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  ...و ينالت يكایآمر بخش یاالهيات آزاد

  ينالت يكايآمر بخش ياالهيات آزاد

 معاصر يحيآن با االهيات مس يزو وجوه تما

 ∗∗∗∗ياسر عسگري

  چكيده

 شـود ىاطـالق م يحىاالهيات مسـ در جريانى هب )بخش رهايى(بخش یاالهيات آزاد
 دارد و م1970و  1960 یهـا در دهـه ينالتـ يكـایآمرشرايط در اوضاع و  يشهكه ر
ــر ــدبخت ىامكــنا یهــا شــهين ريمهمت ــع فق ىو ب ــه آمريــجوام ــ یاكــير منطق ن را يالت

اســتعمار  گ وبــزر یهــا و وابســته بــه ابرقــدرت ىامــه و نظــامكخود یهــا ومــتكح
 يـىبر ضـرورت فقرزدا ،االهيات ينا .داند ىم يىو اروپا ىشمال يكایآمر یكشورها

. نـدك ىمـ یپافشـارتوده مردم  ىبخش ىق مبارزه و آموزش و آگاهيو استقالل از طر
 و رديدادن فقرا از فقر بگ يىت خود را با رهايد مشروعيسا بايلك ،االهيات يندر نظر ا

ن يين مقاله ضمن تبيدر ا. د از منظر فقرا خوانده شود و تجربه گردديبا تاب مقدسك
ات يـات بـا االهين االهيا اتزين به تمايالت یاكيآمربخش  یات آزاديح االهيو توض
 .معاصر، پرداخته شده است ىحيمس

  ها واژه كليد

گوسـتاو بخش، ترجيح فقرا، تقدم عمل بر انديشـه، كليسـاهای پايـه،  االهيات آزادی
    .بوفلئوناردو گوتيرز، 

                                                           

∗ naghd123@yahoo.com 
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  مقدمه

ت يحيدر مس ىاتيااله یها هين نظريدترياز جد ىكي) liberation theology(بخش  یات آزاديااله
 دهـه از. ن اسـتيالتـ یاكـيخـاص آمر ىاسـيو س ىط اجتمـاعيه آن شـرايـه خاستگاه اولكاست 
در آمريكـای  منـابع اسـتثمار و دار ريشـه ظلـمِ  فقـر، ،ىنژادپرسـت از مسائل برآمـده م به بعد،1960

سرچشـمه  رايـج اعتقـاد ايـن از هـا دغدغـه اين. التين، در كليساها به مباحثه و مناظره گذاشته شد
در نـزد برخـى از . نيسـت بشـری آالم به كافى پاسخ خود، خودی به رنج و درد تسكين كه گرفت

 ضــروری جامعــه در تغييراتــى ايجــاد انســان، مــورد در خــدا اراده تحقــق كشيشــان منطقــه، بــرای
 كـه گرديـد بـه مسـائلى مسـيحيان بيشـتر افتن و توجهي آگاهى اعتقاد سبب اين گسترش. نمود ىم

 ماركسيسـتى اجتماعى و اقتصادی های تحليل. بود شده مطرح ها ماركسيست یازسو اين، از پيش
   .داد قرار تأثير تحت را كشيشاِن منطقه مدتى تا

در برابـر ) praxis(عمـل يـا كـردار بـه بخشـى  اولويـت بـا كليسا درون در رو، جنبشى نياز هم
فقرا در نظر گرفتـه  برای ای مژده اساساً  مسيحيت، انجيل. انديشه در االهيات مسيحى شكل گرفت

 فقـرا منظر از ديبا مقـدس تابک رد؛يبگ فقر از فقرا دادن يىرها با را خود تيمشروع ديبا سايلك. شد
ت و عمـل يحيقـت مسـيات در درك حقيل االهيمنبع اص، دستان ىته .گردد تجربه و شود خوانده
 ـنيالت یكايدر آمررغم گذشته پر انتقادش  به - سايكله كن باور بود ين جنبش بر ايا. شدندبه آن 

ان را گرفتـه دسـتيد، جانـب تهيـچ ترديه ىو بـ ىروشـن دستان باشد؛ چرا كه خدا بهيد هوادار تهيبا
 ین با آالم و دردهـاييد با نگاه از پايبا ىحيات و رسالت مسياالهدر نظر اين االهيات، همۀ . است
   .شوددستان آغاز يته

ن را يالتـ یاكـيآمر ۀر منطقـيـجوامـع فق ىو بـدبخت ىامكـنا یها شهين ريات، مهمترياين االه
بزرگ و استعمار كشورهای آمريكـای  یها و وابسته به ابرقدرت ىامه و نظامكخود یها ومتكح

 دانـد داند و وظيفۀ كليسا را حمايت عملى از محرومان و مقابله با ظالمان مـى ىشمالى و اروپايى م
  . تا بدين صورت همگان به رهايى و ملكوت آسمان برسند

ــر 1بخــش آزادی االهیــات كتــاب ترجمــه ، نخســتين )Gustavo Gutierrez(گوســتاو گــوتيرز اث
 رويكردهـا و ايـن هـا، انگليسـى و ديگـر زبان زبـان م، بـه1971پرداز اين االهيـات در سـال  هينظر

های  صـورت التـين آمريكـای در بخـش آزادی االهيـات. بـرد ها ديگر قاره و غرب به را مضامين
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) feminism theology(و االهيـات فمنيسـتى) black theology( مانند االهيـات سـياهان گوناگونى
كار  كشيشان مناطق محروم جهـان، از جملـه آفريقـا و آسـيای جنـوب شـرقى بـه یاز سويافت و 

  .گرفته شد
بـه رغـم برخـوردار نشـد  كاتوليـك، مسـيحيت رهبـران حمايـت انديشه و رويكرد از اما اين
شـدت بـا ايـن رويّـه برخـورد  منطقـه به یها اسقف ،منطقه يادی از كشيشان جوانگروه زاستقبال 
را ابـداعى و انحـراف از پيـام  االهيـات ابتـدا ايـن ای، بيانيـه كليسای واتيكـان، بـا صـدور. كردند

اما  ،برحذر داشت آميز حريكت اجتماعى سياسى اقدامات كليسای منطقه را از و مسيحيت دانست
  .با ذكر شرايطى پذيرفتالبته  ای محتاطانه، اين االهيات را  پس از مدتى با رويه

 توجـهسبب  ،داشت التين آمريكای های منطقه انقالب برخى در بارزی نقش كه االهيات اين
 انسـانى پاك فطرت به رجوع و مسيحيت ستيزی ظلم و خواهى عدالت های آموزه و دين به دوباره

در پـى سـقوط شـوروی و شكسـت  ـ) عبارتى دوره فتـرت و به(شد و پس از يك دوره تضعيف 
هـای  ايدئولوژی ماركسيسم و همچنين سقوط نظاميـان و ديكتاتورهـای منطقـه و حاكميـت گروه

با رويش موج بيداری سياسى در كشورهای منطقـه از جملـه  ـنسبتاً دموكرات در آمريكای التين
سای جمهوری چون هوگو چاوز، دانيل اورتگا، اوو مورالس، رافائل كورئـا و ؤن رروی كار آمد
در كشـورهای ونـزوئال، نيكاراگوئـه، بوليـوی، اكـوادور و ) كشـيش ايـن االهيـات(فرناندو لوگو

  .پاراگوئه، دوباره فعال و احيا شده است
هـای  خـى آمـوزهدربار_ بر ىمتفاوت یها دگاهيد بخش یآزاد اتيااله رهبران هك طبيعى است

ای  ىلـك مسيحى و وضـعيت كنـونى االهيـات معاصـر داشـته باشـند، امـا در ايـن مقالـه بـه اصـول
 های آرا و انديشه اصلى ما در اين نوشتار، بيشتر بر ۀيكست و تهاآنهمۀ  قبول پردازيم كه مورد مى

  .است )Leonardo Boff(گوتيرز و لئوناردو بوف ، گوستاو های برجستۀ اين االهيات شخصيت
كــه ســبب تمــايز ايــن االهيــات بــا ديگــر هــا و رويكردهــای ايــن االهيــات  مهمتــرين ويژگــى

  :عبارتند از ،های رايج مسيحى شد االهيات

 بخش، االهيات خاص آمريكای التين  االهيات آزادی: مند االهيات زمينه. 1

شـود،  شـاره مـىبخش به شكل ضمنى به آن ا موضوعى كه در همۀ آثار مربوط به االهيات آزادی
در واقع، اين نظـر پـيش از آن كـه اصـلى . باشد )contextual(مند اين است كه االهيات بايد زمينه
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اين سخن بـدين معناسـت كـه االهيـات بايـد عميقـاً بـا . ديآ حساب مى فرض به صريح باشد، پيش
  . شرايط اجتماعى و فرهنگى خاص، مرتبط باشد

 sociology of(»شناسـى شـناخت جامعـه«اسـاس مفهـوم در واقـع، متألهـان ايـن االهيـات بـر 

knowledge (االهيـاتى همـواره بـا  یها دهند كه تمامى مكتب اين موضوع را مورد بحث قرار مى
. كنند گيرند يا رشد پيدا مى اند و در آن محيط شكل مى محيط اجتماعى و فرهنگى خاصى مرتبط

_ محـيط اجتمـاعى باشـد، پـس تمـامى از نظر آنها اگـر شـناخت، محصـول فرآينـد محدودكننـد
االهيـات  كنند كه اين امر، هم دربار_ اظهار مىرهبران اين االهيات . مند است شناخت لزوماً زمينه

های االهيـاتى اروپـا  در نتيجه، از نظر آنان، نظام. هر شاخه معرفت بشری صادق است بار_و هم در
  :به گفتۀ گوتيرز. نيستندو آمريكای شمالى برای شرايط آمريكای التين مناسب 

جـا  در اين. كننـد اين فقيران جهان هستند كه بر اساس ايمان زنـدگى مـى ،در واقع
كه مجالى برای ابراز خود ) بخش االهيات آزادی(تفكر االهياتى  ]آمريكای التين[

هـای محـروم  دنبال آن نيست كه فقط مرهمى بر رنج تـوده وجه به هيچ جويد، به مى
گرنـز ( زنـد از يكپارچه شدن با نگرش االهياتى غالب سر باز مـى) از سويى(باشد و 

  . )321، 1386السون،  و
مخـتص آمريكــای التـين هســتند كـه در نتيجـه درگيــر شـدن بــا  دنبال االهيــاتى بـومى و آنهـا بـه
آيـد و بـه همـين دليـل اسـت كـه ايـن  سياسى خاص اين منطقه پديـد مـى ـهای اجتماعى واقعيت

ايـن منطقـه سـر بـر  مـذهب و فرهنـگ اقتصـاد، در ىناگهـان و بـزرگ راتييتغ عمق از ات،يااله
  . آورد مى

سـو و االهيـات  ای شـمال آمريكـا و اروپـا از يـكهـ االهيات انيم از ديدگاه گوتيرز، تفاوت
االهياتى شـمال آمريكـا و  یها مكتب. آمريكای التين از سويى ديگر، به سبب مخاطبان آنهاست

