مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيراز
سال یازدهم ،شمارهي اول ،بهار  ،1398پیاپی 39

مقايسهی تحليلی دو بازنويسی خالّق در سرودههای مهدی حميدی شيرازی


فرزانه معينی

دانشگاه شیراز
چکيده
در میان شاعران معاصر ،مهدي حمیدي شیرازي نامی آشنا و آثاري ماندگار بهویژه در
عاشقانهسرایی دارد .دو مثنوي «موسی» و «بتشکن بابل» دو سرودهي معروف او هستند
که توانایی او را در سرودن اشعار غیرعاشقانه نیز نشان میدهند .هر دو اثر بر پایهي
سرگذشت دو پیامبر (موسی و ابراهیم) شکل گرفتهاند و رویدادهایی از زندگی آنها را
بازمیگویند .در این مقاله ،دو مثنوي یادشده بازخوانی و با یکدیگر مقایسه میشوند تا
ضمن بررسی شیوهي حمیدي ،میزان توفیق او در سرودن این دو اثر ارزیابی شود.
یافتههاي این بررسی نشان میدهد شیوهي حمیدي در آفرینش این دو منظومه را میتوان
بازنویسی خلّاق دانست .او سرگذشت موسی و ابراهیم را در جایگاه اثري کهن
(پیشمتن) در نظر گرفته و روایتی خلّاقانه با محوریت یک رویداد برجسته در زندگی
آنها بازنوشته است .با مقایسهي این دو مثنوي« ،بتشکن بابل» اثري خالقتر و منسجمتر
شناخته میشود که رویدادهاي زندگی ابراهیم بهگونهاي هنري براي پیشبرد پیرنگ و
تقویت شخصیتپردازي در آن به کارگرفته شده است.
واژههای کليدی :بازنویسی خلّاق ،بتشکن بابل ،موسی ،مهدي حمیدي شیرازي

 .۱مقدمه
حمیدي شیرازي یکی از شاعران نامدار معاصر است .سرودههاي عاشقانهي او که بازتاب
عشقی ژرف و نافرجام بود ،نام حمیدي را در عاشقانهسرایی ماندگار کرد .آثار
اجتماعیسیاسی (وطنی) او موجب شد «شاعر ملّی» لقب بگیرد و مخالفتهایش با نیما
و شعر نو واکنشهاي گوناگونی برانگیخت« .پژوهشگر شعر فارسی معاصر اگر بخواهـد
 دکتري زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی farzane.moeini@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله96/10/1 :

تاریخ پذیرش مقاله97/3/23 :
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به انصاف سخن بگوید ،جایگاه حمیدي را در شعر سنّتی روزگار ما نمیتواند نادیده
بگیرد( ».یوسفی )۶21 :13۶9 ،تنوع موضوعها و قالبهاي شعري در دیوان حمیدي
مثالزدنی است« .اگر بخواهیم از شعر سنّتی صدسال اخیر ایران سفینهاي فراهم آوریم،
بعد از بهار و ایرج و پروین و شهریار ،بیشترین حجم انتخاب از شعر حمیدي خواهد
بود .حمیدي در عرصه هاي گوناگون سخن پارسی شاعري ورزیده و توانا بود که در
چندین قالب از قوالب شعر سنّتی پارسی شاهکارهاي ارجمندي به یادگار گذاشت».
(شفیعیکدکنی)189 :139۶ ،
بیشتر کسانی که دربارهي شعر حمیدي و شاعري او اظهار نظر کردهاند دو مثنوي بلند
«موسی» و «بتشکن بابل» را از بهترین و درخشانترین آثار او دانستهاند ،ازجمله رضا
( ،)13۶۵یوسفی ( ،)13۶9مشیري ( ،)139۶عابدي ( )1393و . ...اما در این ارزیابیها،
دربارهي ویژگیهاي این دو اثر کمتر سخن گفتهاند و تنها به بیان اینکه از بهترین
سرودههاي حمیدي هستند ،بسنده شده است .در این مقاله ،دو سرودهي یادشده بازخوانی
میشود تا سویهاي تازه از شاعري حمیدي بازنمایی شده و شیوهي او در آفرینش این دو
اثر شناسایی و تحلیل شود .شناخت شیوهي آفرینش یک اثر ادبی ،ما را به دریافت بهتر
آن نزدیک میکند .از سوي دیگر« ،اینکه بدانیم آثار ادبی با چه روشی به وجود آمدهاند،
ما را راهنمایی میکند تا اثر را در بستر و زمینهاي که خلق شده است ،داوري کنیم».
(پایور )21 :138۰ ،آگاهی از روش آفرینش اثر ادبی ،در پیوند با آثاري مانند «موسی» و
«بتشکن بابل» ،که تحسین و ستایش صاحبنظران را برانگیخته و از بهترین سرودههاي
حمیدي شناخته شده است ،اهمیتی ویژه مییابد.
دو مثنوي «موسی» و «بتشکن بابل» با نام دو پیامبر بزرگ گره خورده که
سرگذشتشان در کتاب هاي آسمانی آمده است .در این دو اثر به رویدادهایی از زندگی
موسی (ع) و ابراهیم (ع) اشاره شده که در قرآن و تورات نیز روایت شده است .البته
«داستانی مستقل و کامل» از سرگذشت این دو پیامبر در قرآن و تورات نیست و
روایت هایی پراکنده در این دو متن وجود دارد؛ اما وجود این دو کتاب در جایگاه
پیشمتنی که براي شاعر ،نقش منبع الهام اولیه را دارد نشان میدهد «موسی» و «بتشکن
ال مستقیم از ذهن و تخیل شاعر خلق نشدهاند و شیوهي آفرینش این
بابل» بهگونهاي کام ً
سرودهها را میتوان در حوزهي بازنویسی و بازآفرینی جستوجو کرد.
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 .۲پيشينهی پژوهش
سرودههاي حمیدي بیشاز آثار تألیفی و تحقیقی او شناخته و در پژوهشهایی تحلیل و
بررسی شدهاند .بخشی از این پژوهشها را دانشجویان در پایاننامههاي خود و با
رویکردهاي سبکی و بالغی به سرودههاي حمیدي انجام دادهاند؛ براي نمونه ،جمس
(« )1381تصویرگري هاي هنري در اشعار دکتر مهدي حمیدي شیرازي» را نقد و تحلیل
کرده است ،اسنقی ( )1388به «معرفی و تحلیل سبکی ،هنري ،بالغی و زبانی آثار ادبی
حمیدي شیرازي» پرداخته و قاسمی (« )139۰تلمیحات و تمثیالت و اعالم در آثار
حمیدي شیرازي» را جستوجو کرده است .تحلیل و بررسی اشعار غنایی حمیدي با
تکیهبر اشک معشوق ،موضوع پژوهش ولیزاده ( )139۰بوده و رحمانی بادي ()139۰
محورهاي زیباییشناختی در اشعار حمیدي را بررسی کرده است.
در کنار این پژوهشها ،مقالههایی نیز درپیوند با آثار حمیدي منتشر شده است که در
بیشتر آنها ،نگاه نویسندگان به حمیدي و شعر او تحسینآمیز و ستایشانگیز است؛ ازجمله
رضا ( ،)13۶۵اقبالی ( )13۶9و عابدي ( )1393دربارهي هنر شاعري حمیدي و جایگاه
بلند او در شعر فارسی نوشتهاند .در این نوشتهها اشاراتی که به دو شعر «موسی» و
«بتشکن بابل» شده ،بسیار کوتاه و گذرا و در تأکید بر توانایی مثنويسرایی حمیدي یا
توفیق او در سرودن اشعار غیرعاشقانه است.
