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 مقرّب در شعر بهار و شهریار  تصویر مالئکه
 محمد نامداری

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

اعتقاد به وجود این . ها پرداخته شده است دیان مختلف به آنمقرّب، جزو مسائل و باورهائی است که در ا  مالئکه

اند، در این دین آسمانی نفوذ  های مختلف وارد دین اسالم شده موجودات مانند بسیاری از مسائل اسرائیلی دیگر که از گذرگاه

مضمون آفرینی ۀ دست مای پیدا کرده و به تبع آن وارد متون عرفانی و ادبی زبان فارسی شده است و سالیان درازی است که

باید یادآور شویم که طرز تلقّی شعرای . اند برای شاعران فارسی زبان قرار گرفته و از آن ها مضامین بکر و بدیعی خلق کرده

کند، یعنی همان مضامینی که شعرای گذشته از مالئکه مقرّب  مقرّب تفاوت چندانی با شعرای سلف نمی  مورد بحث  مالئکه

آزادی، : بهار و شهریار توانسته اند درکنار سایر موضوعات معاصر مانند. خورد  در شعر شعرای معاصر هم به چشم میاند،  داشته

بسامد کاربرد این . از این مالئکه در شعر خود به نمایش بگذارند  قانون، توجه به زن و سایر مسایل قرن بیستم تصاویری هنری

جبرئیل بیشترین کاربرد و تصویر را از آن خود کرده است و بعد از آن . است مالئکه دراشعار شعرای مورد بحث متفاوت

ها در  البته باید متذکر شد که شاهد مثال. اند میکائیل و عزرائیل بعد از این دو به یک نسبت مورد توجه بوده. اسرافیل قرار دارد

 . این رابطه در اشعار این شعرا چندان زیاد نیست

 .مقرّب، شعر معاصر، بهار، شهریار مالئکه: هاکلیدواژه

 مقدمه

اما این بدان معنا نبود که .شعر نو درخشان ترین دوران خود را پشت سر می گذاشت چرا که در حال ریشه دواندن بود

 در میان مرتجعان ادبی و ان حال و هوای برباد.شعر کالسیک یکباره میدان را خالی کند و دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشد

شعر مشروطه، آرام آرام شعری پا می گرفت که هر چه می گذشت راه خود را بهتر می یافت و شاعرانش می خواستند در  ۀرفت

شعری بسرایند که هم از شر سانسوری های رضاخانی در امان باشد و هم ،این بلبشوی ارتجاع ادبی  شبه مدرنیسم فرهنگی

 .بنوازدمثل گلی دماغ پرور جان های مشتاقان شعر را 

اینان اگرچه سنت گرا بودند،اما گوشه چشمی هم به تجربه شعر مشروطه داشتند و سعی می کردند ضمن برکنار ماندن 

یعنی چارچوب کارشان .بهینه کنند ۀاز آن تجربیات استفاد،تا حد توانشان،از عوام زدگی و سهو های زبانی شعر مشروطه

از چهره های شاخص .در فروع تحوالت و نوآوری هایی در کارشان دیده می شدمنطبق بود بر مبانی زیباشناسی کالسیک،اما 

اینان عالوه بر مضمون هایی که در شعر خود داشتند،همانند . این جریان بهار و شهریار را می توان نام برد

فارسی به ارث برده  ۀبه پیروی از شعرای سلف فارسی مضامین دیگری از گذشت..... .؛آزادی،قانون،وطن،توجه به زن و غیره

خود را با مضامین  ۀدر واقع این شاعران هم می خواستند به نوعی رابط.مقرب بود ۀیکی از آنها توجه به فرشتگان و مالئک.بودند

شعر فارسی داشته باشند و همین که ریشه در اعتقادات مذهبی و توجه شدید  ۀبه گذشتۀ شعر کالسیک حفظ کنند و نیم نگا

تصویرآفرینی شعرای مورد بحث از این موجودات  ۀنی داشتنند بنابراین در این مقاله سعی براین شده است نحوبه به مسائل قرا

 .آسمانی را در شعرشان بررسی کنیم

 :جبرئیل  -4
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  روح القدس، روح األمین، فرشته: عناوینی همچون. در متون دینی و ادبی از جبرئیل با عناوین مختلفی یاد شده است

نامه شرح القاب و عناوین جبرئیل  اول از مصیبت  که عطار در مقاله. از این قبیل کبر، طاوس المالئکه و عناوینیوحی، ناموس ا

 .تر و صف کرده است را به زیبائی هرچه تمام

 همچو موری مرده پیش جبرئیل  سالک آمد تا جناب جبرئیل

 نقش غیب الغیب را جان تو موم  ای سلطان اسرار علوم گفت

 مهدی اسالم و هادی سبل  خیل رسلۀ ر خواندای براد

 هم امین وحی ربّ العالمین هم تو روح القدس و هم روح األمین

 در مقام قدس قدّوسی توراست  صدهزاران پرّ طاووسی تراست

 خود بازگفتش سر به سرۀ قص  سالک آمد پیش پیر راهبر

 روح یعنی امر ربّ العالمین  پیر گفتش هست جبریل امین

 (61نامه، ص  مصیبت)                                                                                             

 :روح القدس 4-4

چه را که باید در مورد جبرئیل گفته شود در این ابیات به نحو احسن بیان هر آن« عطار»طور که مالحظه شد همان

