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چکیده
به خصوص » فرشته شناسی«یکی از مسائل مهم الهیاتی در بسیاري از ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی، 

و در آن پـردازد یمـ » رفائیـل «است. این پژوهش به یکی از فرشتگان به نـام  » فرشتگان مقرّب«شناخت 
شـود یمـ بررسی . همچنینشودیماهمیت و وظایف او در سه دین یهودیت، مسیحیت و اسالم مقایسه 

است یا نه. نتیجه آن که رفائیل در برخـی از روایـات مسـیحی و یهـودي     » اسرافیل«که آیا رفائیل همان 
ي مقرّب دانسته شده و نقش او نیز در این دو دین بسیار نزدیک به هم است. اما در اسالم رفائیل افرشته

ت و مسیحیت تا حدود زیادي متفاوت است. چنین اهمیتی ندارد و نقش او نیز با نقش رفائیل در یهودی
دلیل قاطعی نداریم که اسرافیل در اسالم همان رفائیل باشد.

رفائیل، اسرافیل، سرافیم، فرشتۀ مقرّب، یهودیت، مسیحیت، اسالم.:هاواژهکلید
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مقدمه

ن یکی از مسائل مهم الهیات در ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت، اسالم) و برخی از ادیـا 
خدا، محافظان انسـان و  آورانامیپغیر ابراهیمی مانند دین هندویی، شناخت فرشتگان به عنوان 

.Wikipedia("Angel", in(شودیمنامیده 1کارگزاران خداست که فرشته شناسی
). در 648ي بسیار دربارة وظایف فرشتگان آمده اسـت (هـاکس،   هاداستانکتاب مقدسدر 

مسائل دینی شمرده شده، چنان که در قرآن کریم ایمان نیترمهمرشتگان از اسالم نیز ایمان به ف
ي آسمانی و پیامبران دانسـته شـده اسـت (بقـره:     هاکتاببه فرشتگان در ردیف ایمان به خدا و 

285.(
» رفائیـل «در این پژوهش دربارة یکی از فرشتگان معروف در یهودیت و مسیحیت بـه نـام   

ي از روایـات یهـودي و   اپـاره م کمتر شناخته شده است. رفائیل در که در اسالمییگویمسخن 
ي مقرّب دانسته شده است. در این مقاله بررسی خواهیم کرد که آیا این فرشـته  افرشتهمسیحی 

و نقش او در سه دین چه نکات مشـترك  نهدر اسالم نیز به اندازة دو دین دیگر اهمیت دارد یا 
اسـت کـه   » اسـرافیل «که آیا این فرشته همـان  میکنیمن بررسی یی دارد. همچنیهاتفاوتو چه 

یکی از فرشتگان مقرّب در اسالم است یا نه.
ي مقـرّب دانسـته   افرشـته که گفته شد ـ رفائیل در یهودیـت و مسـیحیت   از آنجا که ـ چنان 

بپردازیم و سپس نقش ایـن فرشـته را در  » فرشتگان مقرّب«شده، سزاوار است ابتدا به موضوع 
سه دین یک به یک بررسی و آنگاه مقایسه کنیم.

فرشتگان مقرّب در ادیان ابراهیمی
. فرشـتگان مقـرّب   شودیم(ملک مقرّب) به فرشتگان رتبۀ باال گفته 2»فرشتۀ مقرّب«عبارت 

. یهودیـان و بیشـتر   شـوند یمـ از جمله یهودیت، مسیحیت و اسالم یافته هاسنّتدر تعدادي از 
کتـاب  . شناسـند یمـ را به عنوان فرشتگان مقرّب به رسمیت 4»جبرئیل«و 3»یلمیکائ«مسیحیان، 

ــت ــام 5طوبی ــل«، ن ــر 1»رفائی ــرا ذک ــدیم ــرّب  کن ــز فرشــتۀ مق ــه برخــی او را نی ــک ــدیم دانن

1 - angelology.
2 - archangel.
3 - Michael.
4 - Gabriel.
5 - the Book of Tobit.
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("Archangel", in Wikipedia). از: جبرئیــل، انــدعبــارتفرشــتگان مقــرّب در اســالم

؛ ابـن ابـی الحدیـد،    260؛ راونـدي،  225(صـدوق،  میکائیل، اسرافیل و عزرائیل یا ملک الموت
). از نظر بیشتر دانشمندان یهـودي، مقـام میکائیـل از جبرئیـل بـاالتر      1/221؛ ابن عساکر، 1/94

Ginzberg, vol)است  5, p.71)    ا نظر بیشتر دانشمندان مسلمان عکس ایـن نظـر اسـتام ،
).138/ 3(مناوي، 

بسـته بـه   هاآنکه نام اند کردهشتۀ مقرّب را تعیین روایاتی دیگر گروهی متشکّل از هفت فر
؛ براي نـام هفـت فرشـتۀ مقـرّب در     (Wikipedia, ibidاستمنبع روایت، متفاوت ذکر شده 
Seven Archangels", in"روایات ادیـان گونـاگون، ر.ك:    Wikipedia  ي انمونـه ؛ بـراي

)12/440امی، اسالمی از به رسمیت شناختن هفت فرشتۀ مقرّب، ر.ك: صالحی ش
,"Archangel")گرفته شده اسـت،   archangelosاز واژة یونانی Archangelواژة 

in Wikipedia).

رفائیل در یهودیت
اسـت)  کتـاب مقـدس  قسـمت  نیتـر میقد(که توراتفرشتگان ذکر شده در اسفار خمسۀ

ي خـاص فرشـتگان   هاگفته است همۀ نام2بدون نام هستند. ربی شیمعون بن القیش اهل طبریه
و مفسران امروزي نیـز بـه پـذیرش ایـن دیـدگاه متمایـل هسـتند        گردندیمبه یهودیان بابل بر 

("Raphael", in Wikipedia) هاي خاص فرشتگان را باید در ادبیـات پـس از   بنابراین نام؛
هـا و ادبیـات   میـدراش «دورة تبعید بابلی جستجو کـرد. اینـک ایـن جسـتجو را در دو محـور      

:میریگیمپی » متون آپوکریفا و سوداپیگرافا«و » امیحاخ
ها و ادبیات حاخامیمیدراشـآ

در مورد اعتراض فرشـتگان بـه ارادة   4ي یهودهاافسانهدر کتاب خود 3ربی لوئیس گینزبرگ

ب «به زودي در مورد این کتاب سخن خواهیم گفت. چون اصل عبري نـام ایـن کتـاب بـا کلمـۀ عربـی        هـم  » طیـ
نوشته شود.» ط«با حرف » طوبیاس«خانواده است، بهتر است این کلمه و همچنین 

1 - Raphael.
ذکر شده و این » رفائیل«، اما چون در منابع اسالمی به صورت شودیمتلفّظ » رافائل«اي اروپایی این کلمه در زبانه

است آن را با تلفّظ اخیر آوردیم.ترهماهنگتلفّظ با آهنگ زبان فارسی 
2 - Shimon ben Lakish of Tiberias.
3 - Louis Ginzberg.