به سبب مسائلى كـه ملحـدان جوامـع آنهـا مطـرح  ـكار ليبرال و چه محافظه یها چه مكتبـاروپا 
گويى بـه مسـائلى  اما در مقابل، وظيفۀ االهيـات آمريكـای التـين پاسـخ ،اند اند، شكل گرفته كرده

اسـت؛ يعنـى » زدايـى انسـان«معضـل  اصلى آنها ۀسازند، بلكه مسئل مى نيست كه اهل الحاد مطرح
از طبقـات  انـد ها عبارت ايـن انسـان. داند موجود آنها را انسان نمى) و ساختار(هايى كه نظم  انسان

  . های منفور ای قومى ناديده گرفته شده و فرهنگه استثمار شده، گروه
دانان اين جريـان، نيـز بـه  ، يكى ديگر از االهى)Jose Miguez Bunino( 2خوزه ميگوئز بونينو
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پـرداختن بـه در واقـع كتـاب . كنـد مندبودن االهيات دفـاع مـى ار از زمينهيهمين شكل، با اصرار بس

بخـش در  كنـد كـه متألهـان االهيـات آزادی ع دفاع مـىاز اين موضو او 3االهیات در شرایط انقالبی
های االهياتى خود، ماركسيسم را بپذيرند و در آن  آمريكای التين اين حق را دارند كه برای نظام

وی . تغييرات الزم را ايجـاد كننـد تـا آن را بـا شـرايط و زمينـه محيطـى خـويش متناسـب نماينـد
  : گويد مى

طيع االهيات محافل آكادميك غـرب باشـند، سـر بخش از اين كه م متألهان آزادی
دانند كه نظام االهياتى را بايد  زنند و معيارهای آنها را هنجارهايى غايى نمى باز مى

بخش همچنين هر بحـث االهيـاتى را  متألهان االهيات آزادی. به محك آنها آزمود
 ]االهيـات[گيـری آن  كه منجـر بـه شـكل ]محيطى و اجتماعى[كه از كل شرايطى

  .)322، 1386السون،  گرنز و( كنند ع شده باشد، رد مىزشده است منفك و متن
های االهياتى مسيحى، نظـری  بخش، در مقايسه با ديگر نظام در نتيجه اين رويكرد االهيات آزادی

 در مىيمسـتق تكمشـار ايـ ارتباط هكاالهياتى  دانان، ىااله نيبه نظر ا. ديآ ىشمار م نو و متمايز به
هـا و  تيمز گـريد رغم بـه - باشد نداشته یتعد و ظلم از یتغيير وضعيت موجود و آزادساز _پروژ
ــا ــااله - لشيفض ــمف اتي ــرا یدي ــ یب ــه به تيحيمس ــمار منطق ــ ش ــآ ىنم ــ .دي ــل  نياز هم رو، اص

دانان آمريكـای التـين و كليسـای  ان االهىييكى از موارد اصلى مناقشه م» مندبودن االهيات زمينه«
فرضى سبب انشقاق در كليسـاهای منـاطق  واتيكان است و واتيكان نگران آن است كه چنين پيش

 . )29، شنامه، ماهنامه 1382بوف، ؛ 323ـ320ص ،1386گرنز و السون، : نك(مختلف زير نظرشان گردد 

 مفهوم رهايى و نجات. 2

 كيـاتولك یسـايلك دامـن در هكـاست  ىسك نياديبن های انديشه از تيحيمس در يىرها و یآزاد
 از انسـان ان معتقدنـديحيمسـ .اسـت افتـهي پرورش ،است استوار حيمس ىسيع شدن مصلوب كه بر
 را همـه تـا است آمده هك ردك اعالم ىسيع و 4است ار شدهكگناه شده رانده بهشت از هك یروز
 بـا دوزخ، از یو نجـات و انسـان شيبخشـا یبـرا ه خداونـدكـ معنـا نيبـد بخشد؛ نجات گناه از

 بـا تنهـا انيحيالبتـه، مسـ .اسـت داده نجـات و سـاخته رهـا گنـاه از را تيبشر ،ىسيع ردنك ىقربان
 بـاز ىسـيع هكـ ىهنگـام و ايـدن نيـا در مگـر رسـند، ىنمـ امـلك یآزاد بـه ىسيع شدن مصلوب

  . )8ـ6، ص1374مصطفوی كاشانى، ( ديرس خواهند ديجاو اتيح و املك یآزاد مردم به گردد، ىم
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 و اسـت مطـرح ها انسـان ىدرونـ يىرهـا انكيوات نظر معتقد است كه از بخش یآزاد اتيااله
 محـدود_ یفراسـو بـه را انسـان خود، تيعنا با هك است نيراست بخش يىرها و ىناج ،ىسيع فقط
 نيچنـ. نـدك ىمـ رفتار اتياخالق و قتيحق بر اساس شده، رها انسان بيترت نيبد و رسانده ىآدم
 نـدك ىمـ دايپ انيجر ىانسان اتيح گوناگون مظاهر سمت به و گرفته سرچشمه درون از یا يىرها
 ديـكتأ دائمـاً  انكـواتي .شـود ىمـ آنهـا یاعـتال سبب و گذاشته اثر جامعه یساختارها ىتمام در و
 یدئولوژيـا بـا آن دادن ارتبـاط و نداشـته ىارتبـاط چيهـ یدئولوژيـا با نيراست يىرها هك ندك ىم

دهـد كـه در ايـن صـورت،  شود و هشدار مـى ىته ىاميپگونه  هر از لیانج هك شود ىم آن موجب
 اهـداف ىكياسـتراتژ یها خواسـت ىقربـان و گرفتـه قـرار )praxis(عمـل یلـوا تحـت لیـانج اميپ
  .شود ىم ىاسيس احزاب یها یباز و مدت وتاهك

بـر  را خـود ىعقيـدت ىمبـان  بخـش، یآزاد اتيـااله نيركـمتف ان،كيوات نشكوا نيا مقابل در
آزادی واقعـى  رونـد كنفـيال جزء آنها، نظر از هك اند داده قرار ريز شرح به موضوع چهار اساس
  :روند ىم شمار به فردی آنها یها و رستگار انسان
 قـرار خيتـار از خـارج ونان،ي فلسفۀ بر خالف هك است بخش یآزاد خداوند همانا خداوند .1
 ديـكتأ و سـتين »دتجّسـ« و »حلـول« مرحلـه بـه محـدود صـرفاً  خداونـد نقش آنها، نظر از .ندارد

 خداونـد هك بيترت نيبد .شود ىم یبشر خيتار وارد زمان، ىو در ط جيتدر به خداوند هكشود  ىم
 از را تيبشـر نـوح، بر شدن ظاهر به هنگام سپس و ندك ىم آغاز را یبشر خيتار خلقت، قياز طر
 قيـطر از و سـازد، ىمـ ىنينـو قـوم پـدر خـود، ثـاقيم بنا بـر را7ميابراه و دهد ىم نجات طوفان

 از را لياسـرائ ىبنـ 7ىموسـ قيـطر از و دهـد ىم نجات ىقحط از را ميابراه اعقاب  ،7وسفي
  .ندك ىم یرهبر موعود نيسرزم به را آنها و بخشد ىم ىدر مصر رهاي ىبردگ

بخـش از ديـدگاه  يىرهـا قـدرت مظهر و خيتار در ىااله _جلو مالك مظهر ،»خروج« داديرو
 هكـ معنـا نيبـد اسـت؛ خيتـار در خداونـد حضـور گر انيـ، نما»خـروج«است و اين  اين االهيات

در ديـدگاه گـوتيرز،  .نـدك ىعمـل مـ آن ىاسـيس امالً كـ یمعنا به محرومان آزادی یبرا خداوند
بـه حسـاب  تجلـى خـداعمل خدا در رهايى بخشـيدن قـومش از ظلـم و اسـارت در عهـد عتيـق، 

از نظر او، در رخدادهای بزرگى چون خروج قوم يهود از مصـر، خـدا خويشـتن خـود را . آيد ىم
  .)329ص،1386گرنز و السون، ( شود ىم] تاريخ ساز[ظاهر مى كند و عمًال وارد تاريخ 
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فر ِسـژه يو بـه ،قیـعهـد عتنى يى زميگرا بخش، واقع آزادیات ياالهتعبير يكى از نويسندگان،  به
  ).80ـ 79و 71، ص1386مك لالن، : نك( داند اسى مىيرا الگوى آزادى س ،خروج
 ميگـو ىمـ شـما بـه نهيآ هر« :است ىكي آنها با و فقراست نارك در لیـانج اميپ بنا بر خداوند .2
گونـه  نيا و .)25: 40ىمتـ( »ديـا ردهكـ مـن بـه د،يردك من نيتر كوچك برادران از ىكي به هك آنچه
 - صـدقه دادن نـه - عـدالت یاجـرا بـا هكـبل سـت،ين صـدقه دادن یمعنا به صرفاً  خداوند ىهمدل

 مگـر شـد، ىم سـعادتمند آنگـاه. نمود ىم ىدادرس را نيكمس و ريفق« .است سريم خداوند شناخت
  .)23: 16 ىنب اءيارم( »ست؟ين نيا من شناختن
 مـن كنـيا رايـز دارد؛ ىمـ اعـالم ههوي« :است ىااله وتكمل دنيفرارس _نندك اعالم ىسيع .3
 و آمـد نخواهـد اديـ بـه نيقـي بـه يىزهـايچ و آورد خـواهم فراهم ديجد ىنيزم و ديجد ىآسمان

 پـس. )65: 17 ىنب یاياشع( »دينك یشاد ديآفر خواهم من هك آنچه از هكبل  گذشت، نخواهد خاطر به
  :ديگو مى لئوناردو بوف .بود ىااله وتكمل دنيرس فرا مظهر داد، انجام او هك آنچه و ىسيع

 یبـرا .اسـت نيالتـ یاكـيآمر مـردم یها خواسـت ملمـوس تجربـۀ همانا وت،كمل
 ىگرسـنگ ماننـد شـود، ىمـ ىآدم ىبيگانگ خود از موجب آنچه هر از خود يىرها
 آن یمعنـو جنبـه فقـط و نبـود فاضله نۀيمد صرفاً  ىوتكمل نيچن و ىعدالت ىب و فقر

 دگرگـون ديـبا هكـ ىجهـان یساختارها در املك است ىانقالب هكبل ،ستين مطرح
 ليتحم درد پر عالم نيبر ا ساختارها نيا هك است يىها رنج مظهر زين بيصل .شوند

  .هاست رنج نيا از يىرها مفهوم به زين عروج و ندك ىم
 ىاسـيس تياهم ارك نيا و ىعدالت ىو ب ظلم شالود_ به بود ىورشي داد انجام ىسيع هك آنچه .4
 جـهينت هكـ اسـت قدرت صاحبان با تضاد یمعنا به مكحا یها گروه با ىسيع یريدرگ. دارد اريبس
  .)بخش االهیات آزادی ،سالكى(اوست  شدن مصلوب تضاد، نيا