اند که ین عناوین در شعر خود ارایه دادهاز شعرای سلف از جمله عطار مضمون هائی با هم بهار و شهریار به پیروی .کرده است

 . به ذکر نمونه هائی اشاره می کنیم

دلیل صریح قرآنی بر این که روح القدس همان جبرئیل . روح القدس در سنت اسالمی و قرآن کریم همان جبرئیل است

 41و  441را روح القدس از سوی پروردگارت نازل کرده است همچنین در آیات بگو آن قرآن : نحل استۀ سور 412ۀ است؛ آی

 .های مائده و بقره مراد از روح القدس همان جبرئیل است سوره

تفسیر المیزان، )به اعتقاد عالمه طباطبائی، وصف جبرئیل به روح القدس به دلیل پاک و منزّه بودن او، از معایب است 

 (. 946، ص43عربی، ج

فارسی روح القدس را همراه با صفاتی از جمله نفخ ۀ دبیات معاصر به ویژه شعر این دو شاعر به تبعیّت از شعر گذشتدر ا

 .اند و مضامینی در این راستا آفریده اند روح القدس،دم روح القدس،فیض روح القدس والفاظ دیگر به کار برده

ه داند و معتقد است که اگر به دم مسیحائی آمیخت ود میشهریار، فیض روح القدسی و دم مسیحائی را از آرزوهای خ

 . گردد آفاق می  شهره( ع)شود همچون عیسی مسیح 

 فیض روح القدسم بخش و حفاظ مریم                                    بلکه ما نیز توانیم مسیحا گشتن

 (14،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                        

عهد قدیم، عهد )دم روح القدس و داستان معروف زاده شدن عیسی مسیح از آن فیض جان بخش که در کتب مقدس

 . مضمون آفرینی شعرای ما قرار گرفته استۀ از دیر باز تا کنون دست مای. به طور صریح به آن اشاره شده است( جدید، قرآن
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 :گوید ی میمولو

 باد چو جبریل و تو چون مریمی                           عیسی گل روی ازین هردو زاد

 جیب مریم زدمش حامل معنی گردد                   که منم کز نفسی سازم عیسی نفسی

 :یا ارزقی گوید

 انفاس تو دلفریب و جانبخش                        همچون نفس مسیح مریم

ها چنین  که شعرای مورد بحث هم به پیروی از آن. ی دیگر از شعرای سلف شرح این واقعه را به تصویر کشیده اندبسیار

 .هائی آفریده اند تصویر

است که در آیات ( ع)در ابیات دیگری شهریار عالوه بر مضامین دینی که همان دم مسیحائی و زاده شدن عیسی مسیح 

شاره شده است، هنرنمائی خاصی کرده و تصویر زیبا از نمادهای دین مسیح از جمله آل عمران هم به آن اۀ سور 44-93

کلیسا، ترسا، ناقوس کلیسائی، صلیب و خود روح القدس ارائه داده که نشان از ورود عناصر مسیحی در ادبیات فارسی و بالطبع 

 .شعرای مورد بحث است

 مریم و سیمای مسیحا داریۀ سین                  ای پریچهر که آهنگ کلیسا داری                     

 گرد رخسار تو روح القدس آید به طواف                               چو تو ترسا بچه آهنگ کلیسا داری

 (993،ص4دیوان شهریار،ج)                                                                                         

 نگ ابدیت را بر ساز مسیحا زن                                         گو در نوسان آید ناقوس کلیسائیچ

 شب مریم عذرا کن ماهش دم روح القدس                               کز باد سحر زاید انفاس مسیحائی

 (429،ص4دیوان شهریار،ج)                                                                                        

 نه هر صلیب  به گردون شود مگر زاید                                    دوباره از دم روح القدس مسیحائی

 (493،ص4دیوان شهریار،ج)                                                                                          

 

 گویند جانا در دل بشکسته جا داری دلی بشکسته ام ده تا سری در پایت اندازم                     که می

 دم روح القدس بخشی و انفاس مسیحائی                                  

 (441، ص2دیوان شهریار، ج)                                                                                        

 کم کم آن عشق مجازم چون جنین شد بار دل                روح از آن یک چند چون آبستنانم در ویار

 داشتندش باردار تاکه عشقی آسمانی زاد از آن دل چون مسیح                    کز دم روح القدس می

 (343،ص4همان،ج)                                                                                                   
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در بیت زیر که تمجید و تعریفی از فردوسی توسط شهریار است، اعتقاد شاعر بر این است که طبع و شعر فردوسی از 

 .شود و ناب و بکر است گیرد و کمتر شعری مانند آن پیدا می دم قدسی و مسیحائی نیرو می

 طبع تو                                                روح القدس گزیده به دامادیۀ عروس حجل ای نو

 ( 344،ص4همان،ج)                                                                                     

تعلیم داده است و از خداوند طلب لطف و همچنین بهار، معتقد است که مدح خود از خداوند را، روح القدس به او 

و به نوعی به نقش . به این خاطر که روح القدس، در ستایش خداوند توسط بهار نقش اساسی داشته است. مرحمت کرده است

 . تعلیمی روح القدس اشاره کرده است

 مدحت تو اش تعلیم خدایگان را بنگر ز لطف سوی بهار                                   که روح قدس کند

 (424،ص4دیوان بهار،ج)                                                                                           

این تصویر سازی از روح القدس توسط شعرای مورد بحث حاکی از آن است که همگی توجه عمیقی به آیات قرآنی 

