۀ مایل به تو )چاپ نهم، برگزیدۀ 
جایزۀ کتاب فصل و برگزیدۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ایران( 
اشاره کرد. برقعی تاکنون در چندین کنگرۀ شعر مقام اّول را 
کسب کرده و مّدتی هم دبیر انجمن شعر قم بوده است. این 
برگزاری شب شعر »ملکوت هشتم« صورت  بهانۀ  به  گفتگو 
گرفت. شب شعر »ملکوت هشتم« به مناسبت خجسته میالد 
امام رضا)علیه الّسالم( و به هّمت مؤّسسۀ آفرینش های هرنی 
آستان قدس در شهریور ماه ۱۳۹۲ با حضور شعرای برجستۀ 

آیینی کشور در مشهد برگزار شد.



جناب آقای برقعی، به نظر شــام در تعریف شعر آیینی 
یا به طور اخص شعر مذهبی، چه مشّخصه هایی پررنگ تر 

می شود؟

من معتقدم که شعر و خصوصاً شعر مذهبی باید دو فضا را 
هم زمان با هم تجربه کند، یعنی در عین حال که شاعر باید 
آشنا به زبان ادبیّات و فنون شاعرانه و در کل ُصور خیال، 
صنایع بدیع و نگاه شــاعرانه باشد، به موضوعات مرتبط با 
اهل بیت)ع( نیز ارِشاف داشته باشد. در عین حال باید دو 
نکتۀ دیگر را هم رعایت کند، یکی اینکه به هر حال شــعر 
برآمده از روح انســان است. شعر برآمده از دردی است که 
انســان در خود دارد، به همین دلیل برای آنکه شعر بیشرت 
بتواند با مخاطبش ارتباط برقرار کند و فضای آن معنوی تر 
باشد، شاعر بایســتی ارتباط روحی خود با اهل بیت)ع( و 
فضاهای مذهبی را همواره حفظ کند. نکتۀ بعدی آن است 
که شــاعر همواره روی لبۀ تیــغ حرکت می کند، یعنی باید 
خیلی مراقب باشد که خدای ناکرده نکتۀ نامناسبی را در 
شــعرش عنوان نکند، چون فضای شعر فضای خیال انگیزی 
است؛ مبادا این خیال نزدیک به فضایی شــود که شاعر 
ناخواسته به جای آنکه مدح اهل بیت)ع( را بگوید، شعرش 

توهین به اهل بیت)ع( تلّقی شود.

آیا این مشــّخصات بنا به تغییر رشایط و زمان می تواند 
تغییرکند؟

مســایلی که مطرح شد، رشایطی کلّی است که در فضای 
مرتبط با اهل بیت)ع( از سوی هرکس با هر هرنی که دارد، 
بایســتی رعایت شود. اّما در این موضوع معتقدم که بله، 
گاهی امکان تغییر هســت. مثالً در عرصۀ دفاع مقّدس، یا 
در زمان انقالب، پیش از این ها شاید نیاز چندانی در جامعه 
منایان نبود که شــاعران بخواهند در مورد این موضوعات 
شعری بگویند. رصفاً مدح و مرثیۀ اهل بیت)ع( را می گفتند 
و شــعر آیینی هم اغلب برای تعزیه ها و هیأت ها استفاده 
می شد. اّما به طور مثال رویکرد شاعران در زمان انقالب 
اسالمی مقداری حال و هوای شعاری پیدا کرد، یعنی 
شعارهایی مثل »هیهات من الّذله« امام حسین)ع(، برای 
شعار مردم استفاده می شد. چرا؟ به این دلیل که قیام 
امام حسین)ع( در۱۴۰۰ سال پیش را زنده کنند تا انقالب 
اســالمی اتّفاق بیفتد. در عرصۀ دفاع مقّدس هم به همین 
صورت، در این فضاها آیتم هایی که مرتبط با ظلم ستیزی 
اســت پررنگ تر می شود. اّما گاهی در دوره ای هستیم که 
می خواهیم مظلومیت شیعه را نشان بدهیم، این که به 
شیعه یا جامعۀ اسالمی ظلم می شود، حال آن نکات و 
خصیصه های مرثیۀ اهل بیت)ع( و مرثیۀ عاشورا در اشعار 
پررنگ تر می شــود. شاعر در این مســئله قطعاً بایستی با 
فضای روز پیش برود. در این موضوع با سؤال شام موافقم 

که باید مشّخصات تغییر کند اّما در اصِل ماجرا، نکاتی را که 
ذکر کردم حتامً در شعر آیینی باید رعایت شود.

