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  یريگ لکشعوامل  ها و یشهرین؛ التامریکاي  بخش االهیات آزادي
  **اهللا مریجی / شمس *یاسر عسگري

  يدهكچ
ران سیاسی در جهان امروز، از جملـه مسـائلی   کگو با پیروان ادیان ابراهیمی و همفو گفت

امریکـاي   بخش شور ماست. االهیات آزاديکز اسالمی که مورد توجه دولت و مراکاست 
دیـن   وربر حضه کاست  یحیتمس هاي االهیاتی انتقادي و جدید در دنیاي التین، از جریان

را  هاي منطقـه شـور کدر  فقرهاي  ریشهو کند  میتأکید  هاي اجتماعی و سیاسی در عرصه
. این االهیات، داند میهاي چند ملیتی  تک، استعمارگران و شرهاي نظامی و وابسته حکومت

  .کند میعنوان  وتکرا راه رسیدن به مل بخشی عمومی و آگاهی آموزش ،مبارزه
 هـاي  یـان ارتباط و تعامـل بـا جر   يبرقراربراي  االهیات ینا هدف این پژوهش، شناسایی

ی جهـان  یالیسـم بار و امپرکدر برابر است یجبهه مقاومت جهان یتو تقو یخواه جهان عدالت
اي است. از نتایج مهم این تحقیق، شناخت دقیق عوامل مؤثر  تابخانهکروش مطالعه،  است.
ـ گیري و سابقه تاریخی آنها، جهت برقراري تعامل با این جریان االهیاتی است  لکبر ش ه ک

دانند و آینده مذهب این منطقه را منوط به تعامل  آن میرهبران این االهیات خود را نیازمند 
  دانند. با اسالم میوگو  گفت و

بخـش، االهیـات سیاسـی، مـدلین،      التـین، االهیـات آزادي  امریکاي : ها كلید واژه
  سیسم، ترجیح فقرا.کمار
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  مقدمه
 یطه شـرا کـ شـود   یگفتـه مـ   یبه هـر االهیـات  ي، به لحاظ نظربخش  ياصطالح االهیات آزاد

 پژوهـان،  یـن د یمعنا، در نظر برخـ  ینبا آن درافتد. به ا ، یاظالمانه را مورد خطاب قرار داده
بـا  . دانسـت  بخش آزادياالهیات  ینوع توان یرا هم م یاهانو االهیات س ینیستیاالهیات فم

در اوضاع  یشهه رک رود یار مکبه  یحیاز االهیات مس رديکروی يبرا صطالحا ینا حال ینا
 ،االهیـات  یـن داشت. خاستگاه اولیه ا. م1970و  1960 يها در دهه ینالتامریکاي  شرایطو 

افزونـی پیـدا   ا و آسیاي جنوب شرقی هم رواج روزدر آفریق یول؛ استالتین بوده امریکاي 
 هاي ناکامی و بدبختی جوامع فقیـر منطقـه   ترین ریشه مهم، کرده است. این نهضت االهیاتی

 گ وهـاي بـزر   اي خودکامـه و نظـامی و وابسـته بـه ابرقـدرت     ه التین را حکومتامریکاي 
از محرومـان   یترا حما یسالک یفهوظ .داند می ییو اروپا یشمالامریکاي  يشورهاکاستعمار 

 یـن وت آسمان برسـند. ا کو مل ییرها بههمگان  ،صورت ینداند تا بد یو مقابله با ظالمان م
تـوده  بخشـی   بر ضرورت فقرزدایی و استقالل از طریق مبارزه و آموزش و آگاهی ،االهیات

کلیسا باید مشروعیت خود را با رهایی دادن فقـرا از   ،االهیات ینکند. در ا پافشاري میمردم 
  کتاب مقدس از منظر فقرا خوانده شود و تجربه گردد.باید فقر بگیرد. 
 و یانقـالب اسـالم   یـروزي بـه پـس از پ  ، امـ  شورکدر  بخش ياالهیات آزادطرح سابقه 

رهبـر   ،اسـترو ک یدلفوگوهاي  گفت مجموعه. این کتاب، گردد یبر م» و مذهب یدلف«تاب ک
اثـر،  ایـن  در  1.بخـش اسـت   ياالهیات آزاد دارطرف یلیبرز یششکبتو،  يبا فر ،وباکانقالب 

. در سـال  آورد یمـ  یـان سخن بـه م  آناز  یرپذیريو تأث االهیات ینمهم ا یراتتأثکاسترو از 
در قالب  ن االهیاتیاقدام به ترجمه چند مقاله درباره ا ی،اشانک يمصطفو یلی، خانم ل1367

ـ نـد. همچنـین وي   ک مـی  بخش ییاالهیات رها درباره یاتیلکبه نام  یتابک  هـاي  یتشخصـ  اب
صـد   یـان پا«تحت عنـوان   ش.1374در سال را وگوهایی  گفت ، مجموعهنهضت ینمطرح ا

ي هـا  تـاب ک. البتـه  دکرمنتشر  »ینالتامریکاي  مردم یدر اعتقادات مذهب یريس ی؛یسال تنها
امـا  ؛ اند االهیات پرداخته ینبه ا یوتاهک يها در بخش یحیاالهیات مس ینهشده در زم ترجمه

گیـري ایـن    لکهـاي شـ   ریشـه  ةپـژوهش جـامع دربـار    یننخست، پژوهش ینتوان گفت ا می
 یـد عقاایی دربـاره  هـ  پـژوهش  يبراآغازي ، پژوهش یناست اید امشور است. کدر االهیات 

متر مورد توجه قـرار  که کو... باشد  يزکمر یايو آس یقامانند آفر یدر مناطق یاناد و یمذهب
 شـمالی امریکـاي   اروپـا و حـوزه  عمدتاً محدود به  ینونک یمباحث االهیاته کگیرند؛ چرا یم

  است.



   ۱۴۱ يريگ لكشعوامل  ها و يشهرين؛ الت ايكيبخش آمر االهيات آزادي

بـر حضـور اجتمـاعی دیـن در     تأکید  و ستیزيبارک، استعدالت اجتماعیپیگیري تحقق 
سـت کـه نظـر بسـیاري از     اهـاي ایـن االهیـات     ترین ویژگی مهم، عرصه اجتماع و سیاست

واتیکـان و کشـورهاي    ينش جـد کـ وا. هـر چنـد   جلـب کـرده اسـت   بـه خـود   محققان را 
 .را به همراه داشته استامریکا  خصوص، به منطقه راستعمارگ

گیري ایـن االهیـات    لکسیسم تنها عامل شکیا ماره آکسؤال اصلی این تحقیق این است 
  اند؟ گیري و گسترش این االهیات چه عواملی تأثیرگذار بوده لکه در شکاست؟ همچنین این

، بخـش شـد   که سبب ظهور االهیـات آزادي را،  مبدأ اولین انعکاسات در حوزه االهیات
بـین ایمـان کلیسـایی و     هاي اجتماعی و نیز بین کلیسا و بحرانوگوي  گفت توان در متن می

فضـاي نسـبتاً بـاز پـس از     . مشـاهده کـرد  ها  براي دگرگونی و آزادسازي انسان آن رؤیاهاي
 بـه متألهـان  سیسم و االهیات سیاسی اروپا، در مجموع ک، ایدئولوژي مارشوراي دوم واتیکان

را ان ه آنـ که کشـور و منطقـ   یعمیق راجع به مسائل صورت التین شهامت داد تا بهامریکاي 
گیري و مبـانی و   لکهاي ش ترین ریشه این نوشتار، به مهمداد، فکر کنند.  ثیر قرار میأتحت ت
  از:  پردازد که عبارتند التین میامریکاي  بخش گسترش االهیات آزادي عوامل
 و انبومیـ  مدافع حقوقکشیش اسپانیایی ( 2؛ها و آثار بارتولومه دالس کاساس فعالیت. 1
  ).التینامریکاي پوستان  سرخ
یـورگن   يهـا  یشـه خصـوص اند  ، بـه اروپـا . م1960هـاي   در سـال  االهیات سیاسـی . 2

   .5متزیوهان بابتیست و  4ربونهافدیتریش  3،مولتمان
  .م در رم)1962 ـ 1965هاي  سال( 6؛شوراي دوم واتیکان. 3
و  7یننفـرانس مـدل  کاز جملـه  ین، التـ امریکـاي   اسـقفان اندیشـی   هـم  يهـا  نفرانسک. 4

و  يدار یهبا سرما رزهمنطقه در مبا ینا یانقالب یشانشک یهه در وحدت روک 8پوئبال نفرانسک
  ثر بودند.ؤمیر مردم فق ییرها

التـین در اواخـر دهـه    امریکـاي   و سیاسـی مـردم   يشرایط خاص اجتماعی، اقتصاد. 5
در منطقـه و   تاتورهـا کید میـت کحا یت،جمله فقر و محروماز ؛ آناز پس و دو دهه . 1950

  9ایی.کیآمر یی ـاروپا یتیچند مل يها تکاستعمار شر
  در منطقه. یستیسکمار يها و گسترش انقالب یشمارکسیسم و رو یدئولوژيا. 6
  درباره آموزش و آگاهی فقرا و ستمدیدگان. 10هاي پائولو فریره . آثار و اندیشه7
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  ١١بخش آزادي االهيات ردهايكيو رو ها يژگيترين و مهم
بـه  ین، التامریکاي  دربخش  آزادياالهیات  یريگ لکها و عوامل ش یشهر یز بررسا یشپ

 یگـر با دآن  یزتماسبب ه ک، االهیات ینا ردهايکیو رو ها یژگیترین و صورت گذرا به مهم
  گردد. ، بیان میشد یحیمس یجرا هاي االهیات

  ١٢مند ينه. االهيات زم۱
 یـد ه االهیـات با کـ اسـت   یـن ا بخش، يآزاددر همه آثار مربوط به االهیات موضوع مشترك 

مرتبط باشـد. در   آن منطقهخاص  یو فرهنگ یاجتماع یطبا شرا یقاًعم؛ یعنی باشد مند ینهزم
مناسـب   ینالتـ امریکـاي   یطشـرا  براي ی،شمالامریکاي  اروپا و یاالهیات يها نظر آنان، نظام

ادعایی  انآن. ضمناً هستند ینالتامریکاي  و مختص یبوم یبه دنبال االهیات رو از این؛ یستندن
  13ندارند.» شمول االهیاتی جهان« در خصوص

