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 چکيده
ویژه در در میان شاعران معاصر، مهدي حمیدي شیرازي نامی آشنا و آثاري ماندگار به

د ي معروف او هستندو سروده« شکن بابلبت»و « موسی»سرایی دارد. دو مثنوي عاشقانه
ي دهند. هر دو اثر بر پایهکه توانایی او را در سرودن اشعار غیرعاشقانه نیز نشان می

اند و رویدادهایی از زندگی آنها را دو پیامبر )موسی و ابراهیم( شکل گرفتهسرگذشت 
شوند تا دیگر مقایسه میگویند. در این مقاله، دو مثنوي یادشده بازخوانی و با یکبازمی

 ي حمیدي، میزان توفیق او در سرودن این دو اثر ارزیابی شود.ضمن بررسی شیوه
توان ي حمیدي در آفرینش این دو منظومه را مید شیوهدههاي این بررسی نشان مییافته

بازنویسی خلّاق دانست. او سرگذشت موسی و ابراهیم را در جایگاه اثري کهن 
متن( در نظر گرفته و روایتی خلّاقانه با محوریت یک رویداد برجسته در زندگی )پیش

تر منسجم تر واثري خالق« شکن بابلبت»ي این دو مثنوي، آنها بازنوشته است. با مقایسه
اي هنري براي پیشبرد پیرنگ و گونهشود که رویدادهاي زندگی ابراهیم بهشناخته می

 پردازي در آن به کارگرفته شده است.تقویت شخصیت

  شیرازي حمیدي مهدي موسی، بابل، شکنبت خلّاق، بازنویسی های کليدی:واژه
 

 . مقدمه۱

ي او که بازتاب هاي عاشقانهمعاصر است. سرودهنامدار حمیدي شیرازي یکی از شاعران 
سرایی ماندگار کرد. آثار عشقی ژرف و نافرجام بود، نام حمیدي را در عاشقانه

ما هایش با نیلقب بگیرد و مخالفت« شاعر ملّی»سیاسی )وطنی( او موجب شد اجتماعی
 د ـاهمعاصر اگر بخو پژوهشگر شعر فارسی»هاي گوناگونی برانگیخت. و شعر نو واکنش
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تواند نادیده انصاف سخن بگوید، جایگاه حمیدي را در شعر سنّتی روزگار ما نمیبه
 حمیدي دیوانهاي شعري در ها و قالب( تنوع موضوع۶21: 13۶9)یوسفی، « .بگیرد
یم، اي فراهم آوراگر بخواهیم از شعر سنّتی صدسال اخیر ایران سفینه»زدنی است. مثال

بعد از بهار و ایرج و پروین و شهریار، بیشترین حجم انتخاب از شعر حمیدي خواهد 
هاي گوناگون سخن پارسی شاعري ورزیده و توانا بود که در بود. حمیدي در عرصه

 «.ی پارسی شاهکارهاي ارجمندي به یادگار گذاشتچندین قالب از قوالب شعر سنّت
 (189: 139۶کدکنی، )شفیعی

لند اند دو مثنوي بي شعر حمیدي و شاعري او اظهار نظر کردهکه درباره بیشتر کسانی
ا اند، ازجمله رضترین آثار او دانستهرا از بهترین و درخشان« شکن بابلبت»و « موسی»
ها، ( و... . اما در این ارزیابی1393عابدي ) (، 139۶) (، مشیري13۶9(، یوسفی )13۶۵)

ن که از بهتریاند و تنها به بیان اینهاي این دو اثر کمتر سخن گفتهي ویژگیدرباره
ي یادشده بازخوانی هاي حمیدي هستند، بسنده شده است. در این مقاله، دو سرودهسروده

ي او در آفرینش این دو نمایی شده و شیوهاز شاعري حمیدي باز ي تازهاشود تا سویهمی
ر ي آفرینش یک اثر ادبی، ما را به دریافت بهتاثر شناسایی و تحلیل شود. شناخت شیوه

اند، که بدانیم آثار ادبی با چه روشی به وجود آمدهاین»کند. از سوي دیگر، آن نزدیک می
« .خلق شده است، داوري کنیماي که کند تا اثر را در بستر و زمینهما را راهنمایی می

و  «موسی»در پیوند با آثاري مانند  ( آگاهی از روش آفرینش اثر ادبی،21: 138۰)پایور، 
هاي نظران را برانگیخته و از بهترین سروده، که تحسین و ستایش صاحب«شکن بابلبت»

 یابد. حمیدي شناخته شده است، اهمیتی ویژه می
با نام دو پیامبر بزرگ گره خورده که « بابل شکنبت»و « موسی»دو مثنوي 

هاي آسمانی آمده است. در این دو اثر به رویدادهایی از زندگی شان در کتابسرگذشت
موسی )ع( و ابراهیم )ع( اشاره شده که در قرآن و تورات نیز روایت شده است. البته 

ات نیست و از سرگذشت این دو پیامبر در قرآن و تور« داستانی مستقل و کامل»
هایی پراکنده در این دو متن وجود دارد؛ اما وجود این دو کتاب در جایگاه روایت

شکن بت»و « موسی»دهد متنی که براي شاعر، نقش منبع الهام اولیه را دارد نشان میپیش
ش این ي آفریناند و شیوهاي کاماًل مستقیم از ذهن و تخیل شاعر خلق نشدهگونهبه« بابل

 وجو کرد.ي بازنویسی و بازآفرینی جستتوان در حوزها را میهسروده
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 ی پژوهش. پيشينه۲
لیل و هایی تحو در پژوهش از آثار تألیفی و تحقیقی او شناختههاي حمیدي بیشسروده

هاي خود و با نامهها را دانشجویان در پایاناند. بخشی از این پژوهشبررسی شده
اند؛ براي نمونه، جمس هاي حمیدي انجام دادهسروده رویکردهاي سبکی و بالغی به

را نقد و تحلیل « هاي هنري در اشعار دکتر مهدي حمیدي شیرازيتصویرگري( »1381)
ل سبکی، هنري، بالغی و زبانی آثار ادبی یمعرفی و تحل»( به 1388کرده است،  اسنقی )

در آثار  الت و اعالمیحات و تمثیتلم» (139۰) قاسمیو  پرداخته« رازيیدي شیحم
ا ب ديیی حمیل و بررسی اشعار غنایتحلوجو کرده است. را جست« حمیدي شیرازي

( 139۰بادي ) رحمانیبوده و ( 139۰زاده )ولی، موضوع پژوهش بر اشک معشوقهیتک
 بررسی کرده است.  را ديیدر اشعار حم شناختیزیباییمحورهاي 

هایی نیز درپیوند با آثار حمیدي منتشر شده است که در ها، مقالهدر کنار این پژوهش
است؛ ازجمله  انگیزآمیز و ستایشبیشتر آنها، نگاه نویسندگان به حمیدي و شعر او تحسین

ي هنر شاعري حمیدي و جایگاه ( درباره1393( و عابدي )13۶9(، اقبالی )13۶۵رضا )
و  «موسی»ها اشاراتی که به دو شعر اند. در این نوشتهنوشته بلند او در شعر فارسی

ی حمیدي یا سرایشده، بسیار کوتاه و گذرا و در تأکید بر توانایی مثنوي« شکن بابلبت»
 توفیق او در سرودن اشعار غیرعاشقانه است. 