بخش  داند و برداشت خود از االهيات آزادی گوتيرز، نجات را موضوع محوری مسيحيت مى
كليسا به غلـط، تأكيـد  ،كه در گذشتهكند  وی استدالل مى. داند را بازسازی آموزه رستگاری مى

كوشـيد تـا  اسـت و مـى) يعنى چه كسى نجـات خواهـد يافـت؟( »كمى«كرد كه نجات امری  مى
ژه يو ، امروز، بهاز نظر او. آسمان تضمين كند های بيشتری را به جا كه ممكن است ورود انسان آن

تعبير كرد؛ يعنـى ) ت چيست؟يعنى ماهيت نجا( در آمريكای التين، نجات را بايد به شكلى كيفى
تنها طريق رويارويى «بايد آن را تعهد نسبت به دگرگونى اجتماعى دانست؛ زيرا اين نوع برخورد 
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  .»حقيقى با خداست
از نظــر گــوتيرز و ديگــر متألهــان ايــن االهيــات، چيــزی بــه نــام رويــارويى صــرفاً روحــانى و 

توان با خدا  مى» های ديگر مراقبت از انسانتوجه و «جهانى با خدا وجود ندارد و فقط از طريق  آن
دهد، رهـايى  ای كه حقيقتاً فرد و جامعه را نجات مى كند كه رهايى وتيرز تأكيد مىگ .رويارو شد

  .جانبه است و شامل همۀ ابعاد وجود انسان است همه
شويم؛ يعنى نظـام » خواهر و برادر«دانان اين است كه ما  های اساسى اين االهى يكى از دغدغه
كنـد از  كند و آنها را استثمار و از خود بيگانـه مـى ها ستم مى ای را كه بر انسان اجتماعى ناعادالنه

مـورد درك شـان، آمـوزش بـه آنهـا در  همبستگى با فقرا در مبـارزه ،و در اين راستا ان برداريميم
های مردمى در جهت رفـع ظلـم و  و نيز حمايت و تشويق تالش) سازی آگاه(علت اصلى فقرشان 

  .)332، ص1386گرنز و السون، ( اند نجات یها راهستم، همه و همه ابزارها و 
 از يىرهـا ونيمـد نيراسـت و آزادی يىرهـا«: ديـگو ىمـ بخش یات آزادیااله تابك در رزيگوت

های اين  با اين اوصاف در آثار و انديشه »...آنهاست مكحا همدستان و استعمارگران و سلطه ستم
جانبـۀ  جهانى نيسـت و رهـايى همه صرفاً فردگرايانه و روحانى و آن دانان، مفهوم رستگاری االهى

  .)72، ص1374مصطفوی كاشانى، ( »جهانى است فردی، معنوی، اقتصادی، سياسى و اجتماعى و اين

 ؛ الگويى برای مبارزه 7777ىسيعجايگاه . 3

 بر عالوه هكبل ست،ين شخص اي باطن به محدود هك دهد ىم ميتعل را ىتيحيمس ،بخش یآزاد اتیااله
 زين جسم شامل تيمعنو بر عالوه و ىزندگ نيا شامل گر،يد ىزندگ بر عالوه و جامعه شامل ،فرد
   شود ىم

ن يت نخسـتيحيشده است و از مسـ ف و مسخيتحر ىوناني ۀت در فلسفيحيرز، مسيدر نظر گوت
ه كـاسـت  ىتيحي، مسـیت مورد نظر ويحيمس. فاصله گرفته است ،بود یبرادر و یبرابر یه منادك

  .)324ص ،1386گرنز و السون، ( رديگات جامعه سرچشمه ياز واقع
ا و بخش، به مبـارزه الگـووار وی در راه حمايـت از فقـر اهميت عيسى در نظر االهيات آزادی

عيسى، اين موضوع را دليلـى  _تفسير جديدی از حيات يافتن دوبار ۀآنها با ارائ. ستمديدگان است
حسـاب  ها بـه تـاريخ پـر تـنش و پـر از سـتم انسـان در طـولخداونـد  ترجيح فقرا در نزدبر اثبات 

  .)24، ص1384رادز، ( آورند مى
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و  تر یقو مراتب به ،ردك ىم وجو جست ىسيع هك ىانقالب آن ان،يحياين مس از یاريبس در نظر
 بخـش آزادی دانـان ىااله. ديـآ ىمـ حسـاب به ىسـطح ،یرييـتغگونه  هر آن، بدون و بود تر جامع

 نظـر در خـود اميپ نندهك افتيدر را آنها و داد قرار مخاطب را فقرا شخصاً  7ىسيع هك معتقدند
ايـن  ۀسـتجبر پردازان هيـنظريكـى از  ،بونينو. آورد وجود به ىدگرگون زمان اتيواقع در تا گرفت

ساختار قدرت را . های حاكم درافتاد او با قدرت« :نويسد مى 7ىاالهيات دربار_ حضرت عيس
  .)149، ص1374مصطفوی كاشانى، (» او تهديدی برای اين ساختار قدرت بود. به هم ريخت

اسـير و بـه مطالعـه تف ایـنشـام آخـر عیسـ� و شـام آخـر دعنـوان  بـادر اثـر خـود هم لئوناردو بوف 
در ميـان جوامـع ابتـدايى مسـيحى بـه عمـل  7 های گوناگونى كه دربار_ مرگ عيسـى برداشت

رسالت او برای رهايى فقرا و مظلومـان و موعظـه دربـار_  _ثمر ،صليب«د كه كن آيد، اعالم مى مى
اسـاس محبـت و صـلح  صليب، همانا بيداركردن احساس تعهد در جامعه و ايجاد دنيايى نوين بـر

چنين برخوردی مستلزم همبسـتگى بـا مصـلوبين ايـن دنيـا و يـا همانـا محرومـان و فقـرا و است و 
  .)103، ص1374مصطفوی كاشانى، (» احترام به احساسات مذهبى آنان است

 ۀنيز با تأكيد بر جنبـ ، يكى ديگر از رهبران اين االهيات،)Segundo Galilea( سگوندو گاليله
ى دارد الگويى ارائه دهد كه فقرا و محرومان خود را با آنـان انسانى عيسى مسيح و مريم عذرا سع

بـدين ترتيـب االهيـات  .گيـردنزديك احساس كنند و اين كـار در كليسـاهای پايـه صـورت مـى
دانـد و از ايـن منظـر، مأموريـت  بخـش مـى بخش، مأموريت پيروان مسـيح را عمـل آزادی آزادی

حسـاب  بهمعه در جهت برقراری ملكوت خـدا كليسا نيز در آمريكای التين، دگرگون ساختن جا
  . )97، ص1374مصطفوی كاشانى، ( ديآ ىم

سـى بـه جنـبش انقالبـى معاصـر يدنبال ارتبـاط دادن ع بخش بـه آزادیات ياالهكه  خالصه اين
عالئـم و  افتنيـدنبال  ه بـهكـبل ؛سـتيى نكـيعنوان مبـارزى چر ا معرفـى او بـهيـ )Zealots(لوتهايز

مخـالف جـدى  ،در واقـع 7سـىين نظـر، عيـطبـق ا. اسـِى اوسـتيرِى سهـاى موعـود بـاو نشانه
انقـالب  كيـتنها بخشـى از  ،هوديه آزادى مردم كن بود يامش اياسى رسمى بود و پيت سيمكحا

قـوم  كيـاسى يه تنها شامل آزادى سكتر از آن بود  تر و دائمى قيامدهاى آن عميه پكجهانى بود 
 )فـردی(ه بـه سـمت خصوصـىكـحى يم سنتى مسيه به مفاهكدنبال آن است  به اتياالهاين  .شود

  .)73، ص1386مك لالن، ( اسى ببخشديابعاد اجتماعى و س ،رود شدن مى
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  5از فقرا ینش خدا در جانبداريح فقرا؛ گزيترج. 4

 )Medellin(نيمـدل شهر در - م1968 سال در - نيالت یاكيآمر كياتولك یها هنگامى كه اسقف
 مستضـعف و گرسـنه مـردم یبـرا را روم ىانكـيوات یشـورا مفهوم و معنا تا ردندك اجتماع ايلمبك

 نقـش ديـبا آنهـا یسـايلككـه  آن اين ردند وك توافق ىاساس  تۀكن كي بر نند،ك ىبررس قار_ خود
ــم یداور ــتمد اني ــتمگران و دگانيس ــارك را س ــته ن ــود و گذاش ــو را خ ــردم یهمس ــاره ويب م  چ
از  ینش خدا در جانبـداريگز«و  »فقرا یبرا یارياخت انتخاب« به ميتصم نيا. دهد قرار دهيشك رنج
 هكـ ديـگرد ىانيحيمسـ عنوان بـه ديـجد اتيـااله نيـا نشان و شعار هك ىعبارت شد؛ معروف» فقرا
  .نندك كدر جامعه مردم نيتر محروم منظر از را حيمس اميپ ردندك ىسع

بـه  مقـدس تـابک ريبرای تفس روشى هكبل ح،يمس ميتعال یمحتوا تنها در نه بود ميعظ ىتحول نيا
  اجـازه هـا قرن ىبه نظر آنها، پس از طـ. ردندك ىم ريآن را تفس هك ىمردم نوع در هم و دست داد

 محرومان گريد و زنان ده،يشك زجر ینژاد یها تياقل ر،يفق مردم نونكممتاز، ا نخبه و طبقه ريتفس
 ىدائمـ صـورت كـه بـه ر و قرائتـى رايتفسـ )اقليـت نخبـه و ممتـاز( تياقل نيا هك را ىفيبايد تحر
ــد، درآورده ــدك اصــالح بودن ــات آزادی. نن ــان االهي ــذا مخاطب ــرا هســتند  ل بخــش كــه همــان فق

 نجـات مصر اسارت از را لياسرائ ىبن هك يىخدا همان هك خوانند ىم نانياطم نيا با را مقدس تابک
  . اند شده محروم خود حق از امروزه هك است ىسانك و ضعفا طرفدار هم هنوز داد،

دسـتان يته و داردويـژه ده توجه يدست و ستمديبخش به افراد ته یآزادات ياالهبدين ترتيب 
سـا يكلداند و معتقد است كـه  مىت و عمل به آن يحيقت مسيات در درك حقيل االهيمنبع اصرا 
خـدا در نظـر دستان باشد؛ چرا كـه يد هوادار تهيبا ،آمريكای التيندر ليرغم گذشته پرانتقادش ع

ات يـهمـۀ االه در نظر آنها،. ان را گرفته استدستيدی، جانب تهيچ ترديو بدون ه ىروشن آنها، به
  .آغاز شود فقرا و محرومان ین با آالم و دردهاييد با نگاه از پايبا ىحيو رسالت مس
  :گويد مى بخش آزادی االهيات دربار_ بونينو

