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ترسیم فرجامشناسانه مسیحی و یهودی
و قرابتپذیری آن با جایگاه خانواده
علیغالمی 1
حسینبستان(نجفی) 2
چکیده
در متن پیشرو ،بررسی رابطه میان تصویر فرجامشناسانه دو دین یهودیالت و
مسالالیحیت ،بالالا جایگالالاه خالالانواده مطمالالح نظالالر قالالرار گرفتالاله اسالالت .ایالالن پرسالالش
وا کاوی میشود که آیا میتوان از تاثیر منفی تصویر جامعه آرمالانی مسالیحی در
تعالیم این دیالن ،بالر جایگالاه خالانواده در مسالیحیت و بالینقشالی یالا تالاثیر م بالت
این تصویر در یهودیت بر جایگاه خانواده در ایالن دیالن سالخن گفالت؟ نگارنالده
به منظور پرداخت به این مسئله ،ابتدا به فرجامشناسی یهودی و ویژگیهای
"دوران آخر" و تحوالت پیش و پس از ظهالور منجالی در ایالن دیالن نظالر انداختاله
است .در ادامه به تصالویر فرجامشناسالانه مسالیحی و تحالوالت آخرالزمالانی ایالن
دین توجه کرده و آموزههای مسیحی در این زمینه را به اجمال تبیالین نمالوده
است .سنس جایگاه خانواده در دین یهودیت مورد بررسی قرار گرفته و برخالی
تعالیم یهودی در خصوص ازدواج و احکام مرتبد با آن ارائه شده اسالت .پالس
از آن به ازدواج و خانواده در مسیحیت اشاره و مناسبات میان تجرد و خانواده
شالالرح گردیالالده اسالالت .در پایالالان ،نویسالالنده تالالالش کالالرده اسالالت تحلیلالالی از میالالزان
هالالمبسالالتگی و قرابالالتپالالذیری دو مفهالالوم فرجامشناسالالی یهالالودی و مسالالیحی و
 .1دانشجوی دکتری مطالعات زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب؛ پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و آیندهاندیشی مسجد
مقدس جمکران (نویسنده مسئول) (.)Ali.qolami27@gmail.com
 . 2استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

خالانواده ارائالاله نمالالوده و نشالان دهالالد هالالر یالالک از دو دیالن چالاله تصالالویری از روابالالد

جنسی و نکاح در حیات فرجامین ارائه نموده و این تصالویر بالا مفهالوم خالانواده

دارای چه همبستگی و قرابتی است.
واژگان کلیدی

خانواده ،مسیحیت ،یهودیت ،فرجامشناسی ،آخرالزمان ،ازدواج.

مقدمه
فرجامشناسالالی و پالیشگالالویی تحقی الق آینالالدهای نیالالک پالالس از ظهالالور منجالی ،بالاله عنالالوان یکالالی از

دغدغههای بشر در آثار و اندیشههای گوناگونی بازتاف داشته است که از آن جملاله مالیتالوان باله
کتاف «جمهوری» اثر افالطون« ،شهر خدا» نگاشت آ گوسالتین« ،پیرامالون حکومالت الهالی» تالألیف

شالالالده توسال الالد سال الالالویان« ،السیاس ال ال المدنی ال اله» حاص ال ال اندیشال الالههای فال الالارابی و  ...اشال الالاره نمال الالود

(رسولزاده و باغبانی .)653 :1389 ،این ادعا گزا نیست که شاید پس از اندیشاله خالدا ،هالیچ

فکرت الی در می الان ابنالالای بشالالر همچالالون اندیشالاله نجالالات موعالالود در بسالالتر آخرالزمالالان ،فرا گیالالر نشالالده
است(1موحدیان عطار.)19 :1389 ،

در یهودیت ،ظهور مسیحا کارکردی امید بخش در اوج آالم و رنفهای یهودیان داشالته اسالت

و البتاله بالاله عنالالوان وجالاله المصالالالح قالالدرتطلبالالان و فرصالتجویالان نیالز قالالرار گرفتالاله اسالالت .بالیپایاله

نیسالالت ا گالالر مالالدعی شالالویم ک اله مسالالیحیت نی الز دین الی برخاسالالته از ادبی الات موعودگرایانالاله یهالالودی

اسال الالت(همان)223 :و رش ال الالد س ال الالریع مسالال الیحیت ،وامدار اش ال الالتیاق واف ال الالر قال الالوم یه ال الالود ب ال الاله ظه ال الالور

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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مسیحاست(کرینسالالتون .)51 :1377 ،مطالعالاله تالالاریخ مسالالیحیت نشالالان مالالیدهالالد ک اله عل الیرغالالم

تحوالت و دگرگونیهای چشمگیر در این دین ،اعتقالاد باله رسالتاخیز 2و بازگشالت مجالدد عیسالی در
آخرالزمان ،به عنوان زیر بنالایی محکالم و راسالخ در مسالیحیت بالاقی مانالده اسالت؛ تالا آنجالا کاله باله

تعبیالر برخالی الهالیدانالان نالالامدار مسالیحی ،آمالوزه بازگشالت دوبالاره عیسالالی ،مهالمتالرین آمالوزه کتالالاف
مقدس است (تیسین.)327 :

از دیگالالر عوام ال اهمی الت بخالالش بالاله آخرالزمالالان از منظالالر مس الیحیت ای الن اسالالت ک اله طبالالق نظری اله

 . 1در اندیشه اسالمی نیز وجود بیش از  6هزار روایت در مورد آخر الزمان و موعود گرایالی ،موجالب تبیالین جزئیالات ایالن مسالأله
شده است.
 . 2اعتقاد به رستاخیز ،تأثیر عمیقی بر موعود باوری مسیحی دارد .به طالوری کاله یوحنالا ،رسالتاخیز عیسالی را دلیلالی بالر مسالیحا
بودن او عنوان می کند .در واقع مسیحیان ،رستاخیز عیسی را دلیلی بر حقانیت او و اینکه همو مسالیحای یهودیالان اسالت
دانستند و از سوی دیگر ،انتظار بازگشت مجدد عیسی ،موجالب تمالایز مسالیحیان از یهودیالان در نحالول موعالود بالاوری شالد (
ر.ک به :موحدیان عطار.)226 :1389 ،

مسیحای بال کش ،مسیحا ابتدا باید رنف بکشد و سنس برای پایه گذاری پادشاهی خدا بر زمین
فرود آید؛ لذا بخشی از آرمان مسیحایی مسیحیت در زمان عیسی تحقق یافت ولی تحقق کام

آن در آخرالزمال الالان خواهال الالد بود(موحال الالدیان عطال الالار .)52 :1389 ،در تا کیال الالد بال الالر اهمیال الالت بحال الالث از

فرجامشناسی یهودی و مسیحی ،باید افزود که عالوه بالر جریانالات اجتمالاعی _ سیاسالی متعالددی
که بر پایه اعتقاد به آخرالزمان شک گرفتهاند و تأثیرات فراوان سیاسی این بحث در سالطح بالین

المللی و تأسیس دانشکدهها و مرا کز علمی آخرالزمانشناسالی از دهالههالای پالیش تالا کنالون ،انبالوه

مؤمنالالان مس الیحی و یهالالودی ک اله بالالا اندیشالاله مس الیحا و در انتظالالار ظهالالور او لحظالالات عمالالر خالالویش را

سنری مینمودند ،خود دلیلی بر اهمیت این بحث است.

از سوی دیگر ،خانواده با کارکردهای بیبدی خود در منظومه دین ،جایگاه تعیالینکننالدهای

در معادالت و مناسبات دینی هر یالک از ادیالان یهودیالت و مسالیحیت داشالته و دارد .ایالن نگاشالته
تالالالش دارد ضالالمن تبیالالین موقعیالالت خالالانواده در سالالاختار ایالالن دو دیالالن ،نشالالان دهالالد تصالالویر سالالازی

است .به تعبیر دیگر ،به دنبال آن هسالتیم کاله بالا الهالامگیالری از مفهالوم "قرابالتپالذیری انتخالابی"

ما کس وبر ،همبستگی و قرابتپذیری دو مفهوم و دو تصویر فرجامشناسی از یک سو و خالانواده
از سالالوی دیگالالر را بالاله تحلیال بنشالالینیم .در واقالالع ،بالالدون ادعالالای هرگونالاله رابطالاله علالالی میالالان ایالالن دو

تصویر در دو دین ،به دنبال نشان دادن قرابتهای میان آنها میباشیم .همچنین اعتبار ایالن
ادعا در متن پیجویی میشود که بویژه در مسیحیت ،به واسطه تصویر برابریمحالور از هالر یالک

از دو جنس مذکر و مونث و مناسبات میان آنها ،خانواده به عنوانی محطی برای بروز تفاوتها
و در نتیجالاله نیازمنالالدی زن و مالالرد بالاله یکالالدیگر و کارآمالالدی مکملیالالت در رفالالع ایالالن نقالالایص و نیازهالالا،

تضعیف شده و در جایگاه آن فروکاهش رخ داده است .در واقع تصویر ایدهآلالی از برابالری در ایالام

فرجامین ،جایگاه خانواده که مبتنی بر تفاوتمحوری است را نازل کرده است.

در ادامه به این پرسشها پرداخته میشود :پایان تاریخ و آخرالزمان در مسیحیت و یهودیالت

چگونالاله تصالالویر شالالده اسالالت؟ خالالانواده در ایالالن دو دیالالن چالاله جایگالالاه و منزلتالالی دارد؟ ایالالن نهالالاد چالاله
تحوالتی را در الهیات هر دو دین سنری کرده و چاله تصالویر فرجالامینی از آن ارائاله شالده اسالت؟ آیالا

تصویر و چشمانداز فرجامشناسی یهودی و مسیحی بر جایگاه خانواده موثر بوده است؟
مفهومشناسی

ارتب الالا بح الالث آخرالزم الالانشناسال الی ،ب الالا مف الالاهیمی ه الالمچ الالون آخ الالرتشناسال الی ،موع الالودگرایی و

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

فرجامشناسانه و آخرالزمانی یهودی و مسیحی چه قرابت و همخوانی با جایگاه این نهاد داشته

305
جارتبا
ط

عاشورا

و ظهور
و

بازتاب

آن در

جریان
های

سیاس

یو

نجاتشناسالالی و نی الز بس الیاری ریالز موضالالوعات دیگالالر ،نگارنالالده را نالالا گزیر مالالیسالالازد در ابتالالدا ،ایضالالاح
اجمالی این مفاهیم را در دستور کار خویش قرار دهد:

آخرالزمانشناسی ( :)apocalypseاز این مفهوم با تعابیری همچون «روز خداوند» ( the day

 « ، )of the lordروز عظالیم و مهیالب خداونالد» و نیالز «ایالام آخالر» تعبیالر شالده اسالت و باله مجموعاله
حوادثی اشاره دارد که در پایان تاریخ رخ میدهد.

آخرتشناسی فرجامشناسی ( :)eschatologyگر چه در فرهنگ اسالالمی ،آخرالزمالان و آخالرت

از یکدیگر جدا دانسته میشوند ولی میتوان چنین گفت که به واسالطه هالمزمالانی داوری نهالایی

با ظهالور عیسالی و بالر پالایی آخرالزمالان ،ایالن دو مفهالوم در مسالیحیت بالر یکالدیگر انطبالاق دارنالد .در

میان یهودیان نیز ،گروهالی بالر تفکیالک ایالن دو مفهالوم و گروهالی دیگالر بالر منطبالق بالودن آنهالا بالر

یکدیگر تا کید دارند(رسول زاده و باغبانی .)654 :1389 ،بهطالور کلالی ،فرجامشناسالی ،بخشالی
از الهیات مسیحی است که به بررسی عواقب امور به ویژه اندیشه رستاخیز ،دوزخ و زندگی ابدی

میپردازد( مک گراث.)515 :1384 ،

موعددودگرایی :اعتقالالاد بالاله ظهالالور منج الی بالاله عنالالوان یکالالی از مشالالترکات ادی الان ،در مس الیحیت و

یهودیت نیز مورد توجه قرار گرفته است« .ماشیح» که در فارسی به «مسیحا» تعبیر میشالود و باله

معن الالای «مسالالالح شالالالده» مالالالیباشالالالد ،اشالالالاره ب الاله موعالالالود مسال الیحی و یهالالالودی دارد .1ایال الن منجال الی

نجاتبخش در برخی ادیان صرفا نجات معنوی و یالا اجتمالاعی و در برخالی دیگالر ،هالر دو حالوزه را
در دامنه تحوالت خود قرار میدهد.

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

نجاتشناسی( :)Soteriologyاین اندیشه از سقو انسان و شالراید نالامطلوف معنالوی وی و

دو بستر به تفسیر نشست:
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اصالالالح رابطالاله انسالالان و خداسالالت و بالالرای تحقالالق آن ،زمالالان خاص الی مالالد نظالالر نیسالالت و در هالالر زمالالان

نیاز او به نجات سالخن باله میالان مالیآورد .نجالات بخشالی ،از منظالر عهالد عتیالق مکالرر شالام حالال
یهودیال الان ش الالده و فرآین الالدی مس الالتمر اس الالت و از منظ الالر مسال الیحیان ،ابت الالدا در پیم الالان خداون الالد ب الالا

بنیاس الالرائی و در وهلال اله بع الالد ب الالا ف الالدای خ الالدا و تص الاللیب او تحق الالق یاف الالت و از آن پ الالس ،از طریال الق

انحصاری عیسی در مسیحیت این نجات ادامه مییابد .این مفهوم در مسیحیت را میتالوان در
یددک .نجددات سدیال و میدانجیگرایاندده :کاله ثمالالرل میالانجیگالالری عیسالی و ناشالی از فدیاله او بالالرای

امک الان وقالالوع آن وجالالود دارد .ای الن نجالالات ک اله حاص ال رابطالاله شخص الی مالالؤمن مس الیحی بالالا عیس الی
 . 1مسیحا از تلفظ التینی  Messiahگرفته شده است ( ر .ک به :البخیری)159 :1387 ،

میباشالد ،بالا پایالان تالاریخ و آخرالزمالان در ارتبالا نیسالت و هالر شخصالی مالیتوانالد بالدون انتظالار روز
واپسین و آیندهای روشن ،نجات یابد(1موحدیان عطار.)234 :1389 ،

دو .نجدات زمدانمندد و منجدیگرایانده :مسالیح باله عنالوان یالک منجالی ،پالس از بازگشالت مجالدد،

عالالالوه بالالر بسالالد اخالالالق و هالالدایت مردمالالان ،حک الومتی فرا گی الر و دارای اهالالدا اجتمالالاعی ک اله پی الام

انجیلی را به همه مردم مالیرسالاند ،تشالکی مالیدهالد و رهالایی انسالان را باله ارمغالان مالیآورد .ایالن

حکومت در روزگار معینی به پایان خواهد رسید( همان ،ص  237ال .)235
نگاهی اجمالی به فرجامشناسی یهودی

در بررسی آخرالزمان از منظر یهودیت ،ابتدا به سراغ کتاف مقدس و عهد عتیق رفته و سالنس

سایر منابع و سنن یهودی را مطمح نظر قرار میدهیم:
تصویر آخرالزمان در عهد عتیق

اسالالارت بالالابلی و پالالس از آن مشالالاهده ک الرد .بالاله گونالالهای ک اله در کتالالافهالالای نوشالالته شالالده در زمالالان

اسالالارت ،نهایالالت آرزو و انتظالالار بنیاسالالرائی  ،بازگشالالت بالاله اورشالاللیم ،تجدیالالد بنالالای معبالالد ،ظهالالور

پادشاهی از نس داوود و تحقالق وعالدل خداونالد در سالرزمین موعالود اسالت .از زمالان اشالعیای نبالی،

شاهد آن هستیم که ایالن رویکالرد قالومی و زمینالی ،باله سالمت اندیشالهای فالرا ملیتالی سالوق مییابالد

(کرینسالالتون .)23 :1377 ،اشالالعیای دوم بالالا جالالدا ک الردن جنبالالههالالای زمین الی ،احی الاء و نجالالات را بالاله

پدیالالدهای ال الالوهی مبالالدل س الالاخت و اندیشال ال فرجامشناسالالی را در میال الان یهودیالالت بس الالد و توس الالعه
داد(موحدیان عطار .)176 :1389 ،البته باید اذعالان نمالود کاله بالهطالور کلالی در نوشالتههالای عهالد
عتیق و از جمله در کتاف دانیال -که در میان کتب عهد عتیق ،با صراحت بیشالتری باله بحالث از
آخرالزمان میپردازد -بیشتر تمرکز بر نجاتی این جهانی است(2همان.)177 ،

کتالالاف مقالالدس یهودیالالان در فرازهالالای متعالالددی بالاله بحث"ایالالام آخالالر" اشالالاره و بالاله توصالالیف آن

میپردازد3؛ از کتب عهد عتیق چنین برداشت میشود که بر اسالاس تالالشهالای پیالامبرانی چالون

اشعیا و دانیال ،قوم خدا میبایست منتظر آیندهای خوش باشد کاله در آن ،نجالاتدهنالده قالوم -

 . 1این نحوه نجات ،یادآور «بز طلیعه» در یهودیت است که در روز عید کفاره ،گناهان قوم را میشوید « :مسیح ،بره خدا بود
که گناهان جهان را بر میدارد» (یوحنا .)29:1
 . 2همچنین رک به :حزقیال  3- 4 :22و  ، 6- 9ارمیا  ،12- 11 :4دانیال  ،12- 11 : 9اشعیا  ،31 :40حزقیال .21:25
 .3ر .ک .به :پیدایش 1 :49؛ اعداد 14 :24؛ تهنیه 30 :4؛ دانیال  14 :10و. ...

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

در میان مکتوبات مقالدس یهالودی ،مالیتالوان تفالاوت رویکالردی در آثالار نگاشالته شالده در زمالان
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ماشیح -به احیای پادشاهی داوود همت میگمارد و «حکومت داوودی مسیحا از دریا تا دریا و از
رود تالالا اقصالالای زمالالین بسالالد مییابالالد»( مزامی الر  .1)8:72در ای الن حکومالالت ،صالالالحان وارث زم الین

خواهنالد بالالود و در آن تالالا بالاله ابالد سالکونت خواهنالالد کالرد ...« :و جمیالع قالوم تالالو عالالادل خواهنالالد بالالود و

زمین را تا ابد متصر خواهند شد»( مزامیر  .2)29:37ماشیح ،حکومت آرمانی عادالنهای را پی

میافکند و «جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد م

آفهالایی کاله دریالا را مالیپوشالاند»( اشالعیا

 .3)60:20وی ،اورشالالاللی م را از گناهال الالانش طالالالاهر خواهال الالد سال الالاخت و پالالالس از داوری می ال الان قبای ال ال

بنیاسرائی  ،آن سرزمین را میان آنهالا تقسالیم خواهالد نمالود؛ بالدون آن کاله اجالازه دهالد بیگانگالان

میان آنها سا کن شوند(مزامیر  2 :72و  .)2 :147بر پایی انصا و عدالت از جملاله رسالالتهالای

بنیادی اوست« :خداوند میگوید :اینک ایامی میآید که شاخه عادل برای داوود بر پا مالی کنم و
پادشالالاهی سالاللطنت نمالالوده و بالاله فطانالالت رفتالالار خواهالالد ک الرد و انصالالا و عالالدالت را در زم الین جالالاری

خواهد ساخت»(ارمیا .)5 :23

برای رخ نمایی جهان پس از ظهالور ماشالیح ،کاله جهالانی مملالو از صاللح و آرامالش است(اشالعیاء

 1-9 :11و  )6-7 :9و در آن ،جالالاودانگی قالالوم ،ش الکوه آینالالده ،انتشالالار آرمالالانهالالای قالالوم در سراسالالر

جهان ،ایمان آوردن بیگانگان و اعترا به شایستگی یهالود و خالدای آنالان ،رقالم مالیخالورد« ،روز
یهوه» باید فرا برسد؛ روزی که در آن ،خورشالید ،مالاه و سالتارگان دیگالر نالور نخواهنالد داد ولالی هماله

جا روشن خواهد بود(زکریا )14:6 :و خدا بر روی کوه زیتون ایستاده و آن به دو نیم مبدل خواهد

شد(زکریا  .)14:4البته فرا رسیدن این روز ،پس از گذر قوم از بالها و سالختیهالای فالراوان خواهالد

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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بود؛ باله گونالهای کاله "یوئیال " پیشالگویی می کنالد پالیش از آمالدن «روز خداونالد» بالهالای غیالر قابال
تصوری واقع خواهد شد(یوئی .)31-32 :2

خداوند در طرح ریزی خود برای «روز یهالوه» چنالین مقالرر داشالته اسالت کاله« :در آن روز ،خیماله

داوود را که افتاده است ،بر پا خواهم نمود ،شکا هایش را مرمت خواهم کرد و خرابیهالایش را
بر پا نموده آن را م

ایام سلف بنا خواهم کرد .اسیری قوم خود ،اسرائی  ،را بر خواهم گردانید.

