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 *الهیات رهایی بخشِ مارکسیسم

 یومیشل لو

 احسان کریمخانی ترجمۀ

 

توسط این افراد خلق  1971هایی است که از سال بخش مجموعه نوشتهدر وهلۀ نخست الهیات رهایی

 ، هوگو آسمان، کارلوس مِسترز، لئوناردو باف و کلودویس بافس)پرو( روبم آلو اند: گوستاو گوتیهشده

)شیلی( پابلو ریچارد  سئا و رونالدو مانوسابرینو و ایگناسیو اِالکورا )السالوادور( سگوندو گالیله)برزیل( جان 

)شیلی و کاستاریکا( خوزه میگل بونینو و خوآن کارلوس اسکانونه )آرژانتین( انریکو دوسل )ارژانتین و 

 . اد شاخص استالبته این فهرست محدود به برخی از افر)اروگوئه(.  مکزیک( و خوآن سگوندو

پیش از  جنبش اجتماعیِ عظیمی است که در آغاز دهۀ شصت درست گرمتون نمایان بدنۀ اصلی این

های قابل توجهی از کلیسا )کشیشان، احکام جنبش اجتماعیِ مذکور بخش ظهور کرد. انتشار آثار جدید الهیات

جنبش دانشجویی مسیحی، کارگران ، روحانی )گروه کاتولیک اکسیونهای دینی غیرها( جنبشینی، اسقفد

های و کمیته ،شهری، کارگری، ارضی-های روستاییعام، کمیته های روستایی با عضوگیریکمیته (جوان مسیحی

-مسیحیت رهاییاین جنبش اجتماعی، تحت عنوان  عملگرفت. بدون در نظر گرفتن را دربر می بنیادکشیش

همزمان با  - اجتماعی مهم در آمریکای التین طی این سی سال اخیر رااین پدیدۀ تاریخی و توان نمی، بخش

و یا ظهور طبقه کارگر جدید و جنبش دهقانی در  خیزش انقالب در آمریکای مرکزی، نیکاراگوا و السالوادور

 به درستی درک کرد. -زمین و غیره(برزیل )حزب کارگران و جنبش دهقانان بی

فکری یا آکادمیک بخش، فرایندی صرفا الهیات رهاییخواه و مسیحیان ترقیکشف مارکسیسم به دست 

گیر و خشن در آمریکای التین بود: فقر. ملی الزاما اجتماعی و واقعیتی همهنبود. بلکه آغازگاه آن برخاسته از عا

 ،سید و از علل فقررمند و منسجم به نظر میبرخی مومنان، مارکسیسم را برگزیدند چرا که مارکسیسم بسیار نظام
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 تبیینی جامع داشت. از طرفی مارکسیسم جسارت آن را داشت که برای محو فقر پیشنهادی رادیکال عرضه کند.

 برای مبارزۀ موثر با فقر، نخست الزم است که علل آن را شناخت. به قول کاردینالِ برزیلی دام هِلدر کامارا:

چرا فقر  پرسیدمیمنامیدند. اما هنگامی که گیری کنند، مرا قدیس میخواستم که فقیر را دستمادامی که از مردم می

 شد.چنین بسیار است؟ با من به عنوان یک کمونیست برخورد می

مارکسیسم کار آسانی نیست. چرا که از یک سو  بخش ازرز تلقی الهیات رهاییارائۀ نمایی کلی از ط

ربرد محتاطانۀ چند عامل از کا م؛ دامنۀ این تنوعاتهستی بخشهای پرشمار در الهیات رهاییشاهد تنوع رهیافت

، از سوی دیگر بین شود )همچون جریان مسیحیان طرفدار سوسیالیسم(از آنها را شامل می یکامل تا ترکیب

به  –رادیکال بود امروزه  1968ایم. هر چه مواضع در ها بودهگیرینیز شاهد تغییر موضع 1980-1968های سال

د. هر چند وشمیتری اتخاذ مواضع محتاطانه – 1989های پیروی از نقدهای رم و توسعۀ اروپای غربی در سال

مشترک بسیاری را در  هایخاستگاه توانمی هااسقفمربوط به ترین متالهان و اسناد موثق آثار برجسته بر اساس

 . 1میان آنها تشخیص داد

 همۀ آن ی و یامارکسیسم را یکی از علوم اجتماع تاسی از آلتوسر( برخی متالهان آمریکای التین )به

تین مریکای الآز واقعیت تر ابردند تا به دانشی عمیقمیای کامال ابزاری به کار و آن را به شیوه کردندمعرفی می

ود. بحدود . چنین تعریفی از مارکسیسم همزمان بیش از اندازه عریض و طویل و در همان حال مدست یابند

م رکسیسعریض و طویل از این لحاظ که مارکسیسم همۀ علوم اجتماعی نیست و محدود به این خاطر که ما

نظر  ر آن نیزه تغییبای عملی قرار دارد که نه تنها به فهم جهان بلکه صرفا یک علم نیست: بلکه بر پایۀ گزینه

 دارد.