 دادن ارتباط يعنى است؛ بوده مطرح فقرا با ارتباط در هميشه بخش آزادی االهيات
 بـا مبـارزه و دلجـويى درصدد فقط توانيم نمى ما ولى. فقرا وضعيت به بشری ايمان

 شدگان رانده آنها. بشوند تاريخ عامل بايد فقرا كه راستى به. باشيم فقرا محرومان و
مصـطفوی (دارد  وجـود عجـز و نـاتوانى شـديد احسـاس يـك فقرا ميان در. هستند

 ).326ـ325، ص1386گرنز و السون، : نك ؛150-149، ص1374كاشانى، 



 

 

هم
رد
ها
چ
ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
رم
ها
چ

 

166  

 تبليغ و همبستگى با فقرا ۀ؛ ابتكاری در عرص6هيپا یساهايلك. 5

هـای  و قالـب هـا اولويت »فقرا نفع به ترجيحى گزينش« جهت اين االهيات در بنيانگذاران تصميم
بـدين ترتيـب يكـى از . تبليغ مسيحيت شـدداد و سبب بروز ابتكارهايى در عرصه  تغيير تبليغى را

 تأسـيس االهيـات، ايـن دسـتاوردهای مهمتـرين از هـای ايـن كشيشـان و يكـى های فعاليـت قالب
 شـكل تـدريج به محرومـان و فقـرا بـا همبستگى برای اين كليساها. آيد شمار مى به پايه كليساهای

  .در آمريكای التين شد پايه كليساهای هم مهد برزيل و گرفت
 نتـايج و تـأثيرات را از پايـه كليسـاهای گيـری رهبران ايـن االهيـات و محققـان، شـكل ىخبر
 هـای نوشـته و ز آثـاريـن ىشمارند و برخـ بر مى التين آمريكای كليساهای بر واتيكان دوم شورای

 گيـری شـكل در را ،متفكر برجسته برزيلى در عرصه تعليم و تربيت) Paolo Ferira( 7پائولو فريره
  . دانند اين كليساها بسيار مؤثر مى

. بـود آنهـا اعضـای روزمر_ زندگى وکتاب مقدس  انيم ارتباط برقراری پايه، كليساهای هدف
 ايـن كليسـاها .كليسـايى مراتـب سلسـلهگونـه  هر از فارغ آيند، مى شمار به كليسا شبيه چيزی آنها

ــر خــدمتگزاران شــامل ــد كــه كليســا روحــانى غي  دار دوم واتيكــان، عهــدهبعــد از شــورای  بودن
 بونينو، كليساهای نظر به .در جامعه بودند فقر رفع و عدالت برقراری برای های اجتماعى مسئوليت

 و شـهرها محـالت روسـتايى، اجتماعـات در كـه هسـتند رده پـايين كليسـاهای يـا هـا هيئـت پايـه
 برخـى ،کتـاب مقـدس مطالعـه بـر عـالوه شود و مى تشكيل زندگى و كار مراكز ساير و ها دانشگاه
  .شوند مى دار عهده نيز را اجتماعى وظايف

 روسـتاها در و شهرها نيرنشيفق یها محله در نفر 20 تا 10 نيب یاعضا تعداد با ه،يپا كليساهای
. اسـت محـل یسـايلك عهـد_ بـر انونك هر ىسرپرست و شود ىم ليكتش محروم دهقانان تكشر با

 ىزنـدگ و لیانج انيم ارتباط یبرقرار آنها اهداف و است ىرروحانيغ افراد با ها انونك نيا یرهبر
 كـه دهنـد نشـان هـا دهقـان و كارگران بـه انـد توانسـته كليسـاها اين. هاست انونك یاعضا روزمّره
  . گردند متحد خود اجتماعى رفاه راه در چگونه

 فعاليـت محـل تنهـا كليساهای پايـه التين، آمريكای كشورهای بيشتر در كه گويد مى گوتيرز
 آزادی انديشـۀ گسـترش بـرای اصـلى ابـزار به جوامع اين در حقيقت،. هستند فقرا برای اجتماعى

بـيش از  م،1980 سال كه تا اند شده بدل آكادميك و روشنفكری های حلقه از خارج در )رهايى(
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 مسـئلۀن يالتـ یكـايآمر در هك جا آن از .شد تشكيل التين آمريكای كليسای پايه در هزار يكصد
ويژه  مردم و بـه یمعنو ازهایين یگو توانستند پاسخ يىها انونك نيچن است، مطرح شيشك مبودك

 .سر برآوْرد و گسـترش يافـت بخش یآزاد اتيااله ها، انونك نيا درون از ضمن در و باشند فقرا
  .دانند مىالتين  آمريكای جامعه محروم قشرهای ميان در كليسا پايه را مظهر هم اكنون كليسای

 كليسـای نقـش اهميـت بـه التين، آمريكای یكليسا وضعيت آيند_ تحليل در بوف، لئوناردو
 آمريكای در كليسا ه آيند_ك است معتقد و كند مى ضروری آن به كليسای سنتى اشاره پايه و نياز

 و ترقى مانع كه است ای غيرعادالنه ساختارهای با برخورد نيز و تهيدستان به توجه گرو در التين،
 دست از ساختارها اين به رسيدگى عدم صورت در را خود اعتبار نهادی كليسای. شوند مى تعالى
 .)168ـ167ص ،1374مصطفوی كاشانى، : نك( داد خواهد

 های معنوی  جايگاه معنويت؛ تفسيرهای انقالبى و اجتماعى از آموزه. 6

 يكـایويژه در قـاره آمر ، بـهخشـونتو در متن ظلـم  يحىمس يتمعنو بخش يىرها يژگىو احيای
 اسـتعمار نـوين، ى،وابستگ يخىتار يتوضع ينالت يكایآمر يتروحان. صورت گرفته است ينالت

چـرا كـه هرجـا  كـرده اسـت؛ توصيف» آلود گناه يتىوضع«و استثمار را  يافتگىتوسعه ن ی،نابرابر
جـا بـا  واقـع در آن در بينـيم، ىرا مـ ىو فرهنگـ ياسـىس ى،اجتمـاع ی،ظالمانه اقتصاد یساختارها

از شــخص خداونــد  يچىســرپ يم،بهتــر بگــوئ يــااالهــى اســت  ىاســتنكاف از آرامــش كــه مــوهبت
  .يممواجه

كـه  ای يوهاست؛ شـ انجیلكردن  بهمحسوس و ملموس تجر _يوش يت در نظر اين االهيات،معنو
 ينسـت، در عـخداونـد ا يشـگاهدر پ ىراه مشـخص زنـدگ يـت،معنو. القـدس باشـد ملهم از روح

 را بـر »يهعشـق بـه همسـا« یمحـور يـتكـه اهم یا يحىفرد مس يچه. نوع بشر ىبا تمام ىهمبستگ
 ۀرابطـ ىبـا محـدودكردن خـود بـه نـوع توانـد ىدرك كـرده باشـد، نمـکتـاب مقـدس  ياماساس پ

  . كند يبىخودفر »االهى یرضا«تنگاتنگ با خداوند، در مورد كسب  يانۀگرادفر
به هر فـرد  يكىمعنای نزد به يىاست، خداگرا يدنورز معنای عدالت به ىجا كه خداشناس از آن

در برابـر  طرفـى ىو بـ تفـاوتى ىالزم اسـت بـ ين،بنابرا. استگونه ظلم در رنج  بشر است كه از هر
در رسـالت بايـد  زيـن يسـاكل. دبا فقرا و استثمارشـدگان متحـد شـو اآشكارو ظلم را كنار گذارده 

آنهـا و اعتـراض  سـازی گذارده، بـه دفـاع از فقـرا و آگـاه يامبرانپ یپا یخود پا جا بخش آزادی
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با فقرا داشته باشد، تـا از درون  یمؤثر ىهمبستگو  پردازدباست،  عدالتى ىب _نسبت به فقر كه ثمر
  . برداردكامل آنها  یفراهم آمدن آزاد ريدر مس ىيح بتواند گاماز سرمشق مس يرویو با پ

ُ  يد، راز عانآننظر است كه در  ينا بخش آزادی يتمعنو يگرد ويژگى  ى،عـد واقعـفصـح در ب
اوضـاع  يـانم ای متعهـد رابطـه يحىِ مسـ يگر،عبارت د به. آيد ىآن به تجربه در م يویو دن يخىتار
بـه منظـور تحقـق  يح،مسـ يسىپس از مرگ ع يامز مداوم به مرگ و قياو ن ينالت يكایآمر ىواقع
را در  ينالتـ يكایفصح آمر يدكه ع يردبگ ياد يدبا يحىفرد مس. دبين ىم يدجد ىبه زندگ يدنبخش
 يننـو ۀجامعـ يح،امكان را كـه بـه قـدرت مسـ ينا يعنى؛ در يابد مداوم های ىتگسو گس ها يرانىو

  . يدكند، مشاهده نما يجادا یبهتر
و اسـتقرار مجـدد  يلـىاخـوت انج يجـادنـو و ا ىدر جهـان يدجد یساختن بشر يى،هدف رها

كـه  ىربـان یدر مراسـم عشـا يحيانمسـ ۀجامعـ. اسـت تر، از روابط بشری آزادتر و عادالنه ىنظام
به رد كردن و مبـارزه  سازند ىخود را متعهد م داند، ىم يخو خداوند تار بخش يىرا تنها رها يحمس

 یبـرادردهنـد تـا بـا  شكل يشكه افراد بشر به سرنوشت خو شود ىكه مانع آن م ىبا هر نوع ظلم
 یعلـت وجـود يـف،طبـق تعر يحيان،مس ىربان یشكل گرچه هر مراسم عشا ينبد. كنند ىزندگ

 ،داشـته باشـد؛ البتـه ىاجتمـاعــ ياسىدر عرصه س يقعم ىراتيتأث تواند ىندارد، م ىاجتماع -ياسىس
كنند نسبت به آنچه واقعاً  ىشركت م ىربان یعشا يينكه فعاالنه در آ يحيانىآن كه مس مشروط بر

  .)177ـ175، ص1378ترول، : نك( داشته باشند ىآگاه كنند، ىاعالم م
 همـين بـه توجه با. است های اخير سال در االهيات سير معنويت در تحول مهم، گر موضوعيد
های  سـال در هـای گـوتيرز گيری اين االهيات، سخنرانى های شكل بر خالف سال كه است تحول
 و هـا مقام از شـكايت و هـای اجتمـاعى تحليل بـه او كمتـر اسـت و داشته معنوی ۀجنب عميقاً  اخير

 گاليله سگوندو آثار در را بخش آزادی االهيات در معنويات بحث .پردازد مى كليسايى تشكيالت
 هـای اجتمـاعى تحليل و سياسـى تفاسـير بـه های مربـوط برداشـت او نظر از. شناخت توان مى بهتر

