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 چکیده

برابری زن و مرد در امور دینی،  ی قرن بیستم که خواستارهااتیالهبخش یکی از رهایی اتیاله

 نیالتی آمریکاخصوص کشورهای ع، بهاجتماعی و تحقق مساوات و عدالت اجتماعی در جوام

نظر خود قائل به جنسیت و تبعیض بین زن و مرد  هستند. این الهیات برای رسیدن به اهداف مورد

داند. نوشتار حاضر جستاری است در های مختلف دوشادوش مردان مینیست و زنان را در عرصه

تماعی ـ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی های مختلف اجبیان نقش، جایگاه و تأثیرگذاری زنان در عرصه

بخش در گیری الهیات رهاییهای خود. ابتدا به شکلو دینی این الهیات برای رسیدن به آرمان

کنیم. بحث مهم دیگری که به آن های این الهیات را بیان میآمریکای التین اشاره وسپس ویژگی

در این زمینه به دفاع از شخصیت و  بخش است کهشود جایگاه، زنان در الهیات رهاییپرداخته می

بخش حقوق زنان در این الهیات پرداخته و درنهایت به نقش دینی کلیسایی زنان در الهیات رهایی

 شود.اشاره می
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 مقدمه

. منشأ است 8بخشبخش یا الهیات رهاییآزادیی جدید در قرن حاضر نهضت هادهیپداز 

ی اقتصادی و فرهنگی بود که در آمریکای التین به وجود آمد. الهیات هاچالشاین جنبش 

افراد ساکن  2.در کشورهای آمریکای التین هاچالشبخش واکنشی است در برابر آن رهایی

داشتند و از سوی دیگر  سروکاربا حُکام و عُمّال استثمارگر و ظالم  سوکدر این جوامع از ی

ی صبر و بردباری از دیدگاه دین در برابر هاآموزه هاآنی وابسته به هاو اسقفکشیشان 

ی هاملتی وارده بر مردم و هاستم، فشارها و جیتدربه. کردندیممشکالت را ترویج 

وامل باعث ستیزی شد. این عی انقالبی و ستمهاجنبشآوردن  به وجود، باعث استعمارتحت

پیدایش زمینه قرائت جدیدی از مسیحیت و متون مقدس شد که امروزه به الهیات 

 بخش شهرت دارد.رهایی

ه چه منظور با مسئله زن و حقوق ب وچگونه  بخشییرهامسئله این است که الهیات 

 از ظلم و ستم بود. هاانسانرهانیدن  بخشییرهازن ارتباط برقرار کرد؟ هدف اصلی الهیات 

ظلم غنی بر  .8فالسفه این نهضت در تحلیل مسئله ظلم و انواع آن به سه ظلم اشاره کردند: 

فکری در سطح  لحاظ ازظلم والدین به کودکان یا افرادی که  .9ظلم مرد به زن  .2فقیر 

و  شودمیباز  بخشییرهابه مباحث الهیات « زن»بندی پای با این تقسیم کودکان قرار دارند.

نظر نریک داسل، یکی از فیلسوفان این  . ازدیآیمفاع از حقوق زن به میان سخن از د

یا سلطه مرد بر زن در حیات کلیسا نقش داشته  9«ماچو»نهضت در آمریکای التین، فرهنگ 

چه این آن 4.ی گذارده استجابهآثار خود را  بخشییرهااست و حتی در نهضت الهیات 

که  است« بخشییرهاجایگاه و نقش زن در الهیات » گفتار در صدد بیان آن است، بررسی

 با گذر از این مقدمه و توجه به مسائل بعدی، این مسئله روشن خواهد شد. 

                                                                 
1. Liberation theology 

قاره آمریکا بیش از  نقطه نیتریجنوب. علت نامیده شدن به آمریکای التین این است که از شمال مکزیک تا 2

و ن پرتغالی زبا که جاآن از .ارد که از میان این کشورها برزیل دارای زبان اسپانیایی هستندوجود د کشور 99

 .نامندیمی التین کایرا آمرکشورها  نیا ،شوندیمی زبان التین محسوب هاشاخهیی از ایاسپان

3. Machismo 

، تهران، مرکز مریکای التینتنهایی؛ سیری در اعتقادات مذهبی مردم آ صدسالپایان مصطفوی کاشانی، لیال،  .4

 ش.8914، المللنیبمطالعات و تحقیقات 
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 بخشگیری الهیات رهاییشکل

که سرشار از منابع طبیعی هستند، اما بیشتر ساکنان کشورهای آمریکای التین با وجود این

. بسیاری از کشورهای این قاره توسط گروهی از کننددر فقر و فالکت زندگی می هاآن

شوند که به قیمت محرومیت بیشتر اعضای جامعه در صدر نخبگان ثروتمند اداره می

قرن بیستم این تحلیل در مورد کشورهای  09و  09های اند. در دههحکومت باقی مانده

ر جهت توسعه و یافته نیستند و باید دآمریکای التین مطرح شد که این کشورها توسعه

حاکم بر این  ناعادالنهاصلی ساختار  مسئله 8؛هایی انجام گیردپیشرفت این کشورها اقدام

های استبدادی در این کشورها حاکم بودند و از سوی ، حکومتسوککشورها بود؛ از ی

گر داری سلطهیافته یا سرمایهدیگر، روابطی ناعادالنه بین کل این قاره و کشورهای توسعه

جود داشت. بر اساس این تحلیل کشورهای آمریکای جنوبی، نه به توسعه بلکه به رهایی و

بخش از درون کلیسای کاتولیک رومی و از دل بر همین اساس، الهیات رهایی 2نیاز داشتند

زجرکشیده آمریکای التین سربرآورد و پس از آن، در شورای دوم واتیکان ادامه  مردم فقیر و

ر دو اصل عدالت و عشق به فقیران تأکید شد. رهبران این الهیات نیز این در شورا ب 9؛یافت

 ی خود قرار دادند.اتیالههای دو اصل را سرلوحه فعالیت

در شهر مدلین کلمبیا  8301در دومین شورای اسقفان آمریکای جنوبی که در سال 

 از و اهد گرفتدستان و فقرا را خواعالم شد کلیسا در آینده، جانب تهی 4گردید،تشکیل 

خشونت که »بر اجتناب از خشونت تأکید شد؛ زیرا  کند. و نیزها دفاع میحقوق انسان

های شود و مصیبتعدالتی میهای دینی و اخالقی است باعث ظهور بیبرخالف آموزه

                                                                 
1. Batston, David & Mendieta, Eduardo   & Lorentzen, Lois Ann  & Hopkins, 

Dwight N., “Liberation Theologies, Postmodernity and the Americas”, 

Routledge, London & New York, 1997, p.255. 

علی صفریان، تهران، محمّدپور و علی آقاییمحمّد ۀ، ترجموحشت در آمریکای التینن، گراس، جا .2

فر، روبرت آسریان، تهران، فروزان ۀ، ترجمتاریخ تفکر مسیحی؛ لین، تونی، 80-80ص، صش8901خوارزمی، 

شر ، تهران، نانقالب در آمریکای التین کلیسای شورشی، مذهب و؛ یوسفیان، جواد، 083-081ص، صش8919

 .289-289ص، صش8901نی، 

3. Row, Christophoer, Liberation Theology, Cambridge, University Press, 1999, 

p.114. 

