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 چکیده
دان کاتولیـک آلمـانی، واکنشـی     الهیات سیاسی یوهانس باپتیست متز، کشیش و الهی

شـدن   ای سازیِ دیـن و مبادلـه   الهیاتی در مخالفت با فردگرایی فرهنگ غربی، خصوصی
ها از دوران روشنگری تا امروز است. او در آثار خود، با محورقراردادن مسئلۀ رنج،  زشار

کـه بنیـاد و پایـۀ دیـن،      دهد های عیسی مسیح به دست می تفسیری از زندگی و آموزه
داند. به باور وی، این  کلیسا و ایمانِ مسیحی را در یادآوریِ پرمخاطرۀ عیسی مسیح می

نِ یادآوری رنج، نمونۀ ویژۀ یادآوری تاریخ رنج انسان است کـه  عنوا یادبود پرمخاطره به
ویژه یادبود زندگی و مصائب عیسی  های گذشته و به خواهد تا با یادآوری رنج از فرد می

مسیح، مسئولیتش نسبت به دیگری را بپذیرد. نمـود عینـیِ ایمـان مسـیحی و تحقـق      
ــا  عملــیِ ایــن یــادبود در تشــبه بــه مســیح، پیــروی و شــاگردیِ  وی در همبســتگی ب

ـ  یـۀ پا بـر دیدگان است. این خوانش نوین از الهیات سیاسی  کشیدگان و ستم رنج  ۀتجرب
-ی هـود ی یهـا  سـنت  از رفتنیتأثیرپـذ  و دوم یِجهـان  جنگ در حضور ازمتز  یِشخص
 -ی انتقاد ینگرشعیسی مسیح،  یزندگ ی و روایتِادآوراست که با ی یفلسفی و حیمس

کنـد. ایـن نوشـتار بـا      ای از کلیسا و ایمان مسیحی ارائه می تازه ی دارد و معنایاصالح
ها، چگونگی و ابعـاد گونـاگون یـادبود     تحلیلی به بررسی ماهیت، ریشه -روش توصیفی 
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  مقدمه
 کیـ کاتول دان الهـی و  شی) کشم. 1928-2019( 1متز ستیباپت سوهانالهیات سیاسی ی

 ۀاسـتاد بازنشسـت  الهیات سیاسـی معاصـر اسـت. او کـه      های هاندیش ینتر مهم از، یآلمان
ـ  الهـی  نیگـذارتر تأثیردر آلمان و از  اتیاله  نکـا یدوم وات یبعـد از شـورا   کیـ کاتول اندان
و متفکـر   دان الهیم)  1904-1984( 2کارل رانر ۀبرجست شاگرد، م) است 1965-1962(

اسـتادش کـه    ییاسـتعال  اتیـ الهاز مسـیر   م. 1960 ۀده میانۀدر ی بود و آلمان ۀبرجست
 یرو یعملبنیادین و  اتیبه الهشناختی با محوریت سوژه داشت جدا شد و  نگاهی انسان

به دالیلی با عناوین گوناگونی مطرح کرده است. برای نمونـه  متز الهیات خود را بنا  .آورد
بـرای مخالفـت بـا الهیـات سیاسـیِ کـارل        3»الهیات سیاسیِ نوین«استفادۀ وی از عنوان 

 م. در جامعۀ دانشگاهی مطـرح شـد و   1920م) بود که در دهۀ  1888-1985( 4اشمیت
]. pp.107-12 ,8[ شـود  مـی بیشتر بـا نـام وی شـناخته    ، الهیات سیاسی و بحثِ اصطالح

در مخالفــت بــا الهیــات    5»یســتآلی دهیپســاا اتیــاله«هــای  نمونــۀ دیگــر عنــوان  
اهمیـت جنبـۀ عملـیِ    دادن  بـرای نشـان   6»الهیات بنیادینِ عملـی «و  اگزیستانسیالیستی

  ].p.61 ,13الهیات سیاسی است [
هـایی   دانان در پـی پاسـخ   م. دوران سردرگمی و آشفتگی بسیاری از الهی 1960دهۀ 

رفته با آشنایی  های گوناگون بود. متز نیز در همین دوران، رفته تازه برای مسائل و چالش
وشنود با برخی از متفکران مکتب فرانکفورت و فیلسـوفان معاصـر، از آنـان بهـره      و گفت
گانـۀ یـادبود،    دادن به مفـاهیم بنیـادین سـه    یک چرخش الهیاتی با محوریت و درگرفت 

یۀ بر پاکرد. الهیاتی که انسان را  بندی صورتیِ خود را اسیس اتیاله، همبستگیروایت و 
کوشـد تـا شـکاف     بیند و می اش می زمینۀ سیاسی و اجتماعی گانه در پس این مفاهیم سه

یادبود «میان نظر و عمل را در الهیات مسیحی پر کند. او در همین زمینه، با طرح مفهوم 
نگرانـی و جهـتِ کلـی     رسش مهـم کـه نشـانگر دل   در الهیات خود به چند پ 7»پرمخاطره

چه کسی باید بـه الهیـات بپـردازد و کجـا، بـه سـود چـه        «دهد:  الهیات اوست، پاسخ می
  ].p.58 ,13» [کسانی و برای چه مخاطبانی؟

                                                                                                                             
1. Johann Baptist Metz 
2. Karl Rahner 
3. new political theology 
4. Carl Schmitt 
5. post-idialist theology 
6. practical fundamental theology 
7. dangerous memory 
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» یادبود پرمخـاطره « مفهومگیریِ  کوشد تا با توصیف و تحلیل چگونگیِ شکل این مقاله می
اد گونـاگون آن را بررسـی کنـد. البتـه پـیش از آغـاز نیـاز اسـت         در الهیات سیاسی متز، ابعـ 

های مفاهیم یادبود و یـادآوری   ی، برداشت متز از بحث و هدفِ الهیات سیاسی و ریشها تااندازه
ـ  بـه پردازیم که چگونه از نگاه متـز، یـادآوری    آنگاه به این می 1مرور شود؛ ۀ ریشـه و پایـۀ   منزل

  ].p.26 ,17ۀ محوریِ الهیات سیاسی است [مسیحیت و یادبود پرمخاطره مقول
  

  متز و الهیات سیاسی
-2003( 3زول یم) و دوروت -1926( 2مولتمان ورگنیمتز به همراه های الهیاتیِ  کوشش
 تـوان  میسدۀ بیستم میالدی را  یِاسیس اتِیاله یِآلمان انِیجر یِاصل ۀچهرسه ، م) 1929

 از هـا یآلمان ۀتجرب، ر برخی پژوهشگرانهای فوق دانست. به باو در جهت پاسخ به پرسش
و زمینـۀ  هـا   آن یاتیاله کیباعث تحر، دوم یجنگ جهانفجایعِ هولوکاست و ، حزب نازی

  از یگروهـ ان بـه همـراه   دان الهی]. این p.xi ,20پدیدآمدن الهیات سیاسی در آلمان شد [
وضـعیت   ۀهدبـا مشـا  ، و پروتسـتان از کشـورهای دیگـر    کیـ کاتول اندان الهیو   شانیکش

و  یحیمسـ  یسـنتِ معنـو  میراث دینـی و  بردن از  تا با بهره ندا هدیکوش، مسیحیت امروز
، یاجتمـاع  معاصـر و  یمسائل جـد  ۀدربارحل  ۀ راهارائبه بررسی و  گرانیبا د دووشن گفت

، جنـگ ، فقـر ، رنـج ماننـد   یمسائلرو،  ازاینجهان بپردازند؛  یو فرهنگ یاقتصاد، یاسیس
در الهیـات  ، دیـده  ستم یها و انسان ها تیاقل، کارگران، نیازمنداناز   اعدف، خشونت، نفرت

ـ  الهـی  نیااجتماعیِ  - سیاسی  نیـ . ا]pp.21-22 ,11اسـت [  قرارگرفتـه  توجـه موردِ اندان

                                                                                                                             
 ؛کنداستفاده می) برای اشاره به حافظه و یادبود eingedenkenمتز در آثار خود از اصطالح آلمانی ( .1

ای یادآوری و به معن تنها کمی دشوار است و هم آن در زبان آلمانیدرست ای که فهم واژه
است  در زمان حاضرعملی واکنش و پاسخی نیست، بلکه به معنای یادآوریِ همراه با خاطرداشتن  به
]21, p.43[. دهد که واژۀ (خود متز چنین توضیح میeingedenk به یادبودِ«) در زبان انگلیسی برابر با 
... ) «in remembrance of است و در مراسم 19: 22(لوقا  اانجیل لوق) است، عبارتی که برگرفته از (

» دهیمبه یاد عیسی مسیح [این را] انجام می«شود: عشای ربانی در کلیسا به این صورت استفاده می
]12, p.181بلکه جنبۀ  ؛یادآوردنِ یک خاطرۀ عادی نیست ]. این یادآوری تنها امری ذهنی همانند به

ای  به آن معنا و شیوه» خاطره«و » حافظه«ایی مانند هواژه ،کننده نیز دارد. درنتیجه عملی و دگرگون
همۀ  با توجهمتز نیستند.  نظرموردِی رسانندۀ معنای خوب بهشوند، که در زبان فارسی استفاده می

برای » یادآوری«) و …dangerous memory ofبرای (» یادبودِ پرمخاطره«ها در این مقاله، عبارت  این
)remembrance (ست.ا شدهه استفاد  

2. Jürgen Moltmann 
3. Dorothee Soelle 
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 ریتـدب ر را د تیـ و معنو نیـ د ۀمسـئل  دیـ که نبا دکن می ادعا تیحیاز مس یاتیاله خوانشِ
  .گرفت دهیجامعه نادیِ اسیس یقلمرو ی درگذارتأثیری و روابط اجتماع