 معنـوی جنبـۀ آنها اغلب كه آن حال است، شده تحريف منتقدين برخى ديدگاه به بنا کتاب مقدس
هـای نسـبتاً دموكراتيـك در منطقـه و  بعـد، يعنـى حاكميـت نظام بـه م1980 ۀاز اواخر دهـ. دارند

هـم در نـزد آنهـا،  معنويـت از منظور. شود مى بيشتری تأكيد يىگرا تيمعنوبر  فروپاشى شوروی،
 شـناخت و زيسـته مـى فقـرا بـا و فقـرا بـرای عيسـى كه اين و مسيح عيسى حيات ست جزين یزيچ

 .)201ـ195ص ،1374مصطفوی كاشانى، : نك( است پذير امكان فقرا وضعيت درك طريق از خداوند
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 تقدم عمل بر انديشه. 7

praxis بـر تأكيد برای آن از ماركس كارل و است »عمل« معنای به لغت در كه انىيون اصطالحى 
تأكيـد  التـين آمريكـای بخـش آزادی االهيات در. كرد مى استفاده تفكر با پيوند در عمل اهميت

 حركـت ديـكتوجـه و تأ مـورد شـدت بـه زين عمل و اتيااله انيم بسياری بر عمل دارد و ارتباط
 ات،يـااله. اسـت شـده مارثاسـت طبقـات یآزادسـاز عمـل، از منظـور .است بخش یآزاد اتيااله

  .باشد زين نيچن دينبا و ستين ىاسيس كنش اي ىاجتماع استلزامات از منفصل
ن دو يـه و ايـعمـل و نظر: دو قطـب اسـت یات دارايـبخـش، االه یات آزاديـدگاه االهياز د

ت و تقدم بر عمـل يات، اولوين االهيدگاه اياما از د. ندا وابسته به هم و در حال نوسان حال نيع در
)praxis (رز،يگـوت د_يـعق بـه. دارد ىعمل مسائل در یانتقاد ىتأمالت بخش، یآزاد اتيااله. است 

 غـرب، كيكالسـ اتيـااله. خداسـت كـالم پرتو در تيحيمس عمل دربار_ نقادانه ىتأمل اتيااله
 عكـس بـه را بيترت بخش یآزاد اتيااله كه است ىحال در نيا و داند ىم تأمالت جهينت را عمل

 اتيـآنهـا، االه در نظـر. ديآ ىم یانتقاد تأمالت آن ىپ در و شود ىم آغاز عمل ابتدا، در ؛كند ىم
   .كند آغاز را آن كردن دگرگون و ستديا باز جهان نييتب از ديبا

ات يـدر االه» ن قـدميدومـ«د يبا ینظر یورز شهيه اندكن معناست يت و تقدم بر عمل بدياولو
رز، نقطـه آغـاز ياز نظر گوت. شود ىانجام م ،ه همانا عمل استك ن قدم آنيه متعاقب نخستكباشد 
ــااله ــه آزاد ۀسرچشــمات و ي ــد ب ــفقراســت و ا یآن، تعه ــي ــا  ىن تعهــد عمل . اســت praxisهمان
ه كـفقراست  یان در جهت آزاديحياقدام مس یالم خدا براكز استفاده از ين ىاتيااله یورز شهياند
جـدا و  یهرگـز امـر ىاتيـااله یورز شهيجه، انديدر نت. ندك ىمت يو حماالم خدا آن را اصالح ك
ن برداشـت از يـجهـات، ا یارياز بسـ .سـتين ىنـيو ع یصـرفاً نظـر یا دهيـدت و پيـاز واقع دهيبر

و  ىگـاه اخـالق عملـيه در آن جاكـات اسـت يـااله ىروش سـنت یسـاز قـاً واژگـونيات دقيااله
  : ديگو ىباره م نينو در ايبون. رديگ ىات، قرار ميااله یورز شهيسا پس از انديلكت يمأمور

 ىكـبـه در ىابيـ دسـت یبـرا ىشود تالش ىم جا مطرح نيا ه دركگونه  ات آنيااله
مـان و ين عمـل ايـيدر جهت تب ىه تالشكبل ،ستيا اعمال خدا نيح از صفات يصح

 كه همـراه بـا اطاعـت در ذهـن نقـش بسـته و ادراكـس اسـت يسكچارچوب پرا
  .)328ص ،1386گرنز و السون ( شود ىم
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د از يـات بايـااله ،ديـگو ىس در اصـل مشـهور خـود در مـورد فلسـفه مـكه ماركگونه  همان
، ىنـيد و نه راست یردارك ل راستكن شيبد. ندك اقدام آن رييشد و به تغكف جهان دست يتوص
  . شود ىل ميات تبديااله ىاصل كبه مال

را  ىل مختلفـيـخـود، دال ىاتيـر روش االهييـن امـر در تغيـه اين نهضت در توجيدانان ا ىااله
 نـدين ادعايـبر ا آنان. شود ىز مربوط ميشناخت ن ىشناس به جامعهآنها ل ياز دال ىكي. ردندكر كذ
 یاز نظر آنان، هر شناخت بشـر. ستينفسه ن ىقت فيحق كو منف ىنيافت عيه شناخت هرگز درك
بـه  ىابيدست ريدر مسد يما نبا ،جهيدر نت ،رديگ ىسرچشمه م ىت اجتماعيخاص با واقع يىارويرواز 
ه در كـن باشـد يـد ايـه هدف مـا باكم، بليزيبگر ىاجتماعت يقت از منازعات و تعهدات واقعيحق

  . ميشينديآنها ب بار_در یو انتقاد ىعمل ىلكم و به شيچارچوب آنها بمان
، یورز شـهين قدم و انديردن، نخستكشناخت، عمل  یها لكدانان، در همۀ ش ىن االهياز نظر ا

ات يـبـه االهخودشـان ن ينـو ردكـيل رويـن دلين نهضت دوميمتألهان ا. ديآ ىحساب م دوم بهقدم 
 یبه نقشـه خـدا بـرا از سِر طاعتق تعهد يه شناخت خدا از طركن اعتقادند ينند و بر اك ىعنوان م

 یگـريچ راه دياستقرار عدالت است و ه یاقدام برا یاشناختن خدا به معن. شود ىران حاصل ميفق
ز حصـول شـناخت خـدا را ايـبخـش، امت یعمـل آزاد ،نيبنـابرا. دن به خدا وجود ندارديرس یبرا

ه بـدون كـسـت ين معنـا نين سـخن بـدياما ا. باشد یورز شهيد مقدم بر انديپس با. سازد ىفراهم م
الم خـدا را بـر كـ، یورز شـهيرز، انديدگاه گـوتيـاز د. ات پرداخـتيتوان به االه ىم یورز شهياند
ر كـو تف یورز شـهيامـا اند ،نـدكتش يدهد و هداجهت  آنند تا به ك ىسوار م )praxis(سيسكپرا
به انتقـاد از آن  ىنيع ىگاهيشد تا با قرار گرفتن جاك ىس عقب نميسكهرگز خود را از پرا ینظر

گرنـز و ( غلتد ىحاصل و سترون م ىب يىرگراكبه دامان روشنفصورت، دوباره  نيدر ارا يز ؛بپردازد
  .)330ـ327ص ،1386السون، 

 آلود ساختارهای گناه فقر؛ نتيجۀ. 8

و البتـه، . داننـد فقر را مهمترين ويژگى جامعۀ كنونى آمريكای التين مى بخش، یآزاد دانان ىااله
شـتر ياز نظر آنها فقری كـه ب. دانند آنها را از سنخ فقر موجود در اروپا و آمريكای شمالى نمى فقرِ 

كـرد آلـود جامعـه اسـت و عمل های اين منطقه را در برگرفته است، نتيجۀ سـاختارهای گنـاه انسان
ت مـردم يفقر و محروم ،ىت اجتماعيآنها وضع. بار آورده است ، چنين فجايعى را بهكای اند عده
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، بـدون پـذيرفتگان فقـر هكـآورند و معتقدند  ىحساب م به ىفر گروهكن را يالت یاكيمنطقه آمر
بخـش از علـل  تحليلى كه االهيات آزادی .ستين ىوجود االه ىجز نف یزينش، چكنشان دادن وا

بـه اعتقـاد آنهـا فقـر آمريكـای . دهد، مناقشات بسياری برانگيخته است فقر در اين منطقه ارائه مى
است كـه  یا خارجى دارد و هم منشأ داخلى؛ منشاء خارجى آن وابستگى اقتصادی أالتين هم منش

انـد،  مليتى بر اين منطقه تحميل كرده های چند ها و كشورهای آمريكای شمالى و شركت اروپايى
هـای نظـامى  هـای ديكتـاتوری و رژيم ای است كه نظام شده ز خشونت نهادينهيو منشأ داخلى آن ن

ديگر و همسـو بـا  در نظر آنان، سلطۀ خارجى و ستم داخلى دست در دست يـك. كنند اعمال مى
سـتعمار اسـپانيا بـه درآمـده و كشورهای منطقه اگرچـه توانسـتند از اسـارت اكنند و  هم عمل مى

در دام استعمار نـوين  كنياند و ا استقالل سياسى پيدا نكرده  واقع، استقالل سياسى پيدا كنند، اما به
  . اند های اقتصادی آمريكايى و چند مليتى گرفتار شده شركت

كشـورهای اروپـايى و  یه از سـوكـبه باور رهبران اين االهيات، شعارهای مربوط بـه توسـعه 
شود، همواره نوعى وابستگى را به همراه خويش داشته و همـواره در  ىآمريكای شمالى سر داده م

  : گويد پرده مى بونينو صريح و بى. جهت تعميق وابستگى و تثبت سلطۀ آنها عمل كرده است
يـافتگى آمريكـای شـمالى  نيافتگى آمريكای التين، آن سوی تاريك توسعه توسعه

نيـافتگى كشـورهای جهـان سـوم   مالى بر اساس توسـعهآمريكای ش ۀاست و توسع
يـافتگى و نـه  مان، نه توسـعه مقوالت اساسى برای درك تاريخ. انجام پذيرفته است

   .)325ص ،1386گرنز و السون، ( نيافتگى، بلكه سلطه و وابستگى است توسعه
واقعى آمريكای التين تنها در صورتى ميسـر  ۀتوسع«: هكگيرد گوتيرز نيز هم نظر با وی، نتيجه مى

ايـاالت ( قدرتمنـدترين آنهـا ژهيو بـه دار ای كه كشورهای بزرگ سرمايه است كه رهايى از سلطه
  .)325، 1386گرنز و السون، ( »كنند، تحقق پذيرد اعمال مى )متحده آمريكا

، سبب غارت و چپاول عنوان عامل خارجى دانان اين جريان، وابستگى و سلطه به از ديد االهى
نـام » خشونت نهادينـه شـده«منابع اين منطقه شده و از طريق عامل داخلى كه در كنفرانس مدلين 

دانـان ايـن االهيـات، فقـر  از نظـر گـوتيرز و بونينـو و ديگـر االهى. شـود گرفته اسـت تشـديد مـى
رو،  نيت و از همـداری جهانى اسـ ساختاری و خشونت نهادينه شد_ آمريكای التين، پيامد سرمايه

