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  های مذهبی، هژمونی لیبرالیسم و نهادینگی سکوالریسم رقابت
 (1776ـ1980مطالعه موردی آمریکا  ) 

 ، تهران، ایران دانشگاه تهران  یاسیاستاد علوم س       ی احمد دیحم
  

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران یاسیعلوم س ی دکتر    ی م یبرهان سل
  

 چکیده
مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، زدایی از دین و تضمین آزادی  رسمیت

به مدارس  مالی  نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک 
طرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان  مذهبی خصوصی، بی 

های دینی در مدل سکوالریسم آمریکایی است. تحقق  له سیاست نمادهای دینی در حوزه عمومی از جم
ها، نتیجه یک پروسه تاریخی بوده است. مقاله حاضر نه تنها فراز و فرودهای عملی برخی از این سیاست

سال   از  را  آمریکا  در  می   1980تا    1776سکوالریسم  قرار  بررسی  به  مورد  پاسخ  راستای  در  بلکه  دهد؛ 
بحث از نقش عوامل تکثر و رقابت مذهبی، محاسبات عقالیی و گرایشات لیبرالی    پرسش اصلی مقاله، به

در شکلرهبران سیاسی آمریکا می  تقویت سکوالریسم، مهمترین نقش را داشتهپردازد که  و  اند. گیری 
از چالششبه در حوزه عمومی،  آن  هژمونی  و  دوم  بزرگ  بیداری  اثر  در  پروتستانیسم  بودن  های  رسمی 

فرآ بودجدی  نوزدهم  قرن  در  آمریکایی  سکوالریسم  تحکیم  اقلیت  ؛یند  جمعیت  افزایش  با  های اما 
های سکوالر، نفوذ فزاینده ها و جنبشو فعالیت سازمان  آنهاهای مذهبی بین  کاتولیک و یهودی، رقابت
گسترش روند  کاران مذهبی کاهش یافت و راه برای  های پروتستان و محافظهسیاسی و نهادی اوانجلیست

 سکوالریزاسیون در قرن بیستم هموار گردید. 

سکوالریسم آمریکایی، پروتستانیسم، اقلیت کاتولیک، سکوالریزاسیون، سیاست    ها:کلیدواژه

 دینی، لیبرالیسم.
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 مقدمه . 1
آموزهنظریه نقش  بر  تمدنی  رهیافت  ذاتاًپردازان  مسیحیت، در شکل  های  گیری  سکوالر 

یکی از مهمترین پژوهشگرانی است    1کنند. برنارد لوئیسکید میأسکوالریسم در غرب ت 
قرار می فوق  رهیافت  نظریاتش در چارچوب  ایده جدایی  گیرد.  که  اگرچه  او  اعتقاد  به 

اما جدایی    ؛در حدود سیصد سال قبل بازمی گردد  جدید و به زمانی  دین و سیاست نسبتاً
به اوایل مسیحیت   ایده تمایز این دو،  به  بر بازمیفوق،  گردد. در کتاب مقدس مسیحیان 

واگذارید خدا  به  را  خدا  کار  و  قیصر  به  را  قیصر  کار  که  امر  ت2این  استأ،  شده    کید 
(Lewis, 1990: Theatlantic .) 

زبان  3هانتینگتون   مسیحیت،  دین  کالسیک،  میراث  اقتدار  نیز  جدایی  اروپایی،  های 
ویژگی از  را  فردگرایی  و  نمایندگی  نهادهای  قانون،  حکومت  دنیوی،  و  های  معنوی 

تمدن  سایر  از  غربی  تمدن  میمتمایزکننده  و ها  معنوی  اقتدار  جدایی  پیرامون  وی  داند. 
کلیسا و سپس کلیساهای دیگری، از  عتقد است: در سراسر تاریخ غربی، نخست  م  دنیوی

دوئالیسم   یک  دنیوی  و  معنوی  اقتدار  دولت،  و  کلیسا  قیصر،  و  خدا  بودند.  جدا  دولت 
غالب در تمدن غربی بود. تنها در تمدن هندو دین و سیاست به روشنی از هم جدا شده  

( و...  خداست  قیصر  ژاپن  و  چین  در  است.  قیصر  خدا  اسالم  در   ,Huntingtonاست. 