، سـم یناز دنیرسـ  قـدرت  در بـه ، در آلمان ویژه به کیکاتول تِیحیمس که دارد باور متز
 چگونـه اینکه  .نقش داشته است دوم یجنگ جهان رویدادهای تلخِو  تلریبرسرکارآمدن ه

 بـرایش  شـد یل تبـد  شـمان یو آ ملـر یه، تلریآلمان ه کیکانت و بتهوون به ، آلمانِ گوته
 عنـوانِ  بـه ۀ حضور در جنگ جهـانی دوم  تجرب .]p.34 ,6ای است [ نشده ۀ بزرگِ حلمسئل

بـا مشـاهدۀ مشـکالتِ    ، کشیشی کاتولیـک  استاد و عنوانِ ، بهازآن پسیک سرباز جوان و 
 اتیـ اله ژهیو و به تیحیمسکالً  متز را به این نتیجه رساند که، و اروپا آلمانمسیحیت در 

از  اند که پس بوده بانیگر به دستهایی جدی روشنگری با بحراناز دوران  هردو، یحیمس
  ].pp.48-57 ,13اند [ ها تشدید شده این بحران، رویدادهای جنگ جهانی دوم

به دین  اصالحی -انتقادی گری و رویکرد  پرسش، دو ویژگی مهم الهیات سیاسی متز
گیـریِ وی   در دو موضـع  تـوان  می]. این دو ویژگی را Ibid, p.30و الهیاتِ مسیحی است [

سازیِ دین که گرایش مهم فرهنـگ   مشاهده کرد؛ نخست در نقدِ وی بر جریان خصوصی
است؛ فرهنگ و تفکری که پـس از دوران روشـنگری    1بورژوازی و تفکر و نگاه فرد بورژوا

دوم در و  دین را به یک امر خصوصی و مربوط به ساحت فردیِ انسان بورژوا تبدیل کـرد 
های اشتباهِ کلیسا نسبت به این وضعیت. تا پیش از شـورای   د خشک و واکنشنقد رویکر

یۀ حفظ ظـاهرِ  بر پا، ساختار فکری و رفتارِ رسمیِ مقامات کلیسای کاتولیک، دوم واتیکان
، قـت یدرحقاقتدارگراییِ یک نهادِ قدرتمند بود که به بـاور متـز عمـالً شکسـت خـورد و      

هیچ نشـانی از حرکـت در   رو،  ازاین؛ گیری کند ها کناره کوشید تا از رویارویی با چالش می
، یعنـی  رسـد کـه وی ایـن دو سـوی مـاجرا      داد. به نظـر مـی   جهت اصالح خود بروز نمی

فرهنگ و تفکر بورژوا و کلیسای مسیحی را در پدیدآوردنِ مصـائب و رویـدادهای نـاگوارِ    
  داند. آغاز سدۀ بیستم میالدی مسئول می

تـوجهی بـه وضـعیتِ    ست بزرگ کلیسا و الهیات مسیحی در بیی از این شکهای هنمون
پیمـانی   در هـم  تـوان  مـی ها و رویدادهای تلخ نیمۀ نخست سدۀ بیستم را  نامطلوبِ انسان

های فاشیستیِ اسپانیا و پرتغال و سپس همراهـی بـا حـزب     کلیسای کاتولیک با حکومت
 گـرفتنِ  نادیده]. 245-248صص  ،3دید [ ...های استالین و  عام سکوت در برابر قتل، نازی
دهندۀ دین و ایمانی غیرمسـئوالنه   نشان ،همگی، کشیده و ستمدیدۀ جهان های رنج انسان

                                                                                                                             
1. bourgeois person 
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رنجِ انسـان   ی اصلیِ متزنگران دلرو،  ازاینهای دیگر و وضعیتِ جهان دارد.  نسبت به انسان
رنـج   ۀگسترد ۀتجربهمین  ما روزگارِ یاساس ۀنشان از گذشته تا امروز بوده و باور دارد که

 ۀکـامبوج در دهـ   یهـا  عـام  قتـل  و 1گگوالاز  توان میآن را  های هنشاناست که  خیدر تار
  .ی یافتالدیهشتاد م ۀدر روآندا و السالوادور در ده، یالدیهفتاد م

ید. به گو می سخن 2»رنج تاریخِ«از ، متز با نگاهی تاریخی و انتقادی به گذشته و امروز
نگاه تاریخی و انتقادی به رویدادها و تحوالت گذشته کنـار گذاشـته    رسد که اگر نظر می

هم امکان تکـرار فجـایع دیگـر و هـم سـکوت و انفعـالِ       ، شود و تاریخ رنج یادآوری نشود
د تـا الهیـات مسـیحی از    خواهـ  مـی  وی، رو نی؛ ازاکلیسا و مسیحیان وجود خواهد داشت

رها شود و به پیرامون خود و وضـعیتِ   ی بدون زمان و مکانهای ههای انتزاعی و سوژ بحث
، ی مسیحی توجه کند. الزمۀ چنین رویکـردی در الهیـات  سایکلامروزِ انسان در جهان و 

بودن به مسئلۀ رنـج در   حساس ژهیو بهو » یادآوری« 3،»هحافظ« بخشیدن به مقولۀ محوریت
  د قرار دهند.مرکز توجه خورا  4»رنج یادآوری«ان باید دان الهیرو،  ازاینجهان است. 

شـناختی بـه مفـاهیم    زیسـت  - شناختی یـا علمـی  در یک نکتۀ مهم با نگاه روان متز
به ایـن   متز فلسفی و الهیاتیخاطره و یادآوری مخالف است. اگر از زاویۀ ، یادبود، حافظه

بیشتر به حافظه و یـادآوری  ، یابیم که دنیای علمی و فناوری امروز درمی، مفاهیم بنگریم
حافظـه و  ، در دنیـای امـروز  ؛ زیـرا  دکن می شناختی نگاه روان - یک نیروی ذهنیۀ منزل به

هـا را در خـود    شـباهت دارد کـه تنهـا داده    محور دادهای یادآوری بیشتر به حافظۀ رایانه
است. پیامد چنـین دیـدگاهی ایـن     و بدون واکنش طرفبی، کامالً خنثید و کن می جمع

هرگونه رنج و ستمی سـاکت و خـاموش خواهـد     ابردر بر، هحافظسو این  از یک است که
ی ا یبخشـ  معرفتآموزی و  هیچ درس رویدادهای گذشته برای انسان ،گریدی از سوبود و 

  ].pp. 170, 181 ,13نخواهد داشت [
  

  پیشینۀ فلسفی و الهیاتی مقولۀ حافظه و یادآوری
آوری و یـادبود در  یاد، حافظه های هالهیاتیِ مقول بندی صورتگیری و  شکل های هسرچشم

دوم تـاریخ  ، اش نخسـت تجربـۀ شخصـی   : ریشه در سه منبـع دارنـد  ، اندیشۀ الهیاتیِ متز
                                                                                                                             

در زمان حکومت ژوزف و سابق  یو اصالح در شورو یکار اجبار یها اداره کل اردوگاهگوالک سروازۀ روسیِ  .1
  است. یبریس خبندانیو  ریسردس نیسرزم مانند یشورو ریدورافتاده اتحاد جماه یدر نواح نیاستال

2. history of suffering 
3. memory 
4. remembrance of suffering 
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]. نیاز است تـا  Ibid, pp. 171-175مسیحی [ - یهودی کتاب مقدسفلسفه و سوم سنت 
  داشته باشیم. آن مفاهیمدرک بهتر  یرااین سه ب بهگذرا  ینگاه

گنـاه و   های بـی  جمعیِ انسان و کشتار دسته تجربۀ متز از حضور در جنگ جهانی دوم
کـار اجبـاریِ    هـای  هقربانیان و بازماندگان اردوگـا  های هوگوهایش با برخی از خانواد گفت
هـای جنـگ و    خـاطراتِ رنـج  ، وی را به مقولـۀ رنـج حسـاس کـرد. از ایـن میـان       ،آلمان
ایی بـر  عمیـق و دیرپـ   ، تـأثیر جوان و دوسـتانش در میـدان جنـگ    رزمان همشدن  کشته

هـا وی را متوجـه    ]. همۀ ایـن تجربـه  pp.2-3 ,20شخصیت و الهیات سیاسی وی داشت [
 به، حافظه و یادآوری کرد که تا آن زمان در الهیات مسیحی، موضوعاتِ مهمی مانند رنج

خـالی ایـن مسـئله در     ]؛ تاآنجاکـه از جـایِ  pp.39-42 ,13بود [ شده پرداختهکمتر ها  آن
  : سرخورده شد - ژه الهیات رانروی به - الهیات مسیحی

از  شاتیـ ر الههرگز د ... دار او هستمبیشتر از همه وامکارل رانر که من ، ممعلم بزرگ«
و  یاتیاله سمیدئالیدر ا یتفاوتیب یباال این حجماز کم کم من ... گفتنفاجعه سخن این 
 چیسراسـر جهـان هـ    در آگـاه شـدم.   ... یخیتار های هبا تجربرویارویی  یآن برا ییاناناتو
د. اشـ سخن گفتـه ب  یآلمان اتیالهبیشتر از  مندیخیتاردرموردِ  وجود نداشت که یاتیاله
به  ایو هیچ اشاره صحبت کردند مندیخیتار ۀدربار [الهیات آلمانی] تنهاها  آن ،حال نیباا

  ].p.41 ,18[» نکردند تسیآشو
کـم وارد اندیشـۀ   کـم ، آن مقولـۀ رنـج و یـادآوریِ   ، سان از خاللِ خاطرات جنگ بدین