از  "عالقه"برخی نویسندگان به جای  -بخشرهاییالهیات در واقع عالقه به مارکسیسم در میان متالهان 

معدود برای اهداف تر از آن است که با استعانت از چند مفهوم تر و گستردهعمیق -گویندشیفتگی سخن می

؛ های خود مارکسیسم را نیز در نظر گرفتارزشمعتقد کرد، بلکه همچنین باید  علمی بتوان کسی را به چیزی

گوستاو گوتیه اظهارات بسیار  در آینده. آن از یک اتوپیا 2جُستهسیاسی و پیش-های اخالقیگزینشیعنی 

                                                           
1 See dussel 1982 and Petitdemange 1985. 
2 anticipation 
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کند بلکه همچنین ای در این باره دارد، به نظر او مارکسیسم خود را محدود به ارائۀ تحلیلی علمی نمیموشکافانه

وحدت عمیق آثار »التوسر آکشد. لتوسر را به نقد میآشوقی اوتوپیایی به تغییر اجتماعی دارد. او نگاه علمی 

پراکسیس انقالبی، یابد، در نتیجه، در برابر فهمی بهتراز ظرفیت آثار مارکس در برانگیختنِ مارکس را درنمی

 .«3ماندرادیکال و دائم  بازمی

ار یسهای مارکس بدانش آنان از نوشته گرفتند؟بخش از کدام منابع مارکسیستی الهام میمتالهان رهایی 

را بیش از مارکس  مجموعه آثارکسانی بود که  جمله د. برای نمونه انریکو دوسل بی هیچ تردیدی ازمتغیر بو

. با وجود 4به چاپ رساند برانگیزی تحسینتبحر و اصالت ه آثاری در این باره باو مجموعهمه مطالعه کرده بود، 

 ارجاعات مستقیم به مارکس هستیم. دوگو آسمان و چند تن دیگر نیز شاهاین، در آثار گوتیه، برادران باف، ه

های ماتریالیسم دستورالعمل ای به مارکسیسم از نوعاز سوی دیگر، نویسندگان مذکور احساس عالقه

 -بود نداشتند بلکه کانون توجه آنان مارکسیسم غربیدیالکتیکی شوروی و یا احزاب کمونیستی آمریکای التین 

بلوخ از جمله نویسندگان مارکسیستی . از این میان ارنست  -شده میکه در اسناد آنان با نام نئومارکسیسم شناخت

از او یاد شده  اندازهابخش: چشمالهیات رهاییبا عنوان  1971بود که بارها در نخستین اثر اصلی گوتیه به سال 

ه، لوکاچ، هنری لفور، لوسین گولدمن و ارنست مندل نیز است. در اثر فوق عالوه بر بلوخ، به آلتوسر ، مارکوز

برای مثال، . اما این منابع اروپایی نسبت به منابع آمریکای التینی دارای اهمیت کمتری هستند: 5اشاره شده است

گرفت؛ انقالب اصیل را پایه نهاد که از روح سرخپوستی مایه می وس ماریاتگی اهل پرو مارکسیسمیخوزه کارل

داری گاهی کلیدی در تاریخ آمریکای التین بود؛ و سرانجام نظریه وابستگی با نقد سرمایهکه چرخشکوبا 

ریزی کردند و آنیبال کیخانو آن را پی سدوس سانتو وابسته که فرناندو کاردوسو، آندره گوندر فرانک، تئوتونیو

 .6)که گوتیه چندین بار در کتاب خود به آنان اشاره کرده است(

                                                           
3 Gutierrez 1972,p. 244.  

به  مارکسیسم را با مواضعی کمتر متعهدانه اتخاذ کرد، به این معنا که ارتباط گوتیهدر پی نقدهای واتیکان،  1984این درست است که از سال 
 .1985میان الهیات و علوم اجتماعی تقلیل داد: بنگرید به گوتیه ای مواجهه