 .رآن کریم توجه بیشتری دارند و همیشه قرآن کریم را نصب العین خود قرار داده انددارند و در میان کتب مقدّس به ق

 :روح األمین 4-1

 .از دیگر القاب جبرئیل روح االمین است

آن بر قلب ۀ که خداوند قرآن را به وسیل. باشد الشعراء، جبرئیل میۀ سور 439ۀ منظور از روح األمین با توجه به آی»

 (.962،ص4، جازی، ابوالفتوح، تفسیرر)« پیامبر نازل کرد

شود، به  و این که روح نامیده می. کند تغئیری ایجاد نمیۀ به اعتقاد طبرسی، روح األمین، جبرئیل است که در وحی ال

 (.  214، ص1مجمع البیان، ج)کند  آورد، ارواح آدمیان را زنده می این دلیل است که با برکاتی که از عرش می

دهد و در  ای بوده کالم و شعر او را به روح األمین نسبت می ه بفهماند فردوسی آدم بزرگ و بلندمرتبهبهار برای این ک

هائی است که از روح القدس کرده و تأثیر و گیرائی دم روح األمین را مدّ  ای که از روح األمین کرده همان استفاده واقع استفاده

 .نظر قرار داده است

 روح األمینۀ د آمد درست                 زآن که بود او را دل اندر قبضوین مصائب از پس مرگش پدی

 (431،ص4دیوان بهار،ج)                                                                                       

 :امانت داری جبرئیل 4-9

ویژگی های دیگری از این ملک مقرب به تصویر عالوه بر القاب و عناوین جبرئیل،شاعران مورد نظر خصوصیات و 

 .کشیده اند که جای تأمل دارد

شعراء به اثبات ۀ سور 439  صحت این قضیه را آیه. دار هم هستند فرشتگان در کنار سایر خصوصیات نیک خود، امانت

امبر نازل کرد که نشان از ترین کم و کاستی بر قلب پی آنجا آمده است که روح األمین قرآن را بدون کوچکدر . رساند می

 .داری فرشتگان است امانت
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و این حکایت از آن است که . مضمونی که شعرای حاضر از امانت داری فرشتگان دارند، بیشتر معطوف به جبرئیل است

ز آن جا به ا. ترین کم و کاستی به پیامبر منتقل کرد جبرئیل، در ابالغ وحی بر پیامبر رعایت امانت کرد و قرآن را بدون کوچک

 .بعد بود که امانتداری فرشتگان، مخصوصاً جبرئیل مطرح شد

 پیچد به گوش دل در آیات خدا گلبانگ جبریل امین یابی                                    که می

 (4934،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                     

 دل بشکسته خود آموز و سخن گوی خدا است                     نه عجب گر به سخن سحر بیانی دارد

 لوح محفوظ                           که چو جبریل امین نامه رسانی داردۀ ای هست، بدل، نسخ سینه

 (469، ص4همان، ج)                                                                                          

 گوئی از آسمان فرود آمد                                                    پر فروهشته جبریل امین

 (4443،ص2همان،ج)                                                                                            

 

 مۀ للعالمین را                                                   شنیدی بانگ جبریل امین راتو دیدی رح

 (132،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                          

 وز نار ترش، شیرین گو جایگزین باشد               با سیب زنخدان گو با ما به از این باشد                

 آن گنج امانت، نام، آئین جهانداری است                              گنجور زمین باید،جبریل امین باشد

 (444،ص4همان،ج)                                                                                              

 : مستجاب الدوه بودن جبرئیل 4-1

احزاب ۀ سور 63و  49آیات . شدن دعاها دارند، در قرآن به آن اشاره شده است  این که فرشتگان نقش مؤثری در اجابت

شدن  البته این باور هم در بین عموم وجود دارد و نقش فرشتگان در اجابت. کند شوری این موضوع را تأئید میۀ سور 3ۀ و آی

در شواهدی که از شعرای مورد نظر ارائه می شود است، از اجابت شدن دعاها به کمک . دانند به نوعی انکارناپذیر می دعاها را

از آن جائی که جبرئیل جزو . فرشتگان صحبت از جبرئیل استۀ هائی آورده شده است و در رأس هم فرشتگان مضمون

در بین سایر مخلوقات است، مستجاب شدن دعوات را بیشتر به او  فرشتگان برگزیده است، و حامل وحی و پیام گزار خداوند،

 .دهند نسبت می

 غرق غفران باد روحش وین دعا را بی خالف          جبرئیل آمین فرستاده است، گوئی نیست، هست

 (392،ص 4بهار، ج دیوان)                                                                                           

 تا  ز دل و جان به پاس جان تو گویند                                     مردم ایران دعا و جبریل، آمین

 (941،ص4همان،ج)                                                                                              
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 کند، روح األمین سر کنم                       از یمین عرش آمین میتا دعای عمر و اقبال و یسار ت 

 (361،ص4دیوان شهریار،ج)                                                                                   

 :بال و پر جبرئیل  4-0

 4ۀ و در آی. برای شعرای مورد بحث ما استآفرینی  مضمونۀ مای بال و پر فرشتگان از دیگر موضوعاتی است که دست

از جمله فرشتگانی که برای او پر و . المالئکه معروف است به شکل ظاهری فرشتگان پرداخته شده استۀ فاطر که به سورۀ سور

ن خاطر به همی. شود میۀ اند که هر کدام خود به صد بال دیگر منت اند جبرئیل است، برای او شش بال ذکر کرده بال قائل شده