4. Ibid. 
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  8«.آوردبار می بسیاری را به

دانست، بر نیاز شورای مدلین که شرایط آمریکای جنوبی را ناشی از ستم و استبداد می

بخش ی به نام الهیات رهاییاتیالهبه رهایی از این شرایط تأکید کرد و باعث به وجود آمدن 

توسط گوستاو  بخشالهیات رهاییصورت کتابی با عنوان نامه این جنبش بهمتن اساس 2؛شد

به نگارش درآمد.  8318ترین رهبران این نهضت، در سال یکی از بزرگ 9،گوتیرز

ترین تاکنون، جزو مطرح 8301بخش، از سال شده از سوی الهیات رهاییهای مطرحموضوع

پرداخته شده است. الهیات  هاآناند که در شورای جهانی کلیساها به هایی بودهموضوع

التین برای مبارزه با ظلم و  بخش نقش مهمی در متحد ساختن کشورهای آمریکایرهایی

همبستگی مردم نیکاراگوئه در حمایت از جنبش  مانند اتحاد و ستم داشته است.

شد یکی از  8313، در سال 4که منجر به سقوط دیکتاتور نیکاراگوئه، سوموزا اهساندنیست

 بخش است.موارد روشن تأثیر الهیات رهایی

 بخشهای الهیات رهاییویژگی

 های اساسی این الهیات عبارتند از:ویژگی

بخش را . به همین جهت، الهیات رهاییدهیمدستدست و . توجه به افراد تهی8

  0دانند.داری میو آن را منتقد سرسخت سرمایه 0نامندکلیسای فقرا می

« شمولجهان»بخش هیچ ادعایی ندارد که الهیاتی ای. الهیات رهایی. الهیات منطقه2

 .کند برخاسته از شرایط فعلی آمریکای التین استبلکه ادعا می 1است

بخش راهی نوین برای پیاده ر حل عملی مشکالت مسیحیان. الهیات رهایی. تأکید ب9

                                                                 
 .800-1صصیوسفیان،  ؛081ص لین، .8

 .081-3ص ، صلین .2

3. Gustav Gutierres  

4. Somoza 
دی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و بهروز حدا ترجمۀ، درسنامه الهیات مسیحیمک گراث، الیستر،  .0

 .298، صش8914مذاهب، 

 .09ص، ؛ مصطفوی کاشانی299همان، ص .0

 .028لین، ص .1
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عمل مسیحیت در  دربارهالهیات تأملی نقادانه »گوید: گوتیرز می 8کردن الهیات عملی است.

و  ستدیا بازالهیات باید از تبیین کردن »گوید: می 9وزه میگوئز بونینوخ 2«.پرتو کالم خداست

ن کردن و صرفاً نظری بودن[ را آغاز کند، این بدین معناست که ]تبیی هاآندگرگون کردن 

شود و به دنبال آن تأمالت انتقادی آغاز بخش در ابتدا از عمل آغاز میالهیات رهایی

 4.«داندشوند؛ برعکسِ الهیات کالسیک غرب که عمل را نتیجه تأمالت میمی

مشخص از شرایطِ زمان، کار بخش با تحلیلی . تأکید بر مفاهیم خاص. الهیات رهایی4

کند و نگرش خود را بر اساس مفاهیمی چون مبارزه طبقاتی، نقش خود را آغاز می

سخن گفتن از  ازنظر این الهیات، 0نماید.و ضرورت مبارزه انقالبی بیان می استثمارگر

 کلیسای فقیران کافی نیست؛ کلیسا خود باید کلیسایی فقیر باشد.

های الهیاتی مانند معتقد است موضوع این الهیات های مسیحی.. تفاسیر نو از آموزه0

گوتیرز بر این باور است که امروزه مسئله اصلی  0.کردنجات و رهایی را باید از نو تفسیر 

ها نجات خواهند یافت؟( نیست، بلکه )چه تعداد از انسان« کمّی»ای در مورد نجات مسئله

 ؟(.است )ماهیت نجات چیست« کیفی»ای مسئله

 کتاب مقدسمطالب  ۀکند که به هماین الهیات به روش الهیات سنتی اعتراض می

 بخشد. و شکلی انتزاعی می« جنبه روحانی»

 بخشهای الهیات رهاییشخصیت

اجمال  طوربهتوان های این الهیات کاری دشوار است. ولی میشناخت و معرفی شخصیت

تنها جنبش را بیان کرد. در این الهیات نه های برجسته اینآرا و عقاید بعضی از شخصیت

توان کشیشان کلیسای کاتولیک را در میان االهیدانان این جنبش دید بلکه کشیشان می

اند. که به معرفی آنان کلیسای پروتستان نیز جذب آن شده و به ترویجش پرداخته

                                                                 
 .028همان، ص .8

 .292صمک گراث، الیستر،  .2

3. Jose Migues Bonino  

 .292همان، ص .4

 .022ص لین، .0

 .022همان، ص .0
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 پردازیم.می

نامند؛ کامیلیو می« شبخپدر الهیات رهایی»گوستاو گوتیرز، کشیش پرویی، او را 

 2شود؛یکی از نخستین فعاالن برجسته این الهیات و نخستین شهید آن محسوب می 8تورز

اهل مکزیک و  از دیگر رهبران و مفسران برجسته این الهیات، ،9خوزه پورفیریو میراندا

 4عضو فرهنگستان مکزیک است.
که در  0بخش بودت رهاییسالوادور، از پیروان الهیااسقف اعظم سال 0،اسکار رومرو

اسقف اعظم برزیل، از دیگرمدافعان برجسته حقوق  1،شهید شد. هلدر کامارا 8319سال 

بخش البته کامارا و رومرو را باید از طرفداران الهیات رهایی 1.فقرا در کشور خود است

 دانست، نه از عالمان و اندیشمندان آن.

اند مانند، خوزه میگوئز بونینو، الهیات شده از میان االهیدانان پروتستان که پیرو این

( 8310) پرداختن به الهیات در شرایطی انقالبیتوان به االهیدان آرژانتینی، از آثار او می

ها، انقالب مسیحیان و مارکسیستاست(، بلوغ الهیات انقالبی )عنوان دیگر این کتاب 

دیگر االهیدان برجسته  89جان سوبرینو 3( اشاره کرد.8310) عنوان چالشی مشترکبه

بخشش لطف یا االهیدان زن پروتستانی است که در کتاب خود،  88پروتستان و نیز الساتامِز

های اصلی مسیحی به ای از آموزه، تفسیر تازهآمرزش از راه ایمان از منظر آمریکای التین

 82دهد.محرومان جامعه مسیحی ارائه می

                                                                 
1. Camillo Torres 

 .29-0صص، ؛ یوسفیان083همان، ص .2

3. José Porfirio Miranda  

 .029همان، ص .4

5. Oscar Romero  

 .جاهمان .0

7. Helder camara  

 .جاهمان .1

 .جاهمان .3

10. Jon sobrino 

11. Elsatamez 
 .898مصطفوی کاشانی، ص .82
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 بخشییرهاالهیات جایگاه زنان در 

گفت این الهیات برای رسیدن به  توانیمبخش رهایی اتیدر الهدر مورد جایگاه زنان 

، زنان را در کنار مردان و مردمطرح کردن جنسیت و تبعیض بین زن  خود بدوناهداف 

برای آزادی خویش باید با خداوند متعهد  مؤمنو معتقد است که مردان و زنان  داندیم

 شود.ی اجتماعی و دینی باز میهاتیفعالراه برای زنان در است که  جانیا ؛ وشوند
یکی از تفکرات اساسی این الهیات اهمیت دادن به زنان و جایگاه آنان است که این 

سازد؛ در کلیسای کاتولیک امر تا حدی آنان را از بدنه اصلی کلیسای کاتولیک جدا می

کنند، که اسقف تربیت میاین رغمیلعدارد و زنان  تر به مردان اختصاصهای مهممسئولیت

عیسی خود  .8که:  شودمیخود اسقف شوند. در کلیسای کاتولیک رسماً اعالم  توانندینم

پولس مقدس اعالم  .9. حواریان عیسی همگی مرد بودند و نه زن؛ 2مرد بود و نه زن؛ 

 که زنان باید در کلیسا سکوت را حفظ کنند:  کندیم

ها خاموش باشند؛ زیرا ایشان را حرف زدن جایز نیست؛ بلکه و زنان شما در کلیسا

چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند؛  خواهندیماما اگر زنان ؛ اطاعت نمودن

 8چراکه زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است.