  جانبه همه و نجات ييرها .۲
هـا مطـرح    ه از نظر واتیکان، فقط رهـایی درونـی انسـان   کبخش معتقد است  آزادي االهیات

 ،ها انسان ییرها. الزمه انسان مطرح نیست ییدر نظر آنان، فقط جنبه معنوي رها یول؛ است
 یآنچه کـه عیسـ   ،االهیات ینقالبی است کامل در ساختارهاي جهانی. در نظر رهبران اان

را  یسـی شـدن ع  یدهشـ ک یبعـدالتی. بـه صـل    یورشی بود به شالوده ظلم و بی، داد امانج
هـاي   با گـروه  شد و درگیري عیسی یربا ظالمان درگ یسیه عکرد ک یرتفس یدبا گونه ینا

ست. آنهـا  مصلوب شدن او این تضاد، ۀنتیج. صاحبان قدرت استبه معناي تضاد با ، حاکم
راستین مدیون رهایی از ستم و سلطه اسـتعمارگران و همدسـتان    يرهایی و آزاد«: معتقدند

صـرفاً   يمفهـوم رسـتگار   دانان، یهاال ینا هاي یشهدر آثار و اند رو از این؛ »حاکم آنهاست...
 یاسیس ي،اقتصاد ي،معنو ي،جانبه فرد همه ییهاریست. ن یجهان و آن یو روحان یانهفردگرا

  14.استمدنظر  یجهان ینو ا یو اجتماع

  فقرا يمبارزه و حام يبرا ييالگو عيسي .۳
بلکـه  ؛ دهد که محدود به باطن یا شـخص نیسـت   بخش، مسیحیتی تعلیم می آزادي االهیات

عالوه بـر معنویـت   و  شامل جامعه، عالوه بر زندگی دیگر، شامل این زندگی، عالوه بر فرد
بـه مبـارزه الگـووار     بخش، يدر نظر االهیات آزاد یسیع یتشود. اهم شامل جسم هم می

را  یحمسـ  یـروان پ یـت مأمور ،االهیـات ایـن  است.  یدگانو ستمد ااز فقر یتدر راه حما يو



   ۱۴۳ يريگ لكشعوامل  ها و يشهرين؛ الت ايكيبخش آمر االهيات آزادي

دگرگـون   ین،التـ امریکـاي   در یـز ن یسـا لک یتمنظر، مأمور یناز ا داند. یم بخش يعمل آزاد
مفـاهیم  بـه  االهیات  ینا 15.شود یوت خدا محسوب مکمل يمعه در جهت برقرارساختن جا

  16بخشد. میابعاد اجتماعی و سیاسی ، رود که به سمت خصوصی شدن می سنتی مسیحی

  ١٧داري از فقرا ترجيح فقرا؛ گزينش خدا در جانب .۴
را منبـع  دسـتان   تهـی . دارد یـژه دیده توجـه و  دست و ستم بخش به افراد تهی آزادي االهیات

لیسـا بایـد   که کمعتقد است  داند. یحقیقت مسیحیت و عمل به آن م كاصیل االهیات در در
جانـب   ي،، به روشنی و بدون هـیچ تردیـد  آنانه خدا در نظر کدستان باشد؛ چرا هوادار تهی

، همه االهیات و رسالت مسـیحی بایـد بـا نگـاه از     ایشاندستان را گرفته است. در نظر  تهی
  18توجه به آالم و دردهاي فقرا و محرومان آغاز شود.پایین و با 

  ١٩كليساهاي پايه .۵
و  هـا  یـت اولو، »بـه نفـع فقـرا    یحیترج ینشگز«االهیات در جهت  ینا گذاران یانبن تصمیم

 یبترت ینشد. بد یحیتمس یغدر عرصه تبل ییارهاکابتسبب داد و  ییررا تغ یغیتبل يها قالب
. هـدف  آیـد  یبه شمار م یهپا یساهايلک یستأس ،االهیات ینا يترین دستاوردها از مهم یکی
 نبـود. آنـا  آنـان   يروزمره اعضا یتاب مقدس و زندگک ینارتباط ب يبرقرار یه،پا یساهايلک
  20یسایی.لکمراتب  فارغ از هر گونه سلسله آیند، یبه شمار م »یسالک یهشب« یزيچ

  يشهتقدم عمل بر اند .۶
عمـل   ،بـر عمـل دارد. منظـور از عمـل     یاريبسـ تأکید  ین،التامریکاي  بخش يآزاد االهیات

االهیـات، االهیـات داراي دو قطـب    ایـن  شده اسـت. از دیـدگاه   آزادسازي طبقات استشمار
ه از دیـدگاه  کـ در حال نوسان هستند ، به هم گیدر عین وابست، این دو. است: عمل و نظریه

در ؛ دانـد  ا نتیجه تـأمالت مـی  ، عمل رکالسیکآنان، اولویت و تقدم بر عمل است. االهیات 
 شود عمل آغاز می؛ یعنی نخست ندک می سکترتیب را به ع، بخش االهیات آزادي، هکحالی 

  21آید. در پی آن، تأمالت انتقادي میو 

  جامعه آلود گناه يساختارها يجهفقر؛ نت .۷
فقـر  داننـد.   یرا فقر م ینالتامریکاي  ینونکجامعه  یژگیترین و بخش، مهم آزادي دانان هیاال

، . از نظـر آنهـا  داننـد  ینمـ  یشـمال امریکاي  آنها را هم از نوع و سنخ فقر موجود در اروپا و
آلـود   گناه يساختارها یجهنتکرده است،  به خود مبتالمنطقه را  ینا يها ثر انسانکه اک يفقر
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ري التین را کفـ امریکاي  فقر و محرومیت مردم منطقه، وضعیت اجتماعی است. آنها عهجام
 یـن ا یرندگاننش پذکوت و عدم واکس. در نزد آنان، کنند قلمداد میاالهی  گروهی به درگاه

  22نیست.االهی  فقر و ستم، چیزي جز نفی وجود

  يسالك يبرا طرفي يبودن ب نكمم يرتعهد؛ غ .۸
طـرف   ه از نظـر سیاسـی، بـی   کسیاسی براي کلیسا ممکن نیست؛ چراطرفی  معتقدند بی آنان

االهیـات، در طـی    یـن حمایت از شرایط ستمگرانه موجـود اسـت. از نظـر ا    بودن به معناي
اکنون باید . ها بوده است التین، حامی و متحد حکومتامریکاي  قرون، کلیساي کاتولیک در

   23به این رویه خاتمه داده شود و کلیسا باید خود را وقف محرومان و فقرا سازد.

  ياعاجتم هاي يلتحل يبرا يماركسيسم؛ ابزار .۹
 يبـرا  یـز م بـر آن و ن کو فقـر حـا   ینالتامریکاي  یژهو یطشرا كدر يبرا، متألهان آن غالب
کننـد،   مـی استفاده  یستیسکمار یاجتماع هاي یلالت آن، از تحلکمش يبرا ییها حل راه یافتن
 يبـرا  اي رنامـه ب«و هم به منزلـه   »یاجتماع یلتحل يبرا يابراز«س هم به منزله کر مارکاز تف

س، کمـار  یـل ه تحلکـ مدعی هسـتند  االهیات  ینهان امتألّ ی. برخبرند میسود » اجتماع ییرتغ
  24.سازد یرا روشن م ینالتامریکاي  یدو فقر شد عدالتی یعلل ب

  بخش االهيات آزادي يريگ لكشعوامل  ها و يشهر

  هاي بارتولومه دالس كاساس  فعاليت. ۱
 یم)، از مدافعان حقوق مـردم بـوم  1474-1566اساس، کشیش اسپانیایی(کدالس  بارتولومه
برخاسـت.  پوسـتان   سـرخ  ه به دفاع از حقـوق کاست  يچهره بانفوذ ینو اول ینالتامریکاي 

ثـروت بـه    یدر پـ رد. کتحصیل رشته حقوق  . درمتولد شد 25یلدر سو. م1474اساس در ک
اش را  یغـی تبل ی ـ مذهب يها یتبر تن نمود و فعال یشیشکدر آنجا جامه  رفت. 26یوالسپانیه

نسـبت بـه    هـا  یولیاسـپان  یدادگريو ب ي. احساسات و عواطفش با مشاهده بدرفتارکردآغاز 
 خـدمت بـه   فو خود را وقـ  گذشتخودش  ياز مواهب ماد. شد یختهپوستان، برانگ سرخ
ی در منطقـه، تـوجهی بـه او    یمقامات اسـپانیا ی که یرد. از آنجاکان آنو دفاع از پوستان  سرخ

لز پـنجم، پادشـاه اسـپانیا رفـت. پادشـاه از شـنیدن گـزارش او دربـاره         به نزد چـار ، نکردند
را به سمت  يو ساس،اک روشن وابقرحمی و خشونت مأموران خود در قاره جدید و س بی
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، کاسـاس   .دکـر بـه منطقـه اعـزام    پوسـتان   سرخ نمایندگی دولت اسپانیا براي دفاع از حقوق
بـا مخالفـت   ، اختیاراتی کـه بـه وي داده شـده بـود    هنگامی که به منطقه بازگشت، با وجود 

به اسپانیا رفـت و بـا   لذا دوباره شد.  رو روبهی در منطقه یشدید مقامات و فرماندهان اسپانیا
 و دفاع از حقـوق  یحیتدر گسترش مس يبسیار هاي یتو موفق بازگشت ياختیارات بیشتر

و پوسـتان   سرخ فاع از حقوقدر دیتی قانون حما یندر تدو يبه دست آورد. وپوستان  سرخ
 یجتـرو در رد و ک یفاا يمؤثر یارنقش بس. م1542در سال  یادر مستعمرات اسپان 27آنها يآزاد

  وشید.ک در منطقه یدجد ینقوان ینا
شـده را   شفکتازه  يها ینسرزم ییخود، خشونت مهاجران اروپا يها نوشته دراساس ک

افسـانه  «را تحت عنـوان  پوستان  سرخ قبالپوستان در یدخشونت سف. دهد یمورد نقد قرار م
 یـل به افـراد تحم  توان یرا هرگز نم يه رستگارک ندک یمتأکید  اساسک 29ند.ک یم یاد 28»یاهس
را از  يرسـتگار  ي. ویـد آ یـل نا یحیمس یمانا كبه سعادت در یدرد. هر فرد به شخصه باک