بايد شرايط موجود منطقه را تغيير داد؛ امری كه به بـاور آنهـا در حـال انجـام اسـت و كشـورهای 
طرزی عميـق و  بـه«: كردن انقالب هستند؛ انقالبـى كـه بـه گفتـۀ گـوتيرز منطقه در بحبوحۀ تجربه
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امى عوامـل گسترده روح رهايى را در كالبد تـاريخ معاصـر بدمـد، بـدين معنـا كـه رهـايى از تمـ
 »ها را بـه ارمغـان آورد و موانـع آزادی را برچينـد محدودكننده يا بازدارنده خودشكوفايى انسـان

  .)20ـ14، ص1364صالحى،  ؛326ـ323، ص1386گرنز و السون، (
در تفسـير اجتمـاعى و سياسـى از مفـاهيم ات يـااله يناتر اشاره شد رويكرد  كه پيش همچنان

فقـر امـری  بـدين صـورت كـه در نـزد ايـن االهيـاترود،  كار مى سنتى مسيحى دربار_ فقر هم به
مـك لـالن، (معنوی و فردی نيست، بلكه همبستگى با فقرا و اعتراض عليه فقـر در آن مسـتتر اسـت 

  . )74، ص1386

  طرفى برای كليسا تعهد؛ غيرممكن بودن بى. 9
ملـزم  یآزاد و بشـر حقـوق عـدالت، یبرقـرار در ىنـيآفر نقش به را سايلك كان،يوات دوم یراشو
 یادا یبـرا قايآفر و اكيآمر ن،يالت یكايآمر در ها اسقف ىبرخ تاكنون، شورا انيپا زمان از. ردك

 جـاديا و یاقتصـاد اسـتثمار نجه،كشـ هيعل یل بارزكش به 7حيمس ىسيع به نسبت خود فيوظا
 نفـرانسك ليكتش. اند آمده عمل ۀعرص به شانيشورهاك در امهكخود یها ميرژ توسط ىنژادپرست

 ىمذهب ــ ىاسيس تياهم از  بخش، در االهيات آزادی ىاجتماع عدالت به سايلك تعهد دربار_ نيمدل
رد و مباحـث كـ مطـرح را متعهـد یسـايلك اصـول نفـرانس،ك نيـرا ايـز برخوردار است؛ یاريبس

 مفهــوم بخــش، آزادی االهيــات  .نــه را عينــى و عمليــاتى نمــوديايــن زم شــورای دوم واتيكــان در
 عـدالت آرمـان راه سـر بر محكمى بازدارند_ عامل را آن و گرفته انتقاد باد به را »علمى طرفى بى«

 هـدعتم بـدان آدمى چرا است، حق چيزی اگر به نظر آنان، .داند مى سياسى دگرگونى و اجتماعى
 شـود، مـى مطـرح جامعـه يـك ايمـان بـه واكـنش در مسـيحى االهيـاتدر ديدگاه آنـان،  نباشد؟

 ىطرفـ ىبـ آنهـا معتقدنـد كـه .)292ــ 290، ص1384مك گـراث، ( است تعهد مستلزم ايمان رو، اين از
 از تيـحما یمعنا بـه بـودن طرف ىبـ ،ىاسـيس نظـر از سـت؛ چـرا كـهين نكمم سايلك یبرا ىاسيس

 یاكـيآمر در كيـاتولك یسـايلك ها سده ىط ات،ياالهاز نظر اين  .است موجود گرانۀ ستم طيشرا
 سـايلكشـود و  داده خاتمـه هيرو نيا به ديبا نونكا اما است، بوده ها ومتكح متحد و ىحام نيالت

داننـد و  نمـى ىافكـرا  رانيـفق یسـايلك از گفتن آنهـا سـخن .سـازد فقرا و محرومان وقف را خود
انـد در زنـدگى  رهبران اين االهيات سـعى كـرده .باشد ريفق يىسايلك خود ديبا سايلك معتقدند كه

  .)324و 316، ص1386گرنز و السون، ( ای را در پيش بگيرند مذهبى خويش چنين رويه
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 های اجتماعى سم؛ ابزاری برای تحليليسكمار. 10

. كنـد مـى معرفـى مسيحى )praxis(عمل برای كمكى منزلۀ به را ماركسيسم بخش، آزادی االهيات
 غالـب. برانگيـز نبـوده اسـت اصول محوری اين االهيات به انـدازه ايـن اصـل مناقشـه هيچ يك از

آمريكــای التــين و فقــر حــاكم بــر آن و نيــز بــرای يــافتن  _بــرای درك شــرايط ويــژ آن متألهــان
 تفكـر انـد و از كـرده استفاده ماركسيستى های اجتماعى تحليل هايى برای مشكالت آن، از حل راه

منزلـۀ  به هـم و )tools of social analysis(»اجتمـاعى تحليـل بـرای یابـزار« منزلـۀ به هـم ماركس
هـايى در بـاب ماهيـت  جستند؛ زيرا بـه نظـر آنـان كسـب بينش سود »اجتماع تغيير برای ای برنامه«

سـازد و از  های اصالح اوضـاع اسـفبار فقـرا را ميسـر مـى كنونى جامعه آمريكای التين و نيز شيوه
نظام اجتماعى ناعادالنه موجـود را برچيـد و توان  ىمواسطۀ آن  دهد كه به ائه مىای ار سويى برنامه

  .)330، ص1386گرنز و السون، ؛ 233، ص1384مك گراث، ( ای عادالنه پديد آورد جامعه
ان متألهان اين االهيات وجود دارد كه نظام يای م محققان، توافق ضمنى ناگفته ىبه اعتقاد برخ

آميز است و نظام سوسياليسم، اگرچـه تفـاوت بسـياری بـا ملكـوت خـدا  شرارتداری ذاتاً  سرمايه
از . ديـآ ىحسـاب م خاطر فقدان الگوی حكومتى، نظام آرمـانى و مطلـوب آنهـا به دارد و بيشتر به

 راه بهتـرين سوسياليسـت، نـوين نظـام يك افكندن پى و حاضر نظام بردن ميان ديدگاه گوتيرز، از
دادن غـذا و «اوسـت؛ زيـرا  نـام به سرد آب ای كاسه نوشاندن مورد در عيسى حكم به كردن عمل

ای است كـه بـر  منزلۀ دگرگون ساختن جامعه اين اقدام به. آب در روزگار ما، عملى سياسى است
اساس سود رساندن به تعداد معدودی از اشخاص سامان يافته است كه ثمر_ دسترنج ديگران را به 

هـای  ای در بنيان ايجاد تغييری ريشهبه گرگون ساختن بايد معطوف اين د. اند خود اختصاص داده
ــزار توليــد ــز و الســون، ( »جامعــه باشــد؛ يعنــى معطــوف زدودن مالكيــت خصوصــى از اب ، 1386گرن

  : يدگو ىم يسمبخش از ماركس یاالهيات آزاد يریپذيرثأت لئوناردو بوف، دربار_  .)331ـ330ص
 يسـمماركس ىبخش را نـوع یمدعا وجود داشته است كه االهيات آزاد ينهمواره ا
 یهـا ينهزم پس ىبخش، نوع یاز تفكرات االهيات آزاد يىها در بخش ،البته. بنامند
 يـنبـودن ا یو ضداسـتعمار ىوجود دارد، مانند ضد خودكامگ يستىماركس يقحقا

بـر اقتصـاد آزاد در برا يسـتادگىفقـرا، ا يححـق انتخـاب و تـرج يتاولول ،االهيات
 يسماوصاف، ماركس ينبا همۀ ا. آنها یو مخالفت با ظلم و تعد یدار يهجوامع سرما

كسـب  یبـرا مـلاست كه خواهان شـدت ع يحىمس ضد یالحاد يدئولوژیا يك
اسـت كـه توسـط  یا یو نبـو یمعنو یها يدهبا ا يماهدافش است و در تقابل مستق
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بخـش در جهـان سـوم را  یآزاد یهـا شوند و حركت ىواقع م يتمورد حما يساكل
و االهيـات  يسمماركس انيمامكان وجود دارد كه  ينا ىبه طور كل. بخشند ىم ينتع

بـا هـم  ىشناسـ ىاز نظـر هسـت مـاا ،در موضـوعات باشـد يىها بخش شباهت یآزاد
   ).22ص ،1382بوف، ( داد يلدو را به هم تقل ينشود ا ىدارند كه نم ىاساس یها فرق

االهيــات  يــریگ مرحلــه اول از مراحــل شــكل ،االهيــات يــنرهبــران ا يگــراز د يلــهگال ســگوندو
چـرا كـه در نـزد  دانـد؛ ىم يسـمثر از ماركسأرا مت) م1970 يلتا اوا 1960آغاز دهه ( بخش یآزاد

 ياسـىو س ىاجتمـاع ی،اقتصـاد ييـراتتوانسـت تغ ىمـ يسـتىعناصـر ماركس ،االهيات ينرهبران ا
حقـوق بشـر  ۀمسـئل )م1980تا اواسـط دهـه  1970های  در سال(له دوم اما در مرح ،وجود آورد به

توجـه  ياسـىس -یداد و نگـرش اقتصـاد يلبخش را تشـك یآزاد ونمحور مبارزات االهي ينمهمتر
در در حـال سـقوط بـود و  يسمماركس ،دوران ينكه در ا چرا ؛خود را به حقوق بشر معطوف كرد

و  ىنظـام یهـا يـمكـه رژ یطـور بـه ،االهيـات آغـاز شـد ينا یبرا جديدیمرحله  م1980اواسط 
در منطقـه حـاكم شـد و  ىنسـب ىشـدند و دموكراسـ يفمختلف منطقه تضع یكشورها يكتاتورد

تحقـق عـدالت شـدند؛  یبـرا ياسـتمدارانبـا س يشـترب یهمكـار ۀاالهيات وارد مرحلـ ينرهبران ا
   ).197ـ196ص ،1374 ى،كاشانی مصطفو( كه حقوق بشر را هم در بر داشته باشد ىعدالت

متألهـان ايـن . بخش از ديدگاه مـاركس اسـت دهند_ استفاده االهيات آزادی اين سخنان نشان
عدالتى و فقر شديد آمريكـای التـين را روشـن  كنند كه تحليل ماركس، علل بى االهيات ادعا مى

اسـتفاده آبـای كليسـا از هـای مـاركس در االهيـات بـا  اسـتفاده از ايـدهبه اعتقـاد آنهـا، . سازد مى
توماس آكويناس از فلسفۀ ارسطو تفاوتى  یريگ لسوفان مشتركى چون افالطون يا بهرهيهای ف ايده

البتــه، آنــان اذعــان دارنــد كــه اســتفاده متألهــان از فلســفۀ مــاركس بايــد جنبــه انتقــادی و . نــدارد
تـوان گفـت  عبارتى ديگر مـى به. )337-313، ص1386گرنز و السون، : نك( كننده داشته باشد دگرگون
ــان آزادی كــه االهى ــ دان ــبق ســم را ازيسكمتفــاوت مار ۀبخــش، ســه جنب ــد ردهكــه جــدا ي  ،اول :ان