 عنـوانِ  بـه کـه وی از ایـن خـاطرات     الهیاتی متز شد و چنان جایگاه و نقشِ مهمی یافت
 ,15بـرد [  نـام مـی  » آزاردهنده اما مهم برای الهیات، زننده برهمیک امر «و  1»حجت اتمام«

pp.13-14هـا  آن ادآوردنهای انسان از گذشـته تـا امـروز و بـه یـ      مسئلۀ رنج سو ک]. از ی 
نگرانیِ وی این است که بیشـتر مـا در    ،از سوی دیگرو  ۀ پیشرانۀ الهیات متز استمنزل به

در  گـران یرنـج د  هستیم و خودمـان را نسـبت بـه    گرانیرنج دناظرانِ ، این جهانِ مدرن
ای از پـذیرشِ مسـئولیت   کوشـیم تـا بـه هـر بهانـه     مـی  دانیم و بیشترمسئول نمی خیتار

  ].pp.119-121 ,13یم [کن می نه خالی و خود را از آن تبرئهپیدایش چنین وضعیتی شا
دیگر بر اندیشۀ الهیـاتی متـز تـاریخ فلسـفه اسـت. او در کتـاب        گذارتأثیردومین منبع 

هـا و ابعـاد بحـث از یـادبود، حافظـه و       با پیگیری و تحلیـل ریشـه  2ایمان در تاریخ و جامعه
هــا،  برداشــتدربــارۀ حافظــه  رســد کــهیــادآوری در ایــن دو ســنت، بــه ایــن نتیجــه مــی

                                                                                                                             
1. ultimatum 
2. Faith in history and society 
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، همـه  نیباااست؛ اما  گوناگونی در طول تاریخ فلسفه وجود داشته و کاربردهای ها بندی صورت
  ].Ibid, pp.170-174[ استتبدیل نشده الهیات ای بنیادین در  حافظه و یادآوری به مقوله

ۀ واژاز در اقتبـاس و اســتفادۀ وی   تـوان  مـی فلسـفۀ یونـان در اندیشـۀ متـز را      تـأثیر 
سقراط و به برداشت  اش یافت. او آن با هدفِ الهیاتیکردن  و سازگار یونانی 1»آنامنیسِس«

نـه  و  یادآوریـ  همـان  یقـ یحق معرفتِ، برداشت این در که نظر دارداین واژه  از افالطون
]. ایـن  69ص، 5[ میـ دار آگـاهی بـه آن  پیش ه از ک یِ چیزیادآوریعنی ی؛ ی استریادگی

 مسـیحی  -یهـودی  مانند سـنتِ دینـیِ    »موجود ازپیش سنتِ«اه متز همان یادآوری از نگ
  شـده اسـت     فرامـوش رنـگ یـا    با گذر زمان در حافظـۀ وارثـان ایـن سـنت کـم     که است 

]Ibid, p.170یـک انباشـتِ    را» موجـود  سـنت ازپـیش  «این  توان میرسد که  ]. به نظر می
بـه میـراث   ، یا حکمـت مشـترک   جمعی معرفتِ عنوانِ بهبخشِ تاریخی دانست که  آگاهی

  مؤمنان امروز رسیده است.
 تـوان  میرو،  ازاینآشکار است.  ی متز از مکتب فرانکفورتریپذتأثیر، در سنت فلسفی

یادآوری ، دربارۀ حافظه والتر بنیامین و هربرت مارکوزه های دیدگاهنقش پررنگِ برخی از 
ی مشـاهده کـرد. آن نکتـۀ مهـم و     سنت و تـاریخ را در اندیشـۀ و  ، با عقلها  آن و ارتباط
وارثِ ، پذیرد این است که ما امـروز  ای که بنیامین مطرح کرده است و متز نیز میکلیدی

. ایـم کشـیدگان نشـنیده  دیـدگان و رنـج  هستیم و هیچ صـدایی از سـتم   2»تاریخ فاتحان«
را تاریخ ، انفاتحبه روایتِ برای دوری از تاریخ ، باید با نگاهی انتقادی و متفاوت ،درنتیجه
تـاریخ  ی تاریخ رنج کـه همـان   عنی: موجود مطالعه و روایت کنیم جریان خالفِ در جهتِ

  : شدگان و مردگان است فراموش، دیدگان ستم، کشیدگانرنج
کس که از هر نبردی فاتح بیرون آمده است تا به همین لحظه شریک و همگام  هرآن«

 ...نهندروز پا بر سر افتادگان مغلوب میحاکمان ام، آن موکب پیروزمندی است که در آن
  ].160ص، 2» [اندشواهد و مدارک توحش حال نیشواهد و مدارک تمدن درعهمۀ 

و کشـف  کـردن   خاطره و زنـده ، هربرت مارکوزه نیز با ارزش و قدرتی که برای حافظه
داند  می ای یادآوری و حافظه را دارای معیار و نیرویی انتقادی، دوبارۀ گذشته در نظر دارد

  : زنندۀ وضع موجود است همرکه ب
به نظر ، برپاشدهجامعۀ شود و  میمنجر  3ای های پرمخاطرهبه بینش یادآوریِ گذشته«

                                                                                                                             
1. anamnesis 
2. history of victors 
3. dangerous insights 



  1399بهار و تابستان ، یکم، شماره ومسپنجاه و ادیان و عرفان، سال   108

 نـوع . یادآوری یـک  بیمناک است حافظه کنندۀگر و ویرانبرانداز رسد که از محتویاتِ می
حقـایق   ۀجانب همه قدرتِ، کوتاه یبرای لحظات[یادآوری]  ... است مسلماز حقایق  گسست
  ].pp.101-102 ,10» [شکنددَرهَم میرا  مسلم

گــرفتن از معنــای انتقــادیِ حافظــه و یــادآوری نــزد متفکــران مکتــب  متــز بــا بهــره
ۀ منبـعِ بیـنش   منزل بهبرد که  نام می 1»انتقادی ۀحافظ«در الهیات خود از یک ، فرانکفورت

]. ایـن  p.173 ,13مسـلط اسـت [   وژیِایـدئول  وضع موجود و هرگونه نقدِرای بو عقالنیتی 
 رنـج  تـاریخِ  یادآوریِی یا همان انتقاد یادآوریک ی عمالً ،پیش از هرچیز، حافظۀ انتقادی

ای متفـاوت از وضـع   و آینـده  امـروز کـردن   برای تصـور  ایانگیزهۀ نیرو و منزل بهاست که 
 تـوان  مـی  را یانتقـاد  ۀحافظ از متز بندی صورت در فرانکفورت مکتب تأثیراست.  موجود

  :  دید آن یژگیو دو در
 کنـد  هیـ توج را یتیوضـع  هرآنچه، آن یۀبر پا که حافظه یِانتقاد یِژگیواینکه  نخست

 را نجامدیب جامعه فرودستانِ و محرومان، دستانیته یِدرماندگ و ستم، رنج شِیافزا به که
 یا ندهیآ به دیام با، نجر یِادآوری و یانتقاد ۀحافظ نیا بر  هیتک با توان و می رفتیپذ دینبا

  .دیکوش دگانید ستم و دگانیکش رنج سودِ به حاضر حال تیوضع یدگرگون یبرا متفاوت
 عقـل  کـه  سـان  نیبـد . ی اسـت انتزاع وضعِ کی ازشدن  خارج و عقلشدن  یعمل، دوم
 خـروج  ماننـد ، گذشـته  از ژهیـ و و مشخص ای خاطره و ادبودی که شود می یعمل یهنگام

 بـا  ارتباط در دوباره جنگ جهانی دوم ۀفاجع ای حیمس یسیع یِزندگ، مصر از لیاسرائ یبن
 بـا  سـازگار  و همسـو  حافظـه  نیـ ا، شکل نیبد. شود حاضرمعاصر  انسان نزد و امروز رنجِ
  .شود می خارج یانتزاع حالت از و شود می عمل

نگاهی کلـی داشـته    کتاب مقدساست. اگر به  مسیحی -یهودی سومین منبع سنت 
 تـوان  مـی . اسـت  یادآوریـ کتـاب   کی، خود یخود به کتاب مقدسیابیم که  درمی ،باشیم

 یهـا تجربـه هایی است کـه  انسان زندگی و سرگذشت بازگوکنندۀ کتاب مقدسگفت که 
محورِ  ها کهاند. این روایات و یادآوری روایت کرده با خداونددینی و رویارویی خودشان را 

ی گونـاگون در طـول   هانسل یبرا، هایی که داردمجدای از پیا، عهدین است یهاداستان
  ساز بوده است.و هویت بخش الهام تاریخ

 هـا یادآوریـ و اسـاس همـه    هیـ پا، عهدِ میان خدا با بندگانش یادآوری عهد عتیقدر 
نسـبت بـه    بخـشِ او عمـل نجـات   خداونـد و  سـنتِ  ۀهسـت عنـوانِ   به است. این یادآوری

                                                                                                                             
1. critical memory 
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 زیـ که شما ن دیداشته باش ادیبه «: زنده و حاضر باشدا ه آن باید همیشه در یاد، بندگانش
روست کـه مـن    کرد. ازآن هیشما را فد تانیخدا هوهیو  دیمصر غالم بود نیخود در سرزم

  ].15: 15[تثنیه » مده می فرمان نیامروز شما را چن
و خـدا   «...: عهد و پیمـان  ادآوردنی مانند به، دده می ی خداوند رخاز سوهم  یادآوری

ها،  ی انساناز سو] و هم 24: 2 خروج» [آورد ادیبه  عقوبیاسحاق و م، ید خود را با ابراهعه
 مزامیـر ها [نـک:   نکردنِ آن مانند یادآوریِ خود خدا یا عملِ خدا یا دستورات خدا و فراموش

و کنشِ دینی  عمل کگاهی دستور به ی» به یاد داشته باش«]. عبارت 6- 5: 42و  55: 119
 خـروج » [روز شبات را به یاد داشته بـاش و آن را مقـدس شـمار ...    «ست مانند: یا اخالقی ا