خشـن و   یاررفتار بسه کساخت  یدانست و خاطر نشان م یم یرناپذ ییجدا یعدالت اجتماع
قـرار   يرا در معرض خطر از دست دادن رسـتگار  نپوستان، آنا ها با سرخ یاییناعادالنه اسپان

  30دهد. یم
 تـوان  یمـ ، ردار برادرانـه کـ رفتـار و   یهه تنهـا در سـا  کـ  ردکـ  یمـ تأکیـد   اساس هموارهک
ـ   کدرآورد. در واقع  یحمس ینرا به دپوستان  سرخ وران د یسـاي لک یناساس، رشـته اتصـال ب

حقـوق بشـر را   ه، و انقـالب فرانسـ   يقبل از دوران روشنگر هکاستعمار و عصر حاضر بود 
ـ ي خود، ها یتبا فعال يو. رده بودکمطرح  از دسـت  پوسـتان   سـرخ  و یـان بوم ییر رهـا مبشّ

 يو یونخـود را مـد   یـادي تا حد ز بخش ي، رهبران االهیات آزاددلیل ینبه هم. فاتحان شد
  31.دانند یم

  اروپا. م۱۹۶۰ دههاالهيات سياسي در . ۲
م. 1960هاي متکلمان کاتولیک و پروتستان است کـه از سـال    تالش یجهنت، سیاسی االهیات

ماننـد  قـرن بیسـتم    یفرهنگـی و اجتمـاع   هـاي  بر اثر رویارویی بنیادهاي مسیحیت با بحران
ها  ول، پروتستانجنگ جهانی ا پدید آمده است. پس ازسیسم و... کانگاري، الحاد، مار نیست

)، م.1886ــ  1968( 32یعنی کارل بـارت یحی، برجسته االهیات مس یتثیر سه شخصأتحت ت
ــف ــان ردول ــیخ ).م1884ـ    1976( 33بولتم ــل تیل ــ 1965( 34و پ ــد. .م1886ـ ــرار گرفتن ) ق
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دومـین شـوراي    يها براي حل تعارض میان مسیحیت و فرهنـگ جدیـد، برگـزار    کاتولیک
 یسیسـم اتولک يهـا  با آمـوزه  یجهان یطشرا یقتطب يحلی برا راه ) را.م1962ـ 1965( واتیکان
خـود را بـا   نـد  نتوا نمـی هاي االهیاتی رایج واقعـاً   شد که نظام زیرا کامالً احساس مییافتند؛ 

  اي کامالً مشخص و کارساز سازگار کنند. شرایط بحرانی فرهنگ جدید به گونه
بـیش از نـوعی تـاریخ عقلـی یـا       آن زمان این پرسش مطرح بود که آیا االهیات چیـزي 

گیري و اهمیت عملی اسـت یـا خیـر؟     بدون هیچ گونه جهتو  نگرش دانشگاهی جا افتاده
، زمان آنناپذیر بود. در  اجتنابو  یپرسشی اساسم.  1970و  1960هاي  دههاین پرسش در 

 هـا بـر علیـه    در سـطح تـوده   یقیهاي جهان سوم و در حال توسعه، نارضایتی عم میان ملت
کوتـاه سـخن آنکـه، االهیـات     . وابستگی به جوامع استعمارگر صنعتی در حال گسترش بود

یـا  مـرتبط سـاختن   ، بـراي  هـاي هرمنـوتیکی   وارد مرحله تغییـر جهـت و اسـتفاده از روش   
االهیـات   سـپس االهیـات سیاسـی و   که  هاي معاصر شده بود مسیحیت با فرهنگرویارویی 

  آن هستند.  شده هرویکردهاي شناختاز جمله بخش  آزادي
و بودنـد  هرمنوتیـک   یوهشـ برقـراري ارتبـاط بـه    درصـدد  مذکور هر دو سبک االهیات 

ـ  ،خواستند از توصیه مارکس در مورد تغییر تـاریخ  می از ؛ جـاي تفسـیر آن پیـروي کننـد    ه ب
، التـین امریکـاي   بخش االهیات آزاديسپس معتقدند االهیات سیاسی اروپا و  یبرخرو،  این

گیــري  سـمت  داري، و مقابلـه بــا سـرمایه   غلبـه بـر تعصــبات خـاص بـوروژوایی    در مـورد  
  مارکسیستی دارند.  
نمایندگان برجسته االهیات سیاسی در اروپا، مانند متکلم پروتستان آلمانی در این زمینه، 

به شمار آورد کـه بـر    یدانان االهی را جزو» متز«له کاتولیک آلمانی أو مت» بونهافر«، »مولتمان«
، از له عملـی و سیاسـی اسـت   ئورزند که تفسیر وجود خـدا، یـک مسـ    میتأکید  اندیشه این
اي بـه   اشـاره و  یمپـرداز  یم ي ایشانها یشهو اند آرا ی،وتاه زندگک یبه معرف ینجادر ارو،  این
  :نیمک یبخش از آنها م ياالهیات آزاد یريپذیرتأث

  یورگن مولتمان 2-1
درباره  یه تحت عنوان فرعکاست  االهیات امیداثر مهم مولتمان، کتاب ترین  و مهم نخستین

 یاصـل  یفـه وظ مولتمـان، منتشر شد. . م1964در سال  یحیمس یشناسیزرستاخ یو معان یلدل
بـه  دادن و دگرگـون سـاختن آن    ییـر ه تغکـ از جهان، بل یريتفس ۀنه ارائ نخستاالهیات را 
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 ،ینـده بـه آ  یـد مولتمـان، ام پرشـمار  آثـار   یانم در .داند یم ییغا ییريدر پرتو تغخدا وسیله 
 یـان بـر بن و  یحمسـ  یسـی ع یزو رسـتاخ  یبصل یانه بر بنک یديام؛ است يموضوع محور

 .م1960و تالطمـات دهـه    هـا  یدر بحبوحه آشفتگیل، دل ینو تجربه قرار دارد. به هم یختار
را در  یحیمسـ  یاساسـ  يهـا  زهآمـو  ،در آثار خود ي. ویافت یاريمخاطبان بس ياالهیات و
  ند.ک یم يبازساز یندهآ يخدا برا يها پرتو وعده
صـرفاً نجـات فـردي، شخصـی، و روحـانی      ، یت مسـیحی مورأهدف م مولتمان،از نظر 

ها و تحقق صلح و آرامش  بلکه همچنین تحقق امید عدالت، اجتماعی ساختن انسان؛ نیست
در کلیسـاي  ، به از مصالحه با خـدا بر این باور است که این جن وي. استبراي همه بشریت 

کلیسا بر اساس امید به آینده، بایـد بـراي تغییـر شـرایط     و  مسیحی نادیده گرفته شده است
نه ، در آیندهاالهی  از نظر عهد جدید انتظار نجات، يکنونی اجتماع فعالیت کند. به اعتقاد و

گرمی بـراي عمـل    بلکه در حکم تشویق و دل ،اي براي انفعال در زمان حاضر به عنوان بهانه
االهیـات  «االهیـات مولتمـان   ، ریشه در امید مسـیحی دارد ، عمل اجتماعیاز آنجا که است. 

  35شود. نامیده می» امید
از نظـر  . اسـت مولتمـان  مهم  يها تابک یگر) از دم.1975( القدس در قدرت روح کلیسا

ا و نسبت بـه آینـده خـدا و انسـان گشـوده      ه کلیسا باید نسبت به خدا، نسبت به انسان ي،و
سرعت در حـال تغییـر   ه معناست که کلیسا در برابر جهانی که باین به ، این گشودگی .باشد

تجدید حیات درونی چهـار بعـد دارد   وي، از دیدگاه  تجدید حیات یابد. ،و دگرگونی است
 بخـش،  يهیـات آزاد هان و هواداران االمتألّ یريگ ها و جهت تکدر حرآن،  ه نمود و ظهورک

  مشهود است:
اسـت. جنـبش   االهـی   کلیسا باید کلیسایی باشد کـه در حـال انجـام دادن مأموریـت    . 1

. مسیونري به کم رنگ شدن موانع جغرافیایی، نژادي، ملی و طبقاتی مساعدت کـرده اسـت  
انسـان از بردگـی    یکـه بـه رهـای   اسـت  هایی  امروزه مأموریت کلیسا شامل همه فعالیت اما
بردگی ناشی از فراموش کردن خـدا.  یا اقتصادي و  يها بردگی ناشی از ضرورت؛ انجامد می

  گیرد. در حضور خدا صورت می یاین رهای
اتحـاد جهـانی   «جنبش . دارندبر کلیساها باید در مسیر وحدت جهانی با یکدیگر گام . 2

  که در بین کلیساها وجود دارد.شود  میشکستن موانعی ب سب» کلیساها
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  گونه که مسیح تنها خداوند کلیساست. یسا باید کلیساي عیسی مسیح باشد. همانکل. 3
متأثر از این اندیشـه  بخش  يآزاداالهیات . گیري سیاسی داشته باشد کلیسا باید جهت. 4
  36دیدگان و درماندگان برخیزد. داراي از ستم دهد که به طرف به کلیسا تعلیم میهم 

 درگـذارد و   یمـ  یرتـأث  ینالتـ امریکـاي   یحیهان مسـ ألّبر متخود نظرات  ینمولتمان با ا
و  ییروســتا ین،نشــیراز جملــه منــاطق فقگونــاگون در منــاطق  37یــهپا یســاهايلک یلکتشــ

  38.شود آفرین می نقش ،دورافتاده

  دیتریش بونهافر. 2ـ2
، ز و محـور کـ مر یح،مسـ ، )م.1937( 39بهـاي شـاگردي   هـاي  بونهافر، کتاب آثارترین مشهور
در جهان  یحموضوع حضور مس هستند. 40از زندان یها و مقاالت نامهتاب معروف کو  اخالق

 یه زنـدگ کـ داشـت  تأکیـد   اصـل  یـن بر ا . ويردک یر بونهافر را به خود مشغول مکف یقاًعم
کلیسا نباید معطوف ت تمام هم ي،از نظر و 41است. یحاییمس يها ت در رنجکشرا یحی،مس

به جهان خدمت کند. کلیسـا بایـد از الگـوي عیسـی      بلکه باید؛ ق مذهبی خود باشدیبه عال
ت داشـتن در  کشـر  يبـه معنـا   »بـودن  یحیمس« 42بود.» انسانی براي دیگران«پیروي کند که 