جبرئیل با این پر خود به فرمان خداوند چندین شهر را نابود کرد؛ از . است "آواز پر جبرئیل"اسم یکی از رساالت سهروردی 

برای عزرائیل و سایر فرشتگان دیگر هم (. 46ص : 4946؛ یاحقی، 216ص: 4914شمیسا، . )جمله شهر قوم لوط و ملک سبا را

 .اند بال و پر قائل شده

 : داند ای برای پرواز به سوی حضرت الیموت می ال و پر فرشته را وسیلهبهار، ب

 گیرم با بال و پر فرشتگان ز آن جای                                              زی حضرت الیموت پر می

 (441،ص4یوان بهار،جد)                                                                                        

 : اند به تصویر کشانده است هم چنین پرواز فرشتگان در آسمان را که همانند زنجیر به هم پیوسته

 کنید فرشته وش یکباره پرواز                                           به گردون دوخته پر، یک به دیگر

 (243،ص4دیوان بهار،ج)                                                                                           

ۀ بال و پر گشودن روح القدس را به تصویر کشیده و آن را در لطافت و نرمی، همانند طنین ناگهانی نغمۀ شهریار، نحو

 : داند ناقوس می

 ناقوسۀ ناگه طنین نغم بدان نرمی که شب روح القدس بال و پر افشاند                  برآمد موج زن

 (494،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                       

های کامل به سمت خدا  ها است؛ اما شهادت را که پرواز انسان همچنین معتقد است که پرواز جبرئیل، باالترین پرواز

 : داند جبرئیل میاست، برتر از پرواز 

 شهادت برتررین معراج عشق است                                         گهش پروازی از جبریل برتر

 (4492،ص2همان،ج)                                                                                        

باشد که در مقام و مرتبه چنان  و در واقع زبان حال آن حضرت می سروده( ع)شاعر، بیت زیر را در وصف حضرت علی 

 .بلند است که جبرئیل شهپر خود را باالی سر او به عنوان سایه بان گسترده است
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 شهپر جبریل به باالی سرستمۀ باری از نخل هدی شاخ همایون ثمرستم                            سای

 (4433،ص2همان،ج)                                                                                             

شهریار، معتقد است که بال و پر فرشته در هم و فشرده و زیر و زبر است که با این ویژگی پر و بال به سمت درگاه 

 : قدس در پرواز هستند

 همچو بال فرشته زیر و زبر                    سنبل از نسیم سحر                               ۀ طرّ

 ای موزون                                                  چون سرود فرشتگان محزون با پر افسون فسانه

 کرده گوئی فرشتگان پر، باز                                                   رو به خرگاه قدس در پرواز

 (164،ص2دیوان شهریار،ح)                                                                                       

 :تقابل جبرئیل با شیطان 4-6

مقرّب درگاه احدیّت بود که چون خداوند فرشتگان را مأمور به سجود آدم کرد وی ۀ به تصریح قرآن کریم ابلیس فرشت

به (. 64 اسراء، ،92و  94، حجر، 42اعراف، )« أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین»ت از این فرمان سرباز زد و گف

شد و مهجور و مورد لعن دایم، این ملعونی و مهجوری ابلیس، که از آیات مختلف قرآن به ۀ همین سبب، وی مردود بارگاه ال

اند و هر  لکان راه تصوف آن را امری مسلم دانستهشود، چیزی است که هم اهل شریعت و هم اکثریت سا روشنی دانسته می

تواند داشته باشد؛ اما جمعی از  کس با قرآن کریم و تفاسیر مذاهب مختلف آشنائی داشته باشد، در این هیچ تردیدی نمی

بازترین عاشق  اند و از وی به عنوان پاک ای برای او یافته بزرگان تصوف، در درون این ملعونی و مهجوری، مقام واال و برجسته

مملکت که صد و بیست وچهار هزار نبی، زخم او ۀ پاسبان حضرت و سرور مهجوران و سر قدر و خال بر جالل ازل و شحن

 (.443ص : 4914شفیعی کدکنی، ۀ انسان و خدا، ترجمۀ نیکلسون، تصوف و رابط)اند  خورده اند، یاد کرده

بلکه موضوع ما، برداشت و تصویری است   بلیس دفاع کرده اند، نیست؛اما بحث ما در این جا، پرداختن به کسانی که از ا

 .که شعرای معاصر ما از فرشته و ابلیس ارائه داده اند

همین . نام برده شده است.. .در کتب عرفانی و ادبی از شیطان، با عناوینی چون، ابلیس، دیو، اهریمن، خنّاس، ابومرّه و

دانند و شیطان را مظهر فساد و خرابی و فرمان  انی و فرمان برداری و عشق و امید میمنابع، فرشته را مظهر عمارت و آباد

 . دانند که شعرای مورد بحث ما، همین مضامین را در شعر خود یادآور شده اند نابردن و تکبّر و خودبینی می

ها، خود را در لباس فرشته بر خواهد با فریب کاری  های ابلیس را به تصویر کشیده و این که ابلیس می شهریار، تلبیس

 : انسان عرضه کند و او را بفریبد

 در لباس ملک به صد تلبیس                                             سر درون کرد و صیحه زد ابلیس

 خدا جبریلۀ کای تو را آرزو عریض و طویل                                          من فرستاد

 (411، ص2دیوان شهریار، ج)                                                                                