درپیوند با دو سرودهي یادشده که مبناي این مقالهاند ،تنها دو نوشتهي مستقل یافت
شد :نوروزي (« )1388بتشکن بابل» را حماسهاي دینی دانسته و بخشهایی از آن را در
پرتو آیات قرآن توضیح داده است تا تأثیرپذیري حمیدي را از قرآن بازنماید .منزوي
( )138۴نیز نگاهی ادبی و ذوقی به قطعهشعر «موسی» دارد و این شعر بلند را بدون
تحلیل و بررسی ،با نثري روان و شاعرانه بازنوشته است .همچنین در پژوهشی دیگر
سپهرنژاد ( ) 139۶سبک شعري پروین اعتصامی و حمیدي را در سرودن داستان موسی
مقایسه کرده و با بررسی ساختار و زبان «موسی» و «لطف حق» نشان داده است که شعر
حمیدي جدّي و مردانه ،اما شعر پروین لطیف و زنانه است .تاکنون دربارهي این دو
سروده ي حمیدي ،پژوهشی مستقل و تحلیلی انجام نگرفته است .در این مقاله «موسی»
و «بتشکن بابل» بازخوانی و تحلیل میشوند تا شیوهي حمیدي در خلق آنها شناسایی
و ارزیابی شود.
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 .۳مبانی نظری
 .۱ .۳بازنويسی
بازنویسی یکی از روش هاي آفرینش آثار ادبی است .پایور از پیشگامان نقد و نظر در
حوزهي بازنویسی ،این روش را چنین تعریف کرد« :بازنویسی یعنی به زبان امروزي
درآوردن متون کهن فارسی ،بهگونهاي که کهنگی و دشواري زبان و سبک قدیم از آنها
گرفته شود( ».پایور )33 :13۷۰ ،او دهسال بعد با اشاره به اینکه تعریف یادشده جامعیت
و کلّیت ندارد ،توضیح داد« :بعضی از نویسندگان در بازنویسیهاي خود تنها روي زبان
کار نکردهاند ،بلکه ساختار جدید به اثر کهن دادهاند .بدینمعنا که ارکان موضوعی اثر
پیشین را حفظ کرده و با فضاسازيها ،شخصیتپردازيها و تغییر در محتوا و تفاوت در
دیدگاه خود نسبت به اثر پیشین ،دست به بازنویسی زدهاند( ».پایور )1۴ :138۰ ،بنابراین
پایور با تقسیم بازنویسی به دو گونهي ساده و خلّاق ،تعریف خود را از بازنویسی ،اصالح
و تکمیل کرد« :بازنو یسی ساده یعنی اثر کهن را به زبان امروزي درآوردن و بازنویسی
خالق بهمعنی ساختار نو به موضوع کهن دادن است( ».همان )1۵ :او با تأکید بر گوناگونی
بازنویسیها ،انواع و نمونههاي زیر را برشمرده است:
 بازنویسی توأم با بازآفرینی مانند شاهنامه و مثنوي معنوي؛ بازنویسی خاص به دو گونهي «تعبیر و تأویل از مفهومی یا شخصیتی از روایاتکهن» مانند روایت سهروردي از کشتهشدن اسفندیار و «بهشکل قصه درآوردن امثال
و ضربالمثلها» مانند قصهاي که موالنا براي «دوستی خالهخرسه» ساخته است؛
 بازنویسی از رویدادهاي تاریخی مانند بازنویسی صادق هدایت از قیام مازیارابنقارندر نمایشنامهي مازیار؛
 بازنویسی از رویدادهاي اجتماعی مانند دیوان بلخ؛ بازنویسی از سرگذشتهاي استثنایی مانند شیخ صنعان؛ بازنویسیهاي گوناگون از یک موضوع واحد ،مانند قصهي پیر چنگی؛ بازنویسیهاي دینی مانند قصهي یوسف و زلیخا (همان)1۰۰-1۷ : .۲ .۳بازآفرينی
پایور بازآفرینی را آفرینشی تعریف میکند که مواد خام آن از هر حادثهاي ،چه قدیمی
چه جدید ،تأمین میشود .در این شیوه ،که پایهي اصلی آن بر تخیل بنا شده است« ،هنرمند
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با الهام از اثر کهن دست به آفرینش دوباره میزند .یعنی اثر قبلی را دوباره بهگونهاي دیگر
ال
میآفریند .دیگربودن اثر جدید کامالً هویداست .روال تداوم اثر جدید با متن اصلی کام ً
متفاوت است .اثر بازآفرینشده اثري است مستقل ،تازه و بدیع( ».پایور )۷3 :13۷۰،از
نظر پایور اثر جدید که در بازآفرینی با تغییرهایی اساسی از متن کهن متفاوت میشود،
ال مستقل است .عمدهترین کار در بازآفرینی تغییر موضوع و برهمزدن
یک اثر کام ً
چارچوب موضوعی اثر قبلی است و هرگونه تغییر در ساختمان اصلی و شخصیتپردازي
اثر پیشین مجاز شمرده میشود( .پایور )1۷2 :138۰ ،او «آرش کمانگیر» سیاوش کسرایی
و «آرش ستوربان» بهرام بیضایی را نمونههایی از بازآفرینی برمیشمرد که در آنها موضوع
اثر کهن (افسانهي آرش) و شخصیت قهرمان بهکلّی تغییر یافته و از نو آفریده شده و اثر
کهن ،فقط منبعی الهامبخش بوده است( .همان)1۷8-1۷3 :
 .۴بازخوانی
 .۱ .۴موسی
حمیدي مثنوي «موسی» را در اسفند  13۴1و در  ۶3بیت سروده است .این شعر را میتوان
در سه بخش تقسیم و تحلیل کرد:
 .۱ .۱ .۴ابيات ۱تا۷
هفت بیت آغازین ،توصیف احساس و احوال موسی نسبت به خداوند است .موسی چون
خود را «در خورد ندا» و مخاطب خداوند دیده؛ عشوه آغاز کرده است و همچون عاشقی
خوکرده به عشق ،پاي «از حدّ گلیم» بیرون نهاده و «رخصت دیدار میجوید» و با خدا
سخن میگوید« .براي شناختن خدا ،موسی راهی را هموارتر و بهآیینتر از دیدار او
نمیبیند .پس از او دیدار می طلبد .موسی خویشتن را آینهي خداينما میبیند و خورشید
جمال دوست را در خود منعکس مییابد و چنان با او میآمیزد که برایش تشخیص خود
از دوست و دوست از خود مشکل میشود و این آغاز ماجراست( ».منزوي)1۰۴ :138۴ ،
 .۲ .۱ .۴ابيات  ۸تا ۵۳
این بخش ،سخنان موسی با خداوند را بیان میکند .شاعر با این تأکید که «سیل عشقش
کند بنیان دها» مخاطب را براي شنیدن سخنان عاشقی (موسی) که از بسیاري و شدت
عشق ،هوشمندي و دهاي خود را از دست داده است ،با معشوق (خدا) آماده میکند.
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موسی در آغاز ،سپريشدن عمر و سپیدشدن مویش را در خدمت خدا و خلق او یادآوري
میکند و خواستهاش را که دیدار خداوند است ،به زبان میآورد:
دیر شــد هنگــام دیدن ،دیر شد
اندکاندک مُــرد ،کمکـم پیر شــد
جاي آن کز خاک برداریش هست
از تو در دل صد غم کاریش هست
(حمیدي)12۰ :1388 ،
پس از آن شکواییه و دردِدل او آغاز می شود .در این ابیات رویدادهایی از زندگی
موسی برشمرده شده است که از کودکی تا سالخوردگی او را در بر میگیرد تا «صد غم
کاري» که از معشوق در دل دارد ،بیان شود :نخستین رویدادي که موسی برمیشمرد،
سپردن او به آب در کودکی (قصص )۷/است که با الهام خداوندي به مادر موسی و براي
در امان ماندن از آسیب فرعون انجام گرفته است؛ اما موسی که زبان به گالیه گشوده
است ،آن را زندانیشدن در موج دریا وصف میکند؛ سپس به ماجرایی اشاره میکند که
در مقایسه با رویدادهاي دیگر کمتر شنیدهشده است:
خود از آن آتش زبانم سوختی
پیش فرعونم به آتش توختی
(همان)
«در بعضی روایتها آمده است که موسی در مقابل فرعون مشغول بازي بود و شاخهي
کوچکی در دستش بود که با آن بازي میکرد .ناگهان [آن را] بر سر فرعون زد .فرعون
بسیار خشمگین شد و آن را به فال بد گرفت و گفت :این دشمن من است .پس به دنبال
جالدان فرستاد .همسرش گفت :این کودک است و عقل ندارد .من میان خودمان موضوعی
قرار میدهم تا بهوسیلهي آن حقیقت را دریابی .پیش او زیوري از طال و [تکهاي] زغال
میگذارم ،اگر یاقوت را برداشت ،پس تشخیص میدهد .در آن هنگام جبرئیل ،دستش
(دست موسی) را به سمت زغال تغییر داد ،آن را برداشت و در دهانش گذاشت .پس آن
را روي زبانش قرار داد و سوخت[زغال آن را سوزاند]( ». ...مجلسی)۵9 :1۴۰3 ،
سومین رویداد ،ماجراي چوپانشدن او در خدمت شعیب است:
خانه کردم زیر بال کرکسان...