 هـاي  یطمحـ  یاخدمت به خدا در انزوا . ردن به خدا در جهان استکجهان و خدمت  یاتح
آل  یـده ا یزنـدگ  رود. نیز به شـمار نمـی   یکاز گناه و ناپا يو عارنیست  یامن، خدمت واقع

 یـا ه از دنکـ  یسـت معنـا ن  یـن بـه ا  یحیمسـ  یزندگ ي،از نظر ونیست.  یترهباننیز  یحیمس
در  یـد با یسـا لک« ،. به نظر بونهافریمداشته باشفعال ت کدر آن شر یده باکبل؛ یمنک یريگ نارهک

  43».شود يدر جهان سپر یدبا یحیمس یو زندگ یردز اجتماع قرار گکمر
ومـت  کار بـرد و وارد فعالیـت سیاسـی علیـه ح    کـ وي این تعالیم را در زندگی خود به 

شته شـدن وي بـه دسـت    کها از دست داد.  ه جان خود را در این فعالیتکها شد تا این نازي
 یچهـ  یزنـدگ ، رو از ایـن ؛ ارش شـهرت آورد کـ تاتوري هیتلـر، بـراي وي و اف  کومت دیکح

 یـون انقالب يبـرا  ي،ومـت نـاز  کجـوان ح  یقربان ینا یبه اندازه زندگ یستمدر قرن ب یمتأله
بـه انـدازه دهـه پرآشـوب     یسـتم،  در قـرن ب  يا دهه یچه. جذاب نبوده استمسیحی  یمذهب

رده یـاو ن یـد پدرا بونهـافر   يها یشهاند یايو اح یرشپذ يمناسب برا ینچن يا ینهزم م.1960
 بـر آن  یسنت یلکه همواره به شک یسالکو  حیتیبودن مس یجهان آنیشۀ با اند، است. بونهافر

و نـه فقـط   ، را در عرصه عمل یحبه مس یواقع یمانا يو. به مخالفت پرداخت، شد یمتأکید 



   ۱۴۹ يريگ لكشعوامل  ها و يشهرين؛ الت ايكيبخش آمر االهيات آزادي

راه از جـانش   یـن خـود هـم در ا  . دکـر معنـا   یرا در زندگ یحاز مس یرويپو  اعتقاد دانست
بـه   ي ويهـا  یشـه انداز ، بخـش  يداران االهیـات آزاد  رهبران و طـرف  ترتیب یندب. گذشت

  44.ردندکشدت استقبال 

  متز یستباپت . یوهانس3ـ2
 یوهـانس «در اروپـا،  م. 1960در دهـه   »یاسـی االهیـات س «نگـرش   یمدافعان اصـل  یگرد از

از  یمـان ه اکـ معتقد بـود   متزار مولتمان بود. کهم ینگن،ه در دانشگاه توبکبود » متز یستباپت
 در آثار يباشد. و ینقد اجتماع يبرا ينهاد یدهم با یسالک. برخوردار است یاسیبعد س کی

 يورز یشـه را نقطه شروع اند یاسیحضور متعهدانه در امور س یا یاسیس 45»یسسکپرا«، خود
بخـش را ارائـه    آزادياالهیـات   یزروش متمـا  یـه اول یمبان یبرخ سان ینبد. دانست یاالهیات

  46رد.ک
تـوان بـه    یرا مـ  ینالتـ امریکـاي   بخـش  آزادياالهیـات   يرکف يها یشهر یبرخ بنابراین

ه مولتمـان  کـ گفـت   یدبا، . به طور خالصهیافت ییسه متأله اروپا ینا يها در نوشته یروشن
بـر نجـات روح،    یمبتن یناز د یشخص یرتصو کیارائه  يبه جا یسالکرد مقامات ک یشنهادپ
ه کـ کـرد   مـی تأکیـد   تـه کن یننند. متز بر اک یمعرف تماعیرا به عنوان منشأ تحوالت اج یند
باشـد.   ینقـد اجتمـاع   يبـرا  ينهـاد  یـد با یسالکبرخوردار است و  یاسیبعد س کیاز  یمانا

ردن کـ دارد و به ارزش نگـاه  تأکید  یگرانانسان نسبت به د یتمسئولاالهیات بونهافر هم بر 
 یسـا لکو  یحیتبـودن مسـ   یجهـان  یـن بر عنصر اوي ند. ک یبه باال اشاره م یینبه جهان از پا

  و نه فقط اعتقاد دانست.، را در عرصه عمل یحبه مس یواقع یمانرد و اکتأکید 
بـه هـر   اما ؛ اند الهام گرفته یخداشناس يها تبکم ینبخش از ا يداران االهیات آزاد طرف

 ي،نظـر  یـی و مجردگرا یـی گرا مطلـق  پرداختن به مفاهیم انتزاعی، را به ییاتب اروپاکمحال 
 یحیتبه مسـ  یابیدست يموجود برا یرعادالنهغ یتگرفتن وضع یدهو ناد یاسیس یتیخاص یب
  47نند.ک یمتهم م یندهآل آ یدها

  شوراي دوم واتيكان. ۳
در  ی، نقطه عطفـ است شده یلکتشم. 1962ـ65 يها ه در فاصله سالکم دو انکیوات شوراي

 یـداد رو ینسازتر ترین و سرنوشت شورا مهم ین. ایدآ یبه شمار م یسیسماتولکتحوالت نهاد 
بـا   یسـا لک یو اساسدوباره انطباق  باعثشورا  ینا یلکتششود. شمرده میقرن  ینا یساییلک



۱۵۰     ۱۳۸۹، سال اول، شماره سوم، تابستان  

بـه همـراه   را  یـت در مـورد سـازمان روحان   یبرنامه اصالح دینچنو  تازه جهان شد یطشرا
دادن  یـق تطب یـات، معنو یـت تقوبـراي  ، هـا  کیاتولک یاتح یدتجدبراي شورا این  48.داشت

 یمکـ و تح یـا دن یحیانمسـ  یـان وحـدت در م  یجادعصر حاضر، ا یازهايبا ن یساییلکمراسم 
ه شـورا،  کـ رد و خواهـان آن شـد   کـ  را مطـرح  شـیري انجـام رسـالت تب  بـراي   یسالکان کار

بـراي  مبـارزه مـردم و مسـتعمرات    در  . از جملـه باشد حضور خداوند در جهان يگو پاسخ
خـود و   يو اقتصـاد  یحقـوق اجتمـاع   ینتـأم  يارگران بـرا کسرنوشت خود، تالش  یینتع

  49.یو اجتماع یخانوادگ یاتزنان به حقوق حقه خود در ح یلضرورت ن
بـر   يجـد  یرگـذاري تأثسـبب  ه کـ ، »دو انکـ یوات يشورا« یماتتصم ترین از مهم برخی

  :، عبارتند ازشد یاسیو س یاجتماع هاي یتفعال يبرا یحیانمس
ـ با، بـه آن  ینـان با جهان مدرن و عدم اطم یدشمن يبه جا یسالک 50:»شدن يامروز«. 1 د ی

  با عصر معاصر خود را هماهنگ سازد.ید بایگر، خود را مطابق روز سازد. به عبارت د
به اشـتباهات  د یبابداند،  یه خود را بدون نقص و قدسکآن يبه جا یسالک 51:»اصالح«. 2

  اصالحات آنها باشد. دخود معترف بوده و به طور دائم درصد
شـعائر   یـت خود را صرفاً منحصـر بـه رعا   یتمعنو یدنبا ها کیاتولک»: تاب مقدسک«. 3

تـاب  کبـه   یـد با یمـان ه بـا ا کبل؛ بدانند یعتاز شر یرويو پ کو انجام عبادات و مناس ینید
  شوند. کیمقدس نزد

و  يا منطقـه  يهـا  تنوع یده باکبل؛ دهد یرا مخاطب قرار نم پارچهکیجامعه  کی یسالک. 4
 یسـاها لکنوع وحدت کامل نظر گرفته و خواهان  را در يا منطقه یساهايلکنقش و  يا یهناح
  باشند. یجهان یساهايلکبا 

در  يفرد يه رستگارککند تأکید  از حد یشه بکآن يبه جا یسالک: »یرسالت اجتماع«. 5
مـدنظر قـرار دهـد. بـه عبـارت       یادن ینرا در ا یسیرسالت ع یدمدنظر است، با یگرجهان د

 یـات و ح یآدمـ  یمـان ا یناف بـ کشـ «جـدا باشـد.    ینید یاتاز حید نبا یکمسائل خایگر، د
  52.»باشد یعصر حاضر ما م يخطاها رینت از جمله بزرگوي  روزمره

جهـان   یـن در ا یسـا لکه کـ نند ک یاعالم م انکیدوم وات يها در شورا اسقف یبترت بدین
 متعهـد بداننـد.   یمسـائل اجتمـاع  خود را نسبت بـه  ید اب یمانرسالت بوده و افراد با ا يدارا
 ییـرات و تغ یادر مقابل دن یسالکه ککند  میاعالم  انکیدوم وات يشورا 53»یدو ام يشاد« سند



   ۱۵۱ يريگ لكشعوامل  ها و يشهرين؛ الت ايكيبخش آمر االهيات آزادي

تواند ساختار  یه مکاست  یفیوظا يدارابلکه ، بماند یطرف باق یتواند ب ینم، صورت گرفته
  بخشد. یمکتحاالهی  را بنا بر قانون يجامعه بشر

را نـام بـرد.    یسالکدر  روحانیون یرغ یگاهجا ییرتوان تغ یم، شورا ینا یگرمهم د یجنتا از
تعهـدات   در انجام یسالک یروحان یرغگزاران  خدمت بار بر نقش عمده یناول يشورا برا ینا
گـزاران   خـدمت  یسـا لکشـورا،   ینا یلکاز زمان تش و،ر یناز ا؛ یدورزتأکید  یو اجتماع ینید
در . عـدالت دانسـت   يبرقرار يبرا یاجتماع يها یتمسئولدار  را عهده خویش یروحان یرغ

  54.انجامید ینالتامریکاي  يشورهاکدر  یهپا لیساهايکو رشد  یريگ لکامر به ش ینهم واقع
و رشـد اسـت بـه     یشـرفت پ ییر،در حال تغ يا جامعه، یسالک یته ماهکرد کتأکید  شورا

و قابل فهـم  روشنی شورا بر  یندر ا. ییربدون تغ ياست نه نهاد 55»زائر« یسايلکآنان،  یرتعب
سازند.  یرپذ انکرا ام يافراد عادترین  یت عامکتا مشار شدتأکید  یایشبودن مراسم نماز و ن

