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کتا ب دانیال به مثابه متن آپوکالیپسی :ویژگیها و نمادهای آن
فاطمه

5

مقصودیان 2

کارشناس ارشد ادیان و عرفان  ،دانشگاه الزهرا (س)  ،تهران ،ایران
لیال هوشنگی
دانشیار گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه الزهرا (س)  ،تهران ،ایران
آزاده رضایی
دانشآموخته دکتری ادیان و عرفان ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد علوم تحقیقات  ،تهران،
ایران
چکیده
کتاب مقدس در مقام متن ادبی دارای گونههای ادبی (ژانرهای) متنوعی است که یکی از
مهمترین آنها را میتوان ژانر «آپوکالیپسی» یا «مکاشفهای» نامید .کتاب دانیال از جمله
نخستین متون آپوکالیپسی یهودی به شمار می رود که تاریخ تقریبی نگارش آن را قرن دوم
قبل از میالد دانسته اند و همانند بسیاری از این متون نام نویسنده مجعول است .از
ویژگیهای بارز متون مکاشفه ای یا آخرالزمانی بیان نمادین و بکارگیری زبان رمزی است
که عمدتاَ به موضوعاتی از جمله منشأ پیدایش جهان ،فرجامشناسی ،پیشگویی آشوبهای
روزهای فرجامین ،روز رستاخیز و داوری دربارۀ انسان و جهان میپردازد .در این پژوهش
سعی شده است تا با نظر به اهمیت متون آپوکالیپسی در مطالعات کتاب مقدسی به پیشینۀ
این تحقیقات گسترده اشاره شود .همچنین ضمن معرفی و بیان ویژگیهای این متون و
انواع دستهبندیهای آن ها از نظر صوری و محتوایی ،بطور ویژه در بحث از نمادشناسی
کتاب دانیال ،به ریشۀ نمادها و کاربردهای آنها در سایر متون عبری و غیر عبری پرداخته
شود .از دیگر نکات برجسته  ،آموزههای حکمی این کتاب است که با هدف تعلیم حکمت
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و پندهای اخالقی نگاشته شده است .بدین سان ،اینگونه متون خواننده را ،به هر دورۀ زمانی
که متعلق باشد ،به تفکر بیشتر دربارۀ مفاهیم رمزی فرا می خواند و این خود جذابیتی خاص
را به این متون میبخشد.
کلیدواژهها
کتاب مقدس ،دانیال ،متون آپوکالیپسی ،نماد ،یهود ،مکاشفه ،حکمت
مقدّمه
متون مقدّس هر دین نخستین و اساسیترین منبع برای شناخت عقاید و باورهای اصولی آن
دین به شمار می آید .کتاب مقدّس یهودیان ،دارای ژانرها و گونههای ادبی متنوعی است که
یکی از مهم ترین آنها « ادبیات مکاشفهای» است .این واژه به مجموعه متونی اشاره دارد که
در آن ها مکاشفاتی پیرامون رویدادهای فرجام جهان ارائه میشوند .به جهت گستتردگی و
تنوع این نوع مکتوبات از زوایای مختلفی آنها را دستهبندی کردهاند که در ایتن پتژوهش
مجال طرح و بسط آن نیست  .به صورت کلی متون آپوکالیپسی را از نظر تتاریخی حاصتل
شرایط بحران ،شرایط سخت سیاسی و اجتماعی ،دانسته اند و از نظر فکری برخی قائل به
خاستگاههای ایرانی و یونانی مآبی برای این متون هستند  ،دیگران نیز در درجه نخست به
اساطیر باستانی کنعانی توجه دارند  .به لحاظ صورت ،ویژگی مشترک این متون مکاشتفاتی
است که از جهان ماوراءالطبیعه برای شخص این جهانی فرستاده میشود و به لحاظ محتتوا
مهم ترین هدف متون آپوکالیپسی آشکار کردن رازهایی است که فراتر از مرزهتای دانتش و
شناخت عادی اند،از آن جمله میتوان به ماهیت نظام آسمانی و نظم کیهانی ،نتام و مراتت
فرشتگان ،آگاهی از رویدادهای گذشته و آیندۀ جهان  ،مسائل فرجامشناسی ،جایگاه الوهیت
و ماهیت خودِ خداوند اشاره کرد.
کتاب دانیال معروف به پیشگویی دانیال نبی یکی از کتابهای عهد عتیق استت کته در
بخش کتوبیم  5یا مکتوبات  ،سومین بخش از تنخ یا کتتاب قتانونی یهودیتان ،جتای گرفتته
است .بنابر دیدگاه اکثر دانشپژوهان کتاب دانیال یک متن آپوکالیپسی است و آن هم تنهتا
Ketuvim
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نمونۀ کامل از این گونۀ متنی در کتاب مقدّس یهودی  ،5به گونه ای که از غال

ویژگیهتای

متون آپوکالیپسی از جمله استفاده از زبان رمز و بیتان مستۀلۀ آخرالزمتان ،رهتور منجتی و
رستاخیز مردگان برخوردار

است2 .

موضوع این کتاب ،سرنوشت و پیشگوییهای دانیال است 1 .کتاب دانیال بته دو بختش
تقریباً مساوی با نامهای دانیال «الف» و دانیال «ب» تقسیم میشود .تفتاوت مشتهودی میتان
این دو بخش از نظر « صورت و محتوا» قابل مالحظه است .نیمۀ نخست ( باب های  5تتا
 ) 0شامل شش داستان مهیج به زبان سوم شخص دربارۀ آزمایشها و پ یروزیهای دانیال و
همراهانش است و نیمۀ دوم ( بابهای 0تا ) 52شامل مشاهدات آپوکالیپستی دانیتال دربتارۀ
آینده و به زبان اول شخص

است0 .

پیشینه مطالعات نوین در زمینه فرجامشناسی و متون آپوکالیپسی یهودی ت مستیحی بته
اوایل سده نوزدهم میالدی بازمیگردد 1 .یافتهها محققان را به این نتیجه رساند که اجتماعات

5

;Himmel Farb, M artha, the Apocalypse: A Brief History, Spi, Singapore, 2010, p. 31
Reynold, Bennie H., Between Symbolism and Realism: The Use of Symbolic and NonSymbolic Language in Ancient Jewish Apocalypses 333-63 BCE, Chapel Hill, United
States, 2009, p. 89.
2

اشاره به این نکته ضروری است که بیشتر متون آپوکالیپسی یهودیان در زم ره متون آپوکریفایی و سوداپیگرافایی قرار

می گیرند .این متون عبارتند از  :کتاب اول اُخنُوخ  /مکاشفه اُخنُوخ به زبان حبشی ،کتاب دوم اُخنُوخ  /مکاشفه اُخنُوخ
به زبان اسالوی ،کتاب سوم اُخنُوخ  /مکاشفه اُخنُوخ به زبان عبری ،پیشگویی های سیبلی ،رساله سام ،مجعول حِزِقیال،
مکاشفه صِفِ نیا ،کتاب چهارم عَزرا ،مکاشفه یونانی عَزرا ،رویای عَزرا،مسائل عَزرا ،مکاشفه عَزرا ،مکاشفه شَدرَک ،کتاب
دوم باروخ  /مکاشفه باروخ به زبان سریانی ،کتاب سوم باروخ  /مکاشفه باروخ به زبان یونانی ،مکاشفه ابراهیم ،مکاشفه
آدم ،مکاشفه ایلیا ،و مکاشفه دانیال .از جمله ویژگی های این آثار مجهول الهویه بودن نویسندگانشان است.
Ginsberg, Harold Louis," Daniel, Book of", in Encyclopedia Judaica, Skolnik, Fred,

1

M acmilan, USA 2007, vol. 5, p. 319.
0
Ditommaso, Lorenzo, The Book of Daniel and the Apocryphal Daniel Literature, Brill
Leiden, Boston, 2005, p.2; Fishbane, M ichael, "Daniel", in Encyclopedia of Religion,
M ircea Eliade, M acmilian, Chief, 1987, vol.4, p.238; Collins, 1999, p.27; Collins, 1984, p.
246; Ginsberg, p.419.
Collins, John J, The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic

1

عدلیLiterature, William B. Eerdmans, M ichigan, Second Edition, 1984, p. 85, p. 3; ،
محمدرضا ،فرجام شناسی مسیحی با نگاهی به پیشینه فرجامشناسی در سنت های زردشتی و یهودی  ،قم ،ادیان5109 ،ص
10
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قُمران یا اِسِنیهای نخستین  ،این آثار را تولید و نگهداری کرده اند و در نتیجه ایتن متتون
بازتابی از شرایط تاریخی این اجتماعات و اندیشههای ایشان هستتند 5 .ستال  5909ستالی
برجسته در مطالعات آپوکالیپسی به شمار میآید .دلیل ایتن امتر آن استت کته عتالوه بتر
کنفرانس های بین المللی در اوپساال و لُتوِن چنتدین اثتر مهتم نشتر یافتت :مطالعته ژانتر
آپوکالیپس دراثری به نام «آپوکالیپس :ریخت شناستی یتک ژانتر» کته متشتکل از مجموعته
مقاالتی دربارۀ متون آپوکالیپسی به ویراستاری جان .جِی.کالینز .است؛ این خرو جیها سب
افزایش عالقه به این موضوع در دهه های گذشته و تالش برای ارزیابی این حوزه مطالعاتی
بخصوص و فهرست کردن واحدهای درسی جدید
پیرامون بستر اجتماعی آپوکالیپس ها ،اغل

شد2 .

پژوهشگران با دیوید هِلهُلم  1موافقاند کته،

متون آپوکال یپسی را حاصل «شرایط بحران» دانسته و هدف آنهتا ترغیت

و تشتویق و نیتز

تسلی بخشی بهوسیلۀ مرجعی الهی معرفی میکند 0 .علمای یهود در این شرایط برای تقویت
این قوم در مقابل آزارهای حکومتهای یونانی مآب و نیز پر کردن خالء نبوت  1مجموعته
متونی با تک یه بر مکاشفات نگاشتند که یهودیان را به تقوا و پای بندی به تورات تشویق کرده
و به آنان وعدۀ پ یروزی و رهایی را در پایان قری

الوقوع جهان میداد 0 .این مجموعه متون

Ladd, G. E, "Apocalyptic Literature” in International Standard Bible Encyclopedia,

5

Harvard- Severence, Second Edition, 1929, vol. 1, p. 150.
2
Collins, John J, Seers, Sibyls, and Sages in Hellenistic-Roman Judaism, Brill Academic
Publishers, Boston · Leiden, 2001, P.25.
1
David Hellholm
Collins, John J, "from Prophecy to Apocalypticism: The Expectation of the End", in

0

Continume Histiry of Apocalyoticism, Bernard J. M cginm, John J. Collins, Stephen J.
Stein, continume, New York, London, 2003, p.85; Collins, John J, Semeia 14 Apocalypse:
The Morphology of a Genre, Society of Biblical Literature, United States of
America,1979, p. 9.
 1آیا خود را نمیبینیم و دیگر هیچ نبی نیست  .و در میان ما کسی نیست که بداند تا به کی خواهد بود ( مزامیر.) 00:9
Nickelsburg, George. W. E, Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah: A

0

Historical and Literary Introductions, Augsburg Fortress, U.S.A, Second Edition, 2005, p.
ابراهیم ،علیرضا « ،فرجام شناسی کیهانی در مکاشفات یهودی دوره بین العهدین»  ،تهران ،نیمسال نامه علمی -پژوهشی ;69
پژوهشنامه ی ادیان  ،سال دوم،شماره چهارم  ،ص .1
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که امروزه از آن ها به عنوان آپوکالیپس یاد میشود ،پیشگوییهایی در خصوص داوری الهی
ارائه دادهاند که به زودی عل یه دشمنان رخ خواهد

داد5 .

متون آپوکالیپسی :ریشهها و محتوا
واژۀ آپوکتتالیپس برگرفتتته از واژۀ یونتتانی ) )apokalypsisبتته معنتتای «پتترده برداشتتتن» و
«آشکارسازی» است؛ معادل انگلیسی این واژه (  )revelationبه معنای «مکاشتفه» استت کته
ریشه در واژۀ التین  revelatioدارد .این واژه به مجموعه متونی اشتاره دارد کته در آنهتا
مکاشفاتی پیرامون رویدادهای فرجام جهان یا آیندۀ نهایی و وضعیت حاکم بر قلمرو آسمان
ارائه میشوند .استفادۀ علمی واژه «آپوکالیپس» در خصوص آثار یهودی و مسیحی که دارای
ویژگی های مشترک در «صورت» و «محتوا» با کتاب مکاشفۀ یوحنّا هستند بته کتار متیرود.
کتاب مکاشفه که در دهۀ پایانی سدۀ نخست میالدی نوشته شده است ،قدیمیتترین متنتی
است که مؤلف به صراحت آن را آپوکالیپس و یا همان مکاشفۀ عیسی مسیح معرفتی کترده
است .هرچند مشخص نیست استفاده از این واژه در آن دوره بته منظتور اشتاره بته گونتۀ
متنی/ژانر ادبی خاصی بوده یا صرفاً به مثابه معادلی برای وحی بکار رفته

است2 .

واژه ی انتزاعی "آپوکالیپس" در حوزههای ادبیات ،الهیتات و جامعتهشناستی مشتترک
است .آپوکالیپس از جهتی یک گونۀ ادبی است و میتوان به ویژگیهتای ادبتی آن توجته
کرد .این پژوهشگران میان مکاشفه به عنوان یک ژانر ادبی ،فرجامشناسی مکاشفه ای به مثابۀ
چشم انداز و ساختار فکری خاص ،مکاشفهگرایی  1به عنوان یک ایدئولوژی جامعه شناختی
تفاوت قائل هستند .این سه مفهوم ارتباط نزدیکی دارند و اغل

سردرگمیها ناشی از عدم
Nickelsburg, p. 69.

5

Collins, John J,"Apocalypse” in Encyclopedia of Religion, M acmilian. USA, 2005, vol. 1,
p.334; Collins, John J, Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls, Routledge, USA and
Canada, 2002, p. 1; Crawford, H. Toy, The History of the Religion of Israel, Unitarian
Sunday-School, Boston, Third Edition, 1884, p.109; E Aune, David, the Blackwell
Companion to the New Testament, Wiley-Blackwell, M alaysia, 2010, p.669; Collins, 1984,
p.3; Himmel farb, 2010, p.1.
فرای،نورتراپ ،رمز کل:کتاب مقدّس و ادبیات ،ترجمه ی صالح حسینی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات نیلوفر،
2

چاپ گلشن ، 5100 ،ص .591
3 apocalypticism
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تمایز بین آنهاست 5 .با این حال تعریف جان.جی.کالینز از آپوکتالیپس بته تعریتف رایتج

تبدیل شده است« :متون آپوکالیپسی درچارچوبی روایی مجموعه مکاشتفاتی را کته توستط
شخصی آن جهانی  2به گی رندۀ زمینی  ،1که همان نویسندۀ این آثار هستند ،بدست میدهند ؛ در
این مجموعه مکاشفات واقعیتی متعالی آشکار متیگتردد؛ ایتن واقعیتت متعتالی از وجهتی
زمانمند  ،0که شامل سعا دت آخرتشناسانه  1است ،و وجهی مکانمند  ،0که شامل [ مشاهده]
جهان دیگر که متعالی و فرا طبیعی است ،برخوردار است» 0 .بر ایتن استاس تمتامی متتون
آپوکالیپسی را میتوان در دو گروه مهم و اصلی جای داد؛
«آپوکالیپس های تاریخی  :»0کته شتناختهشتدهتترین نتوع و مبنتای تعمتیم انتواع دیگتر
آپوکالیپس است .این نوع ،تنها یک سوم آپوکالیپسهای یهودی را دربرمیگیترد و در ستایر
سنتها بسیار نادر است 9 .مشخصه «آپوکالیپسهتای تتاریخی » مشتاهده استت ،کته در آن
خوابهایی مملو از نمادهای پیچیده بر شاهد مکاشفه آشکار میشتود و ستپس فرشتته یتا
فرشتگانی با عنو ان میانجی الوهی و آگاه از حکمت و مفهوم آن نمتادهتا ،معتانی پنهتان و
پوشیده آن رویاها را بر شاهد مکاشفه شرح می دهند 51 .این نوع از آپوکالیپسها « زمانمند»
و شامل یک بررسی دقیق تاریخی در قال

پیشگویی هستند ،البته پیشتگویی « رویتدادهای

ازپیشواقع  ، »55در واقع آپوکالیپسهای تاریخی به پیش بینی حوادثی میپردازند که قبالً اتفاق
افتاده اند52 .