1996: foreign affairs .) 
نظریه   ذات  پردازان عمدتاً این  مسیحیت  دیدی  و  رابطه سکوالریسم  به  نسبت  گرایانه 

کند. از سوی  یید نمیأاین نظر را ت  دارند. این در حالی است که تجربه پیشامدرن مسیحیت 
شکل در  دیگر  عوامل  نقش  ارزشدیگر،  شدن  نهادینه  و  دوره  گیری  در  سکوالر  های 

ر میمدرن  نادیده  سکوالریتها  نظریه  حامی  پژوهشگران  برخی  که  همچنان  های  گیرند. 
ثیر پیشینه  أکنند، سکوالریسم نیز به مانند دیگر عناصر مدرنیته، تحت تچندگانه مطرح می

رژیم ماهیت  تمدنی،  و  نزاعتاریخی  سیاسی،  سکوالر ایدئولوژی  های  و  ـ   های  مذهبی 
بر بقای سیاسی، دارای مدلمحاسبات عقالیی رهبران سیاسی  و  اهداف شخصی  های  ای 

 
1. Bernard Lewis 

2. render ... unto Caesar the things which are Caesar's and unto God the things which are 

God's 

3. Samuel Phillips Huntington 
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مدل این  است.  سیاستمختلفی  گرفتهها  پیش  در  را  متفاوتی  دینی  همین  های  به  اند. 

سکوالریسم مقایسه  به  مربوط  مطالعات  اخیر  دهه  یک  در  حوزه  واسطه،  در  ویژه  به  ها 
ل مختلف در  ثیر عوامأسیاست تطبیقی گسترش چشمگیری یافته است. مطالعات فوق، به ت

 اند. های مختلف سکوالریسم اشاره کردهگیری و تحکیم  مدلشکل
شکلؤس  در  عواملی  چه  که  است  این  حاضر  مقاله  مدل ال  شدن  نهادینه  و  گیری 

ت آمریکایی  بودهأ سکوالریسم  نظریهثیرگذار  آراء  برخالف  فرضیه  رهیافت  اند؟  پردازان 
می پردازش  اینگونه  محاسبات  شود:  تمدنی،  مذهبی،  رقابت  و  تکثر  همچون  عواملی 

آمریکا در شکل رهبران سیاسی  لیبرالی  و گرایشات  و حفظ  عقالیی  گیری سکوالریسم 
نقش را داشته بین کلیسا و دولت مهمترین  توصیفیدیوار جدایی  بر روش  با تکیه  -اند. 

سویه حفظ  و  اتحلیلی  پرسش  به  پاسخ  در  سعی  مباحث،  طرح  در  انتقادی  صلی  های 
در   دولت  و  کلیسا  رابطه  به  نظری،  مالحضات  از  جدا  مقاله  اول  بخش  داشت.  خواهیم 

  برای آشنایی با پیشینه   صرفاً  ، دوره قبل از استقالل اختصاص یافته است. این زمینه تاریخی
ت  نوشتار،  دوم  بخش  است.  شده  ارائه  دولت  و  دین  سهأمناسبات  متغیرهای  بر ثیر  گانه 

سازی را مورد بررسی قرار خواهد داد. همچنین  در فرآیند دولتگیری سکوالریسم  شکل
های سکوالر در قانون اساسی، متمم اول و اسناد رسمی این دوره اشاره  به بازتاب ارزش

-) لیبرال های مذهبی و منازعات ایدئولوژیکثیر دو متغیر رقابتأشود. بخش سوم به تمی
اوایلمحافظه بیستم خواهد پرداخت که نقش مهمی    کار(، در اواخر قرن نوزدهم و  قرن 

نهادینگی ارزش  نیز مناسبات  های سکوالر در آمریکا داشتهدر  اند. در بخش نهایی مقاله 
بررسی خواهد شد. در این دوره از شدت   1980دین و دولت از جنگ جهانی دوم تا سال 

عمده ای بر  ثیرات أهای مذهبی کاسته شد. موج احیای دینی و فضای جنگ سرد، ترقابت
  ؛ های دینی دولت داشت. اما ماهیت سکوالر سیستم سیاسی نه تنها ثابت باقی ماندسیاست 

ارزش پیش  از  بیش  نهادینگی  به  منجر  لیبرالیسم دموکراتیک  های سکوالر  بلکه هژمونی 
گردید. احکام دیوان عالی پیرامون دعا و نیایش دینی در مدارس، تدریس نظریه تکامل و  

 شود. می در این روند داشت که بدانها اشاره میغیره نقش مه
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 مالحظات نظری . 2