را بـه صـورت متنـی بلنـد و     هـا آنن یهودي است کـه گینزبـرگ   اي از صدها متعصارهیهوديهاافسانهـ کتاب 4
، بـه همـین   انـد بودهداستان گونه خالصه کرده است. در داستان مورد بحث، منابع اصلی گینزبرگ عمدتاً میدراشی 



95شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسالمی122
نتـایج مهلکـی   هـا آناعتـراض بسـیاري از فرشـتگان بـراي     «نویسد: یمخداوند براي خلق آدم 

د فرشتگان تحت فرمان میکائیـل را احضـار کـرد و نظـر آنـان را در مـورد       داشت. وقتی خداون
خداونـد  1»انسان چیست که او را به یـاد آوري؟... «با استهزاء گفتند:هاآنخلقت انسان پرسید، 

آتشی کـه از انگشـت   باو همۀ آن فرشتگان به جز رئیسشان (انگشت کوچک خود را دراز کرد
و تنها ت شوم بر سر فرشتگان تحت رهبري جبرئیل نیز آمدخارج شد) سوختند. همین سرنوش

2»البیـل «خود جبرئیل نجات یافت. سومین گروهی که مورد مشورت قرار گرفتند تحت فرمان 

اي را کـه بـر سـر فرشـتگانی کـه بـا آفـرینش آدم        هشدار داد شما بدبختیهاآنبودند. البیل به 
نکنیم، مبادا به همان مجازات دچار شـویم. چـون   مخالفت کردند دیدید. بیایید ما آن طور عمل 

بنابراین به صالح ماست که تسـلیم  ؛ خدا در نهایت از آنچه نقشه کشیده خودداري نخواهد کرد
اي خداي جهان، فکـري کـه در   «خواست او شویم. به خاطر همین هشدار، آن فرشتگان گفتند: 

اما در مورد ما، ما ؛ وود خلق کناي خوب است. او را مطابق خواست خمورد خلق انسان کرده
. در آن »و همۀ اسرار خود را بر او آشـکار خـواهیم کـرد   خدمتکار و کمک کار او خواهیم بود

، زیرا فرشتگان تحـت فرمـان   »نجات دهنده«تغییر داد، یعنی »رافائل«به هنگام خدا نام البیل را 
اي و او فرشـته منصوب شد»رمانفرشتۀ د«او با نصیحت حکیمانۀ او نجات یافتند. او به سمت 

»دارداست که نمونۀ تمام داروهاي زمینی را در صندوقچۀ خود
)Ginzberg,vol 1,pp. ibid, vol.؛ ر.ك: منابع اصلی در:53-54 5, pp.70-71(.

به ָרָפא، گینزبرگ معتقد است این نام در اصل وضع خود از »رفائیل«در مورد اشتقاق واژة 
مشتق نشده، بلکه ممکن است شباهت آن با ایـن واژه باعـث شـده باشـد کـه      » شفا داد«معناي 
بعداً براي توضیح نام او ایجاد شـود. بـه اعتقـاد گینزبـرگ رفائیـل از      » فرشتـه درمانگر«داستان 
Enoch-61در ) 3(به معناي اشباحרפאים کـه در آن رفائیـل فرمـانرواي    مشـتق شـده  22:1
خداي 5ی بابل، نرگالشناساسطورهنویسد چون در یم» البیل«است. او در مورد اشتقاق 4دوزخ

آمـد (بسـیاري از منـابع مـورد اسـتفادة او تـاکنون چـاپ        » میدراشها و ادبیات حاخـامی «خاطر داستان ذیل عنوان 
کتاب مقـدس شیوة خاصی از تفسیر » میدراش«و به همین دلیل در دسترس نویسندة مقالۀ حاضر نیستند). داننشده

.رندیگیمدر ردة میدراش قرار کتاب مقدسدر میان یهود است و بسیاري از تفاسیر 
.84:ریمزاماز یاقتباس-1

2 - Labbiel.
3 - shades.

(منظور ارواح مردگان است).
4 - the prince of Hades.
5 - Nergal.
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به אלو» شیر«به معناي לביاز לביאלیوان درنده) است، ممکن است حبه شکل شیر (1دوزخ

ؤَة «بـا واژة عربـی   לבי. بدون تردید واژة عبـري  (ibid)گرفته شده باشد » خدا«معناي  بـه  » لَبـ
است.خانوادههملبأ) (ابن منظور، مادة » ماده شیر«معناي 
آپوکریفا و سوداپیگرافاـب

را بـر عهـده   » طوبیت«پسر 4»طوبیاس«، رفائیل نقش هدایت 3طوبیت2در کتاب آپوکریفایی
دارد. داستان کتاب از این قرار است:

مردي درستکار به نام طوبیت که در جریان تبعید یهودیان بـه آشـور در نینـوا سـاکن شـده      
خیر (دفن یک یهودي بـر خـالف میـل پادشـاه آشـور) در فضـاي بـاز        است پس از یک عمل 

که از افتدیمو به روزي شودیمي در چشمانش نابینا اپرندهو به خاطر ریختن فضلۀ خوابدیم
5. در همین زمان، دختر جـوانی بـه نـام سـارا    )2:3Tobit-(3:6کندیمخداوند آرزوي مرگ 

، زیـرا هـر   کنـد یمآرزوي مرگ 6»ماد«زمین دوردست (که دختر برادر طوبیت است) نیز در سر
. کشـد یمـ آن مرد را در شب عروسی قبـل از زفـاف   7»دیو شهوت«، کندیممردي با او ازدواج 

ibid)سارا به این ترتیب هفت شوهر را از دست داده است  . خداوند رفائیل فرشـته  (3:7-13
ibid)سـارا را از دیـو آزاد سـازد    تا طوبیت را شفا دهـد و فرستدیمرا به صورت یک انسان 

1 - the nether-world.
اخـتالف نظـر اسـت،    تـاب مقـدس  کاز یبه عنوان بخشهاآنت یه در رسمکییهاکتاباز اندعبارتفا یرکآپو-2

ـ تـاب مقـدس  کاز یرا جزئهاکتابن یثر اکاهاکیکاتول. کتاب سیراخو کتاب حکمت سلیمانمانند  داننـد، در  یم
يهـا نوشـته «از ياگرافا دسـته یشـمارند. سـوداپ  یرا داخل در آن نمـ هاکتابن یاهاپروتستانان و یهودیه کیحال

ـ . اکتاب دوم حنـوخ شوند، مانند یده نمیدتاب مقدسکيهااز نسخهیکچ یه در هکهستند » مقدس هـا کتـاب ن ی
شـوند و  یث (ع) و ... نسبت داده میش(ع)،یم (ع)، موسیمانند ابراهتاب مقدسکبزرگ يهاتیشخصمعموالً به 