ه مستلزم کبود، بل ینیزبان الت يبه جای، بوم يها استفاده از زبان یازمندموضوع نه تنها ن ینا
شـورا بـر    ینایگر، د يد. از سوان آنها بوکعبادت و م يها لکنو نسبت به تنوع ش یرشیپذ

سـفارش  تاب مقـدس را بـه همـه    کتاب مقدس اصرار داشت و خواندن کآسان به  یدسترس
 یبـوم  هـاي  یژگیعبادت با و یدجد يها مراسمه کنتیجه تصمیمات شورا این شد  56رد.ک یم

در همه جا متداول شد و آموزش  یتاب مقدس به زبان بومکآمدند. خواندن و مطالعه  یدپد
 ایـن  57انجـام شـد.   يا منطقـه  یطو با در نظر گرفتن شرا ینیالت يها یوهفارغ از ش ها، یششک

هـا، در   اسقف يا منطقه يها نفرانسکرد. ک یجادا کیاتولک یسايلکرا در  یديشورا روند جد
صورت گرفت. از  يا مختلف منطقه يشوراها، آن بالمناطق مختلف جهان فعال شد و به دن

 يشـورا « یلکتشـ  ین،التـ امریکـاي   منطقـه  در انکیدوم وات يشورا راتیترین تأث جمله مهم
  59بود. 58»ینالتامریکاي  یاسقف

 یونهمه روحـان  يبرا» خلق خدا«دن اصطالح کر ، مطرحشورا ینا يدستاوردها یگرد از
گـزاران   خدمت و یسالک یونه روحانک يبه طور؛ بود یسالک یروحان یرغگزاران  خدمت یزو ن
شـدن مقامـات    کینزدب سب يبرابر ینبه عنوان خلق خدا برابر اعالم شدند. ا یروحان یرغ

  60.یدبخش يبه افراد عاد يا تازه یتو بازار شد و اهم وچهکبا مردم  یسالکرتبه  یعال
الت مـردم  کغـم و مشـ   ي،با شـاد  یساهالکه کشد ب سب، دوم يشورا یننو ردکیرو این

هـم  در یـروي را به عنـوان ن  یحنند و رسالت مسکفقر مردم تالش  يبرا یژهبه و، آوا شده هم
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 ينـه تنهـا راه را بـرا    ییهـا  یهتوصـ  ینچنـ . بشناسند یتبه رسم یطانیش يها ننده قدرتکش
و  یوناز روحـان بسـیاري  ه کـ بل، گشـود  ینالتـ امریکاي  بخش در ياالهیات آزاد يها یتفعال

نـار  که در کـ را بـر آن داشـت    یشانشکو  را به سمت فقرا سوق داد یحیمس روحانیون یرغ
  61آشنا شوند. کیالت مردم از نزدکنند و با مشک یفقرا زندگ رناکدر  ی،شبان یفوظا

  ينالتامريكاي  يشانشكاسقفان و  يا منطقه يها ييگردهما. ۴
در  62»یزدهملئو س«در زمان پاپ . م1889به سال  ینالتامریکاي  اسقفان ییگردهما نخستین

منطقـه حـق    سـقفان او برگـزار نشـده    يا جلسه ینچن ،از آن یشپ. گردد یمبرشهر رم ایتالیا 
 یـت ومـت فعال کتحـت نظـر ح   یسـت با یهمـه مـ  یرنـد؛  بگ كنداشتند با هم جلسات مشـتر 

 یافتنـد اجـازه   ینالتـ امریکاي  يها اسقف یی،گردهما ینسال پس از ا 60 بیش از ردند.ک یم
 اسقفان یواقع ییگردهما یناول. م1955در سال یب، ترت ینبدیند. هم آ ه خود مستقالً گردک

  63برگزار شد. یلبرز یودوژانیرودر ر ینالتامریکاي 
 و اسـقفان  دشـ  ینالتـ امریکـاي   یسـاهاي لکدر  یآغـازگر تحـول   ان،کـ یدوم وات يشورا 

را در منطقـه   انکـ یدوم وات يشـورا  یراته تـأث کـ بودنـد   ییصدد گردهمـا در ینالتامریکاي 
تحـت عنـوان    يا نامـه  در بخـش » و سـوم  یسـت جـان ب « امـا پـاپ  ؛ ننـد ک یـل و تحل یبررس

، در جهـان سـوم بـود    یشـرفت الت توسـعه و پ که در بـاب مشـ  ک 64،»یمردم يها یشرفتپ«
بـه  ان کـ یدوم وات يشـورا  یماتتصـم  یراتقاره را در خصـوص تـأث   یناسقفان ا ییگردهما

نگـران  شیشان منطقه کان از تبعات گردهمایی و تعامالت که واتیکچرا 65؛مصلحت ندانست
 ینظـام  هـاي  تـاتوري کیه عمـدتاً د کـ  مکحـا  هـاي  یمعموماً با رژ لیساهاي منطقهکزیرا ؛ بود

سـازمان   یهنشـر  یلهه بـه وسـ  کـ  یهماهنگ بودنـد. گزارشـ  ، رده بودندک یجادرا ا یکوحشتنا
 ینرا چنـ  اراگوئـه کین یسـاهاي لکمنتشـر شـد، وضـع    م. 1962در سـال   کیاتولک یساهايلک

  شورهاي منطقه بود:کدیگر لیساهاي ک. این وضعیت، بیانگر وضعیت مشابه ندک یم یفتوص
 یـت از جمع یمیه نک ینجاستته اکن. ندارند ينفوذ یباًتقر یی،روستا یساهايلکدر  شیشانک
 يدار ومـت جانـب  کو از حانـد   غافلاز مردم  یزن یشانشکهستند. اغلب  ییروستا، شورک
ـ  یناندورند. اه ب یاجتماع یتنند و از واقعک یم ـ  ياسـترو کار از کضمن انتقاد آش  ی،انقالب

  66آورند. یبرنم یبانگ وموزامنحط س یمهرگز راجع به رژ
آفرینـی اجتمـاعی و سیاسـی     لیساها و نقشکشیشان منطقه درصدد تغییر وضعیت ک بنابراین

ه کـ ردنـد  ک یزير یرا پ یجنبش یندر آرژانت یمترق هاي یششک. م1967سال  برآمدند. اواخر
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 یتقاره دست به فعال ینده و در سراسر اکرخود جلب  يرا به سو کیاتولک یصدها روحان
، جنبش ینوابسته به ا یون. روحاندشمعروف » جهان سوم یشانشک«جنبش به نام  ین. اندزد

و رهبران معنـوي  ان حامیو از  یلیاسقف اعظم برز ).م1909ـ1999( 67»اماراکهلدر «به قول 
آنـان نظـام   » ندارنـد.  ییه صـدا کـ باشـند   یسـان ک يصدا«خواهند  یم، بخش ياالهیات آزاد

وم کـ را مح) یو فرهنگـ  ياقتصاد یالیسمامپر( یعنی آنِ یجو نتا ،م را مردودکحا يدار یهسرما
یمـی  در تظـاهرات عظ . م1968 یل در سالبرز یروحان يها و راهبه ها یششکند. حتی نک یم
معتقـد بودنـد    ناز آنـا  ی. برخردندکت کشده بود، شرپا  بر شورکی این نظام تاتورکید یهه بر علک
پـا   بـر  یالیسـتی سوس یمـی رژ یسـتی نـد، با کما را حـل   لئموجود نتواند مسا یاسیسنظام اگر «ه ک

بـه   یتوضـع  ... ارگوئـه و کی، پـرو، السـالوادور، نی  لیماننـد شـ  ، منطقه یگرد يشورهاکدر  .»یمدار
 اسـقفان منطقـه   ییه گردهمـا کشد سبب  ردهاییکیرو ینچن هکینگونه بود. خالصه ا ینهم

  68نند.کاقدام  يا منطقه ییگردهما ینا ییبرپا رايب یشانشکاحساس شود و  يضرور

  ینمدل ییگردهما 4-1
. شـود  یبرگزار مـ  یا،لمبک یندر مدل. م1968در سال  ینالتامریکاي  یشانشکدوم  گردهمایی

همـین  از پس  ین،التامریکاي  منطقه یساهايلکدر وضع  ییرم تغیترین عال مهمیب، ترت ینبد
از  یـت ه بـه حما کـ گرفتند  یمنفرانس تصمک یننندگان در اک تکشود. شر ینفرانس ظاهر مک

 یسـاي لک. یزاننـد خود برانگ یاسیو س یاجتماع یفرا به وظا لیساکو  جامعه بپردازند يفقرا
 یـز ن» پـل ششـم   پاپ«ه خود کند ک ینفرانس، اعالم مک یندر ا ان، عالوه بر تعیین ناظرکیوات

زمان بـا   ند. همک یدنمنطقه د ینه قرار بود از اکبود  یپاپ ین. پل ششم، نخستیابد یحضور م
 یتیسـفر اظهـار نارضـا    یـن منطقه از اهاي  و رسانه یشانشک یطرح سفر پاپ به منطقه، برخ

و  تـاتور کید هـاي  ومـت کحبـا   انکـ یوات ییهمسـو  یارانه و حتک محافظه یاستو س نندک یم
  69یرد.گ یقرار م یدوبگر منطقه مورد انتقاد شدکسر

 یـد نفـرانس با ک: گفـت  یننفـرانس مـدل  ک یـه مراسـم افتتاح  یپاپ پل ششم در سخنران 
 ینات برجسته اکن از 70بشناسد. یتبه رسم، فقرا و گرسنگان هستند یه حامکرا  یحیانیمس

 یش رويهـم پـ  در حـوادث م  یـد با یسالک هکینا. متعهد است یسايلکنفرانس، طرح اصول ک
 يفقـرا از سـو   یحتـرج «رد کاین روی. هم به نفع فقرا و محرومان کند، آن یريگ جامعه موضع

التـین،  امریکـاي   بسیاري از مناطق شرایط ،بیانیهبخش دیگري از این در نامیده شد.  71»خدا
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سـاختارهاي   نبه نظر آنـا  یراشده دانستند؛ ز نهآن را خشونت نهادی وشد  یمعرف عادالنه غیر
کنند و بر تغییراتی گسترده، متهورانه،  ها را در منطقه پایمال می موجود، حقوق اساسی انسان