 . 1تا کید بر نقش پادشاهی مسیحا از آن روست که با ظهور پادشاهان ،یک نقش نو پیدا در حیات اجتماعی یهودیان نمایان
شد که در عم نجات بخشی تاثیر گذار بود .موعود نیز به عنالوان نجالات دهنالده قالوم ،در اداماله همالین رونالد باله پادشالاهی
میرسد و چون پادشاه پس از تدهین ،به حکمتی فرا بشری دست مییابد ،همچون فرشته وحی و فرستاده یهوه مالیشالود
که همه چیز را میفهمد (دوم سموئی  )14:17و از عمر طوالنی و جایگاه ممتازی برخوردار است (اول پادشاهان .)1:31
 . 2قرآن کریم نیز تصریح میدارد که هر آینه در زبور ،پس از ذکر نوشتیم کاله زمالین را بنالدگان شایسالته مالا باله ارث خواهنالد بالرد
(انبیاء .)105 :
 . 3همچنین ر .ک به :اشعیا  2- 4 :2و میکاه .1- 3 :4

ایشان شهرهای مخروف را بنا نموده در آن سا کن خواهند شد ،تا کسالتانهالا غالرس کالرده ،شالراف

آنها را خواهند نوشید و باغها ساخته ،میالوه آنهالا را خواهنالد خالورد .یهالوه خالدایت مالیگویالد مالن

ایشالالان را در زم الین ایشالالان غالالرس خالالواهم نمالالود و بالالار دیگالالر از زمین الی ک اله بالاله ایشالالان دادهام ،کنالالده

نخواهند شد» (عاموس  9:11و .)14-15

پس از بر پایی این حکومت مسالیحایی اسالت کاله آینالدل یهالودی بالا مؤلفالههالای متعالددی رقالم

مالالیخالالورد :نجالالات مل الی و سیاسالالی اسالالرائی (اشالالعیا  25 :14 ، 9:3،10:27و ارمیالالا  ،)8:30احیالالای
پادش ال الالاهی داوودی(اشالال الالعیا  ،13:11ارمیال ال الا  18:3و  27:31و حزقیالال الالال  ،)15-22 :37اتحالال الالاد دو

پادشاهی یهودا و اسرائی و انتخاف یک رئیس برای آن(هوشع  ،)11:1نالابودی قالدرتهالای غیالر
اسرائی (اشعیا :فصول  13-23و ارمیا؛ فصول  ،)49-51بازگشت اسرائیلیهای آواره به سرزمین

اسال الالرائی (اشال الالعیا  ،20:48 ،5:43ارمی ال الالا  18:3و  3:23و  ،)7-12 :31احیال الالای دینال الالی و اخالق ال الالی

ق الالوم(اش الالعیا  ،11:3 ، 2:30 ،3:1حزقی الالال  ،)1-11 :14ب الالاروری انس الالانها ،احش الالام و زمین(اش الالعیا
اورش الاللیم ب الاله م اب الاله مرک الالز دین الالی و سیاس الالی عالم(اش الالعیا  9-16 :49و  ،)3:51رج الالوع مردم الالان از

سرزمینهای دیگر به اورشلیم برای ابراز وفاداری و تبعیت از خدای اسرائی (اشعیا  ،14:45ارمیا

 ،)17:30بسالتن عهالدی جدید(اشالعیا  ،)31:31 ،3:4صاللح همیشالگی ،پایالان رنالف و بالال و آفالرینش

جدید زمین(اشعیا  17:65و  )22:66و  . ...همانگونه که از وعالدههالای مالذکور در ایالن فرازهالای
عهد عتیق نمایان است« ،روز یهوه» فرجامشناسی را مد نظر ندارد و سخن از نجاتی این جهانی

است .از مؤیدات این سالخن ،اشالاره کتالاف مقالدس باله حملاله دشالمنان احتمالالی اسالرائی و نا کالام

مانالدن آنهالالا پالالس از وقالوع نجالالات است(اشالالعیا  .)7-14 :54در کتالالب اپوکریفالای عهالالد عتیالق نیالز
شاهد آن هستیم که پیش از آمدن منجی ،یکی از انبیای گذشته (موسی ،ارمیا یا الیاس) ظهالور

می کند و راه را برای منجی هموار میسازد(رسول زاده و باغبانی.)657 :1389 ،
آخرالزمان در سایر منابع یهودی

آخرالزمالالان در قلمالالرو کتالالب عرفالالانی و نی الز سالالنت شالالفاهی یهودی الان دارای بازتالالابی قاب ال توجالاله

اسالالت .اذهالالان یهالالودی نی الز در اعصالالار مختلالالف بالاله پالالردازش ای الن موضالالوع پرداختالاله اسالالت .وجالالود

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

 ،20:44ارمیا  16:3و  ،)27:31تغییر طبع حیوانات وحشی(اشعیا  ،1)4:2احیاء و پر شکوه شالدن

گذشته تیره و تار یهودیت ،طبیعی است که این قوم را در انتظار آینالده بهتالری قالرار دهالد و پایالان
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 « . 1گاو با خرس خواهد چرید و بچههای آنها با هم خواهند خوابید و شیر م گاو ،کاه خواهالد خالورد و طفال شالیر خالوار بالر
سورار مار بازی خواهد کرد و  ( »...اشعیا  .)6- 8 :11در دوران پس از ظهور گرگ با بالره سالکونت خواهالد داشالت و پلنالگ بالا
بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر با هم و طف کوچک آنها را خواهد راند»(اشعیا .)1- 10 :11
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رنفهای خود را در آن بجوید(کرینسالتون .)18 :1377 ،بالر همالین اسالاس ،اندیشال ظهالور مسالیحا
به عنوان مهالمتالرین رخالداد آخرالزمالان ،در دورانهالای مختلالف و باله فراخالور شالراید ،دچالار فالراز و

نشیبهای فراوان شده است؛ از یک نقشنمایی قهرمان و اصالحگر قالومی ،باله یالک اندیشاله فالرا
قومی و گسترده تبدی گردیده و همچنین گستره معتقدان به آن و نیز بر جوانب آن افزوده شده
اسالالت(همان .)37 :بالالهگونالالهای ک اله دوره تبلالالور نگالالاه فرجامشناس الانه بالاله پای الان تالالاریخ یهالالودی را

میبایست به ایام ظهور عیسی نزدیک دانست 1و بهطور عمده در کتافهای اپوکریفالایی و سالود

اپیکرفایی یهودی مربو به بین العهدین و اوای دوره مسیحیت جسالتجو نمالود .از ایالن دوران
است که مفاهیمی همچون رستاخیز مردگالان ،داوری ،پادشالاهی برگزیالدگان ،پادشالاهی خداونالد،

فرا رسیدن جهان آینده ،پسر انسان ،فرزندان نور و ظلمت ،نبرد نهایی خیر و شالر ،پالاداش و جالزا،
فالالردوس و جهالالنم ...در ادبی الات یهالالودی توسالالعه یافتالاله و جلالالوه نمالالایی می کنالالد(موحالالدیان عطالالار،

 2.)181 :1389تعالالابیری همچالالون مسالیحا ،پسالالر انسالالان و شالالاخه داوود ،اشالالاره بالاله ایالن مس الیحای
آسمانی و برآمده از نگاه فرجام شناختی دارد.

شاهد آن هستیم که در باور متأخر یهودی نیز دو عصر وجود دارد« :این عصالر» کاله در سالیطره

نیروهای شر و شیطانی و دشمنان خداست و «عصری که خواهد آمد» و در آن خداوند بر شیطان
غلبه نموده و هم نیروهای شر را نالابود مالیسالازد .در ایالن عصالر مشالحون از نیکالی ،خداونالد همال

گناهان و گناهکاران را از بین میبرد و به رنف و بدبختی پایان میبخشد و پادشاهی آسمانیاش

را تأسالیس می کنالالد .بالالر همالین اسالالاس ،فرجامشناسالالی نیالز بالاله فاجعالاله پایالانی در عالالالم حاضالالر و قالالرار
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

گرفتن آن در یک حالت جدیالد تفسالیر مالیشالود(موحالدیان عطالار :1389 ،ص  .)178در بالاور رایالف

قیامها و انقالفهالا بالا شکسالت مواجاله خواهنالد شالد .شالهر خلیال ویالران شالده و گرانالی باله حالد اعالال
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داد و اوضاع و احوال جهالان ،خورشالید ،مالاه ،زمالین و کالوههالا یکبالاره تغییالر خواهالد کرد(البخیالری،

یهودیان ،برای آخرالزمان مراحلی همچون بالیای پیش از روز واپسین ،ظهالور مسالیحا ،رسالتاخیز

مردگان و داوری نهایی یهوه و آغاز پاداش و عذاف ابدی در بهشت و جهنم تصویر شده است.

در ترسالیم آخرالزمالالانی یهودی الان ،پ الیش از ظهالالور مسالیحا ،انحطالالا دین الی و مالالذهبی بالالر جهالالان

حا کم خواهد شالد و اخالالق تبالاه گردیالده و مفاسالد منتشالر مالیشالوند و بیمالاریهالا گسالترش یافتاله و
رسیده و گرسنگی ،آوارگی و بالیای طبیعی همچون زلزله ،آتشفشالان ،سالی و طوفالان رخ خواهالد
 . 1گر چه حتی در آن دوره نیز صدوقیان منکر رستاخیز مردگان و بقای نفس بودند( .موحدیان عطار.)174 :1389 ،
 . 2البتاله نبایالد از نظالر دور داشالت کاله برخالی ریشالههای فرجالام شناسالی یهالودی را در ارتبالا یهودیالان بالا دیالن ایرانالی در دوران
اسارت بابلی میدانند( .همان. )182 :

 .)68 :1387در ای الن دوران ،گسالالتاخی بالاله ب الیش از حالالد مالالیرسالالد و جوانالالان بالالرای بالالزرگسالالاالن
احترامی قائ نخواهند بود و دختر بالا مالادرش و عالروس بالا مالادر شالوهرش باله مخالفالت بالر خواهالد
خاست .پسر از پدرش شرم نخواهد کرد؛ مجالس درس و آموزش به مرا کز اعمالال منالافی عفالت و

جایگاههای فساد بدل خواهند شد و کسانی که از خطا کاران پرهیز داشته باشند مورد کینه واقع
میگردند(میشنا سوطا  .)15 :9همراه بالا ازدیالاد گنالاه ،فسالاد ،ظلالم و کالژی ،طبیعالت نیالز دچالار بالی

نظمی و ویرانی میشود(دوم باروک  1:32و اول اخنور .)2:53

غور و بررسی بیشتر در پیشگوییهای آخرالزمان این مطلب را اثبات خواهد کرد که در بیشتر

ایالن گزارشالالات ،خبرهالالای دهشالالتنا ک و نگالالران کننالالده مالالوج مالالیزنالالد و بالاله گونالالهای ایالن توص الیفات

هولنا ک میباشد که برخی از بزرگان یهود از ترس آن فتنهها دعا می کردند خداوند ظهور مسیحا

را در عصر آنان قرار ندهد( کرینستون .)62 :1377 ،چنین به نظر مالیرسالد کاله آالم پالیش ظهالور،

نتیجاله گناهالان ،و ظهالالور مسالیحا منالالو باله توبالاله بنیاسالرائی اسالالت .هالمچنالین در منالابع و سالالنت
خداست .به عنوان م ال در طومارهای بحر المیت که متعلق به «اسنیها»  1میباشد ،در طومالار
«جنگ فرزندان نور با فرزندان ظلمت» شرح جنگ بزرگی که در آخرالزمان میالان نیروهالای خیالر و
شر در خواهد گرفت و در آن ،سرانجام پس از  40سال فرزندان نور به یاری خداوند و فرشتگان بر

فرزنالالدان ظلمالالت و نیروهالالای ش الیطانی پی الروز خواهنالالد شالالد ،آمالالده اسالالت(2رسالالول زاده و باغبالالانی،

 .)658 :1389در «ی الوم اهلل» ی الا روز واپس الین ،تمالالام مل ال بالالت پرسالالت ک اله در رأس آنالالان ی الأجوج و
مأجوج قرار دارند ،گرد هم مالیآینالد و پالس از آغالاز جنالگ ،وارد اورشاللیم شالده و آنرا باله ویرانالهای

بدل خواهند کرد؛ در آن هنگام ،خداوند برای نجات ملتش ،وارد میالدان جنالگ خواهالد شالد و بالر
دشمنان بت پرست و کافر ملتاش پیروز خواهد شد و آتشی را بالر آنهالا خواهالد فرسالتاد کاله همال

آنهالالا را نالالابود خواهالالد سالالاخت و ایالن نبالالرد بالالا پی الروزی او خاتمالاله خواهالالد یافالالت(البخیالالری:1387 ،

.)68

زمین غالرق ظلالم و بالی عالدالتی و فسالاد ،بالا ظهالور مالا شالیخ از تبالار داوود  ،عصالر صاللح و پالا کی و
3

 . 1فرقه ای از یهودیان که در قرن اول از میان رفتند.
 . 2در برخی گزارشات آمده است که طی ایالن جنالگ ،یالک سالوم جهانیالان از بالین مالیرونالد و آنگالاه یهالود ،هفالت سالال متالوالی
مشغول سوزاندن و از بین بردن تجهیزات و دست آوردهای ای ن جنگ خواهند بود .در آن زمان ،دندانهای دشمنان بنی
اسرائی آنقدر بزرگ میشوند که طول هر یک از آنها به  22متر میرسد (البخیری.)67 :1387 ،
 . 3مسیحا حتما باید از نس داوود باشد و به همین جهت اسالت کاله یهالودان ،مکالابی ال منجالی بالزرگ قالوم و فرمانالده محبالوف
سناه و قهرمان نامدار ملت یهود ال را بواسطه آنکه کاهن و از تبار داوود نبی نبود ،به عنوان مسیحا ننذیرفتند( .کرینستون،
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عدالت را تجربه خواهد کرد1؛ او بدیها را به نیکی و تالاریکی و ظلمالت را باله نالور و روشالنایی بالدل

خواهالد کالرد .ظهالالور مسالیحا ،سالرآغاز نجالالات جهالالان اسالالت و عصالری رقالالم خواهالالد خالالورد کاله در آن،
اش الالرار ب الاله جه الالنم خواهن الالد رف الالت و نیکال الان در س الالعادت اب الالدی خواهن الالد ب الالود .2ایال الن جه الالان دارای

تفاوتهای فاحشی با جهانی است که ا کنون در آن به سر میبریم و صرفا حیاتی روحانی نیست
و جنبه طبیعی و فیزیکی نیز دارد و نمونهای از جهان پالیش از دورل گنالاه اسالت(موحدیان عطالار،

 .)181 :1389جهانی آ کنده از نور و صلح و زندگی سعادتمنداناله ابالدی اسالت و انسالان در آن باله

خواف و خورا ک نیازی نالدارد و درد و رنالف و مالرگ تالا ابالد پایالان مییابالد .حقالد و کیناله تالوزی در آن

جالالایی نالالدارد و پرهیزکالاران در محضالالر خداونالالد حضالالور یافتالاله و از جالالوار او بهالالره مالالیبرنالالد(البخیری،
.)68 :1387

فرجام جهان از منظر یهودیان با برخی از تحوالت کیهانی روبروسالت « :از زمالین فطیالر خواهالد

رویید و لباسهایی پشمی و خوشههای گندمی که دانه هر یک از آنهالا باله انالدازه سالرگین بالزرگ
گاوهاسالت .در آن زمالان ،حا کمیالت باله یهالالود بالاز خواهالد گشالت و تمالالام ملال باله خالدمت آن مسالیح

یهالودی در خواهنالد آمالالد و در مقابال او سالالر فالرود خواهنالالد آورد و در آن ایالام ،هالالر یهالودی دو هالالزار و
هشتصد بنده خواهد داشت که باله او خالدمت می کننالد و سیصالد و ده خاناله خواهالد داشالت کاله بالر

آنها حا کم خواهد بود( ».همان .)46 :در گزارش دیگری در تلمود آمده است که« :انسان ،یک

حبه انگور را با قایق یا گاری میآورد و آنرا در گوش خان خود میگذارد و از آن باله قالدر یالک خالم
بزرگ آف انگور مالیگیالرد و بقایالای آنرا در آشالنزخانه مالیسالوزاند»(کهالن .)357-60 :1382 ،ربالی
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«یوسی» در مورد عصر نجات مسیحایی یهود میگوید « :خداوند بر عرش مبارک خویش خواهالد

نشست و بیگانگان (غیر یهودیان) را ،یکی پس از دیگری ،از بین خواهد برد و لگالد مالال خواهالد
کرد در حالی که آنها توان مقاومت در برابر او را ندارند .زیرا تورات باله سالان یالوغ بزرگالی بالر گالردن

ایشالالان خواهالالد بالالود و تالالوان رهالالایی از آن نخواهنالالد داشالالت» .رب الی «الیعالالازر بالالن هیرک الائوس» نیالالز

میگوید« :اسرائی از تمام ملال مجالاور خالویش بالزرگتالر و قالدرتمنالدتر و وسالیعتالر خواهالد بالود؛ باله
سان درخت ستبری که ریشه در خا ک و سر به آسمان دارد .اما دروازههای اورشلیم ،بنا باله گفتاله
.)43 :1377
 . 1فیلون اسکندرانی پیش بینی می کند که مومنان از سراسر زمین به مکالان واحالدی کاله باله آنهالا گفتاله خواهالد شالد خواهنالد
شتافت .راهنمایی ایشان در این مسیر یک ر یا خواهالد بالود؛ الهالی تالر از ر یاهالایی کاله زاده طبیعالت آدمالی اسالت .مسالیحای
جنگآور دوران کامیابی و آرامش را پدید خواهد آورد و در آن زمان همه مردم به سوی خدا باز خواهند گشت و دوره صاللح
جهانی آغاز خواهد شد(همان.)50 :
 . 2جهان حاضر گذرا و محکوم به فناست و جهان دیگر ابدی است (دانیال  7:2و اخنور. )6:66 :

اشعیای نبی ،به دمشق خواهد رسید»(البخیری .)68 :1387 ،پیدا شالدن و بازگشالت اسالبا ده
گانه به اورشلی م ،محو شدن غم و اندوه ،صلح جاودانه ،وجود شالادی همیشالگی و تجدیالد بنالای

اورشلیم و معبد از پیامالدهای حکومالت مسالیحایی اسالت(موحدیان عطالار .)193 :1389 ،پالس از

فرا رسیدن روز نجات و رهایی اسرائی و روز شک گیری مملکالت خداونالد ،رسالتاخیز مردگالان رخ

خواهالد داد و سالنس یهالوه باله داوری خواهالد پرداخالت .1در ایالن داوری کاله یالک فراینالد قضالاوت و
اقامه محکمه و صدور حکم پیرامون اعمال انسانها اعم از درست کاران و گناله کاران مالیباشالد،
افالالراد صالالالح وارد حی الات ابالالدی در محل الی ک اله ه الیچ گنالالاهی در آن وجالالود نالالدارد (فالالردوس) شالالده و

گنه کاران محکوم به عذاف ابدی در گهینم (جهنم) میشوند .2همالین نیالک فرجالامی اسالت کاله

موجب شده یهودیان به انتظار فرا رسیدن روز خداوند تشویق و ترغیب شوند « :و خوشا به حالال
آنان که در انتظار به سر میبرنالد»(دانیالال  )12:12و «امالا منتظالران خداونالد ،وارث زمالین خواهنالد

بود»( مزامیر 38 :37ال.)5

برخ الی ،تصالالاویر آخرالزمالالانی عهالالد جدی الد و نحالالول موعالالود بالالاوری مس الیحیان را اقتبالالاس شالالده از

کتافهای مکاشفهای یهودیان و یا بهواسط پردازشهای مخاطبان یهودی عنالوان می کننالد.

به هر روی ،باید اذعان نمود که ترسالیم فرجالام شالناختی مسالیحی ،چنالان اسالتحکام یافتاله اسالت
که آنرا میتوان از مهمترین باورهای ایمان مسیحی قلمداد نمود .البته نمیتوان انکار کرد کاله

در بیشالتر مواضالع ،دیالدگاه مسالیحی و یهالالودی اشالترا ک فراوانالی دارد و گزارشالات همسالانی را ارائالاله

میدهند.

بالاله نظالالر مالالیرس الالد کالاله در برآینالالدگیری از مجم الالوع تلقالالیهالالای مرب الالو بالاله آخرالزمالالان در میال الان

نحلالالههالالای مختلالالف مس الیحی ،مالالیتالالوان ای الن مراحال را بالالرای پای الان تالالاریخ مس الیحی متصالالور شالالد:

دوران پیشالا مسالیح ،تمهیالدات ظهالور بالا بازگشالت الیالاس نبالی ،نبالرد ارمگالدون ،بازگشالت مسالیحا،

رستاخیز همگانی ،داوری نهایی و فردوس و جهنم.

 . 1ظاهرا داور نهایی خود خداوند است و مسیحا ،همالراه اوسالت ایالن داوری پالس از رسالتاخیز همال مردگالان اسالت .موسالی بالن
میمون در کتاف تفسیر میشنا ،سنهدرین  10مینوسید شخصی که به رستاخیز معتقد نباشد ،دیالن واقعالی نالدارد و قطعالا باله
یهودیت معتقد نیست.
 . 2در طومار «سرود شکر گزاری» از طومارهای بحر المیت ،از داوری بزرگ و پا ک شدن جهان از گناه و فساد و مرگ و نو شدن
هستی سخن گفته میشود» (رسول زاده و باغبانی.)658 :1389 ،
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دوران پیشامسیح

بر پایه عقیدهای مشترک میان یهودیالان و مسالیحیان ،پالیش از فالرا رسالیدن ملکالوت خداونالد،

بدی اوج میگیالرد و شالیطان فرمالانروایالی می کنالد(رسالول زاده و باغبالانی .)660 :1389 ،در ایالن
دوران پیش از ظهور مسیح که از آن باله «رنالف دوران مسالیحا» و یالا «درد زایالش مسالیح» نیالز تعبیالر

کردهاند ،جنالگهالا و وقالایع هولنالا ک و تالرسآفرینالی رخ مالیدهالد(گزارشالات مکاشالفه یوحنالا و متالی

 51 :24ال  .)1عیسی در توصیف این مقطع از آخرالزمان ،به وجود قحطی ،وبا و زلزلاله اشالاره کالرده
و بیالان مالالیدارد هالالر ک اله در یهودیاله باشالالد بالاله کوهسالالتان بگری الزد و هالالر ک اله بالالر بالالام باشالالد ،بالاله جهالالت

برداشتن چیزی از خانه باله زیالر نیایالد و هالر کاله در مزرعاله اسالت ،باله جهالت برداشالتن رخالت خالود بالر

نگردد .لیکن وای بر آبستنان و شیر دهندگان در آن ایام .پس دعا کنیالد فالرار شالما در زمسالتان یالا

در سالالبت نباشالالد .زیالرا در آن زمالالان چنالالان مصالیبت عظیمالی ظالالاهر مالالیشالود کاله از ابتالالدای عالالالم تالالا
کنالون نشالالده و نخواهالالد شالالد . ...آنگالالاه عالمالالت پسالالر انسالالان در آسالالمان پدیالد گالالردد و در آن وقالالت،

جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینید که برابرهای آسمان فرود مالیآیالد(متی

42 :24ال .)1وقوع ارتداد بزرگ که در گزارش کتاف مقدس چنین به آن اشاره شده« :زنهار! کسی

شما را نفریبالد؛ زیالرا کاله تالا آن ارتالداد ،اول واقالع نگالردد و آن مالرد شالریر ،یعنالی فرزنالد هال کالت ظالاهر
نگردد ،آن روز نخواهد آمد»( دوم تسالونیکیان  ،)2:3از دیگر وقایع پیش از ظهور مسیح اسالت .