بهار، شکست اهریمن از فرشته را به تصویر کشیده و مسائل اجتماعی عصر خود را با چنین مضامینی به خواننده القا 

 : کرده است
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 افریشتگان قهرکنند اهریمنان را                 جز مجلس ملی نزند بیخ ستبداد                    

 (339، ص2همان، ج)                                                                                   

 مضمون آفرینی قرار دادهۀ ای دست مای باز هم خود بهار، انکار اهریمن جبرئیل را با گریز به موضوعات تاریخی و افسانه

 : است

 اهریمن هست منکر جبریل                                               گرسیوز هست دشمن رستم

 (961، 4دیوان بهار، ج)                                                                                     

 :جبرئیل و پیامبر اسالم 4-7

وحی توسط جبرئیل بر پیامبر اسالم ارائه شده است، توسط شهریار به تصویر کشیده شده بهترین تصویری که از ابالغ 

انتقال وحی به طرز روشنی ارائه ۀ برانگیز پیامبر و هم نحو است چرا که دقیقاً هم جا و مکان نزول کالم وحی و هم حالت بهت

 . بقره آمده استۀ سور 31ۀ و شرح این واقعه، در آی. شده است

 یده به غار حرّا                                                      به جمالی و جبینی غرّامصطفی د

 بام ملکوت                                                     جبرئیل است و محمد مبهوتۀ در افق جلو

 خواندش اسرار سماوات به گوش   سر فرا گوش نبی داشت سروش                                           

 باز بنمود بدو قرآن را                                                             گفت در گوش دل آویز آن را

 (332، ص 2شهریار، ج )                                                                                             

جبرئیل با پیامبر در شب معراج ۀ گر موضوعاتی که نام پیامبر و جبرئیل را باهم در ذهن متداعی می کند همرااز دی

 .از جمله این بیت  بهار که دقیقا به این موضوع اشاره دارد. مضمون آفرینی برای شعرای ما هم شده است ۀاست که دست مای

 جبریل هم عنانش و میکال هم رکاب                   بر بادپا برآمد و زی میزبان شتافت              

 (94،ص4دیوان بهار،ج)                                                                                    

 :صورة فرشت -1

موالنا در . ندشناس چراکه این فرشته را با ابزار معروفش که همان صور است می. صور، اسرافیل استۀ منظور از فرشت

 :دفتر اول از مثنوی آورده است

 همچو اسرافیل کاوازاش به فن                                                   مردگان را جان در آرد در بدن

 (441ت بی مثنوی، دفتر اول،)                                                                                        

صور شاخی است عظیم که دایره آن از . خیزند دمد و مردگان از گور بر می اسرافیل به هنگام رستخیز در صور می"

به موجب روایتی بسیار مفصل وی سه . استۀ تر است و اسرافیل لب بر آن نهاده و منتظر فرمان ال پهنای آسمان و زمین فراخ

آیند و زمین چون کشتی  ها به شتاب در حرکت در می گویند که از اثر آن کوه می "ع نفخه فز"نخستین را . دمد بار در صور می
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ای در  نام دارد که مردم و هر زنده "نفخه  صعق "دومین،  . شود افتد و جهان دگرگون می گران باری بر روی آب به گردش می

نفخه "سومین را . سپارد الموت نیز جان می ملکتا بدان جا که . ماند و جز خدا هیچ کس باقی نمی. میرند آسمان و زمین می

خیزند و به سوی موقف در صحرای  و مردگان از گور بر می. گردند ها به سوی ابدان باز می نامند که بر اثر آن جان می "بَعث

 (.44ص 4944فروزانفر، احادیث و قصص مثنوی، . )شوند محشر رانده می

، حاقه 21، ق 64، زمر 41نمل . )سط اسرافیل در روز قیامت اشاره شده استدر بسیاری ازآیات قرآن از نواختن صور تو

 (.41و 49

 : در شعر فارسی، به ویژه پیرامون صوراسرافیل، و خواص اعجاب برانگیزش، مضامین بدیع آمده است

 در آمیختنها  ها به تن دم صور بشناس و انگیختن                                                     روان

 (اسدی طوسی)                                                                                                   

 نائی روئین گوئی آن جا نفخ صور اول است                  کز یکی بانگش روان از تن رمد رنگ از صور     

 (211سنائی، دیوان،)                                    

ای به نام صوراسرافیل  با الهام از این اندیشه، مرحوم دهخدا با همکاری میرزا جهانگیر خان، در صدر مشرروطیت روزنامه

 (.421ص: 4964یاحقی، )های خفته بود  دلۀ تأسیس کرد که در واقع برانگیزند

 .تسلیم معرفی شده استۀ ن سالکی در مرتبعطار نیز ذکر او آمده است و به عنواۀ دوم مصیبت نامۀ در مقال

اما اینکه شعرای معاصر چه تصویری از اسرافیل در شعر خود ارایه داده اند،موضوعی است که با ذکر شواهدی آن را 

 :بررسی می کنیم

 : اسرافیل به عنوان خبر دهنده  1-4

داند که اسرافیل با صور خود، آن را  می رسیدن ایام پیری و پایان دوران شباب را همچون رسیدن زمان مرگ ،شهریار

 .  دارد اعالم می

 پیری چو رسد محشر دوران شباب است                             گوئی که سرافیل زند صور جوانی

 (333،ص4دیوان شهریار، ج)                                                                                  

 نمایش شاهان به نام رستاخیز                                       امید صور سرافیل رستخیز انگیزهم از 