در یهودیت نیز گویی ده فرمان فقط مردان را مخاطب قرار داده است و زنان را در 

 دهد. تر از مردان قرار میبسیار پایینردیف 

ات و غالمش و کنیزش و گاوش و و به زن همسایه به خانه همسایه خود طمع مورز

 2ی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن.زیچچیهاالغش و به 

وجوی بهبود روابط زن و مرد در کلیساست تا این دو، بخش در جستالهیات رهایی

بتوانند به کمک یکدیگر وضعیت دین و کلیسا را بهبود  همقابلِ گیری در مدر عوض موضع

و مفسّر متون  بخشییرهااز متخصصان پروتستان حامی الهیات  9بخشند. پدر میلتون شوانتز

 : دیگویمعهد عتیق، 

که تعداد کشیشان کاتولیک در آمریکای التین رو به کاهش است؛ چون عالوه بر این

                                                                 
 .90-94: 84، رساله اول پولس به قرنتیان .8

 .81: 29 سفر خروج، .2

3. Milton Showantez 
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طور کامل رشد کند، نتوانسته است مشکل زنان رزمین نتوانسته بهی کاتولیک در این سسایکل

را نیز حل کند. زنان آمریکای التین با زنان دنیای غرب فرق دارند، زن در آمریکای التین 

دینی دارد. کلیسای کاتولیک این مطلب را درک  شهیر هم آنمحوریت داشته است که 

ی موفق نبوده است. رو نیا ازد نشان بدهد، نکرده و نتوانسته است ذهنیت خوبی را از خو

 بیترتنیابه ؛ وکلیسای کاتولیک قادر نبود ماهیت مذهبی و معنویت زمان را درک کند

ی که تیبااهم بخشییرهاو شاید الهیات  راندیمکلیسای کاتولیک مردان و زنان را از خود 

، بتواند در جذب زنان هددیمبه جایگاه زنان در جامعه و کلیسا در مورد مذهب و دین 

  8ی ایفا کند.مؤثرترنقش 

 و وضعیت زنان معتقد است: بخشییرهادر مورد الهیات  2خانم ماریا کوراپینتو

تا حدی جنبه فمینیستی دارد.  بخشییرهاموضوع ارتباط زن و الهیات، از دیدگاه الهیات »

نگلیکن، به دلیل جنبه خصوص کلیسای اکلیسای کاتولیک در مقابل کلیسای پروتستان، به

در  کهاینکند. در کلیسای انگلیکن زنان عالوه بر گیری میفمینیستی داشتن موضع

توانند دست اند، به منصب کشیشی و مراتب باالتر هم میکلیسا پذیرفته شده مراتبسلسه

 رهدربابخش یابند. کلیسای کاتولیک در آمریکای التین در برابر این دیدگاه الهیات رهایی

بخش، الهیاتی بر اساس مقاومت نیست؛ زنان واکنش شدیدی نشان داده است. الهیات رهایی

بخش بلکه الهیاتی است که در آن فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. هدف الهیات رهایی

کند که های اخالقی است؛ زیرا انسان را ترغیب میوحدت راستین همگان بر اساس ارزش

ترین عامل در هش را انتخاب کند و این همان آگاهی است که مهمخود تصمیم بگیرد و را

 9.«رودیمرهایی انسان، چه زن و چه مرد، به شمار 

های خود است در بیشتر نوشته بخشییرهاکه در زمره فالسفه الهیات  4انریک داسل

دفاع از و والدین به کودکان، صحبت کرده و به  غنی به فقیر، مرد به زن گانهسهدرباره ظلم 

برخی از منتقدان معتقدند در الهیات  0حقوق فقرا و زنان و کودکان پرداخته است.

                                                                 
 .818-819صصمصطفوی کاشانی،  .8

2. Maria Corre Apinto  

 .812همان، ص .9

4. Enrique Dussel 

 .819همان، ص .0
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آمده است،  به وجوداگرچه تحوالتی در مورد نقش زنان در جامعه و کلیسا  بخشییرها

 8ولی هنوز کافی نیست و باید ادامه یابد.

در  شیپ زا شیبدر حال حاضر، با مطرح نبودن جنسیت در این الهیات، زنان 

 طشانیشراکلیساهای اصلی سمت رهبری دارند و بر وظایف شبانی آنان افزوده شده و 

تر اعتقاد کلیسا بر این بود که زن لئوناردو بوف، پیش ۀگردیده است؛ به گفت ترمطلوب

ولی از زمان شورای واتیکان دوم حضور و نقش زنان در مراسم  ،کشیش شود تواندینم

های ویژه در کشور برزیل زنان در بخشبه ،سترش یافته استعبادی و تشریفاتی گ

نظر این الهیات زن و  واقع، از در 2ی کلیسای کاتولیک نیز فعالیت بسیاری دارند.امشاوره

صورت ما و موافق و خداوند گفت آدم را به»: خداوندندمرد هر دو برابرند و تصویری از 

گان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرند

صورت خدا صورت خود آفرید، او را بهخزند، حکومت نماید. پس خدا آدم را بهزمین می

 9.«و خدا ایشان را برکت داد آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید

 بخشییرهادفاع از شخصیت و حقوق زن در الهیات 

، دفاع از شخصیت و حقوق شودمیتأکید  بر آن بخشییهاراز مسائل مهمی که در الهیات 

مباحث بیشتر در الهیات فمینیسمی  گونهنیاکه  استزن در مقابل حقوق جمعی یا مردان 

ی، مردساالری و یا پدرساالر نظامبهحالتی انتقادی،  4سمینیفم. شودمیبدان دامن زده 

تر و حاکم )عقالنی و قدرتمند( عنوان جنس براست. سیستمی که مردان را به 0یپدرشاه

عنوان جنس مادون یا درجه دوم و نیروی کمکی )احساساتی و و زنان را به کردیمتعریف 

تا زنان را کامل  دهندیم، الگوهایی ارائه هاستینیفمواقع، بیشتر  . درآوردیمشمار منفعل( به

 ترسالماخالقی  لحاظ ازان را تعریف کنند و حتی بسیاری از زن افتهیتکاملو دارای انسانیتی 

. به همین منظور، الهیات فمینیستی الگوهای فمینیستی را به دانندیماز مردان  ترگناهیبو 

                                                                 
 .819همان، ص .8

 .839همان، ص .2

 .23-21: 8، سفر پیدایش .9

4. Feminism 

5. Patriarchal 
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عنوان حاکم و زنان را الگوهای الهیاتی را که مردان را به هاآن. کشاندیمقلمرو الهیات 

ند الگوهایی که زبان تکلم با مان؛ دهندیمقرار  سؤالمورد  خواندیم بردارفرمانعنوان به

ی مذکر مورد اغهیص)منظور نوع کالم دینی است که خدا را با  دانندیمخداوند را مذکر 

خداوند  کهاین؛ یا داندیم( یا مردان را بیش از زنان به خداوند شبیه دهدیمخطاب قرار 

چنین پیروان هم فمینیست و نیمتأله 8.ی از مردان آفریده استبردارفرمانزنان را برای 

نمادهای  نیتریاساستا  کنندیمبخش برای پاسخ دادن به این برتری تالش الهیات رهایی

کالمی خداوند، مانند انسانیت، ذکوریّت، گناه و رستگاری و کلیسا را مورد بازبینی و تفسیر 