 ،ل علمـى از جامعـه ارائـه خواهـد داد؛ دومينده تحليه در آكاى  شناسى عنوان جامعه سم بهيسكمار
بـا  يىارويـروبزارى براى اسى براى جامعه و ايسم؛ طرحى سياليلى از سوسكعنوان ش سم بهيسكمار
و سـوم،  ؛انـد نىيازمنـد بـازبيه نكـت آن به سـمت اهـدافى محـدود يخ و هدايخاصى از تار _دور
ت ارائـه يـحى بـراى واقعيه توضـكـر يـدگاه جهانى فراگيلى و دك ۀفلسف كيعنوان  سم بهيسكمار

  .خواهد داد
، )ماركسيسـم( بـه فـردشناسى منحصر  ن مجموعه شناختيى اجزاى ايجدا، انكيوات _ديبه عق
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 اريبسـ یها توان از بُعد اول بهره ه مىكن باورند يبخش بر ا آزادیران كولى متف، ستير نيپذ انكام
، 1386مـك لـالن، ( شـتوت گذاكد و بعـد سـوم را مسـركت يل مشروط حماكد، از دومى به شبر
  .)75ص

  بخش یات آزاديواتيكان و دفاعيات االه

تـرين منطقـۀ  عنوان پرجمعيـت بـه(منطقـه آمريكـای التـين  تيـاهم بـه توجـه بـا انكيكليسای وات
 آن بـه نسـبت بخـش از دل كليسـاهای منطقـه، آزادی اتيـو رويـش االه) نشـين جهـان كاتوليك

 از سـو كياز  - م1979 در سـال ـ  نيالتـ یاكـيآمر ژان پل ششم در سفر بـه پاپ. تفاوت نبود ىب
 نسـبت مبـادا هك ردك  كليسا اخطار تيروحان به ،گريد یاز سو و ردك  یطرفدارا ىاجتماع عدالت

 و هشـدار داد سـميسكمار خطـرات دربـار_ ژهيو به .نندك دايپ حد از شيب یريدرگ ،یويدن امور به
مصطفوی ( ردك دفاع ىستيسكمار یها ليتحل و ها واژه از فارغ بخش آزادی اتيااله از حال نيع در

م بـه مباحـث 1980البته، واتيكان به همين بسنده نكرد و در اواسط دهۀ  ).57و  44، ص1374كاشانى، 
 و رزيگـوت يعنـى گوسـتاو االهيـات، نيـا پردازان مشـهور هيـنظر از تن دو زيانگ بحث یها و نوشته
  . نيز واكنش جّدی نشان داد بوف لئوناردو
 یاكآمري ىخيتار خاص طيشرا اساس بر بخـش ات آزادییااله خود معروف تابك در رز،يگوت

 از یا مجموعــه ،ىشناســ جامعـه علــم كمـك بــه و آن یاقتصـاد -ىاســيس یهـا ىوابســتگ و نيالتـ
 خـود راتكـتف در سيسـتى راكمار یهـا ليتحل ىداد و برخ ارائه ىشناس جامعه - ىمذهب یها هينظر
بخـش در  بـرد و در جـزء جـزء آن نظـام سـنتى كليسـا را بـا نظـام فكـری االهيـات آزادی اركـ به

وی در ايـن كتـاب از كليسـا خواسـت تـا بـه . سياسى مقايسه كرد -گويى به مسائل اجتماعى پاسخ
ايـن . كالم االهى گردن نهد و در مبارزه برای رهايى فقرا و كمك بـه آنـان احسـاس تعهـد كنـد

ز در مقابل اين اثر ساكت نماندنـد و آن را يكتاب بر روحانيت و كليسای سنتى گران آمد و آنها ن
 بـاره سـكوت نكـرد و در سـال ز در اينيـواتيكـان ن. ر از اصطالحات ماركسيستى خواندنـدسرشا
 اظهـارنظر و رز قضـاوتيگوت یها نوشته رد اي دييتأ دربار_ هك خواست پرو یها اسقف م از1983

 مالقـات نيـا ىطـ و ردنـدك مالقـات پـاپ هم بـا شورك نيا یها م اسقف1986 سپتامبر در .نندك
 یهـا جنبـه ىولـ رديـنگ صـورت ىمشخصـ سانسـور سـنده،ينو نيـا یهـا نوشـته در هك شد توافق
  .)54ـ53ص ،1374مصطفوی كاشانى، (نند ك افشا و روشن را شيها نوشته ىستيسكمار
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 ىاصـل اميـدان برجستۀ اين نهضت، هنگامى كه پ گر االهىيبوف، كشيش برزيلى و د لئوناردو
 8و قدرت االه�موهبت   سا،یلک معروف خود تابك دانست و در فقرا ىاسيس جيبس همان را تيحيمس

 و هـا نـالياردك هكـ آن حـال و سـتندين یزيـچ كمالـ رونـد ىمـ سـايلك به هك یافراد داشت اعالم
 انكـواتي بـدين ترتيـب، است و مطلق یدار هيسرما ىنوع نيا و هستند زيچ همه صاحب ها اسقف
بدين ترتيب موجى از اعتراض نسبت به واتيكـان برخواسـت  است، زكمتمر یسايلك كي خواهان

   .)57، ص1374مصطفوی كاشانى، (
 دربـار_ و رفتـه رم به تا خواست بوف از م1984 سپتامبر اين كتاب بوف، در انتشار ان باكيوات

ـــد ـــ شيها دگاهي ـــد حيتوض ـــانى، ( ده ـــاورقى ص1374مصـــطفوی كاش ـــوزف. )57، پ ـــالياردك ج  ن
 یوقـت شـورا اسـتير ،)پاپ بنديكت شانزدهم فعلى) (Cardenal Joseph Ratzinger(نگريراتز

 البتـه،. ردك وگو گفت او با ساعت چهار ،)مانييا مجمع مقدس آموزش ا( 9مانيا نيتركد مقدس
 در صـورت هكـ داد چـرا كـه احتمـال مـى نداد؛ نشان عمل شدت از خود مالقات نيا در انكيوات
 یرا از و خـود تيـحما ل و حتـى كليسـاهای منطقـه،يبرز یسايلككشيشان  بوف، گذاشتن نارك

ايـن محكوميـت در سـير . سـال سـكوت محكـوم كـرد رو، بـوف را بـه يك اين از. بخشند ىفزون
مصـطفوی ( رود شـمار مـى نقطه عطف بارزی به» كردن بوف ساكت«بخش با عنوان  االهيات آزادی

  .)57ـ58، ص1374كاشانى، 
گوينـد ايـن االهيـات،  بخـش آن اسـت كـه مـى يـات آزادیيك انتقاد جدی واتيكان بـه االه

پاسـخ  لئونـاردو بـوف بـا رد ايـن انتقـاد و در. مخالف كليسای سنتى بـه نفـع كليسـای پايـه اسـت
  :گويد مى

 متوجـه پايه كليسای فعاليت. نيست كليسا كنند_ تضعيف نهضت يك پايه، كليسای
 از سـنتى كليسـای. اسـت يكـى كليسا با آن اهداف ولى است، جامعه پايين سطوح

  .)169ص ،1374مصطفوی كاشانى، ( پايين از پايه كليسای و كند مى حركت باال

  صدور بيانيه انتقادی اول واتيكان

 بخـش و مختلف از كشيشان انقالبى آمريكای التين در تبيين االهيـات آزادی یها تابك انتشار با
 از شيبـ بخـش آزادی اتيـااله ان،كـيوات واكنش كليساهای سنتى منطقه و همچنـين بازخواسـت

 و داده تر و تنـدتری نشـان جدی نشكوا خود از انكيوات هك رفت ىم آن انتظار شد و مطرح شيپ
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 آمـوزش« عنـوان بـا یسـند م1984 سـال در به همين دليـل، واتيكـان .ديبرآ يىگو پاسخ مقام در
 مـان بـهيا نيتـركد مقـدس یشـورا یاز سـو 10»بخـش آزادی اتيـااله یها جنبه از ىبرخ دربار_

ش از انتشار اين بيانيه، روحانيت سـنتى در يالبته، پ .منتشر كرد نگريراتز كاردينال جوزف استير
-) م1977(مكزيـك) Pvybla(ويژه در كنفرانس پـوئبال به 11های اسقفان آمريكای التين كنفرانس
كوشـش كـرد تـا بـا حـذف -كـار بـود  ان روحانيت مترقى و محافظـهيگيری برخوردها م كه اوج

مصـطفوی كاشـانى، ( ند، ولـى موفـق نشـدكروحانيت مترقى، آثار و نتايج كنفرانس مدلين را خنثى 
  .)56، ص1374
. بخـش بـود به االهيات آزادی انككليسای واتي مدون پاسخ نينخست مثابه به سند واتيكان، نيا
 از انحـراف ىرا نـوع آن و ديـطلب مبارزه به اراكآش را بخش آزادی اتيااله بيترت نيبد انكواتي
سـم و يسكمار از خـود یهـا ليـتحل در نهضـت نيـا هكـ داشـت ابـراز و ردكـر يتعب تيحيمس اميپ

 هكـ شـد ركمتـذ و نـدك ىمـ زيتجـو را ىطبقـات مبـارزه رد ويـگ ىبهـره م های ماركسيسـتى آموزه
 هكـ دهـد ىم را ىانقالب یا جامعه دينو چه گر و است تيبشر یبرا اذبك یديام صرفاً  سميسكمار
 تنها نـه شود، بنا سميسكمار بر اساس هك یا جامعه ىول شد، خواهد برقرار ىاجتماع عدالت آن در
 هكـ دهـد ىم اخطار اين سند در ادامه. فقراست به ىانتيخ منزلۀ به هكبل انجامد، ىم اسارت و ظلم به
 طـرح بـا ،اسـت آمـده وجود بـه سـميسكمار -تيحيمسـ از یا زهيـآم اساس بر هكرات كتف ن نوعيا

  .شود و از پيام اصلى مسيحيت دور مى هديازيدست  لیانجف يبه تحر ىطبقات مبارز_
 ىولـ كـرد، دييـتأ را بخـش آزادی اتيـااله ىخواه عـدالت ،یسـند نيچنـ انتشار با ان،كيوات
 تيحيمسـ محبـت و مـانيا یريارگك به مثال، یبرا. وم ساختكمح را آن ىستيسكمار یها ليتحل

 را ىسـيع شـدن مصلوب و نيمحروم نفع به ىطبقات مبارزه دربار_ تكمشار عنوان به آنها رادر نظر 
 گنـاه، از ها انسـان نجـات یبـرا ىسـيع شدن ىقربان عنوان به نه ،ىاسيس داد و واكنشىيرو عنوان به