1979, p.3.

1 Collins,

other worldly being

2
1

human recipient
temporal

0

eschatological salvation

1

spatial

0
0

Collins, 1979, pp. 14, 22; collins, 1984, p. 5; E Aune, p. 669.
historical apocalypses

0

Collins, 1979, pp.14, 19.

9

Collins, 1984, pp. 5-7; Collins, 1979, p. 21; Collins. 2005, p. 334.

51

Ex Eventu Prophecy

55

Collins, John J, Daniel with an Introduction to Apocalyptic Literature, the Forms of the

52

Old Testament Literature, William B. Eerdmans, United States of America , 1999,Vol .20,
p. 11; Collins, 1984, pp. 5-7; Collins, 1979, pp. 7,21,22.

599

کتاب دانیال به مثابه متن آپوکالیپسی  /...پژوهشنامۀ ادیان  ،سال ، 51شمارۀ  ،29بهار و تابستان 5011

و « آپوکالیپس های معراجی  :»5که بهصورت صعود به آسمان (اول اُخنُوخ  )52:09و یا
مشاهدۀ طبقات زیرزمین (که تنها نمونههایش در کتتاب صِتفِنیا و کتتاب اول اُخنُتوخ 00:5
است ).ارائه میشود .این گروه مکانمند و عمدتاً بصری هستند ،یعنی مکاشفهگر به بهشت،
جهنم ،مناطق دورافتاده و فراتر از جهان معمول سفر کرده و آن مناطق و موجودات ستاکن
در آنها را مشاهده میکند .در نهایت بر نمادهای مکانی جهان آسمانی یا زیرزمینتی تأکیتد
می شود 2 .فرجامشناسی مطرحشده در این نوع معموالً از نوع فردی استت ،مکاشتفهگتر بتا
صحنههایی از قبیل صحنههای متفاوت داوری و تخت پادشتاهی روبترو شتده ،مردگتان را
مشاهده کرده  ،با انواع گناهان آشنایی یافته و در پایان گزارشی از مکاشفاتش در آسمان یتا
زیرزمین ارائه

می دهد1 .

همانطور که بیان شد آپوکالیپسها نوع خاصی از مکاشتفات هستتند کته برختی ج نبتۀ
مشاهدهای یا دیداری  0دارند ،این نوع همیشه وابسته به نام مستعار استت و متیتوانتد بته -
صورت مشاهدۀ  ( 1دیدن) محتوای مکاشفه باشد یا بهصورت نوعی تجلی  0نمود یابد که در
آن چهره و ویژگیهای راهری واسطۀ مکاشفه ،که شخصیت آنجهانی است بر

مشاهدهگر 0

آشکار میشود .برخی نیز جنبه شتنیداری  0دارنتد؛ در ایتن نتوع معمتوالً توصتیفی بترای
مشاهدات ارائه میشود که میتواند بهصورت گفتتوگتو  9یتکجانبته ( ستخنرانی واستطۀ
آن جهانی مکاشفه) و یا بهصورت گفتگویی بین واسطه آن جهانی مکاشفه و گ یرنتدۀ زمینتی
وحی صورت میگیرد  ،که غالباً در فرم پرسش و پاسخ است .برخی دیگر نیتز مکاشتفات

Other Worldly Journey

5
2

Collins, 1999, pp. 16-18; Collins, 1984, pp.5-7; Collins, 1979, p. 21; Collins, 2005, p.
334.
1
Collins, 1999, p.16-18.
visual revelation

0

vision

1

Epiphany

0
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0

auditory revelation

0

discourse

9

211

کتاب دانیال به مثابه متن آپوکالیپسی / ...پژوهشنامۀ ادیان  ،سال ، 51شمارۀ  ، 29بهار و تابستان 5011

مکتوب هستند یعنی وحی در سندی مانند کتاب آسمانی نوشته میشود 5 .عنصر مهم و ثابت
در این متون ،وجود واسطه آن جهانی است که مشاهدات را تفسیر و در سفرهای آن جهانی
به عنوان راهنما عمل میکند ،این واسطه اغل

فرشته و گتاهی در برختی متتون مستیحی

شخص مسیح است ،وجود این واسطه نشان متی دهتد کته درک وحتی بتدون کمتکهتای
فراطبیعی امکانپذیر

نیست2 .

اگرچه برخی محققان خاستگاه اصلی متون آپوکالیپسی یهودی را به زرتشتیان نسبت می
دهند ،این متون از خاستگاه خاص خود در متون مقدّس عبری نیز برخوردارند 1 .هرچنتد
کتاب دانیال از جمله نخستین متون دینی یهودی و تنها متن آپوکالیپسی در مجموعۀ تورات
است که در آن به مسائل پایا ن جهان و رستاخیز پرداخته شده است  ،0ریشههای این بحتث
قدمت بیشتری برخوردارند .درواقع میتوان ریشههای آن را در کتابهای قدیمیتری چون
کتاب حِزِقیال  ،کتاب عاموس و کتاب اِشَعیاء جستت و جتو کترد و بته نمونتههتایی چتون

مکاشفۀ ابراهیم (پیدایش  ،)51:52مکاشفۀ ابیملک (پیدایش  ،)21:1مکاشفۀ یعقوب (پیدایش
 )22- 20:51و خواب یوسف نبی (پیدایش  )10:1اشاره کرد.
از ویژگی های محتوایی این م تون بیان مطالبی در ارتباط با خاستگاه آغتازین تتاریخ یتا
پیش از آن  1است؛ که شامل بیان نس نامۀ خدایان  ،0بیان منشاء پیدایش جهان  0و نیز بیتان
وقایع ابتدایی تاریخ که بسان الگویی برای مابقی تاریخ عمل میکننتد ( ماننتد گنتاه آدم) ،0
Collins, 1979, p. 6, 24; Collins, 1984, p. 5.

5

Collins, 1979, p. 6, 24; Collins, 1984, p. 6.

2

Collins, 2003, p. 64; Collins, 1979, p. 21.

1

نخستین و قدیمی ترین آپوکالیپسهای یهودی در کتاب اول اُخنوخ یافت میشود .کتاب اُخنوخ در واقع شامل مجموعه
نوشته هایی است که منتسَ

به اُخنوخ یکی از چهره های پیش از طوفان نوح در سِفر پیدایش است( .رضایی ،آزاده،

آخرالزمان مسیحی و اسالمی  :بررسی کتاب مکاشفۀ یوحنّا و الغیبه نعمانی  ،رسالۀ دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات تهران ،زمستان  ، 5190 ،ص .) 10
Ladd, p151.

0
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5

Theogony

6

Cosmogony

7

Collins, 1979, p. 7.
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رهور یافتن پادشاهی خداوند ،وجود واسطه ای با ویژگیهای سلطنتی ،فعالیت فرشتتگان و
شیاطین ،نجات ،انتظار پایان جهان با فاجعته ای کیهتانی و پایتان شترایط کنتونی پتس از
بحرانهای آخرالزمانی

میشود5 .