افت یي مستقل اند، تنها دو نوشتهکه مبناي این مقاله ي یادشدهدرپیوند با دو سروده
هایی از آن را در اي دینی دانسته و بخشرا حماسه« شکن بابلبت( »1388شد: نوروزي )

پرتو آیات قرآن توضیح داده است تا تأثیرپذیري حمیدي را از قرآن بازنماید. منزوي 
دارد و این شعر بلند را بدون « موسی»شعر ( نیز نگاهی ادبی و ذوقی به قطعه138۴)

با نثري روان و شاعرانه بازنوشته است. همچنین در پژوهشی دیگر  تحلیل و بررسی،
( سبک شعري پروین اعتصامی و حمیدي را در سرودن داستان موسی 139۶نژاد )سپهر

عر ه شنشان داده است ک« لطف حق»و « موسی»مقایسه کرده و با بررسی ساختار و زبان 
ي این دو حمیدي جدّي و مردانه، اما شعر پروین لطیف و زنانه است. تاکنون درباره

« وسیم»ي حمیدي، پژوهشی مستقل و تحلیلی انجام نگرفته است. در این مقاله سروده
 ي حمیدي در خلق آنها شناساییشوند تا شیوهبازخوانی و تحلیل می« شکن بابلبت»و 

 و ارزیابی شود. 
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 انی نظری. مب۳
.  بازنويسی۱. ۳  

هاي آفرینش آثار ادبی است. پایور از پیشگامان نقد و نظر در بازنویسی یکی از روش
بازنویسی یعنی به زبان امروزي »این روش را چنین تعریف کرد:  ي بازنویسی،حوزه

که کهنگی و دشواري زبان و سبک قدیم از آنها اي گونهبه درآوردن متون کهن فارسی،
که تعریف یادشده جامعیت سال بعد با اشاره به این( او ده33: 13۷۰)پایور، « .گرفته شود

ان هاي خود تنها روي زببعضی از نویسندگان در بازنویسی»توضیح داد: و کلّیت ندارد، 
معنا که ارکان موضوعی اثر اند. بدیناند، بلکه ساختار جدید به اثر کهن دادهکار نکرده
در  ها و تغییر در محتوا و تفاوتپردازيها، شخصیتحفظ کرده و با فضاسازيپیشین را 

( بنابراین 1۴: 138۰)پایور، « .انددست به بازنویسی زده دیدگاه خود نسبت به اثر پیشین،
 ي ساده و خلّاق، تعریف خود را از بازنویسی، اصالحپایور با تقسیم بازنویسی به دو گونه

یسی ساده یعنی اثر کهن را به زبان امروزي درآوردن و بازنویسی بازنو»و تکمیل کرد: 
( او با تأکید بر گوناگونی 1۵)همان: « .معنی ساختار نو به موضوع کهن دادن استخالق به

 هاي زیر را برشمرده است: ها، انواع و نمونهبازنویسی
 ؛مثنوي معنويو  شاهنامهبازنویسی توأم با بازآفرینی مانند  -

تعبیر و تأویل از مفهومی یا شخصیتی از روایات »ي بازنویسی خاص به دو گونه  -
شکل قصه درآوردن امثال به»شدن اسفندیار و مانند روایت سهروردي از کشته« کهن

 ساخته است؛« خرسهدوستی خاله»اي که موالنا براي مانند قصه« هاالمثلو ضرب

قارن ازنویسی صادق هدایت از قیام مازیارابنمانند ب بازنویسی از رویدادهاي تاریخی -
 ر؛مازیاي در نمایشنامه

 ؛دیوان بلخبازنویسی از رویدادهاي اجتماعی مانند  -

 هاي استثنایی مانند شیخ صنعان؛بازنویسی از سرگذشت -

 ي پیر چنگی؛هاي گوناگون از یک موضوع واحد، مانند قصهبازنویسی -

 (1۰۰-1۷و زلیخا )همان:  ي یوسفهاي دینی مانند قصهبازنویسی -

 

 . بازآفرينی۲. ۳
 اي، چه قدیمیکند که مواد خام آن از هر حادثهپایور بازآفرینی را آفرینشی تعریف می

هنرمند » ي اصلی آن بر تخیل بنا شده است،شود. در این شیوه، که پایهچه جدید، تأمین می
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اي دیگر ونهگیعنی اثر قبلی را دوباره بهزند. با الهام از اثر کهن دست به آفرینش دوباره می
هویداست. روال تداوم اثر جدید با متن اصلی کاماًل  آفریند. دیگربودن اثر جدید کامالًمی

( از ۷3: 13۷۰)پایور،« .شده اثري است مستقل، تازه و بدیعمتفاوت است. اثر بازآفرین
شود، سی از متن کهن متفاوت مینظر پایور اثر جدید که در بازآفرینی با تغییرهایی اسا

دن زترین کار در بازآفرینی تغییر موضوع و برهمیک اثر کاماًل مستقل است. عمده
پردازي چارچوب موضوعی اثر قبلی است و هرگونه تغییر در ساختمان اصلی و شخصیت

سیاوش کسرایی  «گیرآرش کمان»( او 1۷2: 138۰)پایور،  .شوداثر پیشین مجاز شمرده می
ضوع شمرد که در آنها موهایی از بازآفرینی برمیبهرام بیضایی را نمونه «آرش ستوربان»و 

 کلّی تغییر یافته و از نو آفریده شده و اثري آرش( و شخصیت قهرمان بهاثر کهن )افسانه
 (1۷8-1۷3)همان:  .بخش بوده استکهن، فقط منبعی الهام

 
 . بازخوانی ۴

 . موسی۱. ۴
توان بیت سروده است. این شعر را می ۶3و در  13۴1را در اسفند « موسی»حمیدي مثنوي 

 در سه بخش تقسیم و تحلیل کرد:
 ۷تا۱. ابيات ۱. ۱. ۴

 ونچ هفت بیت آغازین، توصیف احساس و احوال موسی نسبت به خداوند است. موسی
قی و مخاطب خداوند دیده؛ عشوه آغاز کرده است و همچون عاش« در خورد ندا»خود را 

و با خدا « جویدرخصت دیدار می» و بیرون نهاده« از حدّ گلیم» خوکرده به عشق، پاي
تر از دیدار او آیینبراي شناختن خدا، موسی راهی را هموارتر و به»گوید. سخن می

رشید بیند و خونما میي خدايبیند. پس از او دیدار می طلبد. موسی خویشتن را آینهنمی
آمیزد که برایش تشخیص خود یابد و چنان با او میخود منعکس میجمال دوست را در 

 (1۰۴: 138۴)منزوي، « غاز ماجراست.شود و این آاز دوست و دوست از خود مشکل می
 ۵۳تا  ۸. ابيات ۲. ۱. ۴

شقش سیل ع»کند. شاعر با این تأکید که این بخش، سخنان موسی با خداوند را بیان می
مخاطب را براي شنیدن سخنان عاشقی )موسی( که از بسیاري و شدت « کند بنیان دها

کند. عشق، هوشمندي و دهاي خود را از دست داده است، با معشوق )خدا( آماده می
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شدن مویش را در خدمت خدا و خلق او یادآوري شدن عمر و سپیدموسی در آغاز، سپري
 آورد: اش را که دیدار خداوند است، به زبان میو خواسته کندمی

 ام دیدن، دیر شدــد هنگــد       دیر شــم پیر شـکرد، کمــاندک مُاندک
 از تو در دل صد غم کاریش هست       جاي آن کز خاک برداریش هست

 (12۰: 1388)حمیدي، 
آن شکواییه و دردِدل او آغاز می شود. در این ابیات رویدادهایی از زندگی  پس از

د غم ص»گیرد تا موسی برشمرده شده است که از کودکی تا سالخوردگی او را در بر می
شمرد، نخستین رویدادي که موسی برمی که از معشوق در دل دارد، بیان شود:« کاري

که با الهام خداوندي به مادر موسی و براي ( است ۷سپردن او به آب در کودکی )قصص/
ماندن از آسیب فرعون انجام گرفته است؛ اما موسی که زبان به گالیه گشوده در امان 

 کند کهکند؛ سپس به ماجرایی اشاره میشدن در موج دریا وصف میاست، آن را زندانی
 شده است: در مقایسه با رویدادهاي دیگر کمتر شنیده

 به آتش توختی           خود از آن آتش زبانم سوختیپیش  فرعونم 
 )همان(

 يها آمده است که موسی در مقابل فرعون مشغول بازي بود و شاخهدر بعضی روایت»
کرد. ناگهان ]آن را[ بر سر فرعون زد. فرعون کوچکی در دستش بود که با آن بازي می

ال دشمن من است. پس به دنب بسیار خشمگین شد و آن را به فال بد گرفت و گفت: این
جالدان فرستاد. همسرش گفت: این کودک است و عقل ندارد. من میان خودمان موضوعی 

ال اي[ زغي آن حقیقت را دریابی. پیش او زیوري از طال و ]تکهوسیلهدهم تا بهقرار می
دهد. در آن هنگام جبرئیل، دستش گذارم، اگر یاقوت را برداشت، پس تشخیص میمی

دست موسی( را به سمت زغال تغییر داد، آن را برداشت و در دهانش گذاشت. پس آن )
 (۵9: 1۴۰3مجلسی، « ). را روي زبانش قرار داد و سوخت]زغال آن را سوزاند[...