 (143،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                      

 : دمیدن اسرافیل در صور و برخاستن مردگان از قبور خود 1-1

نواختن اسرافیل در صور و چگونگی برخاستن مردگان از قبور خود و نوع حرکت آن ها به سوی موقف  ۀشهریار، لحظ

 : محشررا به شکلی زیبا به تصویر کشیده است
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 نگر که چگونه دمیدند صور اسرافیل                           که مردگان همه برخاستند و این غوغا است     

 (    4444، ص2همان، ج)                                                                                         

                                                         

 دمد در صور اسرافیل خود هر دم دمی گلّه گلّه خفتگان خیزند و چوپان شعیب                        می

 (441،ص4ج،همان)                                                                                         

 من زندگی دیگر دادۀ در سرم صورسرافیل دمیدند و سروش                               با دل مرد

 (443،ص4همان،ج)                                                                                            

 

  :نواختن اسرافیل در صور و برخاستن شور و غوغا از هیبت او 1-9

برای بسیج عمومی مردم را ( ره)شهریار جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران را به تصویر کشانده و فرمان امام خمینی 

 .دارد جان و غوغا وا میداند که مردم را به شور و هی همانند صور اسرافیل می

 گر که استکبار چون صدّام دارد خار و خس                 ملّت اسالم هم سیل است و هم طوفانی هنوز

 شکر هلل داشتیم این گونه روحانی هنوز                          ۀ روح اللۀ صور اسرافیل بود آن صیح

 (393، ص4شهریار، ج)                                                                                              

 دمند از غیب هردو صور اسرافیل به فرمان چنین رهبر که الحق نایب مهدی است              مسلّم می

 (364،ص4، جهمان)                                                                                           

 : انکار منکرین صور اسرافیل را  1-1

دمد  او همچون صوری است که اسرافیل در آن میۀ مند است و معتقد است که شعر و گفت غرضان گله شهریار از صاحب

ر اند غرض ورزان هم شع کنند و به ندای آن بی توجه و همان طور که منکرین فرا رسیدن قیامت را انکار می.و شورانگیز است

 .  شهریار را قبول ندارند

 دوستانم ناخلف انگاشتند                                                 صالحان صاحب غرض پنداشتند

 بر لب من صور اسرافیل بود                                             در دهان بز علف انگاشتند

 (211،ص4شهریار،ج)                                                                                   
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 :ترس از نواختن اسرافیل در صور  1-0

کند که  در ضمن، گوشزد می. هنری کرده و نوعی جناس به وجود آورده است  ار، با کلمات سور و صور استفادهشهری

پس نباید خیلی به آرزوهای دنیوی دلبستگی . الم کنداسرافیل هرلحظه ممکن است در صور خود بدمد و پایان دنیا را اع

 . داشت

 آرزوی سور زدن داشت و لیکن                                  سوری نتوانست زدن هر چه که زد زورۀ 

 ای شوخ                          ترسم نزنی سور و سرافیل زند صور من هم به مزاح و متلک گفتمش

 (264، ص4دیوان شهریار، ج)                                                                                        

 :مرگ  فرشته -9

آیات . باشد که با عناوینی چون ملک الموت، جان شکر و فرشته عذاب آمده است مراد از فرشته مرگ، عزرائیل می

در منابع تفسیری و عرفانی از نقش عزرائیل در . کند ضوع را تأئید میاین مو( 4-6، نازعات 21، محمد 31نساء )صریح قرآنی 

آمد تیز در یکی ( ع)ملک الموت چون پیش سلیمان نبی "به نقل از غزالی . جان ستانی و جان گیری مواردی آورده شده است

را به سرزمین هند ببرد که نگریست، آن کس بترسید چون ملک الموت برفت، از سلیمان درخواست کرد که باد را بفرمای تا م

چون . سلیمان بفرمود تا باد وی را به هند برد. تا باشد که چون بازآید مرا نبیند و فراموش کند. از نظر ملک الموت بترسیدم

ملک الموت باز آمد، سلیمان پرسید که چرا چنان تیز در آن مرد نگریستی؟ گفت مرا فرمان بود تا یک ساعت دیگر وی را به 

، 4944فروزانفر، احادیث و قصص مثنوی، ) "وی را اینجا بدیدم عجب بماندم تا این چون خواهد بود. ان جان برگیرمهندوست

 (.446ص 

نامه این حکایت را منظوم ساخته است که مضمون حکایت این است که اگر مقدر باشد که مرگ ۀ شیخ عطار در ال

چهارم از ۀ همچنین عطار در مقال. شتابد متوجه باشد به همان جا می کسی در سرزمینی معین فرا برسد، وی بدون این که خود

 .خصوصیات عزرائیل را به رشته تحریر در آورده است "رفتن سالک فکرت پیش عزرائیل"مصیبت نامه 

 پیش عزرائیل آمد جان فشان     سالک سرکش سرگردن کشان

 وباسط الید قابض األرواح ت     فالق األصباح فی األشباح تو

 .هائی را در مورد عزرائیل و بقیه توصیفات عزرائیل تا برگشتن سالک به پیش پیر و گفتن پیر نکته

 داد شرح حال با بسیاردان     سالک آمد پیش پیر کاردان

 راه قهر و معدن مرگ و هالک     پیر گفتش هست عزرائیل پاک

 ا گذاشتنه یکی نیک و یکی بد ر        مرگ نه احمق نه بخرد را گذاشت

 (44ص: 4919مصیبت نامه، )