چه دالیلی وجود دارد که آثاری مانند آثار محتشم کاشانی 
از دیگر اشعار مذهبی ماندگارتر می شود؟

باز برمی گردیم به هامن مبحث سؤال اّول، من معتقدم 
که اوالً  خود شــعر معلوم نیست از کجا می آید. شعر یک 
اتّفاق مبهم است، حال وقتی با فضای آیینی و اهل بیت)ع( 
آمیخته  شود، مبهم تر نیز می شود. شاعر از فضایی استفاده 
می کند که منی داند کجاســت، یک دنیای پنهان، این دنیای 
پنهان گاه باعث می شود که شاعر فقط بنویسد و نداند که 

چه اتّفاقی دارد می افتد.
عرض من در این نکته این اســت که وقتی شاعر ارتباط 
معنوی اش با اهل بیت)ع( بیشرت برقرار شود، یعنی از خود 
اهل بیت)ع( بخواهد که شــعری را به او بدهند که مورد 
تأیید ایشــان باشد، به اعتقاد من آن شعر ماندگار می شود. 
اّما یک طرفه هم نباید پیش رفت، یعنی بگوییم من شعری 
می خواهم بگویم که فقط مورد تأیید اهل بیت)ع( باشد و 
از خودشان بخواهم و از این رو به صنایع ادبی چندان کاری 
ندارم. این صحیح نیست. ما هم باید تالشامن را بکنیم. 
یعنی شاعر باید، شعریت شعر را در نظر بگیرد و شعر با 
فنون شاعرانه آمیخته باشد و در عین حال آن فضای معنوی 
و روحانی که درون شعر است هم باید پا به پای این قضیه 
پیش برود. این باعث می شــود که شعر به اعتقاد من و به 

قول شام ماندگار شود.
در بحث اشــعار محتشم این داستان وجود دارد که اتّفاقی 
درون محتشم می افتد وگرنه محتشم اصالً شاعر مذهبی 
نبوده است، یک اتّفاق باعث می شــود که محتشم آن 
ترکیب بند مشهورش را بنویسد. حاال این اتّفاق فوت برادر 
یا پرسش است. محتشم توّســلی به اهل بیت)ع( می کند 
و موفّق می شود؛ گرچه محتشم شاعر کمی نبوده است، 
وحشی بافقی برای دیدن وی به کاشان می آمده است. 
چنین شــاعری وقتی که با آن حال و هوای معنوی آمیخته 
می شود به ناگاه اکسیری مانند آن ترکیب بند مشهور را خلق 

می کند.
ماجرای دیگر، ماجرای مقبل کاشانی است که او هم شاعری 
است که شعر »بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد- اگر غلط 
نکنم عرش بر زمین افتاد« را گفته است. مقبل هم شاعری 
بود که چندان درگیر فضای مذهبی نبود، یک اتّفاق باعث 
شد که نگاهی ویژه به حرضت رســول)ص( داشته باشد و 
شعر یا نوحۀ معروف »عزا عزاست امروز روز عزاست امروز 
- مهدی صاحب الزمان صاحب عزاست امروز« هم متعلّق 
به مقبل است. مقبل هم گویی یک شاعر دایم الخمر بوده 
و اصالً در فضای دیگری ســیر می کرده است؛ اّما یک اتّفاق 

معنوی باعث می شود که او هم، چنین اشعاری برساید.



تصّور غالب این اســت که شعر آیینی معموالً بیانگر حزن 
و اندوه است و در این گونه اشعار، کفۀ ترازو به سمت 
حزن و غم ســنگینی می کند. آیا این تصّور غالب صحیح 
اســت؟ آیا موافقید که در شعر آیینی و مذهبی به نشاط 
و شادی کم تر از حزن و اندوه پرداخته می شود؟ دالیل را 

در چه می بینید؟

متأّسفانه صددرصد این حرف درست است. نکته ای را باید 
عرض کنم که راز ماندگاری عاشورا بدون تردید بحث مرثیه اش 
است، هامن گریه برای امام حسین)ع( که سفارش شده است. 
اّما متام کربال فقط روضه نیست. ما از کربال نکاتی مانند »َما 
رَاَیُت إاِلَّ َجِمیال« را داریم که حــرت زینب)س( فرمودند. 
فضای کربال فضایی حامســی است، حال شام بحث نشاط و 
شــادی را عنوان کردید و من اسمش را حامسه می گذارم، این 
رویکرد حامسی در زمان انقالب اسالمی و دفاع مقّدس خیلی 
پررنگ شــد؛ اّما ادبیّات عاشورایی و مذهبی ما به طور کل، 
ادبیّات مامتی است، فقط از کشــن و یا از چگونگی کشته 