هـا، مراسـم و   جشـن ] و یـا  5: 143 مزامیـر یادداشتن گناهان و یا روزهای ویژه [ ]. به8: 20
خـروج  یادبودِ ، روز شباتدر  عیاد، همگی با رویدادهای مهم گذشته مانند داستان آفرینشا

داشـتن   نگـه  زنـده  های مهمِ یـادآوری بـرای   ها شکل ارند، همۀ اینو ... پیوند د حپس دیدر ع
  هستند. عهد عتیقدر با خدا  لیاسرائهویت، تاریخ و رابطۀ بنی

عهـد  متـون   گیـری بـا دورۀ شـکل   زمان همکه  از نگاه تاریخی، سدۀ نخست پس از میالد
ی جمعـ  ۀظـ حافی و حواریـون، در  سـ یع یهـا آمـوزه است، روایات شفاهی از زندگی و  جدید

گذر همـین حافظـۀ جمعـی و    از ها را فراهم کرد.  شدن آن مکتوب مسیحیان نخستین، زمینۀ
ی بسیار، زنده ماند. کتـاب  فرازوفرودها وجود بایادآوریِ روایاتِ گوناگون، سنتِ دینی مسیحی 

نمونۀ روشـنی در سـنتِ مسـیحی از بـازگویی و یـادآوریِ روایـاتِ شـفاهی و         اعمال رسوالن
  و رسوالن است. حیمس یسیعهای و آموزه امیپداستان،  داشتن نگه ذشته برای زندهمکتوبِ گ

، های عیسی مسـیح ها در جزئیات یا تفسیر زندگی و آموزه با همۀ اختالف، از دیدِ متز
، شـدن  مصـلوب ، یادآوریِ زنـدگی یعنی  1،»یادبود عیسی مسیح« هاهستۀ مرکزیِ همۀ آن

پایه و محور مسـیحیت و الهیـات    عنوانِ به ادبود و یادآورییرو،  ازاینمرگ و قیامِ اوست. 
 .کـرده اسـت  عمل  نخستینِ مسیحی حفظ سنت جوامعِ برای درتمندیق یروین همچون

 ی گذشته بـا بـازگویی در قالـبِ روایـی رخ    ها تیشخصدوبارۀ رویدادها و  داشتن نگه زنده
بخشـیِ عینـیِ    ه هـدف تحقـق  ب یسیع ها و پیامِربۀ دوبارۀ آموزهتجکه به معنای  دده می

  ].pp.26-27 ,20است [ها  آن امروزۀ
مایۀ دینـی   بسیار کلیدی است و درون عهد جدیددر  نقش و جایگاه یادآوری و یادبود

مشاهده کـرد. نخسـت دربـارۀ     توان میرا در سه زمینه  عهد جدیدو الهیاتیِ یادآوری در 
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اینکـه   تاها  آن هانِ خود و اعتراف بهگنا ادآوردنِی با به، درخواست بخشش گناهان از خدا
پیشوایان دینی  یادداشتن بهدستورِ ، ]. دوم10 عبرانیان: خدا گناهان را فراموش کند [نک

 انیشما ب یهبران خود را که کالم خدا را برار«: داریِ راستین آنان برای دین های هو آموز
 مانشـان یو از ا دیـ جـه کن توهـا   آن یزنـدگ  ۀویشـ  ۀ. بـه ثمـر  دیداشته باش ادیبه ، کردند

  ].7-8: 13 عبرانیان» [دیریسرمشق گ
مراسمِ شام آخر عیسی بـا حواریـون اسـت؛ مراسـمی کـه       ین زمینهتر مهم سومین و

و  1»عشـای ربـانی  «سرچشـمۀ مراسـم    ی زیادی برای متـز دارد. شـام آخـر   اتیالهاهمیت 
 بـه علـتِ  خسـت  ن، رویدادی ویژه برای همۀ مسیحیان است. ویژگـیِ یگانـۀ ایـن مراسـم    

 گذاشـتن آن  هـدف عیسـی از بنیـان   اینکـه   گذاریِ آن به دستِ خـودِ عیسـی و دوم   پایه
 اول رسـالۀ و انجیـل لوقـا   ی پیروانش بوده است. بـر پایـۀ روایـتِ    از سووی  یادداشتن به

  : یادبودی از عیسی مسیح است بخش شام آخر، قرنتیان
ـ ، ددشمن کردن میکه او را تسل یخداوند در شب یسایع« ، کر نمـوده نان را گرفت و شُ

. بـه  دیـ آور یجـا   مـن بـه   ادیـ را بـه   نیشما. ا یاست بدن من برا نیا: پاره کرد و فرمود
اسـت در خـون مـن.     عهد جدید جام نیا: جام را گرفت و فرمود، پس از شام، سان نیهم

  ].23-25: 11 اول قرنتیان» [دیکن نیمن چن ادیبه ، دینوش یهر بار که از آن م
گفت هماننـد معنـای    توان میدربارۀ معنا و کاربرد یادآوری در این مراسم ، جموعدرم

، در قالبِ مراسم یا جشنی، رویدادی که در گذشته رخ داده است، عهد عتیقیادآوری در 
آن رویـدادها  ، و به تعبیرِ گریسـبروک  شود میدوباره زنده و تجربه ، ی جدیدا یقلمرودر 

 ].p.15 ,7شوند [میآورده حاضر  انگار به زمان حال و مکانِ
 

  وضعیت جامعه و کلیسای مسیحی
 مـردم اش  مخاطب اصلی، گرفته  شکلالهیات سیاسیِ متز در دلِ جهان معاصر  که آنجا از

وی را بـه ایـن نتیجـه     متـز  تجربـۀ شخصـی  در اروپا است.  هویژ طبقۀ متوسط و مرفه به
بخـش خـود در جامعـۀ    نجـات  ومعنـای مسـیحایی   دادن  بـا ازدسـت   که کلیسـا رسانده 
انـد و  کننـده  که تنها مصـرف  است شده  لیتبد یبرای مردم به مکانی، شدۀ اروپا یخصوص

  .]pp.10-12 ,18خالی از عمق سیاسی و اجتماعی است [ نشانید
مردم به زندگی امروز و آیندۀ خود راضی و قـانع   اینتا  استده منجر شاین وضعیت 

                                                                                                                             
1. Eucharist 
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را پیش با رفاه و آرامش شده  روشن و تضمین، امن ای هآیند، از همین حاال ؛ چراکهباشند
 امروز نیـز در  مسیحیتِ وضع موجود برایشان مطلوب است. ،. درنتیجهدنبین می روی خود

صدای د تا کن می عملافیونی  عنوانِ بهاست و   این طبقۀ مرفه عالیقنیازها و  رفعخدمت 
گـوش   انجیلحقیقی  به پیامِاگر  که حالیدر ؛دیده را خفه کند ستم های انسان دردِرنج و 
  .استتهدید یک  برای وضع موجودیابیم که دین مسیحایی  درمی، دهیم

دیگـر و   هـا و علـل   یسـت و متـز زمینـه   اقتصـادی ن تنها این رویداد  علت اصلیِالبته 
بروز چنینـی  برای را  فناوری - علمی بینیِ مانند نوع نگرش فلسفی و یا جهان تریعمیق
 ای زمینه و علت پیدایش چنـین سـوژه  ترین ترین و مشخصشایع؛ اما پذیرد ی میرویداد

  است.اقتصادی 
ـ   أیچنین دینی در ت ،ی دیگراز سوو  زدنِ آن  همرید وضع موجود راه را بـرای نقـد و ب
دانـد و   متز الهیات خود را شوکی برای جامعۀ مرفه و پیشرفتۀ اروپا میرو،  ازاینبندد.  می
ایـن وضـعیتِ    الهیات سیاسی خـود  اصالحی -انتقادی گری و نگاهِ  پرسشکوشد تا با  می
ان پیرامونشـ هـای  آنان را متوجه رنـج و  پایدار و راحتِ مسیحیان امروز را برهم زند، آرام
بـه رسـالتِ حقیقـیِ خـود      ای هجامعچنین د تا کلیسا در خواه می وی. ]Ibid, p.30[ ندک
  .ی انجام دهددرست بهتا وظیفۀ خود را باشد  جهان هشیار و حساس هایرنجو به  گاهآ

جامعـۀ  نتیجـه گرفـت کـه ایـن      تـوان  میچنین  با بررسی تاریخ دین در جامعۀ اروپا
از آن سـازی  خصوصـی نتیجۀ رویدادهای دوران روشنگری است و فرآینـد   شدهخصوصی

. متـز  نوینی به نام بورژوا منجر شـده اسـت  طبقۀ اجتماعی به پدیدآمدن ، دوران تا امروز
شدیداً منتقد  داند و در الهیات خود می 1»بورژوایی دین«نتیجۀ چنین جریانی را پیدایش 

  ].pp.57-58 ,13آن است [
اقتصـاد  «د که با نگاه ده می شکل 2»اصل مبادله«پایۀ این جامعۀ بورژوا را ، به باور متز

سـنجد. مـا ایـن     مـی  4»ایسیستم مبادله« و ازجمله هر ارزشی را در یک زیچ همه 3»بازار
د و دهـ  مـی  نامیم که جامعۀ بورژوا را شـکل  ای را منطق فاتحان می ساختار و اصل مبادله

ی را بـا  زیـ هرچاست و  5»عقل ابزاری و فنی«برد. این منطق فاتحان برآمده از  می شیپ به
]. چنین عقالنیت و نگرشی موجـب شـده   Ibid, pp.48-49نگرد [ یی و ابزاری میکاالنگاه 