هالمچنالین پالیشگالالویی شالده اسالالت کاله «در آن زمالالان ،مالردم اعتقالالاد باله بازگشالالت مسالیح را در مالالورد
تمسالالخر ق الالرار م الالیدهنالالد»( رس الالاله دوم پط الالروس .)4-3 :3ظهالالور مس الالیحاهای دروغ الالین از دیگ الالر
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پیشبینیهای کتاف مقدس است.1

تمهیدات ظهور و بازگشت الیاس نبی

همانگونه که پیش از این اشاره شد ،در نوشتههای پس از تبعید ،شاهد گره خوردن موضوع

بازگشت (الیاس نبی) که به آسمان رفته بود با آخرالزمان هستیم(دوم پادشاهان  .)2:11پذیرش

عهالد عتیالق از سالوی مسالیحیان موجالالب مالیگالالردد گزارشالات ایالن بخالالش از کتالاف مقالالدس در زمالالرل

باورهای مشترک یهودیان و مسیحیان قرار گیرد .بدین جهالت در آخرالزمالان مسالیحی و پالیش از
بازگشت مجدد مسیحا ،الیاس نبی باله زمالین بالاز مالیگالردد و بالرای ظهالور زمیناله سالازی مالینمایالد.
آنسان که «مال کی»  -آخرین پیامبر عهد عتیق _ خبر میدهد ،الیاس نبی پس از تمهید شراید،

 .1عیسی" :زنهار کسی شما را گمراه نکند؛ از آن رو که بسا به نام من آمده خواهند گفت کاله مالن مسالیحی هسالتم و بسالیاری را
گمراه خواهند کرد"(متی .)4 :24

فرا رسیدن روز بزرگ خداوند را اعالم خواهد کرد(مال کی .)6-5 :4
نبرد ارمگدون

در هر سه دین اسالم ،یهودیت و مسیحیت با دجال یا همان ضد مسالیح 1مواجاله هسالتیم کاله

حکایتگر شخصی دغ باز ،دروغگو و ستمگر است2و در طول تاریخ ،افراد و مصادیق متعددی را
بالاله وی منتسالالب کالردهانالالد .3در کتالالاف مقالالدس از مک الانی بالاله نالالام « ُهرمجالالدون» 4بالالهعنالالوان می الدان
جنگ ضد مسیح و یالاران او بالا مسالیحا و پیالروان او نالام بالرده شالده اسالت .5در ایالن محال  ،آخالرین

جنگ میان نیروهای خیر و شر قب از روز داوری و رستاخیز باله وقالوع مالیپیونالدد .6در ایالن نبالرد،

یاجوج و مأجوج که اشاره به ملتی دارند که شیطان آنها را گمراه سالاخته و بالرای جنالگ در برابالر
مملک الت خداونالالد آنهالالا را گالالرد هالالم آورده اسالالت ،بالاله رهبالالری ضالالد مس الیح ،نبالالردی حسالالاس را رقالالم

میزنند(مکاشفه یوحنا  .)8 :20به نظر میرسد بیش و پیش از آن که این نبالرد در کتالب مقالدس
و سالنت مسالیحی برجسالالته باشالد ،تمالالایالت و آمالالال سیاسالی موجالب پالالردازش و برجسالالته سالالازی آن

در «سفر رویا» در این زمیناله آمالده اسالت را «اشالاراتی سالمبلیک» مالیداننالد .آنالان ،مقصالود از محال

نبال الالرد را سراسال الالر زم ال الین دانسال الالته و هال الالم ا کنال الالون نی ال الز مؤمنال الالان را در حال الالال نبال الالرد بال الالا نیروهال الالای شال الالر

مالیداننالالد(البخیری .)117 :1387 ،برخالی بالالر ایالن باورنالالد کاله بازگشالالت باله اسالالرائی  ،مقصالد اصالاللی
نبالرد ارمگالالدون نبالالوده و اشالالارات مربالالو بالاله تصالر سالالرزمین ،کنایاله از بازگشالالت یهالالود بالاله اسالالرائی

معنالالوی ی الا همالالان کلیسالالای مس الیحی اسالالت(7هالالالل .)46 :1383 ،گالالر چالاله در ای الن نبالالرد ،دو سالالوم
1 . Antichrist.

به دجال « ،وحش نشاندار  »666نیز میگویند (مکاشفه یوحنا .)17 – 18 :13
 . 2یهودیان ،دجال را «آرمیلوس» مینامند .وی موجودی اسطورهای اسالت کاله از شالیطان و تنالدیس مرمالرین زنالی در رم زاده
میشود .همچنین او را زاده شیطان و سنگ و پادشاه خبیث مینامند( .کرینستون.)82 :1377،
 . 3هوال کو خان مغول ،اسماعیلیان و ...در برخی دورانهای تاریخی به عنوان مصداق ضد مسیح تلقی شدهاند.
4 . Armageddon.
 . 5ر .ک به :مکاشفه یوحنا  16:16و نیز :در آن روز ماتم عظیمی  ...در همواری مجدون در اورشلیم خواهد بود(زکریا .)11:12
. 6در عربی «هارمجدون»نامیده میشود و واژهای عبری و به معنای تنه شریفان است که در جنالوف شالرقی حیفالا و در شالمال
فلسطین و در نزدیکی کرانه غربی رود اردن (حد فاص الجلی – السامره و در دشالت یالزرعین) واقالع شالده اسالت( .ر.ک باله:
هالل . )11 :1383
 . 7حقیقت آن است که نبرد ارمگدون بیش از هر امر دیگر ،تالأمین کننالده مطالامع اندیشال صالهیونیزم اسالت و باله دسالت بنیالاد
گرایان انجیلی و مسیحیت صهیونیست مورد پردازش قرار گرفته است .مسیحیت صهیونیست تحت تأثیر پروتستاننیزم به
برجسته سازی نقش یهود بهوسیله پر رنگ نمودن گزارشات عهد عتیق اهتمام کردند و برای یهود ،نقش اصاللی و مهمالی
در برنامه خداوند برای فرجام تاریخ قای شدند .آنان در راستای هماهنگسازی مسیحیت و یهودیالت ،تشالکی حکومالت
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نیروهای مسیح کشته میشوند ولی نبرد با پیروزی وی خاتمه یافته و یهودیان به مسیح ایمان

مالالیآورنالالد .1مسالیح ،مؤمنالالان بالاله خالالود را بالالاالی ابرهالالا بالالرده و سالالنس بالالا آنهالالا فالالرود مالالیآی الد و هالالزاره

خوشبختی آغاز میشود(البخیری .)12 :1387 ،برای وقوع ارمگدون زمانهالای مختلفالی پالیش
بینی و اعالم شده است که عدم تحقق این نبرد در ایالام پالیشگالویی شالده ،بازتالافهالای فراوانالی
داشته است.2

حکومت مسیحا

اصال بازگشالت مسالیح در آخرالزمالان ،از مساللمات مسالیحیت اسالت و اختالفالات صالرفا باله نحالالول

تفسیر از آن باز میگردد .باله طالوری کاله در عهالد جدیالد بالیش از  300بالار باله بازگشالت مجالدد مسالیح

اشالالاره شالالده اسالالت .بیشالالتر مس الیحیان معتقدنالالد ک اله بشالالریت در طالالول تالالاریخ خالالود هفالالت مرحلالاله را
پیمالالوده و خواه الالد پیم الالود و در مرحل الاله هف الالتم عیسال الی مسالالیح ب الالر جه الالان حکوم الالت خواه الالد کال الرد و
همالاله مردمالالان بالاله فرمالالان او خواهنالالد بالالود .3بازگشالالت دوم در جالالالل پالالدر و همالالراه فرشالالتگان و بالالا

مجد و عظمت و تفوق و پیروزی بر همه چیز قرین است(رسالاله دوم پالولس باله تسالالونیکیان  1و

 4؛ رسالالاله پطالالروس  1:7و  .)4:5ای الن ظهالالور ،نا گهالالانی بالالوده و آش الکارا و جسالالمانی صالالورت خواهالالد
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مستق یهودی در سرزمین مقدس را گالامی مهالم پالیش از ظهالور دانسالتند( .هالالل 48 :1383 ،و  .)52آنالان خواسالتار اقالدام
عملی برای تحقق وعده خداوند به قوم یهالود جهالت اسالکان در سالرزمین مقالدس شالدند .مسالیحیان صهیونیسالت عالالوه بالر
تأسی س مدارس و ارائه آثار خود در قالب ،هنر ،ادبیات و  ....به تأسیس بیش از  250سازمان همت گمارده و دهها میلیون
پیالرو بالالرای خالالود جمالالع نمودنالالد( .البخیالالری .)13 :1387 ،آنالالان معتقدنالالد بالالرای بازگشالالت دوبالالارل مسالیح ،مالالیبایسالالت جنالالگ
هستهای بزرگی در مح ارمگدون به وقوع بنیوندد که به نابودی ا کهر شهرهای جهان میانجامد .در این نبرد ،نیروهای
شر به رهبری ضد مسیح ارتشی  400میلیونی تشکی داده و به کشتاری عظیم که خونها را تا افسار اسبان جاری میسازد
دست مییازند(همان .)12 :برای مطالعاله بیشالتر پیرامالون اندیشالههالای بنیالاد گرایالان مسالیحی – یهالودی رجالوع کنیالد باله:
(البخیری.)100 :1387 ،
 . 1در این نبرد ،پنف ششم مردم جهان کشته شده و تنها  144هزار یهودی جان سالم به در میبرنالد کاله آنهالا نیالز باله مسالیح
ایمان میآورند .رود فرات خشک شده و شهر قدس کام تخریب میشود.
 . 2هال لنیدسی نویسنده کتاف پرفروش «ستارل بزرگ در حال افول زمین» میگوید« :نسلی که از سال  1948متولد شالدهاند،
شاهد بازگشت مسیح خواهند بود» .کشیش بیلی گراهام – روحانی مخصوص کالار سالفید – از سالال  1970هشالدار مالیدهالد
جهان به سرعت به سوی ارماگدون در حرکت است و جوانان کنونی آخرین نس تاریخ هستند .سالهالای ، 2002 ،1996
 2007از دیگر پیشگوییهای مطرح در مورد زمان وقوع ارماگدون است .مراح پیش قراول نبرد ارمگدون که برخالی آنهالا
را  5،7و  12مرحلاله پالیش بینالی کردهانالد ،شالالام  :بازگشالالت یهالالود باله سالالرزمین فلسالالطین ،برپالایی دولالالت یهالالودی در سالالرزمین
مقدس ،بشارت الهوت انجیلی به تمام مل  ،ساخت معبالد هیکال باله عنالوان تختگالاه عیسالی و دورهی سالختی و مصالیبت
هفت ساله میباشد .نکته قاب ذکالر دیگالراین اسالت کاله در منالابع اسالالمی از ارمگالدون صالحبتی نشالده اسالت و تنهالا از وقالوع
جنیگ در سالهای نزدیک ظهور در منطقه «قرقیسیا» نام برده شده است.
 . 3رسالالاله اول پالالولس بالاله تیموتالالائوس  16 :3و  ، 16:4رسالالاله دوم پالالولس بالاله تیموتالالائوس  15 :1و همچنالین ر .ک بالاله( :هینلالالز،
.)159 :1385

گرفت« :1آفتاف تاریک گردد و ماه نالور خالود را ندهالد و سالتارگان از آسالمان فالرو ریزنالد و قالوتهالای

افال ک متزلزل گردد و در آن زمان جمیع امتها ،پسر انسان را ببیند که بر ابرهای آسمان با قوت
و جالل عظیم میآید»( لوقا  .) 27 :9در برخی فرازهای کتاف مقالدس ،ایالن ظهالور بسالیار نزدیالک

تصویرشده است .2به عنوان م ال ،عیسی میگوید« :بعضی از حاضران که در اینجا هسالتند ،تالا

ملکوت خدا را نبینند ،ذائقه موت را نخواهند چشید» .3اما در باور رایف که مستندات صریحی در
کت الالاف مق الالدس دارد ،هال الیچ کس از زم الالان وق الالوع آخرالزم الالان خب الالر ن الالدارد« :ام الالا از آن روز و س الالاعت،

هالیچ کس اطالالالع نالالدارد ،حتالی مالئک اله آسالالمان؛ جالالز پالالدر مالالن و مالالن»( مت الی  .)36 :24از دیگالالر سالالو،

برخ الی آی الات کتالالاف مقالالدس ای الن بازگشالالت را بازگشالالتی آسمانی(تسالالالونیکیان اول  )16 :4و برخ الی
دیگر ،بازگشتی زمینی تصویر می کننالد(اعمال رسالوالن  .)1:11بالا ظهالور و نالزول عیسالی کاله بالر روی

قالالدس صالالورت خواهالالد پالالذیرفت ،پی الام انجیال فرا گیالر شالالده(انس االمیرکالان ،)505 :1890 ،کلیسالالا

دارای مجد و شکوه شالده و دیگالر امالتهالا و یهودیالان باله ایالن بالاور مالیرسالند کاله او همالان مسالیحا
رومی الان  ،)21 :8بنیاسالالرائی نجالالات خواهنالالد یافت(رسالالاله بالاله رومی الان  26 :18و اشالالعیا )8 :66؛
جهان ،برکت یافته(حزقیال )25 :34و ملکوت خداوند بر پا خواهد شد(دوم سموئی )8-16 :7

و تا ابداآلباد ادامه خواهد یافت .4این سالر آغالاز نیالک جهالانی دیگالر ،بالا کارکردهالای کیهالانی همالراه

خواهد بود« :تا کها رشد خواهند کرد ،هر کدام ده هزار شاخه بزرگ ،ده هزار شاخه کوچک و هر
شالالاخه کوچ الک ده هالالزار خوشالاله انگالالور و هالالر خوشالاله انگالالور ده هالالزار انگالالور  ...خواهالالد داد»(تیسالالین:
.)349

برخالی معتقدنالد کاله عیسالی پالس از بازگشالالت ،حکالومتی هالزار سالالاله تشالکی و سالالنس روز داوری

نهایی برپا خواهد شالد .در قالرن شالانزدهم مالیالدی ،ایالدل هالزاره توسالد مسالیحیان یهالودی تالرویف

شالالد(هالل )14 :1383 ،و در تالطالالمهالالای حالالوادث قالالرن هفالالدهم ،باعالالث بالاله قالالدرت رسالیدن جنالالاح
مس الیحیت یهالالودی و در نهای الت ،قالالدرت ی الافتن ای الده بالالر انگیختگ الی اسالالرائی در می الان فالسالالفه،
ادیبان و سیاستمداران اروپایی قرنهای هفده و هجده گردید(همان .)50:پروتستانها که بالا

 . 1ر .ک .به :یوحنا  22- 23 :21 ، 23 :14و مکاشفه یوحنا  ، 7 :1متی  27 :16و .28 :19
 " .2توبه کنید ،زیرا ملکوت آسمان نزدیک است"(متی )2 :3؛ همچنین ر.ک.به :متی 7 :10؛ مرقس .15 :1
 . 3ر .ک .به :لوقا  .27 :9همچنین ر.ک .به :لوقا  9 :10و 11 :10؛ رساله پولس به قرنتیان  ، 1:7متی  28 :19و  31 : 25و ، 33
مرقس .26 – 27 :24
 .4آیات او چه قدر بزرگ و عجایب او چه قدر عظیم است .ملکوت او ملکوت جاودانی است و سلطنت او تا ابداالباد(دانیال :4
)3؛ همچنین ر .ک .به :دانیال  34 :4و  26 :6و 14 :7؛ متی .13 :6
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اسالالت و بالاله او ایمالالان مالالیآورنالالد(متی  .)39 :23جهالالان از فسالالاد و تبالالاهی رهالالایی یافته(رسالالاله بالاله
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اهمیت دهی به عهد عتیق باله احیالای جایگالاه برتالر قالوم یهالود همالت گمالارده بودنالد ،ایالن ایالده را

بسالالد و توسالالعه دادنالالد .1البتالاله مس الیحیان یهالالودی عل الیرغالالم اعطالالای منزلالالت بالاله بنیاسالالرائی ،

معتقدن الالد فرج الالام ت الالاریخ ب الالا بازگش الالت اس الالبا گمش الالده و مسال الیحی ش الالدن یهودیال الان رق الالم خواه الالد

خورد(همان.)40 :

ب الالا برجس الالته ش الالدن بح الالث از حکوم الالت ه الالزار س الالال مسال الیح ،ع الالدهای از مسال الیحیان ،در قال الالب
نهضتهای مسیحیایی2و جنبشهای هزاره گرایی ،3قالبی جدید به اندیشههای مسیحی خود
دادند .این جنبشها که حاص نگالاه اجتمالاعی باله ظهالور مسالیحا بالوده و باله منظالور تالالش بالرای
فرار از وضعیت بد موجود و ایجاد وضعیت مطلوف باله وقالوع پیوسالتند ،بالر ایالن باورنالد کاله پالس از

دومین ظهور عیسی که در آیندهای نزدیک خواهد بود ،دورل هزار سالاله حا کمیالت مسالیح بالر روی
زمین که همراه با سعادت و خوشبختی است ،فرا خواهد رسید(4هینلز .)672 :1385 ،اعتقاد به
اس الالتوار نم الالودن ه الالزار س الالال راس الالتی و نی الالکبختال الی ،فرق الالهه الالای متع الالددی ه الالمچ الالون :منتظ الالران
ظهور(ادونتیستها) ،5شالاهدان یهالوه ،مورمالونهالا و  ...را پدیالد آورده اسالت( .6موحالدیان عطالار،
 .)249 :1389شالالایان ذک الر اسالالت ک اله هالالزاره گرای الان بالاله پالیش هالالزارهای7و پالالس هالالزارهای 8تقس الیم

میشوند .گروه اول معتقدند که دوره هزار ساله از پدیدههای آخرالزمالان و از عالیالم ظهالور مسالیح
است و با آمدن مسیح پایان مییابد .آرمگالدون قبال از ظهالور مسالیح رخ مالیدهالد و شالر باله تالدریف
کم شده و شیطان ،دست و پا بسته شده و سنس مسیح میآی د .گروه دوم ،آغاز هزاره را با آمالدن
مسیح قرین مینمایند(موحدیان عطار.)249 :1389 ،
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رستاخیز همگانی

در مسیحیت و یهودیت به نظر میرسالد نمالیتالوان رسالتاخیز مردگالان را از باورهالای مسالیحایی
 . 1مالالارتین لالالوتر در کتالالاف «مس الیح یهالالودی زاده شالالده» عنالالوان م الیکنالالد ک اله «:یهالالود فرزنالالدان خداونالالد هسالالتند و مالالا مهمانالالان و
بیگانگانی بیش نیستیم ....بنابراین بایالد باله ایالن رضالایت دهالیم کاله باله سالان سالگهالایی باشالیم کاله از پالس مانالده سالفره
سرورانشان میخورند؛ دقیقا به سان کنعانی » ( .همان.)15 :
2 . Messianic mormenits.
3 . Millennialist.
 . 4صهیونیستهای مسیحی معتقدند آخر الزمان بسیار نزدیک است و باید با بازگشت یهودیان به فلسطین و تشکی دولت
صهیونیستی و جنگ ارمگدون آن را تسریع بخشید.
5 . Adventist.
 .6از آنجا که اگوستین و کلیسای روم ،عقیده هزاره خوشبختی را بدعت آلود و غیر واقعی میدانستند ،این عقیده مدتها به
عنوان یک باور سری بنیادگرایان مسیحی رواج داشته ولی بروز چندانی نداشته است(البخیری. )35 :1387 ، ،
7 . pre Millennialism
8 . Post Millennialism

تفکیک نمود(کرینستون .)38 :1377 ،کسانی که به وعده الهی مبنی بر جالاودانگی قالوم ،ظهالور
مسیحا و دوام معبد اورشلیم اطمینان داشتند ،علی رغم تحم رنالفهالا معتقالد بودنالد کاله پالس از
مرگ ،برای دیدن جالل آینالده بالر خواهنالد خاسالت .و لالذا بالا اندیشال مسالیحا و رسالتاخیز خالود را باله
آغوش مرگ میسنردند(همان .)39 :گر چه از برخی گزارشات کتالاف مقالدس ،انحصالار رسالتاخیز

به قوم و مؤمنین استنبا میشود(اشعیا  ،)14 :26ولی به نظر میرسد این رخالدادی همگالانی و

امت
مربو به هم نیکان و بدان باشد « :و بیرون خواهند آمد؛ هر که اعمال نیکو کرد ،برای قی ِّ
حیات و هر که اعمال بد کرد ،به جهت قیامت داوری»( یوحنا .)29-28 :5
داوری نهایی

در پیشگوییهای مربو به آخرالزمالان ،تصالریح شالده کاله عیسالی پالس از بازگشالت ،دادرسالی و

داوری نموده(یوحنا  )26 :5و هر کس را موافق اعمالش جالزا خواهالد داد(متالی  .)27 :16در ایالام
پس از داوری نهایی ،جهان نوسازی میشود« :و مالن آسالمان را دگرگالون مالیسالازم و آنرا برکالت و

بالر روی آن سالکنا خالواهم داد امالالا گناه کالاران و شالریران بالالر روی آن قالدم نخواهنالد گذاشالالت»( دوم
باروک )1 :30؛ «انسان نیز همانند جهان نو میشود و همچون فرشالتگان مالیگالردد»( اول اخنالور

.)1 :48

فردوس و جهنم

پالالس از ای الن مراح ال  ،درسالالت کاران و بالالد ک الاران وارد حی الات ابالالدی خالالود در فالالردوس و جهالالنم

میشوند .1البته این اختال وجود دارد که آیا بهشت و جهنم مکان خاصی است یا از آن ،حالت
ویژهای مد نظر است.