4 See dussel 1985, 1990, and 2001. 
بخش، نویسندگان ع الهیات رهاییمیان منابئل سیلوا گوتای از پردازد، ساموکه به مسیحیت انقالبی در آمریکای التین میدر این اثر برجسته  5

 واسگوئز، کند: گولدمن، گارودی، شاف، کوالکوفسکی، لوکاچ، گرامشی، لومباردو رادیس، لوپورینی، سانچرفهرست می رامارکسیست دیگری 
 .1985: بنگرید به سیلوا گوتای کتاب ماهو مندل، فانون، 

 بخش بنگرید به:ی نظریه وابستگی در متالهان رهاییبرای آگاهی از به کارگیر 6

Bordini 1987,chapter 6 and Silva Gotay 1985, pp. 192-7. 
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ا محدود به خود ر -بخشرهاییالهیات تر مسیحیان و در معنای گسترده -بخشرهایی ن الهیاتمتالها

خود  جتماعیاکردند. آنان در پرتو فرهنگ دینی و همچنین تجربۀ استفاده از منابع مارکسیستی موجود نمی

 و سزاوارین رااز  ند.بنیانی نو پدید آوردند و موضوعات بنیادینِ اساسی مارکسیسم را از نو صورتبندی کرد

ی نو سیسم جهتمارک است که آنان را نئومارکسیست بخوانیم، به عبارت دیگر آنان را باید نوآورانی دانست که به

 اندازی تازه بخشیدند و یا به آن یاری رساندند.یا چشم

ران یا ارگن کت در کنار واژگان کالسیکی همچواس ریفق نمونۀ چشمگیر این نوآوری به کارگیری مفهوم

ۀ جویانارتبشبع گردد به مناپرولتاریا. پرداختن به مفهوم فقر سنتی قدیم در کلیسا است که ریشۀ آن باز می

-هم د،خش بوبکه برای آنان منبعی همیشگی و الهام مسیحیت. متالهان آمریکای التینی خود را با این سنت

ز جمله ر دیگر ایان، فقمهمی ناسازگار بودند: برای این متالهبا این گذشته در موارد  ن. اما آنادانستندهویت می

 نجر بهم اعانه و کمک پدرمآبانه سوژۀ رهاییِ مخصوص به خود است.بلکه موضوعاتِ هبه و صدقه نیست، 

 ند باکه پیوت بخشی به خود. اما این همان جایی اسرهاییشود در جهت ر مییایستار همبستگی با کشاکشِ فق

باید  -دحقق شویعنی رهایی طبقات کارگری باید به دست خود طبقه کارگر م -اصول بنیادینِ راستین مارکسیسم

بخش ییرها یاتاله این چرخش شاید مهمترین نوآوریِ سیاسی پر معنایی باشد که متالهان گیرد.مد نظر قرار 

یز نتماعی چنین در حوزۀ پراکسیس اجهای اجتماعی کلیسا پدید آوردند. این نوآوری همباتوجه به آموزه

 پیامدهای قابل توجهی دارد.

ر، به جای یو ناروشن چون فق ، احساسیای مبهمها جانشین شدنِ مقولهتردید برخی مارکسیستبی

ر با وضعیت آمریکای التین یکنند. اما باید گفت در واقعیت، مقولۀ فقپرولتاریا را نقد می« ماتریالیستیِ»مفهوم 

بیکار، -بیکار، شبه -، انبوهی بیشمار از مردمان فقیرهانشینروستاها و هم در حومه ی دارد؛ آنجا که هم درهمخوان

تولید « رسمیِ»که همگی از سیستمِ  توان یافترا می -نشینان، روسپیان و غیرهگردها، حاشیهدورهکارگران فصلی، 

اند که دو مسیحی در السالوادور مفهومی را نوآوری کرده-تسمارکسیگرایانِ تجاریِ اند. اتحادیهکنار گذاشته شده
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. شایان ذکر است که اکثریت 7کارگر-بیچارهشده را با هم ترکیب کرده است: شده و استثمارجزءِ مردمان سرکوب

 زنان هستند. -اعضای اجتماعات کلیسایی همچون اکثر -این مردمان فقیر

ر د است. ریدانقدِ اخالقیِ سرمایه بخشِ مارکسیسم،الهیات رهاییبخشِ یکی دیگر از وجوه تمایز

نۀ داراهسرمایبخش که در وهلۀ نخست ملهم از امر اخالقی و امر دینی است، گرایشات ضدمسیحیت رهایی