                                                                                                                             
1. bourgeois religion 
2. principle of exchange 
3. market economy 
4. system of exchange 
5. technical and instrumental reason 
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های مسیحاییِ خود که مبتنی بر  بخش مهم و زیادی از هویت و ارزش مسیحیت است تا
سوگواری و توجه به ، توانِ رنج، صمیمیت، محبت، یسپاسگزارمانند ، است کتاب مقدس

در منطق فاتحان رو،  ازاینای نداشته و  ها ارزشِ مبادله این؛ زیرا مردگان را از دست بدهد
 حیات مسیحیت و کلیسا و بحـران هـویتیِ درونِ   رای متزمسئله ب ،جایی ندارد. درنتیجه

با دیـن   انیشها تفاوتتمایز و دادن  است. مسیحت و کلیسا در این وضعیت از نشانها  آن
پشتیبان کسانی هسـتند   دین و کلیسای بورژوا؛ زیرا های بورژوایی ناتوان هستند و ارزش

 ی کـه در آن ثروتمنـدان  اآینـده ؛ ای دارنـد شـده مشـخص و تضـمین  ، که آینـدۀ روشـن  
 ،ای ندارنـد کسانی کـه هـیچ آینـده    در کنارتر هستند. این دین و کلیسا  توانمندتر و امن

را کلیسـا  وظیفۀ اصلیِ دین و ، متز در تضاد با این وضع که درحالی]. p.2 ,18ایستد [نمی
  ].Ibid, p.5داند [ دیدگان و توجه به آنان می کشیدگان و ستم پشتیبانی از رنج

  
  مفهوم حافظه و یادبود در اندیشۀ متز

دیـدگاهش دربـارۀ   ، کشـد  با وضعیتی که متز از کلیسا و جامعۀ مسیحی بـه تصـویر مـی   
جامعـۀ  «کلیسای مسـیحی یـک   ، . از دید ویشود میتر  کلیسا و مسیحیتِ حقیقی روشن

و  هویـت  کامالً در تضـاد بـا کلیسـایِ بـورژواییِ بـی      کهاست. کلیسایی  1»یادبود و روایت
  ].p.172 ,13شده است [ جامعۀ خصوصی
به رویدادِ ویژه و یگانۀ تاریخیِ عیسـی مسـیح    یادبود و روایتِ مسیحی، در این کلیسا

هـا بـه شـکل    انسان 2»شناختیرستگاری و رهایی فرجام« مربوط است. رویدادی که با آن
از مفهـومِ   ]. در همین راستا است کـه متـز  Ibid, p.173ناپذیری آغاز شده است [برگشت

ید. در اندیشۀ الهیاتیِ گو می سخن» پرمخاطره یادبود«؛ یعنی محوریِ الهیاتِ سیاسی خود
ـ  بـه » یادبود پرمخـاطره «، او و  ]p.171; 13, p.106 ,16اسـت [  3»نـج یـادبود ر «ۀ یـک  منزل

در  باره نیدراوی را ]. ما آنچه p.190 ,6نیز نامید [ 4»یادبود پرمخاطرۀ رنج«آن را  توان می
  :  یمکن می بندی در دو سطح معنایی عام و ویژه دسته ،آثارش ارائه داده است

به رنـجِ هـر انسـانی در کـل      در سطح عام» یادبود رنج«این : یادبود رنج در سطح عام
و  ]p.145 ,20» [یادآوریِ رنجِ دیگـری «هایی مانند  که متز از آن با عنوان تاریخ اشاره دارد

 ].p.101 ,13برد [ ام مین 5»تاریخِ رنجِ انسان«یا 

                                                                                                                             
1. community of memory and narrative 
2. eschatological redemption and liberation 
3. memory of suffering 
4. dangerous memory of suffering 
5. history of human suffering 
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محور و پایۀ اصلی الهیاتِ بنیادین متز است که به صلیب و : یادبود رنج در سطح ویژه
یـادبود  «هـای خـود بیشـتر بـه شـکل      اشاره دارد که وی در نوشته حیمس یسیعمصائبِ 
مـرگ و  ، یادبود مصائب«و یا » حیمس یسیعیادبود «د و یا به شکل کن می مطرح 1»مصائب

  ].p.170 ,13برد [ از آن نام می 2»حیمس یسیعقیامِ 
  

  یادبود پرمخاطرۀ رنج در سطح عام
های انسان از گذشـته تـا    رنج ادآوردنی این یادبود پرمخاطرۀ رنج در سطح عام، به معنای به

 دانان است که و الهی اتیالهوظیفۀ ذاتی و تاریخیِ  امروز در کل تاریخ است. در اندیشۀ متز
، زیـ هرچدر مرکز توجه خود قرار دهند؛ زیرا فراموشیِ تاریخ رنـج، بـیش از    را رنج یادآوری

  شود. ها می ها، سوژگی و هویتِ انسان رفتنِ ارزش ازِ تکرار فجایع پیشین و ازدستس زمینه
نـزد فـرد و جامعـۀ    ، معاصـر  جهـان مـدرن  از همان دوران روشنگری تـا  ، به باور متز

ای خطـر یـا سـختی   تنها اموری را به یاد بیاورد که ا ت بوده است گرایشِ زیادی، بورژوایی
چیزهای مثبتی از گذشته را بـه  فرد بورژوا تنها خاطرات و  ،در پی نداشته باشد. درنتیجه

 حافظـه  گونه نی. اای با خود در پی نداردکه هیچ جنبۀ مؤثرِ انتقادی و فعاالنه آوردیاد می
. متز تبدیل شده است حافظه و یادآوریمدۀ مدلِ اصلی و ع عنوانِ به ،از دوران روشنگری

 بهشـتِ «یـک  بازگشت بـه   ینوع ۀمنزل به ای را برای انسان مدرن و یادآوری حافظهچنین 
 ۀگذشـت «در آن  حافظـه کـه   انگـارد  می »امروزهای  یو پناهگاهی برای ناامید خطر بدون

 یزهـا رو«در قالـب   کـه  نیسـت » امـروز های  یشکستگ خوشی برای دل دل کیجز  یزیچ
تـا   دکنـ  مـی  رد لتـر یف کیرا از  دادهایرو ۀهم . این حافظهشود میمطرح » خوب گذشته

اشـتباه از   یگـاه یـک آ «و  ابدیکاهش  اریبس ای برود  انیم ازها  آن یِو آزاردهندگ مخاطره
 جامعـه  چنـین نگـاهی در یـک    ].p.105 ,13» [امروز است ونیاف د کهکن می ارائه تهگذش

 است. آن گذشته و قربانیانِ خاموشِها و فجایع  رنجکردن  ی فراموشسو بهحرکت 
آشـکار  ، ین اهدافِ الهیاتیِ متز از طرحِ یادبود پرمخـاطرۀ رنـج  تر مهم در اینجا یکی از

ها در پیشگاه خداوند است. در عقالنیتِ ابزاری و نگاه  بودن همۀ انسان و آن سوژه شود می
تنهـا  ؛ بلکـه  ها اهمیت ندارنـد  ی و آزادیِ انسانسوژگ، گذشته ادآوردنی به، کاالیی به امور
تفاوتی بی ها گرفتن گذشته و سوژگیِ انسان مهم است. این نادیده زیهرچای  ارزش مبادله

دنبال دارد. همین روند موجب گسـترش و تقویـت    های حالِ حاضر را بهها و ستمبه رنج
                                                                                                                             
1. memoria passionis 
2. memoria passionis, mortis, et resurrectionis Jesu Christi 
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شـود و متـز ایـن     جهـان مـی   حسیِ نسبت به رنج و سـتم در تفاوتی، کرختی و بیفرهنگِ بی
پرمخــاطرۀ  قلمروهــایاز کنارکشــیدن «نامــد کــه  مــی 1»احساســی کــیشِ بــی«وضــعیت را 
احساسـی، سـوژگیِ    ]. در ایـن فرهنـگِ بـی   p.51 ,12است [» سیاسیهای تاریخی و  مسئولیت

ها، عدالت، آزادی و فقر اهمیتی ندارند. به همین علت است که متز در الهیـات سیاسـیِ    انسان
دینِ خودشیفته و خودمحـوری کـه مشخصـۀ    و  تیمسئول یبانسانِ برای دوری از چنین  خود

 حافظۀ دردسترسی که روایـت و همبسـتگی  و  یادبود حضورِ مؤثر ؛است یکار بارز آن فراموش
  داند. ، الزم و حیاتی میبه ارمغان بیاورداند،  دیده کشیده و ستم با کسانی که رنجرا 

 روزهـای خـوب   ادآوردنیـ  رنـج گذشـته و تنهـا بـه     گـرفتنِ  نادیدهاز دیگر پیامدهای 
پدیدآمدن و گسترش تاریخ فاتحان است. تاریخی که فاتحان بـر پایـۀ منطـقِ خودشـان     

، دیـده  هـای سـتم   هـیچ سـخنی از انسـان   ، نـد. در ایـن تـاریخ   کن مـی  اند و روایـت  نوشته
یک انسان وجـود   وانِعن ها به آن گویی. شده و قربانیانِ گذشته نیست فراموش، کشیده رنج

نبـودِ   فاتحـان  جنبۀ منفی ایـن تـاریخِ  اهمیتی ندارد. ها  آن اند و سوژگی و فردیت نداشته
کـه  علـت   به این. های زنده استبرای سوژگی و هویتِ انسان ای امکان و زمینه گونه هیچ

د های زنده نیـز ارزشـی نخواهـ    سوژگیِ انسان، ارزش باشد بیها  آن اگر مردگان و سوژگیِ
مردگـان فـردا    مرگ سرنوشتِ قطعیِ همـۀ زنـدگان اسـت و زنـدگانِ امـروز     ؛ زیرا داشت