ه نسـبت دادن  کـ دهـد  یقات مدرن نشان مـ یهستند. اما تحقيااشفهکو میانیاطالعات وحيه حاوکشود یادعا م
ن اسـت  یز همـ ین) نیدروغيهاگرافا (= نوشتهیبه سوداپهاآنۀ یو وجه تسمور نادرست استکامبران مذیبه پهاآن
).59ـ63، كلوفمار.ك:(ر

که به احتمال قوي در قرن دوم پیش از میالد نوشته شده، جزو ادبیات یهودي است اما هرگز در کتاب طوبیت-3
به رسمیت شـناخته نشـده اسـت. حـوادث داسـتان      (canonic)به عنوان کتاب قانونی نَخ)کتاب مقدس عبري (تَ

Book of Tobit", in")افتدیمکتاب در قرن هشتم قبل از میالد اتّفاق  Wikipedia; "Tobit, Book of",
in the Jewish Encyclopedia)

قانونی يهاکتاباز عهد عتیق: ییهاکتابکتاب طوبیت توسط پیروز سیار از زبان فرانسوي ترجمه و در مجموعۀ 
رده است.اما نویسندة مقالۀ حاضر از متن انگلیسی استفاده ک؛ ) منتشر شده است1390(تهران، نشر نی، ثانی 

4 -Tobias.
5 - Sarah.
6 - Media.

(کشور باستانی ماد در شمال غربی ایران کنونی).
7 - demon of lust.
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. طوبیاس پسر طوبیت، براي بازیافتن پولی که در زمانی پـدرش در مـاد بـه امانـت     (3:16-17

خویشـاوند طوبیـت معرّفـی    1»عزاریـا «و رفائیل که خود را کندیمنهاده بوده به آن کشور سفر 
ibid)شودیمبه صورت مردي با او هم سفر کندیم راه یک ماهی غول آسـا  . در (4:1-5:12

و کبد، قلب و کیسۀ صفرایش را براي مصارف کشندیماو را هاآن. شودیمورحملهبه طوبیت 
ibid)آورندیمدارویی بیرون  ، عزاریـا (رفائیـل) بـه طوبیـاس     رسـند یم. وقتی به ماد (6:2-8

کبـد و قلـب   دهـد یمبا دختر عمویش سارا ازدواج کند. رفائیل به طوبیاس یاد کندیمپیشنهاد 
. دیو شهوت بـه مصـر فـرار    دهدیمرا فرار » دیو شهوت«و دود حاصل از آن ماهی را بسوزاند

ibid)کندیمو رفائیل او را تعقیب کرده در آنجا در بند کندیم پول هاآن. سپس (6:10-8:3
با استفاده از کیسۀ . در آنجا رفائیلگردندیمو با عروس به نینوا باز ابندییمپدر طوبیاس را باز 

مـن  : «کنـد یمـ . سپس رفائیل خود را معرّفـی  دهدیمصفراي ماهی، کوري پدر طوبیاس را شفا 
»شـوند یمـ رفائیل هستم، یکی از هفت فرشتۀ مقدسی که ... به حضور جالل خداي یگانه وارد 

ibid)کندیمو به آسمان پرواز  9:1-12:21).
، رفائیـل  3کتاب اول حنوخمشهور به 2مکاشفۀ حنوخدر نسخۀ حبشی کتاب سوداپیگرافایی 

(از سردستگان فرشتگانی کـه از آسـمان بـه زمـین     4که عزازیلابدییماز جانب خدا مأموریت 
ي احفـره در 5آمده و در آستانۀ ظهور نوح سر به طغیان نهاده بودند) را در بیابانی به نام دودائیل

1Enoch)بپوشاند هاصخرهو دهانۀ حفره را با در بند کند 10:4-5).
ـ او «آمده: کتاب اول حنوخهمچنین (بر اساس ترجمۀ انگلیسی متداول) در  نامهـاي  هـا نی

بـر  )موکّلکـه( : اوریئیل، یکی از فرشتگان مقدسکنندیم6فرشتگان مقدسی هستند که دیدبانی
8»رواح مردم است...) بر اموکّلکه (است. رفائیل، یکی از فرشتگان مقدس7جهان و تارتاروس

1 - Azariah.
2 - Ethiopic Apocalypse of Enoch.
3 - 1Enoch.
4 - Azazel.
5 - Dudael.
6 - watch.
7 - Tartarus.

(نام دوزخ در اساطیر یونان).
سی چنین است:جملۀ انگلی-8

Uriel, one of the holy angels, who is over the world and over Tartarus. Raphael, one
of the holy angels who is over the spirits of men.
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(1Enoch که مجموعـاً هفـت فرشـته    آوردیم. سپس نام پنج فرشتۀ مقرّب دیگر را (20:1-3

.شوندیم
به اعتقاد گینزبرگ، نسبت دادن نگهبانی تارتاروس به اوریئیل ناشی از اشتباه در ترجمـه (از  

1Enochحبشی به انگلیسی) است و جملۀ ذکر شده در انتهاي  وسـته بـه جملـۀ    باید پی20:2
1Enochبعدي یعنی  اوریئیل، یکی از «معنی شود. پس معنی درست چنین خواهد بود: 20:3

فرشتگان مقدس، که موکّل بر جهان است. و موکّل بـر تارتـاروس، رفائیـل اسـت کـه یکـی از       
زیـرا نگهبـانی ارواح بـا نگهبـانی دوزخ     ». فرشتگان مقدس است و موکّل بر ارواح مردم اسـت 

Ginzberg, vol)ب است متناس 5, p.71).
هـاي  و زخـم هـا يماریب، رفائیل فرشتۀ موکّل بر همۀ کتاب اول حنوخدر موضع دیگري از 

1Enoch)شودیممعرّفی آدمیبن 40:9).
از مـرگ آدم) بـه میکائیـل،    پسو خدا («آمده است: 1وحی موسیدر کتاب سوداپیگرافایی 

بپوشانید و روغن زیتون خوشـبو آورده  هاجامهدن آدم را با ب«جبرئیل، اوریئیل و رفائیل گفت: 
Revelation of Moses)»بر او بریزید 570:1,2).

عناصـر مشـترك   هاکتابگفت در این توانیمي یهودي، هاکتابدر جمع بندي محتویات 
ـ2نجـات دهنـدگی فرشـتگان (ادبیـات میدراشـی)،      ـ1: شـود یمـ زیر دربارة رفائیل دیـده  

ـ3)، کتاب اول حنـوخ و طوبیت(ادبیات میدراشی،هاانسانهاي و زخمهايماریبنگري درما
یکـی از  ـ4)، کتاب اول حنوخو طوبیتکردن یک دیو یا شیطان در سرزمینی دوردست (دربند

موکّـل بـر   ـ5) فرشتۀ مقرّب خـدا،  کتاب اول حنوخو طوبیت) یا هفت (وحی موسیچهار (
ه   وحی موسـی شرکت در تکفین آدم (ـ6) و کتاب اول حنوخدم (دوزخ یا ارواح مر بـا توجـ .(

) 4) و (3)، (2عناصـر فـوق عناصـر (   نیترمهمي مشترك در بیان یک اندیشه، هاکتاببه تعداد 
هستند.