همچنـین بـه وسوسـه    ، اسـقفان  در بیانیه 72ند.ردکتأکید  و عمیقاً مبتکرانه در چنین شرایطی
بـه  اي جز توسـل   شد که البته در برخی موارد نادر، چارهتأکید  اشاره و» توسل به خشونت«

  73خشونت باقی نمانده است.
جنـوبی را ناشـی از سـتم و اسـتبداد     امریکـاي   بر تحلیلی که شرایط، همایی مدلینگرد

 يدانست و نیز بر نیاز به رهایی از این شرایط، صحه گذاشت. اسقفان بـا الهـام از شـورا    می
به نام خلـق خـدا    ياز تمام محرومان از هر طبقه و قشر یسالکه ک ردندکاعالم  انکیدوم وات

  74نند.کآشنا  یشند تا آنان را با حقوق خوک یرده و تالش مک یتحما
) و یـه پا یسـاهاي لک»(جوامـع مسـیحی پایـه   « یريگ لکش ین،مدل ییمهم گردهما یجنتا از

 یساهايلکدر  یتمردم در عضو یقبه تشو، نفرانسک یناست. در ا» الم خداک ینمبلغ یتهمک«
نفـر در   20الـی   10ع مسیحی پایـه هـم بـا تعـداد اعضـاي بـین       شد. جوامتأکید  یاربس یهپا

ه کـ ل گرفـت  کنشین شهرها و در روسـتاها بـا شـرکت دهقانـان محـروم شـ      هاي فقیر محله
له ئمسـ ، التینامریکاي  جا که درعهده کلیساي محل بوده است. از آنسرپرستی هر کانون بر 

، براي اکثریت فقیرنشـین ـ   برزیلبه ویژه در ـ   هایی کمبود کشیش مطرح است، چنین کانون
گسترش » بخش االهیات آزادي«ها  معنوي آنها شد و از درون این کانون يگویی نیازها پاسخ

 یاسـی س هـاي  بـه آمـوزش  هـا،   یششکنفرانس، بدون اجازه ک ینپیدا کرد. مبلغان با الهام از ا
 یبـودن برخـ   یسـت سکبـر مار  یم مبنـ کحـا  هـاي  یـم رژ ینـات پرداختند و بدون اعتنا به تلق

 کیـ و الحاد آنـان، بـه آنهـا نزد   ي نیکاراگوئه ها یستمانند ساندن، منطقه یانقالب يها نهضت
  75.ردندک یم يارکها هم با آن گروه تاتوريکید يها شدند و در مخالفت با نظام

. داننـد  یمـ » بخـش  ياالهیات آزاد« یقیرا نقطه شروع حق ییگردهما ینغالب محققان، ا
 ییگردهمـا  یـن اآنها  .دانست که رهایی اجتماعی ـ سیاسی را هدف اصلی خود می  یاالهیات

بـه  یـت،  ه در نهاکـ نند ک می یابیارز ینالتامریکاي  یسايلک یاتدر ح یانقالبسبب ایجاد را 
  76خواهد بود. ینالتامریکاي  یخانقالب در تار يمعنا

  پوئبال ییگردهما. 2ـ4
هـاي   ومـت کبا ح نمذهبی روحانیت و درگیري آنا هاي اجتماعی ـ  هم آمیختن فعالیتدر با

 ينظـام سـنتی کلیسـا     مـردم،  یتفقر و محروم ی،الت اجتماعکو پرداختن به مش ياستبداد
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نفرانس مدلین، کعالوه بر د. شسابقه در کلیسا  هاي بی منطقه نگران وضع موجود و آشفتگی
 کمکزیـ  وسـیتی کیزکدر م 77کنگرة اول متألهان و اسقفان منطقه دیگري مانند هاي نفرانسک

 78»التـین امریکاي  ایمان مسیحی و دگرگونی اجتماعی در«کنگره . م1975در آگوست سال 
داران  بخـش و طـرف   لهان آزاديأمت نرسمی بیوگوهاي  گفت اسپانیا،م. 1972سال  ئیهدر ژو

 و آغازم. 1975در سال  79هاي آزادسازي زنان و مانند آن و حرکتامریکا  آزادسازي سیاهان
 یـري گ لکه در شـ کـ برگـزار شـد   و... هـم  م. 1976در سال  80وحدت کلیساهاي جهان سوم

 يو تالش برا يدار یهمنطقه در مبارزه با سرما ینا یانقالب یشانشک یهتعامالت و وحدت رو
 یحـ تـرج   یـد جد یـنش به ب یشار هر گونه گراک ون محافظهنیروحا 81ثر بودند.ؤمفقرا  ییرها

 یـون گردانـدن از انقالب  يمـردم را بـه رو  . ردنـد ک یوم مکـ را مح  بخش يفقرا و االهیات آزاد
بـاال   یکار و انقالب اختالف بین روحانیت محافظهم. 1970طی دهه ، خواندند. در نتیجه یفرام

روحانیت مسیحی آماده تشکیل کنفرانس دیگري شـد.  م. 1977سال  درکه  به طوري؛ گرفت
مکزیـک  » پـوئبال «کـه در شـهر   ، تا در این کنفـرانس کوشیدند کار بسیار  هاي محافظه اسقف

ژان  پـاپ کنند. خنثا ی، آثار و نتایج کنفرانس مدلین را انقالببا حذف روحانیت ، برگزار شد
ي خـود خـط مشـی    هـا  یبراي افتتاح کنفرانس، به مکزیک سفر کرد و در سـخنران ، پل دوم

دردي  حقـوق فقـرا و هـم   ف تفسیر کرد. در یک خطبـه از  لهاي مخت کنفرانس را به صورت
دیگر، کلیسا را از درگیـري در امـور سیاسـی     ییکرد و در جا یکلیسا با محرومان صحبت م

ها، تعهدات کلیسا را به انجام مطلق امـور عبـادي    از خطبه یگردر بعضی د. داشت یبرحذر م
  82کرد. حذر داشته و به صلح دعوت می کرد و از خشونت بر یخالصه م
امـا  ؛ اساس مصالح کلیسا بـود بیشتر بر ،در مقایسه با کنفرانس مدلین این کنفرانس نتایج

و هـوادار   یو مترقـ  یانقالب یونه توسط روحانک ییالتین، در فضاامریکاي  پاپ و روحانیان
، تعهدات اجتماعی کلیسا به فقرا و عدالت اجتمـاعی  ندده بودرک یجادا بخش ياالهیات آزاد

 یاجتماع یطشرا یبه بررسشیشان انقالبی کاران، ک فظهرغم خواست محابه  را مطرح کردند.
در نظـرات و تعـامالت گذشـته بـا مـردم و       نظـر  یدو ابعاد تجد ینالتامریکاي  يو اقتصاد

و  بخـش  ياالهیـات آزاد  ينظـر  یمبـان  یـت تقوسـبب  ایـن امـر   و  ندمان منطقه پرداختکحا
  .شدمنطقه  یشانشکاسقفان و  ییگرا هم

و پـوئبال، مطالعـات    یننفرانس اسـقفان در مـدل  کدوم و  انکیوات يشورا یلکاز تش پس
از  یشـان شک یـدهاي بازد ینـه در زم یحتـ . متحـول شـد   یجبـه تـدر   ینالتامریکاي  در ینید
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ین، التامریکاي  اسقفان منطقه آمد.پدید  ییراتیمان منطقه تغکروستاها و تعامل با مردم و حا
و پرداختن به معضالت و  یدجد يها در عرصه پردازي یهحضور و نظر یافتنضمن شهامت 
 »یـه جوامع پا«یري گ لکه شک .دندکراقدام  هاشورا ینردن مباحث اک یبوم يمسائل روز، برا

» خـدا  يفقـرا از سـو   یحتـرج «طرح نظریـه   و» خلق خدا«اصطالح تحقق )، یهپا یساهايلک(
   83.آنهاست یجترین نتا مهم

  يستمقرن ب ۷۰تا  ۵۰ هاي التين دههامريكاي  شرايط خاص سياسي اجتماعي. ۵
امـا اکثریـت   ؛ شـود  اي است که از جهت منابع طبیعی غنی قلمداد مـی  آمریکاي جنوبی قاره

کنند. بسیاري از کشورهاي این قاره، توسط گروهـی   ساکنان آن در فقر و فالکت زندگی می
جامعـه خـود در   شوند که به قیمت محرومیت اکثریت اعضـاي   از نخبگان ثروتمند اداره می

ایـن تحلیـل در مـورد    ، قـرن بیسـتم   60و  50هـاي   انـد. در دهـه   صدر حکومت باقی مانده
پـس بایـد    ،نیافته هستند مطرح شد که چون این کشورها توسعهجنوبی امریکاي  کشورهاي

شـده در   هاي انجـام  هایی در جهت توسعه و پیشرفت این کشورها انجام گیرد. اما اقدام اقدام
. هاي محروم این کشـورها تـأثیري بـر جـاي نگذاشـت      بر وضعیت اکثریت تودهاین مورد، 

، یعنـی از یـک سـو   ؛ مسـئله اصـلی در سـاختار ناعادالنـه روابـط بـود       براساس این تحلیل، 
روابطـی  ، نیـز  یک از کشـورها حـاکم بـود و از سـوي دیگـر     هاي استبدادي در هر حکومت
  84گر وجود داشت. داري سلطه یهفته یا سرمایا و کشورهاي توسعهبین کل این قاره  ناعادالنه

  :ندک یم یفتوص گونه ینرا ا ینالتامریکاي  اوضاعم. 1970آلمان در سال  یگلاشپ مجله
 يبرا ینالتامریکاي  جهان است. متوسط عمر در یقدرت انقالب ینتر قاره بالقوه بزرگ این

نه ، لبه در هندوراسکباشد. از هر ده  یسال م 49زنان حدود  يسال و برا 43مردان حدود 
هشت خانـه فاقـد   ، باشد. از هر ده خانه در پاراگوئه یپوش م فک ینتر کوچکلبه بدون ک

ـ ک آب لوله يدارا یلیمنازل ش یهلکدرصد  5/4ن است. تنها ینام و قابل اطمکسقف مح  یش
 مردم یلیونم 140از  یلیونم 40برق است.  يمردم دارا يها خانه یهلکدرصد  2/4فقط ، بوده

ـ  کقادر به  ینه در سنکین، التامریکاي   16هسـتند. فقـط    یار قرار دارند، فاقد شـغل دائم
 یـز اغلب ن، دارد يارکه ک یسکمدرسه دارند...  یالتتحص ینالتامریکاي  یتجمع رصدد