هویـت و مـرگِ او   ، آزادی، یابد کـه سـوژگی   انسان معاصر درمی ،سان خواهند بود و بدین
  هیچ جایگاه و اهمیتی در تاریخ فاتحان ندارد.، همانند همۀ مردگان

پاگذاشـتنِ سـوژگیِ   به زیرِ، ها سانگسترش و چیرگی چنین نگاهی به تاریخ و دیگر ان
. بـه  شـود  مـی منجـر   تاریخ رنج و تکرار فجایع وحشتناک پیشین گرفتنِ نادیدهها و  انسان

بـاور  و  دکنـ  مـی  پافشاری هویت انسانیو  سوژگیبرای حفظ همین منظور است که متز 
بـا   مبسـتگی هو  یـادبود رنـج  با  ،اندشدهکه در تاریخ گمرا کسانی  انسانیِ هویتِدارد که 
هـای امـروز    انسانما همۀ  ،به گفتۀ وی ،غیر این صورت درو  حفظ کرد توان می مردگان

  .]p.75 ,13» [در فراموشی فاسد خواهیم شد«تفکر روشنگری  همانندنیز 
  

  یادبود ویژۀ عیسی مسیح
، و حتـی آنچـه ایمـان مسـیحی در دلِ خـود دارد      وظیفۀ کلیسـا ، مسیحیت موزۀ اصلیِآ

مـرگ و  ، مصـائب  یادبودِ«یا همان  »حیمس یسییادبود پرمخاطرۀ ع«یادآوری پاسداشت و 
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 وی روایتـی از رنـجِ   حیمس یسیداستان ع]. Ibid, pp.88, 170است [» حیمس یسیعقیامِ 
  .به آینده است ی امیدوارانهبا نگاه

خداوند از سرِ محبت و قدرتِ بیکـرانش در قالـبِ عیسـی مسـیح تجسـد یافـت و ایـن        
رو،  ازایـن آن بسیار اهمیت دارد.  ادآوردنی ای است که به ی در تاریخ، رویداد ویژهمکاشفۀ اله

تـرین نمونـۀ    یادبود ویژۀ عیسی مسیح یادآوریِ زندگی، مصائب، مرگ و قیامِ اوست که مهم
انگیزه و الهام برای ایستادگی در برابر منطق فاتحـان   منشأبزرگ تاریخ رنج و نیرومندترین 

رهایی از وضعِ نامطلوبِ موجود برای دستیابی بـه آزادی و سـوژگیِ همـۀ    یِ سو بهو حرکت 
ها است. به همین علت است که متز این یادبود عیسی مسیح، نیز یادبود رنـج را یـک    انسان

آورد، او را بـه عملـی    ] و هر انسانی که آن را به یاد میp.179 ,13[ نامد می 1»آزادییادبود «
  .دارد یوامیتِ دردناک حال حاضر برای آزادی و رهایی از وضع

امکـانی بـرای   ، ها و مصائب عیسـی مسـیح   جدای از یادآوریِ رنج، در این یادبود ویژه
. از مجـرای  شـود  مـی دیدگان تاریخ نیـز فـراهم    کشیدگان و ستم شنیدنِ صدای همۀ رنج

البتـه  های قربانیان تاریخ را نیز روایت کـرد.   داستان توان میروایتِ داستان عیسی مسیح 
صلیب و مرگ ، فراوانی دارد این است که مصائب تأکیدآنچه متز دربارۀ این یادبود بر آن 

هـم شـامل    وهم شامل مصائب  یادبود عیسی مسیح؛ بنابراین، عیسی در کنار قیام اوست
 »یـادبود مصـائب  «و  »یـادبود قیـام  «ای بـین  هیچ جداییو نباید  ستاو از مرگِ پسقیام 

بـر مـرگ و    انسـان  نشانۀ پیروزی نهاییِ عیسی پس از مرگقیام زیرا ؛ وجود داشته باشد
 مصائب و صلیبِ او ادآوردنی بدون بهرا پس از مرگ قیام او  تنها مسیحیاناگر  .رنج است
تنها کسانی  کشیدگان و مردگان فراموش شوند و همانند این است که رنج، رندبه یاد بیاو

تاریخ رنـج  ، سان و به یاد آورده شوند. بدین یابندیت اهم، اندرنج نکشیده و زنده ماندهکه 
هـرکس  «شـود:   مـی مسیحی روایت  تاریخ فاتحانِو تنها  شود میو فراموش  گرفتهنادیده 

 مصـلوب  بشـنود کـه در آن گریـۀ مسـیحِ     یا گونـه  مسیح را به پس از مرگ که پیام قیامِ
  .]p.126 ,12[ »ا شنیده استافسانۀ فاتحان ر؛ بلکه را نشنیده انجیلبشارت ، شنیده نشود

بـه یـاد    عیسی مسـیح مرگ و قیام ، رنج، زندگیحضور خدا را در  دتوان میمسیحیان 
را  هـا همـۀ رنـج  مـرگ و  وعدۀ رهایی از ، از خالل این رویدادِ بزرگکه خدا  ندداشته باش
خدای رستاخیز نهایی اسـت   ی عیسیخدا، نکتۀ مهم این است که از نگاه متز داده است.

وجـود دارد.   از گذشته تا امـروز  ها رنجهمۀ این امیدی در  ،درنتیجه؛ اریخ از آنِ اوستو ت
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امیـد   کننـدۀ و تقویـت  که الهیات باید مـدافع  کند ی میپافشار ویبه همین علت است که 
] کـه  2- 1: 61 اشـعیا اسـت [ یِ آیندۀ مشخصـی  سو به، امید به وعدۀ پیشین الهی که باشد

، بـرای ناتوانـان، بـرای فرودسـتان و     سـتمدیدگان ی ناامیدان، بـرای  ج، برانای برای ر آینده«
بنابراین، مسیحیان با یـادآوریِ یـادبود عیسـی مسـیح     ؛ ]p.112 ,13» [شدگان است فراموش

چه در مراسم مهمِ عشای ربانی و چه در قالب روایتِ زندگی، مصـائب، مـرگ و قیـام او بـه     
  تار واکنش و پاسخی درخور از آنان است.کننده دسترسی دارند که خواس نیرویی دگرگون

د تا بـا امیـد بـه    خواه می از مؤمنان؛ زیرا بخش استاین یادبودی پرمخاطره و رهایی
برای تحقق آن بکوشند و همواره وضـعیت حـال حاضـر را در آن جهـت      ای چنین آینده

همـراه  بلکه  ؛منفعالنه نیست تنها نهگفت که این یادآوری  توان ، میرو نیازاتغییر بدهند. 
ها از حافظـه   و تعریف ها برداشتبا دیگر ، با کنش و البته پرمخاطره است. از همین جهت

  کامالً متمایز است. خطر و یادآوریِ منفعالنه و بی
  

  معنای رنج در اندیشۀ متز
بـه نظـر   ؛ امـا  پربسامد و مهم در الهیات سیاسی متز است، ای اساسی مسئله رنجاینکه  با

ای در این زمینه نـدارد.   تحلیل و تبیین کامل و جداگانه، در میانِ آثارش رسد که وی می
سه گونـه   توان ، میمتز در طولِ بیش از پنج دهه فعالیتش های هاز میان نوشت، همه نیباا

  شناسایی کرد. رنج را
» رنـج دیگـران  «، ین گونـۀ رنـج کـه پایـۀ الهیـاتِ یـادآوری اسـت       تـر  مهم نخستین و

)suffering of othersهای دیگر است و به این اصلِ اندیشۀ متز  ) رنجی مشترک با انسان
 ,Ibidرنجی نیست که گفتـه شـود بـه مـا ربطـی نـدارد [       چیهگردد که در جهان  بازمی

p.110 آن را در قالبِ همان رنجِ اجتماعی تعریف کرد. رنج برخاسـته   توان می]. رنجی که
شـان بـرای   های ههـا و برنامـ   ی که با طـرح داقتصا ی واسیسنهادها و ساختارهای  قدرتِاز 

 ایـن نهادهـا   هـای  هها و برنام آورند. سیاست مسائل و مشکالتی پدید می، ها زندگی انسان
]. p.ix ,9هایی هسـتند [  هم پدیدآورندۀ رنج اجتماعی و هم گاهی مانعِ کاهشِ چنین رنج

بهداشـت و  ، متگذاری نهادها و قـدرتِ سیاسـی و اقتصـادی از مسـائل سـال     تأثیردامنۀ 
  زیستی و امنیتی گسترده است. های محیط آموزش عمومی تا چالش

 یسـ یع مصائب ادبودِی و رنج ادبودِی یراستا در و دارد یمثبت یمعنا رنج ۀگون نیدوم
 بـا  بخـش  همبستگی رنجِ«، دکن می قیتشو زین آن ۀتجرب به را ها انسان متز و است حیمس
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 »ترحم« احساسِ از یناش رنج نیات. اس) solidaristic suffering-with others( »گرانید
)pity (شفقت« ای« )compassion (تیوضـع  بـه  نسـبت ، واکـنش  ایـ  کنش کی ۀانیم در 

  ].p.616 ,17اند [ گرفته قرار یفراموش یحت و یعدالت یب، آزار، ستم مورد کهاست  یکسان
 و دانـد  یمـ ) worldly grief( »ییایـ دن اندوهِ« نوع کی را آن متز که رنج ۀگون نیسوم

، اسـت یدن یکه برا یاما اندوه«پولس دارد  رِیاشاره به تعب، گذارد ینم آن یبرا یقیدق نام
 نیـ ا .مینـام  یمـ  »کـال یراد رنـجِ « را آن ما ] که10: 7 انیدوم قرنت[ »آورد یمرگ به بار م