 : وصف مرگ و عزرائیل 9-4
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داند که بیشتر به باور عموم توجه کرده است که از مرگ تصویری  بهار، مرگ را همچون درازنائی هایل و ترسناک می

اندن معرفی میرۀ در ضمن عزرائیل را که مأمور میراندن است، با سنانی صیقل زده در دست و آماد. ترسناک در ذهن دارند

 . کند می

 

 مرگ                              و یا به سان زدوده سنان عزرائیلۀ دراز نائی هایل به رنگ جبه

 (161،ص2دیوان بهار،ج)                                                                                      

 : عزرائیل در باور عموم 9-1

وی، طبیبانی را که در شغل . ای داشته است های خود، به باور عموم توجه ویژه ی بهار، در مضمون آفرینیملک الشعرا

داند که عامل مرگ و میر هستند و که این از باورهائی است که مردم عامی از  خود حاذق و ماهر نیستند، همانند عزرائیل می

 . عزرائیل و جان ستانی او دارند

 دان تو عزرائیل اوئی ان نگوئی                                    یقین میچو دردش گوئی و درم

 طبیبانی که در بالین مایند                                           به عزرائیل داللی نمایند

 (161، ص2بهار، ج دیوان)                                                                                      

اگر چه شواهد شعری در مورد عزرائیل در دیوان شعرایمورد بحث به نسبت دیگر مالئکه کمتر است اما باز هم نظری 

ها را به  هرچند عذاب و نکبت و سایر مشقات و سختی. واحد نسبت به عزرائیل دارند و آن جان ستانی و جان گیری است

 .دهند عزرائیل نسبت می

 :و رحمترزق ة فرشت -1

این که ۀ در بار. بقره، آمده استۀ سور 31-32علت این نام گذاری در آیات . رحمت، همان میکائیل استۀ فرشت

 .رحمت است در کتب تفسیری راجع به آن آمده استۀ میکائیل فرشت

احب عذاب و دارند و معتقدند که جبرائیل، ص پندارند و میکائیل را دوست خود می یهود، جبرائیل را دشمن خود می"

کرد و  ها معتقدند که جبرئیل، باید کتاب را به ما عطا می و آن. شدّت و قتال است؛ ولی میکائیل، صاحب رحمت و برکت است

رازی، )"آن را به پیامبر اسالم داد و معتقدند که در ماجرای بیت المقدس به دست بخت النصر، جبرئیل بی تقصیر نبوده است

 (.262-264ص ، ص4ابوالفتوح، تفسیر، ج

 .در مقاله سوم از مصیبت نامه عطار شرح کامل اوصاف و وظایف میکائیل به تصویر کشیده شده است

 پیش میکائیل چون مضطری     سالک همچون موکل بر سری

 بی تو نتوان خورد هرگز ارزنی     هر مخزنیۀ ای فرماند گفت

 پیش توستحامل عرشی و کرسی          ای مفاتیح جهان در دست توست

 ای از خوان توست رزق و روزی ریزه             عمان توستۀ ابر و باران قطر
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 رعد و برق و برف و هم باران ز توست       تا ابد سرسبزی خلقان ز توست

 :و برگشتن سالک فکرت پیش پیر و مرشد

 حال خود با پیر یک یک بازگفت     سالک آمد پیش پیر و راز گفت

 لطف را و رزق را دادن نکوست     میکائیل اوستکه  پیر گفتش آن

 رسد رزق دادن تا ابد زو می     رسد هر دو عالم را مدد زو می

 بینم ممرّ جان میکائیل می      رزق را از پادشاه دادگر

 (44-42ص : 4919، مصیبت نامه)                                                                                          

مقرّب ۀ ترین فرشت در فرهنگ اسالمی و به دنبال آن در ادبیات فارسی، میکائیل بعد از جبرئیل و اسرافیل معروف»

 (.411ص: 4964یاحقی، )« .است و مورد توجه خاص شاعران و عارفان بوده استۀ درگاه ال

 : گستردگی لطف و رحمت بی پایان 1-4

این . رحمت میکائیل است که رحمت خود را شامل همه و در همه جا پهن کرده است  هطور که گفته شد فرشت همان

ایده و عقیده در مورد میکائیل هم در دین یهودیت و مسیحیت و هم در دین اسالم وجود دارد که در ادب فارسی مضامینی 

 .ها را در اشعار خود به کار برده اند ی از آنو شعرای مورد بحث ما هم به این عقیده باور دارند و مضامین. چنینی آمده است این

 در همه دنیا کشیده دامن دیبا   رحمت                                        دختر مهتابم و فرشته

 (464،ص2دیوان شهریار،ج)                                                                                 

 رحمت نسیم                                       آید از هامون و گردد کو به کو  چون یکی افرشته

 (313،ص4همان، ج)                                                                                      

  :رحمت  به دل ها ه و زاری در توجه و عنایت فرشته تأثیر نال  1-1

توان تحت تأثیر قرار داد و رحمت و شفقت او را  رحمت را با ناله و زاری میۀ بر این است که ملک و فرشتاعتقاد شاعر 

این جزو باورهای اصلی مردم است که در مورد فرشتگان وجود دارد و به شعرای ما هم سرایت . به سوی خود متوجه گردانید