هیچ یک از متون دینی یهودی به اندازۀ متون آپوکالیپسی از پایان جهتان ستخن نگفتته
است 2 .متون مکاشفه ای بر پایان نهایی زندگی و تاریخ دگرگونیهای جهان کنتونی ،داوری
مردگان و نتیجه ابدی سعادت یا شقاوت آنان تاکید دارند 1 .در واقع ،یکی از اصتلی تترین
درونمایه های متون آپوکالیپسی مفهوم «پایان جهان» است کته متیتتوان ریشتههتای آنرا در
متون انبیا یافت .انبیا یهود از مفهوم «پایان» بهعنوان شاهدی برای داوری خداوند بر یهودیان
و غیریهودیان  0استفاده میکردند .عاموس نبی در قرن هشتم قبل از متیالد نخستتین کستی
است که ادعا کرد پایان نزدیک است و به این وسیله پادشاهی شتمال محکتوم بته فناستت.
عاموس از این رویداد بهعنوان «روز خداوند  ، »1روزی که میتواند تاریک و عتاری از نتور
باشد  ،یاد می کند (عاموس  .)0:2در کتاب زکریا بابهای  5- 0فرشتته ای بته تفستیر هفتت
اصطالح تمثیلی درباره آینده میپردازد 0 .در کتاب اِشَعیا نیز پیشگوییهتا دربتاره تخریت
کیهانی و سعادت متعالی وجود دارد ،لحن کتاب اِشَعیا  20 :59لحنی رستاخیزگونه استت،
یعنی درونمایه ای رستاخیزی دارد و احتماالً باید بهعنوان رستاخیز ملتها ( آنگونه که در
کتاب حِزِقیال  10آمده) درنظرگرفته

شود0 .

انبیا از وقوع «ملکوت خدا» در دل تاریخ و با ایجاد حکومتی زمینی سخن میگفتنتد.
همچنین ،آن ها معتقد به فعل الهتی در تتاریخ بودنتد .در فرجتامشناستی مطترح شتده در
کتاب های انبیا انتظار آمدن پادشاهی زمینی از نسل داوود وجود دارد 0 .نگاه نویسندگان متون
آپوکالیپسی در ترسیم این آینده به تاریخ نیست بلکه توقع دارند «ملکوت خداوند» بیرون از
Collins, 1984, p. 12.

5

Collins, 2003, p. 64.

2

Collins, 2002, p. 3.

1

4 Gentil

of the Lord

5 The Day

Collins, 1979, p. 29.

0

Collins, 1979, p. 29.

0

Ladd, pp. 151-155.
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تاریخ رخ دهد ،یعنی مستقیماً از سوی خداوند با یتک فاجعته کیهتانی ،ایتن پادشتاهی بتا
حکومت زمینی بسیار متفاوت است و فقط با عنوان حکومتی فراسوی تاریخ توصیف متی -
شود5 .

حکومتی که در آن نظام جهان طبیعی و زمان بندی کنونی جهان جتای ختود را بته

جهان ماوراء الطبیعی و ابدی می دهد .با این آیندۀ فرجامشناسانه« ،مسیحای منجی» یا «فترد
تدهین شده از سوی خداوند» که از موهبت قدرت الهی برخوردار است ،باشکوه و افتخار
بر اسرائیلی که اکنون استقالل خود را به دست آورده حکومت خواهد کرد 2 .البته بر خالف
متون انبیا ،این منجی از نسل داوود نیست ،بلکه مسیحایی آسمانی تلقی

میشود1 .

به طور خالصه میتوان گفت در متون آپوکالیپستی مستۀلۀ فرجتامشناستی  0از زوایتای
مختلفی مورد توجه قرار می گیرد .نخست ،مسۀلۀ پایان یا فرجام تاریخ است که صراحتاً در
کتاب دانیال (باب  ) 52آمده است .دوم ،حضور پررنگ درونمایتۀ انتقتام از تتاریخ توستط
قدرتی فراطبیعی که تقریباً در تمام متون آپوکالیپسی مشهود است .ستوم ،مجتازات پتس از
مرگ و داوری فرجامین دربارۀ انسانها است که بدون اشاره به پایان تاریخ ،در برخی متون
آپوکالیپسی مانند صِفِنیا و سوم باروخ مشهود

است1 .

از جمله دیگر ویژگی های متون آپوکالیپسی نیز ثنویت و دوگانگی است ،دوگانگی بین
زمان حاضر و زمان آینده .زمان حاضر زمان گناه و شر است و شتیطان و عوامتل او در آن
پیوسته در کار و فعالیتند 0 .متون آپوکالیپسی قائل به نوعی جبرگرایتی در متورد آن هستتند،
یعنی مدت این دوره از پیش تعیین شده است و باید به انتهای خود برسد تا کامل شود .اما

Ladd, p. 151.

5

 2اپستاین ،ص .522
Ladd, p. 151.

1

 0فرجامشناسی(  )eschatologyبه « هر نوع امور نهایی و نارر به آخر کار» اشاره دارد .واژه «آخر» را می توان مطلقا به
عنوان اشاره به « سرنوشت نهایی بشر به طور کلی یا برای هر شخص خاصی » در نظر گرفت ،و یا آنرا نسبتا می توان به
عنوان اشاره به « پایان دورۀ خاصی در تاریخ بشر یا یک ملت » که به دنبال آن یک دورۀ کامال متفاوت تاریخی دیگر می
آید ،در نظر گرفتHirschberg, Haim Z'ew, Eschatology, in Encyclopedia Judaica, Skolnik, (.
.)Fred, Publishing House, USA, second edition, 2007, vol. 6, p. 489.
Collins, 1984, p.11.

1

Ladd, p. 154.
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زمان آینده زمان اس تقرار حکومت خداست که دوران طالیی نامیده میشود یعنی زمانی کته
از شر و گناه مبرا و سراسر نور و شادی ابدی

است5 .

تمامی این نوشته ها به نام یکی از انبیا و یا حکیمان باستانی مانند موسی ،دانیال و اُخنُوخ
منتس

شده است 2 ،یعنی نویسندگان این متون برای اعتبار بخشیدن به نوشتههایشان از نام

یک شخصیت کهن عهد عتیق که زمان زیادی از مرگش گذشته است به عنوان گیرندۀ وحی
استفاده میکردند 1 .این امر از ویژگیهای منحصربهفرد متون آپوکالیپسی است و «مجعتول
نویسی  »0نام دارد؛ کتاب دانیال نیز از این قاعده مستثنی نیست.
جایگاه کتاب دانیال
یهودیان در فاصلۀ بین سال های  509تا  500ق.م .متحمتل آشتفتگیهتا و خشتونتهتای
اجتماعی – سیاسی بسیاری شدند .در زمان آنتیوخوس چهارم اِپیفانس یهودیان دوران بته
نسبت پر تنشی را تجربه کردند ،در دوران حکمروایی او انجام بسیاری از شعائر دینی یهود
ممنوع شد :یهودیان دیگر حق نداشتند نذوراتی را به پیشگاه معبد تقدیم کنند ،انجام آیتین
سَبت و مراسم ختنه ممنتوع اعتالم شتد و طومارهتای مقتدّس ستوزانده شتدند .همچنتین
آنتیوخوس در سال  509ق.م .اشیاء قیمتی معبد اورشلیم از جمله تزئینات ساخته شتده از
طالی معبد را ربود و هتک حرمتهای بسیار زیادی را در قبال معبد انجام داد 1 .از این رو،
بسیاری از محققان معتقدند سرکوب خشن حاکم سوری منجر به شورشی ملی بر پایه زهد
و تقوا شد .کتاب دانیال مربوط به تشکیالت محرمانته و ستری محستوب متیشتود کته در
واکنشی به تنشها و مصائ

یهودیان در آن دوران نوشته شد و افراد را به پایداری تشویق

میکرد0 .