خانواده در منظر یهودیت
ازدواج در یهودیت

اهمیدت ازدواج :در آمالالوزه هالالای یهالالودی تا کیالالد شالالده جهالالان بالاله بطالالالت آفریالالده نشالالده و هالالر چیالالز

دارای هد مندی خاص خویش است .ازدواج نیز به عنوان فرمان و تالدبیری الهالی بالرای کامال

 . 1واژه فردوس در عهد جدید به معنای بالاغ مالیباشالد و باله مسالألهای آخالرتگرایاناله اشالاره دارد .ر .ک باله :لوقالا  ، 43 :23دوم
قرنتیان  4 :12و مکاشفه یوحنا  .7 :2واژه جهالنم و توصالیفات مربالو باله آن در فرازهالای مختلفالی از عهالد جدیالد بکالار رفتاله
است .از جمله :متی  ،22 :5رساله به رومیان  ، 6- 8 :2مرقس  43 – 48 :9و متی .28 : 10

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

نور خواهم داد و من زمین را دگرگون خواهم ساخت و آنرا برکت خواهم داد .و من برگزیدگانم را
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شدن 1و شبیه خدا گردیدن است و یگاناله راه برقالراری ارتبالا جنسالی ،ازدواج دو غیالر هالم جالنس

است .این دین ،ازدواج ر ا یک امر مقدس و نه یک اجبالار بالرای ارضالای تمالایالت جنسالی و فالرار از
گنالاه مالیدانالد .یکالی از قالوانینی کاله یهودیالان حتالی باله قیمالت جالان خالود نبایالد آن را نقالض کننالالد،
حرمالالت زنالالا و ارتبالالا جنسالالی بالالا محالالارم اسالالت .2در ایالالن دیالالن ،تنالالوع طلبالالی در روابالالد جنسالالی و

هالالمجالالنسبالالازی ،انحالالرا جنسالالی محسالالوف شالالده و در زمالالره گناهالالان مالالیباشالالند .همالالاره در طالالول
تاریخ ،پیوند زناشوئی و تشکی خانواده در یهودیت یک فریضه دینی خطیالر و بسالیار مهالم و بالی

شوهری موجب شرمساری بوده است .عبارات فراوانی در متالون مقالدس را مالیتالوان سالراغ گرفالت
که به اهمیت آن توجه میدهد؛ باله عنالوان م الال در سالنت یهالودی"ازدواج نخسالتین فرمالانی بالود
کاله خالالدای متعالالال باله آدم داد(پیالالدایش") 28 :1و بیالالان شالده "هالالر کالالس زن نالدارد از برکالالت و نیکالالی

محروم است(یواموت  62ف )" و اجالازه داده شالده یالک سالفر تالورات بالرای هزیناله ازدواج ،فروختاله
شالالود .ایالالن اهتمالالام موجالالب شالالده ازدواج امالالری ضالالروری و اجتنالالاف ناپالالذیر معرفالالی شالالود و تجالالرد و

رهبانیت مذموم تلقی گالردد .توصالیه شالده ازدواج در سالنین پالایین صالورت بگیالرد و فالردی کاله 20

سالش بگذرد و ازدواج نکند ،موجب نفرین الهی دانسته شالده اسالت .همچنالین بالا کرگی دختالران

در یهودیت بسیار مهم میباشد.

توصدیههددا و قواعددد ازدواج یهددودی :در آمالالوزههالالای دینالی یهالالودی بالالر هالالم کالیش بالالودن همسالالر و

ایمالان او تا کیالد شالده(تهنیه )3-4 :7و لالزوم یهالودی بالودن همسالر گالوشزد شالده اسالت3؛ آزادی و
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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 .1در نگاه عرفان یهودی روح زن و مرد واحد است و وقتی به این جهان پای مینهند یکی در وجهه زن به دنیا میآید و یکی
در شمای مرد و هر دو برش خورده از آن روح واحد هستند .ازدواج موجب دوباره پیوستن روح زن و مرد به یکدیگر میشود
و به تکام میرسند.
 . 2حتی اگر مراسم ازدواج ،مطابق آیین رسمی ازدواج صورت گرفته باشد ،پیوند زناشویی با محارم ،شرعی نیست و زوجین در
عقد یکدیگر به حساف نمی آیند .فرزندان تولد یافته از این وصلت ،نامشروع محسوف می شوند ،اما در حقوق و تکالیف از
والدین خودشان تبعیت می کنند .اما چنان چه شریعت ازدواج با یک زن را به دالیلی اجازه نمیداد ولی زن و شوهر به این
پیوند مبادرت میکردند ،ازدواج به لحاظ شرعی معتبر بود و انحالل آن تنها با طالق ممکن مالیشالد .نمونالهاى از ایالن امالر،
مردى است که با همسر مطلقه اش ،پس از آن که آن زن با مرد دیگرى ازدواج کرد و سنس طالق گرفت و یا به خاطر فوت
شالالوهر دومالالش بیالالوه شالالد ،ازدواج مالالیکنالالد .تالالورات ایالالن نالالوع ازدواج را توعالالوا (مکالالروه) مالالیخوانالالد؛ زیالالرا ممکالالن اسالالت مشالالوق
فاحشهگرى شرعی باشد .اگر چنین ازدواجی واقع شد ،دادگاه از تمام اختیارات خود استفاده میکند تا مرد را وادار به طالق
دادن زنش نماید .با این حال ،ازدواج ذکر شده ،شرعی و الزام آور است و در بیشتر موارد ،فرزنالدان تولالد یافتاله از ایالن پیونالد
زناشویی تحت تأثیر پلیدى آن قرار نمیگیرند.
 . 3ازدواج یهودی بالا غیالر یهالودی ،چاله مراسالم رسالمی ازدواج در آن رعایالت شالده باشالد و چاله نشالده باشالد ،شالرعی نیسالت و هالر
فرزندى که از این پیوند زناشویی متولد شود ،نسب و نژاد او را بالا نسالب مالادر مالیسالنجند؛ ا گالر مالادرش یهالودى باشالد او نیالز
یهودى است و اگر غیر یهودى باشد او نیز غیر یهودى خواهد بالود .لالذا حتالی ا گالر زن باله دیالن یهودیالت در آیالد چالون از مالادر
یهودی زاده نشده ،نمی تواند با یک مرد یهودی ازدواج کند .در همین راستا ،عزرای نبی که به اعتقاد یهودیان گردآورنده



تام و عدم عجله در انتخاف همسر مهم دانسته شده و از ازدواج اجباری نهی گردیالده اسالت 1و

به ضرورت رضایت پدر در ازدواج تصریح شده اسالت(خروج  .2)17-16 :22هالمچنالین توصالیه باله
دیالدن همسالر قبال از ازدواج ،هالم کفالوی در سالالن ،تناسالب در جسالم ،ازدواج بالالا دختالر دانشالمند بالاله
جهالالت فرزنالالد خالالدا تالالرس و داشالالمند پیالالدا کالالردن ،لالالزوم رعایالالت عفالالت زناشالالویی ،سالالفارش بالاله پالالاس

داشت زن برای کسب ثروت و برکت ،هم کفوی ،اصالت خانوادگی و ...در آموزههالای ایالن دیالن

به چشم میخورد .از پسران خواسته شده در  13یا  16یا  18سالگی ازدواج کننالد و بالرای دختالران
تا کید شده هر چه زودتر مزدوج شوند .در سالنت یهالودی و مبتنالی بالر دسالتورات تالورات ،باله ازدواج

زن بیوه با برادر شالوهر خالویش در صالورتی کاله آن زن بچاله نالدارد حکالم شالده اسالت(تهنیه -5 :25

 .3)10طبالق ایالن رسالم کاله "حلیصالا" نالام دارد ،شخصالی کاله بالرادرش فالوت کالرده و فرزنالدی بجالای
نگذاشته باید زن بیوه او را به تزویف خود در آورد یا او را آزاد سازد تا وی بتواند دوباره شوهر کنالد.

در راستای اجرای این رسم ،زن بیوه زانو میزند و کفش از پای برادر شوهر خالود بیالرون مالیآورد؛
در آورده و آف دهان بر صورت مرد انداخته و برادر شوهر را مجبور به این ازدواج کنند.

لزوم پوشاندن موی سر پس از ازدواج ،منع ازدواج فرد یهودی بالا محالارم خالود4و زنالا زادههالا و

بیگانگان (غیر یهودیه ا) ،اجازه ازدواج به زن بیوه پس از گذشت نود روز از مرگ همسالر ،اجالازه
ازدواج با صدور حکم دادگاه در صورت فقدان مرد ،ضالرورت تنظالیم سالند ازدواج شالرعی (کتوبالا)5

که شام تعهدات مالی و اخالقی داماد در قبال عروس میباشد ،حضور دو شاهد در هنگالام عقالد
کتاف مقدس یهودی است ،سه ماه به مردان یهودی فرصت داد زنانی که نمی توانند ثابت کنند از بنی اسرائی هستند را
طالق دهند.
 . 1ر.ک :الویان  ،29: 19پیدایش  ،58 : 24سنهدرین 76 ،الف و ف.
 . 2گاهی ممکن بود پدر دختر شش ماهه را شوهر دهد اما زمانی که دختر به سن بلوغ میرسید ،در صورت تمای میتوانست
عقد ازدواج را لغو کند.
 . 3همانگونه که اشاره شد دختر ملک پدرش است و بعالد ازدواج ،باله ملکیالت شالوهر در مالیآیالد و بعالد از طالالق اسالت کاله آزاد و
صاحب اختیار خود می شود .اهمیت همبسالتری بالا بالرادر شالوهر فالوت شالده در آن اسالت کاله حتالی بعالد از مالرگ شالوهر تالا ایالن
ارتبا رخ ندهد زن به آزادی دست نمی یابد .باله ایالن موضالوع تالا آن میالزان اهتمالام شالده کاله در بالاف  38کتالاف پیالدایش،
جوانی که بعد از همبستر شدن با زن برادر خود ،بالرای اسالتنکا از فرزنالد آوری از انالزال در رحالم آن زن خالودداری کالرده ،بالا
مجازات مرگ توسد خداوند مواجه شده است.
 .4در یهودیت ازدواج با خواهر زاده ،دایی و عمو جایز است ولی با عمه و خاله و دو خواهر بصورت همزمان ممنوع شده است.
 .5کتوبالالا بالاله صالالیغهنامه مکتالالوف یهودیالالان اطالالالق مالالیشالالود کالاله پالالیش از ازدواج زوجالالین مکتالالوف میشالالود و پیرامالالون تعهالالدها و
مسئولیت های داماد نسبت به همسر آینده خویش و اختیاراتی برای همسر در زمان مسافرت و یا طالق یا شالرکت شالوهر در
جنالالگ و یالالا ازدواج مجالالدد شالالوهر ،چارچوفهالالا و حالالدودی را تعیالالین می کنالالد .امالالروزه اسالالتفاده از کتوبالالا منسالالور شالالده اسالالت و
دادگاههای یهودی در اینگونه مناسبتها تعیین تکلیف می کنند.

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

ا گر برادر شوهر این ازدواج را ننذیرد ،زن باید نزد ریش سفیدان برود تا آنهالا کفالش او را از پالایش
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و ...از مواردی است که رعایت آنها در ازدواج ،ضروری میباشالد .همچنالین در کتوبالا تعهالد پالدر
به حمایت از فرزند متولد از این ازدواج و تامین نیازهالای او تالا زمالانی کاله باله بلالوغ برسالد ذکالر شالده

است .حداق مهریهای که در کتوبا ذکر میشود یک کیلو نقره ( 200سکه) میباشد 1که فقالد در
صورت مرگ شوهر یا طالق به او تعلق میگیرد و عند المطالبه نیست.

از سوی دیگر ازدواج اجباری در پی تجاوز به دختر و پرداخت غرامت آن به پدر دختر ،از دیگر

احکام مصرح عهد عتیق است :ا گر مردی به دختر با کرهای تجاوز کند و در حین عم غافال گیالر

شود(ارتبا او بر مال شود) ،باید به پدر دختر پنج اه م قال طال بنردازد و با آن دختالر ازدواج کنالد و

هرگز نمیتواند او را طالق دهد(تهنیه  .)29- 28 :22همچنین در عهد عتیق آمالده ا گالر کسالی باله
همسرش اتهام ناروای بی عفتی بزند و نتواند ثابت کند "،آنگاه رهبران شهر بایالد مالرد را بگیرنالد

و تازیانه بزنند و معادل یکصد تکه نقره جریمه اش کنند و این جریمه باید به عنالوان غرامالت باله

پالدر دختالر پرداخالالت شالود .زیالرا او بالاله یالک دختالر بالالا کره اسالرائیلی تهمالت زده اسالالت(تهنیه -17 :22

 ")19همچنالالین در کتالالاف مقالالدس یهالالودی ،مالالردی کالاله احتمالالال دهالالد همسالالرش مرتکالالب خیانالالت
جنسی شده است ،میبایست به کاهن هدیهای پرداخته و کاهن بالا تشالریفات خاصالی آف لعنالت

تلخ را به زن می نوشاند تا ا گر مرتکب گناهی شده که کسی شاهد آن نبوده است ،آف لعنالت وارد
احشالای او شالالده ،ران او سالالاقد و شالکمش منالالتفخ گالالردد و آن زن در میالالان قالوم خالالود مالالورد لعنالالت

خواهد بود(اعداد.)28-11 :5

بر اساس حکم تورات ،ا گر مالردی بالا زنالی ازدواج کالرده ،ولالی پالس از مالدتی از او سالیر شالده و باله

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

همین خاطر به او تهمت زند کاله تالو پالیش از زناشالویی و در خاناله پالدرت بالا مالرد دیگالری همخواباله

مراحل و آئینهدای ازدواج :ازدواج در یهودیالت دارای مراحال خاصالی اسالت .در گذشالته ازدواج
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ایروسین و یا کیدوشن نامهای این مراسم است که به معنی "تقدیس" میباشند) ،مرحلاله سالوم:

شدهای ،پدر زن موظف است جاماله خالونین شالب زفالا

را کاله بیالان گر بالا کره بالودن دختالر او بالوده

است ،به دادگاه بنمایاند ،وگرنه زن محکوم باله سنگسالار میشالود(تهنیه  .)21-13 :22همچنالین

"ا گر مردی یافت شود که با زن شوهر داری همبستر شده باشد ،پس هر دو یعنی مردی که بالا زن

خوابیده است و زن کشته شوند"( تهنیه .)22 :22

سه مرحله داشالت :مرحلاله اول :خواسالتگاری از دختالر (شالیدرخین) ،مرحلاله دوم :عقالد (قیدوشالن،

 .1مهریه زنان در یهودیت حداق دارد(برای دختر باکره یک کیلو نقالره و بالرای زن غیالر بالاکره نالیم کیلالو نقالره) ولالی حالداکهری
برای آن تعیین نشده است.

نزدیکی با زن (تسوئین) بالود .البتاله مراسالم زفالا بنالابر آداف و فرهنالگ محلالی ،باله طالور متفالاوت

انجام میشد .برخی دیگر مراح ازدواج را به نامزدی و بردن همسر به خانه تقسیم کردهاند .در

برخی جوامع ،در هنگامه اعیاد ،دختران رقص کنان پسران را به زیبالایی خالود توجاله مالیدادنالد و

بدین طریق ،زمینه انتخاف خود توسد پسران را فالراهم مالیکردنالد .در ابتالدا و قبال از عقالد ،یالک

دوران نامزدی سنری میشود و پس از موافقتهای اولیه ،نوبت به مرحله تنظیم مراسم قالول و
قرار و شراید ازدواج (تنائیم) م

جهیزیه میرسد1و مرحله بعد عقد و عروسی است .دادن حلقه

یالا سالکه از سالوی مالالرد باله زن در حضالور شالالاهدان از آئالینهالای عقالد یهالالودی اسالت .در میالان سالالنت
گرایان جمله عقد را فقد مردان میخوانند.

امروزه در جشن ازدواج یهودیان ،نامزدی و عروسی باله یالک آیالین تبالدی شالده اسالت .مراسالم

پیوند زناشویی در کنیسه و با حضور دو شاهد مرد برگزار میشود و دارای آئینهای خاصی است:

خواندن سند کتوبا با صدای بلند ،خوردن شراف ،حلقه سادهای از طال یا نقالره باله دسالت عالروس
کتوبا ،روزه گرفتن عروس و داماد در روز عروسی از سحر تا پایان مراسم ،خوانالدن نمالاز و اعتالرا

به گناهان ،آوردن عروس توسد پدر یا مادر و مادر شوهر باله همالراه موسالیقی و آواز ،سالخنرانی در

مراس الالم ،ولیم الاله دادن و خوان الالدن ش الالکرانه مخص الالوص از جمل الاله آنهاس الالت .مراس الالم عروس الالی در

سایبان(حوپا) با قرائت دعاهای مخصوص مراسم نامزدی و ازدواج انجام شده و مالرد در حضالور
ده انسان مذکر بال  ،زن را به خانه میبرد .حوپا ،نمالاد ورود عالروس باله خاناله دامالاد میباشالد و بالا
آن فرآیند ازدواج کام میشود و پس از آن است که به تعبیر آموزههای یهالودی ،زن باله تملیالک

مرد در میآید.

خانواده یهودی

خانواده پایه و شا کله اصاللی زنالدگی اجتمالاعی یهودیالان اسالت .تلمالود پیوسالته مراقالب اسالت تالا

پا کی و استواری آن را حفظ کنالد .ایالن اهمیالت تالا بالدان حالد اسالت کاله زن باله دلیال وظالایف خطیالر

خانه و اهتمامی که میبایست نسبت به تربیت فرزندان مصرو نماید ،از اجرای بعضی فرائض

و احکالالام شالالرعی معالالا شالالده اسالالت .در مقالالام اهمیالالت دهالالی بالاله نقالالشهالالای زنالالان در ایالالن عرصالاله و

توجیه چرایی اولویت دادن آن بالر مسالئولیتهالا و تکالالیف شالرعی ،در تلمالود گفتاله شالده کاله حتالی
 . 1مرد و زن جوان برای اولین بار در منزل کسی که هر دو را میشناسد هم را مالقات کنند .در صورت موافقت دو بار دیگر این
کار تکرار میشود و این همان دوران نامزدی است و تنها در جایی پیشنهاد میشود که انتظار موافقت طرفین در کار باشد.

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

کردن به شرطی که از امالک قطعالی دامالاد باشالد ،گالرفتن لبالاس نمالاز بالاالی سالر عالروس و امضالای
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مالئک نیز دو وظیفه را در یک وقت انجام نمیدهند .با توجه به شریعت محالوری یهودیالت و پالر

رنگالالی تفکیالالک حالالوزه خالالانواده از اجتمالالاع در ایالالن دیالالن و تمرکالالز زنالالان در نقالالشهالالای خالالانوادگی ،در
ادامالاله از منظالالر احکالالام مالالرتبد بالالا خالالانواده و نقالالشهالالای جنسالالیتی خالالانوادگی بالاله توصالالیف خالالانواده

یهودی میپردازیم:

نقددشهددای جنسددیتی خددانوادگی :اهمیالالت نهالالاد خالالانواده موجالالب شالالده نقالالشهالالای جنسالالیتی در

یهودیت از اهمیت بسزایی برخوردار باشالد .1در ایالن دیالن بالا توجاله باله منزلتالی کاله زن در خالانواده
دارد ،تلمالود باله وی مقالام و جایگالاه خاصالی داده اسالت .در خالانواده یهالودی زن باله عنالوان همسالالر

دارای حقوق و وظالایفی مالیباشالد؛ از جملاله وظالایف او در قبالال شالوهر ایالن اسالت کاله بایالد در هماله
کارهالالا کمالالک حالالال او باشالالد ،در خانالاله اش سالالا کن شالالده و نظالالم و ترتیالالب و اداره خانالاله را بالاله عهالالده

بگیرد؛ پخت و پز ،خانه داری و شستن لباس را انجام دهد و فرزندان را در طریقه تورات و اجرای
دستورات آن راهنمایی و خانه را طوری مرتب کند تا شوهر در آن آرامالش و رضالایت خالاطر داشالته

باشد.