برانگ   ذاتًا  یمفهوم  که   آنجا   از   سم ی سکوالر  در   ی اگسترده مجادالت    منشاء   ، است   ز ی مناقشه 
در    نخستین   برای واژه    ن یا .  است   بوده   ی اجتماع ـ   ی انسان  علوم   مختلف   ی ها حوزه   نیمهبار 

مورد استفاده قرار  ( 1817-1906)    1هولیاکجورج    سویدوم قرن نوزدهم، در انگلستان از  
 1851خود و هوادارانش در سال   یف جهت توص  سکوالریست ابتدا از اصطالح  وی رفت. گ 

گرفت  (.  https://www.secularism.org.uk/george-jacob-holyoake.html)   بهره 
به مفهوم یک گرایش و دیدگاهی به زندگی که   سکوالریسم بعدها درکش را از    هولیاک 

 ای در رساله   ،یر یک پرچم گرد آوردرا ز   3و خداناباوران  2تواند همه پیروان خداباورانمی 
,Cady and Hurd :2010 ( مورد بحث قرار داد ) 1854)  4یسمتحت عنوان  اصول سکوالر 

 یشرفتجهت پ   ی جهان   ین ا  صرفًا  ابزارهای بر    تکیه   یسم سکوالر   ی اصل اساساز منظر وی  (.  3
و   آموزه  یادیبن   یافتن بشر  از  )اخالق    برای  دینی   های مستقل   Principles ofاست 

Secularism, https://www.gutenberg.org/files/36797/36797-h/36797-h.htm  .) 
را سکوالریسم  نویسندگان  از  بی  برخی  دولت،  و  دین  به  جدایی  نسبت  دولت  طرفی 

کرده تعریف  دین  شدن  خصوصی  یا  علیمذاهب  پیرامون اند.  گسترده  مجادالت  رغم 
چن  نظر  اتفاق  مفهوم،  این  اجتماعی  تعریف  علوم  صاحبنظران  بین  این خصوص  در  دانی 

ها و  ، سکوالریسم یک مجموعه ارزش5چارلز تیلور و جاسلین مکلور از دید  وجود ندارد.  
شیوه  یا  عملی ابزارها  جدا     6های  که  دارند  همدیگر  با  نزدیکی  پیوند  آنچنان  که  است 

به اعتقاد  (.  Maclure and Charles Taylor, 2011: 19)  کردن آن ها امری دشوار است
بست در مباحثات نظری و عملی بر سر سکوالریسم این است که   یکی از دالیل بن   هانآ

شیوه یا  ابزارها  از  سکوالریسم  اهداف  تهمواره  عملی  روشنی  های  به  اهداف  این  حقق 
نمی نتیجهمتمایز  در  باالتری    ،شوند.  جایگاه  یا حتی  همتراز  ابزارهاست،  به  مربوط  آنچه 

پیدا می به اهداف دولت سکوالر   تیلور و مکلور دو اصل و هدف  نسبت  کنند. از منظر 

 
1. George Jacob Holyoake 

2. theists 

3. atheists 

4. principles of secularism 

5. Jocelyn Maclure and Charles Taylor 

6. operative modes 

https://www.secularism.org.uk/george-jacob-holyoake.html
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ه  عمده سکوالریسم، احترام یا منزلت برابر همه شهروندان و آزادی وجدان است. دو شیو

طرفی دولت درقبال  و دیگری بی  یا ابزار تحقق این اصول نیز یکی جدایی کلیسا و دولت
جنبش و  مذاهب  استادیان،  سکوالر  فکری   ,Maclure and Charles Taylor)  های 

2011: 20 .) 
نظریه  نیز  دولت  و  دین  مناسبات  خصوص  دهه در  در  مختلفی  مطرح های  اخیر  های 

محور اشاره  فت تمدنی نظریه انتخاب عقالیی و رهیافت ایدهتوان به رهیاشده است که می 
م عوامل  فهم  به  زیادی  کمک  نظریات  این  شکلؤکرد.  بر  و  ثر  سکوالریسم  گیری 

دولتسیاست  در  دینی  میهای  مدرن  تمدنی های  رهیافت  پیشینه    کنند.  اساسی  نقش  بر 
و دولت تمدنی در شکل تگیری سکوالریسم در جوامع  مدرن  اعتقاد  أ های  به  دارد.  کید 

رهیافتنظریه این  روایت   پردازان  حامی  سکوالریسم  که  هستند،  مدرنیته  از  غربی  های 
آموزه و  غرب  تاریخی  تجربه  در  ذاتاًریشه  در    های  که  امری  دارد.  مسیحیت  سکوالر 