Ladd, pp.153, 155; Collins, 1984, p. 12.

5

Nickelsburg, p. 69.

2

Crawford, p 108; Ladd, p. 152; Collins, 1984, p.6; Collins ,2002, p. 3

1

Pseudonymity

0

 5رضایی ، 5190 ،ص .11
Britanica, vol. 13, p.875.
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این کتاب قدیمی ترین و تأثیرگذارترین متن آپوکالیپسی متعلق بته عصتر یونتانی متآبی
است که بهصورت کامل حفظ شده است و در تمام بحثهای مربوط به گونۀ متنی یهودی -
مسیحی از جایگاه ویژه ای برخوردار

است5 .

این عقیده که دانیال نبی نویسندۀ کتاب ا ست از شواهد موجود در کتاب نشأت میگیرد،
به عنوان مثال اشارۀ مستقیمی در  52 :0وجود دارد که فرشته میگوید تو ،ای دانیتال ایتن
پیشگویی را مثل راز نگاه دار و آن را مُهر کن 2 .بر خالف این دیدگاه دانشمندان جدید می -
گویند :دانیال یک شخصیت افسانه ای بوده و داستانهای بابهای یک تا شش بته پتیش از
عصر یونانی مآبی باز نمیگردند؛ مکاشفات در بابهای هفت تا دوازده نیز به دورۀ مَکّابیان،
وقتی که حاکم سوری آنتیوخوس چهارم اِپیفانس یهودیان را شکنجه و معبد را در  500ق.م.
تخری

کرد ،مربوط می شوند 1 .زیرا نخست آنکه ،مجموعه کتابهای ا نبیای یهتود حتدود

اواخر قرن دوم قبل از میالد تدوین شده است اما نشانی از کتاب دانیال در ایتن مجموعته
نیست و تنها در مجموعه متأخّر یعنی کتوبیم وجود دارد .دوم ،در «فهرست آدمیان نامدار در
کتاب حکمت یشوع بن سیرا» نامی از دانیال نیامده است .سوم اینکه ،بسیاری از جزئیتات
تاریخی مربوط به دورههای اولیه و حتی بعضی داستانها ،آشفته و درهم هستند (برخالف
وقایع نگاری دقیق کتاب عَزرا) و این نشان می دهد نویستنده در آن تتاریخ حضتور نداشتته
است .عالوه بر آن داریوش مادی با کوروش فارسی جابجا شده است ،درواقع مادها پس از
پارسیان به قدرت رسیدند و داریوش نام چند تن از پادشاهان ایرانی است ،اسامی پادشاهان
(خشایارشاه ،داریوش و کوروش) به ترتی

درست نیامده است ،بَلشَصَّر پسر نبونید بتوده

ونه نَبُوکَدنَصَّر و آنچنان که در کتاب آمده هرگز عنتوان پادشتاهی نداشتته استت ،در بتاب
چهارم از کتاب دانیال از تب دیل شدن نَبُوکَدنَصَّر به یک جانور صحبت میکند اما در متتون
قُمران این داستان دربارۀ نبونیداس (110- 111ق.م ،).فرزند نَبُوکَدنَصَّر(105- 010ق.م ).با
سه واسطه یعنی اویل متردوک (101- 105ق.م ،).نتری قیلیستر (110- 119ق.م ).و البتاش
Koester, Helmut, Introduction to the New Testament: History, Culture, and Religion of

5

;the Hellenistic Age, Walter De Gruyter & Co., Berlin, Second Edition, 1995, vol .1, p. 246
Reynold, p. 89.
 2هلی ،هنری،راهنمای موضوعی کتاب مقدّس ،باباخانیان،جسیکا ،بدلیان ،سابرینا ،عیسی بیک،ادوارد ،زیر نظر کشیش
ساروخاچیک ،.ص 101؛. Collins,1999, p. 27
Koester, p. 246; Collins, 1999, p. 27.
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مردوک (110ق.م).که پدر نَبُونیداس است ،بیان شده استت .محتیط نوبتابِلی بتا واژههتایی
توصیف شده اند که منشاء فارسی دارند ،حتی سازهای نوازندگان نَبُوکَدنَصَّر دارای نامهایی
هستند که از زبان یونانی آوانگاری شده اند .هم چنین کتاب مفاهیم دینی بسیاری چون اعتقاد
به رستاخیز را که از قرن دوم قبل میالد رایج شده است بیان میکند .در نهایت اینکه بخش
اعظم کتاب به زبان آرامی است اما نه با گویش بین النهرین بلکه با گویش فلسطینی

است5 .

دانیال در نیمۀ نخست کتاب که درونمایۀ آن را افسانهها و تعبیر رویا تشکیل داده است
به تنهایی کار تعبیر خواب را انجام می دهد؛ اما در نی مۀ دوم کتاب ،در مقام شاهدِ مکاشفاتی
غیبی به بیان مکاشفات و تفسیر پیشگوییهای قدیمیتر متی پتردازد؛ بته ایتن منظتور ،بته
فرشته ای نیاز دارد تا او را در رمزگشایی از مکاشفات و رازهای آینده کمک کند 2 .در واقع
یکی از ویژگیهای مهم متون آپوکالیپسی زبان رمزی ،نمادین  1و مفاهیم عمیق گنجانده شده
در آنها است و نباید صرفاً به معنای راهریشان توجه داشت.
واژۀ نماد (سَمبُل) در لغت به معنای نماینده ،نشتانه و عالمتت استت  ،0چیتزی کته در
چیز دیگر به کار می رود ،تا در قال

مکانیزم تصویری واقعیتهتای متعتالی را بتهصتورت

عینی و ملموس عرضه کند 1 .نویسندگان متون آپوکالیپسی یهودی از نمادهتا بترای روشتن
کردن ارادۀ خداوند بر مردم و پیش بینی رویدادها استفاده می کردنتد کته ختود ریشته در
کتابهای انبیا دارد؛ برای مثال حِزِقیال درّه ای پر از استخوان را مشاهده میکند ،احیای ایتن
استخوانها نماد احیای مجدد اسرائیل در سرزمین مادریشان است ( حِزِقیال  .)10:همچنین،
در کتاب اِرمیا (  ) 51:5- 51فسادِ کمربند کتان نماد فسادِ قوم است ،رویای نمادین زَکَریا از
ابعاد نویی برخوردار است ،شش باب نخست آن شامل هشت مکاشفه استت کته در همته

;1Fishbane, p. 238; Ginsberg, pp. 421-422; Burtchaell, p. 482

سیار ،پیروز ،کتاب هایی از عهد عتیق :کتاب های قانونی ثانی بر اساس کتاب مقدّس اورشلیم  ،تهران ،نشر نی، 5191 ،
صص 019- 010
Fishbane, pp. 237-238; Collins, 1984, p.99; Ditommas, p.2.