 شدن او در خدمت شعیب است:سومین رویداد، ماجراي چوپان
 پس به چوپانی بریدم از کسان      خانه کردم زیر بال کرکسان...

 (12۰: 1388)حمیدي، 
است  ايي قصص به آن اشاره شده است، مقدمهسوره 28و 2۷این ماجرا که در آیات 

فیدشدن ي سشدنش به پیامبري اشاره و دو معجزهي بزرگ برانگیختهتا موسی به حادثه
 کند:دست )ید بیضاء( و تبدیل عصا به مار را یادآوري 
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 ی برآمد ایـــزديــبانگنــسهمگی    خودي   دانی که در آن بیخود تو می
 عصایی مار شد ی،ــرق زد دستــفضایی تار شــد       ب خاســت آوایــی،

 (122)همان: 
« انگوسفندانش بدل شد با خر»بچه از پیغمبران شد و آمیز که چوپاناو با بیانی طنز

 شمرد، حمایت اومیي دیگري که موسی برکند. حادثهاش را یاد میهاي پیامبريدشواري
ي ( که موسی را وادار به هجرت و روانه1۷تا1۴از سبطیان در برابر قبطیان است )قصص/

ي بیان آنچه خدا از او خواسته و بابت آن به رنج و سختی مدین کرد. موسی در ادامه
 کند: اش نیز یاد میافتاده، از قارون، سامري و گوساله

 ج خود از گنج او بر باد دهــرن      اد ده ــه قارون یــکیمیاکردن ب
 سپس گوساله را تعظیم کن سامري را علم و فن تعلیم کن       زان

 (122: 1388)حمیدي، 
ردم اش را از مهاي دشوار، موسی گالیه و نارضایتیها و مسئولیتپس از بیان این رنج

 کند: ابراز می
 ول و جلد آدم ساختی...ـــجان غ   ی     ــم ساختـتو در اینان چیزکی ک

 شان جاي خداست بازهم گوساله   تا دمی موساي تو زیشان جداست    
 (123: همان)           

وصل کند و از آرزوي دیدار و حسرت می ي اصلی و نخستین را تکرارو باز خواسته
 گوید:می

 و...ــک روي تــی دارد اینــروي تو         آرزویـل با نیـد از نیــکه شآن
 دـحسرت وصل و غم پیریش مان   جز تو از هر دیدنی سیریش ماند     

 شادیش ده  غرقه کن در خویشتن، ش ده       ـوارهان از خویش و آزادی
 (12۴: همان)

 تا پايان ۵۴. ابيات ۳. ۱. ۴
دهد. شرح لحظاتی است از پذیرش درخواست موسی از سوي خداوند خبر می این بخش،

داند شود و کسی نمیریزد و موسی در آوار آتش و نور و عشق غرق میهم می که کوه در»
« .بیندپیامبر خدا از بد و خوب و تلخ و شیرین و سبک و سنگین چه میخودي، که در آن بی

گذارد و براي بیان تأثیر ( حمیدي چگونگی این دیدار را ناگفته می1۰9: 138۴ )منزوي،
 کند: به دو بیت بسنده می« هایش آویختهاشک شادي بر مژه»شگفت و عمیق آن بر موسی که 
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 سوز         رو به خلق آورد دوشادوش روزبوسه زد بر آن عصاي ظلم
 این خدا بود این دگر موسی نبود       رود ــد فــنرم از کوهسار آمنرم

 (12۵: 1388)حمیدي،  
اش دیدار معشوق است، پس از وصالی عاشقی که در آغاز این شعر تنها خواسته

گردد رازآمیز و رمزآلود اینک با او درآمیخته و یگانه شده است و از پیشگاه او چنان بازمی
چنان پرتوان و است یا خدا در هیأت موسی! او آن راستی موسیداند بهکه کسی نمی

ي آید و نشانی از خستگی و شکستگی ندارد که در باور سرایندهنفس از کوه پایین میتازه
 «!   این خدا بود او دگر موسی نبود»داستان 

 
 شکن بابل. بت۲. ۴

این شعر بیت سروده شده است.  11۰و در  13۴3ماه در دي «شکن بابلبت»مثنوي بلند 
 توان در سه بخش جداگانه بازخواند:میرا نیز 

  ۳۷تا۱. ابيات ۱. ۲. ۴
اي نهکند و با تشبیه شب به افعی دیواحمیدي روایت خود را با توصیف شبی تاریک آغاز می

آلود و فضایی وهمکه گرد مرغ خانگی حلقه زده است، ذهن مخاطب را براي ورود به 
 خوارگیریختن و میل خاک به خونکند. او با اشاره به میل خلق به خونآور آماده میترس

زند. طبق این آیین، مردمان براي بارش باران و به برگزاري رسمی دیرینه و غمناک پل می
اتی از یکنند. در ابها قربانی میپرباري محصول، نذر و دختران را در دیر و در پیشگاه بت

این بخش، حمیدي با توصیفی جاندار و تأثیرگذار، زیبایی و اضطراب دختر قربانی و تلخی 
کند. راوي مانند گزارشگري دقیق آنچه را ي سربریدن او را توصیف میو وحشت صحنه

قدم به بهدهد و خواننده را قدمانگیز جاري است، شرح میدر معبد و در این مراسم هراس
رفته بار و تراژدیک قرار گکند. زبان در خدمت ایجاد فضایی مصیبتک وارد میفضایی هولنا

 یابد:انگیز سربریدن دختر و شادي حاضران پایان میي غماست. این بخش با وصف لحظه
 ها پرید    از رگ د       از تبر خون ریخت،ــها دریها خرد شد رگاستخوان

 تــباز معبد غرق عیش و نور گش گردنی چون عاج از تن دور گشت      
 (13۰: 1388)حمیدي،  

 ۸۱تا ۳۸. ابيات ۲. ۲. ۴
 در بخش نخست، نگاهی گسترده به دیر و مراسم اداي نذر دارد، « شکن بابلبت»راوي 
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کی شود، بر یاي ویژه زوم میاما در این بخش، روایتش را مانند لنز دوربینی که بر نقطه
نند، ککوبی میکه همه بعد از اداي نذر، شادمانند و پايکند؛ درحالیاز حاضران متمرکز می

 ي یکی با دیگران متفاوت است: احساس و اندیشه
 غم گریبان چاک زد هرکس آنجا بر سرِ غم خاک زد          جز یکی کز

 د ــدی مـابراهيد          کس ندید آنها که ــاي آن بیم دیگرچه هر بیننده
 )همان(      

از اینجاست که حضور ابراهیم در نقش قهرمان روایتی که حمیدي آغاز کرده است، 
ي ابراهیم، مجالی براي راوي/شاعر فراهم شود. اشاره به نگاه متفاوت و دریابندهآشکار می

، ي ابیاتکرده است تا فارغ از روایت داستان، به اظهار نظر و اندیشه بپردازد. در ادامه
اي شدن آن به درختی پر شاخ و برگ، تمثیلی است براي اندیشهتبدیل رشد دانه در خاک و

آمیز، میوه و گل را پرورد. حمیدي با نگاهی خردورزانه و زبانی حکمتکه عملی را می
که داند. در پی این تمثیل با تأکید بر اینجانِ ریشه و جان پاک هر تنی را اندیشه می

بیه سوز تشي جاناچه ابراهیم در آن روز دید، به شعلهآن« اي باید که تن را جان کندشعله»
 شده که آتش در جان ابراهیم افکنده است: 

 دـــان کنـان کند         سنگ را میراند و مرجــاي باید که تن را جشعله
 اي سوزان شود گیرد در آنرد در آن         شعلهـــن میـخُرّما روزا که ای

 دـــي جانسوز دید        معنی این شعلهـروز دیم در آن ــه ابراهیــزانچ
 ش ـــراهنــاد در پیـــی افتــآتش  برق زد چون پیش چشم آن آهنش     

 (132: 1388)حمیدي، 
اي بزرگ در زندگی ابراهیم است. رویداد این تمثیل و تصویرسازي، یادآور معجزه

انجامید،  شدن آتشبه گلستان انگیزِ در آتش افکندن ابراهیم به دستور نمرود کهشگفت
ها در پیوند با ابراهیم و سرگذشت اوست؛ اما شاعر در ها و شنیدهیکی از آشناترین گفته