به  ،قاره شبه ینا راسرهنوز رواج دارد... در س یفروش شود. برده یدر اثر آن به برده مبدل م
 كمـار  ی،ار انسانک یطشرا یا یشتردستمزد ب ی،اجتماع یشرفتپ ینهدر زم یوششکهر گونه 

 يجمهـور  24از  يجمهـور هشت  در ...چسبانند یشور مک یتامن یهاقدام عل یا یستیمونک
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 یرغ تاتورهايکید ،يجمهورپنج در . نندک یومت مکح ینظام تاتورهايکیدین، التامریکاي 
  85. ... شندکها را به دوش ب بار خرج ارتش ید. مردم بانظامی

گسـترده   سـوادي  یمنطقه، ب يشورهاکاز  یاريل بسکترین مش مهم یت،و ترب یمتعل ینهزم در
برنامـه مبـارزه    ین،التـ امریکاي  تاتوريکیو د انقالبی یرغ يها ومتکتوده مردم است. در ح

ا، بـا  کـ یمتحـده آمر  از سوي دیگر، ایـاالت  درخور نداشته است. یتیهرگز اهم سوادي یبا ب
را منـاطق   یو جنـوب  يزکـ مرامریکـاي   رده اسـت کـ بارهـا اعـالم   تـرین مونروئـه،   کاعالم د
ه در نحـوه  کـ  ییـري هرگونه تغ یبترت ینند. بدک یم یخود تلق یمل یتامن يبرا یکیاستراتژ
 يدار یهفع سـرما ه منـا کـ باشـد   يا به گونـه  یدبا یرد،گ یمنطقه صورت م ینا يشورهاکاداره 

 یالتکاز جملـه مسـائل و مشـ   ، مـواد مخـدر   یاییباند ماف نفوذ 86ند.کت متحد را حفظ یاالا
 يو اروپـا امریکـا   يه همواره از سوکیایی، ماف يه در سراسر قاره وجود دارد. باندهاکاست 

  87شوند. یم یتحما یغرب
گونـه توصـیف    ایـن توان بـه   یرا م ینالتامریکاي  يشورهاکغالب در  یمايسرو  از این

انـات  کفقـدان ام  ی،اجتمـاع  یالتنبود تسه یی،مبود مواد غذاکناعادالنه درآمد،  یعرد: توزک
  88مردم. یتثرکا یینپا یدست و سطح زندگ طبقات تنگ ،نوجوانان يبرا یآموزش
ه استثمار نـه تنهـا   کاست  ینابرزیلی، اسقف اعظم  ،اماراکمعروف هلدر  سخناناز  یکی

در  يشـورها ک هکـ ینا. شـود  یاعمال مـ  یزه از خارج نکبلیرد، گ یسرچشمه مشور کاز داخل 
شـدن   متعهـد  شـوند.  یاستثمار مـ  صنعتی يشورهاک يتجار یاستس یلهبه وس، حال توسعه

ه کـ نـد  ا آگـاه  یخود بـه خـوب   یشانشکدر جهان سوم به بار آورد. البته  یاديثمرات زیسا، لک
 یلکها را به  دولت ،نداده انجام يارهاک یخال يتواند جا یصورت نم یچآنان به ه يها تالش

 يهـا  بهره يگو پاسختواند  ینم یسالکاز جانب  یتیلئونوع تعهد و قبول مس یچه یراز ؛ندکپر 
 یصـنعت  يها ه دولتکباشد  یسخت یواردات هاي یتو محدود یهمواد اول يبها ارزانیگزاف، 

  89اند. ردهک یلبر جهان سوم تحم
 هـاي  گرفتـه و برخـی از اندیشـه    ییاز شوراي دوم واتیکان تأثیرهابخش،  ياالهیات آزاد

اما اساساً ؛ غرب چون مولتمان، متز و بونهوفر را نیز به عاریت گرفته استلمان مسیحی کمت
 ه رهبـرانش آن را بیـان  کـ امـري  ؛ التین نشـأت گرفتـه  امریکاي  االهیاتی است که از شرایط

  .ندنک می
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  ماركسيسم. ۶
ه در دوره مـدرن در اروپـا سـر    کـ اسـت   ییها ینیب ترین جهان از مهم یکی یدشا سیسمکمار

، یـدئولوژي ا کیـ به عنوان  یسمسکت. مارگذاش یحیبر االهیات مس یاريبس یربرآورده و تأث
امریکـاي   بخـش در  آزاديبـر االهیـات    یـژه به ویستم دوم قرن ب یمهن یاالهیات يها در بحث

 م.1960در دهـه  » مولتمـان  یـورگن «ه کـ مانند آنچه ـ  »یدام هاي االهیات«از  یو بعض ینالت
بـه   ین،التـ امریکـاي   بخـش  يآزاد االهیـات گذاشـت.   يبـر جـا   یفراوان یرتأث ـ  ردکمطرح 

االهیـات   یـن گرچه ا. نمود يو بدان توجه جد یستنگر یزآم ینتحس یستیسکمار هاي ینشب
  90دانست. »یستیسکمار« یلمه، جنبشک یواقع يتوان به معنا یرا نم

 یمعرفـ  »یحیمسـ  یسسـ کپرا« يبـرا  یکمکرا به منزله  یسمسکمار بخش، يآزاد هیاتاال
از . انـد  ردهکاستفاده  یستیسکمار یاجتماع هاي یلاز تحل، غالب متألهان آن رو از این؛ ندک یم
 يبـرا  يا و هم بـه منزلـه برنامـه    91»یاجتماع یلتحل يبرا يابراز«هم به منزله ، سکر مارکتف
 جامعـه  ینونک یتدر باب ماه هایی ینشسب بکبه نظر آنان،  یراز؛ اجتماع سود جستند ییرتغ

یی، از سـو . سـازد  یمـ  یسـر بار فقـرا را م  اصالح اوضاع اسف يها یوهش یزو ن ینالتامریکاي 
و  یـد چتـوان بر  یناعادالنه موجود را م یه به واسطه آن نظام اجتماعکدهد  یارائه م يا برنامه
  92آورد. یدعادالنه پد يا جامعه

االهیـات   یريپـذ یرثأدربـاره شـائبه ت   ،االهیـات  یـن از رهبران برجسته ا 93،لئوناردو بوف
  :یدگو یم یسمسکبخش از مار يآزاد

بنامنـد.   یسـم سکمار یبخش را نوع يه االهیات آزادکمدعا وجود داشته است  ینهمواره ا
ـ از تف ییهـا  البته در بخش  یقحقـا  يهـا  ینـه زم پـس  یبخـش، نـوع   يرات االهیـات آزاد ک

 ،االهیـات  یـن بـودن ا  ياسـتعمار  و ضـد  یامگکمانند ضد خود؛ وجود دارد یستیسکمار
و  يدار یهدر برابر اقتصاد آزاد جوامع سـرما  یستادگیفقرا، ا یححق انتخاب و ترج یتاولو

 ضـد  يالحاد یدئولوژيا کی یسمسکاوصاف، مار ینآنها. با همه ا يمخالفت با ظلم و تعد
ان کام ینای لکبه طور  .  ...سب اهدافش استک يبرا مله خواهان شدت عکاست  یحیمس

 ماا. در موضوعات باشد ییها بخش شباهت يو االهیات آزاد یسمسکمار ینه بکوجود دارد 
  94داد. یلدو را به هم تقل ینشود ا یه نمکدارند  یاساس يها با هم فرق یشناس یاز نظر هست

االهیـات   یريگ لکمرحله اول از مراحل ش ،االهیات ینرهبران ا یگراز د 95،»یلهگال سگوندو«
ه کـ  چـرا ؛ ندک یم یانب یسمسکثر از مارأ) را متم.1970 یلتا اوا 1960(آغاز دهه  بخش يآزاد

و  یاجتمـاع  ي،اقتصاد ییراتتوانست تغ یم یستیسکعناصر مار ،االهیات یندر نزد رهبران ا



   ۱۵۹ يريگ لكشعوامل  ها و يشهرين؛ الت ايكيبخش آمر االهيات آزادي

مسـئله   م.1980تا اواسط دهـه   1970 يها در سال اما در مرحله دوم؛ به وجود آورد یاسیس
داد و نگـرش   یلکبخش را تشـ  يآزاد یونهترین محور مبارزات اال حقوق بشر از جمله مهم

، دوران یـن ه در اکـ چرا؛ ردکـ توجه خـود را بـه حقـوق بشـر معطـوف       یاسیس ي ـ اقتصاد
 يبـرا  ديجدیـ مرحلـه  م. 1980سال در اواسط  در حال سقوط بود و در مرحله یسمسکمار

مختلـف منطقـه    يشورهاک تاتورکیو د ینظام يها یمه رژک يبه طور؛ االهیات آغاز شد ینا
االهیـات وارد مرحلـه    ینم شد و رهبران اکدر منطقه حا ینسب یراسکو دمو شدند یفتضع
ه حقـوق بشـر را هـم    کـ  یتحقق عدالت شدند؛ عدالت يبرا مداران یاستبا س یشترب يارکهم

    96داشته باشد.دربر
اتـب االهیـات   کبا اقتبـاس از م ین، التامریکاي  یانقالب یشانشکمتألهان و یب، ترت بدین

ه کـ منطقه به وجود آوردند  یطتب خاص خود را متأثر از شراکم یسم،سکاروپا و مار یاسیس
» به نفع فقـرا «تاب مقدس را ک یی،اروپا کیالسکو  ینسبت به االهیات سنت یاديبن ییريبا تغ
  97نند.ک یم یرتفس

 هاي تربيتي و اجتماعي پائولو فريره آثار و انديشه. ۷
بـه   یـر فق يا در خـانواده  ـ یلبرز یشرق در شمالـ  یفدر رسم.) 1921ـ1997( یرهپائولو فر

 م.1959سال در  یتو ترب یمتعل ۀفلسف ینهدر زم يا خود را با نگارش رساله ترايکد آمد. یادن
د. در دوران شتبعید  ظامی دستگیر و به شیلیتاتوري نکتوسط دی م.1964رد. در سال کاخذ 

هـاي   و در برنامـه  ردکـ هـاي جغرافیـایی قابـل تـوجهی آغـاز       ار را در محدودهک ويتبعید، 
 ،»ي بیسـائو  گینـه «، »یـپ ورد ک« ،»کموزامبیـ « ،»آنگوال«  ،»شیلی«سوادآموزي در و آموزشی 