پس به چوپانی بریدم از کسان
(حمیدي)12۰ :1388 ،
این ماجرا که در آیات 2۷و  28سورهي قصص به آن اشاره شده است ،مقدمهاي است
تا موسی به حادثهي بزرگ برانگیختهشدنش به پیامبري اشاره و دو معجزهي سفیدشدن
دست (ید بیضاء) و تبدیل عصا به مار را یادآوري کند:
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سهمگیــنبانگــی برآمد ایـــزدي
خود تو میدانی که در آن بیخودي
بــرق زد دستــی ،عصایی مار شد
خاســت آوایــی ،فضایی تار شــد
(همان)122 :
او با بیانی طنزآمیز که چوپانبچه از پیغمبران شد و «گوسفندانش بدل شد با خران»
دشواريهاي پیامبرياش را یاد میکند .حادثهي دیگري که موسی برمیشمرد ،حمایت او
از سبطیان در برابر قبطیان است (قصص1۴/تا )1۷که موسی را وادار به هجرت و روانهي
مدین کرد .موسی در ادامهي بیان آنچه خدا از او خواسته و بابت آن به رنج و سختی
افتاده ،از قارون ،سامري و گوسالهاش نیز یاد میکند:
رنــج خود از گنج او بر باد ده
کیمیاکردن بــه قارون یــاد ده
زانسپس گوساله را تعظیم کن
سامري را علم و فن تعلیم کن
(حمیدي)122 :1388 ،
پس از بیان این رنجها و مسئولیتهاي دشوار ،موسی گالیه و نارضایتیاش را از مردم
ابراز میکند:
جان غـــول و جلد آدم ساختی...
تو در اینان چیزکی کـم ساختــی
بازهم گوسالهشان جاي خداست
تا دمی موساي تو زیشان جداست
(همان)123 :
و باز خواستهي اصلی و نخستین را تکرار میکند و از آرزوي دیدار و حسرت وصل
میگوید:
آرزویــی دارد اینــک روي تــو...
آنکه شــد از نیـل با نیـروي تو
حسرت وصل و غم پیریش مانـد
جز تو از هر دیدنی سیریش ماند
غرقه کن در خویشتن ،شادیش ده
وارهان از خویش و آزادیـش ده
(همان)12۴ :
 .۳ .۱ .۴ابيات  ۵۴تا پايان
این بخش ،از پذیرش درخواست موسی از سوي خداوند خبر میدهد .شرح لحظاتی است
«که کوه در هم میریزد و موسی در آوار آتش و نور و عشق غرق میشود و کسی نمیداند
که در آن بیخودي ،پیامبر خدا از بد و خوب و تلخ و شیرین و سبک و سنگین چه میبیند».
(منزوي )1۰9 :138۴ ،حمیدي چگونگی این دیدار را ناگفته میگذارد و براي بیان تأثیر
شگفت و عمیق آن بر موسی که «اشک شادي بر مژههایش آویخته» به دو بیت بسنده میکند:
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رو به خلق آورد دوشادوش روز
بوسه زد بر آن عصاي ظلمسوز
این خدا بود این دگر موسی نبود
نرمنرم از کوهسار آمــد فــرود
(حمیدي)12۵ :1388 ،
عاشقی که در آغاز این شعر تنها خواستهاش دیدار معشوق است ،پس از وصالی
رازآمیز و رمزآلود اینک با او درآمیخته و یگانه شده است و از پیشگاه او چنان بازمیگردد
که کسی نمیداند بهراستی موسی است یا خدا در هیأت موسی! او آنچنان پرتوان و
تازهنفس از کوه پایین میآید و نشانی از خستگی و شکستگی ندارد که در باور سرایندهي
داستان «این خدا بود او دگر موسی نبود»!
 .۲ .۴بتشکن بابل
مثنوي بلند «بتشکن بابل» در ديماه  13۴3و در  11۰بیت سروده شده است .این شعر
را نیز میتوان در سه بخش جداگانه بازخواند:
 .۱ .۲ .۴ابيات ۱تا۳۷
حمیدي روایت خود را با توصیف شبی تاریک آغاز میکند و با تشبیه شب به افعی دیوانهاي
که گرد مرغ خانگی حلقه زده است ،ذهن مخاطب را براي ورود به فضایی وهمآلود و
ترسآور آماده میکند .او با اشاره به میل خلق به خونریختن و میل خاک به خونخوارگی
به برگزاري رسمی دیرینه و غمناک پل میزند .طبق این آیین ،مردمان براي بارش باران و
پرباري محصول ،نذر و دختران را در دیر و در پیشگاه بتها قربانی میکنند .در ابیاتی از
این بخش ،حمیدي با توصیفی جاندار و تأثیرگذار ،زیبایی و اضطراب دختر قربانی و تلخی
و وحشت صحنهي سربریدن او را توصیف میکند .راوي مانند گزارشگري دقیق آنچه را
در معبد و در این مراسم هراسانگیز جاري است ،شرح میدهد و خواننده را قدمبهقدم به
فضایی هولناک وارد میکند .زبان در خدمت ایجاد فضایی مصیبتبار و تراژدیک قرار گرفته
است .این بخش با وصف لحظهي غمانگیز سربریدن دختر و شادي حاضران پایان مییابد:
از تبر خون ریخت ،از رگها پرید
استخوانها خرد شد رگها دریــد
باز معبد غرق عیش و نور گشــت
گردنی چون عاج از تن دور گشت
(حمیدي)13۰ :1388 ،
 .۲ .۲ .۴ابيات  ۳۸تا۸۱
راوي «بتشکن بابل» در بخش نخست ،نگاهی گسترده به دیر و مراسم اداي نذر دارد،
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اما در این بخش ،روایتش را مانند لنز دوربینی که بر نقطهاي ویژه زوم میشود ،بر یکی
از حاضران متمرکز میکند؛ درحالیکه همه بعد از اداي نذر ،شادمانند و پايکوبی میکنند،
احساس و اندیشهي یکی با دیگران متفاوت است:
جز یکی کز غم گریبان چاک زد
هرکس آنجا بر سرِ غم خاک زد
گرچه هر بینندهاي آن بیم دیــد

کس ندید آنها که ابراهيـم دیــد

(همان)
از اینجاست که حضور ابراهیم در نقش قهرمان روایتی که حمیدي آغاز کرده است،
آشکار میشود .اشاره به نگاه متفاوت و دریابندهي ابراهیم ،مجالی براي راوي/شاعر فراهم
کرده است تا فارغ از روایت داستان ،به اظهار نظر و اندیشه بپردازد .در ادامهي ابیات،
رشد دانه در خاک و تبدیل شدن آن به درختی پر شاخ و برگ ،تمثیلی است براي اندیشهاي
که عملی را میپرورد .حمیدي با نگاهی خردورزانه و زبانی حکمتآمیز ،میوه و گل را
جانِ ریشه و جان پاک هر تنی را اندیشه میداند .در پی این تمثیل با تأکید بر اینکه
«شعلهاي باید که تن را جان کند» آنچه ابراهیم در آن روز دید ،به شعلهاي جانسوز تشبیه
شده که آتش در جان ابراهیم افکنده است:
سنگ را میراند و مرجـان کنـــد
شعلهاي باید که تن را جــان کند
شعلهاي سوزان شود گیرد در آن
خُرّما روزا که ایـن میـــرد در آن
معنی این شعلهي جانسوز دیـــد