 نگرد: این اثر با نگاهی تازه و متفاوت به این رویداد می
 کس نگفت این آتش سرکش در اوست        او در آتش نیست این آتش در اوست 

 )همان(          
دم از آنچه دیده و آتشی که این حادثه در جان او ي روایت، ابراهیم یکدرادامه

 شود:افروخته است، رها نمی
 ن آواز کردــــش او آن پیرهـــپس دیده بست و باز کرد       پیهرچه زان
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 ش چشمش آن تبرزن ایستاد ـــاد        پیــهرچه در هر کوي و برزن ایست
 )همان(

یابد. این بخش از داستان به آوردن به کوه میرا در ترک شهر و رويابراهیم چاره 
هایی روشن و رسا پیرنگ روایت خود را تقویت و ذهن شاعر امکان داده است تا با تمثیل

 مخاطب را براي بازگشت قهرمان )ابراهیم( آماده کند:
 ر کرد ـــرو به کوه آورد و ترک شهر کرد      لیک زهري را دواي زه

 ان درد دم استــت      درد این نامردمــد مردان درد از نامردم اسدر
 تــد ز درد دم گریخـت      لیک نتوانـگر تواند روبه از مردم گریخ

 سوزد دلشور گریزد آن که سوزد محملش      چون گریزد آن که می
 دــردم زیـی از مـدُم زید      مرد را گر خال شیر را ننگ است گر بی

 د ــد از مردم دویـد      سوي مردم بایــد ز درد دم دویـبایمیگرچه 
 (133: 1388)حمیدي، 

ي درخشان دیگري در سرگذشت ابراهیم اشاره ي این ابیات، به نقطهحمیدي در ادامه
ي انعام بیان شده است. ابراهیم زمانی ماه و بار دیگر سوره ۷9تا  ۷۷کند که در آیات می

کنند و پایدار که دید آنها غروب مییار خود دانست، اما همیناختخورشید را صاحب
 :«ي آسمان و زمین را پدید آورده استآورم که همهمن به کسی رو می»نیستند گفت: 

 خویش سوختدورا درومهر اینتابید و هر دم بیش سوخت     عشقمهر و مه 
 تـاه یافــگرا گهن دو ــت       دید آخر ایــاه یافـــردو را آگـگرچه اول ه

 ستــرداش نیــست       شاید ار امروز شد فـکه گه پیداست گه پیداش نیآن
 د ــدا کنــــدا ز ناپیــــی پیـــد        هستـــردا کنـــکیست آن کامروز را ف

 )همان(        
 تا پايان ۸۲. ابيات ۳. ۲. ۴

گی به روزگار پیري و سالخورد ها و رسیدنبا گذر از سال« شکن بابلبت»بخش سوم شعر 
ت گداخشود. آتشی که به جان ابراهیم افتاده بود، همچنان وجودش را میابراهیم آغاز می

پرورید، اینک درخت بارآوري بود که ابراهیم را به چیدن اي که در سر میي اندیشهو دانه
 خواند:ي عمل فرا میمیوه

 تن جوشید و در این ظرف ماندن بهها بگذشت و در این حرف ماند      جاسال
 س استـدن بـت      افتد آن روزي که نوشیــارس اسـمیوه نوشد شاخ را گر ن
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  تــا نیرو گرفـهت سالـــا گذشـــت      بـــو گرفـوبه رنگـکمک اندیشکم
 (13۴: 1388)حمیدي، 

 دید، ابراهیم که گرد پیري را بر گیسوان خود می
 ري رسیدــزاري و سیـیــت بــــنوب   بانگ بر خود زد که هان! پیري رسید           

 کنر شـه و بتگـــن، بتخانـــشکن       بتـــام و در شکـشکن برخیز و ببت
 شاناي از حُمق اندازیمـــه پـــه خود سازیمشان        سر بـــا کـچیستند اینه
 ر نمرود کن ـس ســــااک در کـــخ      ن  ــود کــــر عـــد پـیاد از آن معب

 (13۵: همان)
وگوي ابراهیم را با وجودي پنهان که او را ي روایت خود، گفتحمیدي در ادامه

 کند تا وجه پیامبري ابراهیم را بازنماید:خواهد، بازگو میتر و هشیارتر میبرانگیخته
 ا این حرف خاست:ــهدرهان ــی ژرف خاست       از دهـان از کوه بانگــناگه

 اشـــود بــان فرمـاش       در پی آنها که جــــم! آري زود بـــــآري ابراهی
 دـــت و واشنیـــد       ایستاد و خیره گشـــن آوا شنیـــم ایـچون که ابراهی

 ی؟ــی! کیستــی؟      کیستی؟ هان اي سیاهـــنعره زد: کاي بانگ شاهی کیست
 ت        آن صدا برخاست این بیهوش گشتـو خاموش گشچون طنین بانگ ا

 ن عالم نبود ـــد ازیــود       چون که بازآمـــیک نفس یا بیش رفت و کم نب
 (13۶: همان)                 

ي شگفت و طغیان دریاي درون ابراهیم آمده است، جوشش انگیزه ابیاتی که در ادامه
وان تبیند و خود را همابراهیم کوه را همدرد با اندوه خود میکند. را به زیبایی وصف می
 یابد:با صدها لشکر انبوه می

 وه نیستــر انبـــم ز صدها لشکــت       کـدید جز یک تن اگر در کوه نیس
 دوه اوست ـــدرد با انــوه او همـــک هرچه نیرو در جهان در کوه اوست      

 )همان(            
بار با شبی که در آغاز شعر وصف شده است کند که اینشب را توصیف میشاعر باز 

«. انگون، گوهرنشي پیروزهخیمه»شبی است که ماه پرتوفشان است و تفاوت دارد، نیمه
حمیدي باز هم آن زن و تبرزن را که همچنان در یاد ابراهیم مانده است، به مخاطب نیز 

ن شعر استوارتر جلوه کند و پیرنگ و ساختار روایت کند تا پیوند آغاز و پایایادآوري می
 تقویت شود:
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 گریست زن نآ ،ایستاد تبرزن نآ        بنگریست هرجا دید هرجا باز
  مدمآ !رزنــتب ردـــم اي انـــه        دمـمآ !زن کاي :نالید درون از

 (13۷: همان)
  کند: قخل بزرگ ايحادثه تا داردبرمی گام پرانگیزه و مصّمم که بیندمی را قهرمانی مخاطب
 او تـــمش در النــک تبرزین وان      او تــپش کوهی و وردآ دیر به رو

 رفت انبوه یک و رفت تنها و رفت       رفتکوهیک وچونرفت تنویکرفت
  ماند نمرود نه دـــمان رزنــتب هــن       دــمان عود هـن و معبد نه و بت نه

 )همان(
ها را به دست ابراهیم یادآوري بت ي معروف و آشناي شکستناین ابیات، حادثه

ي انبیاء آمده و در این روایت، تصویري دیگرگونه سوره ۷۰تا  ۵2کند که در آیات می
 یافته است. 