رفائیل در مسیحیت
؛ 9-26: 1(لوقا، اندشدهاز فرشتگان مقرّب تنها جبرئیل و میکائیل به نام ذکر عهد جدیددر 

).9رسالۀ یهودا، 

1 - Revelation of Moses.
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» بیـت حسـدا  «که نزدیک حوضی در کندیمانجیل یوحنا داستان گروهی از بیماران را نقل 

و شـد یمـ منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشتۀ خداوند به استخر داخـل  
از شـد یمـ و اولّین بیماري که بعد از حرکت آب به استخر داخل آوردیمآب را به حرکت در 

). هر چند نام ایـن فرشـته در فقـرات    1-4: 5(انجیل یوحنا، افتییمهر مرضی که داشت شفا 
مذکور نیامده، به خاطر نقش شفا دهندگی رفائیل، این فرشتۀ خـاص معمـوالً بـا رفائیـل یکـی      

Raphael", in")شودیمدانسته  Wikipedia).
من رفائیل هستم، یکی «ذکر شد ترشیپکه کتاب طوبیتعبارت رفائیل در معرّفی خود در

,Tobit)» شـوند یماز هفت فرشتۀ مقدسی که ... به حضور جالل خداي یگانه وارد  12:15) .
ا  هاآن، کتاب مکاشفۀ یوحناي رسول به عهد جدیدیادآور فرشتگانی است که در  اشاره شده امـ

کـه بـه ایشـان    انـد تادهسـ یاو دیدم هفت فرشته را که در حضور خداوند «ذکر نشده: هاآناسم 
).2: 8(مکاشفۀ یوحناي رسول، » هفت کرنا داده شد

ا در متـون آپوکریفـا و       عهد جدیدبنابراین در  نام رفائیل به صراحت ذکـر نشـده اسـت. امـ
نام او را به فراوانی یافت.توانیمسوداپیگرافا 

رفائیل در آپوکریفا و سوداپیگرافاي مسیحی
ي اشـه یرپـیش از مـیالد مسـیح نگاشـته شـده و      احتمـاالً طوبیتکتاب چنان که گفته شد، 

، اما مسیحیان ارتودکس و کاتولیک آن دانندینمتَنَخآن را جزئی ازهايهودیهودي دارد. خود ی
ا  داننـد ینماین کتاب را قانونی هاپروتستان. شناسندیمرا به عنوان کتاب قانونی به رسمیت  امـ ،

کـه هرچنـد مقـدس نیسـتند، بـراي مطالعـه مفیدنـد        دانستیمیی هاابکتلوتر آن را در زمرة 
داننـد یمـ 1ي قـانونی ثانویـه  هاکتابرا از کتاب طوبیت). در مجموع، مسیحیان 62(لوفمارك، 

("Raphael", in Wikipedia) براي مسیحیان نیز مهم اسـت و ایـن   کتاب طوبیتبنابراین ؛
.شودیممسیحیان گذاشته است معلوم اهمیت از تأثیري که این کتاب بر زندگی

به خاطر کارهایی که رفائیل مطابق کتاب مذکور انجام داده است (مانند شـفا دادن طوبیـت،   
دست اندرکاران 2اورا قدیس حامیهاکیکاتولهمراهی طوبیاس در سفر و رساندن سارا به او)، 

1 - deuterocanonical.
2 - patron saint.
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که طبقـات فـوق یـا    دانندیممسافران و 1طبابت (مانند پزشکان، پرستاران و ...)، دلّاالن ازدواج

.(ibid)به او متوسل شوند توانندیمنیاز دارند هاآنکسانی که به خدمات 
بر فراز ماهی بزرگی کـه شـکار کـرده و از    هامدالهمچنین گاهی از اوقات رفائیل بر روي 

کتـاب  ا در که اشاره به داستان شکار ماهی غول آس(ibid)شود یمطنابی آویخته است مجسم 
است.طوبیت

، عیسی (پس از مصلوب شدن و رسـتاخیز خـود)   2رسالۀ حواریونمطابق کتاب آپوکریفایی 
) فرشـتگان بـا   ریسـا و از کنـار فرشـتگان مقـرّب و (   من در آسمان بودم: «دیگویمبه حواریون 

رشـتگان  بودم... اینک فرمانده فهاآنگذشتم. مثل این بود که گویی من یکی از 3شانیهاصورت
Epistle of)» و جبرئیل و اوریئیل و رفائیل در پی من تا آسمان پـنجم آمدنـد...  میکائیل بود

the Apostles, 13).
، در کتاب مذکور تعداد فرشتگان مقرّب چهار تا دانسته شده است.شودیمکه دیده چنان

اسیر شده اسـرار را  ، شیطان که در دستان بارتولومیو4انجیل بارتولومیودر کتاب آپوکریفایی 
ي بـودم کـه خلـق شـدم...، میکائیـل دومـین،       افرشتهمن نخستین : «کندیمبراي او چنین فاش 

) ســایر ســپسششــمین و (5جبرئیــل ســومین، اوریئیــل چهــارمین، رفائیــل پنجمــین، ناتانائیــل
مـرا بـا  هـا آنو خداونـد هسـتند  7یـا متصـدیان مجـازات   6فرشتگان... زیـرا اینـان چوبـداران   

.),28Gospel of Bartholomew-(829»کوبندیمعصاهایشان در هم 
یی هـا تفـاوت در جزئیات توصـیف فرشـتگان بـا هـم     انجیل بارتولومیوي مختلف هانسخه

که فرشتگان مقرّب شش یا هفت تا هستند. رتبۀ رفائیـل در  اندمتّفقدارند، اما همه در این نکته 
.کندیمآفرینش، بسته به نسخه فرق 
که با هفت فرشتۀ قبل جمعـاً  دیآیمسخن به میان 9فرشتۀ انتقام12در این انجیل سپس از 

) است.30فرشتۀ موکّل بر دوزخ در قرآن (مدثر: 19که یادآور شوندیمفرشته 19

1 - matchmakers.
2- Epistle of the Apostles.
3 - their likeness.
4 - Gospel of Bartholomew.
5 - Nathanael.
6 - rod-bearer.
7 - lictors.