زانچــه ابراهیــم در آن روز دیـد
آتشــی افتـــاد در پیــراهنـــش
برق زد چون پیش چشم آن آهنش
(حمیدي)132 :1388 ،
این تمثیل و تصویرسازي ،یادآور معجزهاي بزرگ در زندگی ابراهیم است .رویداد
شگفتانگیزِ در آتش افکندن ابراهیم به دستور نمرود که به گلستانشدن آتش انجامید،
یکی از آشناترین گفتهها و شنیدهها در پیوند با ابراهیم و سرگذشت اوست؛ اما شاعر در
این اثر با نگاهی تازه و متفاوت به این رویداد مینگرد:
او در آتش نیست این آتش در اوست
کس نگفت این آتش سرکش در اوست
(همان)
درادامهي روایت ،ابراهیم یک دم از آنچه دیده و آتشی که این حادثه در جان او
افروخته است ،رها نمیشود:
پیـــش او آن پیرهــــن آواز کرد
هرچه زانپس دیده بست و باز کرد
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پیـــش چشمش آن تبرزن ایستاد
هرچه در هر کوي و برزن ایستــاد
(همان)
ابراهیم چاره را در ترک شهر و رويآوردن به کوه مییابد .این بخش از داستان به
شاعر امکان داده است تا با تمثیلهایی روشن و رسا پیرنگ روایت خود را تقویت و ذهن
مخاطب را براي بازگشت قهرمان (ابراهیم) آماده کند:
لیک زهري را دواي زهـــر کرد
رو به کوه آورد و ترک شهر کرد
درد این نامردمــان درد دم است
درد مردان درد از نامردم اســت
لیک نتوانـد ز درد دم گریخــت
گر تواند روبه از مردم گریخـت
چون گریزد آن که میسوزد دلش
ور گریزد آن که سوزد محملش
مرد را گر خالـی از مـردم زیــد
شیر را ننگ است گر بی دُم زید
سوي مردم بایـد از مردم دویــد
گرچه میبایـد ز درد دم دویــد
(حمیدي)133 :1388 ،
حمیدي در ادامهي این ابیات ،به نقطهي درخشان دیگري در سرگذشت ابراهیم اشاره
میکند که در آیات  ۷۷تا  ۷9سورهي انعام بیان شده است .ابراهیم زمانی ماه و بار دیگر
خورشید را صاحباختیار خود دانست ،اما همینکه دید آنها غروب میکنند و پایدار
نیستند گفت« :من به کسی رو میآورم که همهي آسمان و زمین را پدید آورده است»:
مهر و مه تابید و هر دم بیش سوخت عشقومهر ایندورا درخویش سوخت
دید آخر ایــن دو را گهگــاه یافـت
گرچه اول هـردو را آگـــاه یافــت
شاید ار امروز شد فــرداش نیــست
آنکه گه پیداست گه پیداش نیـست
هستـــی پیــــدا ز ناپیــــدا کنــد
کیست آن کامروز را فـــردا کنـــد
(همان)
 .۳ .۲ .۴ابيات  ۸۲تا پايان
بخش سوم شعر «بتشکن بابل» با گذر از سالها و رسیدن به روزگار پیري و سالخوردگی
ابراهیم آغاز میشود .آتشی که به جان ابراهیم افتاده بود ،همچنان وجودش را میگداخت
و دانهي اندیشهاي که در سر میپرورید ،اینک درخت بارآوري بود که ابراهیم را به چیدن
میوهي عمل فرا میخواند:
جان بهتن جوشید و در این ظرف ماند
سالها بگذشت و در این حرف ماند
افتد آن روزي که نوشیـدن بـس است
میوه نوشد شاخ را گر نـارس اســت
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کمکمک اندیشـه رنگوبـو گرفـــت

بـــا گذشـــت سالهـا نیرو گرفــت
(حمیدي)13۴ :1388 ،

ابراهیم که گرد پیري را بر گیسوان خود میدید،
نوبــــت بـیــزاري و سیــري رسید
بانگ بر خود زد که هان! پیري رسید
بتشکـــن ،بتخانـــه و بتگـر شکن
بتشکن برخیز و بـام و در شکـــن
سر بـــه پـــاي از حُمق اندازیمشان
چیستند اینهـا کـــه خود سازیمشان
خـــاک در کــــاس سـر نمرود کن
یاد از آن معبـد پـــر عــــود کــن
(همان)13۵ :
حمیدي در ادامهي روایت خود ،گفتوگوي ابراهیم را با وجودي پنهان که او را
برانگیختهتر و هشیارتر میخواهد ،بازگو میکند تا وجه پیامبري ابراهیم را بازنماید:
از دهــان درههــا این حرف خاست:
ناگهــان از کوه بانگـی ژرف خاست
در پی آنها که جـان فرمــود بـــاش
آري ابراهیـــــم! آري زود بــــاش
ایستاد و خیره گشـــت و واشنیـــد
چون که ابراهیـم ایـــن آوا شنیـــد
کیستی؟ هان اي سیاهــی! کیستــی؟
نعره زد :کاي بانگ شاهی کیستـــی؟
آن صدا برخاست این بیهوش گشت
چون طنین بانگ او خاموش گشـت
چون که بازآمــد ازیـــن عالم نبود
یک نفس یا بیش رفت و کم نبـــود
(همان)13۶ :
ابیاتی که در ادامه آمده است ،جوشش انگیزهي شگفت و طغیان دریاي درون ابراهیم
را به زیبایی وصف میکند .ابراهیم کوه را همدرد با اندوه خود میبیند و خود را همتوان
با صدها لشکر انبوه مییابد:
کــم ز صدها لشکـــر انبــوه نیست
دید جز یک تن اگر در کوه نیسـت
کـــوه او همــدرد با انـــدوه اوست
هرچه نیرو در جهان در کوه اوست
(همان)
شاعر باز شب را توصیف میکند که اینبار با شبی که در آغاز شعر وصف شده است
تفاوت دارد ،نیمهشبی است که ماه پرتوفشان است و «خیمهي پیروزهگون ،گوهرنشان».
حمیدي باز هم آن زن و تبرزن را که همچنان در یاد ابراهیم مانده است ،به مخاطب نیز
یادآوري میکند تا پیوند آغاز و پایان شعر استوارتر جلوه کند و پیرنگ و ساختار روایت
تقویت شود:
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آن تبرزن ایستاد ،آن زن گریست
باز هرجا دید هرجا بنگریست
هـــان اي مـــرد تبــرزن! آمدم
از درون نالید :کاي زن! آمـدم
(همان)13۷ :
مخاطب قهرمانی را میبیند که مصمّم و پرانگیزه گام برمیدارد تا حادثهاي بزرگ خلق کند:
وان تبرزین کــالن در مشـــت او
رو به دیر آورد و کوهی پشــت او
رفت و تنها رفت و یک انبوه رفت
رفتویکتن رفتوچون یککوهرفت
نــه تبــرزن مانـــد نه نمرود ماند
نه بت و نه معبد و نـه عود مانــد
(همان)
این ابیات ،حادثهي معروف و آشناي شکستن بتها را به دست ابراهیم یادآوري
میکند که در آیات  ۵2تا  ۷۰سورهي انبیاء آمده و در این روایت ،تصویري دیگرگونه
یافته است.
 .۵بررسی و تحليل
شیوهي حمیدي در آفرینش دو مثنوي بلند «موسی» و «بتشکن بابل» تقریباً همانند است.