از  الکـ یراد رنـج  ینا. شود می منجر انسان تِیانسان و تیشخص یِنابود به که است یرنج
 زیـ ن را یانسان تیفرد ینابود امکان؛ بلکه ندارد ای دهیفا و یسودمند چیهتنها  نهدید متز 

 بـزرگ  یانـدوه  در یخاموشـ  به را فرد و بندد یم را انسان زبانِ که است یرنج نیا. دارد
آورِ تکرارشوندۀ نیرومندی است که گروهِ بزرگی از مـردم   برد. این یک وضعیتِ رنج یفروم
  ].pp.134-135 ,13د [گیر میرا فرا
  

  بودن یادبود رنج معنای پرمخاطره
مسئولیتِ پاسخ و عملِ مناسب ، برای هر انسانی، یادبود رنج که برآمده از تاریخ رنج است

هم بـرای خـود فـرد و     برای رهایی از وضعیتِ نامطلوب را در خود دارد. این پاسخِ عملی
پرهزینه است. این هزینه حتـی بـه معنـای     و  هم برای وضع موجود در جامعه پرمخاطره

]. متـز بـا   pp.41-42 ,18در انسـان نیـز هسـت [    ترس یا غـم ، ناراحتی احساسِپیدایش 
بـاور دارد کـه   ، از هربـرت مـارکوزه   بـودن یـادآوریِ گذشـته     گرفتنِ جنبۀ پرمخـاطره  وام
 عنـوانِ  بـه و مسـلم  شیازپباثبات امروز  ۀجامعهای گذشته برای آنچه در  رنج ادآوردنی به

کننـده در   زننـده و دگرگـون   پرمخاطره است. نیرویی بـرهم  ،یک واقعیت فرض شده است
یـادآوریِ تـاریخ    ،وجود دارد که به سودِ وضع موجود نیست. به گفتۀ متـز  این یادبود رنج

 وضـعیت را زنـده  کـردن   برای دگرگـون  گذشته یدهایگذشته و هم ام های هم ستم رنج
  ].p.178 ,13د [کن می

 ۀ یک حافظـۀ انتقـادی اسـت   منزل به؛ زیرا باشد  د پرمخاطرهتوان میرنج دیگران یادبود 
د تا در آن جهـت حرکـت   کن می و انسان را دعوت داند دیدگان می که آینده را از آنِ ستم

یادآوریِ تـاریخ   با تا بتواند دکن می تاریخِ فاتحان جدامنطق و از انسان را همچنین، کند؛ 
ـ  ی رویدادها وبه ارزیاب، رنج بـه  هـا   آن ن ازگـرفت  رسبپـردازد و بـا د   گذشـته  هـای  هتجرب

شـوند تـا انسـان بـا نگـاهی       منجـر مـی  به این ها  هایی نوین دست یابد. این بینش بینش
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درونِ خود و وضـعیت بیرونـی بـرای رسـیدن بـه      کردن  اصالح و دگرگون انتقادی در پیِ
  و ستم باشد. های انسانی مانند کاهش رنج عدالت و ارزش، صلح

در  1»عقل یادآورانـه «از یک  ،بر این حافظۀ انتقادی و یادآوری تاریخ رنج تأکیدمتز با 
اقتـدار و  ید که به تاریخ رنج توجـه دارد و  گو می برابر عقل ابزاری و فنی روشنگری سخن

آموزی گشوده است. این عقل با رهبـری   پذیرد و برای یادگیری و درس را می آتوریتۀ رنج
 گشـودگیِ بـه یـادگیری   که درستی و حقانیت خـود را بـا    رود می شیپ  بهولویت رنج و ا

گیری به کـنش و گفتـار    برای تصمیم، در زمانۀ تردید و نابسامانیرو،  ازایند. ده می نشان
  ].pp.142-143 ,17د [ده می سیاسی و اجتماعی جهت

ای سختیِ پـذیرش مسـئولیت   درنتیجه، یادآوریِ یادبود رنج پرمخاطره است؛ زیرا هم به معن
آموزی از گذشته برای نقـد وضـع موجـود و اصـالح آن اسـت و هـم بـه معنـای          اشتباه و درس

  های درمانده و ناتوان است. دادن و مخالفتِ عملی با رنج و ستمِ انسان آمادگی برای هزینه
  

  بودن تشبه به مسیح و پیروی و شاگردی او پرمخاطره
ـ  بـه سیحیان یادآوری یادبود پرمخاطرۀ عیسـی مسـیح را   برای م، متز از زاویۀ دینی ۀ منزل

عیسـی مسـیح بـا    ، دانـد. از ایـن زاویـه    تر مـی  تر و پرهزینه سخت، نمونۀ ویژۀ یادبود رنج
در زمـرۀ  ، یـک شورشـی در برابـر امپراتـوریِ بـزرگِ روم      عنـوانِ  شدن به کشیده صلیب به

ۀ فاتحـان و  زمـر در ، دینـیِ یهـود   رومیـان و سـرانِ  و  بـود کشیدگان و قربانیان تاریخ  رنج
خواستند با اسـتفاده از قـدرت سیاسـی و دینـیِ خودشـان و       که می حاکمان تاریخ بودند

او را خاموش کننـد و سـنت پرمخـاطرۀ     های هز صدای پیام و آمو کشیدنِ عیسی صلیب به
را » حیمســ یســیعیــادبودِ مصــائب «متــز یــادآوریِ رو،  ازایــنببرنــد.  انیــاز معیســی را 
شـمرد کـه امیـدبخش و الگـوی رهـایی و آزادی همـۀ        ترین روایتِ آزادی برمـی  برجسته
  ها از زیر ستم و فشار حاکمان است. انسان

هرگونه گیرد و در برابر  خوردگان و قربانیانِ تاریخ را میجانب شکست یادبود آزادیاین 
و فراموشی رنـج و سـتم گذشـته     قربانیان تاریخِ انکارِ دنبالِ گرایانۀ فاتحان که بهآرمان تاریخِ
به گفتۀ متز، این یادبود ویژه قدرت و توان زیـادی دارد و   کند. می ایستادگی و مبارزه، است

شـدیداً  » همینـی کـه هسـت!    دگویـ  و مـی  دانـداز یمشانه باال  یتفاوتبیبا  برای کسی که«
 سلیم و پیـرویِ ت گونههر علیهیک اعتراض  [یادبود] این«سخت، پرهزینه و پرمخاطره است: 

  ].p.174 ,13[ »ی است که تا امروز بوده استزیهرچر از شیوه و روشِ فکدون ب
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، ین نکته دربارۀ یادبود عیسی مسیح این است که برای رسیدن به نتیجۀ عملیتر مهم
متـز در   کـه   یهنگـام رو،  ازایـن رویِ مؤمنان مسیحی از آن است. نیازمند پیروی و دنباله

 یسـ یعزنـدگیِ   1»ۀپرمخـاطر  داسـتانِ «از سنت پرمخاطره یا ، اسیالهیات سی چهارچوب
و  2»تشبه به مسـیح «راه تحقق عملیِ آن را در ، یدگو می پرمخاطره سخنیادبود و  حیمس
]. البتـه ایـن خـود    p.34 ,14دانـد [  مـی  4»شاگردیِ عیسی مسـیح «و  3»پیروی از مسیح«

]. 26: 12و  12: 8 یوحنـا اسـت [  عیسی مسیح بود که این راه را به مسیحیان نشان داده
ایـن اسـت کـه    ، دکنـ  مـی  مقصود متز از این سه تعبیری که به یک شکل تفسیر و معنـا 

با رفتار و گفتار خود و بر پایۀ موعظۀ بـاالی کـوه   ، استدالل و بحثِ نظری یِجا بهعیسی 
] نوعی فرهنـگ و اخـالقِ متفـاوتی    17-49: 6 لوقا] و موعظۀ دشت [5-7های باب متی[

، ناتوانـان ، برای پیروی و شاگردی را ترسیم کـرد کـه شـامل ایسـتادن در کنـار فقیـران      
و کوشش بـرای آزادی و رهـایی از   ها  آن توجه و خدمت به، دیدگان کشیدگان و ستم رنج

  این وضعیت است.
شـاگردی و تشـبه بـه    ، برای پیروی؛ دارد تأکیدمتز که همواره بر جنبۀ عملیِ الهیات 

شناختیِ مهمـی قائـل اسـت کـه پیـروی از او بـرای شـناخت         عد معرفتمسیح نیز یک بُ
  : ضروری است حقیقیِ مسیح

ـ  کیـ  شـه یهم ]حیمسـ  یسـ یع[ او دنِیفهم وشناختن  یراکوششی بهر «  کیـ ، فرسَ
اسـت کـه مـا    ] حیمسـ  یسیع[او تشبه به و کردن  نها با دنبال. تاست رویی و دنبالهرویپ
  ].p.39 ,14[» مبا چه کسی روبرو هستیکه  مفهمییم

؛ عیسـی نیسـت   رفتـار ذهنیِ داسـتان و   تجسمِ تنها او یادآوریِتشبه به مسیح و این 
بنـابراین،  ؛ دکن می دگرگون مسیحی رایک که تمام زندگی و رفتار است  پراکسیسیبلکه 
ۀ زمانـۀ خـود   دیـ د سـتم کشـیده و   های رنـج  نسبت به انسان گفت که اگر مسیح توان می
یـادبود مصـائب   « ونه ممکن است که انسانِ مسیحیِ معاصر با یادآوریِچگ، تفاوت نبود بی

تفـاوت باشـد. بـر پایـۀ      احسـاس و بـی   بی، نسبت به رنج و ستم در جهان، »عیسی مسیح
دانـد و اگـر بـه خـدای      مسیح مـی » شاگرد«و » پیرو«اگر یک مسیحی خود را ، تفسیر متز

احساسی نسبت به وضعیتِ رنج و سـتم  یتفاوت و بد انسانِ بیتوان مین، مسیح ایمان دارد
این یادآوری برای خود فـرد و  ، که دیدیم گونه  هماندر جهانِ پیرامون خود باشد و البته 