در کتاف مقدس خصوصیات همسر خوف چنین بیان شده اسالت :مالورد اعتمالاد شالوهر بالودن،

اه خوبی به شوهر ،قوی و پر کار ،دست و دل باز ،با وقار و حکمت آمیز ،شبها تا دیر وقالت در

خانه کار کردن ،انجام خرید و فروشهای مربو به خانه ،ریسیدن پشم و کتان با دستان خالود

و بالالافتن پارچالاله و (...ام الالال  ) 10-29 : 31بالالر عهالالده زن اسالالت کالاله از امکانالالاتی کالاله شالالوهر بالاله خانالاله

می آورد ،بطور صحیح استفاده کرده و رضایت خاطر او را فراهم کند .مرد هرگونه استمتاع جنسی
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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که صالالح بدانالد مالیتوانالد ببالرد و زن ملالزم باله تمکالین اسالت .در صالورت داشالتن کنیالز نیالز حکمالای
یهالالود وا گالالذاری همالاله امالالور بالاله او را توصالالیه نک ال رده و معتقدنالالد ایالالن کالالار ،مکالالروه و موجالالب تنبلالالی و

افسردگی زن می گردد .به حدی که ا گر شوهر نمیخواهد زنش به خانه داری بنردازد ،بهتر است

او را طالق داده و مهریهاش را بنردازد .نقشهای خانگی زنالان آنسالان مهالم تصالویر شالده کاله باله
 .1شاید بتوان مدعی شد تفاوتهای جنسیتی و تمایز در نقش ها در واژگان بکار برده شده برای دو جنس نیالز بازتالاف داشالته
است .م ال به ادعای برخی یهودیان ،استفاده از واژه ایشاه برای زن که فاقد بار منفی است (در مقاب واژه ایش برای مرد)،
نشان دهنده خن ی بودن واژه در توصیف هویت زنانه در کتالاف مقالدس اسالت .در حالالی کاله بالرای شالوهر در متالون یهالودی
کلمه "بع " که به معنای مالک و صاحب زمین است و یکی از اسما خداست بکار برده میشود و همین تناظر واژگانی میان
خدا و مالک با شوهر میتواند بار مع نایی خاص خود را داشته باشد .بر این اساس ممکن است مدعی شد اگر چه زن و مرد
تا پیش از ازدواج تقریبا با هم برابرند ولی پس از آن برتری از آن مرد است .باله عنالوان مویالد بالر برابالری تقریبالی زن و مالرد تالا
پیش از ازدواج ،در برخی فرازها از پیوند زدن زن و مرد به یکدیگر از سوی خدا و یک تن شدن آنهالا سالخن باله میالان آمالده
(پیدایش )24 :2که نشان از هم ذاتی و هم سرشتی آنها دارد.

نظر میرسالد ویژگالیهالایی چالون زیبالایی و زایالش در حاشالیه نقالش زنالان در تمشالیت امالور خالانواده
دیده شدهاند.

در کنار نقشهای زنانه ،مردان نیز دارای تکالیف متعددی میباشالند .از جملاله آنکاله ریاسالت

مرد بر خانواده باله واسالطه مجالازات گنالاه نخسالتین ،ریاسالتی ازلالی اسالت کاله در سالنت یهالودی نیالز

تحکالیم و تقویالالت شالالده است(اسالتر  .)21-11 :1توصالیه شالالده زن پالالایینتالر از مالالرد باشالالد و حکومالالت
زنان بر مردان در خانه و اجتماع به شدت مذموم دانسالته شالده اسالت(کهن.)185-182 :1382 ،
طبق فرمان تورات سه وظیفه کلی تامین خوراک ،پوشالاک و انجالام امالور زناشالویی بالر عهالده مالرد

میباشد .میتالوان گفالت یهودیالان نیالز هماننالد مساللمانان ،تالامین هزینالههالای زندگی(نفقاله) را بالر
عهده مردان می دانند .همچنین دانشالمندان یهالود در تلمالود قیالد کردنالد کاله وظیفاله شالوهر اسالت
کالاله زن خالالویش را هماننالالد جسالالم خالالود دوسالالت بالالدارد و بالالیش از جسالالم خالالود بالاله او احتالالرام بگالالذارد.

خالالوردن و نوشالالیدن کمتالالر مالالرد نسالالبت بالاله همسالالر و فرزنالالدان و پالالذیرایی مناسالالب از آنه الا از دیگالالر
بیمالالاری او ،رهالالایی زن از اسالالارت و پرداخالالت هزینالاله کفالالن و دفالالن ،جالالزء وظالالایف مالالرد تعیالالین شالالده
اسالالت .در سالالنت یهالالودی نیالالز بالالا آن کالاله زن در انقیالالاد مالالرد بالالود ولالالی احتالالرام بالاله زن محفالالوظ بالالود و

مجازات هایی برای شوهر در صورت جسارت و ضرف و شتم زن قرار داده شده بود.

چند همسری :در پیشینه یهودیت ،چند همسری(تعدد زوجات) مجاز بوده و در میالان انبیالاء

و مردمالان عالادی رواج داشالته اسالت و صالرفا محالالدودیتهالایی بالرای آن برشالمردهانالد1؛ مالرد اجالالازه

داشت هر اندازه که داراییاش به او اجازه میدهد ،زن اختیار کنالد و یالا از بالازار ،کنیالز و همخواباله

خریالالداری نمایالالد .بالاله تالالدریف از قالالرون وسالالطی در بسالالیاری از جوامالالع ایالالن اقالالدام از سالالوی ربالالیهالالای
یهودی ممنوع اعالم شده است.

گرچه عباراتی از عهد عتیق بیان گر منع ازدواج شالوهر اول بالا زن پالس از طالالق دادن او و حتالی

منالع ازدواج مجالدد زن بالالا مالرد دیگالری اسالالت؛ ولالی باله نظالالر مالیرسالد اجالالازه ازدواج مجالدد بالالرای زن

مطلقه وجود داشته اما قبیح به نظر میرسیده اسالت (ارمیالا  1: 3و تهنیاله  .)2-4 : 240همچنالین
باید دانست که "پیلگش" که شالبیه ازدواج موقالت بالوده اسالت در پیشالینه یهودیالت وجالود داشالته

ولی بعدها تحریم شده است.

 . 1طبق متن تلمود ،تعداد زنان یک مرد از چهار عدد نباید بیشتر شود ( .یواموت  44الف) .البته چنین ذکر شده که سلیمان
نبی  700زن و  300کنیز داشت.

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

سفارشات وارده دربالاره زن و فرزنالدان اسالت .در کتوباهالای امالروزی نیالز حمایالت از همسالر ،درمالان
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سقط جنین :موارد تجویز سقد جنین در شریعت همواره مورد بحث بوده است .سالقد جنالین

ناخواسالالته ،تنهالالا مالالوردی اسالالت کالاله تالالورات بالاله آن اشالالاره کالالرده و بالالرایش جبالالران خسالالارت قالالرار داده

است .اما سقد جنین از روی اختیار را اصال مطرح نمی کنالد .همچنالین تالورات بالین مالادر و جنالین

تفال اوت کامال قائال شالالده و جنالالین را موجالالود زنالالده باله شالالمار نمالالیآورد؛ لالالذا آسالالیب بالاله زن بالالاردار کالاله
باعث سقد جنالین او شالود قتال شالمرده نشالده و مجالازات نالدارد .در تالورات و همچنالین در تلمالود،

جنالالین در حکالالم شالالیء بالاله حسالالاف می آیالالد نالاله موجالالود زنالالده و لالالذا متعلالالق بالاله شالالوهر زن و در ملکیالالت

اوست(خروج  )22 :21و از هیچ قانونی مانند وراثت و یا تملالک بهالرهمنالد نیسالت و سالقد آن قتال

عمدی تلقی نمی گردد .لذا برای سالاقد کننالده آن مجالازاتی اختصالاص نیافتاله اسالت ،امالا ممنالوع

می باش الالد .همچن الالین ا گ الالر زن در زایم الالان دچ الالار مش الالک ش الالود و ب الالرای او خط الالری پ الالیش آی الالد بای الالد

زندگیاش ولو با سقد جنالین حفالظ شالود؛ مگالر آن کاله بخالش اصاللی جنالین یالا سالر آن از رحالم مالادر
خالار شالالده باشالالد .امالالا در قالالانون نامالالههای پالس از تلمالالود ،نظالالرات دربالالاره سالالقد جنالالین در صالالورت
وجالالود خطالالر بالالرای مالالادر متفالالاوت اسالالت و برخالالی وجالالود خطالالر روانالالی بالالرای مالالادر را نیالالز مجالالوز آن

دانستهاند .در موارد سقد جنین ناشی از زنا 1و معلولیت نیز نظرات متفاوتی وجود دارد(یواموت،
 12ف).

بددارداری و فرزندددآوری :در عهالالد عتیالالق بالالر اهمیالالت فرزنالالدآوری تا کیالالد گردیالالده و توصالالیه شالالده:

"فرزنالالدان زیالالاد بیاوریالالد و زمالالین را پالالر سالالازید"( پیالالدایش  .)7: 9از دیالالد یهودیالالت ،داشالالتن خالالانواده

بالالزرگ نالالوعی برکالالت الهالالی اسالالت .در تلمالالود نیالالز آمالالده" :شخصالالی کالاله اوالد نالالدارد ،مالالرده بالاله حسالالاف

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

میآید"( بر شیت ربا " .) 6-9 : 71ا گر شخصی با زنی ازدوج کرده و ده سالال بالا او باله سالر بالرد و زن

خطالر بالرای مالادر باشالد اسالتفاده از وسالای جلالالوگیری از بالارداری ناله تنهالا منالع نشالده ،بلکاله توصالالیه
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مادری که بچه شیر میدهد ،باید از وسیله جلوگیری از حاملگی استفاده کنند".

برایش فرزندی نیاورد مرد مجاز نیست که از انجام وظیفه تولید م

خود را معا

کنالد"( مشالینا

یواموت باف .)6 :در آمالوزههالای یهالودی خالودداری از فرزنالدآوری گنالاه بزرگالی باله شالمار مالیرود و

دربالالاره ممنوعیالالت عالالزل تقریبالالا نالالوعی اتفالالاق نظالالر وجالالود دارد؛ چالالرا کالاله عالالزل ،متضالالمن "هالالدر دادن

نطفه" است و شبیه اسالتمنا دانسالته مالی شالود .البتاله طبالق قالوانین تلمالود در مالواردی کاله احتمالال
شالالده اسالالت .یالالک قالالانون در ایالالن بالالاره می گویالالد" :سالاله گالالروه :زن شالالوهردار خردسالالال ،زن آبسالالتن و
طالق(گتین) :در آموزههای یهودی گرچه طالق بسیار مذموم است ولی ممنوعیتی ندارد و در

 . 1در صورت بیماری العالج که جنین احتمال زنده ماندنش نباشد ،سقد آن تا هفت ماهگی جایز دانسته شده است.

زمره حقوق مرد میباشد .در سنت یهودی ،جدایی زن از مالرد تنهالا در صالورتی امکالان داشالت کاله

مرد به آن رضایت دهد .در تعالیم یهودی تصریح شده هرگالاه مالرد از زنالش ناراضالی باشالد یالا مالورد
پسند و رضایت او نباشد میتواند او را طالق دهد(تهنیه  )1 :24و حتی در برخی متون ،طالالق آن

زن ،وظیفه دینی مرد دانسته شده است(یواموت  63ف) .در جای دیگر نیز باله مالرد مالیگویالد هالر

زمان که به سببی از همسرش خوشش نیامد ،طالالق نامالهای نوشالته باله دسالت زن بدهالد و او را از

خانه اش بیرون کند(تهنیه  .)1 :24از سوی دیگر نسبت به زن مطلقه نگاه منفی شدیدی وجود
دارد و با فاسد و بیعفت همتراز دانسته شده است و دینداران یهودی از ازدواج با چنالین زنالانی

منع شدهاند" :خداوند می فرماید ا گر مردی زن خالود را طالالق دهالد و زن بالرود شالوهر کنالد ،آن مالرد
نباید دوباره او را به همسری بگیرد چون دیگر فاسد و بی عفت شده است"( ارمیالا  .)11 :3کالاهن

نمیتواند با زن مطلقه ازدواج کند و صرفا اجالازه دارد بالا یالک دختالر بالا کره یالا زن بیالوه کالاهن دیگالر
ازدواج کند.1

هنگاماله طالالق بالر عهالده مالرد گالذارده شالده اسالت .مال ال در هنگالام ازدواج در کتوبالا کاله همالان سالند

ازدواج زوجین است و تعهدات مالالی همسالر باله زن در آن ثبالت و ضالبد گردیالده ،شالوهر متعهالد باله

پرداخت مبلغی معین به زن در هنگالام طالالق مالیباشالد .امالا در مالواردی همچالون رفتالار فضالیحت
آمیالز زن ،غالذا خالوردن و طالوالنی شالدن شالالرف نوشالیدنی از سالوی او در منظالر عمالوم ،شالیر دادن بالاله

بچالاله در مسالالیر عبالالور مالالردم ،ع ال دم پیالالروی او از قالالوانین دینالالی یهالالود ،ننوشالالاندن سالالر در مالالالء عالالام،

سبک سری و اختال با نامحرم ،سوزاندن غذا ،بلند حر زدن با مرد در خانه و ...ازدواج باطال

اسالالت و مبل ال مهریالاله بالاله زن تعلالالق نمی گیالالرد .ا گالالر زنالالی صالالدایش بالاله قالالدری بلنالالد بالالود کالاله وقتالالی در

خانالهاش سالخن می گفالت ،همسالایگان قالادر باله شالنیدن صالدایش بودنالد ،مالرد حالق داشالت بالدون

پرداخت مهریه او را طالق دهد .ا گر چه حق طالق فقد با شوهر است ،ولی در قوانینی که امروزه

در میان یهودیان رواج دارد ،زنان در موارد خاصی از امکان طالق برخوردار شدهاند :امتناع مرد از

انجام مراسم ازدواج و به خانه آوردن زنی که عقد کرده(مشینا کتوبوت  ،)5-13نالاتوانی جنسالی

شوهر(مشال الالینا نال الالداریم  ،) 11:12نال الالاتوانی ی ال الالا عال الالدم تمایالال ال ب ال الالرای تال الالامین معال الالاش زن بص ال الالورت
شایسته(کتوبوت  77الف ) ،نذر مرد برای عدم آمیالزش بالا زن بیشالتر از یالک یالا دو هفتاله ،بیمالاری
 . 1در مقاب فرهنگ حاکم بر جامعه یهودی که در آن طالق با کمترین بهانهای رخ میداد ،عیسی(ع) دست به اصالح گری
زده و میگوید" :و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید ،طالق نامهای بدو بدهد .لیکن من به شما میگالویم هالر
کس به غیر علت زنا ،زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او میباشد (" ...متی .)32- 31 :5

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

در متالالون مقالالدس یهالالودی بالاله منظالالور حمایالالت از زن ،برخالالی تعهالالدات مالالالی نسالالبتا سالالنگینی در
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نفرت انگیز(مشینا کتوبوت )10-9-7و ...در زمره این موارد است .در برخی تعالیم نیز از بطالالن
طالق از سوی مرد در صورت عدم رضایت زن به جدایی سخن گفته شده است.

نوشتن طالقنامه ضالروری اسالت و ِّ"گالت"عنوان سالند طالالق در یهودیالت اسالت کاله بالدون آن و

گذراندن نود روز عده طالالق ،زن اجالازه ازدواج مجالدد نالدارد .ا گالر زن از شالوهر خالود جالدا شالود ولالی

شوهر او را طالق ندهد و یا شالوهرش مفقالود شالود ،او نمالیتوانالد بالا کسالی ازدواج کنالد .ا گالر باله ایالن

حکم بی توجهی نموده و با فرد دیگری ازدواج کند ،زنا نموده است.
خانواده در منظر مسیحیت

خانواده در الهیات مسیحی از منزلالت و جایگالاه واالیالی برخالوردار بالوده اسالت .از اصالول تعالالیم

کلیسایی ،معتبر دانستن نهاد خانواده و تفاوت گذاری کتاف مقدس میان ازدواج (روابد جنسی

در چالالارچوف خالالانواده) بالالا سالالایر ارتباطالالات جنسالالی اسالالت(عبرانیالالان  .)4:13مسالالیحیت در اسالالتمرار
قالالوانین شالالریعت موسالالوی ،بالالر پرهیالالز از زنالالا تا کیالالد دارد(غالطیالالان  21-19 :5و کولسالالیان  5:3و اول

قرنتیالالان  )10-9 :6و روابالالد جنسالالی را صالالرفا در چالالارچوف شالالرعی مالالیپالالذیرد و خالالانواده را صالالرفا

متشک از زن و مرد میداند(اول قرنتیان  2:7و اول تیموتائوس  2 :3و  .)12حتی در عهد جدید
از مجازات مرگ بالرای هالمجالنس بالازی سالخن گفتاله شالده اسالت .در ایالن دیالن ،هالد از ازدواج و

تشکی خانواده ،خیر و صالال ح همسالران و زاد و ولالد و تربیالت فرزنالدان و خالانواده صالرفا متشالک از

زن و مالرد اسالالت .در مسالیحیت تا کیالالد مالالیشالود کالاله پیونالد عمیالالق زنالالدگی و محبالت کالاله زناشالالویی را
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بوجود می آورد ،توسالد خالالق وضالع شالده و او قالوانین مناسالب آنرا اعطالا نمالوده اسالت و خالانواده،

یالالک نهالالاد صالالرفا انسالالانی و بالالر آمالالده از فرهنگهالالا نیسالالت( .)Catholic Church, 2012: 359از
همالالین روی ،ازدواج مسالالیحی بالاله عنالالوان یکالالی از شالالعائر هفالالتگانالاله کلیسالالایی دارای آداف خاصالالی
است و برای رسمیتیابی میبایست از سوی روحانی دینی انجام و در کلیسا ثبت شود .ضرورت
ثبت رسمی ازدواج در کلیسا در واقع در حکم شرعی کردن پیونالد زناشالویی اسالت(تالیطس .)1 :3

ضرورت ازدواج با همکیش(ج .وا کر )122 :2008 ،در فرازهایی از عهد جدید مورد اشاره و توصیه

قرار گرفته است(اول قرنتیان  39:7و دوم قرنتیان  .)14:6از سوی دیگر ،تا پیش از قرن  11منع
جالالدی از ازدواج روحالالانیون مسالالیحی را شالالاهد نمالالیباشالالیم و پالالس از ایالالن زمالالان اسالالت کالاله تجالالرد
کشیشالالان بصالالورت رسالالمی اجبالالاری میشالالود(بی نالالاس .)655-652 :1392 ،همچنالالین در مقاب ال

آسان گیری یهودی ،طالق و ازدواج مجدد در مسیحیت با سالختگیالری مواجاله شالده اسالت(متالی

 31:5و  32؛ متال الالی  12- 9:19؛ لوقال الالا  18:16؛ مال الالرقس  )12 _ 4:10و سال الالخت شال الالدن و ممنوعیال الالت

طالق(اول قرنتیان  )11 -10:7از نتایف ظهالور مسالیحیت اسالت .علالیرغالم وجالود ادلالهای مبنالی بالر
جواز چندهمسری در عهالد عتیالق(داوران  30-29 :8و اول پادشالاهان  )3-1 :11و حتالی در قالرون
اولیالاله مسالالیحیت ،شالالاهد آن هسالالتیم کالاله امالالروزه کلیسالالای کاتولیالالک ،ایالالن امالالر را اجالالازه نالالداده و بالالر

قانون تک همسری اصرار دارد(اول قرنتیان .)2:7

با توجه به آن که تا کید مسیحیت بر رهبانیالت و تجالرد موجالب ایالن تصالور شالده کاله خالانواده در

مسیحیت فاقد ارزش و مکانت است ،در توصیف خانواده مسیحی ابتدا نشان مالیدهالیم در ایالن

دین ،خانواده دارای جایگاه ممتالازی اسالت کاله هالر چاله باله دهالههالای اخیالر نزدیالک مالیشالویم ،بالر

اهمیت آن نیز افزوده میشود .در گام بعدی به جایگاه پسا تجردی خانواده در مسالیحیت اشالاره

و توضیح داده میشود که اولویت با عزوبت و تجرد برای خداست.
اهمیت خانواده در مسیحیت

به منظور تشریح اهمیت ازدواج و تشکی خالانواده در مسالیحیت ،برخالی محورهالای الهیالات و
تاکیددددد بددددر بعددددد الهددددی خددددانواده و تطبیددددق آن بددددر ت لیدددد  :از منظالالالر مسالالالیحیت ،خالالالود خداونال الالد

سالاختار خالانواده را بالر پالا کالرده اسالت و لالذا بنیالانی الهالی دارد(.)Catholic Church, 2012: 475

خداونالالد از همالالان ابت الالدا بالالا آف الالرینش زن و مالالرد ،ب الاله دنبالالال تش الالکی و بنالالا گ الالذاری نهالالاد خ الالانواده

بوده اسالت .1مسالیحیت مالدعی اسالت ایالن بنیالان خردمنداناله و دوراندیشالانه خداونالد خالالق اسالت
ک الاله در نه الالاد ش الالر(تمای جنس الالی) ،تم الالایالت عاش الالقانه و محب الالت آمی الالز را نهادین الاله س الالاخته اس الالت

( .)The Pontifical John Paul II Institute, 2007: 17, 35هالد منالدی خلقالت و برناماله خالدا
برای حیات انسان نشان میدهد نهادی همچون خانواده دارای کارکردها و رسالالتهالایی در باله
فعلیالالت رسالالاندن نقشالاله الهالالی اسالالت و بالاله همالالین دلی ال مکالالرر از ضالالرورت کشالالف برنامالاله خالالدا بالالرای

خانواده در مسیحیت سخن گفته میشود .به تعبیر ژان پ دوم" ،یکسالان سالازی بعالد تکالوینی و
الهالالی ایالالن اجالالازه را می دهالالد کالاله خاسالالتگاه ازدواج و خالالانواده را در طالالرح خداونالالد و نقششالالان را بالاله
عنوان کانون دایمی در زندگی مردان و زنان مورد توجه قرار دهیم"( .)Ibid: 35انسان به عنوان

یک مخلوق ،در ارتبا با سه اقنوم الهی میباشد و از این طریق است که بعد الهی به ارتباطالات
 .1عیسی در همین زمینه میگوید ...":خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید و از این جهت ،مرد ،پدر و مادر خود را رها کرده و
به زن خویش بنیوندد و هر دو یک تن خواهند شد؛ بنابراین بعد از آن ،دو نیستند بلکه یک تن هستند .پس آنچه را خدا
پیوست انسان جدا نسازد" .متی .5- 3 :19

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

متون مسیحی که به بازتاف این جایگاه میپردازند را شرح میدهیم:
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انسانی بخشیده میشالود( .)Ibid: 38از دیگالر مولفالههالایی کاله نشالان دهنالده اهمیالت خالانواده در

مسالالیحیت اسالالت ،کشالالف سالالر ازدواج بوسالالیله ترسالالیم ارتبالالا آن بالالا مفهالالوم تشالالبه انسالالان بالاله خالالدا و
تطبیالالق آن بالالر تهلیالالث اسالالت .ا گالالر بخالالواهیم رمالالز ازدواج را بالالر اسالالاس ارتبالالا آن بالالا شالالباهت بالاله خالالدا

ترسیم کنیم ،خدا (با مفهوم تهلی ی اش) را به عنوان کسی که تمام هستی انسان را خلق نمالوده
در نظالر گرفتالاله و از سالالوی دیگالالر بالاله سالاله اقنالالوم اصالاللی و بنیالالادین خلقالالت انسالالانیاش یعنالالی" :بالالدن _

روح"" ،زن _ مرد"" ،فرد _ جامعه" ،توجه مینماییم .ساله اقنالوم الهالی متنالاظر بالا ساله اقنالوم خلقالت
انسانی ،به همراه هم ،ویژگیهای تصویر خدا در ازدواج انسان را توصیف میکنند.