در هر دو اثر ،حمیدي شخصیت یکی از پیامبران (موسی و ابراهیم) را مبنا قرار داده و
رویدادهایی از زندگی آنها را در ساختاري تازه روایت کرده و بازنوشته است« .نویسندهاي
که روایت مذهبی و رویداد دینی را برمیگزیند ،مجاز به تغییر موضوع آن نیست و مثل
هر موضوع دیگر نمیتواند با آن مواجه شود؛ مثالً نمیتواند آن را بازآفرینی نماید؛ چون
با موانع جدي اصول دینی روبهرو خواهد شد .بنابراین تنها یک روش براي ارائهي متون
و روایات دینی باقی میماند و آن ،روش بازنویسی است( ».پایور )1۰3 :138۰ ،پایور
براي بازنویسی دینی ،تعریفی مشخص ارائه نکرده است؛ اما زیر عنوان «بازنویسیهاي
قرن نهم تا دورهي صفویه و پس از آن» با اشاره به گروه «حامی علماي صوفی» (در برابر
«اصحاب شرع») مینویسد« :این گروه تاحدودي در زمینهي ادبیات روایتی و قصهاي و
حکایات و شعر کار کردند و آثار پیشین را با دیدگاه خود بازنویسی کردند ...اینان عمدتاً
روي متنهاي دینی و قصههاي قرآن کار کردند و آنها را بازنویسی کردند( ».همان)9۷ :
پایور معتقد است اُنس و آشنایی دیرینهي ایرانیان با قرآن موجب قرارگرقتن داستانهاي
این کتاب آسمانی در جایگاهی مانند آثار ادبی آنان است؛ ازاینرو بازنویسی روایات قرآن
را همچون بازنویسی از منابع فارسی دانسته است .او قصهي یوسف و زلیخاي جامی را
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شاخصترین قصهي بازنویسیشده از قرآن معرفی کرده است( .همان) در نگاه پایور،
«بازنویسی جامی از قصهي یوسف و زلیخا وجه هنري ویژهاي دارد ،دیدگاه وي نسبت
به زلیخا جدید و نو است ،بهکاربردن فنّ و تکنیک خلق داستان ،جذابیت و خوشساختی
به این اثر داده است ...این اثر نشان میدهد که چگونه نویسندهي بازنویس توانا با مهارت
حوادث قصهي پشین را جابهجا میکند و چگونه با کنار هم قراردادن نکات و ارتباط آنها
با حوادث کلّی ،بر کشش اثر میافزاید و چگونگی نسبت رفتارهاي شخصیتها را بههم
و بافت آن را در روند حوادث نشان میدهد( ».همان1۰۴ :و )1۰۵او پس از بررسی
تفاوتهاي بازنویسی جامی با داستان اصلی یوسف و زلیخا در قرآن و تورات ،که بر
محور فضاآفرینیها و ایجاد زمینههاي هنري استوار است ،اثر جامی را بازنویسی خالق
یک قصهي کهن دانسته است( .همان)112 :
 .۱ .۵تحليل شعر «موسی»
حمیدي در شعر «موسی» ،ماجراي دیدار موسی با خدا را روایت میکند که از رویدادهاي
مهم زندگی این پیامبر است و ضمن آن رویدادهایی دیگر را از زبان او برمیشمرد .نکتهي
شایستهي یادآوري در این روایت آن است که انگیزه و چگونگی دیدار موساي شعر
حمیدي با آنچه در منابع دینی (قرآن و عهد عتیق) دربارهي دیدار موسی و خداوند آمده
متفاوت است« .در قرآن کریم ،دوبار صعود موسی (ع) به کوه طور گزارش میشود :بار
اول ،بعثت او اتفاق میافتد که قرآن نام میقات بر آن نمینهد؛ زیرا وعده و وقت قبلی در
کار نیست ...و شامل مراحلی چون مواعدهي خدا با موسی (ع) ،اتمام مدت میقات بعد
ب
از گذر چهل شبانهروز ،شروع تکلّم خدا با موسی ،اعطاي الواح و درخواست رؤیت َر ّ
است .گزارشهاي قرآنی حاکی از آن است که بعد از بازگشت موسی (ع) بین قوم،
میقات دوبارهاي به درخواست بنیاسرائیل صورت گرفته ،که به همراهی هفتاد نفر از
مشایخ قوم با موسی (ع) براي رؤیت پروردگار انجامیده است( ».سرشار )33 :1391 ،در
سِفر خروج و تثنیه از عهد عتیق نیز گزارش میقات موسی آمده است که در میقات اول
با مشایخ قوم به وعدهگاه میرود و در میقات دوم بهتنهایی و براي درخواست بخشایش
گناه گوسالهپرستی قوم که هر کدام چهل شبانهروز طول میکشد( .به نقل از همان)
از سوي دیگر ،در سِفر خروج ،بیش از یکبار و بهطور پراکنده ،به دیدار خداوند و
موسی اشاره شده است .این دیدارها ،رخدادي عادي و تکرارشونده در دورهي پیامبري
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او نشان داده شده است .بنابه روایات تورات ،هرگاه موسی پرسشی دارد یا راهنمایی
میخواهد و خواهان دیدار است با خدا مالقات می کند .خداوند از میان کوه یا در ابري
غلیظ (رک .خروج 19/و )33یا در خیمهي عبادت (رک .خروج )33/با موسی (و گاه با
موسی و بنیاسرائیل) سخن می گوید .در پیوند با دیدار خداوند و موسی در کوه سینا،
براي گرفتن لوحهاي سنگی ،در تورات آمده است« :آنگاه خداوند به موسی فرمود :نزد
من به باالي کوه بیا و آنجا باش ...موسی از کوه سینا باال رفت و ابري کوه را در خود
فرو برد و حضور پرجالل خداوند بر آن قرار گرفت .شش روز ابر همچنان کوه را پوشانده
بود و در روز هفتم خداوند از میان ابر موسی را صدا زد .حضور پر جالل خداوند بر
فراز کوه بر مردمی که در پایین کوه بودند چون شعلههاي فروزان آتش به نظر رسید.
موسی به باالي کوه رفت و آن ابر او را پوشانید و او چهل شبانهروز در کوه ماند»
(خروج )2۴/دربارهي درخواست موسی از خدا براي دیدار نیز میخوانیم« :موسی عرض
کرد :استدعا دارم جالل خود را به من ن شان دهی .خداوند فرمود من شکوه خود را از
برابر تو عبور میدهم و نام مقدس خود را در حضور تو ندا میکنم ...من نخواهم گذاشت
چهرهي مرا ببینی( ». ...خروج )33/در فصل  3۴نیز آمده است که موسی به دستور خداوند
با دو لوح سنگی از کوه سینا باال میرود و چهل شبانهروز «باالي کوه و در حضور
خداوند» است « .در آن مدت نه چیزي خورد و نه چیزي آشامید .در آن روزها بود که
خداوند ده فرمان را روي دو لوح سنگی نوشت .وقتی موسی با دو لوح سنگی از کوه
سینا فرود آمد ،چهرهاش بر اثر گفتوگو با خدا میدرخشید ،ولی خود موسی از این
درخشش خبر نداشت( ».خروج)3۴/
گفتنی دیگر در پیوند با پاسخ خداوند به تقاضاي موسی (ع) براي رؤیت است که در
قرآن و تورات همانند است .در هر دو منبع آمده است که خداوند به موسی (ع) فرمود
هرگز نمیتوانی مرا ببینی؛ ولی به کوه بنگر( .خروج 33/و اعراف )1۴3/پیامد این
درخواست در قرآن (همان آیه) این است که بر اثر تجلّ ی خدا بر کوه ،کوه از هم پاشید
و موسی (ع) فریادي زد ،به کناري پرتاب و بیهوش شد و بعد از بههوش آمدن لفظ
توبه را بر زبان راند( .اعراف)1۴3 /
مروري بر این گزارشها دو تفاوت آشکار را نشان میدهد :نخست ،انگیزه و دلیلی
که حمیدي در روایت خود براي دیدار موسی با خداوند آورده است در آیات قرآن و
فصلهاي تورات دیده نمی شود .دیدار موسی و خداوند در شعر حمیدي ،روایت دیداري
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که به بعثت موسی انجامید نیست؛ زیرا زمانی رخ میدهد که موسی از سالها پیامبري و
هدایت مردمی نادان و ناسپاس خسته و دلشکسته است .همچنین ،موساي حمیدي براي
دریافت دستورات و تعالیم الهی یا براي توبه خواستار دیدار نیست .حمیدي موسی را
عاشقی دلخسته و رنجدیده نشان میدهد که ضمن درخواست دیدار معشوق ،دشواريها
و دردهایی را که در راه پیامبري به جان خریده برمیشمرد و تنها پاداش خود را به جبران
رنجها و ناگواريها ،دیدار معشوق میداند .او تشنهي دیدار است و حسرت وصل دارد،
شادي خود را در غرقشدن در دریاي وجود معشوق و یگانگی با او میداند.حمیدي در
این اثر با استفاده از رویدادهاي زندگی موسی که از زبان خود او بیان میشود ،تصویر
شخصیتی عاشق و دلخسته در ذهن مخاطب نقش میزند تا او را براي نقطهي اوج
داستان که دیدار موسی با خدا (معشوق) است ،آماده کند.