 
 . بررسی و تحليل ۵

نند است. تقریباً هما« شکن بابلبت»و « موسی»ي حمیدي در آفرینش دو مثنوي بلند شیوه
در هر دو اثر، حمیدي شخصیت یکی از پیامبران )موسی و ابراهیم( را مبنا قرار داده و 

اي دهنویسن» است.رویدادهایی از زندگی آنها را در ساختاري تازه روایت کرده و بازنوشته 
گزیند، مجاز به تغییر موضوع آن نیست و مثل و رویداد دینی را برمی که روایت مذهبی

تواند آن را بازآفرینی نماید؛ چون تواند با آن مواجه شود؛ مثالً نمیهر موضوع دیگر نمی
ون ي مترو خواهد شد. بنابراین تنها یک روش براي ارائهبا موانع جدي اصول دینی روبه

( پایور 1۰3: 138۰)پایور، « .آن، روش بازنویسی است ماند وو روایات دینی باقی می
هاي یبازنویس»براي بازنویسی دینی، تعریفی مشخص ارائه نکرده است؛ اما زیر عنوان 

رابر )در ب« حامی علماي صوفی»با اشاره به گروه  «ي صفویه و پس از آنقرن نهم تا دوره
و  ايي ادبیات روایتی و قصههاین گروه تاحدودي در زمین»نویسد: می«( اصحاب شرع»

حکایات و شعر کار کردند و آثار پیشین را با دیدگاه خود بازنویسی کردند... اینان عمدتاً 
 (9۷ )همان:.« هاي قرآن کار کردند و آنها را بازنویسی کردندهاي دینی و قصهروي متن

هاي انرارگرقتن داستي ایرانیان با قرآن موجب قپایور معتقد است ُانس و آشنایی دیرینه
ن رو بازنویسی روایات قرآاین کتاب آسمانی در جایگاهی مانند آثار ادبی آنان است؛ ازاین

را  جامی زلیخاي و یوسفي چون بازنویسی از منابع فارسی دانسته است. او قصهرا هم



 141    ــــــــــــــــ های مهدی حميدی شيرازیتحليلی دو بازنویسی خالّق در سرودهی مقایسه

 

)همان( در نگاه پایور،  .معرفی کرده است قرآنشده از ي بازنویسیترین قصهشاخص
اي دارد، دیدگاه وي نسبت ي یوسف و زلیخا وجه هنري ویژهبازنویسی جامی از قصه»

ساختی ، جذابیت و خوشکاربردن فنّ و تکنیک خلق داستانبه زلیخا جدید و نو است، به
 ي بازنویس توانا با مهارتدهد که چگونه نویسندهبه این اثر داده است... این اثر نشان می

کند و چگونه با کنار هم قراردادن نکات و ارتباط آنها جا میا جابهي پشین رحوادث قصه
هم ها را بهافزاید و چگونگی نسبت رفتارهاي شخصیتبا حوادث کّلی، بر کشش اثر می

پس از بررسی  وا (1۰۵و1۰۴ )همان:.« دهدو بافت آن را در روند حوادث نشان می
بر  ، کهتوراتو  قرآنیوسف و زلیخا در هاي بازنویسی جامی با داستان اصلی تفاوت

هاي هنري استوار است، اثر جامی را بازنویسی خالق ها و ایجاد زمینهمحور فضاآفرینی
 (112ي کهن دانسته است. )همان: هیک قص

 
 «موسی». تحليل شعر ۱. ۵

کند که از رویدادهاي ماجراي دیدار موسی با خدا را روایت می ،«موسی»حمیدي در شعر 
ي تهشمرد. نکمهم زندگی این پیامبر است و ضمن آن رویدادهایی دیگر را از زبان او برمی

و چگونگی دیدار موساي شعر  ي یادآوري در این روایت آن است که انگیزهشایسته
ي دیدار موسی و خداوند آمده حمیدي با آنچه در منابع دینی )قرآن و عهد عتیق( درباره

ار ب :شوددوبار صعود موسی )ع( به کوه طور گزارش می ،کریم در قرآن»متفاوت است. 
ر نهد؛ زیرا وعده و وقت قبلی دافتد که قرآن نام میقات بر آن نمیبعثت او اتفاق می ،اول

 بعد میقات مدت اتمام ،(ع) خدا با موسی يهشامل مراحلی چون مواعد و ..کار نیست.
 َربّ  رؤیت درخواست و الواح اعطاي موسی، با خدا تکلّم شروع روز،شبانه چهل گذر از

 قوم، بین( ع) موسی بازگشت از بعد که است آن از حاکی قرآنی هايگزارش. است
اسرائیل صورت گرفته، که به همراهی هفتاد نفر از ي به درخواست بنیادوباره میقات

در  (33 :1391 )سرشار،« .مشایخ قوم با موسی )ع( براي رؤیت پروردگار انجامیده است
ول در میقات اگزارش میقات موسی آمده است که  نیز عهد عتیقفر خروج و تثنیه از سِ

براي درخواست بخشایش و  تنهاییرود و در میقات دوم بهگاه میبا مشایخ قوم به وعده
 )به نقل از همان( .کشدروز طول میکه هر کدام چهل شبانه پرستی قومگناه گوساله

طور پراکنده، به دیدار خداوند و بار و بهفر خروج، بیش از یکاز سوي دیگر، در سِ
ي پیامبري رخدادي عادي و تکرارشونده در دورهموسی اشاره شده است. این دیدارها، 
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، هرگاه موسی پرسشی دارد یا راهنمایی توراتاو نشان داده شده است. بنابه روایات 
کند. خداوند از میان کوه یا در ابري یخواهد و خواهان دیدار است با خدا مالقات ممی

( با موسی )و گاه با 33ک. خروج/ي عبادت )ریا در خیمه( 33و 19ک. خروج/رغلیظ )
گوید. در پیوند با دیدار خداوند و موسی در کوه سینا، اسرائیل( سخن میموسی و بنی

 فرمود: نزدگاه خداوند به موسی آن»هاي سنگی، در تورات آمده است: براي گرفتن لوح
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 

هاي فروزان آتش به نظر رسید. بر مردمی که در پایین کوه بودند چون شعلهفراز کوه 
« روز در کوه ماندبانهموسی به باالي کوه رفت و آن ابر او را پوشانید و او چهل ش

موسی عرض »خوانیم: ي درخواست موسی از خدا براي دیدار نیز میدرباره (2۴)خروج/
شان دهی. خداوند فرمود من شکوه خود را از کرد: استدعا دارم جالل خود را به من ن

کنم... من نخواهم گذاشت دهم و نام مقدس خود را در حضور تو ندا میبرابر تو عبور می
نیز آمده است که موسی به دستور خداوند  3۴( در فصل 33)خروج/« .ي مرا ببینی... چهره

باالي کوه و در حضور »روز رود و چهل شبانهبا دو لوح سنگی از کوه سینا باال می
در آن مدت نه چیزي خورد و نه چیزي آشامید. در آن روزها بود که »است. « خداوند

خداوند ده فرمان را روي دو لوح سنگی نوشت. وقتی موسی با دو لوح سنگی از کوه 
 این درخشید، ولی خود موسی ازوگو با خدا میاش بر اثر گفتچهره سینا فرود آمد،

 (3۴)خروج/« اشت.درخشش خبر ند
در  ست کها رؤیت برايپاسخ خداوند به تقاضاي موسی )ع( گفتنی دیگر در پیوند با 

خداوند به موسی )ع( فرمود  در هر دو منبع آمده است کهاست.  همانند توراتو  قرآن
( پیامد این 1۴3/اعراف  و 33/)خروج .توانی مرا ببینی؛ ولی به کوه بنگرهرگز نمی

ی خدا بر کوه، کوه از هم پاشید ن )همان آیه( این است که بر اثر تجلّدرخواست در قرآ
هوش آمدن لفظ بعد از به و هوش شدو موسی )ع( فریادي زد، به کناري پرتاب و بی

 (1۴3)اعراف/  .ه را بر زبان راندتوب

دهد: نخست، انگیزه و دلیلی ها دو تفاوت آشکار را نشان میمروري بر این گزارش
و  قرآنکه حمیدي در روایت خود براي دیدار موسی با خداوند آورده است در آیات 

شود. دیدار موسی و خداوند در شعر حمیدي، روایت دیداري دیده نمی توراتهاي فصل
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ري و ها پیامبدهد که موسی از سالا زمانی رخ میزیر که به بعثت موسی انجامید نیست؛
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 

 هادشواري ق،دهد که ضمن درخواست دیدار معشودیده نشان میخسته و رنجعاشقی دل
شمرد و تنها پاداش خود را به جبران و دردهایی را که در راه پیامبري به جان خریده برمی

 ي دیدار است و حسرت وصل دارد،داند. او تشنهها، دیدار معشوق میها و ناگواريرنج
حمیدي در داند.شدن در دریاي وجود معشوق و یگانگی با او میشادي خود را در غرق

یر شود، تصواثر با استفاده از رویدادهاي زندگی موسی که از زبان خود او بیان میاین 
ي اوج زند تا او را براي نقطهخسته در ذهن مخاطب نقش میشخصیتی عاشق و دل

 آماده کند. داستان که دیدار موسی با خدا )معشوق( است،
 تی که براي دیدارکند با مدتفاوت دیگر در مدت دیداري است که حمیدي روایت می