2

Symbolic

1

 0معین،محمد« ،دانیال»  ،فرهنگ فارسی  ،جلد دوم  ،تهران ،انتشارات امیرکبیر  ، 5101،ص .5950
Sturk, T Peter, "Symbol and Symbolism", in Encyclopedia of Religion, Thomson, Gale,

1

U.S.A, second edition, 2005, Vol. 13, p. 8906.
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آن ها عناصر نمادین وجود دارد؛ استفاده از نماد در کتاب دانیال بیش از ستایر کتتابهتای
قانونی بوده است ،سبک نمادین این کتاب دستمایۀ آپوکالیپسهای بعدی قرار گرفت .یکی
از مواردی که نویسنده به بیان آن پرداخته است بیان تاریخ مربوط به پادشاهی هاست که با
استفاده از دو تمثیل فلزات و حیوانات آن را شرح میدهد .در ادامه به بررسی این نمادها و
سابقۀ استفاده از آنها می پردازیم.
نمادها در کتاب دانیال
در طرح اول نویسنده از نماد فلزات استفاده متیکنتد؛ او در بتاب دوم بته بیتان داستتانی
میپردازد که نشان دهنده علم دانیال در تعبیر خواب و رمزگشایی از نشانههای سری عتالم
رویاست .در سال دوم سلطنت نَ بُوکَدنَصَّ ر پادشاه خوابی می بینتد و آشتفته متیشتود ؛ او از
معبران می خواهد محتوای خواب را بیان و آن را تعبیر کنند ؛ خداوند دانیال را از خواب و
تعبیر آگاه می کند .دانیال به پادشاه میگوید خدای آسمانها رازی را که پادشتاه در پتی آن
است  ،آشکار کرده است « :ای پادشاه تتو در ختواب مجستمۀ بزرگتی دیتدی کته بستیار
درخشان و ترسناک بود سر آن از طالی خالص ساخته شده بود  ،سینه و بازوهایش از نقره ،
شکمش از برنز  ،ساقهایش از آهن و پاهایش قسمتی از آهن و قسمتی از گِل بود .وقتی تو
به آن نگاه میکردی تخته سنگ بزرگی ب دون اینکه کسی به آن دست بزند مجسمه را در هم
شکست و دیگر اثری از آن بر جای نماند .اما آن سنگ آنقدر بزرگ شد که سراسر زمین را
فراگرفت» .
دانیال رویای پادشاه ،را به رهور چهار پادشاهی تعبیر میکند ،که اولتی توستط دومتی،
دومی توسط سومی و سومی توسط پادشاهی خدا ،اسرائیل ،نابود متیشتود 5 .ستر طالیتی
مجسمه بابلیان ،سینه و بازوان سیمین مادها ،شکم و رانهای برنز ایرانیان ،پاهتای آهنتی و
گِلی یونانیان وارث اسکندر است؛  2هم چنین سنگی که بدون آنکه دستی آن را لمس کرده

Crawford, p. 109; Collins, 2001, p. 131.
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 2در کتاب دانیال نبی آمده است که این چهار امپراطوری ،امپراطوری های بابل و ماد و ایران و مقدونیه است .از قرار معلوم
معلوم امپراطوری مدیان در کار نبوده است ،اما پیداست که به نظر مولف کتاب دانیال نبی چنین امپراطوری وجود داشته
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باشد مجسمه را نابود و به کوهی عظیم تبدیل گشت نشان از رهورِ پادشاهیِ منجیِ موعتود
و حکومت ابدی یَهُوَه دارد ،پادشاهی ای که خدای آسمان آن را تأسیس خواهد کرد و با آن
تمام پادشاهان قبلی را نابود میکند اما خودش هرگز نابود نمیشود 5 .عنصر آهن نشان دهنده
جنگ و خشونت زمان حاضر است ،عالوه برآن مخلوطی از خاک رُس و آهن نشان دهنده
ت قسیم امپراطوری تحت جانشینی اسکندر بین سلوکیان و بطلمیوسیان است ،ایتن ترکیت
هم چنین می تواند اشاره به صلح ناشی از ازدواج پادشاه سلوکی آنتیوخوس دوم با

برینیکا 2

دختر بطلمیوس دوم  1در  212ق.م .باشد .صلحی که با مرگ آنتیوخوس دوم در  200ق.م.
گسسته شد .خود مجسمه غولپیکر نماد یک بُت است و از موادی ساخته شده که بتها را
با آنها میسازند ،بنابراین میتواند نشان دهنده پادشاهان بت پرست دنیایی باشد که بهواسطه
قد رت خداوند آسمان نابود خواهند شد .متفاوت با دیگر داستانها ،این داستان با اشاره به
حوادث اخیر و بیان نابودی حکومتهای پادشاهان زمینی و برقتراری حکومتت خداونتد،
شامل یک عنصر اسکاتولوژیک است ،عنصری که نیمه اول کتاب را با نیمه دوم کتتاب را و
به خصوص باب هفت (مکاشفه چهار پادشاه) هماهنگ متیکنتد 0 .میتتوان گفتت بتاب دوم
استثنایی در دانیال « الف» (باب های  )0- 5به شمار میآید ،زیر ا به مباحث فرجامشناستانه
نظر دارد 1 .نکته قابل تأمّل در این داستان ،سنگی است که بدون آنکه دستی آن را لمس
کرده باشد به پیکره اصابت و آن را نابود میکند .در واقع این سنگ اشاره به نتابود شتدن
پادشاهان ستمگر (یا هر نیروی اهریمنی) از درون دارد ،بی آنکه نیاز باشد دستی از خارج
آن را نابود سازد.
استفاده از فلزاتی که ارزش آنها به تدریج کاهش متییابتد و نشتان از زوال تتدریجی
امپراطوریهای بزرگ دارد نمونههای مشابهی در متون باستانی خاور نزدیک دارد .مردمتان
خاور نزدیک با استفاده از این نمونه داستانهتا بته مردمشتان امیتد بازگشتت فرمانروایتان
است .به لحاظ خوانندگان متاخر طبیعیتر میآمده است که این توالی را به صورت امپراطوری های بابل و ایران و یونان و
رم در نظربگیرند( .فرای،ص.) 211
Collins 2001, p. 131; Reynolds, p. 100.
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Borenice

2

Ptolexy

1

Nickelsburg, pp.18-19

0

Collins, 2001, p.131; Crawford, p. 109.
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بومیشان و نابودی امپراطوران بیگانۀ عصر یونانی مآبی و رومی را می داده اند 5 .نمونۀ مشابه
استفاده از فلزات برای بیان زوال تدریجی پادشتاهان در کتتاب «کارهتا و روزهتا  »2نوشتته
هسیود  1وجود دارد ،هسیود پنج دورۀ متوالی را بیان میکند که همۀ آنها به جت ز چهتارمی
هستند ،یعنی طال ،نقره ،برنز و آهن .اثر هسیود را مربوط به قرن  0ق .م .می دانند اگر این
تاریخ درست باشد میتوان گفت استفاده از نماد فلزات تاریخچته ای بستیار قتدیمی دارد.
نمونه دیگر استفاده از فلزات در سنت ایرانی و خصوصاً کتاب «زند وَهمَن یَسَتن  » 0و نیتز
دینکرد  9:0 1وجود دارد .در باب اول کتاب وَهمَن یَسَن  ،اهورا تمامی دانش را به زردشت
عرضه می کند .او تنۀ درختی با چهار شاخه می بیند؛ شاخهها از جنس طال ،نقتره ،فتوالد و
آهن مخلوط هستند .هر یک از این شاخهها نماد یک دورۀ تاریخی هستند ،در هتزارههتای
زردشتی ،دوره طالیی دوره خود زردشت و آهن مخلوط نماد سلطنت دوره دیوهتا استت.
استفاده از تمثیل آهن مخلوط در کتاب دانیال و وَهمَن یَسَن مشتترک استت در حتالیکته
هسیود اشاره به آن نکرده است و میتوان گفت تمثیل آهن مخلوط در کتاب دانیال اشتاره
به مقدونیان دارد که همان دیوها در سنت زردشتی استت؛ در کتتاب دانیتال فرمانروایتان
یونانی مآب همانند دیوانی تصویر می شود که یهودیان ضد آنان

هستند0 .