تفاوت دیگر در مدت دیداري است که حمیدي روایت میکند با مدتی که براي دیدار
موسی و خداوند در منابع دینی آمده است؛ در قرآن (بقره ۵1/و اعراف )1۴2/و هم در
عهد عتیق (خروج 2۴/و تثنیه )9 /مدت میقات موسی (ع) چهل شبانهروز یاد شده است؛
درحالیکه حمیدي مدت این دیدار را سه روز گفته است:
صبحدم بر آن تن بشکوه ریخت
روز سوم کآفتاب از کوه ریخت
(حمیدي)12۵ :1388 ،
بنابراین ،حمیدي روایتی با محوریت حادثه ي دیدار موسی و خداوند و با تأکید بر
بعضی از رویدادهاي سرگذشت او خلق میکند و چگونگی این رخداد شگفت و
شکوهمند را ناگفته و رازآمیز باقی میگذارد .پایانبندي روایت حمیدي با آنچه در طول
روایت بر آن بیشتر تأکید شده پیوند یافته است .موساي این روایت از پیامبري و سروکار
داشتن با مردمانی نادان که آنها را ناکسانی با جان غول و جلد آدم وصف میکند ،خسته
است؛ اما هنگامیکه از آن دیدار بازمیگردد «جزم در اندیشهي پیغمبري» است و دوباره
رو به خلق میآورد .حمیدي با بیانی اغراقآمیز ،این تحوّل را در یگانگی موسی و خدا
به تصویر میکشد« :این خدا بود این دگر موسی نبود» و به این ترتیب هر دو سویهي
شخصیت قهرمانش را (پیامبري و عاشقی) در پایان داستانی که سروده به هم میآمیزد.
در پیوند با رخدادهایی که حمیدي در سرگذشت موسی برمیشمرد ،باید یادآوري کرد
که او در روایت خود به ترتیب زمانی و تاریخی رویدادها پایبند نیست .آنچه حمیدي از
زبان موسی برمیشمرد ،ازنظر ترتیب تاریخی با واقعیت متفاوت است؛ براي نمونه ،موسی
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پس از هجرت به مدین چوپان میشود و ماجراي سامري پیش از رویارویی با قارون
روي میدهد که در این شعر ،ترتیب وقوع آنها برعکس است« .بازنویس در جابهجایی
حوادث اثر کهن مجاز است( ».پایور)3۵ :13۷۰ ،
 .۲ .۵تحليل شعر «بتشکن بابل»
در «بتشکن بابل» حمیدي ،بخشهایی از زندگی ابراهیم (ع) را برگزیده و با هدف
ارائهي تصویري قهرمانانه و انساندوستانه از او روایتی زیبا آفریده است .داستانی که
حمیدي روایت میکند ،رویدادهایی از زندگی ابراهیم را یادآوري میکند که در چارچوب
روایتهاي زندگی او در قرآن و تورات است ،اما چهرهي تازهتري از آنچه پیشتر ترسیم
شده است ،به نمایش میگذارد که بر ویژگیهاي شخصیتی او (تفکر ،انساندوستی و
اصالحطلبی) تکیه دارد .در قرآن کریم ،حضرت ابراهیم بزرگترین پرچمدار آیین
یگانهپرستی و نماد یگانگی ادیان الهی است .خداوند او را خلیل خود خوانده( .نساء/
 )12۵و دین اسالم به ابراهیم نسبت داده شده است( .حج )۷8 /به میثاق خدا با ابراهیم
(بقره 12۵/و احزاب۷/و )33اشاره و یادآوري شده است که خدا ابراهیم را آزمایشها کرد
و او از همه سرافراز بیرون آمد؛ پس خدا او را پیشواي خلق قرار داد (بقره ،)12۴ /در
دنیا برگزیده و در آخرت از زمرهي صالحین است (بقره )13۰/همچنین ابراهیم در قرآن،
مردي فروتن و بردبار توصیف شده است( .هود ۷۵ /و توبه)11۴ /
ابراهیم در ادب فارسی ،مظهر توحید ،توکل ،تسلیم و اطاعت ،بتشکنی و
مهماندوستی است .سعدي در باب دوم بوستان ،حکایت ابراهیم و مهمان گبر او را آورده
و مولوي در داستان ابراهیم با توجه کامل به اشارات و دقایق قرآنی ،سرگذشت عارفی
کامل را سروده است « .سیماي ابراهیم در ادبیات عرفانی ،عالوه بر پیغمبري ،سیماي
عارف حقجویی است که از اقلیم حس تا قلمرو عشق با صفایی روحانی ،همهجا جویاي
پروردگار خویش است و طالب نیل به شناخت و لقاي اوست .مبارزهاش با بتها ،در
تأویلی که از آن میشود ،بهویژه در مثنوي مولوي ،در واقع نوعی مجاهده با نفس امّاره
است( ».زرینکوب)۵1 :13۶۶ ،
ابراهیم در این شعر شکوهمند و روایت خلّاقانهي حمیدي ،افزونبر نقش پیامبرانه،
قهرمانی آگاه و مصلحی شجاع و انساندوست است که با زبانی حماسی و استوار
شخصیتپردازي شده است؛ اهل اندیشه و پرسش است ،تردید و تأمل میکند و
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هنگامیکه به حقیقت دست مییابد ،بیدرنگ برمیخیزد و با ستم مبارزه میکند .تأکید
حمیدي بیش از هر سویهي دیگري از شخصیت ابراهیم ،بر اندیشهورزي و اصالحطلبی
اوست که با گرایشهاي انسان خواهانه و عواطف او پیوندي ناگسستنی دارد .افزونبر این
چهرهپردازي تازه ،ساخت روایت حمیدي نیز خلّاقانه و متفاوت است؛ اگرچه چارچوب
روایت و موضوع سرگذشت ابراهیم در این شعر با منابع دینی همسان است .حمیدي با
آگاهی از فنون داستانسرایی و پشتوانهي فکري خود ،داستانش را با خلق رخدادي
تکاندهنده و حادثهآفرین آغاز میکند .ماجراي قربانیکردن دختر در دیر ،در قرآن و
تورات که از منابع معتبر زندگی ابراهیم هستند ،روایت نشده است و به نظر میرسد
ساخته ي ذهن و ذوق حمیدي است .او با خلق این داستان و بیان تأثیر مشاهدهي این
رویداد در ذهن و ضمیر ابراهیم ،علّت و زمینهي حرکت شجاعانه و مصلحانهي او را
پدید آورده است .حمیدي در آفرینش و روایت این داستان از ذوق شاعرانهي خود بهره
گرفته است و با توصیف زیبایی دختر ،شکوه هراسانگیز مراسم و نادانی و ناآگاهی
مردمان خواننده را با اثر خود همراه می کند .این بخش بازنویسی حمیدي از سرگذشت
ابراهیم شبیه است به آغاز قصهي یوسف و زلیخا که جامی بازنوشته است .جامی «با
مهارت ،ماجرا و حوادث را جابهجا کرده است؛ مثالً داستان را با رؤیاي زلیخا و
عاشقشدن او آغاز میکند ،در حالیکه در اصل اثر – در قرآن و تورات -چنین ساختی
وجود ندارد( ».پایور )1۰۴ :138۰ ،حمیدي نیز ماجراي قربانی کردن دختر در آغاز روایت
خود جاي داده و توانسته است رویدادهاي زندگی ابراهیم را در پیوندي استوار با این
ماجرا در پیرنگ روایت خود بهکار گیرد .او با یادآوري آتشی که نمرود افروخت و ابراهیم
را در آن افکند؛ از آتشی می گوید که تماشاي سربریدن دختر در دیر در جان ابراهیم
شعلهور ساخت« :او در آتش نیست این آتش در اوست» .این نگرش و معنادهی تازه به
حادثهي در آتشافکندن ابراهیم ،که تفاوت آشکار یک ماجراي حقیقی با روایت
بازنوشتهي حمیدي است ،هنرمندي حمیدي را در خلق این اثر برجستهتر میکند .حمیدي
سه ماجراي قربانیکردن دختر بیگناه ،در آتشافکندن ابراهیم ،شکستن بتها را بههم
پیوسته و در پیرنگ پیش برده است .ابزار اصلی و تأثیرگذار او شخصیتپردازي ابراهیم
است .در درون ابراهیم که از تماشاي این حادثه اندوهگین شده و به فکر فرورفته ،شعلهاي