های دیگر نه رخ داده و نه ضرورت آن احساس شده است. از دریچه نظریه انتخاب  تمدن
سی  دولتاست عقالیی،  در  دینی  عمدتاًهای  مدرن  عقالیی  أمت   های  محاسبات  از  ثر 

های حکمرانی،  رساندن هزینه   حداقلسیاستمداران یا احزاب سیاسی برای بقای سیاسی، به 
به   و  سیاسی  ناآرامی  حداقلثبات  میرساندن  داخلی  مسهای  این  میئ باشد.    هم   تواندله 

دموکرات و  اقتدارگرا  رهبران  هم    ،برای  جریان و  در  سیاسی  نیروهای  و  احزاب  برای 
آنتونی گیل رقابت مناسبات دین و دولت می  1های سیاسی صدق کند.  به  منظر  این  -از 

ریشه مذهبی نگرد. گیل در کتاب  آزادی  سیاسی  می  2های  تحقق    که  کندمطرح  اگرچه 
مدرن اندیشه  طبیعی  نتیجه  مذهبی  سنتی  آزادی  اندیشه  بر  روشنگری  فلسفه  (  )پیروزی 

سیاست  و  قوانین  تدوین  در  منافع  اساسی  نقش  بر  وی  اما  است؛  شده  که  تفسیر  هایی 
گروه از  دولت  سخت  و  سفت  مقررات  برخی  سنگین  بار  برداشتن  مذهبی  هدفش  های 

به منافع سیاسی اقتصادی سیاستمداران یا ،  کید دارد. منافع از دید گیلأاقلیت بوده است، ت 
سیاسی یک  بازیگران  یا  دارد  )دموکرات  اشاره  گیل  Gill, 2008: 8)   دیکتاتور(   .)

سیاست  همچنین  و  مذهبی  آزادی  در  منافع  کننده  تعیین  نقش  چه  بر  سکوالر،  های 

 
1. Anthony Gill 

2. The Political Origins of Religious Liberty 
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 )رهبران کلیسا، روحانیون، کشیش های محلی( و چه حکمرانان سکوالر بازیگران مذهبی

 (.  Gill, 2008: 8) کندکید میأ جمهورها، پادشاهان و دیکتاتورها( تگذاران، رئیس) قانون
ایده  سیاست رهیافت  در  ایدئولوژی  عامل  نقش  بر  نیز  دولتمحور  دینی  مدرن های  های 

می أت  ت کید  تحت  همواره  ایدئولوژیک  منازعات  بین أکند.  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  ثیر 
ایدئولوژیجریان یا  ایدئولوژیک سکوالر  است. ـ    های سکوالر های  داشته  مذهبی جریان 
های سکوالر نیز مذهبی، منازعات بین ایدئولوژی ـ    ر منازعات ایدئولوژیک سکوالر عالوه ب 

عمده أ ت  شکل ثیر  بر  مدل ای  سیاستگیری  و  سکوالریسم  کشورهای های  در  دینی  های 
های دینی دولت مدرن را به راحتی ثیر عامل ایدئولوژی بر سیاست أ مختلف داشته است. ت

های دینی دولت اتحاد جماهیر شوروی کرد. سیاستتوان در کشورهای مختلف ردیابی  می 
ثیر آن بود. این مدل سکوالریسم أ به دلیل هژمونی ایدئولوژی کمونیستی، به شدت تحت ت 

یا آتئیسم علمی یاد می   چپ که از آن تحت عنوان سکوالریسم آتئیستی  -)خداناباورانه( 
یک جایگزین  گسترده  ای سرکوب کرد و به شیوه  شود، کلیسای ارتدکس روسی را شدیدًا

(.  Paul Froese, 2004: 35آتئیستی برای دین، تحت عنوان آتئیسم علمی را تقویت کرد ) 
ثر از ایدئولوژی أبا فروپاشی شوروی و مرگ ایدئولوژی کمونیستی، سکوالریسم روسی مت 

تری اتخاذ کرده است. های دینی متفاوت تری به خود گرفت و سیاستناسیونالیسم، بعد نرم 
نیز د  آمریکا  متحده  ایاالت  ایدئولوژیک   ر  سیاسی،   گرایشات  احزاب  و  رهبران  )لیبرالی( 