شدن امام حسین)ع( یا اهل بیت)ع( صحبت می شود.
به خاطر آمیخته شدن انقالب اسالمی و بالطبع دفاع مقّدس، 
فضای شعاری و بیداری مردم و به وجود آمدن فضای حامسی، 
رویکردهای حامسی کربال هم بیشرت شد؛ اّما متأّسفانه در 
دهه های اخیر که دهۀ روشنی هم برای شعر مذهبی است، 
رویکردهای مامتی بیشرت شده است. گه گاه کارهای زیبایی 
انجام می شود، چند وقت پیش من به هیأتی دعوت شدم که 
به مناسبت کندن در قلعۀ خیرب توّسط امیراملومنین)ع( که در 
تاریخ هم ثبت شــده است، جشنی گرفته بودند، چه ایرادی 
دارد؟ همچنین مّدتی است باب شده که به مناسبت سالگرد 
ازدواج حرت زهرا)س( و حرضت علی)ع( جشن می گیرند 
که بسیار کار فرخنده ای است. می توانیم سالگرد ازدواج 
حرت پیامرب)ص( و حرضت خدیجه)س( را هم جشن 
بگیریم. مثالً به جای آن که بگردیم و تنها مناسبت های روضه 
و مناسبت های مامتی را پیدا کنیم - البته این مناسبت ها باید 
پا به پای هم پیش بروند- مناســبت های شادی اهل بیت)ع( 
را هم پیدا کنیم و در شعرهایامن هم این مناسبت های شاد 

را وارد کنیم.
البته این اواخر شــعر مذهبی تفاوت هایی کرده است؛ ولی 
این را قبول دارم که رویکرد ما بیشرت رویکرد عاطفی و مامتی 
است. من این را با جسارت می گویم که احساس می کنم 
به خاطر این اســت که شاعران ما متأّسفانه دنباله رو تفّکر 
مّداحان بزرگوار ما هســتند و چون کاری که دوستان مّداح 
ما می خواهند انجام دهند به نسبت بیشرت مرتبط با اشک و 
روضه است، شاعران بیشرت فضای مامتی را پررنگ می کنند. از 
این رو بحث حامسه و به قول شام بحث های شادی و نشاط، 
که به عقیدۀ من بیشــرت، انسان را به معارف اهل بیت)ع( 
نزدیــک می کند، کم رمق تر و کم رنگ تر از مباحث حزن آلود 

شعر مذهبی می شود.

برای شعررسایی آیینی و مذهبی چه ساختارهایی را اعم از 
کالسیک یا نیامیی مطلوب تر می دانید؟ خصوصاً برای کار 

خودتان، شکل گیری این ساختارها چگونه است؟

معتقدم که هر قالبی کارایی خودش را دارد. اصالً منی توانم 
بگویم که در فالن قالب، شعر مذهبی بیشرتمنایان 
می شــود. در وزن گاهی می شود گفت، مثالً می گویند وزن 
»مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« که محتشم هم در این 
وزن می گوید »باز این چه شورش است که در خلق عامل 
اســت« وزن حزینی است، چون رویکرد مامتی است. ولی 
فردوسی رندانه وزن حامسی»فعولن فعولن فعولن فعل« را 
انتخاب می کند. در وزن بله می توان پیش فرض هایی تعیین 
کرد ولی در قالب به نظر من بستگی به محتوای شعر دارد.

پس قالِب شعری را از پیش تعیین شده تلقی منی کنید؟

اینکه بگوییم چون می خواهیم بیشرت شعر آیینی بگوییم 
در قالب قصیده شعر بگوییم، درســت نیست. به نسبِت 
موضوع، باید قالب هم انتخاب شــود. اگر قصد داریم 
روایتی را عنوان کنیم، مثنوی را انتخاب کنیم، اگر مدح 
می نویسیم بهرت است قالب قصیده را انتخاب کنیم، اگر 
می خواهیم بحثی عاطفی، احساسی یا یک موضوع تغزّلی 
را مطرح کنیم، بهرت است قالب غزل را انتخاب کنیم. گاهی 
نیاز است ابتدای جلسه و انتهای جلسه، شاعر یک رباعی 
یا یک دوبیتی بخواند، خب بالطبع آن قالب ها را انتخاب 

می کنیم.
نگاه ما نباید فقط به هیأت ها باشــد. ما مخاطبان دیگری 
هم داریم. مثالً کتاب گنجشک و جربییل از مرحوم دکرت 
سیّد حســن حسینی چه قدر مورد استقبال قرار گرفت. این 
کتابی در قالب نیامیی و در مدح اهل بیت)ع( است. شاعر 
این قدر به کار خود اعتقاد دارد که گفته گنجشک و جربییل 
را در کفن من بگذارید. پس موضوع، قالب را مشــّخص 
می کند نه اینکه چون این قالب نزدیک تر اســت. قالب 
ترکیب بند بیشرت مورد استقبال مّداحان است، می توانند نیم 
ساعت در این قالب مّداحی کنند و یک جلسه را اداره کنند 

ولی آن وقت دیگر خاّلقیت در شعر کمرت اتّفاق می افتد.