 تیجنس بربطالن  تا خطی فراگیر تعریف کنند اگونهبهتا این نمادها را  مجدد قرار دهند

 نقد مورد. این الهیات، الهیاتی که تأکید بر برتری نقش و جایگاه مرد دارد را شودکشیده 

ها از تا تفاوت کنندیمو بر این اساس تفسیرهای نوینی را از متون دینی ارائه  دهدیمقرار 

برای خدا هم  کهاینمرد و زن هر دو منظر خداوند هستند، یا مثالً میان برداشته شود؛ 

زن و مرد هر دو به نبوّت و پیامبری  معتقدند. برخی برندیمبه کار  مؤنثنمادهای 

ی حاکمیت جابهبنابراین الهیات فمینیستی بر این اعتقاد است که باید  2اند.شده فراخوانده

منطقی را رواج داد که مرد و زن در  هاآنمردان بر زنان و مخصوصاً مورد ستم قرار دادن 

ی یکدیگر در حل مشکالت و مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پابهپا  کنار هم

و دینی شرکت کنند و این برابری زن و مرد در جامعه را جشن بگیرند. این مسئله تا جایی 

که بر خصوصیات زنان تأکید  اندبرآمدهارائه نظامی اخالقی  درصددپیش رفته که برخی 

مطرح شده است. البته این  4کارول گیلیگانکه از سوی  9«اخالق مراقبت»دارد؛ مثالً نظریه 

ی است که معتقد است ما نباید تنها بر مسائل مادی و فیزیکی زندگی تکیه اگونهبهتأکید 

ی روحانی زندگی و کارهای مادی بر مسائل هاارزشکنیم؛ بلکه باید ضمن ساقط ساختن 

 شوند.د میکه در آن زن و مرد ازنظر روحانی متح 0.تأکید کنیم

بخش نیست؛ بلکه تا حدی تحت تأثیر البته این تفکر صرفاً برخاسته از الهیات رهایی

                                                                 
1. Parsons, Susan Frank, Feminist theology, Cambridge university press, 2002, 

p.30. 

2. Ibid, p.4. 

3. Ethic of care 

4. Carol Gilligan  

5. Row, pp.98-99. 
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عنوان تأثیر گذاشته است به بخشییرهای جدید فمینیستی است که بر الهیات هاجنبش

، کلیسای کاتولیک به علت تحقیر هاآناشاره کرد، به اعتقاد  8هالپنت کاستاتوان به نمونه می

بوده است و زن، تنها به  توماس آکوئیناسنظرات  پرداخته و ساخته هاآننظر  م زن که ازمقا

معنوی و مادی باید سرسپرده و تابع مرد  لحاظ ازنظر وی برای زایش خلق شده است و 

نظر فوق و با استناد به تعالیم  برخالفمعتقدند که  هاآنقرار گیرد.  انتقاد موردباشد، باید 

نظر معنوی با  از مردان هستند؛ ولی از ترفیضعنظر جسمی  ین، اگر زنان ازقدیس آگوست

ی دینی زنان و حتی هاتیفعال هاکاستالی، پنت رو نیا ازمردان برابر و حتی برتر هستند. 

 مؤمنانو معتقدند که تمام  کنندیمتشویق  هاآنرهبری مراسم آیینی و نیایشی را از جانب 

با خداوند در ارتباط هستند و هریک  القدس روحمستقیم از طریق  رطوبهفارغ از جنسیت، 

باشند. ببه همین دلیل است که زنان پنت  دارعهدهرسالت بیشتری را  توانندیماز افراد 

طور در مقابل زنان کلیسای کاتولیک در امور کلیسایی مشارکت بیشتری دارند و به هاکاستال

  2ترند.باهوشاجتماعی مجهزتر و  بالقوه از زنان کاتولیک در امور

 یستینیبخش فمرهایی اتیاله

 اب که وجود دارد یستینیفم اتیدر اله زیمتما گرایشدو عنوان مقدمه باید اشاره کرد که به

الهیات فمینیستی اند. در شده فیوصت گراشمولو  الهیات فمینیستی انحصارگراعنوان 

الهیات فمینیستی که یاست، در حال یجتماعا ظلم و تبعیض مقوله کلیدی،، انحصارگرا

از دیدگاه این الهیات،  .داندیظلم و فساد م یاز ساختارها یکیرا  ییگرایتجنس گرا،شمول

مک  یلاس 9است. نوعی از ظلم و تبعیض زین قائل شدن به طبقات اجتماعیو  ینژادپرست

بررسی قبل از  4.کنداری میگذنام طلباصالحو  یعنوان انقالبرا به انیدو جر نی، اگهفا

 ستینیفم دانانالهی یکه تمام یمتوجه داشته باشهای این دو دیدگاه ضروری است تفاوت

دو  باًیاز تقر شیب ،کلیسا مردساالرانه: مدل اتفاق نظر دارندموضوع  کیدر مورد حداقل 

                                                                 
 است. شدهی مسیحی که از پروتستان منشعب افرقه. 8

 .821-820صص ،مصطفوی کاشانی .2

3. Ackermann, D.M., “Liberation and Practical Theology: a Feminist Perspective 

on Ministry”, Journal of Theology for Southern Africa , 1985, no.52, p.33. 

4. McFague, S., Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language, 

London, SCM Press, 1982, p.152. 
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ی این هاوتتفااما  8.ستیقابل تحمل ن گریدگسترش یافته و برقرار بوده است و هزار سال 

  2اند.مدل مردساالرانه اتخاذ کردهمقابله با  یکه برا ییهایدر استراتژ دو دیدگاه

که  ،یحیمس-یهودیکنند سنت یهستند که احساس م یکسان یانقالب یهاستینیفم

مردان  ی، در واقع توسط مردان براگویدسخن می درباره خدا انسان اتیتجرب از مدعی است

  9رها شود.  دیبا نیو بنابرا تها به مردان توجه دارد و نه زناننساخته شده است و 

 ،ای مسیحیتآموزه اساسی و ریشهمعتقدند که  ستینیاصالح طلب فم نانداالهی اما

 یآزاد مردساالری. بر این اساس،نه  از تمامی قید و بندهاست و بشرو رهایی  یآزاد

در همین نقطه است  4.فتدیاتفاق ب یحیمس میتواند در قالب پارادایمنیز زنان  یبراموردنظر 

از جمله الهیات  یمعاصر آزاد یهایخود را در تئور گاهیجا یستینیفم اتیاله که

در این . کندپیدا میاست،  سربرآوردهجهان سوم  متفکران موسوم به میانکه از بخش رهایی

 نظم کیست که در ا)چه مرد و چه زن( انسان  ییبه رها ازین یحیمس بشارتقلب دیدگاه 

 شود.یظاهر م یو اله یاندر روابط انس دیجدعینی و  و ساختار

عبارتند گیرند؛ جای می طلباصالحهای فمینیست در جرگهکه  یستینیفم نانداالهی

 نایمک فاگه، کاتر یلا، سربلت سیلیشسلر فورنزا، ف زابتیروتر، ال یراسل، رزمار یاز: لت

 دل. مولتمان ون زابتیهالکز و ال

بخش ییرها اتیاله بخش فمینیستی وقتی زده شد کهگیری الهیات رهاییشکل ۀجرق

باز کرد،  رویه کلیسای کاتولیکخود در مورد خاص  یرا با نگران اتیاز اله یدیجدبستر 

ها متوجه شدند که . آنشدند یجنسو تبعیض از ظلم  یخواستار آزادنیز زنان در این میان، 

 ،یاجتماع یهابلکه در حوزه سایاست و ظلم نه تنها در کل یچند بعدیک مقوله ظلم و ستم 

خود  متینقطه عز ،یستینیفم بخشیآزاد اتیاله نیافتد. بنابرایاتفاق م یو اقتصاد یاسیس

 یهادگاهیددر این راستا توجه به . قرار دادجامعه  کیدر  هاارزش برابر انسان رشیپذ را

راسل نشان  یشسلر فورنزا و لت زابتیتر، الور یرزمار ،یستینیفم اتیبرجسته اله نمایندهسه 