).27:(محمد» فَکیفَ إِذَا تَوَفَّتْھُمُ الْمَلَائکةُ یضْرِبُونَ وُجُوھَھُمْ وَ أَدْبَارَھُم«مقایسه کنید با آیۀ-8
9 - vengeance.
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تغییـر  » تصـدي عـذاب  «بـه  » شفا دهنـدگی «در کتاب فوق نقش رفائیل از مینیبیمکه چنان

.ابدییم
(که در این کتاب یکی از 2آمده است که اسدراس1وحی اسدراسیگرافایی در کتاب سوداپ

پیامبران خدا معرّفی شده است) از خداوند به التماس خواست که اسـرار خـود را بـه او نشـان     
کـه اسـدراس   هفته روزه بگیرد. پـس از ایـن  70دهد. میکائیل (از جانب خدا) به او دستور داد 

آمـد و بـه مـن    )فرشـتگان (3آنگاه رفائیل فرمانده فوج«ظاهر شد: روزه را گرفت، رفائیل بر او 
و مـن رازهـاي   هفته روزه گـرفتم 60و من دگرباره داد4عصایی از چوب استیراك)اسدراس(

,The Revelation of Esdras)» خداوند و فرشتگانش را دیدم . در جاي دیگـري  (1:1-3
اي اسدراس، آیا نام فرشتگان را در «گفت: )اسدراس(سپس خداوند به من«از این کتاب آمده: 

، 8، آرفوجیتونـوس 7، عـاقر 6دانی؟ میکائیل، جبرئیل، اوریئیل، رفائیل، گبوثلـون می5انتهاي جهان
ibid) .»10و زبولیون9ببوروس 3:7)

چهار یا هفت نیست، بلکه نُـه  هاستآندر روایت فوق تعداد فرشتگانی که رفائیل در میان 
هاي فرشتگان روایات دیگر در مورد تعداد فرشتگان مقرّب مطابقت ندارد. نامفرشته است که با

هاي یونانی هسـتند کـه تـأثیر فرهنـگ هلنیسـتی را نشـان       نیز برخی عبري و برخی شبیه به نام
) اسـت. همچنـین ایـن نـام یـادآور      18در قـرآن (علـق:   » زبانیـۀ «یادآور » زبولیون«. نام دهدیم
) است.3:1، خروج کتاب مقدسیعقوب (گانهدوازدهیکی از پسران» زبولون«

عناصر مشترك زیـر  هاکتابگفت در این توانیمي مسیحی، هاکتاببندي مطالب در جمع
)، طوبیـت {بر اساس یک تفسیر} وعهد جدیدشفاي بیماران (ـ1: شودیمدربارة رفائیل دیده 

1 -The Revelation of Esdras.
اشتباه نشود).2Esdrasو1Esdrasآپوکریفاییيهاکتاب(با

). برخی نیـز او را همـان   610برخی معتقدند اسدراس یا ازدراس نام یونانی عزرا کاهن مشهور است (هاکس، -2
).110(جفري، دانندیمادریس 

3 - the commander of the host.
4 - storax.

است).دارصمغ(نام گیاهی 
).17:(حاقّه» و الملَک علَی أرجائها و یحملُ عرش ربک فَوقَهم یومئذ ثَمانیۀ«ه کنید با آیۀ مقایس-5

6 - Gabuthelon.
7 - Aker.
8 - Arphugitonos.
9 - Beburos.
10 - Zebuleon.
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انجیـل {بـر اسـاس یـک تفسـیر} و    عهد جدیـد ) یا هفت (رسالۀ حواریونیکی از چهار (ـ2

ـ4)، طوبیـت حمایت از مسـافران ( ـ3) فرشتۀ مقرّب خدا، وحی اسدراس) یا نُه (بارتولومیو
یکـی از متصـدیان مجـازات و انتقـام     ـ5)، طوبیـت حمایت از افراد مجرّد و طالـب ازدواج ( 

ـ7)، ی اسـدراس وحـ فرمانده فوجی از فرشـتگان ( ـ6)، انجیل بارتولومیومجرمان و شیطان (
یکی از فرشتگان موکّل بـر اطـراف و جوانـب جهـان     ـ9) و وحی اسدراسهدایتگر پیامبران (

عناصـر  نیتـر مهـم ي مشترك در بیان یک اندیشـه،  هاکتاب). با توجه به تعداد وحی اسدراس(
) هستند.2) و (1فوق عناصر (

تأثیر رفائیل بر جغرافیاي مسیحیت
هاي جغرافیایی در جهان کاتولیک گذاشته است. در این مورد ی بر نامنام رفائیل تأثیر روشن

(کانـادا)،  2در فرانسـه و سـن رافائـل در کبِـک    1هاي زیر اشاره کرد: سن رافائـل به نامتوانیم
، شیلی، مکزیک، ترینیداد و 4در آرژانتین، بولیوي، کلمبیا، کاستاریکا3شهرهایی با نام سن رافائل

دیـده  6یلیپین و ونزوئال. در ایاالت متحدة امریکا شهرهایی بـا نـام سـن رافائـل    ، پرو، ف5توباگو
را تصرّف کرده است: سـن رافائـل   هاآنو آمریکا اندداشتهبه مکزیک تعلّق ترشیپکه شودیم

، جـایی  8و یوتـا 7یی با همین نام قرار دارد)، در نیومکزیکوهاکوهدر کالیفرنیا (که در کنار رشته 
در ایالت 9فصلی سن رافائل در بیابانی با همین نام جریان دارد. کلیساي جامع مدیسونکه رود 

Wikipedia("Raphael", in.11(نیز سنت رافائل نام دارد 10ویسکونزین

1 - Saint Raphaël.
2 - Quebec.
3 - San Raphael.
4 - Costa Rica.
5 - Trinidad and Tobago.
6 - San Raphael.
7 - New Mexico.
8 - Utah.
9 - Madison.
10 - Wisconsin.

ـ در مسافرتی که نگارندة مقالۀ حاضر به شهر کوردوبا در اسپانیا داشت، دریافت که رافائل فرشـتۀ حـامی ایـن    11
در کوردوبـا وجـود دارد کـه    نام دارند. همچنین کلیسایی به همین نام» رافائل«شهر است و بسیاري از پسران شهر 

اهالی بنا بر توصیۀ خود این فرشته به یک کشیش (در یک الهام) ساخته شده است.به اعتقاد
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رفائیل در مراسم دینی مسیحیت

تقـویم عمـومی   م. در 1921رفائیل، بـراي نخسـتین بـار در سـال     داشتیگرامروز جشن 
تقـویم کاتولیـک رومـی    م. در 1969اکتبـر گنجانـده شـد. در اصـالحات سـال      24در 1رومی

رفائیـل همـراه بـا دو فرشـتۀ دیگـر      داشتیگرامسپتامبر منتقل شد تا 29، این روز به 2قدیسان
روز «ســپتامبر را بــه عنــوان 29(جبرئیــل و میکائیــل) برگــزار شــود. کلیســاي انگلســتان نیــز  

هنوز هم بر 3ي سنّتیهاکیکاتولپذیرفته است. برخی از » تگانمیکائیل و همۀ فرشداشتیگرام
(ibid) .کنندیمم. عمل 1969-1921در میان سالهاي تقویم عمومی رومیاساس 