1

قدرار دادن خدانواده در زمدره شددعائر هفدتگانده کلیسدایی و سد ّدر عظدیم دانسدتن آن :مسالالیحیت از

ازدواج به عنوان یک سر عظیم یاد میکند(افسسالیان )32-22 :5کاله هالر کسالی را یالارای رسالیدن

به راز آن نیست(متی  )6:7و خود خداوند نیز باید معیارها و مال کات آنرا تعیین کند .در الهیالات
مسیحی تا کید شده خداوند قدرت مطلق خود را باله "اسالرار آمیزتالرین" وجاله نشالان میدهالد( The

 )Pontifical John Paul II Institute, 2007: 39و از ازدواج به عنوان مکانی برای آشکار شالدن

ارزشهای کلیسایی در مسیحیت سخن گفته شده است .2قرار گرفتن ازدواج در زمره آئینهالای

مقدس هفت گانه مسیحیت کاتولیک ،زمانی اهمیت خود را به رخ میکشد که دانسته شود ایالن
آئین ها ،علت و اسباف و مسیر نی به فیض الهی از طریقی نامریی هستند( Catholic Church,

 )2012: 255و گرچاله خداونالد بالاله هماله فالیض مالیرسالاند ولالالی در لحظالات خالاص از جملاله انجالالام
آیینهای مقدس ،فیض خاص میرساند.3

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

330

ازدواج بددده مهابددده عهددددی الهدددی :متألهالالان مس الالیحی از کتالالاف مق الالدس(مال کالالی  )14:2برداش الالت

کردهاند که ازدواج یک عهد میان زن و مرد میباشالد و بالر جنباله التالزام و تعهالد آن تا کیالد دارنالد .از
 .1همانگونه که هر یک از اقانیم بوسیله دیگری آشکار میشود و اعضای تهلیث هم ذات هستند ،خانواده نیز در همکاری و
ارتبا اعضای آن با یکدیگر مفهوم مییابد و در پی آن ،اعضا یک جوهر واحد به نام خانواده را تشکی میدهند .از سوی
دیگر ،همانسان که فرزند از پدر و مادر متولد میشود ،روح القدس هم از پدر و پسر ناشی میشود و همزمان که در الوهیت
با هم برابرند ،دارای نظام طولی پدر ← پسر ← روح القدس هم میباشند که بالدی آنرا در نظالام طالولی خالانواده کاله مالرد
قوام آن است میتوان دید .تمایز اقانیم در رابطه آنها با یکدیگر است؛ در عالین کهالرت ،وحالدت دارنالد و در عالین حالال کاله
واقعا از یکدیگر متمایزند ،کامال با یکدیگر رابطه دارند. (Ibid: 40(.
 .2تصریح شده یکی از متعالیترین نشانههای محبالت خالدا باله بشالر در سالر ازدواج نهفتاله اسالت .در تعالالیم مسالیحی ،تجسالد و
مصلوف شدن عیسی پیام محبت خدا به بشر است و ازدواج کانون این محبت در میان بشر معرفی شده است؛ الهی دانان
مسیحی ،کنار هالم قالرار گالرفتن زن و مالرد بواسالطه ازدواج را نشالان ه آشالکاری بالرای محبالت خالدا باله بشالر و محبالت مسالیح باله
شاگردان و پیروانش میدانند (باغبانی.)62 :1385 ،
 .3در واقع این شعائر ،برای نجات بشر ضروری هستند (زیبایی نژاد.)315 :1382 ،

نظر آنان ،پیمان ازدواج به واسطه ارتبا با عهد خدا و انسان میباشد که ارزش یافته اسالت .بالا

توجاله بالاله ایالنکالاله مفهالوم عهالالد ،مفهالالومی محالوری در الهیالالات مسالیحی اسالالت ،از سالنخ عهالالد بالالودن

ازدواج نشانگر اهمیت آن است .در این عهد ،بر پایه سلسله مراتب جنسالیتی مالورد تا کیالد کتالاف

مقدس ،زن باید همالانگوناله کاله از مسالیح اطاعالت مالیکنالد از شالوهر خالود اطاعالت کنالد« :ای زنالان

شالوهران خالود را اطاعالت کنیالد چنالان کاله خداونالد را … همچنالان کاله کلیسالا مطیالع مسالیح اسالت
همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری مطیع باشالند»( افسسالیان  .)24-22 :5همچنالین
پدر گویی نایب مناف خالدای پالدر اسالت و بالر اطاعالت از او تا کیالد مالیشالود(ام ال  22-20 :6و :13

 .) 1البتالاله از ضالالرورت گرامالالی داشالالتن مالالادر و اطاعالالت از او بالالا تا کیالالد کمتالالری نیالالز سالالخن گفتالاله شالالده
است(کولسیان  20 :3و افسسیان .)1 :6

1

نگددرش بدده خددانواده از منظددر محبددت :مسالالیحیت بالالرای محبالالت و عشالالق ،جایگالالاه بسالالیار واال و

بالالینظیالالری را در الهیالالات خالالود در نظالالر گرفتالاله اسالالت .جایگالالاه واالی ارزشالالی ایالالن مفهالالوم در سالالاختار
ارزش یالالابی ایالالن نهالالاد در ایالالن دیالالن منجالالر شالالود( The Pontifical John Paul II Institute,

.)2007:28

وضع قوانین تحکیم بخش خانواده :عالوه بر تعیین کارکردهای خالانواده و نقالشهالای اعضالا

در آن ،قوانینی برای انتظالام بخشالی باله ازدواج و خالانواده تالدوین شالده اسالت .باله عنالوان نموناله،

آمیزش جنسی بالا تولیالد م ال گالره زده میشالود(کونگ )89 :1389 ،و تنهالا راه انحصالاری ارضالای

امیالالال جنسالالی تشالالکی خالالانواده مالالیباشالالد و فقالالد در ایالالن صالالورت ،مبالالارک و مالالورد تاییالالد خداونالالد

است(محمدیان .)631 :1381 ،برخورد شدید با زنا(اول قرنتیان  )17 - 14:6و مجازات و تقبیح

آن(عبرانیان  )4:13و عظیم دانستن گناه شالهوت پرسالتی(محمدیان )631 :1381 ،و ارتباطالات
خار از چارچوف خانواده(ام ال  )33:6و فاسق نامیده شدن افالرادی کاله بالدون ازدواج ،ارتبالا

جنسی برقرار میکنند(عبرانیان  )4 :13نشانهای بر ایالن تالالش صالورت گرفتاله باله منظالور حفالظ و
تحکیم کیان خانواده است.2

 . 1توصیههای اخالقی در خصوص قدرشناسی از والدین و کمک به آنان در سن پیری(مرقس  )12- 10 :7از دیگالر محورهالای
مطرح در مورد خانواده است و برای آن آثار م بت دنیوی و اخروی بر شمرده شده است(بن سالیرا  )6- 2 :3و افسسالیان :6
 3- 1و تهنیه  16 :5و لوقا .51 :2
 . 2البته در میان برخی اندیشمندان مسیحی ،به نوعی میان روسنیگری و زنا تفاوت گذاشالته شالده و جمالتالی از آ گوسالتین و
آ کویناس در دست است که روسنیگری را برای کنترل شهوت در جامعه اجازه میدهند (علیجانی.)201 :1389 ،

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

الهیات مسیحی موجب شده نگالرش باله سالاختار خالانواده از منظالر محطالی بالرای بالروز محبالت ،باله
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در زمره قوانین انتظام بخش به خانواده میتالوان از جعال قالانون منالع طالالق سالخن گفالت .بالر

اساس تعالیم مسیحی ،پیوند زن و مرد و اص ازدواج از سوی خدا صورت گرفته است(پیدایش

 )24-21 : 2و خداوند قصد داشت ازدواج ،یالک ارتبالا دائمالی میالان زن و شالوهر باشالد(متالی :19

 9-5افسسیان  .)32-22 :5آن قدر این پیمان مهم بوده است که آنرا فسخ ناپذیر اعالم کرده
و طالق را اجازه نداده است(محمدیان .)624 :1381 ،البته این قالانون کاله بالرای تحکالیم بنیالان
خالالانواده وضالالع شالالده ،خالالود بالاله معضالاللی فالالرار روی خالالانواده بالالدل شالالده و هولنالالا کی پیونالالدی فسالالخ

ناشدنی موجب شده تمای به این پیوند کاهش یابد.

کاربسددت تماثیددل ارزشبخدددش بدده خددانواده :مسالالیحیت بالالرای نشالالان دادن اهمیالالت ازدواج و

خانواده در تعالیماش به قراین دیگری نیز اشاره مالیکنالد(برانت )244 :1381 ،؛ از جملاله ایالنکاله
تعالالابیری همچالالون نقالالش شالالوهری خالالدا بالالرای بنیاسالالرائی (ارمیالالا  32:31و هوشالالع  )20-16 :2و

تم ی کلیسا و جامعه مسالیحی باله یالک خالانواده در کتالاف مقالدس بالهکالار رفتاله کاله از آن ،جایگالاه

واالی واژه و نهاد خانواده در مسیحیت برداشت شده اسالت .همچنالین بایسالتی حضالور عیسالی در

جشن عروسی در قانا و انجام معجالزه در آنرا یالادآوری نمالود کاله سالبب شالده کلیسالا آنرا تصالدیق

خیر و دلیلی بر نیکو بودن ازدواج بداند( )Catholic Church, 2012: 361و از آن پالس ،ازدواج را
نشانه موثری از حضور مسالیح توصالیف کنالد .از سالوی دیگالر ،خداونالد از ازدواج باله خالوبی یالاد ولالی

دشواریهای آنرا نیز یالادآوری می کنالد(ام الال  22:18و اول قرنتیالان  .)28:7در کتالاف مقالدس،
باله ازدواج خالدا بالا بنیاسالرائی و ازدواج عیسالی بالا مومنالان مسالیحی( Catholic Church, 2012:

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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 )361اشاره شده که نمادی از اهمیت پیوند زناشوئی است(اشعیا .1)1:50

توجدده بدده کارکردهددای تربیتددی ی اجتمدداعی خددانواده و اهتمددام بدده ارتقددای موقعیددت آن :ضالالرورت

احت الالرام ب الاله والالالالدین(کولس الالیان 20:3و افسسالالالیان  6-4 :1و م الالرقس  ،)19:18تا کیالالالد ب الالر وظیفالالاله

تخطیناپذیر والدین در تربیت و آموزش فرزندان(ام ال  6 :22و تهنیه  ،)7-6 :6لالزوم تادیالب و
نصیحت فرزندان(افسسیان  ،)4:6توصیه به اطاعت و احترام زن باله شالوهر و محبالت و صالیانت
مرد از زن(همان  )33-5 :22و نیز کنترل شهوت 2از جمله محورهای مورد توجه کلیسا در مسالیر
 .1با اینکاله قالوم عهالد خالود را شکسالتند ،خالدا کاله خالود را شالوهر ایالن قالوم معرفالی کالرده بالود ،از آنهالا طالالق نگرفالت بلکاله عهالد
جدیدی را با ای ارگری خود و فرستادن پسر خود بست .این بیان تم ی آمیز نشان از اهمیت خالانواده در نگالاه مسالیحیت و
پیامی الهام آمیز در حفظ و حراست از آن دارد .ایالنکاله حتالی بالرای بیالان قهالر خالدا از انسالان ،واژه طالالق باله کالار رفتاله اسالت،
حاکی از اهمیت مفاهیم مرتبد با ازدواج و خانواده است.
 .2ر.ک .به :رساله پیرامون ازدواج و شهوت اثر آ گوستین ،صفحات 17- 1 :به نق از( :باغبانی)1385 ،

تحکیم خانواده است .بر نقش تربیت کنندگی والدین بویژه تربیت دینی توجاله داده شالده اسالت

و گویی خانواده به م ابه کلیسایی کوچک ،نقش مکم کلیسا در تربیت دینی را بازی میکنالد":

آن که پسر خویش را دوست میدارد تازیانه را فراموش نمیکند ...آن که پسرش را تربیت کنالد از
او خرس الالند خواه الالد ش الالد"( ب الالن س الالیرا  .)2-1 :30همچن الالین ک الالارکرد اجتم الالاعی خ الالانواده در جامع الاله

مسالیحی نیالز اهمیتالالی اساسالی دارد(افسسالالیان  )21:5و هسالته اصالاللی زنالدگی اجتمالالاعی تلقالی شالالده

است(.)Catholic Church, 2012: 475-476

در میان کارکردهای ازدواج و آثار تشکی خانواده ،باروری از جایگاه ویالژهای برخالوردار اسالت.

تا آنجا که فرزندآوری و تکهیالر نسال محالور تشالکی خالانواده مسالیحی اسالت و مسالیحیت تصالریح

دارد که "باروری هد ازدواج است و کلیسالا تعلالیم میدهالد کاله هالر عمال ازدواج باله خالودی خالود
باید برای تولید زندگی انسانی تنظیم شده باشد"(.)Catholic Church, 2012: 508

همچنین ا گر خانواده را عهدی در راستای عهد الهالی بالدانیم ،از منظالر تعالالیم کتالاف مقالدس،

ضرورتا مسئولیتها ،حقوق و تکلیالف متنالوعی دارد( )Ibid, 475و احتمالاال آنهالا را بایالد از طریالق
قانون اخالقی و جسمی و شریعت جدید شناخت .از جمله ایالنکاله :یکالدیگر را بالر پالا کننالد(رومیالان

 ،)19:14دوست بدارند(یوحنا  ،)14:13بنذیرند(رومیان  ،)7:15نصیحت کنند(همان،)14:15 ،
تحیالالت گوین الالد (همالالان ،)16:16 ،خ الالدمت کننالالد(غالطی الالان  ،)13:5بارهالالای یک الالدیگر را متحمال ال

شوند(همان  ،)2:6نسبت به یکدیگر صالبور باشالند(افسسالیان )2:4و یکالدیگر را ببخشالند(همالان

 .)32:4البته گالاهی نیالز ایالن وظالایف باله گونالهای یالک سالویه و ظالاهرا باله نفالع یالک جالنس تصالویر
شالدهانالد .مال ال ایالنکاله مالرد ،سالالر زن معرفالی شالده؛ از دیالد منتقالدان ،در جایگالاه شناسالی جنسالالیت و

تعیالالین وظالالایف ،از یالالک رابطالاله طالالولی میالالان زن و مالالرد پالالرده برمالالی دارد .دسالالتور بالاله اطاعالالت زن از

شوهر(اول قرنتیان  )6- 4:11از دیگر مواردی است کاله در همالین راسالتا تفسالیر شالده اسالت .شالاید
به همین دلی  ،در تعریالف زن صالالحه(ام الال  ،)31-10 :31محالوریتالرین مولفاله ،خالدمت زن باله
شوهرش و ایفای نقش او در موفقیت شوهرش میباشد که ملهم نقش تبعی و خالادمی او اسالت.
گویی سهم زن ،زمینه سازی برای موفقیت شوهر و جلب اعتماد اوست و مالیبایسالت باله تشالویق

شوهر بنردازد.

جایگاه پسا تجردی خانواده در مسیحیت
گرچالاله در کتالالاف مقالالدس و تعالالالیم مسالالیحی ،ازدواج امالالری مقالالدس اسالالت و نفالالی نمالالیشالالود(اول

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

تعهداتی برای طرفین ازدواج حاص میشود .خانواده ،برای خیر همگانی اعضالای آن و جامعاله،
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تیموتال الالائوس  )5-1 :4ولال الالی در سال الالنت مسال الالیحی ،خال الالانواده کال الالم ارزشتال الالر از رهبانیال الالت و تجال الالرد
اسالالت( .)Armstrong, 2011, 226بالالر خالالال عهالالد عتیالالق ،عهالالد جدیالالد ،تجالالرد را بالالهطالالور خالالاص

ستوده است(کونگ .)59 :1389 ،بکارت در عهد عتیق ،عنالوانی حقالارت آمیالز بالود؛ ولالی در عهالد

جدیال الالد بال الاله واسال الالطه پیال الالدایش مفهال الالوم ازدواج بال الالا خال الالدا یال الالا مسال الالیح ،بکال الالارت دارای بال الالار ارزشال الالی

شالالد(محمدیان .)627 :1381 ،پالالولس در همالالین زمینالاله مالالیگویالالد" :کسالالی کالاله ازدواج می کنالالد کالالار

خوبی می کنالد و کسالی کاله ازدواج نمی کنالد کالار مهالمتالری می کنالد"(اول قرنتیالان  .)38-36 :7از
تعالیم مسیحی چنین بر میآید که تجرد در مقایسه بالا ازدواج ،راه نزدیالکتالری بالرای رسالیدن باله
فیض و بهرهمندی از نجات است.

در برخی برهههالای نخسالتین مسالیحیت ،نگالاه تحقیالر آمیالز باله میال جنسالی سالبب شالد ارتبالا

جنسی یک گناه تلقی شود .البته سخنان پولس مستمسک قائلین به این دیدگاه بود(باغبانی،
 )67-61 :1385و مدعی بودند این از باورداشتهای قطعی مسالیحیت اسالت .باله همالین جهالت
شاهد توصیه به تالرک شالهوت و لالذت جنسالی حتالی در روابالد زناشالویی درون خالانواده باله واسالطه

گنالال الالاه دانسالال الالتن شال ال الالهوت از سالال الالوی آ گوسال ال الالتین و برخالال الالی دیگالال الالر از متالهال ال الالان نالال الالامدار مسال ال الالیحی

هستیم(علیجانی .)177 :1389 ،در این تصویر رایف مسیحی" ،لذت جنسی" ا گالر فقالد باله قصالد
لالذت ،بالدون قصالد زاد و ولالد و اتحالاد باشالد ،انحالرا

اخالقالی اسالت ( Catholic Church, 2012:

 )503و برخی آنرا گناهی میدانستند که بایالد از آن جلالوگیری کرد(کونالگ .)55 :1389 ،بالر ایالن
اساس ،ازدواج نمی بایست با تکیه بالر احسالاس جنسالی باشالد بلکاله مبتنالی بالر بلالوغ فکالری و بالرای

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

سامان یک زندگی تعهدآمیز و مادامالعمر انجالام مالیپالذیرد(اول قرنتیالان  .)36:7بالر پایاله قالوانین

حکم نمیکنم که حتما ازدواج کنیالد(همالان" ،")5:7 ،کالاش هماله مالیتوانسالتند ماننالد مالن مجالرد
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اسالالت(همان" ،")34 - 32:7 ،ازدواج بالاله واسالالطه دوری از وسوسالالههالالای جنسالالی اسالالت(همالالان،

مسالالیحی ،مسالالائ جنسالالی ولالالو بصالالورت غیالالر ارادی(انالالزال منالالی) و یالالا بصالالورت مجالالاز(در ازدواج)،

کشیشان را از قداست محروم می کند(کونگ.)56 :1389 ،

بالرای اثبالالات ایالن کالاله تجالرد یالالک مرحلالاله بالاالتر از زنالالدگی زناشالویی اسالالت ،باله فرازهالالایی از کتالالاف

مقدس تکیاله شالده اسالت":خوف اسالت مالرد بالا زن تمالاس نداشالته باشالد(اول قرنتیالان " ،")1:7مالن

بماننالالد(همالالان" ،" )9 - 6:7 ،ازدواج بالاله عنالالوان یالالک مالالانع و کاهنالالده محبالالت بالالین خالالدا و انسالالان

 ،")2:7همچنالالین ایالالن جملالاله خالالدا خطالالاف بالاله ارمیالالا" :بالالرای خالالود زنالالی مگیالالر و تالالو را در ایالالن مکالالان
دختالران و پسالالران نباشالالد"( ارمیالالا  2:16و یهودیالالت  6-4 : 8و لوقالالا  37:2و یوحنالالا )29:3و یالالا ایالالن
گفته عیسالی کاله" :زنالان و مالردان ایالن جهالان ازدواج می کننالد امالا کسالانی کاله شایسالته رسالیدن باله

جهالالان آینالالده و رسالالتاخیز از مردگالالان بشالالوند زنالالی نمی گیرنالالد و شالالوهر نمی کننالالد زیالالرا آنهالالا ماننالالد

فرشتگان هستند"(لوقا)36-34 : 2و یا این عبارت که"اینان مردمانی هستند که خود را با زنالان

نیالودهاند و از روابد زناشوئی امتناع کردهاند"( مکاشفه  )4:14در استدالل به برتری تجالرد مالورد
اسالتفاده متالهالالان قالالرار مالالیگرفالت .همالالانگونالاله کالاله پالیشتالالر گفتالاله شالالد ،از بیالان ایالالن اسالالتدال لهالالا و

استناد دهیها ،نفی ازدواج مطمح نظر نیست و صرفا در اولویت دوم قرار دادن آن(اول قرنتیان

 38 -35:7اول تیموتائوس  )5 - 3:4نسالبت باله تجالرد برداشالت مالیشالود .الهالی دانالان مسالیحی

میخواهند این مطلب را مورد تا کیالد قالرار دهنالد کاله بالا کره بالودن یالک ارزش اسالت و انسالان مجالاز
است ازدواج کند ولی ا گر این اتفالاق نیفتالد و بالا کره بمانالد ارزشالی برتالر اسالت؛ زیالرا بکالر مانالدن یالک

دعالالوت از سالالوی خداسالالت و پاسالالخ بالاله ازدواج معنالالوی بالالا خدا(مسالالیح) یالالک ارزش تلقالالی میشالالود.