زبانه کشیده است و همین آتش اندیشه است که او را به عملی قهرمانانه برمیانگیزد تا با
شکستن بتها بنیان این حادثهي تلخ را ویران کند .او همچنین ماجراي اندیشه و استدالل
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ابراهیم در برابر پرستش ماه و خورشید را براي تقویت و نمایش ویژگی مهم قهرمان در
روایت خود که تفکر و حقیقتطلبی ابراهیم است ،به کار گرفته است .شاعر در بیتهاي
پایانی بخش دوم «بتشکن بابل» ،درنگ و پرسشهاي ذهن جستوجوگر ابراهیم را
براي مخاطب به تصویر می کشد تا براي تأکید بر تفاوت ویژگی شخصیتی که قصد دارد
از او بازنماید با ویژگیهایی که تاکنون در آثار دیگر از ابراهیم شناخته شده است،
زمینهسازي کند« .بازنویس ..ضمن حفظ چارچوب متن کهن باید از ذوق هنري و توانایی
نویسندگی الزم نیز برخوردار باشد ...باید بتواند اثر کهن را بهشکل مدرن و جدیدي ارائه
دهد و با تغییرات بهموقع و بهجا در عناصر موجود در متن اصلی ،اثري نو و بینقص
بهوجودآورد( ».پایور)3۴ :13۷۰ ،
در پایان بخش بررسی و تحلیل «موسی» و «بتشکن بابل» ،شایسته است این دو شعر
از زاویه اي دیگر نیز نگریسته شوند .نباید فراموش کرد حمیدي ،در کنار گرایش به
عاشقانه سرایی ،شاعري اجتماعی و متعهد است که رویدادها و موقعیتهاي سیاسی و
اجتماعی ،با اشارات مستقیم یا نمادین ،در سرودههاي او بازتابیده است .دخمهي کبود،
رستاخیز ،زمستان مرگ و ایران چه میگوید بعضی از این سرودهها هستند که مضامینی
چون تصویر وضعیت ایران در روزگار شاعر و اعتراض و شورش او علیه حکومت و
رضاشاه در آنها بیان شده است .دو مثنوي بلند «موسی» و «بتشکن بابل» را حمیدي
بهترتیب در سالهاي  13۴1و  13۴3سروده است .سالهایی که فضاي خفقانآلود ،شاعري
چون حمیدي را به سرودن اشعاري علیه استبداد برمیانگیخت .روشن است که هدف
حمیدي از آفرینش این دو اثر ،سرودن اشعاري دینی نیست؛ او کوشیده است با استفاده از
آوازه و اعتبار دو شخصیتی که از آنها قهرمان ساخته و نیز با بهرهگیري از ظرفیتهاي
روایی بعضی از رخدادهاي زندگی آنها ،موسی و ابراهیم را در هیأتی تازه از گذشته به
حال آورد .ازاینرو ،رخدادهاي زندگی قهرمانش را همسو با سویهاي که قصد دارد از
شخصیت آنها ارائه کند ،در روایت خود جاي داده است .موسی در شعر حمیدي میتواند
نماد رهبر و راهنمایی دلسوز و خیرخواه باشد که تالش مشفقانهاش براي هدایت و آگاهی
مردمی نادان و قدرناشناس او را خسته و دلزده کرده است؛ اما دیداري دوباره با معشوق،
که او را براي این وظیفهي دشوار برانگیخته است ،جانی تازه به او میبخشد .موسی دوباره
با تکیهبر «عصاي ظلمسوز» در هیأتی خداگونه سوي همان مردم رهسپار میشود.
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ابراهیم نیز در روایت حمیدي میتواند نماد رهبري آگاه و شجاع باشد که در برابر
نادانی و ستم به پا خاسته است .فضلاهلل رضا در پیوند با سه بیت پایانی این مثنوي
مینویسد« :هرچند نگارنده از نطفهي اندیشهي گوینده و زمینهي اجتماعی آن در این
شعر اطالعی ندارد ،بااینحال ،چنین میپندارد که این سه بیت ،یک صحنهي عصیان ،یک
صحنهي بتشکنی و نوآوري ،یک حملهي دلیرانهي تهمتن به سپاه اشکبوس را میرساند.
شأن نزول این منظومه هرچه میخواهد باشد ،سخن از درون ناخودآگاه شاعر بیرون آمده
است ...اینگونه شعرها و سخنهاست که در جانها اثر میکند و نهضتها برمیانگیزد و
در مقابل فرعونها و نمرودها مردم را به ایستادن و سر بلندکردن میگمارد( ».رضا:13۶۵ ،
 )۵21او اندیشه ي نهفته در این سه بیت حمیدي را همتاي ابیات زیر در مثنوي مولوي
میداند:
سخترو باشد ،نه بیم او را نه شرم
هرکه از خورشید باشد پشتگرم
یکســـواره کوفــت برخیل شهان
هر پیمبر سخترو بُد در جهــان
یک تنه تنها بـزد بــــر عالمــــی
رو نگردانیـــد از بیـــم و غمی
(مولوي)۵12 :13۷۵ ،
حمیدي توانسته است بین جهان و وضعیت ترسیمشده در متن ادبی گذشته و جهان
معاصر خود و از این طریق بین قهرمان متن کهن با انسان پیرامون خود پیوند معنادار و
ملموسی برقرار کند .در پیوند با جنبههاي نمادین این دو اثر ،خلیلی ( )138۷نگاهی
متفاوت دارد و موسی و ابراهیم را نماد شخصیت حقیقی حمیدي میداند .او در پیشگفتار
یادنامهاي که براي حمیدي فراهم آورده ،با استناد به سرودههایی که حمیدي در آنها به
«محاسن رهابودن از قید معلمی و نارضایتی از برگزیدن این شغل» اشاره کرده است،
مینویسد« :خوانندهي آگاه با خواندن اشعاري اینچنینی به یاد منظومههاي جاودان
«موسی» و «ابراهیم» میافتد و پیمیبرد که آنچه موسی یا ابراهیم خوانده میشود ،درواقع
نماد و رمزي است از زندگی ،فکر ،دغدغه ها ،آمال و آرزوهاي شاعري که خود را معلم
میداند و رسالتی را که معلمی بر دوش او نهاده کم از رسالتی که خدا بر دوش موسی و
ابراهیم گذاشته است نمیداند .حمیدي «در پی دعوي پیمبري» است و در به انجام رساندن
مسئولیتی که بر عهده گرفته است ،نهایت سعی و همّت خود را به کار میگیرد ...بهدلیل
همین احساس مسئولیت و اداي دین به شعر هزارسالهي فارسی است که وظیفهي خود
میداند به عنوان معلم ادبیات یکه و تنها به جنگ لشکري انبوه از یاران و پیروان «نیما»
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برود و متحمّل سختترین فشارها و بیرحمانهترین حملهها بشود؛ ولی باز قد علم کند
و تا آخرین نفس به مبارزهاش ادامه دهد( ».خلیلی1۶ :138۷ ،و)1۷
 .۶مقايسه و نتيجهگيری
دو مثنوي بلند «موسی» و «بتشکن بابل» از بهترین و موفقترین آثار حمیدي هستند که
شیوهي آفرینش آنها همانند است و به پیروي از پایور میتوان آن را بازنویسی خالق
نامید .حمیدي ،موسی و ابراهیم را در نقش شخصیتهاي اصلی و قهرمانان دو روایت
خود برگزیده است و همراه با ارائهي تصویري تازه از شخصیت آنها که از چهرهي
پیامبرانهشان برگرفته ،بخشی از سرگذشت آنان را که در قرآن و تورات آمده ،سروده
است .دو سرودهي حمیدي بااینکه یادآور هیچ داستان مشخص و مستقل دیگر نیستند،
بهدلیل اشارات مستقیم و غیرمستقیمی که به رخدادهاي مهم و معروف سرگذشت موسی
(ع) و ابراهیم (ع) در منابع دینی دارند ،داستان زندگی آنان را براي مخاطب تداعی
میکنند .بهعبارت دیگر ،چارچوب موضوع (بخشی از سرگذشت دو پیامبر) در پیشمتن
(تورات و قرآن) و متن بازنویسیشده یکی است؛ اما ساخت بازنویسیهاي خالق حمیدي
بهویژه در ترتیب رخدادها ،بعضی افزودهها و تأکیدبر بعضی ویژگیهاي قهرمانان (موسی