  0.اندنزدیک شده یستینیفم بخشییرها اتیاله هبآنان دهد که چگونه یم

                                                                 
1. Ibid, p.4. 

2. Ruether, R. R., Sexism and God-talk , Boston, Beacon Press, 1983, p.12. 

3. Ackermann, p.35. 

4. McFague, p.164. 

5. Ackermann, pp.14-28. 
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 اذعان به یستینیفم اتیالهی اتیاصل ح»: دهدگونه شرح میاینرا  خود کردیرو روتر

 ادهد و یمیکند، کاهش یانکار مانسانیت کامل زن را که  یزیکامل زنان است. هرچ تیبشر

بخش و موجب رستگاری محسوب رهایی نماید مورد انتقاد این الهیات است ومی فیتحر

  8.«شودنمی

 ریبه صورت ز خود را کردیرو د،یجد عهدو مفسر شسلر فورنزا، دانشمند  زابتیال

بلکه  ست،ین شناسانهجهان ینظر دگاهیدیک  ای اندازچشم کی تنها سمینیفم»کند: یم فیتعر

ظلم  ب،یترت نیاست. به هم ییسایو کل یاجتماع راتییتغایجاد  یزنان برا یجنبش آزادساز

ساختار یک و  یاسینظام س ک؛ بلکه یستین یتیجنس یک ظلم صرفاًمردساالر ستم نظام  و

بخش رهایی اتیاله ب،یترت نیبد .است علیه زنان ظلمسازی و برای مطیع یاجتماع

نظام کند، بلکه در مورد یصحبت نم مظلومیت زنو  مرد گریاره ستمدرب تنها یستینیفم

یی سخن سایو کل اجتماعی یمراتبو ساختار سلسله هرمینظام  کیعنوان به مردساالرانه

یی زناشو تیاز لحاظ وضع طبقه کهلحاظ نژاد و زنان نه تنها به به ظلم ،که در آن گویدمی

 اجتماعی ساختار ناشی ازظلم  و یعدالتیبدر  که زنان یطیدر هر شرا .دهدنیز رخ می

 یانتقاد اتیاله نیترو مهم یننخست یستینیفم بخشرهایی اتیبرند، الهیساالرانه رنج ممرد

  2.«استآنان  یآزادبرای 

دهد؛ مورد توجه قرار میرا  بشردر حرکت  یمیپارادا رییتغ کیبه  ازیراسل ن یلت

زن »خواند: سازنده فرامیمشارکت  کیبه  خواند و او رامی «سلطه هرم»جاکه او کلیسا را آن

 کیکنندگان در عنوان شرکتبا مردان به دیبا بلکهباشد،  «یگرید» ای «گانهیب»تواند ینم گرید

  9«.همراه شود ح،یو خدمت در مس یزندگ یمعنا رسیدن بهبه  یسفر مشترک برا

 فهیوظ ،یستینیفم بخشرهایی اتیالهگفته باید اذعان داشت که بنا بر مطالب پیش

 نیکه در بازتاب رابطه ب داندمسیحی می یمذهب ینمادها کیستماتیس یبازسازخود را 

 به بازنگری مجدد تالشی نی. چنبنا شده است یتیتعصب جنس یو خداوند بر مبنا تیبشر

                                                                 
1. Ruether, p.18. 

2. Fiorenza, E.S., “Emerging Issues in Feminist Biblical Interpretation”, Christian 

Feminism: Visions of a New Humanity, J.L. Weidman (ed.), San Francisco, 

Harper & Row, 1984, p.37. 

3. Russell, L.M., “Women and Ministry: Problem or Possibility?” in 

J.L.Weidman, 198, pp.76-92. 
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به  .دارد مانند آن نیازو  سایکل ی،شناسانسان ،یرستگار ،مسیح شناسی، الهی گفتار نسبت به

شود که یباعث م دیجد هاینگرش افتنیدر مورد  یستینیفم اتیاله ینگرانهمین سبب، 

 اتیالهو توجه  بررسی نیچن. همنقشی محوری بیابد ی در این الهیاتشناسانسان نیدکتر

 یدئولوژیکه مسائل مربوط به نژاد، جنس و طبقه با ا هاییدر کشور یستینیفم بخشرهایی

همین اولویت و تأکید بر آن  8.کندای پیدا میویژه تیاولوو  تیدارد، اهم یانهمخو دیآپارتا

 باعث شد تا در کشورهای آمریکای التین نیز یک جنبش الهیاتی فمینیستی سربرآورد.

 نیالت یآمریکا یستینیبخش فمرهایی اتیاله

وذ خویش را کم حوزه نفبخش فمینیستی، کمهای متفکران و فعاالن الهیات رهاییفعالیت

گسترش داده و بر زنان آمریکای التین گ تأثیر گذاشت و آنان را به خود جذب نمود. این 

نمود؛  باز نیالت یآمریکا یستینیبخش فمرهایی اتیالهمسئله راه را برای آغاز جنبشی با نام 

ت رهایی این الهیات از الهیات فمینیستی تأثیر پذیرفته باشد، متأثر از الهیا کهایناما بیش 

 نیالت یآمریکا بخشرهایی اتیدر اله یاتیو اله یخیاز لحاظ تاربخش است. این الهیات 

 ایمار نو،یآکو الریپ ایمانند مار نان زنداالهی 2آغاز شد 8309دهه  لیدر اوا که دارد شهیر

 یربراندو، ما رویبریر دایالسا تامز، مارگار نو،یتپد ایجبارا، آنا مار وونی نگمر،یکالرا ب

بخش فمینیستی آمریکای از سردمداران الهیات رهایی رالنویآ سیو لوز بئاتر تسسیجود

 ،ندیفرا نیو در ا عرضه کرده یدیابعاد جد ارا ب بخشییرها اتیزنان اله نیا التین هستند.

بخش رهایی اتیاله دادند ورا گسترش  نیالت یآمریکا بخشرهایی اتیکل حوزه اله

 . گذاری کردندپایهرا  نیتال یآمریکا یستینیفم

نان فمینیست تشکیل شد که تأثیر داالهیهای متعددی توسط در این راستا، کنفرانس

در  8313 لیدر اوابسزایی در گسترش و نفوذ این نوع از الهیات داشت. به عناون مثال، 

زنان در »پروژه با عنوان ، فمینیستی آمریکای التین جلسات تریناز مهم یکی کیبال مکزئِپو

 نیالت یآمریکا یاز کشورها یاریاز بس ینشست، نه تنها زنان نیبرگزار شد. در ا «گووگفت

نیز گرد آمده  و پروتستان( کی)کاتول یشمال یآمریکا یهاستینیبلکه فم ؛حضور داشتند

                                                                 
1. Ackermann, pp.14-28. 

2. McAfee Brown, Robert, Gustavo Gutierrez: An Introduction to Liberation 

Theology, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1990, p.34.  
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 8بودند.