های دینی دولت، در ادوار مختلف تاریخی داشته است که در خالل نقش مهمی در سیاست 
 شود.مقاله بدانها اشاره می

 دین و دولت در آمریکای قبل از استقالل . 1ـ2
از  سرزمین  متحده آمریکا  ایاالت  قدرت های  استعمار  بعد در معرض  به  های قرن شانزدهم 

قدرت  این  نفوذ  حوزه  و  قدرت اروپایی  شانزدهم  قرن  در  بود.  همچون ها  اروپایی  های 
به شکل  اسپانیا  پرداختند.  آمریکایی شمالی  در  اسکان جمعیت  به  انگلیس  فرانسه،  اسپانیا، 

 1565در سال    1نت اگوستین مداوم سعی در مستعمره نمودن فلوریدا کرد و با ایجاد شهر س 
در سال   فلوریدا  نمود.  ایجاد  برای خود  نفوذی  به طرف شمال، حوزه  به   1736و حرکت 

 
1. St Augustine 
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بریتانیا تعلق یافت؛ اما بعد از جنگ استقالل دوباره به اسپانیا برگردانده شد. اسپانیا همچنین 

به حوزه نفوذ   7691را در سال    1به اسکان مردمانی در کالیفرنیا پرداخت و شهر سان دیاگو
سال   در  کالیفرنیا  ساخت.  تبدیل  و   1821خود  بود  یافته  استقالل  تازه  مکزیک  از  بخشی 

 1844به ایاالت متحده واگذار شد. تگزاس نیز در سال    1848در سال    2همراه با نیومکزیکو
د ضمیمه ایاالت متحده گردید. فرانسه عالوه بر مستعمره نمودن کانادا، حوزه استعماری خو

بنیان نهاد. شکست  1718را در سال  4بسط داد و شهر نیو اورلیون 3سی سی پیرا به دره  می 
بریتانیا در سال   از  لوئیزیانا  1759فرانسه  متحده،   1803در سال    5و خرید  ایاالت  وسیله  به 

سیس کرد أرا ت  6قدرت استعماری فرانسه در آمریکای شمالی را پایان داد. هلند نیوآمستردام
گذاری جدید، نیویورک نام گرفت. در نام   و   از سوی بریتانیا تصرف شد   1664که در سال  

بود روسیه  امپراطوری  از  بخشی  سال    ، آالسکا  در  متحده  ایاالت  سوی  از  اینکه   1867تا 
به آمریکا ملحق شد و به پنجاهمین ایالت   1898هاوایی در سال  خریداری گردید. پادشاهی

نشین آمریکا قبل از (. در سیزده مستعمره Vile, 2007: 2)   دیل شد  تب   1959آمریکا در سال  
رابطه  دولت  و  کلیساها  بین  بود استقالل،  برقرار  سیال  و  پیچیده  مطالعات   . ای  پژوهشگران 

معتقد  7اند. سیمور مارتین لیپستهای مختلفی در این خصوص ارائه کرده روایت   آمریکا نیز 
شکل از  قبل  که  فرقه است  ملت،  یک  عنوان  به  آمریکا  متحده  ایاالت  ویژه گیری  های 

تقریبًا بودند.  رسمی  کلیسای  دارای  مستعمره   پروتستان  رسمی نشین همه  کلیسای  یک  ها 
انگلستان در جنوب و کانگر یگیشن در شمال )   :Lipset, 1964داشت؛ از جمله کلیسای 

72 .) 
کند. از  تری از دین و دولت در این دوران ارائه میروایت متفاوت 8توماس جی. کری  

پیچیده شرایط  انگلستان،  برخالف  آمریکا  در  وی  مهاجران،  دید  به  مداوم  نیاز  و  تر 
انحصارگرایی مذهبی را تا حدودی غیرقابل حصول ساخته بود. ویرجینیا، کارولینا، مریلند 

 
1. San Diego 

2.New Mexico 

3. Mississippi 

4. New Orleans 

5. Louisiana 

6. Nieuw-Amsterdam 

7. Seymour Martin Lipset 

8.Thomas J. Curry 
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ناختند و همه ساکنان با مالیات به حمایت آن و جورجیا کلیسای انگلستان را به رسمیت ش

مستعمرهمی این  اما  انتصابنشینپرداختند؛  انگلیکن ها،  به  محدود  را  بودند.  ها  نکرده  ها 
اگرچه ساکنانش نارضایتی هایی قابل توجهی  را نسبت به کلیسای رسمی ابراز کردند و  