 .اند کرده و مضامینی در مورد آنها آورده

 صد آینه افسون نشدی                                  دل دیوانه به فریاد و فغان باز آورد پرئی را که به

 رحمت را                                   در دل شب به یکی ناله توان باز آورد    ملک    آزمودم ملکوتی

 (413، ص4ج،دیوان شهریار)                                                                                        

 : میکائیل هم رکاب پیامبر در شب معراج 1-9
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ما این موضوع را  پیغمبر را پیش از شب معراج منشرح ساختند که شعرای سلف  کائیل، از فرشتگانی است که سینهمی

 . اندبه تصویر کشیده

 به رصدگاه صور اسرافیل                      سر برون زد ز مهد میکائیل                       

 (نظامی)                                                                                               

 بر سما  دارد چو میکائیل و چون جبریل دوست              بر زمین دارد چو صدیقّی و فاروقی خدم

 (964سنائی، ص)                                                                                          

اند بهار، هم مانند شعرای ینی این چنینی در شعر خود، آوردهو شعرای معاصر ما هم، به تبعیت از شعرای سلف، مضام

 .داند گان با پیامبر میگذشته و هم عقیده با آنان میکائیل را همراه با جبرئیل، از معراج کنند

 بر بادپا برآمد و زی میزبان شتافت                                 جبریل هم عنانش و میکال هم رکاب

 (94،ص4دیوان بهار،ج)                                                                                    

عنوان  رحمت ازعناوین مختلفی استفاده شده که بیشترین آنها،  ن بار برای فرشتهچهارگانه چندی در دیوان های  شعرای

سیاری از باند همان رحمت و ترحم و شفقت است که  و تنها کارکردی که از میکائیل به تصویر کشیده. رزق و رحمت است

 .                                             ادیان به آن اعتقاد دارند

 :گیرینتیجه 

 همانند رفت،انتظار می با توجه به دیوان های قطور و حجیم بهار و شهریار و همچنین سبک و قالب اشعار این شعرا،

سامد و تصویرهای بدیع و نابی بیافرینند که تا حدودی این انتظار برآورده شد،اما ب مقرب، شعرای سلف،از فرشتگان و مالئکه

 تگان و مالئکهاما جیزی که مهم بود طرز تلقی شعرای مورد بحث از فرش. تر کمتر بود های قبلکاربرد انها نسبت به دوره

 .شعر فارسی از انها می شد ن موجودات همان بود که در گذشتهکه دقیقا تلقی این دو شاعر از  ای. مقرب بود

ها اگر جبرئیل را با آن. دادنده میدادند که موالنا و عطار ارائجبرئیل همان تصویری را ارائه می مثال بهار و شهریار از

شعرای مورد بحث هم دقیقا به این  بردند،روح االمین در اشعار خود بکار می روح القدس، وحی، تهفرش القاب و عناوینی مانند،

هم دقیقا  عنوان ها در شعر خود اشاره کرده اند و مضمون هایی در این رابطه ساخته اند در مورد عزرائیل و میکائیل و اسرافیل

 .به همین شکل کار کرده اند

مقرب در شعر این شعرا ارائه داده شده است،مربوط به جبرئیل  ۀبیشترین تصویرآفرینی و مضمون سازی که از مالئک

 .این فرشته در قرآن کریم هم زیاد به آن  پرداخته شده است.است

ود اختصاص داده است،و باالطبع در این تحقیق هم و در متون عرفانی و ادبی هم رتبه نخست را در میان مالئکه به خ

 .بشترین کاربرد را از ان خود کرده است

 .بعد از جبرئیل،اسرافیل و بعد میکائیل و در آخر هم عزرائیل مورد تصویر سازی و مضمون آفرینی قرار گرفته اند

 .قرآن می باشد که این نشان از توجه عمیق شاعران مورد بحث به مسائل اعتقادی و بر گرفته از

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

31 
 

 منابع

 .4914 تهران، سمیر، دیوان اشعار، تقی، محمد بهار،-4

 .4914 تهران، سپهر، چاپخانه تاثیر بر نظم فارسی، سید عبدالحمید، حیرت سجادی،-2

 ،تهران فروشی اسالمیه،کتاب به تصحیح علی اکبر غفاری، بقلم میرزا ابوالحسن شعرانی، تفسیر، شیخ ابوالفتوح، رازی،-9

4934. 

 .4914 تهران، فردوسی، فرهنگ تلمیحات، سیروس، شمیسا،-4

 .4911 تهران، زرین، دیوان اشعار، محمدحسین، شهریار، -3

 .4939قم، مطبوعاتی اسماعیلیان، مدحسین، تفسیرالمیزان عربی، موسسهسیدمح طباطبایی،-6

 حسین نوری و محمد مفتح، موسسه ین؛مترجم البیان،تفسیر مجمع شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن، طبرسی،-1

 انتشارات فراهانی،

 .4919 تهران، زوار، ،تصحیح دکتر نورانی وصال مصیبت نامه، عطار نیشابوری، -4

 .4941 تهران، امیر کبیر، کامل حسین داوودی، احادیث و قصص مثنوی، ترجمه لزمان،بدیع ا فروزانفر،-3

 .4942 تهران، سخن، شفیعی کدکنی، خدا، ترجمهف و رابطه انسان با تصو رینولد، نیکلسون،-41

 .4946تهران،  فرهنگ معاصر، ،ها در ادبیات فارسیوارهنیاحقی، محمدجعفر، فرهنگ اساطیر و داستا-44

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