( و هم در 1۴2اعراف/و  ۵1/ه)بقر قرآندر موسی و خداوند در منابع دینی آمده است؛ 
شده است؛ روز یاد ( مدت میقات موسی )ع( چهل شبانه9 /تثنیهو  2۴/)خروج عتیق عهد

 که حمیدي مدت این دیدار را سه روز گفته است: درحالی
 صبحدم بر آن تن بشکوه ریختروز سوم کآفتاب از کوه ریخت          

 (12۵: 1388)حمیدي، 
ي دیدار موسی و خداوند و با تأکید بر بنابراین، حمیدي روایتی با محوریت حادثه
کند و چگونگی این رخداد شگفت و بعضی از رویدادهاي سرگذشت او خلق می

ول نچه در طحمیدي با آ بندي روایتگذارد. پایانشکوهمند را ناگفته و رازآمیز باقی می
روایت بر آن بیشتر تأکید شده پیوند یافته است. موساي این روایت از پیامبري و سروکار 

ه خست کند،داشتن با مردمانی نادان که آنها را ناکسانی با جان غول و جلد آدم وصف می
است و دوباره « ي پیغمبريجزم در اندیشه»گردد که از آن دیدار بازمیاست؛ اما هنگامی

آمیز، این تحوّل را در یگانگی موسی و خدا آورد. حمیدي با بیانی اغراقبه خلق می رو
ي و به این ترتیب هر دو سویه« این خدا بود این دگر موسی نبود»کشد: به تصویر می

 آمیزد. شخصیت قهرمانش را )پیامبري و عاشقی( در پایان داستانی که سروده به هم می
شمرد، باید یادآوري کرد ه حمیدي در سرگذشت موسی برمیدر پیوند با رخدادهایی ک

که او در روایت خود به ترتیب زمانی و تاریخی رویدادها پایبند نیست. آنچه حمیدي از 
موسی  شمرد، ازنظر ترتیب تاریخی با واقعیت متفاوت است؛ براي نمونه،زبان موسی برمی
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پیش از رویارویی با قارون  شود و ماجراي سامريپس از هجرت به مدین چوپان می
ی جایبازنویس در جابه»ترتیب وقوع آنها برعکس است.  دهد که در این شعر،روي می

 (3۵: 13۷۰)پایور، « .حوادث اثر کهن مجاز است
 
 «شکن بابلبت». تحليل شعر ۲. ۵

هایی از زندگی ابراهیم )ع( را برگزیده و با هدف حمیدي، بخش« شکن بابلبت»در 
ی که داستان دوستانه از او روایتی زیبا آفریده است.ي تصویري قهرمانانه و انسانارائه

کند که در چارچوب کند، رویدادهایی از زندگی ابراهیم را یادآوري میحمیدي روایت می
م تر ترسیچه پیشتري از آني تازهاست، اما چهره توراتو  قرآنهاي زندگی او در روایت

ی و دوستهاي شخصیتی او )تفکر، انسانگذارد که بر ویژگیمایش میشده است، به ن
ترین پرچمدار آیین ، حضرت ابراهیم بزرگقرآن کریمدر طلبی( تکیه دارد. اصالح
 )نساء/ .خداوند او را خلیل خود خوانده .پرستی و نماد یگانگی ادیان الهی استیگانه
میثاق خدا با ابراهیم  به( ۷8)حج/  .است دین اسالم به ابراهیم نسبت داده شده و (12۵

ها کرد و یادآوري شده است که خدا ابراهیم را آزمایش اشاره (33و۷/احزابو  12۵)بقره/
در  ،(12۴داد )بقره/ قرار پس خدا او را پیشواي خلق  ؛و او از همه سرافراز بیرون آمد

، قرآندر ابراهیم چنین هم( 13۰صالحین است )بقره/ يهو در آخرت از زمر هدنیا برگزید
 ( 11۴و توبه/  ۷۵)هود/  .شده استتوصیف مردي فروتن و بردبار 

شکنی و ابراهیم در ادب فارسی، مظهر توحید، توکل، تسلیم و اطاعت، بت
رده را آو واابراهیم و مهمان گبر حکایت بوستان،  باب دوم سعدي در دوستی است.مهمان

 فیعارمولوي در داستان ابراهیم با توجه کامل به اشارات و دقایق قرآنی، سرگذشت  و
سیماي ابراهیم در ادبیات عرفانی، عالوه بر پیغمبري، سیماي » را سروده است. کامل

 جا جویايجویی است که از اقلیم حس تا قلمرو عشق با صفایی روحانی، همهعارف حق
 ها، دراش با بته شناخت و لقاي اوست. مبارزهپروردگار خویش است و طالب نیل ب

، در واقع نوعی مجاهده با نفس اّماره مثنوي مولويویژه در به ،شودتأویلی که از آن می
 (۵1: 13۶۶کوب، )زرین« .است

بر نقش پیامبرانه، ي حمیدي، افزونابراهیم در این شعر شکوهمند و روایت خّلاقانه
دوست است که با زبانی حماسی و استوار قهرمانی آگاه و مصلحی شجاع و انسان

کند و اهل اندیشه و پرسش است، تردید و تأمل میپردازي شده است؛ شخصیت
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د. تأکید کنخیزد و با ستم مبارزه میدرنگ برمییابد، بیکه به حقیقت دست میهنگامی
لبی طورزي و اصالحي دیگري از شخصیت ابراهیم، بر اندیشهحمیدي بیش از هر سویه

ر این بخواهانه و عواطف او پیوندي ناگسستنی دارد. افزونهاي انساناوست که با گرایش
اگرچه چارچوب پردازي تازه، ساخت روایت حمیدي نیز خّلاقانه و متفاوت است؛ چهره

ابع دینی همسان است. حمیدي با روایت و موضوع سرگذشت ابراهیم در این شعر با من
داستانش را با خلق رخدادي  ي فکري خود،سرایی و پشتوانهآگاهی از فنون داستان

و  قرآنکردن دختر در دیر، در کند. ماجراي قربانیآفرین آغاز میدهنده و حادثهتکان
رسد که از منابع معتبر زندگی ابراهیم هستند، روایت نشده است و به نظر می تورات
ي این ي ذهن و ذوق حمیدي است. او با خلق این داستان و بیان تأثیر مشاهدهساخته

ي او را ي حرکت شجاعانه و مصلحانهرویداد در ذهن و ضمیر ابراهیم، علّت و زمینه
ي خود بهره پدید آورده است. حمیدي در آفرینش و روایت این داستان از ذوق شاعرانه

انگیز مراسم و نادانی و ناآگاهی بایی دختر، شکوه هراسگرفته است و با توصیف زی
کند. این بخش بازنویسی حمیدي از سرگذشت مردمان خواننده را با اثر خود همراه می

با »ي یوسف و زلیخا که جامی بازنوشته است. جامی ابراهیم شبیه است به آغاز قصه
تان را با رؤیاي زلیخا و مثالً داس جا کرده است؛ماجرا و حوادث را جابه مهارت،

 چنین ساختی -توراتو  قرآندر  –که در اصل اثر کند، در حالیشدن او آغاز میعاشق
کردن دختر در آغاز روایت  حمیدي نیز ماجراي قربانی (1۰۴: 138۰)پایور، « وجود ندارد.