و ابراهیم) با پیشمتن متفاوت است .اگرچه این دو اثر روایی« ،داستانی مستقل» در جایگاه
پیشمتن ندارند ،نشانههاي تفاوت آنها را با متون مقدس که پیشمتنهاي استفادهشدهي
شاعر هستند ،میتوان برشمرد .این تفاوتها هنر شاعري و داستانپردازي خالقانهي
حمیدي را بازمینمایند .در شعر «موسی» میتوان به این نشانهها براي بازنمایی خالقیت
حمیدي در بازنویسی اشاره کرد:
 ساخت روایتی داستانی با استفاده از بیان شماري از رویدادهاي زندگی موسی از زبانخود او در قالب شکواییه و اعتراض؛
 تفاوت انگیزه ،چگونگی و مدت دیدار موسی در شعر حمیدي و خدا با آنچه درمنابع دینی در اینباره آمده است؛
 تفاوت ترتیب رخدادهاي زندگی موسی در اثر حمیدي با روایتهاي متون دینی؛ شخصیتپردازي موسی با تأکید بر صفت عاشقی و مشتاقی او.در «بتشکن بابل» بازنویسی خلّاق حمیدي در این بخشها نمود یافته است:
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 آغازي هنري و شاعرانه با توصیف شب ،تشبیه آن به افعی و تأکید بر میل خلق بهخونخوارگی براي ایجاد زمینه و فضاي مناسب با حوادث اصلی داستان؛
 خلق ماجراي نذر و سربریدن دختر براي فراهمکردن زمینهي منطقی و علت اصلیحرکت قهرمان؛
 توصیف زیبایی و اضطراب دختر و شکوه و هراس مراسم براي تحریک بیشتر عواطفمخاطب؛
 تمثیلهاي حکیمانه و تأملبرانگیز که استفادهي بیشتر از ظرفیت روایی داستان راموجب شدهاند تا این دو سروده در عین جذّابیت روایی ،سویههاي تعلیمی و حکمی
نیز داشته باشند :تمثیل رشد دانه در خاک براي بازنمایی سیر اندیشهاي که عملی
میپرورد و تمثیلهاي شاعرانه در توصیف احوال و افکار ابراهیم در بازگشت به شهر
و زمینهسازي براي عمل قهرمانانهي او؛
 استفادهي بسیار هنري و نوآورانه از تصویر آتشی که با تماشاي ماجراي سربریدندختر به جان ابراهیم افتاد ،براي یادآوري حادثهي آتش نمرود؛
 پیشبردن همزمان سه حادثهي قربانیکردن دختر ،آتش نمرود و شکستن بتها بهدست ابراهیم با استفاده از شخصیتپردازي خلّاقانهي ابراهیم؛
 توصیف دوبارهي شب ،اما شبی متفاوت و یادآوري دوبارهي زن و تبرزن براي پیوندآغاز و پایان روایت.
حمیدي داستان زندگی موسی (ع) و ابراهیم (ع) را برگزیده تا در دنیاي خیال خود
بازپرورد و روایتی تازه در سرودهي خود عرضه کند .روایتهایی که در آنها ،ترتیب
حوادث و ساختار به گونهاي سامان یافته و پیش رفته است که انساندوستی و اصالحطلبی
ابراهیم و عاشقی موسی بیشاز ویژگیهاي دیگرشان نمود و محوریت یافته است .موسی
در شعر حمیدي نه براي پرسش و توبه تقاضاي مالقات با خدا دارد ،که عاشق مشتاقی
است که می ترسد بمیرد و معشوق را ندیده باشد .سهم و تأثیر عشق را در دیدار موسی
و خدواند ،پیشتر مولوي در بیتی اشاره کرده است که میتواند منبع الهامی دیگر براي
حمیدي در سرودن «موسی» باشد:
طور مست و خرّ موسی صاعقا
عشــق جـان طور آمد عاشقا
(مولوي)۶ :13۷۵ ،
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حاصل ذوق و هنر حمیدي در «بتشکن بابل» چشمگیرتر و درخشانتر است .در
«موسی» رویدادهاي زندگی این پیامبر فهرستوار از زبان خود او و براي گالیه برشمرده
میشود ،اما در «بتشکن بابل» حوادث مهم زندگی ابراهیم همسو با داستان و شخصیتی
که حمیدي قصد دارد از ابراهیم ارائه کند ،در پیرنگ جاي گرفتهاند .براي نمونه ،حادثهي
در آتش افکندن ابراهیم تصویري تازه و کارکردي متناسب با روایت حمیدي یافته است.
در «بتشکن بابل» نقش دینی ابراهیم با بینش اجتماعیسیاسی آمیخته شده است .این
شعر ساختاري محکم و خلّاق دارد و برجستگی و خلّاقیت ساختاري این اثر ،آن را هنري
ساخته است .منظور شاعر ،بیان موضوعی کهن به زبان شعر نبوده است .مقصود و هدف
او ساختن قهرمانی صاحب اندیشه و بینش است که با نادانی و ستم نبرد میکند.
یکی از ویژگیهاي مهم این اثر ،عواطف انسانخواهی قهرمان داستان است .نگاه
حمیدي سرشار از عواطف انسانخواهانه است و احساس ژرف و اصیل همدردي با
همنوع را القا می کند .اگر سرگذشت ابراهیم را در قالب یک داستان فرض کنیم ،حمیدي
ساختمان اصلی داستان را به هم ریخته و براي بازتاب مفاهیمی چون درآویختن با ستم،
برانداختن استبداد و برتري اندیشه و آگاهی ،به ساختن و پرداختن قهرمانی ویژه نیاز
داشته است .براي این کار از ظرفیتهاي روایی سرگذشت ابراهیم و ویژگیهاي شخصیتی
او در آیات و روایات بهره گرفته است .او با آگاهی از اهمیت آغازي هیجانانگیز و
جذاب بر اي آغاز اثر خود ،شخصیت دختر قربانی و ماجراي تکاندهنده و هراسانگیز
سربریدن او را آفریده و به روایت خود افزوده است .چنین استفادهي هوشمندانهاي بی
تخیّل و خلّاقیت و بدون ایجاد فضایی خیالانگیز امکانپذیر نیست« .بتشکن بابل» را
میتوان بیان رنج و اندوه انس ان اندیشمند و آگاه دانست که در جدال دائمی با درون
خویش و کشمکش با دیدهها و واقعیات است.
یکی از عواملی که میتواند موفقیت بازنویسی خلّاق یک سرگذشت را ایجاد کند آن
است که رویدادهاي زندگی و ویژگیهاي بارز شخصیت قهرمان ،کارکردي هدفمند یابند
و در تقویت پیرنگ یا شخصیتپردازي بهگونهاي مؤثر بهکار گرفته شوند .همانگونه که
حمیدي در «بتشکن بابل» از ماجراي در آتش افکندن ابراهیم و شکستن بتها ،همسو
با پیرنگ روایت خود استفاده کرده و معنایی دیگر از آن برگرفته است ،یا با یادآوري
سخنان او دربارهي پرستش ماه و خورشید ،ویژگی شخصیتی او را که اندیشمندي و
پرسشگري است بازنمایی و تأکید کرده است.
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بنابراین ،نکتهي مهم در پیوند با این دو سروده که میتوان آن را شگرد ویژهي حمیدي
در بازنویسی خلّاق دانست این است که هیچیک از آنها بازنویسی یک اثر واحد و مستقل
یا یک روایت دینی (مانند قصه ي یوسف و زلیخا) نیستند .در هر دو اثر ،حمیدي شخصیت
یکی از پیامبران (موسی و ابراهیم) را مبنا قرارداده و با استفاده از بعضی رویدادهاي
زندگی آنها اثر خود را به شیوهي بازنویسی خالق سروده است .به این معنا که ارکان
موضوعی را حفظ کرده و با فضاسازيها ،شخصیتپردازيها و تغییر در محتوا و تفاوت
در دیدگاه خود نسبت به اثر پیشین ،دست به بازنویسی زدهاست .شیوهي حمیدي را نباید
بازآفرینی بهشمار آورد؛ زیرا چارچوب و محتواي اصلی گزارشهاي دینی در سرگذشت
موسی و ابراهیم و چهرهي پیامبرانهي آنها حفظ شده است.
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