 ادآور شـدي و دانست سايلك یبرا ىبزرگ ديتهد را بخش آزادی اتيااله سند، نيا .دانست مردود
 سـميسكمار از هكـ ىراتـكتف سند، نيا در. ندارد وجود ىطبقات مسئلۀ گاه چيسا هيلك ميتعال در هك

 سـند یزود بـه هكـ دارد ىمـ اعـالم انكـيوات آن انيپا شده و در دهيشك نقد به رد،يگ ىسرچشمه م
 18راتزينگـر،  .)58، ص1374مصطفوی كاشانى، ( داد خواهد انتشار آن عظمت و يىرها دربار_ ىدوم
سـكوت « يـرتعب: كند گونه توجيه و تبيين مى از آن ماجرا، دعوت بوف به سكوت را اينپس سال 
بـه  يـدكـه نبا يمگفت )بوف( ما فقط به او. كار برده شد بار در آلمان به يناول یبرا »يهىو تنب يفریك
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 يمگفتـ. فكـر كنـدفقـط  تواند ىو م يدسخن بگو) بخش یاالهيات آزاد(باره  يندر ا يكسالمدت 
و اين دعوت بـه سـكوت و تفكـِر بيشـتر .. .كند يغفكر را تبل ينسفر نموده و ا يابه دور دن يدكه نبا

  .)98ـ96، ص1382راتسينگر و والد، (هم بد نيست 

  انتقادی دوم واتيكان ۀصدور بياني

و بخـش بيشـتر مطـرح شـد  كردن بوف بـه سـكوت، االهيـات آزادی با مواضع واتيكان و محكوم
 عنـوان بـا را دوم سـند ، ىمـدت از واتيكـان پـس .صدد مهار ايـن االهيـات برآمـد واتيكان هم در

 قلـم بـه ،مـانيا نيتركد مقدس یشورا جانب از 12»تيحيمس در يىو رها یآزاد دربار_ آموزش«
 لئونـاردو بـوف از پاپ ژان پـل دوم آن انتشار با همزمان كرد و منتشر )م1986 در سال( نگريراتز

 زيـآم مسـالمت رفتـار ظاهر، بـه .ت داشـتيحيمسـ جهـان در ىه بازتاب خوبك ردك ميتحر رفع زين
 يىفضـا ردنكـ آمـاده نيهمچنـ و ليـبرز یهـا اسـقف اعتمـاد جلب یبرا سنده،ين نويبا ا انكواتي

 عناصـر مقابـل در ژهيو سـند بـه نيـا انتشـار یبرا یريگ جبهه و برخورد هرگونه از ىخال و مناسب
  .صورت گرفت ،نيالت یاكيآمر در بخش آزادی الكيراد

كـرد كـه  شـد، تأكيـد  آغـاز  انجیل یوحنـااز » سازد حقيقت ما را آزاد مى«اين سند كه با جملۀ 
ــئوليت ــه مس ــاعى از جمل ــدالت اجتم ــات  ع ــر االهي ــان، رهب ــای واتيك ــت و كليس ــای كليساس ه

اقتصادی بر عهـد_  ـر سياسىاگرچه ادار_ امو. بخش راستين و مدافع عدالت اجتماعى است آزادی
روحـانى  گـزاران غيـر كليسا نيست و روحانيت بايد از اشتغاالت دنيوی برحذر باشد، ولى خدمت

ان كليسا و جامعـه يكليسا با دخالت در ساختار سياسى و اقتصادی جامعه، بهترين وسيلۀ ارتباطى م
ری و عـدالت اجتمـاعى، در بدين ترتيب سند دوم، ضمن تأكيد بر وعد_ رستگا. روند شمار مى به

ايـن سـند . كنـد بخـش راسـتين معرفـى مـى را رهبر و پرچمدار االهيـات آزادی 7نهايت عيسى
ه چه تفكری كاتوليكى است و كشود كه كليسای واتيكان بايد تصميم بگيرد  همچنين متذكر مى

ــابى . )59، ص1374مصــطفوی كاشــانى، (چــه تفكــری غيركــاتوليكى   از كليســای كاتوليــكدر ارزي
هـای  مسـيحيان بايـد در برخـورد بـا واقعيتسـند دوم آمـده اسـت كـه در  بخـشاالهيات آزادی
و آنچه ماركسيسـم  كه حق و ضروری است استوار شدهکتاب مقدس  ميان آنچه بر ،اجتماعى خود

   .دنفرق بگذار ،دهد در پوشش مسيحيت تعليم مى
دگاهش دربـار_ ايـن يـهمچنان بر د نظر ديگری دارد و) پاپ بنديكت شانزدهم(اما راتزينگر 
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برخـى  طـرح بـه بخـش، آزادی وی هنـوز معتقـد اسـت كـه االهيـات. كنـد االهيات پافشاری مـى
 جامعـه در رااالهـى  ملكـوت تحقـق داری، سـرمايه از با انتقاد و پردازد مى ماركسيستى یها نظريه

ــد مــى سوسياليســتى ــه پرسشــ .بين ــار_ ســخت ىوی در پاســخ ب ــات گيری درب ــه االهي  اش نســبت ب
 ياسـىرنـگ س يـنكـه د خطر اين بخش آزادیبا مسئله االهيات  رابطهدر «: گويد مىبخش  یآزاد

مسـئوالنه يرغ ياسـىس يزانىجنـگ پـارت يـكمسئله به ه كنبود و ممكن بود  ىمنتف يرد،به خود بگ
 ۀدان برجسـت ايـن االهـى ».گـردد يـبتخر يـند ىو روحـان یمعنـو ۀكـار جنبـ ينمنجر شود و با ا

ــر حل ــان ب ــك، همچن ــودن برخــى ىناشــدن كاتولي ــا اخــتالف نظر ب ــانمه ــات  ي واتيكــان و االهي
   .)62ـ60، ص1382راتسينگر و والد، ( گذارد بخش صحه مى آزادی

قدم باشد و بـيش از  گويى به مسائل اجتماعى پيش كند كه در پاسخ واتيكان همچنان سعى مى
 نــدكهــای ديگــر خــود را هواخــواه عــدالت اجتمــاعى و آزادی معرفــى  هــا و جريان ديگــر گروه

  .)60، ص1374مصطفوی كاشانى، (

  بخش به سندهای واتيكان واكنش االهيات آزادی

پـس از صـدور بيانيـه دوم واتيكـان  گـوتيرز .سند دوم ياد كردنـد گوتيرز و بوف با لحن مثبتى از
 االهيــات از دفــاع در مهمــى ســال اثــر م، در همــان1986 ســال بخــش در دربــار_ االهيــات آزادی

كـرد كـه  منتشـر )The Truth Will Make You Free( 13کند حقیقت تو را آزاد م� عنوان با بخش آزادی
بخش  آزادی االهيات و بدهند ماركسيستى نسبت او به اند توانسته كمتر نيز منتقدان ترين سرسخت

 از اجتمـاعى، علـوم و االهيـات دربار_ بسياری با ذكر مطالب اثر، گوتيرز در اين. نندكمحكوم  را
 و 1984های  سال در واتيكان سوی از شده مطرح ايرادات به سعى كرده و كرده دفاع خود عقايد
 از ديگـر برخـى ولـى اند، دانسـته وی موضـع تغييـر دهند_ نشـان را آن برخـى. دهـد پاسخ ،1986

 تأكيدهای عليه كه اعتراضاتى جهت در را آنها دانسته و مردود را های وی پاسخ همچنان منتقدان
 قابـل را مزبـور ۀدفاعي علت اين به و دانند نمى كافى دارد، وجود بخش آزادی االهيات در سياسى
، 1374مصـطفوی كاشـانى، (دارد  ادامـه مختلـف محافـل در هـم هنـوز بحـث ايـن و انـد دانسته بحث
  . )75ـ72ص

هـای واتيكـان بـا ايـن  رفت كه با فروپاشى شوروی و سـقوط ماركسيسـم، مخالفـت انتظار مى
تر دهد، اما بر مسـند پـاپى نشسـتن  خود را به تعامالت و رفتار متعادل یاالهيات كاهش يافته و جا
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پـاپ بنـديكت . ای ديگـر رقـم زد گونه زف راتزينگر، ماجرا را بهگيری چون جو كاردينال سخت
ويژه برزيـل  از آمريكـای التـين و بـه 1386شانزدهم كه در اواخر ارديبهشـت و اوائـل خردادمـاه 

بخـش و رهبـران آن از جملـه سـگوندو گاليلـه و جـان  به انتقاد از االهيـات آزادی ،كرد ديدن مى
به اعتقـاد نگارنـده در حيـات  ).19ص، 1386، اخبار ادیانماهنامه  دو(پرداخت ) Jon Sobrino(سوبرينو

بسـا  پاپ بنديكت شـانزدهم، روابـط طرفـداران ايـن االهيـات و واتيكـان همچنـان نامسـاعد و چه
از مباحـث ايـدئولوژيكى  ىآسـان خصمانه باقى خواهد ماند؛ چرا كـه پـاپ بنـديكت شـانزدهم به

  .بخش نخواهد گذشت االهيات آزادی

  ها وشتن پى
 

1. Theology of liberation  
 ياز مـدافعان اصـل   يو. هم بود »يساهاكل يجهان يشورا« يسرئ يكه در مقطع ينم در سانتافه آرژانت1924متولد . 2

  .است يدر امور اجتماع يستيماركس هاي يلاز تحل يحياناستفاده مس

3. Doing Theology in a Revolutionary Situation 
  .The Original Sin)( يموروث اي نينخست گناه. 4

5. prefrential oftion for the poor 
6. Comunidades Eclesiales (و به تعبير اسپانيولي   Ecliesiais de Base  (CEBs) 

 يدر كشورها يرهاي فق و آموزش توده يسوادآموز ةدربار رزشمنديا يها دگاهيد) م1997ـ1921( يرهپائولو فر. 7
 ييها و ترفنـدها  انواع سلطه ةدربار يدبا يكنون يدةتحت سلطه و ستمد معتقد بود كه مردمِ وي. دارداستعمارشده 

 ن اسـاس، يـ بـر ا . استفاده كند، آگـاه شـوند   سوء يشانآن از سواد ا يلهممكن است به وس )حاكم(وه مسلطكه گر
 يانقالبـ  يشـان اسـتفاده كش  توجـه  مـورد  يهن نظريا. است ياسيك عملكرد سيداشت كه آموزش همواره   دهيعق
  .قرار گرفت ينالت يكايآمر

8. Church, Charism and Power: Liberation Theology and the Institutional Church  

9. Sacred Congeration For The Doctrine Of The Fatith (SCDF) 
10. Instruction on Certain Aspects of  the Theology of Liberation 
11. Consejo Episcopal Latin Amricamo (CELAM) 
12. Instruction on Christian Freedom and Liberation 

اثـر، مـدرك    يـن ا يـت و با توجه به اهم شدواقع  يارفرانسه مورد توجه بس يوناالهيات ل ةكتاب در دانشكد نيا. 13
  .داده شد يرزدكترا به گوت
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