خود جاي داده و توانسته است رویدادهاي زندگی ابراهیم را در پیوندي استوار با این 
کار گیرد. او با یادآوري آتشی که نمرود افروخت و ابراهیم ماجرا در پیرنگ روایت خود به

دن دختر در دیر در جان ابراهیم را در آن افکند؛ از آتشی می گوید که تماشاي سربری
این نگرش و معنادهی تازه به «. او در آتش نیست این آتش در اوست»ور ساخت: شعله
که تفاوت آشکار یک ماجراي حقیقی با روایت  افکندن ابراهیم،ي در آتشحادثه

میدي کند. حتر میي حمیدي است، هنرمندي حمیدي را در خلق این اثر برجستهبازنوشته
 همبه ها راافکندن ابراهیم، شکستن بتگناه، در آتشکردن دختر بیه ماجراي قربانیس

ردازي ابراهیم پاست. ابزار اصلی و تأثیرگذار او شخصیتپیوسته و در پیرنگ پیش برده 
ي اشعله است. در درون ابراهیم که از تماشاي این حادثه اندوهگین شده و به فکر فرورفته،

زد تا با انگیاست و همین آتش اندیشه است که او را به عملی قهرمانانه برمی زبانه کشیده
 او همچنین ماجراي اندیشه و استداللي تلخ را ویران کند. ها بنیان این حادثهشکستن بت
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ابراهیم در برابر پرستش ماه و خورشید را براي تقویت و نمایش ویژگی مهم قهرمان در 
هاي طلبی ابراهیم است، به کار گرفته است. شاعر در بیتقتروایت خود که تفکر و حقی

وجوگر ابراهیم را هاي ذهن جست، درنگ و پرسش«شکن بابلبت»پایانی بخش دوم 
کشد تا براي تأکید بر تفاوت ویژگی شخصیتی که قصد دارد براي مخاطب به تصویر می

ابراهیم شناخته شده است، هایی که تاکنون در آثار دیگر از از او بازنماید با ویژگی
بازنویس.. ضمن حفظ چارچوب متن کهن باید از ذوق هنري و توانایی »سازي کند. زمینه

ارائه  شکل مدرن و جدیدينویسندگی الزم نیز برخوردار باشد... باید بتواند اثر کهن را به
ص نقبیجا در عناصر موجود در متن اصلی، اثري نو و موقع و بهدهد و با تغییرات به

 (  3۴ :13۷۰)پایور، « .وجودآوردبه
شعر  ، شایسته است این دو«شکن بابلبت»و « موسی»در پایان بخش بررسی و تحلیل 

اي دیگر نیز نگریسته شوند. نباید فراموش کرد حمیدي، در کنار گرایش به از زاویه
سیاسی و  هايسرایی، شاعري اجتماعی و متعهد است که رویدادها و موقعیتعاشقانه

 د،ي کبوهاي او بازتابیده است. دخمهاجتماعی، با اشارات مستقیم یا نمادین، در سروده
ها هستند که مضامینی گوید بعضی از این سرودهزمستان مرگ و ایران چه می رستاخیز،

چون تصویر وضعیت ایران در روزگار شاعر و اعتراض و شورش او علیه حکومت و 
 را حمیدي« شکن بابلبت»و « موسی»ن شده است. دو مثنوي بلند رضاشاه در آنها بیا

شاعري آلود، هایی که فضاي خفقانسروده است. سال 13۴3و  13۴1هاي ترتیب در سالبه
انگیخت. روشن است که هدف چون حمیدي را به سرودن اشعاري علیه استبداد برمی

 یست؛ او کوشیده است با استفاده ازن حمیدي از آفرینش این دو اثر، سرودن اشعاري دینی
هاي گیري از ظرفیتآوازه و اعتبار دو شخصیتی که از آنها قهرمان ساخته و نیز با بهره

موسی و ابراهیم را در هیأتی تازه از گذشته به  روایی بعضی از رخدادهاي زندگی آنها،
که قصد دارد از  ايسو با سویهرو، رخدادهاي زندگی قهرمانش را همحال آورد. ازاین

تواند شخصیت آنها ارائه کند، در روایت خود جاي داده است. موسی در شعر حمیدي می
اش براي هدایت و آگاهی مشفقانه نماد رهبر و راهنمایی دلسوز و  خیرخواه باشد که تالش

 مردمی نادان و قدرناشناس او را خسته و دلزده کرده است؛ اما دیداري دوباره با معشوق،
دوباره  بخشد. موسیي دشوار برانگیخته است، جانی تازه به او میکه او را براي این وظیفه

 شود.در هیأتی خداگونه سوي همان مردم رهسپار می« سوزعصاي ظلم»بر با تکیه
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تواند نماد رهبري آگاه و شجاع باشد که در برابر ابراهیم نیز در روایت حمیدي می
اهلل رضا در پیوند با سه بیت پایانی این مثنوي خاسته است. فضلپا نادانی و ستم به 

ي اجتماعی آن در این ي گوینده و زمینهي اندیشههرچند نگارنده از نطفه»نویسد: می
یک  ي عصیان،پندارد که این سه بیت، یک صحنهحال، چنین میبااین شعر اطالعی ندارد،

رساند. ي تهمتن به سپاه اشکبوس را میدلیرانهي شکنی و نوآوري، یک حملهي بتصحنه
سخن از درون ناخودآگاه شاعر بیرون آمده  خواهد باشد،شأن نزول این منظومه هرچه می

انگیزد و ها برمیکند و نهضتها اثر میهاست که در جانگونه شعرها و سخناست... این
: 13۶۵)رضا، « گمارد.ردن میبلندکها و نمرودها مردم را به ایستادن و سر در مقابل فرعون

 ويمول مثنويي نهفته در این سه بیت حمیدي را همتاي ابیات زیر در او اندیشه (۵21
 داند:می

 رو باشد، نه بیم او را نه شرمسخت گرم          هرکه از خورشید باشد پشت
 نت برخیل شهاــواره کوفـــسان          یکــرو بُد در جههر پیمبر سخت

 ی ــــر عالمــــزد بـم و غمی           یک تنه تنها بـــد از بیـــرو نگردانی
 (۵12: 13۷۵)مولوي،    

شده در متن ادبی گذشته و جهان حمیدي توانسته است بین جهان و وضعیت ترسیم
معاصر خود و از این طریق بین قهرمان متن کهن با انسان پیرامون خود پیوند معنادار و 

( نگاهی 138۷خلیلی )هاي نمادین این دو اثر، ملموسی برقرار کند. در پیوند با جنبه
گفتار داند. او در پیشم را نماد شخصیت حقیقی حمیدي میمتفاوت دارد و موسی و ابراهی

هایی که حمیدي در آنها به اي که براي حمیدي فراهم آورده، با استناد به سرودهیادنامه
 اشاره کرده است،« محاسن رهابودن از قید معلمی و نارضایتی از برگزیدن این شغل»

هاي جاودان چنینی به یاد منظومهني آگاه با خواندن اشعاري ایخواننده»نویسد: می
واقع شود، دربرد که آنچه موسی یا ابراهیم خوانده میمیافتد و پیمی« ابراهیم»و « موسی»

ها، آمال و آرزوهاي شاعري که خود را معلم فکر، دغدغه نماد و رمزي است از زندگی،
ه خدا بر دوش موسی و داند و رسالتی را که معلمی بر دوش او نهاده کم از رسالتی کمی

ن است و در به انجام رساند« در پی دعوي پیمبري»داند. حمیدي ابراهیم گذاشته است نمی
دلیل هگیرد... بکار میمسئولیتی که بر عهده گرفته است، نهایت سعی و همّت خود را به 

ود ي خي فارسی است که وظیفههمین احساس مسئولیت و اداي دین به شعر هزارساله
« نیما»عنوان معلم ادبیات یکه و تنها به جنگ لشکري انبوه از یاران و پیروان داند بهیم
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ها بشود؛ ولی باز قد علم کند ترین حملهرحمانهترین فشارها و بیبرود و متحمّل سخت
 (1۷و1۶: 138۷)خلیلی، « دامه دهد.اش او تا آخرین نفس به مبارزه

 
 گيری. مقايسه و نتيجه۶

ند که ترین آثار حمیدي هستاز بهترین و موفق« شکن بابلبت»و « موسی»ي بلند دو مثنو
توان آن را بازنویسی خالق ي آفرینش آنها همانند است و به پیروي از پایور میشیوه

هاي اصلی و قهرمانان دو روایت موسی و ابراهیم را در نقش شخصیت نامید. حمیدي،
ي ي تصویري تازه از شخصیت آنها که از چهرهئهخود برگزیده است و همراه با ارا

وده آمده، سر توراتو  قرآنبخشی از سرگذشت آنان را که در  شان برگرفته،پیامبرانه
ي حمیدي بااینکه یادآور هیچ داستان مشخص و مستقل دیگر نیستند، دو سروده است.