 یپروژه تا حدود این نشست حضور داشت، نیدر اخود روتر، که رزماری به گفته 

 یآمریکا یسایدرباره نقش زنان در کل یاظهارات مثبت ،کنفرانس ییاسناد نهادر  و موفق بود

و مظلومانی که باید از آنان فقرا  طبقهطور خاص در به زناندر این اسناد . شد عنوان نیالت

 یدیجد شناسیریمم ،روتربنا بر اظهارات  ن،ی. عالوه بر اگرفتندقرار حمایت و دفاع شود 

دهد و او را یم جایو مظلوم  ریفقافراد  در میان که مریم را نیز شودیم دهیداسناد پوئبال  در

  2کند.محسوب می یآزاد یدر مبارزه برا شریک کیعنوان به

ذکر  نیالت یاز زنان آمریکا یرا از گروه کوچک یگرید نشست ،سیر یجود یمر

بحث  ستینیفم اتیاله اتفاق افتاد تا در مورد موضوع کیدر مکز 8313کند که در اکتبر یم

 یساختارها که دندیرس جهینت نینشست به ا نیکنندگان در اشرکت ،یکنند. به گفته رس

، دهدتوسعه میکه سلطه مردان نسبت به زنان را  یاخالق یهنجارها لیبا تحم سایکل یسنت

طور به باًیکه زنان تقراذعان داشت نشست  نیا ییکنند. سند نهایم تیستم بر زنان را تقو

  9اند.محروم شده الهیاتیو  کلیسایی یها شهیاند یاز روند سامانده کامل

 ن،یالت یآمریکا یستینیفم بخشرهایی اتینشست در توسعه اله نیترمهم دیشا

در  8310نوامبر  9 تااکتبر  99بود که در  نیالت یاز منظر زنان آمریکا اتیکنفرانس درباره اله

ن زن داالهیدو  ،براندو دایو مارگار نویتپد ایر شد. آنا ماربرگزا نیآرژانت رس،یبوئنوس آ

کنند. یم یاد نیالت یمتکلمان زن در آمریکا یبرا یعطفنقطه واننشست به عن نیاز ابرزیلی، 

 نیالت یآمریکا کشورند، از نه بود یحیمختلف مس یساهایکل ندهیو هشت زن که نما ستیب

نان داالهیجهانی حضور داشتند که توسط انجمن  کنفرانس نیدر ا بیکارائ حوزه دریای و

 یبرا یکنفرانس چارچوب اساس نیا یینها هیانیب 0شد.می تیحما 4سوم مسیحی جهان

 کردیرو یهایژگیاز و یبرخ نمود و نییرا تع نیالت یآمریکا یستینیفم بخشرهایی اتیاله

                                                                 
1. Ruether, pp.78-80. 

2. Ibid, p.4. 

3. Ress, Mary Judith, “Feminist Theologians Challenge Churches”, Liberation 

Theology: A Documentary History, May 31, 1984, Alfred T. Hennelly, S.J., ed., 

Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1990, p.386. 

4. EATWOT.  

5. Virginia Fabella, M.M. & Mercy Amba Oduyoye, eds., with Passion and 

Compassion: Third World Women Doing Theology , Maryknoll, N.Y., Orbis 

Books, 1993, p.181. 
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که ستم  دادبه وضوح نشان  یینها هیانی. بکردرا فهرست  نیالت یدر آمریکابه الهیات زنان 

 تیبه اهم نیچناست. هم ی موجود در جامعهطبقاتنظام و  تیبر اساس جنس ،زنان علیه

بخش رهایی اتیهدف الهدر این بیانیه آمده است که . داشتنژاد اشاره  ضیتبع ۀمسئل

 بر اساسکه زنان  علیهستم  یمیاز چارچوب قد باید است که نیا نیالت یآمریکا یستینیفم

)زن /  دیک فرد جدیو به وجود آمده، خارج شد ساالرانه مردنظام  آمیزهای تبعیضآموزه

  8.ساخته شود دیجامعه جد کیمرد( و 

 یآزاد اتیدر اله یخیتار ریشهنه تنها  نیالت یکایآمر یستینیفم بخشرهایی اتیاله

ین الهیات همدر نیز باید آن را  اتیاله یهاشهیبلکه ر ،دارد نیالت یکایبخش آمر

 اتی، الهن فمینیست مکزیکیداالهی ،نویآکو الریپ ایماربه گفته حال، نی. با اجو کردوجست

قرار  نیالت یکایآمر بخشیآزاد اتیهم در قالب اله نیالت یکایآمر یستینیبخش فمرهایی

  2راست.دا را خاص خود یهایژگیدارد و هم و

 اتیاز اله نیالت یکایآمر یستینیفم بخشرهایی اتیکه اله یاصل یهانشیاز ب یکی

 اتیاله ست.ا مخالفت با رویه عملی کلیسا، اخذ کرده نیالت یکایآمر بخشرهایی

 گوستاو 9کید داشته است.أمسئله ت نیااز ابتدای نشأت خود بر  نیالت یکایبخش آمررهایی

ه کرد فیتعر «رویه عملی کلیسابر  تفکر انتقادی»عنوان را بهبخش رهایی اتیاله رز،یگوت

بلکه عمل  ست،ین سایکل ینظر میتعال ات،یاله یبدان معناست که نقطه کانون نیا 4.است

 ی بخشآزاد اتیاست که اله مسئله رویهتمرکز بر  نیا رز،یگوتنظر آن است. بر طبق  یواقع

  0کند.یم زیمتما کیکالس اتیرا از اله نیالت یکایآمر

بخش رهایی اتیاز اله نیالت یکایآمر ستینیبخش فمرهایی اتیکه اله یگرید عنصر

جایگاه ویژه » عنوان اصلی بنیادین برای خود قرار داده،و آن را به رفتهیپذ نیالت یکایآمر

بخش یآزاد اتی، به شدت در الهمظلومانفقرا و  رایب ژهیو جایگاه نیاست. ا «برای فقرا

                                                                 
1. Ibid, p.182.  

2. Aquino, Maria Pilar, Our Cry for Life: Feminist Theology fromLatin America , 

trans. Dinah Livingstone, Maryknoll, N.Y., Orbis, 1993.  

3. Ibid, p.11.  

4. Gutierrez, Gustavo, A Theology of Liberation: History Politics, and Salvation, 

ed. & trans. Sister Caridad Inda & John Eagleson, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 

1988, pp.9-10.  

5. Ibid, p.11.  
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 8دارد. شهیر نیالت یکایآمر

به نسبت خود بیشتری از تعهد ینیستی آمریکای التین بخش فمالبته الهیات رهایی

همان فقرا، جایگاه ویژه برای  ،آنان دگاهی. از ددهدنشان می ریزنان فق برستم  هیمبارزه عل

را زنان  کهپوئبال کنفرانس اسناد  این مسئله سبب شد تا در 2.ستزنان ا یبراویژه  جایگاه

 9.اشاره شود نیالت یکایدر آمر ریزنان فقعلیه نه دوگاستم به  قرار داده بود،فقرا  انیمدر 

 اب نیالت یکایآمر یستینیبخش فمرهایی اتیالهنظر متدولوژی الهیاتی نیز روش  از

 تفکر الهیاتی خود کرد،ی. هر دو روهمخوانی دارد نیالت یکایبخش آمررهایی اتیروش اله

بخش رهایی اتیاله کنند.یمشخص آغاز م تیوضع کیظلم و ستم در  تمرکز بررا با 

احساس محبت  ،این الهیاتکرده است که نقطه شروع  دیکأاز همان آغاز، ت نیالت یکایآمر

به عنوان  شهیهم اتیخود اله و فقرا استعلیه مبارزه با ستم  یبه فقرا و تعهد به تالش برا

نیز  نیالت یکایآمر یستینیبخش فمرهایی اتیمرحله دوم مورد بحث قرار گرفته است. اله

مورد، نه فقط تجربه فقرا  نی، اما در اکندیظلم و ستم آغاز مالهیات خود را با تمرکز بر 

  4را مدنظر دارد. نیالت یکایدر آمر ریتجربه تجاوز به زنان فق ژهیوبلکه به ،یطور کلبه

 بخشییرهانقش دینی و کلیسایی زن در الهیات 

دارد و با « فمینیستی»که تا حدی جنبه  خشبییرهاموضوع ارتباط زن و الهیات در الهیات 

ویژه کلیسای سو و کلیسای پروتستان بهی کلیسای کاتولیک از یکهایریگموضعتوجه به 

مراتب کلیسایی پذیرفته و به منصب کشیشی و باالتر دست انگلیکن که در آن زنان در سلسه

و این  ی تبدیل شده استزیانگبرجنجال، امروزه در آمریکای التین به مبحث داغ و اندافتهی

نیست. هدف  قبولقابلدر حالی است که این امر اصالً برای واتیکان و کلیسای کاتولیک 

براساس اخالقیات و به دنبال  مرد و چهوحدت راستین همگان چه زن  بخشییرهاالهیات 

 0کسب آگاهی است.