 یارا در اسپان یدگاند ستم یتو ترب یمتعل تاب ک م.1968سال  . درشد... وارد  و» اراگوئهکنی«
 تـاب، ک ایـن  نـد. کمنتشـر   ـ یلبرز ـشورش  کنتوانست آن را در  یول. ردکچاپ  یسو انگل

استعمارشـده   يشـورها کدر هاي فقیـر   و آموزش توده ياو درباره سوادآموز یاتنظر يحاو
در آمـوزش  ، یفرهنگـ  يسازیارشوه، آموزش شناخت انتقاديي، آثار مهم ودیگر است. از 

  98است. یسائوب ینهبه گ ییها آموزش در عمل، نامهو  یشرفتپ جریان
التـین و  امریکـاي   شـورهاي کهاي فراوانـی در   ، تالشسوادآموزيفریره براي گسترش 

و سـاالن   آمـوزش بـزرگ   بـراي هـاي اجتمـاعی    بـا جنـبش   رد. ويکشورهاي جهان کر گید
در درون  و فقـرا  تـوده مـردم  فرهنـگ  ارتقـاي   ياره بکهایی  ویژه جنبشه بـ فقیر  هاي  توده
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ه بعـدها بـه جنـبش    کـ هـایی   تکهمراه شد. حرـ    ردندکفعالیت  منطقه کاتولیکلیساهاي ک
  .بخش معروف شد االهیات آزادي

ه هـر  کـ ن، بلکـ مم اري است غیـر کطرف بودن در امر آموزش  نه تنها بی در نظر فریره،
 ،آموزشـی هاي  ها و ممارست مشی ام خطه تمککند تأکید  تهکنبر این  شخص مجبور است

هـا و   و ممارسات هم قادرند محرومیت ها اند. این سیاست داراي دالالت و مفاهیم اجتماعی
قادرنـد بـه مـا در بنـاي شـرایطی در جهـت       ، سکو هم بـرع  سازندها را جاودانه  عدالتی بی

  دگرسازي و تحول اجتماعی یاري رسانند.
هـا و   دربـاره انـواع سـلطه    یدبا ینونک یدهد سلطه و ستممردم تحت ه کفریره معتقد بود 

نـد، آگـاه   کاسـتفاده   سـوء  یشـان آن از سـواد ا  یلهن است به وسـ کممه گروه مسلط ک ییترفندها
. این باور براي او، ترد سیاسی اسکعمل کی ه آموزش هموارهک داشت  عقیده رو از این؛ شوند
 .التین قرار گرفتامریکاي  شیشان انقالبیکو این نظریه مورد استفاده  شعار نبود کتنها ی

 ان،کـ یدوم وات يبنـا بـه شـورا   ، منطقـه  یشـان شکه کـ نظرات فریره در زمانی مطرح شد 
و تغییر وضعیت موجود آغاز آنها  یاییو مذهب و پو یسالک یگاهجا یتتقو يرا برا یاقدامات

 يرا بـرا  یآموزشـ  يهـا  آن زمـان، دوره برنامـه   ياز اروپـا  الگـوبرداري آنـان بـه   رده بود. ک
تـالش  و  ار گرفتنـد کـ ردن اهـداف بـه   کـ  یادهپبراي  یروحان یرو آموزش افراد غ ییراهنما
مختلـف   يارتبـاط بـا قشـرها    یجـاد و ا یسـایی لکستن سلسله مراتب کدرهم ش يبرا زیادي
 ،یـره فر يها آثار و نوشته در این میان، .ردندکرا آغاز ـ جوانان و محرومان   یژهبه و ـ  جامعه

 یشناسـ  جامعـه  يهـا  بخش از نظـرات و بحـث   يرهبران االهیات آزادیافت.  يا نقش عمده
ز بـین  کـ ر برجسـته و عضـو مر  کـ متف 99).م1926ــ 2002( یتی او و همچنین ایوان ایلـیچ ترب

در اسـناد و  ه کـ جـایی  تـا   100ردنـد کاسـتقبال   یاربس ،کزیکاي مکورناواکفرهنگی اسناد در 
یـره،  پائولو فر یآموزش هاي کینکاساس تبه مردم بر یی، آموزش رهایننفرانس مدلک كمدار

قـرار   ارکـ  يمبنـا  تـین الامریکـاي   یـدي تقل يهـا  را برخالف روش يسازیارشوه روش هک
گیـري   لکهاي فریره در ش ه اندیشهکتوان گفت  بنابراین می قرار گرفت.تأکید  مورد، دهد یم

  بخش موثر واقع شد. و گسترش االهیات آزادي

  بخش االهيات آزاديوضعيت فعلي 
و حمایـت   منطقه هاي انقالب اي در برجسته م. نقش1980و  1970هاي  در دهه االهیات این

 توجـه سـبب  هـم   داشت. پس از پیروزي انقالب اسالمی ایـران  التینامریکاي  از انقالبیون
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این نهضـت، پـس از طـی     .شد ادیان خواهی عدالت هاي آموزه و دین مردم منطقه بهدوباره 
مونیسـتی شـوروي و   کم. ـ بـه علـت سـقوط نظـام      1990اي ـ دهـه    دهه کان فترت یدور

هـاي برخاسـته از مـردم بـه لیبرالیسـم       ست انقالبیون در منطقه و گرایش شـدید دولـت  کش
 داري، با رویـش مـوج جدیـد بیـداري سیاسـی و انتقـادي و ضـد        ایی و نظام سرمایهکآمری
ار آمـدن رؤسـاي جمهـوري چـون هوگـو      کـ شورهاي منطقه، از جمله روي کایی در کآمری

 )االهیـات این  شیشکآ و اخیراً فرناندو لوگو( ورهکچاوز، دانیل اورتگا، ایوه مورالس، رافائل 
وادور و پاراگوئـه دوبـاره فعـال و احیـا شـده      کاراگوئه، بولیوي، اکشورهاي ونزوئال، نیکدر 

 یلوا،لـوال داسـ   یناسـیو ا یزلـوئ است. برخی رهبران ایـن االهیـات، ماننـد لئونـاردو بـوف از      
ردنـد.  ک مـی  هاي اخیـر حمایـت   مردمی و محبوب (سابق) برزیل، در طی سال جمهور یسرئ

 امور اسبق اراگوئه و وزیرکدر نی االهیات این مشهور و برجسته رهبران از وتو،کدس میگوئل
 را بر عهده داشت ملل سازمان عمومی مجمع شور، در دو سال گذشته، دبیريکاین  خارجه

ا، کـ هـاي اسـتعماري آمری   داري، سیاسـت  و در این جایگاه، انتقادات فراوانی به نظام سرمایه
آمیز و تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی و  ومیت اقدامات خشونتکها و مح مظلومیت فلسطینی

  رد.  کاي ایران اتخاذ  حمایت از حق دستیابی به انرژي هسته
میان اندیشمندان و متکلمان مسـلمان و  ي وگو گفت هاي همکاري و راهبه نظر نگارنده، 

االهیـات بـا اسـالم،    ایـن  در نـزد   نزدیکی سیماي مسـیح  متألهان این نهضت بسیار است.
بـا نظریـات رایـج کلیسـاي     ، االهیـات ایـن  عدالت اجتماعی، رابطه دین و سیاست در نظـر  

قـر و عـدالت   هـاي ف  مسیحی و نزدیکی دیدگاه این االهیات به دیدگاه اسالم، مقایسه ریشـه 
االهیـات و اسـالم،   ایـن  کنی استبداد و استکبار و رفع وابستگی ملل در نظر  اجتماعی، ریشه

 التـین، مقایسـه سیاسـت ایـاالت متحـده     امریکاي  هاي نقش دین درانقالب ایران و انقالب
از جملـه موضـوعات مهمـی    و... االهیات و اسالم سیاسی معاصـر   ایندر خصوص امریکا 
  .ردکمطرح  آنهاران کوان در تعامل با متفت ه میکهستند 

 التـین امریکاي  در مذاهب آینده مورد االهیات در این برجسته شخصیت بوف، لئوناردو
 در كمشـتر  مفاهیم یافتن و اسالم با ارتباط برقراري، حاضر حال در امر ترین گوید: مهم می

در  االهیـات  ایـن  مشـهور  و برجسـته  رهبران وتو، ازکدس میگوئل. است مسیحیت و اسالم
  .است شده ایران در حضور و مسلمان اندیشمندان با تعامل خواستارنیز،  اراگوئهکنی
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 تالشـی  نونکتـا  تعامل، و ارتباط براي االهیاتی نهضت این رهبران مندي عالقه وجود با
 ولـی بـه نظـر نگارنـده،    ؛ اسـت  نگرفته صورت نهضت این با تعامل و ارتباط برقراري براي
 مسـلمان  اندیشـمندان  بـا  االهیـات  ایـن  ارتبـاط  بـه  زیادي حد تا االهیاتی نهضت این آینده

  .داردهمبستگی 

  گيري نتيجه
که کلیسا باید مشروعیت خود را با رهایی دادن فقـرا   این استبخش  االهیات آزادي ردکروی

رد کـ عملاز د اقـ تن. اکتاب مقدس باید از منظر فقرا خوانده شود و تجربه گردد. از فقر بگیرد
توجیـه مبـارزه و    یـد، ، وابسـتگی، اسـتعمار جد  انکـ لیساها و واتیکاري ک و محافظه استثمار

ــلکــارگر در  حمایــت از طبقــات ردهــاي ایــن االهیــات و کرویدر  ...داري و ســرمایه مقاب
 االهیـات بـه  وجود آمدن این تصور شده کـه ایـن   ه بباعث آن، متأسفانه  رهبرانهاي  نوشته

گیري ایـن   لکهاي ش اما با بیان ریشه. روي آنهاست و دنباله یسمثیر مارکسأت طور کلی تحت
 ینـی دربـاره خاسـتگاه ضـد د   برجسـته آن  رهبـران   یبرخـ  یـري گ موضعاالهیات، همچنین 

. از سـوي  سـت نی »یسـتی سکمار«صـرفاً   یجنبشـ ، االهیـات  ینه اکد هد میم نشان یسسکمار
 یسـتی، سکمارهـاي   و استفاده برخی از رهبران آنها از برخـی تحلیـل   آمیز دیگر، نگاه تحسین
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  یافتند. د داشت، قطعاً بدان گرایش و تمایل میمانند اسالم ـ براي آنها در منطقه وجو
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