د وخلینی از لگوی استاپارسایانۀ متاثر از اتری در مقایسه با احزاب کمونیستی تر و سرسختانهتر، رادیکالقاطع

دۀ برنی پیشهارزشگیرد. حال آنکه مدل استالینیستی به اچرا که از انزجاری اخالقی مایه می -نشان داده است

ثال در . یک مداری صنعتی در ضدیت با فئودالیسم باور داردبورژوازی صنعتی و نقش تاریخیِ توسعۀ سرمایه

 1967ه سال نامۀ ششمین کنگرۀ خود بقطع ها درند. حزب کمونیست برزیلیکتوضیح این پارادوکس کفایت می

طِ د و روابای تولیبا مرحلۀ حال و حاضرِ تضاد میان نیروه کردن ابزار تولیداشتراکی»اینگونه آورده است که 

د را ید اقتصاعتی باداری صنبه عبارت دیگر، پیش از هر بحثی دربارۀ سوسیالیسم، سرمایه. «تولید همخوانی ندارد

ی با عنوان در غرب برزیل سند اسقفان و مهترانِ روحانی 1973ر را مدرن سازد. در سال شکوفا کند و کشو

 گیری که: منتشر کردند با این نتیجه مویۀ کلیسا

این ریشۀ گندیده و همان  داری این شرّ عظیم، این گناه ماالمال،از میان برود، سرمایه داری بایدسرمایه

اند: فقر، گرسنگی، بیماری، مرگ. برای پایان دادن را به چشم خود دیدهتی است که همگان میوه و بهرۀ آن درخ

 .8ازدور خارج شوند ها(ها، زمین، تجارت و بانکبه آن، باید مالکیت خصوصی ابزار تولید ) در کارخانه

توان می -شودحی صادر میخشِ مسیباز اسنادی که از گرایشات رهایی و بسیاری دیگر -در این سند

 شود.در نتیجه آرزوی سوسیالیسم میداری و سرمایه ر منجر به لعنیکه همبستگی با فق فهمید

در  -اند کهداری خود، ثابت کردههای مسیحی در نتیجۀ رادیکالیسم اخالقی ضدسرمایهسوسیالیست

نسبت به فجایع اجتماعی که  -اقتصادی هستند« گرایتوسعه»هایی که به شدت درگیر منطق مقایسه با مارکسیت

)برگرفته از اصطالح مشهور « توسعۀ توسعه نیافتگی»در آمریکای التین و منطقِ « مدرنیتۀ واقعا موجود»محصول 

                                                           
نیز دو واژۀ بیچاره و کارگر را با هم تلفیق کرد تا به این معادل  من pooretariate/pobretariadoتلفیقی است از دو واژۀ فقیر و کارگر   7

 رسیدم.
8 Obispos latinamericanos 1978, p. 71. 
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9برای مثال اوتاویو گولهرمه وِلو گوندر فرانک( است، بسیار حساس هستند.
 -شناسِ مارکسیستِ ارتدوکسمردم -

و « گیردداری را شری مطلق در نظر میسرمایه»کند چرا که برزیلی را به شدت نقد می گرایکلیسای توسعه

داری و های پیشاسرمایهداری در کشاورزی که خط سیری به سوی پیشرفت است را با نامِ سنتتحول سرمایه

 .10کندرد می های دهقانیایدئولوژی

سیحی ایفا م، مضمونی دیگر نقشی فزاینده در اندیشۀ مارکسیستی برخی متفکران 1970در پایان دهه 

ین ات و بست . چفوارگیِ کاالییکتاب مقدس و نقد مارکسیستی بر بت ستیزیبتکرده است: میل ترکیبی میان 

 س در نقدتاب مقدا و مفاهیم کهشود که مارکس خود از انگارهبخش با این عامل تسهیل میدو در الهیات رهایی

 داری استفاده کرده بود. سرمایه

هایی الهیاتی هستند که مارکس آنها را در همگی استعاره 14و مولوخ 13ممونا 12، گوسالۀ سامری 11بعل

داری را به خاطر تقدیس پول، کاال، سود بَرد تا روح سرمایههای اقتصادی به کار میو دیگر نوشته سرمایهکتاب 

اند، تقبیح کند. برای مثال از مبادلۀ به زبانی که مستقیما از آیات عهد عتیق برگرفته شدهو خودِ سرمایه و بازار 