پولس قدیس در همین زمینه مالیگویالد « :شالخص مجالرد در امالور خداونالد میاندیشالد کاله چگوناله
رضامندی خداونالد را بجویالد و صالاحب زن در امالور دنیالا میاندیشالد کاله چگوناله زن خالود را خالوش

شوهر خود را خوش سازد"(اول قرنیتان  .)35-32 :7به همالین واسالطه اسالت کاله ازدواج نکالردن
عیسی و اینکه روحانیون کاتولیک به پیروی از مسیح و به منظور فراغت برای خدمت باله دیالن

نباید ازدواج کنند(باغبانی )67-61 :1385 ،جایگاه تجرد را برتری بخشیده است.

گرچه تجرد از زمالان پالولس باله بعالد ،آرمالان مسالیحیت بالوده اسالت ولالی باله تالدریف و باله واسالطه

تنافی آن با طبیعت بشر ،کمرنگ ش ده و از عمومیت توصیه به آن کاسته شالده اسالت(علیجانی،

 .)178 :1389در دورانهالالای نخسالالتین مسالالیحی کالاله ارزشمنالالدی از آن خالالدمت بالاله خالالدا و وقالالف
بالالرای او و مهیالالا سالالازی رسالالتاخیز قریالالب الوقالالوع مسالالیح بالالوده اسالالت ،نحالالوه نگالالاه رایالالف بالاله فرزنالالد بالاله
عنالالوان وارث امالالوال یالالا کمالالک کننالالده در تالالامین معیشالالت و سالالامان اقتصالالاد خالالانواده ،در کالالم ارزش

شدن و نگاه مادی و درجه دومی به خانواده( که مهمترین رسالتش فرزندآوری بالوده) در تنالافی

بود؛ لذا قاب درک است که چرا به خانواده به عنوان نهادی دینالی و معنالوی نگریسالته نمالیشالد.
در واقع ،رسالت یک فرد مسیحی در وقف و فراغت بال برای خدمت به مسیح و تمهید بازگشت

او تعریف میشد نه در ایجاد خانوادهای مسیحی .گرچه در ایام نخستین مسیحیت ،اجتماعات
دینی مسیحی اغلب در خانهها تشکی میشد ولی نهالاد خالانواده موضالوعیت چنالدانی نداشالت و

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

بسالازد .در میالالان زن منکوحالاله و بالالا کره نیالالز تفالالاوتی اسالالت زیالالرا بالالا کره در امالالور خداونالالد میاندیشالالد تالالا
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بیشتر یک مکان بود تا یک ابزار و نهاد.

در خاتمه و در نگاهی از فراز باله تالاریخ خالانواده در مسالیحیت مالیتالوان گفالت مسالیحیت بسالیار

آرمان گرایانه به دنبال رسیدن به مقاصالد خالود اسالت و لالذا آنچاله بالدان دسالت مالییابالد بالا آنچاله
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باید بدان برسد همیشه فاصله دارد .توصیه و تالرویف تجالرد بالویژه در جامعاله پالر از بالروزات جنسالی

کنالالونی ،توصالالیهای بالاله دور از واقعیالالت و مبتنالالی بالالر آرمالالان گرایالالی اسالالت و بالاله همالالین واسالالطه شالالاهد

مشکالت فراوان هستیم .بحران فساد اخالقی کشیشان به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای

کلیسا ،نشانهای عملی از نتایف کنارگذاردن غریزه مهم جنسی برای رسیدن به یک آرمان است.
تحلیلی از قرابتپذیری تصاویر فرجام شناختی یهودی و مسیحی با خانواده

در عرصاله دیالن ،همالواره نظالالام اعتقالادى بالر کالنش عمال گرایاناله پیالروان ،تالاثیر ویالژهاى داشالالته

است .به همین دلی  ،بررسی روابد یا همبستگیهای میان گونههالای مختلالف معرفالت دینالی و
ص الالورته الالای گون الالا گون آن ،ب الالا قال الالبه الالا و ف الالرمه الالای اجتم الالاعی و ت الالاثیر ترس الالیمه الالای ذهن الالی ب الالر

موقعیالالت هالالای اجتمالالاعی و مناسالالک دینالالی از اهمیالالت بسالالزایی برخالالوردار اسالالت .بالالی تردیالالد نالالوع و
سالاختار آمالوزههالا و نگالالاههالای دینالی در سالالاخت قالالبهالا و فالالرمهالای دینالی و آئینالالی مالوثر اسالت؛ بالاله
عبارت دیگر ،مفاهیم دینی دارای قابلیالت تبالدی شالدن باله واقعیالتهالای عینالی اسالت .از همالین

رو ،مفاهیم نمالادین و نشالانههالای ذهنالی در هالر دینالی ،تالا حالدودی باله انتخالافهالای متالدینان در

روشهای زندگی خود منجر میشود .لذا هر ساختار و بافتار معرفتالی مالیتوانالد در شالک دادن باله
الگوهای زیستار و حیات مومنان به آن دین تاثیر غیر قاب انکاری بر جای گذارد.

از سالالوی دیگالالر ،نظالالام ارزشالالی در سالالوگیریهالالای افالالراد تالالاثیر غیرقاب ال انکالالاری دارد .هنجارهالالا و

قالبها و فرمها در تناسب با ارزشها شک میگیرند؛ در واقع انتخافها و کالنشهالای عقالنالی و
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شیوههای زیستار ،متاثر از ارزشها و اهدا میباشند و تصویر آرمالانی در سالاخت ایالن ارزشهالا و

اهدا تاثیر حالائز اهمیتالی دارد .ارزشهالا مالیتواننالد باله ابعالاد کنشهالای مومنالان ،بعالد عقالنالی و

اخالقالی ببخشالالند و آنهالالا را حالالائز ارزش افالالزونتالالری سالالازند؛ دیالالدگاههالالا و چشالالم انالالدازها بالاله سالالاخت

سنخها و ترسیمهای آرمانی کمک میکننالد .از آنجالا کاله انسالان موجالودی تفسالیر گالر اسالت ،ایالن
تصاویر آرمانی را مدام در ذهن خود بازسازی و تفسیر و مبدل به الگوهای اجتمالاعی مالیکنالد .باله

همالالین دلی ال اسالالت کالاله سالالنتهالالای دینالالی در طالالول تالالاریخ دسالالتخالالوش تحالالوالتی مالالیشالالوند؛ ایالالن

سنتها هم از تصاویر آرمانی تاثیر میپذیرند و هم بر آن تاثیر میگذارند .تا آنجا کاله دیالکتیالک
و ارتبا دو سالویهای میالان تصالاویر آرمالانی و واقعیالتهالای روزمالرهای کاله مومنالان باله آن تشالویق

میشوند و دین جهت زیست را به آن سوی متمای میسازد وجود دارد .دیالکتیک میان عین و

ذهن موجب میشود تصاویر آرمانی ذهنی در بطن عینیت و در حیات روزمره مومنان رنگهایی
از تحقق بنذیرد.

قرابالتهالالاى انتخالالابی آشالکارى بالین برخالالی نظالالمهالالاى مشالالروع و انالالواع خاصالالی از کالنش برقالالرار

اسالالت .هنگالالامی کالاله عقالنیالالت و منظقالالی در قالالالب تصالالاویر آرمالالانی یالالک دیالالن رقالالم زده مالالیشالالود،

متالالدینان نوعالالا بالالا تمسالک بالاله ادلالاله ارزشالالی ال عقالنالالی ،خالالود را ملالالزم بالاله رعای الت آن منطالالق احسالالاس

میکنند .نوع نگاه چشم انداز گرایانه و نحوه برجستهسازی برخی ارزشها ،باله یالک دیالن کمالک
میکند منطق زیست عینیت را با آن متناسب سازد.

در این بخش از پژوهش به وا کاوی این نکته پرداخته میشود کاله :آیالا نگالاه فرجالام شالناختی

میتواند در تقویت و یا فروکاست جایگاه یک قالب همچون خالانواده مالوثر باشالد؟ ا گالر پاسالخ آری
است ،چه قرابتی میان ا ین دو تصویر در دو دین مسیحیت و یهودیت وجود دارد؟ ا گر در دیالن و

آئینی ،سیستم های اخالقی توصیه کننده به ریاضت و شهوت گریزی پالر رنالگ باشالند و خالانواده

از مکانت شایسته ای برخوردار نباشد ،طبیعی است در تصویر آرمانی آن دین کمتالر بتالوان خالال

این گزارهها را مشاهده نمود .بر عکس ،چنانچه در تصویر آرمانی و ایده آلالی یالک دیالن ،بالر ایالن

حیات مادی و این جهانی دور از ذهن اسالت .البتاله بایالد توجاله داشالت برخالی عناصالر تصالویر ایالده
آلی در عینیت غایب بوده و یا اصوال حیات مادی ظرفیت تحقق آن را ندارد.

همانگونه که اشاره شد ،با الهالامگیالری از نظریاله قرابالت انتخالابی یالا تجالاذف گزینشالی مالا کس

وبالالر ،ب الاله دنب الالال بررس الالی همبس الالتگیهالالای معن الالادار می الالان دو ترس الالیم از فرجامشناسال الی و خ الالانواده
هسالتیم .وبالر معتقالد بالود میالالان اشالکال سالاختهالای اجتمالالاعی و اشالکال معالین اقتصالادی ،روابالالد
روحی و عوام مادی ،رهبران اصنا و طبقات و  ...قرابت انتخالابی یافالت مالیشالود .از نظالر او،

فقد ارزشها و به ویژه ترکیبی پکنارچه از ارزشها قادرند شیوههالای زنالدگی روشمنالد و عقالنالی

بیافرینند.

در قرابالت ،همالالانگوناله کالاله وبالر میالالان اخالالق پروتسالالتانی و روح سالرمایهداری کالاله دو مفهالوم بالاله

ظالالاهر غی الالر مالالرتبد ب الالا ه الالم بودنالالد ،ارتب الالا برق الالرار سالالاخت ،ب الاله دنب الالال نشالالان دادن رگ الالهه الالایی از

همبستگی و قرابت بدون تا کید بر شدت یا ضعف آن میباشیم .برای توضیح بیشتر باید گفالت:

بر خال سوء تفاهم متداول ،وبر پروتستانتیزم را علت و روح سرمایهداری بر نمیشمرد و یکالی را

علت و دیگری را معلول نمیدانست ،بلکه صرفا در صدد نشان دان قرابت و هالمگرایالی آن دو بالا

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

مفاهیم تا کید میشود ،انتظار یافتن خانوادهای مستحکم و پویا در عینیت مورد توصیه دین در
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یکدیگر بود .وبر میگوید" :من چنین تصالور احمقاناله و تفکالر جزمالی نمالیتالوانم داشالته باشالم کاله
بگویم سرمایهداری به دلی پروتستانتیزم بوجود آمده است .بر عکس من فقد مالیخالواهم ایالن

را بگویم که تا چه حد جریانهای دینی در کم و کیف رشد جریانهای اقتصادی میتوانند موثر
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باشند"(تنهایی .) 315 :1379 ،بر این اساس ،ما نیز در ترسیم قرابت یا عدم قرابت میان مفهوم

فرجامشناسی و خانواده نمیخواهیم از یک رابطه علی میان آنها پرده بالرداری کنالیم؛ بلکاله باله

دنبال نشان دادن همخوانی یا عدم همخوانی میان این دو تصویر هستیم.

فرجامشناسی یهودی و قرابت آن با ترسیم خانواده در تاریخ تحوالت و تصویر آرمانی
همانگونه که مالحظه شالد« ،آخرالزمالان» و اندیشاله مسالیحایی ،از مفالاهیم برجسالته یهودیالت

اس الالت و ب الاله همال الین رو ،س الالبب ت الالاثیر در بسال الیاری از تح الالوالت بنیال الادین و جن الالبشه الالا و اتفاق الالات و

همبستگیهای اجتماعی قرار گرفته است .وجود انبوه مدعیان مسیحایی کاله اغلالب در وا کالنش

به شراید سخت محیطی و در پاسخ به بسترها و زمینههای اجتماعی اعالم حضور کردهاند و به

موفقی التهالالای شالالایانی در همالالراهسالالازی یهودی الان نای ال شالالدند ،دلیل الی بالالر رسالالور ای الن اندیشالاله در

الیههای اجتماع اسالت .1باله دلیال همالین فرا گیالری و پالذیرش اجتمالاعی ،در پاسالخ باله کسالانی کاله

مدعی وامگیری اندیشاله موعالود یهالودی از سالایر اقالوام و ملال هسالتند بایالد گفالت کاله گرچاله یهالود
ماننالالد سالالایر اقالالوام ،تحالالت تالالأثیر ارتباطالالات خالالود بالالا سالالایر تمالالدنهالالا بالالوده و خواسالالته ی الا ناخواسالالته

مفاهیمی را از آنها اقتباس نمود ولی آنان پیوسالته ایالن مفالاهیم را باله رنالگ اخالقیالات توحیالدی
خاص خویش در میآوردند که شباهت چندانی با سالایر مفالاهیم نداشالت و آنرا باله بالاوری قالومی

توسالالعه مالالیدادند(کرینسالالتون .)38 :1377 ،البتالاله ای الن مقالالال ،مجالالال آن نالالدارد ک اله بالاله تفص الی

پیرامالالون ای الن مسالالئله ک اله آی الا اعتقالالاد بالاله ظهالالور مس الیحا از اصالالول ایمالالان یهالالودی اسالالت و ی الا بالالاوری
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برخاسته از نامالیمات تاریخی و امری غیر جوهری است به مداقه بنشینیم .همچنین باید گفت

مراحلی برای آخرالزمان یهودی قاب تصور است که از جملاله آنهالا بالروز شالراید سالخت و دشالوار،
ظهور ما شیح ،فرا رسیدن ایالامی نیالک و خالوش ،رسالتاخیز مردگالان ،داوری نهالایی یهالوه و حیالات
ابالالدی در بهشالالت و جهالالنم مالالیباشالالد .ایالن نجالالات یهالالودی در پایالان تالالاریخ ،صالالرفا زمینالی و بشالالری

نبوده و در ک کیهان آثاری را به دنبال دارد .رو باله گذشالته بالودن و تکالاپو بالرای احیالای سالروری
پیشین قوم یهالود در ایالام داوود و ساللیمان ،از دیگالر خصالایص آن اسالت و مالیتالوان گفالت ماشالیح

یهودی الان ،منجالالی جنالالگآور ،سیاسالالتمالالدار و زمالالامدار اسالالت(هالل .)48 :1383 ،دامن ال گسالالتردل

تأثیر و نفوذ اندیشه آخرالزمانی در تحالوالت سیاسالی از دیگالر امالور قابال تامال اسالت کاله ایالن سالطور
 . 1شخصیتهای مالدعی مسالیحا بالودن در میالان یهودیالان همچالون سالیمون بالارکوخوا ،سالیرین ،ابالو عیسالی اصالفهانی ،یهالود
ایودنمان ،داوود الراعی ،شبتای صبی ،یا کوف فرانک و  ...لزوما دروغگو نبودهاند بلکه برخی از آنها تحت تأثیر احساسات
مذهبی خویش بودهاند( .موحدیان عطار.)204 :1388 ،

مجال آن را به دست نمیدهد.

1

در جمع بنالدی آخرالزمالان یهالودی بایالد گفالت عصالر کنالونی بالا پادشالاهی ماشالیح پایالان یافتاله و

حکومت موعود که برخی آنرا چه و برخی دیگر یکصد ،چهارصد ،هزار ،دو هزار و یالا هفالت هالزار
سالالال دانسالالتهانالالد ،آغالالاز مالالیشالالود(موحدیان عطالالار .)193 :1388 ،پالالس از ای الن دوران ،رسالالتاخیز
مردگان و داوری نهایی بر پا شده و پادشاهی ابدی خداوند آغاز میگردد .بدین ترتیب ،مسیحا،

حالا کم دورهای پالیش از دوره پادشالاهی خداونالد اسالت و پادشالاهی او ،مقدماله و پالیش درآمالدی بالالر
پادشالالاهی خداون الالد اسالالت(همان .)193 ،هم الالانگونالاله کال اله ذکالالر ش الالد ،زمالالان وق الالوع ایالالن رخ الالدادها
مشخص نیسالت و بالر اسالاس سالنت یهالودی ،هفالت چیالز بالر انسالان مسالتور اسالت کاله یکالی از آنهالا
زمان بر پایی پادشاهی مسیحاست.

از سوی دیگر ،آنگونه که از گزارشالات عهالد عتیالق باله دسالت مالیآیالد ،عمالده احکالام مربالو باله

مراسالالم روز شالالنبه ،رعایالالت قالالوانین حلیالالت و حرمالالت در خالالورا کیهالالا و طهالالارت زناشالالویی کالاله بالالرای

شود(علیجانی(زن در آئین یهود) .)196 :1389 ،دیالن یهودیالت را مالیبایسالت بالا شالرایع سالنگین
آن که موجب انتظام حیات دینی این قالوم و جهالت دهالی باله یهودیالان در مسالیر خالد مشالیهالای

الهی ترسیم شده در آموزههای ایالن دیالن مالیشالود ،شالناخت .باله واسالطه پالر رنگالی نقالش دیالن در
حیات یهودیان ،ابعاد مختلف زندگی روزمره نیز متاثر از دین شده است .میتوان گفت بر عکس

مسیحیت ،در یهودیت عدالت بر محبت و شریعت بر اخالق غلبه دارد .2خانواده به عنالوان یکالی
از نهادهای مهم و مورد توجه تعالیم یهودی ،به سامان دهی و جهت یابی ایالن زنالدگی در مسالیر

مد نظر آموزههای یهودی کمک بسزایی مینماید .به همین جهت است که تعالیم فراوانی گرد
آن شک گرفته و هویت و نقشهای زنانه چنان با آن پیوند خورده است که جایگاه زن در خانه
و نقالالش او در ارتقالالای کارکردهالالای خالالانواده تعریالالف شالالده اسالالت .بالاله سالالختی مالالیتالالوان شالالرایع یالالا

 . 1صهیونیزم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای موثر در حیات سیاسی جامعه بشری در دهههای اخیر ،با نوع نگاه خاص
خوی ش به مقوله آخر الزمان و ظهور منجی ،توانست منشأ تحوالت عمدهای در عرصاله سیاسالت باشالند .آنالان معتقدنالد کاله
ظهور مسیحا امالری ناگهالانی نیسالت و باله همالین جهالت ،خواسالتار انجالام تمهیالدات و مقالدمات بالویژه از طریالق بازگشالت باله
سرزمین مقدس و بر پایی حکومت یهودی گسالترده شالدند( .ر موحالدیان عطالار . )217 :1388 ،برخالی از ایالن سالازمانهالای
یهودی همچون جنبش منجی حرم ،جنبش امنای کوه هیک  ،سازمان دفاع از یهود ،جنبش کار ،سازمان جوانان بنیاد
گ الالرای اسالالالرائی و گالالالاش امالالالونیم ،تخریال الب مسالالالجد االقصال الی را ب الاله عنالالالوان مقدمالالاله برپالالالایی حکومالالالت مسالالالیحایی یهالالالود
میدانند(البخیری.)1387 ،
 .2شریعت گرایی افراطی به شریعت گریزی خدعه آمیز انجامیده است .م ال کبریت زدن روز شن به را با توجه به ممنوع بودن
هر گونه آتش روشن کردن در این روز ،به غیر یهودیان میسنارند.

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

یهو دیالالان بسالالیار مهالالم و حیالالاتی اسالالت بایالالد در خانالاله و بالالا اسالالتفاده از ظرفیالالتهالالای خالالانواده انجالالام
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نقالالش هالالای اجتمالالاعی بالالرای زنالالان یافالالت کالاله تالالاثیر منفالالی یالالا مزاحمتالالی در مسالالیر ایفالالای نقالالشهالالای
خانوادگی زنان داشته باشد.