طرح دوم در باب هفتم مطرح میشود ،در سال اول ستلطنت بلشَصَّتر دانیتال ختوابی
میبیند ؛ دریای وسیعی که در اثر وزش باد از هر طرف متالطم است و چهار جانور عجی
و وحشتناک از آن بیرون میآیند .آنگاه دانیال در ادامۀ رویایش کرسی هایی را میبیند کته

.سیار ،ص Collins, 1999, pp.39-40; Nicckelsburge, p.18; Reynolds, p103; 202

0

5

Works and Days

2

Hesiod

1

در این اثر از روی مکاشفه حوادث جهان پیشگویی شده است .در آغاز کتاب ه اُورمَزد چهار دوره جهان را ،که نمتاد هتر

کدام ی کی از فلزات است ،در رویا به زردشت نشان داد :زرین ،سیمین ،فوالدین و دوره آمیختگی آهتن بتا فلتزات دیگتر.
فصل چهارم به حوادث پایان هزاره زردشت اختصاص دارد و بیشتر شرح مصیبت هایی است که بر جهان ،و خصوصتاً بتر

دین زردشتی ،خواهد رسید .کتاب با ذکر رهور سوشانس در آخر هزاره پایان میپتذیرد( .تفضتلی ،احمتد ،تتاریخ ادبیتات
ایران پیش از اسالم  ،به کوشش ژاله آموزگار ،تهران ،سخن ،چاپ سوم  ، 5100صص) 505- 501
Denkard

1

Collins, 2001, pp. 134-135; Reynolds pp.103, 104.
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برای مقدّسان و آن دیرینه (خداوند) گذاشته شدند تا دربارۀ چهار جانور داوری کنند .پس
از اتمام صحنۀ داوری ،دانیال در رویایش موجودی را می بیند که « یکی مانند پسر انسان »5
نام دارد .در رویا « یکی مانند پسر انسان» سوار « بر ابرهای آسمان» میآید و به حضور « آن
دیرینه» برده میشود .خداوند نیز به « یکی مانند پسر انسان» سلطنت و شوکتی ابدی را عطا
کرده که سراسر مردمان زمین را در سیطرۀ فرمانروایی او در می آورد .سپس دانیال از فرشته
درخواست میکند که رویایش را تعبیر کند.
در این باب دانیال وزیر دربار و تعبیر کنندۀ خواب تلقی نشده ،بلکه دانیتال در مقتام
شاهد یک رویا  2راهر می شود و برای تفسیر رویایش به یک مفسّر نیاز دارد کته واستطهای
آن جهانی یا همان فرشتۀ رویا باید باشد 1 .تصویر چهار جانور در باب هفتم مشتابه تصتویر
چهار فلز در باب دوم نمایشی از چهار پادشاهی است که توسط سلطنتی پتنجم کته منشتا
الهی دارد نابود می شود ،این یکی از پایدارترین تصاویر کتاب است ،تصویری که به عنتوان
نمونه ای اولیه از طرحهای آپوکالیپسی و تاریخی یهودیان و مسیحیان ،اواخر قترون وستطی
باقی

ماند0 .

این طرح نیز ریشه در کتاب مقدّس یهودی و اساطیر کهن خاور نزدیک دارد ،هیوالی
آب ها همیشه از دریا سربر متیآورد و سترانجام در م بتارزه ای بتا ختدای متعتال شکستت

One like a son of man

5

الزم به ذکر است از نظر اینجان مقصود از ا ین اصطالح بیان شباهت آن موجود با انسان نیست و این اص طالح اسم
خاص برای آن موجوداست.
Apocalyptist / Dreamer

2

Ginsberg, pp.420-421; Collins, 1984, p. 99
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 0نقش و تأثیر برجسته تمثیل های موجود در کتاب دانیال در آثار برخی مفسران نظیر اسحاق آبراوانیل در آثار فیلسوفی به
نام ژان بودین و در آثار مردان سلسله پنجم پادشاهی در انگلستان در سده هفتم میالدی ،گواه روشنی بر تأثیر آن ها در
سامانبخشی بر تصورات فرجامشناسانه متفکران و گروه های مختلف است .این الگوی سنتی تا به امروز نیز توسط گروه -
های مختلفی از کسانی که به رهور رویدادهای آپوکالیپسی ایمان دارند مورد استفاده قرار می گیرد .برای مثال ،برای قابل
تحمل کردن شهادت در سازماندهی تخری

علیه تفکرات و گروه های مخالف از این تمثیل ها استفاده میشود ،همچنین

مورد استفاده کسانی است که امروز به پیش بینی حوادث آخرالزمانی (آپوکالیپتیکی) میپردازند) Fishbane, p.238(.

251

کتاب دانیال به مثابه متن آپوکالیپسی / ...پژوهشنامۀ ادیان  ،سال ، 51شمارۀ  ، 29بهار و تابستان 5011

می خورد و نابود میشود 5 .عالوه بر آن ارجاع به بادهای آسمانی ،که موجت

تالطتم دریتا

میشو د ،ممکن است برگرفته از صحنۀ کتاب پیدایش  5 :21باشد ،بهطور مشخص هترج و
مرج که شکل پادشاهان بیگانه به خود میگیرد و چهار جانوری که از دریا خارج میشتوند

هر یک نماد یک پادشاهی بر روی زمین هستند 2 .در باب های هفت و هشت کتاب دانیتال
از حیوانات به عنوان نمادی برای پادشاهان استفاده میشود 1 .استفاده از نماد حیوانات برای
معرفی انسانها از سابقۀ دیرینه ای برخوردار است؛ برای نمونه در کتاب رویاها  0انسانها
را با نماد حیوانات نشان می دهد .نتوع حیوانتات و رنگشتان بیتانگر نتوع

انستانهاستت1 .

آپوکالیپس حیوانات در کتاب اول اُخنُوخ  91- 02اسرائیل را با شخصیت های حیوانی برابر
گرفته است و شخصیت های بشری نماد فرشته

اند0 .

مکاشفه دانیال در باب هفت در دو سطح ارائه می شود؛ ابتدا حیوانات راهر شده و زمین
را نابود میکنند سپس دادگاهی در آسمان برپا میشود و «یکی مانند پسر انستان » معرفتی
میشود .باب هفتم کتاب همانند باب دوم داستان چهار پادشاهی را بیان میکند ،حیوانتات
برآمده از دریا نماد چهار پادشاهی هستند که آخرین آنها مقدونیان هستند 0 .حیواناتی کته
دانیال می بیند حیوانات عادی نیستند بلکه موجوداتی مرک

از وحشتناکترین ویژگیهتای

موجودات طبیعی به تصوی ر کشیده شده اند؛ شیری با بال عقاب ،خرسی هول انگیز ،پلنتگ
چهارسر و جانور چهارم با ده شاخ که هر یک نماینده پادشاهان مقدونیه استت و بتدترین
آن ها شاخ یازدهم و کوچکی است که نماینده آنتیوخوس چهارم اِپیفانس است 0 .مشتاهده
در باب هفتم بر چهار جانور و خصوصاً شاخ یازدهم جتانور چهتارم ،رویتارویی آنهتا بتا
آسمان ،داوری و نابودی آنها تأکید دارد.

Nickelsburge, P.77, Collins, 1984, p.99; Himmel farb, p. 39.
Collins, 1984, p. 100.

5
2

Reynolds, p. 268.

1

Book O Dream

0

Himmel farb, p. 36.

1

Collins, 1974, p. 61.

0

Nickelsburge, p.77.

0

Himmel farb, p. 35.

0
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مفاهیم بنیادین
در کتاب دانیال دو مفهوم مهم بسیار مورد توجه محققان قرارگرفته استت .نخستت مفهتوم
«یکی مانند پسر انسان» و دیگری اصطالح مقدسان است .درباره مفهوم نخستت در کتتاب
اینگونه آمده ا ست که داوری کیهانی عواق

سریعی در سطح زمین داشتته ،در پتی فرمتان

دادگاه آسمانی پادشاهی مقدونیه و شاه آن آنتیخوس چهارم اِپیفانس نابود شده (آیه  )55و
پادشاهی به حیوانات دیگر داده میشود( .آیه  ) 52صحنه دوباره به آسمان بازمیگردد «یکی
مانند پسر انسان» با ابرهای آسمان میآید و نزد قدیماالیام  5میرسد (آیه  )51و سلطنت بته
او داده میشود.
شاید پرسش پیرامون هویت «یکی ماننتد پستر انستان» رایتج تترین پرستش در متتون
آپوکالیپسی باشد .این اصطالح در متون دوران بین العهدینی بخصوص اول اُخنُوخ بابهتای
 15- 10که آن را تشبیهات اُخنُوخ  2می نامند ،بسیار پرکاربرد است و در عهتد جدیتد نیتز
(انجیل متی ،مرقس و لوقا) استفاده شده است 1 .برخی محققان دین یهود مانند موینکل ،اورا
همتای « انسان نخست» فرهنگهتای شترقی ،همچتون «کیتومرث» در آیتینهتای زردشتتی
می دانند ،اُتو نیز بر این باور است الگوبرداری در مفهوم پسر انسان از مفهوم «فِرَوَشی» بسیار
محتمل است 0 .بسیاری محققان معتقدند به طور سنتی عبارت «سوار بر ابرها  »1برای یَهُوَه به
کار میرود و واضح است «کسی که سوار بر ابرها است» وابسته به یَهُوَه

است0 .