داری خود شود. مهمترین مفهوم نقد مارکسیستی بر سرمایهیاد می« مِمونا»یا « معبد بَعل»کاال اغلب با نام 

 .وارگیدارد: بت پرستیاست و اشاره به بت« الهیاتیای استعاره»

داری با بسیاری از مشابه آن، در نقد مارکسیستی بر سرمایه الهیاتی و دیگر وجوه-این وجوهِ استعاری

. تحلیل موشکافانه از سرِ آشنایی دارد -که هیچ تردیدی در استفاده از آنها ندارند -بخشنقدهای متالهان رهایی

سل به خوبی مشاهده کرد. این کتاب مطالعۀ فلسفیِ دقیقی است توان در کتاب انریکو دورا می« هااستعاره»این 

 . 15بخشوارگی از نقطه نظر مسیحیت رهاییدربارۀ نظریه مارکسیستیِ بت

پرستی نخستین بار در نقد نظام سلطۀ اجتماعی و اقتصادی در آمریکای التین به عنوان شکلی از بت

های اقتصادیِ دانشگاه سن خوزه در کاستاریکا به هایی شکل گرفت که در دپارتمان پژوهشمجموعه نوشته
                                                           
9 Otavio Guilherme Velho 
1 0 See Velho 1982, pp. 125-6. 
1 1 Baal 
1 2 Golden Calf 
1 3 Memmon 
1 4 moloch 
1 5 See Dussel 1993. 
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بازخوردی چشمگیر ، که جنگ خدایان: بُتان سرکوب و جستجوی خدای رهانندهانجام رسیده بود و با عنوان 

نظرِ مه شد. کتاب نقطهیز ترجبه چندین زبان دیگر ن 1980. این کتاب هنگام انتشار در سال داشت، منتشر شد

است و گسستی قاطع است  -ی سابرینوآسمان، هینکالمرت، پیکسلی، پی ریچارد و جِ -مشترک پنج نویسندۀ آن

که مارکسیسم شکل مدرن آن  –گرای کلیسا که برای مدت دو قرن خداناباوری را کار و واپساز سنت محافظه

 به عنوان دشمن دیرین مسیحیت معرفی کرده بود: -بود

نیست بلکه مسالۀ اصلی  -شناسی وجود خدامسالۀ هستی -مسالۀ امروزینِ آمریکای التین خداناباوری

یابد که خدایان ای با این واقعیت تشخص میاست... هر نظام سلطه  خدایانِ ناراستینِ نظام سلطهتملقِ پرستش و

خدایان جستجوی خدای  د... در این جنگِنبخشبه نکبت و ناصوابیِ زندگی قداست میآفریند که و بتانی می

 ، خدایان ناراستین، بُتان کشتارگرآرایَدپرستی صف میشود که در برابر بتبصیرتی رهنمون می راستین ما را به

و در کشد پرده از رخ بر میزند. به خدای رهاننده ایمان آورید، همو که آورِ مذهبیِ آنان را پس میو سالحِ مرگ

پرستی بتیابد... ایمان در برابر در نفی خدایانِ ناراستین تحقق می است، محققار بر ضد نکبت یجنگ فقپسِ 

 .16آرایدصف می

المِرت در کتابی ای بود که هوگو آسمان و فرانس هینکِهمین معضل موضوعِ تحلیل عمیق و نوآورانه

به آن پرداختند. این کتاب  در تاریخ  (1980)ای در باب اقتصاد و الهیاتمقالهپرستش بازار: مشترک با نام 

گر به را به عنوان یک نظام پرستشداری نظام سرمایهه روشنی بخش نخستین اثری است که بالهیات رهایی

وارد  ه دار()یا سرمای« لیبرال»تنها نقدی اخالقی بر اقتصاد  پیوسته های اجتماعی کلیساکشد. آموزهچالش می

داری را دینی که سرمایهقد خصوصا الهیاتی همچنین باید کند، نآنگونه که آسمان اشاره میکردند. اما می

داری سرمایه« دینِ اقتصادی»بازار چه در خود دارد؟ بنابر نظر آسمان،  اما ماهیت پرستشِناراستین معرفی کند. 