در کلیسا هستند تا  جوی بهبود روابط زن و مردوزنان در جست بخشییرهادر الهیات 

                                                                 
1. Aquino, p.11. 

2. Ibid, pp.112-113.  

3. Ibid, p.49. 

4. Boff, Leonardo & Clodovis Boff, Introducing LiberationTheology, trans., Paul 

Burns, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1987, pp.2-3, 70-73.  

5. Ibid, p.182. 
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جای هی یکدیگر وضعیت دین و کلیسا را بهبود بخشیده و بپابهبتوانند از این طریق پای 

 8دینی باشند. و مشکالتی به فکر حل مسائل ریگموضع

گوید که اول زن بود که در می 2عنوان دومین مؤسس و شخصیت مسیحیتپولس، به

 قتدا کند؛ زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم پذیردبر او ا تواندینمعدن گناه کرد، پس مرد 

؛ که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود؛ بلکه در سکوت بماند دهمینمو زن را اجازت 

و آدم فریب نخورد؛ بلکه زن فریب خورد و در  زیراکه آدم اول ساخته شد و بعد حوا

 9تقصیر گرفتار آمد.

فرقی قائل نشده است و همگان را  گونهچیهد خداوند میان افرا لئوناردو بوفبه اعتقاد 

نگرش  چراکهخود را بر دیگران ترجیح دهد؛  تواندینم شخصهبهدوست دارد و انسان 

ی دوبندهایقبود. عیسی زنان را از  آورشگفتعیسی به زنان در مقایسه با جامعه کهن یهود 

زن به وجود آورد. او به گذشته رها ساخته و نوعی آشتی خواهرانه و برادرانه بین مرد و 

تا او را دنبال کنند و به همراه او در موعظه و بشارت  دادیمگروهی از زنان جلیله اجازه 

یا همان زن گناهکار، پاهای عیسی را  0مریم مجدلیه 4، شریک باشند.هادِهمردمان شهرها و 

خواستند زنی  هکیهنگامو  0را با عطر تدهین کرد هاآنشو داد و وی خود شستهااشکبا 

زمان ی آن هاشمعوننظر تمام فریسیان و  برخالفرا که زنا کرده بود سنگسار کنند، عیسی 

به قول آگوستین قدیس: رنج، محنت، شفقت و  بیترتو بدین  1«.و اکنون او را بخشید»

ی زیادی هاکمکبخشش در مقابل هم قرار گرفتند و شفقت و بخشش پیروز شد. عیسی با 

آمد و در تمام  فائقی اجتماعی زنان هاتیممنوعری از زنان کرد، به بسیاری از که به بسیا

عنوان انسانی که شایسته احترام و محبت بود رفتار کرد. در هنگام این مراحل با زن به

                                                                 
1. Ibid, p.180.  
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  210                   8931پاییز و زمستان ، 20 ، شمارۀ89 ، سالپژوهشنامۀ ادیان/ بخشییرها اتیزنان در اله گاهینقش و جا
 

 بشارت عیسی به ملکوت، زنی از میان جمعیت با آواز بلند گفت: 

عیسی( گفت: بلکه خوشا به خوشا به حال آن رحمی که تو را حمل کرد؛ لیکن )»

 8.«کنندیم و آن را حفظ شنوندیمحال آنانی که کالم خدا را 

چه باعث برتری زن و مرد داند و آنعیسی با این کالم خود زن و مرد را مساوی می

آیا به  دیگویمدر ادامه  لئوناردو بوفشود، شنیدن کالم خدا و حفظ کردن آن است. می

 کهآن حالکلیسا نسبت به زنان غافل بود؟  گذارانیبناز نگرش  انتویماستناد آیات فوق 

کلیسا طی قرون متمادی در مورد زنان شخصیت زدایی کرده است و اکنون نیز بر اساس 

. آیا عیسی در تمام مواعظ خود در هنگام ورزندیمهمین امر با کشیش شدن زنان مخالفت 

جنیست خود را مطرح کرد؟ آیا  گاهچیهبود،  هاانسانبشارت ملکوت که هدف از آن تعالی 

عوامل بازدارنده در تعیین هویت انسان نوین باشند؛ مگر  جمله ازتوانستند عوامل جنسی می

یوحنای قدیس تمام زنان و مردان را دختران و پسران خداوند دانست؟ از همه  کهایننه 

  2است. ترمهماز جنسیت  مراتببهایمان  کهاین ترمهم

را همه شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در برگرفتید. هیچ ممکن نیست که زی

یهود باید یا یونانی و نه غالم و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی 

 9.دیهستیکی 

اگر عیسی حواریون خود را از میان مردان انتخاب کرد، بدین معنا نبود که هیچ زنی 

ود وظیفه شبانی را انجام دهد؛ بلکه باید قبول کرد که انجام وظایف دینی و اجتماعی قادر نب

نویسنده قرن  4آمبروزی آستگونه که پذیر نبوده است. هماندر آن دوره برای زنان امکان

چهارم گفته است: در زمان عیسی زنی وجود نداشت که آمادگی انجام این وظیفه را داشته 

مخالف با کشیش  تاریخ مسیحیت اولیهدر  0گفته الیزابت شوسلر فیورنزابنابراین به ؛ باشد

اصول  چارچوبوضع قوانین و اصول کلیسایی است و در  چارچوبشدن زنان تنها در 

دهد. نه اصول را مالک قرار می کتاب مقدس؛ زیرا الهیات مسیحی گنجدینمالهیاتی 
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 .21-21: 9، رسول به غالطیانرساله پولس  .9

4. Ambrosiaste 

5. Elizabeth Schussler Fiorenza 
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عنوان اصل است کتاب چه بهین آنبنابرا؛ کلیسایی که توسط آباء کلیسا وضع شده است

کتاب مقدس را چگونه بخوانیم و سنت را  کهاینمقدس است نه اصول آباء کلیسا و دیگر 

که چهره مسیحیت را  نهندیمچطور بپذیریم. آیا سران کلیسا واقعیتی جزم گرایانه بنیان 

تاریخی و فرهنگ یا فقط تا حدی مدیون زمینه  کندیمبرای تمام بقیه جریان تاریخ بازگو 

زمان گذشته هستند هدف از پیام مسیحیت همانا تشکیل امت واحده و متحد از خواهران و 

  8یی شده، به نام خداوندگار است.زداانسانی هابخشبرادران و متعالی ساختن 

اما بسیاری معتقدند کلیساهای مسیحی در اثبات کمال انسانیت زن شکست خوردند؛ 

ی و قربانی شدن زنان بردارفرمانتورات و سنت هر دو حکایت از  کتاب مقدسمتن  چراکه

الیزابت فیورنزا نیز گفته است، چه ، چنانرونیازابود.  هاآنی چناننیاو نشان دادن خلقت 