همان گونه که اشاره شد ،ما در صدد هستیم از طریق استقراء ببینیم در ساخت مفاهیم دینی

چه وامگیریهایی از تصویر اخرا لزمانی شده اسالت و یالا بالر عکالس ،چاله تالاثراتی رخ داده اسالت .در

یهودیت استقرای مالا نشالان مالیدهالد حالداق  ،تصالویر خالانواده کالمرنالگ نشالده اسالت و شالواهد ،از
عدم تنافر تصویر موجالود در حیالات مومنالان یهالودی بالا تصالویر آخرالزمالانی حکایالت دارد .از سالوی

دیگالالر ،بای الالد توجالاله داش الالت کالاله معم الالوال میالالان گ الالزینشهالالای عقالن الالی و منطالالق رهب الالران دین الالی در

گزاره های این جهانی و جهان واپسین ارتبا برقرار است و یا ارتبا برقالرار مالیشالود .لالذا طبیعالی

اسالالت تالالالش صالالورت گیالالرد میالالان آنچالاله در حیالالات دنیالالوی در دینالالی اتفالالاق مالالیافتالالد ،هالالمگرایالالی بالالا

تصالالویر آرمالالانی ایجالالاد شالالود .نمالالیتالالوان از قالالوم سالالخن گفالالت و نقالالش آنرا در یهودیالالت در عالالداد

مهمترین آموزه های دینی قلمداد کرد ولی از تاثیر خانواده در تحکیم و استمرار بقای قالوم چشالم
پوشید .ا گر ترسالیم آرمالانی را عبالارت از مجموعالهای از قالالبهالای مفهالومی و ذهنالی کاله مالیتوانالد

معالالر شالالک ایالالدهآلالالی ی الالک واقعیالالت کلالالی در جامعالاله باش الالد بالالدانیم ،قطعالالا خالالانواده یه الالودی را

میبایست در زمره واقعیتهای کالن جامعه یهودی بر شمرد .با توجاله باله آنکاله موعالود یهالودی
زمالانی مالیآیالد کاله قالالوم باله دسالتورات الهالی پالالایبنالد گردنالد ،نمالیتالالوان فرامالوش کالرد بخالش قابال

تالوجهی از شالالریعت و تعالالالیم یهالالودی -بالالویژه بالالرای زنالان -کالاله مالالیبایسالالت بالاله آن التالالزام یافالت ،در
ارتبا تنگاتنگ با خانواده و نقشهای جنسالیتی مالرتبد بالا آن اسالت .باله نظالر مالیرسالد ،در "ایالام

سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396

آخر" و حیات واپسین ،خانواده یهودی سیر تکاملی خویش را طی میکند و محد و مجرای بهتالر

نمیباشد .یهودیت در ترسیم ایدهآلی خالود ،مفهالومی از خالانواده را ترسالیم مالیکنالد کاله بالهواسالطه
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فرمالالی کالاله معنالالای تالالام و مطلالالوف خالالانواده را نشالالان مالالیدهالالد و بالالا تصالالویر موجالالود از نظالالر شالالدت

اجرای شریعت یهودی میگردد .به بیالان دیگالر ،در تالاریخ تطالور حیالات انسالان ،واژههالا و مفالاهیم

هماره از معنا و مفهومی یکسان برخوردار نبوده و محتوای آنها بالر حسالب زمالان ،مکالان و چشالم

اندازهای فکری مختلف ،متفاوت فهمیده میشده است؛ م ال مفهومی که در پنجاه سالال پالیش

از واژهی خانواده فهمیده میشد با آنچه که ا کنون از این واژه استنبا میشود سازگار یا مشابه

عم به فالرایض دینالی ،شالک مطلالوف همالین خالانواده دنیالایی موجالود در جامعاله یهالودی اسالت؛

مطلوبیت و میزان تح قق حدا کهری انتظارات متفاوت است و نه از لحاظ ماهوی و ساختاری.

در جمعبندی مناسبات میان تصویر فرجامشناسانه یهودی و جایگالاه خالانواده در ایالن دیالن،

میتوان گفت :از آنجالا کاله در ایالن تصالویر فرجامشناسالانه ،جامعاله آرمالانی و آرمالانشالهر یهالودی،

شک مطلوف و تصویری حالدا کهری از عصالر داوود نبالی اسالت و از سالوی دیگالر ،خالانواده در تالاریخ
یهودیالالت و از جملالاله در برهالاله مالالذکور ،بخشالالی مهالالم و حیالالاتی جامعالاله یهالالودی میباشالالد ،بالاله نظالالر

مالالیرسالالد مالالیتالالوان از جایگالالاه مهالالم خالالانواده در آرمالالانشالالهر یهالالودی سالالخن گفالالت .بالالویژه آنکالاله در
آمالالوزههالالای یهالالودی ،در نفالالی روابالالد جنسالالی و روابالالد زناشالالویی و جایگالالاه خالالانواده در آخرالزمالالان و
دوران ظهور منجی و پس از آن ،گزارهای در منقصت و یا تغییر در رویکرد نسبت به این محورهالا

مشاهده نمیشود .لذا میتوان مدعی شد یهودیت در طول تاریخ حیات خود خانواده را تکالریم و

تحکیم بخشالیده و در چشالم انالداز سالازی بالرای پیالروان خالود از جامعاله آرمالانی ،هالمچنالان منزلالت

خانواده پر رنگ باقی میماند .حداق میتوان بهطور جزمی گفت ترسیم پالر رنالگ از خالانواده در
حیالات مالادی یهودیالالت ،بالا تصالالویر فرجالام شالالناختی یهالودی تنالالافر و تضالاد مالالاهوی نالدارد .ایالالن دو

تصویر همخوان و هم بسته میباشند.

فرجامشناسی مسیحی و تاثیر آن بر خانواده
مهالمتالالرین اصالالول باورهالای مسالیحی اسالالت .در رویکردهالای مربالالو بالاله تصالویر سالالازی آخرالزمالالان،

برخی جامع مطلوف را در احیای گذشت افتخار آفرین خالویش جسالتجو نمالوده و برخالی دیگالر در
حفالظ و ارتقالالای سالالنتهالالای موجالالود پالی جالالویی می کننالد و دسالالتهای دیگالالر در آرمالالانشالالهر خالالود کاله

سابقهای در گذشته ندارد ،به دنبال آن میگردند .به نظالر مالیرسالد مسالیحیت بالا نالیم نگالاهی باله

گذشته ،آرمالانشالهر مطلالوبی را بالر پایالههالای نالوین در آینالدل خالود ترسالیم می کنالد .بالر ایالن اسالاس،

موعود مسیحی ،فالرا ملالی و قالومی و دارای رسالالتی جهالانی اسالت و تحالوالتی کیهالانی را بالا خالود باله
همراه خواهد آورد .1در پردازش ایالن تصالویر آخرالزمالانی ،رخالدادها و فالراز و نشالیبهالای تالاریخی،
مقاصد و اغراض سیاسی و نحول تفسیر آموزههای دینی ،2تأثیر شگرفی داشته است.

از سوی دیگر در جمع بندی جایگاه خانواده در مسیحیت میتوان گفت :یکالی از ویژگالیهالای

مهم الهیات مسیحی ،وجود دوگانههای متناقضنما میباشد که ضمن پیچیده سازی مفالاهیم

اعتقالادی ،در صالالحنه عمال نیالالز آثالالاری را در پالالی داشالالته اسالالت .نفالالی و تاییالالد مسالالئله جنسالالی کالاله در

توصیه به رهبانیت و تجرد و در عین حال ،تشویق به ازدواج و تشالکی خالانواده بالروز مالییابالد ،از

مصادیق این ویژگی الهیات مسیحی است که به ابهالام در جایگالاه و منزلالت خالانواده منجالر شالده

( . 1موحدیان عطار.)239 :1388 ،
 . 2به طور م ال ،رواج تفسیر تاوی گرایانه در کاهش باور به بازگشت مسیحا موثر بوده است( .همان)240 ،

ترسیم فرجا شناسانه مسیحی و یهودی و قراب پذیری آن با جایگاه خانواده

همانگونه که پیشتر بیان شد ،انتظار مسیحا به عنوان محور رخدادهای آخرالزمان ،در زمالرل
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اسالت .باله نظالر مالیرسالد مسالیحیت در گذشالالته ناله چنالدان دور خالود ،باله منظالور انتقالال ارزشهالالای

دینالی سالهم قابال تالوجهی بالالرای خالانواده قائال نبالود ولالی امالالروزه حیالات مسالالیحی در گالرو خالالانواده

دانسته شده و خانواده در حالال پالر رنالگ شالدن اسالت .البتاله نمالیتالوان منکالر شالد علالی رغالم تغییالر
رویکرد محسوس کلیسا در ار نهادن به خانواده ،در صحنه عم توفیق چندانی حاصال نشالده

است .در جوامع معاصالر مسالیحی ،خالانوادههالا از شالیوع طالالق ،خشالونتهالای خالانگی گونالا گون و
عدم موفقیالت کلیسالا در حمایالت از نهالاد خالانواده رنالف مالیبرنالد .ایالنکاله در مالتن مقالدس مسالیحی
بیان شده زن به عنوان پیامد و مجالازات گنالاه نخسالتین باله شالوهرش اشالتیاق پیالدا خواهالد کالرد،

گویی رابطه زن و مرد در خانواده را در حد یک مح مجازات تقلیال مالیدهالد و طبیعالی اسالت زن

بالالین رهبانیالالت و حضالالور در ایالالن زنالالدان گالالاه ،خالالانواده را در اولویالالت دوم قالالرار دهالالد و ایالالن وضالالعیت
بغرنف خانواده را در غرف مسیحی شاهد باشیم .گروهی از پژوهشگران پالس از تحقیالق دربالارهی

تصویری که از زنان در کلیسا و تالاریخ مسالیحیت ،ارایاله شالده اسالت باله ایالن نتیجاله رسالیدهانالد کاله

فقال الالد دو تص ال الالویر اساسال ال ال ی از زن در کت ال الالاف مق ال الالدس وج ال الالود دارد :گناهک ال الالار(حوا) و ی ال الالا ب ال الالا کره و
مجرد(مریم) .اولویت دادن و ترجیح تجرد بالر ازدواج ،پیامالدهایی بالر خالانواده و جامعاله مسالیحی

داشته است و گزافه گویی نیست ا گر ادعا شود بحران تاریخیای که امالروزه مسالیحیت غربالی بالا

آن مواجه است و پیامدهای جالدی آن بالرای حیالات کلیسالا در نقالا مختلالف دنیالا قابال مشالاهده

مالیباشالد ،ریشاله در درون خالانواده دارد(.)The Pontifical John Paul II Institute, 2007:5
واقعیت آن است که نحوه ترسیم تصویر خالانواده در پیشالینه مسالیحیت و غفلالت از اهمیالت آن و
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عدم اهتمام کافی و وافی نسبت به پیراستن آن از کف سلیقگیها ،در تار و پود ذهالن مسالیحیان

از جنبه دیگر ،گذر از شریعت و احکام در مسیحیت ،یکی از آسیبهایش این بوده که عر و
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بالاله تشالالریع ان سالالانی مبالالدل شالالده و تفالالاوت میالالان عالالر و رویکردهالالای رهبالالران در منالالاطق مختلالالف،

رسالالور کالالرده و حساسالالیت نسالالبت بالاله ایالالن نهالالاد مهالالم را کالالاهش و مطالبالالات ،هویالالتهالالا و روابالالد
اجتمالالاعی را بالالدون توجالاله و تمرکالالز بالالر اهمیالالت خالالانواده شالالک داده اسالالت و محصالالول ایالالن امالالر را

می توانیم در خانواده گریزی جوامع مسیحی غربی و کم فروغ بودن نقش نهاد دین در ممانعت
از تشدید وضعیت دهشتناک فروکاست ارزش خانواده در غرف شاهد باشیم.

گاهی سالیق رهبران دینی را جای گزین طرح الهی مبتنی بر شریعت کرده و در واقالع تشالریع الهالی

سبب تفرقه در مسیحیت شده است .این اختالفات را میتوان در تفاوتهای مسالحیت شالرقی و

غربی در نگاه به ازدواج و خانواده مشاهده نمود .تفاوتهای مسحیت ارتالدوکس و کاتولیالک در

نگاه به ازدواج و خانواده نیز رابطه معناداری با فساد و تباهی در این عرصهها در دو کلیسا دارد.

بر اساس تعالیم مسیحی ،در دوران پیش از رستاخیز عیسی ،انسان زیر سیطره خواهشهای

جسم به سر برده و نقش شریعت مهار ساختن این خواهشها بوده اسالت .در دوران دوم(پالس از

رستاخیز ) با باله صاللیب کشالیده شالدن ج سالم عیسالی ،انسالان مالومن باله مسالیح ،هماننالد مسالیح در
جسم مالرده اسالت و دوبالاره در روح زنالده گشالته و از مردگالان بالر خاسالته اسالت .لالذا بالی اعتنالایی باله

جسم و تمالایالت جسالمانی باله واسالطه حیالات روحالانی جدیالد رونالق گرفالت .بالر همالین اسالاس بایالد

خانواده به عنوان یکی از نهادهای دارای جلوه مادی و جسالمانی و مالرتبد بالا شالریعت ،کالمرنالگ

شده باشد و فردیت انسان و کمال روحانی او در رهبانیت و تجرد و گذر از خواستههای جسمانی
و شهوانی جستجو شود .در همین راستا ،می به شهوت کاله زمیناله سالاز ارتبالا متقابال زن و مالرد

در ساختار خانواده است ،به واسطه گناه نخستین منکوف شد و این مسئله خود ،موجب انتقال
بالالار منفالالی گنالالاه نخسالالتین بالاله خالالانواده گردیالالد .اعتقالالاد بالاله ایالالن مسالالئله کالاله ازدواج و روابالالد جنسالالی

آلوده کننده است و یا موجب تهییف امیال سیر نشدنی انسان میگردد موجب میشد افراد رغبالت

در قالالرون نخسالالتین ،مسالالیحیان ب اله واسالالطه قریالالبالوق الوع دانسالالتن ظهالالور مجالالدد عیسالالی و بالاله

منظور تحقق وعده بازگشت او ،تمامی همت خود را معطو به آماده سازی شراید قیالام دوبالاره

او نمودنالد .در ایالالن بیالالنش ،دلمشالالغولیهالالای ناشالالی از ازدواج و پرداخالالت بالاله امالالور خالالانواده مالالانعی
برای تمرکز در خدمت به عیسی و انجام وظایف تبلیغی محسوف مالیشالد؛ از مسالیحیان خواسالته

شده بود بر انجام وظایف دینی اهتمام نمایند تا هرچه سریعتر زمینه بازگشت عیسی فراهم آیالد.

پولس نیز در مواعظ خود بر این نکته تا کید میکرد که این دنیا گذرا و زودگذر است(اول قرنتیان

)31- 29:7و او توجالاله مسالالیحیان را بالاله حیالالات فرجالالامین و دوران برپالالایی ملکالالوت خالالدا معطالالو

میداشت .غلبه اندیشههالای فرجامشناسالانه پولسالی در مسالیحیت ،زمیناله را بالرای مالانع انگالاری
ازدواج در مسیر خدمت به خدا فراهم آورد .این نگاه که به واسالطه قریالب بالودن بازگشالت مجالدد

عیسی باید خود را برای این رخداد مهم مهیا کرد ،خود سبب شد این دوران گذار تالا زمالان ظهالور

عیسی خود دچار تحوالت شگر شده و متناسب با این رخداد عظیم شود.

عالوه بر کم فروغی خانواده در طول تاریخ حیالات مسالیحیت(در قیالاس بالا تا کیالد ایالن دیالن بالر

تجالرد بالرای خالدا و عزوبالالت) ،در تصالویر فرجامشناسالانه نیالز نکالالاح حالائز ارزشمنالدی نیسالت" :زیالالرا
ُ
التگان
هنگامی که از مردگان برخیزند ،نه نکاح میکنند و نه منکوحه مالیگردنالد ،بلکاله ماننالد فرش ِّ
در آسمان میباشند"(مرقس  .)25 :12نفی نکاح و روابد جنسی در حیات فرجامین« :در قیامت

نه نکاح می کنند و نه نکاح کرده میشوند بلکه م

مالئکه خدا در آسمان میباشند»(متالی :22
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)30و استفاده از تعبیر"م

فرشتهها بودن" بالرای ایالن فقالدان ارتبالا جنسالی ،مالیتوانالد حالا کی از

برتری تجرد نسبت به ازدواج در ترسیم وضعیت مطلوف و آرمانی مسیحی باشد .گویی ازدواج و

برقراری روابد جنسالی از عالوارض تحمیلالی حیالات مالادی اسالت" :عیسالی در جالواف ایشالان گفالت،

ابنالالای ایالالن عالالالم نکالالاح مالالیکننالالد و نکالالاح کالالرده مالالیشالالوند"(لوقالالا  .)34 :20حتالالی شالالر لیاقالالت
برخورداری از حیات شایسته در عالم واپسین و در زمان ملکوت خدا ،پرهیز از نکاح است" :لیکن

آنانی که مستحق رسیدن به آن عالم و به قیامت از مردگان شوند ،نه نکالاح مالیکننالد و ناله نکالاح

کالالرده مالالیشالالوند"(لوقالالا  .)35 :20بالاله همالالین واسالالطه اسالالت کالاله بالالر رابطالاله خصالالی بالالودن و حضالالور در

ملکوت تا کید شده است " :خصیها هستند که از مردم خصی شالدهانالد و خصالیهالا مالیباشالند کاله

بهجهت ملکوت خدا خود را خصی نمودهاند .آنکه توانایی قبول دارد بنذیرد"(متی  .)12 :19در
این ایالام فرجالامین ،تصالویری برابالری محالور از زن و مالرد ارائاله مالیشالود و گالویی تفالاوتهالا محالو و

الام
برابری جایگزین آن میشود" :خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تم ِّ
بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند"(اعمال رسوالن )17 :2؛ "و بعالد از آن روح

خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود"(یوئی .)28 :2

بی تردید خانواده محیطی تفاوت محور است که دو جنس برای پاسخ به نیازهالای یالکدیگالر

ویژگالالیهالالای متفالالاوت خالالود را در خالالدمت دیگالالری قالالرار مالالیدهنالالد .در نتیجالاله ایالالن تالالامین نیازهالالای
متفاوت مبتنی بر ویژگیهای مختص هر یک از دو جالنس اسالت کاله مکملیالت حاصال مالیشالود و

خانواده مکانی برای تکام و تعالی میگردد .به نظالر مالیرسالد تصالویر برابالری محالور مسالیحیت از
سال یازدهم ،شمههاره  ،42تابستان 1396
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دوران فرجالالامین کالاله تفالالاوتهالالای میالالان دو جالالنس را کالالمرنالالگ مالالیسالالازد ،نمالالیتوانالالد بالاله تحکالالیم
خانواده که محد تفاوت محوری است کمک نماید.

همانگونه که اشاره شالد ،گالزینش خالانواده باله عنالوان مالدل مطلالوف ،ربالد معنالاداری بالا نظالام

ارزشی هر فرد دارد .نظام ارزشی در شک ایده آلی خود در تصاویر فرجامشناسالانه نمالود مالییابالد.

می توان مدعی شد خانواده و ارتبا جنسی در قالب آن ،نه در گذشته و در حیات مادی ،تکالریم

و تحکیم شده 1و نه تصاویر فرجامشناسی به ارتقالای منزلالت آن کمکالی مالیکننالد و همالین کاله در

 .1این آموزهها مویدی بر کم فروغی خان واده در مسیحیت و جایگاه درجه دومی و تجویز آن در صورت فقدان امکان عزوبت
گزینی است :پس هم کسی که به نکاح دهد ،نیکو مالیکنالد و کسالی کاله باله نکالاح ندهالد ،نیکالوتر مالینمایالد(اول قرنتیالان :7
)38؛ لکن هرگاه کسی گمان برد که با باکره خود ناشایستگی میکند ،اگر به حد بلالوغ رسالید و ناچالار اسالت از چنالین شالدن،
آنچه خواهد بکند؛ گناهی نیست؛ بگذار که نکاح کنند(اول قرنتیان )36 :7؛ لکن اگر پرهیز ندارنالد ،نکالاح بکننالد زیالرا کاله
آتش هوس بهتر است(اول قرنتیان  )9 :7و. ..
نکاح از ِّ

حیات ایده آلی و ایام برپایی ملکوت خدا اثری از ازدواج و خانواده نیست موجالب منقصالت و فالرو

کاهش منزلت خانواده میشود .با توجه به اینکه تصاویر آرمانی جدا و در خار از ذهن ما ،هیچ

گاه باله شالک کامال یالا نالاف وجالود نخواهنالد داشالت و محالدودیتهای ایالن زمالانی و مکالانی اجالازه

تحقالالق آنرا نمالالیدهالالد ،بالاله نظالالر مالالیرسالالد مسالالیحیت تالالالش مالالیکنالالد تصالالویر آرمالالانی رهبانیالالت را بالاله
حیاتی دیگر احاله داده و در آنجا پر رنگ سازد .لذا ا گر مسیحیت در همین حیات مادی بخالاطر

محالالدودیت هالالایی نمالالیتوانالالد رهبانیالالت فرا گیالالر را تحقالالق بخشالالد ،از طریالالق تصالالویر ذهنالالی سالالازی از
رهبانیت ،در حیات مطلالوف آن را باله تصالویر مالیکشالد .باله عبالارت دیگالر ،میالان تصالویر ایالدهآلالی و

فرجام شالناختی مسالیحیت تنهالا بالا یکالی از دوگانالههالای مالورد تا کیالد مسالیحیت در حیالات مالادی-

یعنالالی دو گانالاله تجالالرد یالالا تاه ال  -هالالمبسالالتگی و هالالمخالالوانی وجالالود دارد و طبیعالالی اسالالت خالالانواده در
حیات فرجامین تحکیم نشالده و باله تبالع در حیالات مالادی نیالز انگیالزش کالمتالری بالرای آن حاصال

میشود.

بالاله نظالالر مالالیرسالالد در تصالالاویر فرجامشناس الانه دو دیالالن یهودیالالت و مسالالیحیت ،شالالاهد تفالالاوت

فاحشی در نحوه ترسیم خانواده و میزان منزلت بخشی باله آن مالیباشالیم .یهودیالت کاله در طالول

تالالاریخ تطالالور خالالود ،خالالانواده را گرامالالی داشالالته و بالالرای آن منزلالالت ویالالژهای قائ ال اسالالت ،در حیالالات

فرجامین نیز به تکریم و تعالالی آن میپالردازد و سالخنی از نفالی و یالا فروکالاهش منزلالت آن در میالان
نیست .اما مسیحیت کاله در تالاریخ تحالوالت خالود ،تجالرد و رهبانیالت را بالر نکالاح و خالانواده برتالری

داد ه اسالالت ،در تصالالویر از جامعالاله آرمالالانی خالالود نیالالز می ال جنسالالی را سالالرکوف و نکالالاح را کالالم منزلالالت

میسازد .میتوان از تصاویر فرجامشناس ی مسیحی چنین برداشالت کالرد کاله قالرار نیسالت خالانواده
در این دین رو به تعالی و برتری برود و آرمان مسیحیت ،تجرد و رها شالدگی از تمالایالت جنسالی _

و نه پرداخت منطقی و کنترل شده به آن و تقویت کارکردهای خانواده _ است .در نتیجه مدعی

هستیم میان ترسیم خانواده و ترسیم فرجام شناختی مسیحی ،قرابت و هالم بسالتگی کالمتالری از

یهودیت به چشم میخورد.
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