  جامعه (دیگران) پرمخاطره و پرهزینه است.
                                                                                                                             
1. dangerous story 
2. imitatio Christi 
3. following Christ 
4. discipleship of Jesus Christ 
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  نقش و جایگاه کلیسا در الهیات سیاسی متز
مبـانیِ   ریـزیِ  هیـ پا ۀ عیسـی مسـیح  پرمخاطر یکی از ابعاد مهم الهیاتیِ یادآوری و یادبود

 را سـا یکل متزرو،  ازاینهای الهیاتی است.  ختی و ایمانیِ متفاوتی از دیگر جریانشناسایکل
، داند کـه رسـالتش نماینـدگی    میپرمخاطره  یادبودِ 1»یعموم میانجیِ« ۀ محمل ومنزل به

ی ی و سیاسـ اجتماع یزندگ هایروندها و نظام انتقال و گسترش این یادبود ویژه در همۀ
  ].p.184 ,13است [

کلیسـا نیـز   ، دانـد  مـی » جامعۀ یـادبود و روایـت  «که متز مسیحیت را یک  گونه  همان
گواه و شاهد عمومیِ این یادبود و راویِ آن در تاریخ اسـت. ایـن   ، جامعۀ مؤمنان عنوانِ به

نگهبان و صدای یادبود ، ۀ حافظۀ جمعیمنزل بهۀ این است که کلیسا دهند نشانگفتۀ متز 
کلیسا قدرتِ انتقادی این حافظۀ جمعـی را در  و  در جامعه است حیمس یسیعمخاطرۀ پر

د. کلیسا بایـد بـا   گیر می د که تاریخ رنج را نادیدهده می رویارویی با هرگونه تفکری نشان
ی باشد که با پیروی از منطق سرکوبگرگروه یا نظام سیاسیِ ، مخالفت و مبارزه با هر فرد

رسالتِ کلیسا این اسـت  بنابراین، ؛ دیدگان را خاموش کند ای ستمد صدخواه ، میفاتحان
کشـیدگان و   رنـج ، پشـتیبانِ فرودسـتان  ، همانند عیسی مسـیح ، که با یادآوری تاریخ رنج

  حفظ شود.ها  آن در جامعه باشد تا سوژگیها  آن دیدگان و صدای ستم
بـارۀ رسـالت   وی دراینکـه   د. نخسـت کنـ  مـی  متز در همین راستا دو نکته را گوشزد

هرگـز  ، باور دارد که ایـن یـادبود و کلیسـا   ، پرمخاطرۀ عیسی مسیح یادبودکلیسا بر پایۀ 
ـ  بـه ؛ بلکـه  دشد ننخواه وارد یاسیسی یا اجتماع یک جریان به سودِ اًمیمستق ۀ یـک  منزل

و  یسازیاز خصوص عمل خواهد کرد تا کشیدگان رنج سودِبه  وجدانِ اجتماعی و سیاسی
  ].p.13 ,13جلوگیری کند [ یِ دیناسیو س یعد اجتماعها و کاهش بُرنجشدن  یدرون

، یـک برنامـۀ عملیـاتیِ سیاسـی     عنـوانِ  ، بهیادبود رنجاز نکتۀ مهم دیگر این است که 
دسـتورالعملِ   عنـوانِ  شد؛ بلکـه بـه  نخواهد  استفادهگیریِ یک حکومت دینی مانند شکل

هـا و عملکردهـای اجتمـاعی و    برنامـه  گیـریِ جهت، ها ها در کنش قلبی و وجدانی انسان
  شان استفاده خواهد شد. سیاسی

  
  معنای ایمان مسیحی در الهیات سیاسی متز

 ایمان مسـیحی ، در الهیات سیاسیِ متز همۀ مفاهیم جنبۀ عملی و عینی دارند آنجاکه از

                                                                                                                             
1. public medium 
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 ایمـان مسـیحی   ،سـان  . بـدین شـود  میتعریف  در تاریخ و جامعه ۀ پراکسیسیمنزل بهنیز 
اسـت کـه هـدفش سـوژگیِ همـۀ      » خدای زنـدگان و مردگـان  «به  دوارانهیاماکسیسی پر

تفسـیر و تحقـقِ   ، و دستیابی به عدالت برای همۀ زندگان و مردگان است. ایمان ها انسان
ایـن ایمـان   مرگ و قیام اوسـت.  ، مصائب عیسی مسیح و یادبودِ شاگردیعملیِ پیروی و 

اسـت  » خـدای زنـدگان و مردگـان   « کـه عیسـی  خدای  به بخش همبستگی امیدِهمراه با 
]Ibid, p.81.[  

بـر   1»کیشـی  راسـت «ی جـا  بـه کوشـد   طرح خود از الهیـات سیاسـی مـی    نیدر امتز 
کند تا شکافِ میانِ نظر و عمل را در الهیـات مسـیحی پـر شـود      تأکید 2»رداریک راست«
]19, p.94 .[کـه جنبـۀ    نیـایش  دعـا و متز میان ، در این ایمان و تشبه به مسیحرو،  ازاین

 ،اجتماعی که جنبۀ سیاسیِ این تشبه اسـت  - دارد با پراکسیسِ سیاسی رفانیع - فردی
  :  دکن می پیوند برقرار

آنگـاه بایـد بـر روی توانـایی     ، باقی نمانـد هر ادعای الهیاتی تنها در سطح حرف اگر «
هـا   آن تـا ند به آن فرابخواحساب باز کرد که مسیحیان را پراکسیسی تعریف  برای الهیات

شناختیِ حـاکم بـر   تاریخی و روان، از شرایط پیچیدۀ اجتماعی، [پراکسیس] آنبا بتوانند 
 - عرفـانی  این ایمـانی اسـت کـه در شـاگردیِ    ، کنند. در این صورت گذرتاریخ و جامعه 

  .]p.84 ,20[ »است شده انجام(تشبه به مسیح) به مرحلۀ عمل رسیده و سیاسی 
  
  گیری نتیجه
در ، ایۀ تجربۀ شخصیِ خود از حضور در جنگ جهانیِ دوم و رویـدادهای تلـخ آن  متز بر پ

الهیـات  خوانشـی نـوین از   مسـیحی،   -یهودی ی فلسفی و ها سنتپذیرفتن از تأثیرکنار 
کلیسـا و دیـن   ، جامعه نسبت بهاصالحی  -انتقادی نگرشی د که ده می به دستسیاسی 

گانـۀ   آن سـه  های هنامد که پای می نیز عملی لهیات بنیادینِدارد. وی این کوشش خود را ا
به معنـای   است. یادبود عیسی مسیح همبستگیروایت و ، یادبود پرمخاطرۀ عیسی مسیح

بـارزترین نمونـۀ یـادبود رنـج      او است. این یادبود پرمخاطره های هیادآوریِ زندگی و آموز
ادبود ویـژۀ عیسـی   است. آنچه این ی حیمس یسیعمرگ و قیامِ ، است که یادآوریِ مصائب

سخت و ، ها و کشتارها با خود دارند مانند جنگ، مسیح در کنار دیگر یادبودهای عامِ رنج
را بـه  هـا   آن ای را برای فردی که مسئولیت و وظیفه، همواره آگاهی؛ زیرا پرمخاطره است

                                                                                                                             
1. orthodoxy 
2. orthopraxy 
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ـ  مـی ای فرا را به حرکت در مسیر آیندهها  آن با خود دارند و ،آورد یاد می ا د کـه خـد  خوان
فـرد  ، ای دارد کننـده  و دگرگـون  دهنده تکان یمحتوا کهیادآوری  با این وعده داده است.

وضـعِ راحـت و بـدون     . ایـن یـادآوری  نیسـت  خوب و کامـل چیز همه که شود میهشیار 
زند تا او را به وجودِ رنـج و سـتم در    یامور را برهم م انیجرو  دکن می را قطع نگرانیِ فرد

  اس کند.جهان امروز آگاه و حس
راه تحقـقِ عملـیِ ایـن یـادبود      پیروی و شاگردیِ او، تشبه به مسیح، برای مسیحیان
یـک  ، دیـدگان بـود   کشیدگان و ستم که عیسی در کنار رنج همان گونهپرمخاطره است و 

باشـد.   گونـه  نیـ ا، یۀ یادآوریِ مصائب عیسی مسـیح بر پاتا  شود می داشته وامسیحی نیز 
برداشتن در مسـیر عیسـی مسـیح     سی امیدوارانه به خدا و گامایمان مسیحی نیز پراکسی

ستمدیده و نـاتوان اسـت تـا هویـت و     ، کشیده با همۀ مردان و زنان رنج همبستگیبرای 
  سوژگیِ همۀ مردان و زنان حفظ شود.

 یـۀ یـادبود پرمخـاطرۀ عیسـی مسـیح، الهیـات و کلیسـای مسـیحی        بر پا، بیترت نیا به
 تفـاوت  بـی  هـا را نادیـده گرفتـه و    انسان زندگیِ های واقعیِوقعیتمتاریخ رنج و د نتوان نمی

اش پاسداشـت، انتقـال و گسـترش     عنوانِ جامعۀ یـادبود و روایـت، وظیفـه    باشند. کلیسا به
اجتماعی همیشه باید بـر  -  های سیاسیدر زمینهرو،  یادبود پرمخاطره در جامعه است. ازاین

، در کنـار  عیسـی مسـیح   زنـدگی و محبـت  و  خداونـد  بخـشِ نجـات  قـدرتِ  یـادآوریِ  پایۀ
  ها در پیشگاه خداوند سوژه باشند. دیده بایستد تا همۀ انسان کشیده و ستم های رنج انسان
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