ی ف سرگذشت موسدلیل اشارات مستقیم و غیرمستقیمی که به رخدادهاي مهم و معروبه
داستان زندگی آنان را براي مخاطب تداعی  )ع( و ابراهیم )ع( در منابع دینی دارند،

متن عبارت دیگر، چارچوب موضوع )بخشی از سرگذشت دو پیامبر( در پیشکنند. بهمی
دي هاي خالق حمیشده یکی است؛ اما ساخت بازنویسی)تورات و قرآن( و متن بازنویسی

موسی هاي قهرمانان )ها و تأکیدبر بعضی ویژگیتیب رخدادها، بعضی افزودهویژه در تربه
در جایگاه  «داستانی مستقل»متن متفاوت است. اگرچه این دو اثر روایی، و ابراهیم( با پیش

ي شدههاي استفادهمتنهاي تفاوت آنها را با متون مقدس که پیشمتن ندارند، نشانهپیش
 يپردازي خالقانهها هنر شاعري و داستانشمرد. این تفاوتتوان برشاعر هستند، می
ها براي بازنمایی خالقیت توان به این نشانهمی« موسی»نمایند. در شعر حمیدي را بازمی

 حمیدي در بازنویسی اشاره کرد:
ساخت روایتی داستانی با استفاده از بیان شماري از رویدادهاي زندگی موسی از زبان  -

 قالب شکواییه و اعتراض؛خود او در 

چه در موسی در شعر حمیدي و خدا با آن مدت دیدارو  چگونگی، انگیزهتفاوت  -
 باره آمده است؛منابع دینی در این

 هاي متون دینی؛تفاوت ترتیب رخدادهاي زندگی موسی در اثر حمیدي با روایت -

 پردازي موسی با تأکید بر صفت عاشقی و مشتاقی او.شخصیت -
 ها نمود یافته است: بازنویسی خلّاق حمیدي در این بخش« ن بابلشکبت»در 
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 به افعی و تأکید بر میل خلق به آن هیتشب، شب فیآغازي هنري و شاعرانه با توص -
 خوارگی براي ایجاد زمینه و فضاي مناسب با حوادث اصلی داستان؛ خون

و علت اصلی  ي منطقیکردن زمینهخلق ماجراي نذر و سربریدن دختر براي فراهم -
 حرکت قهرمان؛

توصیف زیبایی و اضطراب دختر و شکوه و هراس مراسم براي تحریک بیشتر عواطف  -
 مخاطب؛

استان را روایی د ي بیشتر از ظرفیتاستفادهبرانگیز که هاي حکیمانه و تأملتمثیل -
هاي تعلیمی و حکمی اند تا این دو سروده در عین جذّابیت روایی، سویهموجب شده

ملی اي که عز داشته باشند: تمثیل رشد دانه در خاک براي بازنمایی سیر اندیشهنی
هاي شاعرانه در توصیف احوال و افکار ابراهیم در بازگشت به شهر پرورد و تمثیلمی

 ي او؛سازي براي عمل قهرمانانهو زمینه

ریدن بي بسیار هنري و نوآورانه از تصویر آتشی که با تماشاي ماجراي سراستفاده -
 ي آتش نمرود؛دختر به جان ابراهیم افتاد، براي یادآوري حادثه

ا به هکردن دختر، آتش نمرود و شکستن بتي قربانیبردن همزمان سه حادثهپیش -
 ي ابراهیم؛پردازي خلّاقانهدست ابراهیم با استفاده از شخصیت

یوند برزن براي پي زن و تي شب، اما شبی متفاوت و یادآوري دوبارهتوصیف دوباره -
 آغاز و پایان روایت.

 دخو خیال دنیاي در تا برگزیده را( ع) ابراهیم و( ع) موسی زندگی داستان حمیدي
هایی که در آنها، ترتیب ي خود عرضه کند. روایتروایتی تازه در سروده و بازپرورد

طلبی الحدوستی و اصاي سامان یافته و پیش رفته است که انسانحوادث و ساختار به گونه
هاي دیگرشان نمود و محوریت یافته است. موسی از ویژگیابراهیم و عاشقی موسی بیش

 که عاشق مشتاقی تقاضاي مالقات با خدا دارد، در شعر حمیدي نه براي پرسش و توبه
ترسد بمیرد و معشوق را ندیده باشد. سهم و تأثیر عشق را در دیدار موسی ست که میا

 تواند منبع الهامی دیگر برايتر مولوي در بیتی اشاره کرده است که میپیش و خدواند،
 باشد:« موسی»حمیدي در سرودن 

 طور مست و خرّ موسی صاعقا      شقا    ان طور آمد عاـق جــعش    
 (۶: 13۷۵)مولوي، 
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تر است. در چشمگیرتر و درخشان «شکن بابلبت»حاصل ذوق و هنر حمیدي در 
وار از زبان خود او و براي گالیه برشمرده رویدادهاي زندگی این پیامبر فهرست« موسی»

سو با داستان و شخصیتی همحوادث مهم زندگی ابراهیم « شکن بابلبت»شود، اما در می
ي اند. براي نمونه، حادثهکه حمیدي قصد دارد از ابراهیم ارائه کند، در پیرنگ جاي گرفته

در آتش افکندن ابراهیم تصویري تازه و کارکردي متناسب با روایت حمیدي یافته است. 
این  .سیاسی آمیخته شده استنقش دینی ابراهیم با بینش اجتماعی« شکن بابلبت»در 

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 

 . کنداو ساختن قهرمانی صاحب اندیشه و بینش است که با نادانی و ستم نبرد می
خواهی قهرمان داستان است. نگاه اثر، عواطف انسانهاي مهم این یکی از ویژگی

خواهانه است و احساس ژرف و اصیل همدردي با حمیدي سرشار از عواطف انسان
کند. اگر سرگذشت ابراهیم را در قالب یک داستان فرض کنیم، حمیدي همنوع را القا می

 تم،آویختن با سساختمان اصلی داستان را به هم ریخته و براي بازتاب مفاهیمی چون در
برانداختن استبداد و برتري اندیشه و آگاهی، به ساختن و پرداختن قهرمانی ویژه نیاز 

صیتی هاي شخهاي روایی سرگذشت ابراهیم و ویژگیداشته است. براي این کار از ظرفیت
انگیز و او در آیات و روایات بهره گرفته است. او با آگاهی از اهمیت آغازي هیجان

انگیز دهنده و هراساي آغاز اثر خود، شخصیت دختر قربانی و ماجراي تکانجذاب بر
بی اي ي هوشمندانهسربریدن او را آفریده و به روایت خود افزوده است. چنین استفاده

را « بابل شکنبت»پذیر نیست. انگیز امکانتخیّل و خلّاقیت و بدون ایجاد فضایی خیال
ان اندیشمند و آگاه دانست که در جدال دائمی با درون توان بیان رنج و اندوه انسمی

 ها و واقعیات است.خویش و کشمکش با دیده
تواند موفقیت بازنویسی خلّاق یک سرگذشت را ایجاد کند آن یکی از عواملی که می

هاي بارز شخصیت قهرمان، کارکردي هدفمند یابند است که رویدادهاي زندگی و ویژگی
گونه که کار گرفته شوند. هماناي مؤثر بهگونهپردازي بها شخصیتو در تقویت پیرنگ ی

سو ها، هماز ماجراي در آتش افکندن ابراهیم و شکستن بت« شکن بابلبت»حمیدي در 
با پیرنگ روایت خود استفاده کرده و معنایی دیگر از آن برگرفته است، یا با یادآوري 

ویژگی شخصیتی او را که اندیشمندي و ي پرستش ماه و خورشید، سخنان او درباره
 است بازنمایی و تأکید کرده است.      پرسشگري
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حمیدي  يتوان آن را شگرد ویژهي مهم در پیوند با این دو سروده که میبنابراین، نکته
یک از آنها بازنویسی یک اثر واحد و مستقل در بازنویسی خّلاق دانست این است که هیچ

ي یوسف و زلیخا( نیستند. در هر دو اثر، حمیدي شخصیت )مانند قصهیا یک روایت دینی 
یکی از پیامبران )موسی و ابراهیم( را مبنا قرارداده و با استفاده از بعضی رویدادهاي 

ي بازنویسی خالق سروده است. به این معنا که ارکان زندگی آنها اثر خود را به شیوه
 ها و تغییر در محتوا و تفاوتپردازيشخصیتها، موضوعی را حفظ کرده و با فضاسازي

دي را نباید ي حمیاست. شیوهدست به بازنویسی زده در دیدگاه خود نسبت به اثر پیشین،
هاي دینی در سرگذشت شمار آورد؛ زیرا چارچوب و محتواي اصلی گزارشبازآفرینی به

     ي آنها حفظ شده است.ي پیامبرانهموسی و ابراهیم و چهره
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