در حال حارض آفت های شعر آیینی و مذهبی را در چه 
می بینید؟ 

سه نکتۀ مهم در این زمینه را بایدعرض کنم، ابتدا نگاه رصفاً 
مامتی و حزن آلود به واقعۀ کربال داشن. البته تأکید می کنم 
که یک ســتون شعر و ماندگاری نام اهل بیت)ع( همین 
ماتم و حزن اســت، اّما نباید تک بعدی عمل کرد. گاه غزلی 
نوشته می شود، از ابتدا تا انتهایش همه روضه است، فقط 
برای گریه کردن رسوده شــده است، نه برای اینکه بخواهد 



معارف اهل بیت)ع( و مدح اهل بیت)ع( را بگوید، رصفاً 
شــاعر برای این شعر را نوشــته که بخوانند و گریه کنند. 
ایــن به نظر من تک بعدی نگاه کردن و مخترص کردن امام 

حسین)ع( است.
نکتۀ بعد این که این روزها، استفاده از متثیل ها و 
استعاره هایی که در شأن اهل بیت)ع( نیست، رایج شده 
است. شاعر این قدر عشق اهل بیت)ع( را پایین می آورد 
که هم شــأن یک معشوق زمینی به آن ها نگاه می شود و 
هامن حرف هایی را که خیلی راحت به دوست خود می زند 
با او بیان می کند، یعنی جایگاه اهل بیت)ع( را تشخیص 
منی دهد و به بهانۀ شعر هر حرفی دلش می خواهد می زند. 
نکتۀ دیگر این اســت که، مطالعۀ شاعران مذهبی محدود 
است و رصفاً به شنیده هایشان از مّداحان بسنده می کنند. 
خیلی از سوژه هایی که شاعران آن را تبدیل به شعر می کنند 
هامن چیزهایی است که از مّداحان می شنوند، خودشان به 
رسچشــمه ها و کتاب ها و منابع دست اّول رجوع منی کنند، 
درصورتی که تفّکر و پشتوانۀ هیأت های مذهبی و نگاه 
مّداحی باید شاعران باشند، شاعران باید تفّکر را بسازند. 
یکی از تعریف های شعر و شاعری این است که: شاعر 
کســی است که سال ها جلوتر از زمان خود زندگی می کند، 
حال اگر این شاعر بخواهد تفّکرش را فقط از شنیده هایش 
بگیرد و فقط شنیده هایش به شعر تبدیل شوند، دچار یکی 
از آسیب های شــعر آیینی شده است. به نظر من این سه، 

نکاتی است که باید به آنها توّجه کرد.
 موضوع دیگری که باید ذکر کنم، پرگویی یا زیاده گویی 
است. شاعر به خاطر اینکه به مراسم متفاوتی دعوت 

می شود و برنامه های متفاوتی دارد یا درخواست های زیادی 
از او می شود، بدون آنکه شعرش را در بوتۀ نقد قرار دهد، 
چاپ می کند یا از طریق رسانه به گوش مردم می رساند، 
درحالی که ممکن اســت این شــعر ایرادهایی داشته باشد. 
این دلیلش پرگویی و زیاده گویی و بدون تأّمل شــعر گفن 
شاعر اســت، بدون اینکه شاعر بخواهد فکر کند و شعرش 
را در بوتۀ آزمایش قرار دهد، شعر را در معرض عموم قرار 

می دهد. این نیز به نظر من از آفات شعر آیینی است. 

تقدیم به حرضت رضا)ع(

همیشه قبل هر حرفی برایت شعر می خوانم
قبومل کن من آداب زیارت را منی دانم

منی دانم چرا این قدر با من مهربانی تو
منی دانم کنارت میزبانم یا که مهامنم

نگاهم روبه روی تو بالتکلیف می ماند
که از لبخند لربیزم که از گریه فراوانم

به دریا می زنم دریا رضیح توست غرقم کن
در این امواج پر شوری که من یک قطره از آنم

سکوت هرچه آیینه، منازم را طأمنینه
بریز آرامشی دیرینه در سینه، پریشانم
متاشا می شوی آیه به آیه در قنوت من

تویی رشط و رشوط من اگر گاهی مسلامنم
اگر سلطان تویی دیگر ابایی نیست می گویم

که من یک شاعر درباری ام، مّداح سلطانم 