رفائیل در اسالم
نقش رفائیل در اسالم با دو دین دیگر ابراهیمی تا حدود زیادي متفاوت است. او در اسالم 

شـود. نـام رفائیـل در متـون     ینمـ ی طالبـان ازدواج و ... ظـاهر   به عنوان فرشتۀ شفا دهنده، حام
اسالمی به مراتب کمتر از نام فرشتگان بزرگ دیگر (جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل) ذکـر  

شود: در داستان ذوالقرنین به عنوان فرشتۀ راهنماي یم. او عمدتاً در دو داستان ظاهر استشده 
؛ ابـن حجـر،   17/347؛ ابـن عسـاکر،   46/ 11؛ قرطبـی،  343/ 2؛ عیاشـی،  12/200او (مجلسی، 

) و در داسـتان فرشـتگانی کـه مهمـان     173؛ جزائـري،  2/127، البدایۀ و النهایۀ؛ ابن کثیر، 2/25
که در این داسـتان در کنـار سـه فرشـتۀ بـزرگ دیگـر (جبرئیـل، میکائیـل و         ابراهیم (ع) شدند

؛ طباطبـایی،  338/ 3، الـدر المنثـور  ؛ همـو،  2/470، االتقـان (سـیوطی،  4شوداسرافیل) ظاهر می
). ذکر اسرافیل و رفائیـل بـه   6/290؛ آلوسی، 2/468، تفسیر؛ ابن کثیر،17/44؛ قرطبی، 10/347

اي کـه ارواح  طور متمایز در این داستان قابل توجه است. نام رفائیل گاهی هم به عنوان فرشـته 
).1/687، دارد آمده (مناويخود نگه می5را در خزانۀ

، 12/200ي گوناگونی مانند روفائیل (مجلسـی،  هاصورتدر متون اسالمی نام این فرشته به 
؛ 200/ 12)، رقائیـل (مجلسـی،   17/347ثعلبی)؛ زیافیل (ابن عسـاکر،  العرائس پاورقی به نقل از 

ر، ؛ ابـن کثیـ  11/46)، رباقیل (قرطبـی،  4/245، الدر المنثور)، زرافیل (سیوطی، 8/157مشهدي، 

1 - the General Roman Calendar.
2 - the Roman Catholic Calendar of Saints.
3 - traditionalist Catholics.

ین شکل آمده که سه (و نه چهار) مهمان نزد ابـراهیم آمدنـد. در   این داستان بد2:18، پیدایش کتاب مقدسدر -4
).10/347: طباطبایی، ر.كسخن از سه مهمان آمده است (برخی از روایات اسالمی نیز

سه شود.یل مقایدر داستان الب» صندوقچه«با -5
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) و 127دارقطنی)؛ رناقیل (ابن کثیـر، همـان،   األخبار ، پاورقی به نقل از2/125، البدایۀ و النهایۀ

تصحیف و همین اختالف نمایانگر ناآشنا بـودن ایـن نـام    هاآنکه همۀ ي دیگر آمدههاصورت
بـاط  در متون اسالمی مؤید ارت» روفائیل«براي نویسندگان مسلمان است. ذکر این نام به صورت 

1) است.523یام، حبه معناي پزشک (ر.ك: רֵֹפאاین نام با واژة 

توان موارد مشابهی براي داستان اعتراض فرشـتگان بـه آفـرینش آدم و    یمدر متون اسالمی 
ا در ایـن    چنانآنو فرشتگان تحت فرمانش (» البیل«نجات  که از گینزبرگ نقل شد) یافـت. امـ

آمده است. از ابن عباس نقل » اسرافیل«یا به جاي او سخن از موارد نام رفائیل ذکر نشده است، 
خواهم بشري از گـل بیـافرینم.   من می«وقتی خداوند فرشتگان را خلق کرد، گفت: «شده است: 

. خداونـد هـم آتشـی    »کنیمنمی«. [فرشتگان] گفتند: »هنگامی که او را آفریدم بر او سجده کنید
هـم از  هـا آنوید که خداوند فرشـتگانی دیگـر آفریـد و    گسپس می». را بسوختهاآنفرستاده 

سجده سر باز زده سوختند. این موضوع باز هم تکرار شد تا در دفعه چهارم خداوند فرشتگانی 
مگـر ابلـیس کـه از کـافران     ». شنیدیم و اطاعت کـردیم «آفرید که فرمان خدا را پذیرفته گفتند: 

، بـا  51-1/50، الـدر المنثـور  ؛ سـیوطی،  2/570، تفسـیر ؛ ابن کثیر،14/42طبري، بود (نخستین 
تفسـیر ابـن کثیـر   سوزند چهار، در ي مالئکه که میهاگروهتعداد جامع البیاناندکی تفاوت: در 

سه دسته است که مورد اخیر کامالً با روایت یهودي منطبق است).الدر المنثوریک و در 
جـا).  (ابـن کثیـر، همـان   » اسرائیلی اسـت ظاهراً این روایت«نویسد: ابن کثیر هوشمندانه می

اي که قبالً ذکر شد پوشیده نیست. روایت اسـالمی ماننـد   شباهت روایت فوق با روایت یهودي
فرشتگان بـه  » سجدة«روایت یهودي به زمان پیش از خلق آدم مربوط است، اما در آن سخن از 

. 2اي نشده اسـت ي به آن اشارهمیان آمده که مربوط به بعد از خلق آدم است و در روایت یهود
به کلّی با معارف اسالمی متضاد است، در روایت » با انگشت خدا«از آنجا که سوختن فرشتگان 

اصالح شده است.» خداوند آتش فرستاد...«اسالمی این موضوع به صورت 
وقتی خداوند فرشتگان را به سـجده بـر آدم امـر کـرد،     «همچنین در روایات اسالمی آمده: 

که سجده کرد اسرافیل بود. خداوند به پاداش این عمل قرآن را بر پیشـانی  هاآنلین کسی از او
، الدر المنثـور یوطی، س؛1/96، البدایۀ و النهایۀ؛ همو،1/41، قصص االنبیاء(ابن کثیر، » او نوشت

رسد در اینجا هـم داسـتان سـجده فرشـتگان بـر آدم بـا      ). به نظر می7/398؛ ابن عساکر، 1/50

در ارتباط باشد.» ءرف«) با واژة 27:قیامة» (راقلَ منْ یو ق«ۀ یدر آ» راق«محتمل است واژة -1
که از موضـوع  ر شده استکداستان آدم) سجدة فرشتگان هم ذيبعديهاقسمت(در يهودیات یر روایدر سا-2

بحث این مقاله خارج است.
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داستان اعتراض آنان به خلق آدم (پیش از آفرینش او) آمیخته شده باشد. در متون یهودي کسی 