 نهیدرزمو فهم متون مقدس  کتاب مقدسبرای یک مقاله فمینیست تنها تمسک به 

و  9منع و جلوگیری 2،عدم حقیقت»ز کافی نیست. برای سنت منبعی است ا شانیخیتار

بنابراین مأموریت الهیات فمینیستی کشف الهیات و اعمالِ تمرکز یافته است که  4؛«تسلط

برای آنان آزادی و الهیات قرین با آزادی  لهیوسنیبدمتناسب با زن و روحانیت زنانه باشد و 

انند و چه کلیسا را ترک صورت چه آنان در کلیسا بمدر این چراکهرا به ارمغان بیاورد؛ 

زن  ،رو نیا ازرو هستند و روبه افتهیرییتغکنند، در هر دو حالت آزاد بوده و با الهیاتی 

جامعه زنان و » مثال عنوانبهو  اندافتهباالیی دست ی مراتببهجهانی  عرصههست که در 

نی خاص در در کلیساها زنان تحت عنوا روزروزبهتشکیل شده است و  0«مردان کلیسایی

و مهارت  زنان باید در نهادهای اجتماعی تعلیم یافته 0.ندیآیم گرد همگروه یا مجمعی 

نمایندگی »کسب کنند تا بتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند. ادعای زنان در مورد 

 ی شود.دهسازمانی که از زنان حمایت کند. اجامعهصورت یک جنبش یا به 1«فرهنگی

 

                                                                 
 .839-832صصمصطفوی کاشانی،  .8

2. untruth  

3. Repression  

4. Domination 

5. The community of women and men in the church. 

6. Row, Christophoer, pp.91-93.  

7. Cultural agency 
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 بخشدر الهیات رهایی نقش اجتماعی زن

یی انحصارگرادر مورد نقش زنان معتقد است، تفاوت زن و مرد نباید به  لئوناردو بوف

واقع شود. مردان باید از  قبول موردباید  هاتفاوتهریک از آنان منجر شود؛ ولی تساوی در 

ه در آن ی دست بردارند، زنان نیز باید از زیر سنن قدیمی کاقتدارطلبی و پدرساالرمیراث 

عنوان یک شئ جنسی محصور هستند، خود را آزاد سازند. در طول تاریخ، زنان، جایگاه و به

کند ؛ بلکه این عملکرد در کنار مرد و نقشی که مرد از او طلب میاندافتهینعملکرد خود را 

هویت او بوده است؛  کنندهنییتعشکل گرفته و قوام یافته است. همواره جنسیت زن 

در مورد مرد، وظیفه اجتماعی و حرفه او بوده است که هویت او را مشخص  هکیدرحال

 نهیدرزمی نوینی که نصیب زنان هایآگاهاما در حال حاضر با توجه به ؛ است ساختهیم

تساوی نه تفاوت وی با مرد در مقابل خداوند شده است، دیگر معیار تعیین هویت و موضع 

 اجتماعی او، جنسیت او نیست.

 8تقاد بوف، زن و مرد هر دو برابر و تصویری از خداوند و همانند او هستند.به اع

ای »گوید: و می داندیمپولس مقدس اطاعت زن از مرد را چون اطاعت کلیسا از مسیح 

که است؛ چنان شوهر سرزنکه خداوند را؛ زیرا که زنان، شوهران خود را اطاعت کنید، چنان

پذیرفت،  تواننمیتشبیه را امروزه  نیا 2«بدن است ۀدهندنجاتو او  سایسر کلمسیح نیز 

گونه که قوانین شرعی کلیسایی نیز برای زن مقامی پائین تر از کلیسا قائل شده است و همان

 9.زن را از داشتن آن مقام کلیسایی که مستلزم حق قضاوت است محروم ساخته است

اندیشد که تماع به فقدان چارچوبی میبخش در عرصه اجبنابراین الهیات فمینیستی و رهایی

ی تبیین کند و برای همین جامعه اجتماعبتواند نقش و جایگاه زنان را در ساختارهای 

بر حقوق برابر جنس زن و مرد تأکید دارند بلکه خواهان درک  فقطنهشناسان فمینیستی 

کرده است  ایجاب هاآنیی که جنسیت هاتیمحدودی زنان هستند، هاتیمحدودجدیدی از 

از قاعده اصلی، باید اعتراف کرد که ناتوانی و ضعف  هاآننه منحصر کردن و مجزا کردن 

های در عرصه هاآنقدرت اجتماعی و دینی زنان نیست که باعث محدودیت حضور 
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از  جنسی و تفاوت آنان با مردان است تیمحدودمختلف اجتماعی و دینی شود بلکه این 

توانند چون مرد نیستند نمی کهاینظایف بر دوش آنان است نه زن هستند این و کهاین

به نقش و جایگاه زنان پی برد  توانیمبنابراین ؛ مناصب اجتماعی و دینی داشته باشند

یعنی برابری و تساوی زن و مرد ؛ بخش به دنبال اثبات آن استکه الهیات رهایی طورهمان

  8ت آنان.های اجتماعی با علم به تفاودر تمام عرصه

 جهینت

و  از فقر و تنگدستی و ظلم حاکمان ستمگر هاانسان، برای رهایی بخشییرهاالهیات 

ی که مردساالرتا بت  کندیمرسیدن به هدف، فارغ از جنسیت، تالش  برابری زن و مرد در

 قرار تهاجم موردمستقیم  طوربه، ناخواه و خواهو زنان را  بر کلیساهای کاتولیک حاکم است

، در هم شکند و در مقابل با زنده کردن حیات مریم، کشدیمو آنان را به بردگی  دهدیم

عنوان یک زن، الگوی جدیدتر و پویاتری به زنان ارائه دهد و نیز به زنان مادر عیسی به

ی که از جانب خداوند به آنان ابالقوهتا بتوانند توانایی خاص زنان و نیروی  دهدیمفرصت 

 بخشیآگاهفعلیت برسانند و دوشادوش مردان در جهت رهبری و آزادی و  عطا شده به

 انسانی، فارغ از جنسیت به ایفاء نقش و فعالیت بپردازند.

ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی زنان هاتیفعالاین الهیات عالوه بر موافقت با 

عالیت باشد، از این عقیده نوع ف کنندهنییتع تواندینمجنسیت  کهایندر تمام جوامع مبنی بر 

چه که حق طبیعی و مسلم هر زنی است که خداوند را به طریقی غیر از آن کندیمدفاع 

بخش معتقد است الهیات رهایی نماید. بازگوگوید تجربه کند و احساس خود را کلیسا می

عدد ی دینی و مذهبی حتی در کلیسا در مناصب متهاتیفعالکه زنان نیز مانند مردان به 

و از هرگونه تالش و کوششی برای ؛ توانند به خدمت کردن به مردم بپردازندکشیشی می

و  هاتیفعالبرابری و تساوی زنان و مردان و عدم مطرح بودن جنسیت در جوامع و 

ی کاتولیک سایاز کلهرگز دست از انتقاد  کهاین ترمهمو  ورزدینممخصوصاً کلیساها دریغ 

شرکت دادن زنان در  عدم مردان و دفاع از جنسیت در جامعه و سلطهمبنی بر طرفداری از 

بخش باید به این اما در مورد الهیات رهایی؛ دارندیبرنمو مناصب کلیسایی  مراتبسلسله
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ی دینی هاتیاز محدوددینی بودن و رعایت بعضی  خاطربهنکته اشاره کرد که این الهیات 

حاکم  هاآنزنان، مانند بعضی از جوامعی که دین بر  دوبندیقیببه رهایی  تواندینمهرگز 

 نیست و هیچ نقشی ندارد، حکم کند.
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