محققان نظریات متعددی در ارتباط با معنتای ایتن اصتطالح ارائته داد ه انتد :گروهتی
معتقدند «یکی مانند پسر انسان» معنای جمعی دارد ،یعنی به مجموعه ای از موجتودات کته
همان «مقدّسان خدای تعالی »هستند اطالق می شتود و مقدّستان ختدای تعتالی را یهودیتان
مؤمن دورۀ شورش مَکّابیان می دانند .گروهی نیز آن را شخصی خاص دانسته اند ،برخی او
Ancient of Day

5

Similitude of Enoch

2

Collins, John. J ''K the Son of M an and the Saints of the M ost High in the Book of

1

Daniel'‘, Journal of Biblical Literature, Society of Biblical Literature, vol. 93, 1974, p. 50.
 0گروهی از نویسندگان ،گونه شناسی اندیش هی منجی موعود در ادیان ، ،قم ،ادیان و مذاه  ،چاپ دوم ، 5191 ،ص  501؛
آژیر ،اسداهلل ،منجی باوری در کیش زردشتی و ادیان ابراهیمی  ،قم ،انتشارات ادیان و مذاه ، 5192 ،ص .519
Rider of Clouds
Himmel farb, p.39.

1
0
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را کیومرث ( 5نخستین انسان ایرانی) تلقی کرده اند؛ برخی او را در افسانههای مصر و بابِل،
گروهی در دین کنعانی و سنت اسرائیلی جستجو میکند 2 .در تفسیر سنتیتر از « یکی مانند
پسرانسان» او نماد مسیحا  1و یا به عقیدۀ گروهی از محققان نماد رهبر فرشتتگان آستمانی
است .برخی محقق ان معتقدند فرشته همان میکاییل است ،فرشته ای که در  52 : 5به عنوان
فرشتۀ نگهبان قوم بنی اسرائیل معرفی میشود  .0در عهد جدید نیز بارها از اصطالح « پسر

انسان  »1برای نشان دادن فرشته استفاده شده است( .متی : 15 ،20 : 15 ، 50 : 20 ، 51 : 05
 21مرقس  ، 51 : 20 ، 05 ، 0 : 10لوقا  )9 : 20در کتاب مکاشفۀ یوحنّا فرشته بتا اصتطالح
«یکی مانند پسر انسان» سوار بر ابرها توصیف و توسط مسیح معرفی میشود .با توجته بته
این نمونهها میتوان نتیجه گرفت که منظور از «یکی مانند پسرانسان» فرشته

است0 .

و اما اصطالح مقدّسان در ادبیات دوران معبد دوم به فرشتهها باز میگردد 0 .برختی بتا
توجه به آیات  0 : 25و  0 : 21معنای فرشته را برای این اصطالح نمیپذیرند و میگویند
مقصود این آیات آزار و اذیت یهودیان است و مقدّسان همان یهودیان هستند نه فرشتتگان.
باید تأکید کرد که تفسیر مقدّسان به فرشتگان به هیچ و جه به معنای حذف معنای یهودیتان
تحت فشار نیست .بلکه میتوان گفت گسترش استفاده از اصطالح مقدّسان برای انسان در
کتاب دانیال نشان از باور به نزدیکی جامعه انسانی با آسمان دارد .در جهان باستان اولویت
با جهان خدایان است و زمین بازتابی از آن حقیقت بزرگ معرفی میشو د .این همسانی در
دانیال  ، 51جایی که درگیری بین یهودیان و یونانیان به مثابه درگیری بین فرشتگان محافظ
آنها دیده میشود ،به خوبی مشهود است.
در جهان بینی که مردم و مقدّسان را یکسان میپندارند ،اعطاء پادشاهی به یکی از آنها
همانند دادن پادشاهی به هر دوی آنهاست .تفسیر«مقدّسان» به فرشته بته طتور طبیعتی بتا

Gayomart

5

Collins, 1974, pp. 50-51.

2

M essiah

1

Himmel farb, p. 103.

0

Son of M an

1

Collins, 1984, pp. 103-104.

0

Himmel farb, p. 38.

0
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تفسیر «یکی مانند پسر انسان» به میکاییل ( رهبر جمع آسمانی ) تکمیل میشود .در کتتاب
دانیال بیان شده است «یکی مانند پسر انسان» « ، 0 : 50مقدّسان خدای تعالی»  0 : 50و نیز
«قوم مقدّسان»  0 : 20حکومت را دریافت خواهند کرد .این در واقع نشان دهنده سه سطح
از یک واقعیت چند بعدی است .در هر صورت موضوع مهم شناسایی دقیتق «یکتی ماننتد
پسر انسان» نیست ،بلکه موضوع مهم وجود موجودات آسمانی نجات بخش است که نشان -
دهنده جامعه ای راستین در سطح متعالی (آسمانی) هستند .با تفسیری که از مقدّسان ارائته
دادیم میتوان گفت که او دارای هر دو بعد آسمانی و زمینی

است5 .

نتیجه
باتوجه به یافته های تحقیقات نوین دربارۀ متتون آپوکتالیپس یتا مکاشتفه ای ،ایتن متتون از
جایگاهی خاص در متون دینی یهودی_مسیحی برخوردار شده اند .بویژه با نظر به اینکه این
متون را به جهت ادب ی ،الهیاتی و جامعه شناختی مطالعه کرده انتد .ایتن متتون دربردارنتدۀ
مکاشفاتی با زبانی رمتزی و نتارر بته رویتدادهای فرجتام جهتان هستتند کته در نگتاهی
جامعه شناختی آنها را پاسخی به شرایط بحرانی موجود در جامعه می دانند .این کتت

بتا

بیانی نمادین مردم مومن را به پایداری در دین تشویق میکرد و امید به آینتده را در دلهتا
زنده نگاه می داشت .بررسی موردی کتاب دانیال در مقام یکی از آپوکالیپسهای تتاریخی و
پر از نمادهای پیچیده جایگاهی ویژه در مطالعات کتاب مقدس یافته است.
این کتاب پاسخ نویسنده ناشناس و آگاه جامعه به ستمهای آنتیوخوسچهارم اپیفانس در
حدود  500ق.م است .این اثر تنها نمونه کامل از ژانر آپوکالیپس در کتاب مقدس است و با
زبانی نمادین به بیان تاریخ گذشته (رهور چهار پادشاهی ستمگر که یکی پس از دیگری به
حکومت میرسند) در قال

پیشگویی می پردازد؛ همچنین با اشاره به تحوالت فراتتاریخی

و نیز داوری آسمانی را مبنی بر بشارت به رهور منجی ،نابودی حاکمتان ستتمگر ،پتاداش
مومنان و مجازات ستمگران اعالم می دارد.

Collin, 1984, pp. 104-107.

5
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در بحث فرجام شناسی و مفهوم "پایان" جهان پیشگوییهای پر از رمتز و نمتاد کتتاب
دانیال مبتنی بر دیدگاهی آخرالزمانی ،این متن را از مجموعه کت

انب یاء در عهد عتیق کامالً

متمایز و برجسته میسازد.
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