وارانۀ زندگی روزمره، متجلی داری و عمل پرستشِ بتاقتصادیِ سرمایهکورکورانۀ پارادایمِ در الهیاتِ خود را 

برای مثال در سخنان رونالد  -دنشویافت می« مسیحیت بازاری»مفاهیم کورکورانۀ دینی که در ادبیات سازد. می

صرفا  - 17همچون میشل نواک« متالهان بُنگاهی»کار دینی، و یا آثار های جریانات محافظهریگان، در نوشته

                                                           
1 6 Assmann et al. 1980, p. 9. 
1 7 Michael novack 
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-کنندۀ ددالهیات قربانی  -از مالتوس تا اسنادِ اخیرترِ آن در بانک جهانی -ندارند. الهیات بازاری کارکردی فرعی

 اقتصادی فدا کند. هایرا در پیشگاه بت نیاز به فقیر دارد تا زندگی آنان این الهیات ای است:منشانه

کند های هفتاد و هشتاد را تحلیل میدهه نِآمریکائیاالمِرت، الهیات جدید امپراتوریِ در این بخش، هینکِ

-تجسم برین»خدایان این امپراتوری چیزی نیستند مگر  ادگرایی دینی درنوردیده شده است.که به شدت با بنی

خداانگاریِ بازار خدای  و کیش او که ترحم و دلسوزی را جایگزین قربانی ساخته است. «18قوانین بازارشدۀ 

 .19که شعار مقدس آن بر روی هر اسکناس دالری حک شده است: توکل بر خدا ندآفریرا می پول

اعی حاظ اجتمهای اقتصادیِ کاستاریکا، مسیحیانی که به لگرفته در دپارتمان پژوهشتحقیقات صورت

ثال، م. برای ده استشبخش بخشِ نسلی نو از متالهان الهیات رهاییدغدغه دارند را تحت تاثیر قرار داده و الهام

نقدی  –(1980)یرپرستش سرمایه و مرگ فق در کتاب خود با عنوان ایجوان برزیلی با تبار کره -یانگ مو سانگ

قیر ها فیونهانی میلجکند، نظامی که نهادهایی همچون بانک المللی میداری بیندینی متوجه نظام سرمایه-اخالقی

د تردیکرده است. بیمسلخِ خدای بازار جهانی  در جهان سوم را محکوم به قربانی کردن زندگی خود در

 استان ما نه باپرستیِ ببت گوید، برخالف( می1994) الهیات و اقتصاد همچنان که سانگ در بخش پایانی کتاب

یر دینی، غبه ظاهر  هایزهقابل رویت بلکه با نظامی سر و کار داریم که قربانیان خود را با نام انگی گاهِیک قربان

 خواند. علمی و عینی به سوی خود فرا می زمینی،

بازار چیست؟ از برخی  بخشیِ پرستشِرهایی-وجوه تمایز و اشتراک نقد مارکسیستی و نقد مسیحی

و یا الهیاتی روشن در مارکس پیدا  ،توان خداناباوری را در مسیحیت یافت )برخالف نظر بلوخ(نمیها، جنبه

-های الهیاتی، همچون مفهوم بتاستعاره .20برجسته انریکو دوسل( شناس و متاله)برخالف نظر مارکس کرد

بخش آنها اساسا وارگی، در اندیشۀ مارکس ابزاری برای تحلیل علمی هستند، حال آنکه، در مسیحیت رهایی

، ریشه در خصلتی اخالقی دارد. بخشرهایی-اما وجه اشتراک نقد مارکسیستی و نقد مسیحیمعنای دینی دارند. 

 گرا در برابر بتِ بازار و حتی بیش از آن همبستگی با قربانیان آن.گویانه و خشمی انسانشورشی پیشیعنی 

                                                           
1 8 "transcendentalized personification of  the laws of the market" 
1 9 See Assmann and Hinkelammert 1989, pp. 105, 254, 321. 
2 0 See Bloch 1978 and Dussel 1993, p. 153. 
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داری از نقطه نظر وارگی کاالها نقدی بود بر ازخودبیگانگی سرمایهدر نظر مارکس نقد کیشِ بت

میان این نقد کشاکشی است بخش، انقالبی. در نظر الهیات رهاییدر عین حال دیده اما پرولتاریا و طبقات ستم

در برابر  است برای کارِ زندهگاهی ناراستین مرگ. اما هر دوی این نقدها، تکیه هایخدای راستینِ زندگی و بُت

. ورای قرار گرفته است گشتۀ چیزهای مردهدر برابر قدرتِ بیگانهستمدیده  و فقیرشیءشدگی؛ چرا که زندگیِ 

قمار  بخشیِ اجتماعی ستمدیدگانو مسیحیان متعهد هر دو بر خود رهاییایمان های بیاین همه، مارکسیست
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