,Ginzbergکه نقش اصلی را در تشویق فرشتگان به سجده بر آدم دارد میکائیـل اسـت (   1,

p.64.(
شود عناصر زیر دربـارة رفائیـل دیـده    یمي اسالمی، مشاهده هاکتاببندي مطالب در جمع

یکـی از مهمانـان   ـ2راهنمایی یک پیامبر یا بندة خوب خـدا یعنـی ذوالقـرنین،    ـ1شود: یم
موکّل بر ارواح مردم. داستان نجات گروهی خاص از فرشتگان در اثر سجده ـ3ابراهیم (ع) و 

ي بـه نـام   ااشـاره قدمی برخی از آنان در این امر در متون اسالمی آمده، اما در آن یشپبر آدم و 
شده یا به جاي آن اسرافیل آمده است.رفائیل ن

نسبت میان رفائیل و اسرافیل 
نقشـی مشـابه نقـش    » اسـرافیل «در قسمت پیش گذشت که در برخی از روایات اسـالمی،  

قابـل توجـه اسـت. جـاي     » رفائیـل «بـا  » اسرافیل«رفائیل در روایات یهودي دارد. شباهت لفظ 
و به او تنها اشاراتی گـذرا  تون اسالمی خالی استرفائیل به عنوان یکی از فرشتگان بزرگ در م

شده که این اشارات کمرنگ قابل مقایسـه بـا اهمیـت او در متـون یهـودي و مسـیحی نیسـت.        
برعکس، اسرافیل در متون اسـالمی یکـی از چهـار فرشـتۀ بـزرگ اسـت. در متـون یهـودي و         

اسـت، بـه عنـوان    » رافیمسـ «ایـم. آنچـه هسـت    یدهندي با نامی مشابه اسرافیل افرشتهمسیحی، 
اي از فرشتگان، نه یک فرشتۀ منفرد. آیا ممکن است ـ با توجه به شباهت لفظی اسرافیل و  دسته

دایـرة در رفائیل ـ اسرافیل در اسالم جـاي رفائیـل را در یهودیـت و مسـیحیت گرفتـه باشـد؟        
یـل و عزرائیـل   فرشتگان مقـرّب در اسـالم جبرئیـل، میکائیـل، رفائ    ویکی پدیاالمعارف جهانی 

Archangel", in")اند شدهدانسته  Wikipedia).    از این نظر پیداست اسـرافیل بـا رفائیـل
یکی گرفته شده است. اما آیا واقعاً چنین است؟

اسـت.  » صور«سازد، دمیدن اسرافیل در یمآنچه یکسان شمردن اسرافیل را با رفائیل دشوار 
خاصی نسبت داده نشده و تنها اصل این حادثه ذکـر  اگر چه در قرآن دمیدن در صور به فرشتۀ 

)، در روایات شیعی و سنّیِ بسیاري فرشـتۀ دمنـده در   99شده است (به عنوان مثال ر.ك: کهف: 
، المنثـور الـدر ؛ سیوطی،8/124صور اسرافیل دانسته شده است (به عنوان نمونه، ر.ك: طوسی، 

در قرآن، با » دمیدن در صور«دارد. اندیشۀ ). رفائیل چنین نقشی در یهودیت و مسیحیت ن1/94
و به بعد) کامالً قابل مقایسـه اسـت  6: 8(مکاشفۀ یوحناي رسول عهد جدیدهمین اندیشه در 
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ي زیادي در جزئیات این حادثه در مکاشفۀ یوحنا و متون روایـی اسـالمی بـه چشـم     هاشباهت

که )3/22الدر المنثور،؛ سیوطی، 90خورد (به عنوان نمونه، ر.ك: الحسین بن سعید الکوفی، یم
در مجال این مقاله نیست. اما در مکاشـفۀ یوحنـا فرشـتۀ دمنـده در صـور رفائیـل       هاآنبررسی 

دانسته نشده است.
ولی آنچه در متون اسالمی و متون یهودي و مسیحی قابل مقایسه است نقـش اسـرافیل بـه    

) 5/347الدرالمنثور،؛ سیوطی، 56/259عنوان یکی از حامالن عرش در متون اسالمی (مجلسی، 
و نقش رفائیل به عنوان یکی از فرشتگان مالزم عرش خدا در متون دو دین دیگر است.

». سـرافیم «توان متناظر دیگري نیز در متون یهودي و مسیحی یافت، یعنـی  یمبراي اسرافیل 
است، 2»سوزندگان«معناي که به طور تحت اللفظی به )ָׂשָרף) جمع ساراف (ְׂשָרִפים(1سرافیم

ا در کتـاب اشـعیا       3به معناي مارهـا کتاب مقدسدر مواضعی از  بـه  2-6: 6بـه کـار رفتـه، امـ
و بـا موجـودات داراي   4موجوداتی آسمانی اشاره دارد که مالزم عرش خـدا، داراي شـش بـال   

ت نیـز  قابل مقایسه هستند. سـرافیم در مسـیحی  8: 4شش بال در کتاب مکاشفۀ یوحناي رسول 
Seraph", in") .نقش محافظان عرش خدا را دارنـد  Wikipedia)     ،بنـا بـه نوشـتۀ هـاکس

سرافیم ارواحی هستند که همواره مالزم عرش پروردگار و از فرشتگان مقـرّب و از رتبـۀ اعـال    
).473هستند (هاکس، 

ر متـون  که اسرافیل در متون اسالمی از حامالن عرش است و سـرافیم نیـز د  با توجه به این
ه بـه شـباهت لفظـی دو کلمـه نتیجـه       یم، 5یهودي و مسیحی همین نقش را دارند توان با توجـ

یکی از » اسرافیل«گرفت این دو با هم در ارتباط هستند. شاهد آن که در معاجم لغوي اسالمی، 
ادة دانسته شده (زبیدي؛ ابن منظور، مادة سرف و م» سرافین«و » اسرفین«و » اسرافین«ي هاتلفّظ

» ــیم «کـه پسـوند   در عربی عالمت جمع است، چنـان » ـین«دانیم پسوند که میو چنانسرفن)
,Harrison)دهد یم) در عبري همین عمل را انجام ־ים( » الـف «شود یم. از اینجا معلوم (53

1 -seraphim.
2 - burning ones.
3 - serpents.

الـدر  ؛ سیوطی، 56/244مجلسی، :ر.كاي از ذکر فرشتگان داراي شش بال در متون اسالمی، براي دیدن نمونه-4
.5/244، 3/298، المنثور

در برخی از روایات اسالمی آمده اسرافیل چهار بال دارد: دو بال در هواست، یک بال را بر پایش نهاده و یـک  -5
). این اوصاف بسیار شبیه اوصاف ذکر شده براي سرافیم 5/338، الدر المنثوربال را بر دوش گرفته است (سیوطی، 

که این روایت از کعب االحبـار (بـدون اسـتناد بـه     ) است. با توجه به این2:6، اشعیا کتاب مقدسر رؤیاي اشعیا (د
است.دانستهیمکعب اسرافیل را با سرافیم یکی شودیمپیامبر (ص)) ذکر شده، معلوم 
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و ایـن کلمـه هـم خماسـی نیسـت.      در اسرافیل بر خالف تصور ابن منظور حرف اصلی نیست

عبـري گرفتـه   ׁשמاست که از کلمۀ دو حرفی » اسم«رافیل زائد و مانند الف در بلکه الف در اس
شده و براي ثالثی کردن کلمه اضافه شده است.

اشکالی که بر یکسان دانستن اسرافیل و سرافیم وارد است آن است که اسرافیل یک فرشـته  
ند بـه یکـی از ایـن    و هر چشودیماي از فرشتگان اطالق است، در صورتی که سرافیم به طبقه

رفتههمروي هاآنشود، یک ساراف حائز اهمیت نیست بلکه گروه یمگفته » ساراف«گروه نیز 
کـه در  بـدانیم. چنـان  » سرافیم«که اسرافیل را در اسالم فرمانده این داراي اهمیت است. مگر آن

فرشـتگان  «فرمانـده  ترین آفریده بـه خـدا و   یکنزدپروردگار، دارپردهروایات اسالمی، اسرافیل 
).54/319؛ مجلسی، 2/28دانسته شده است (قمی، » لوح

هاي مطـرح شـده در مـورد اسـرافیل را در متـون اسـالمی در عناصـر زیـر         توان ویژگییم
یکـی از  ـ4صاحب چهار بال، ـ3مالزم عرش خدا، ـ2دمندة در صور، ـ1ي کرد: بندجمع

ـ فرمانـده فرشـتگان لـوح. از    6ترین آفریده به خـدا و  یکنزدو دارپردهـ 5فرشتگان مقرّب، 
) تنها در مـورد سـرافیم   3و مورد () در مورد رفائیل و سرافیم4) و (2هاي فوق، موارد (ویژگی

سایر موارد از اختصاصات متون اسالمی هستند. مجموع مطالـب فـوق، اظهـار    نیز صادق است.
. اما اگر ناگزیر بخواهیم اظهار نظـر کنـیم، بایـد    سازدیمنظر در مورد ماهیت اسرافیل را دشوار 

اي ویـژة حضـرت   یوحبه روایات اسالمی مستند به » اسرافیل«بگوییم که اگر راه یافتن اندیشۀ 
رفائیـل در متـون   ـ1محمد (ص) نباشد (که احتمال آن نیز کم است)، دو احتمال وجود دارد: 

ر رفائیل در کنار سه فرشـتۀ بـزرگ دیگـر در    اسالمی جاي خود را به اسرافیل داده است. حضو
ا نـام او تحـت تـأثیر اندیشـۀ       عاست. امـمهمانی ابراهیم (ع) مطابق متون اسالمی، شاهد این مد

بـه نـام رفائیـل    » سـرافیم «تحت تـأثیر  » س«به صورت اسرافیل در آمده، یعنی حرف » سرافیم«
شـود،  یمختم » ئیل«به هاآنن که نام نام سرافیم با قیاس بر سایر فرشتگاـ2اضافه شده است. 

به صورت سرافیل و سپس اسرافیل در آمده و یک فرشته که فرمانده این سرافیم تصـور شـده،   
داریـم  اکنـون هـم در متون اسالمی ذکر شده است. بـا اطّالعـاتی کـه    هاآنبه نمایندگی از همۀ 

برخی از متون احتمال اول و در و چه بسا در توان ترجیحی در میان دو وجه فوق قائل شدینم
تواند نشان دهندة ناآشنا بودن نویسندگان یمبرخی احتمال دوم برتري داشته باشد. احتمال اول 

مسلمان با اشتقاق صحیح نام رفائیل و غریب بودن این واژه در میان آنان باشد.
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د در اسالم اهمیت این فرشـته  شویمدر مقایسۀ نقش رفائیل در سه دین ابراهیمی، مشاهده 
مانند یهودیت و مسیحیت نیست و نقش او نیز با نقـش او در دو دیـن دیگـر شـباهت زیـادي      

هاي مشترك میان اسالم و دو دین دیگر موارد زیر است:ندارد. تنها ویژگی
راهنمایی یک قدیس یا پیامبر (در اسالم ذوالقرنین و در مسیحیت اسدراس) یـا مسـافر   ـ1

اسالم ذوالقرنین در مسافرت به سرزمین ظلمات و در یهودیت طوبیت).(در
تصدي مجازات مجرمان (در اسالم مجازات قوم لوط (ع)، در یهودیـت گماشـتگی بـر    ـ2

»).چوبداران«دوزخ و در بند کردن شیطان و در مسیحیت یکی از فرشتگان انتقام یا 
کتـاب اول حنـوخ  در اسالم و روایـت  » اويمن«گماشتگی بر ارواح (با توجه به روایت ـ3

در مورد گماشتگی او بر ارواح در یهودیت). ویژگی اخیر با ویژگی قبل در ارتباط است.
ا اگـر آن دو را یکسـان      ینا ها در صورتی است که اسرافیل را با رفائیل یکسـان نـدانیم. امـ

ارد مشـترك فـوق اضـافه    و مالزمت عـرش نیـز بـه مـو    6بدانیم، بودن در زمرة فرشتگان مقرّب
شود.یم

اهمیت و نقش رفائیل در یهودیت و مسیحیت بسیار شبیه به هم است. این بـه خـاطر ایـن    
ي مقدس در هر دو دین مورد توجه هستند. در هر دو دین، رفائیل هاکتاباست که بسیاري از 

یطان و مجرمـان  از فرشتگان مقرّب است و فرشتۀ درمان، هدایتگر نیکان و متصدي مجازات شـ 
شود. در این میان نباید عناصر خاص یک دین را در برابر دین دیگر نادیـده گرفـت،   یمشمرده 

مانند نقش خاص رفائیل در داستان خلق آدم و تکفین او در یهودیت و گماشـتگی رفائیـل بـر    
یکی از اطراف و جوانب جهان در مسیحیت.

از طرفـی  » اسـرافیل «رفائیل باشـد. اندیشـۀ   دلیل قاطعی نداریم که اسرافیل در اسالم همان
رسـد دو  یمـ و بـه نظـر   شبیه به اندیشۀ رفائیل و از طرفی دیگر شبیه به اندیشۀ سـرافیم اسـت  

.اندشدهاندیشۀ فوق در متون اسالمی به هم آمیخته 

منابع
قرآن کریم.

والفضـل إبـراھیم، دار إحیـاء   ، تحقیق محمّد أبشرح نھج البالغةالحدید، عبدالحمید بن ھبةاهللا، ابن ابی 

ا    هرچند داستان مهمانان ابراهیم (ع) در متون اسالمی اشعار دارد که رفائیل یک-6 ی از فرشتگان مقـرّب اسـت، امـ
این اشعار در حد صراحت نیست.
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