ه یافت، اما بر عملکرد کلیسا  ها ، دست کم تا شامگاه انقالب آمریکا ادام این ناخرسندی
یا رسمیت آن نهاد  و اصل  ماهیت  متوجه  نه  و  بود  .  (Curry, 1986: 105-106)  متمرکز 

پروتستان نداشتند و همه  پنسیلوانیا و رودآیلند، مذهب رسمی  نیوجرسی،  به  دالور،  را  ها 
 (. Curry, 1986: 106) طور برابر پذیرفتند

م  در  وجدان  آزادی  و  تساهل  مورد  روایتنشین ستعمرهدر  نیز  آمریکایی  های  های 
از روایت برخی  مستعمره  ها عمدتاًمختلفی وجود دارد.  -بر آزادی وجدان و تساهل در 

ها از انگلستان به هلند و بعدها ها نتیجه مهاجرت پیوریتن کید دارند. این روایت أها تنشین 
متساهل  فضایی  ایجاد  را  هفدهم  قرن   از  دآمریکا  لحاظ  به  کردهتر  ارزیابی  اما    ؛اندینی 

روایت آمریکا،  تاریخ  و  سیاسی  علوم  پژوهشگران  از  آزار  برخی  و  سرکوب  از  هایی 
معتقد است که    1آنتونی گیل   اند. مثاًلها ارائه کردهنشین دگراندیشان در برخی از مستعمره

غم  سرنوشت  دایرداستان  ماری  الیه2انگیز  از  یکی  تاریک،  شناسی  تر  های  اسطوره 
می نشان  را  )آمریکایی  مسGill, 2008: 61دهد  این  گیل   . روایتئ (  رد  در  را  های  له 

مستعمره در  دینی  تساهل  و  آزادی  وضعیت  از  مینشین خوشبینانه  مطرح  در  ها  که  سازد 
برخی از متون درسی و تاریخی آمریکا به شکل وسیعی بازتولید شده است. از دید او این  

در   که  مستعمرهتصویر  در  مذهبی  آزادی   داشته  نشین ابتدا  بریتانیا وجود  آمریکایی  های 
است، در بهترین حالت یک درک رمانتیک است. حقیقت تلخ همچنان که نمونه ماری  

اما نه برای تو بوده است.  ؛  دایر نیز آشکار ساخت، این است که آزادی مذهبی برای من
بر فرقهمحدودیت به دو قرن قبل از های مختلف و آزار و اها  ذیت شدید، برای نزدیک 

 . (Gill, 2008: 61تهیه متمم اول قانون اساسی آمریکا در جریان بوده است )

نمونه  میاز  آمریکا  تاریخ  در  مذهبی  تساهل  مستعمرههای  به  رودآیلند توان  و   3نشین 
از   1631ال  از مصلحین باپتیست بود که در س  2اشاره کرد. راجر ویلیامز   1شهر پراویدنس 

 
1. Anthony Gill 

2. Mary Dyer 

3. Rhode Island 
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و   تعالیم  تحمیل  و  حکومت  و  دین  تلفیق  منتقد  او  کرد.  مهاجرت  آمریکا  به  انگلستان 
به  کردند  درخواست  او  از  پیوریتن  رهبران  اینکه  از  بعد  بود.  شهروندان  بر  دینی  احکام 

و با دیگران مستعمره ،  انگلستان بازگردد، این دستور را نپذیرفت. ویلیامز شهر پراویدنس 
آزادی وجدان کامل  نشین رودآ اعالم کرد که شهروندان  او  آنجا  در  نهاد.  بنیان  را  یلند 

رودآیلند   نتیجه،  در  نهاد.  نام  دینی  مسائل  در  روح  آزادی  او  که  آنچه  داشت؛  خواهند 
باپتیست از  اندیشان دیگر را جذب کرد )تعداد زیادی  از Martin, 2006: 4ها و دگر   .)

ادی مذهبی نوشته است، به عنوان پیشگام دفاع از آزادی  رامون آز ی ویلیامز که آثاری نیز پ
می یاد  آمریکا  در  اندیشهدینی  تشود.  اروپایی،  روشنگری   فیلسوفان  و   وی  ثیر  أ های 

 زادی مذهبی داشته است. آ گذار آمریکا  در زمینه تساهل و ای بر نگرش پدران بنیانعمده

 مناسبات جدید دین و دولت بعد از استقالل . 3
ای  طرفی به مثابه شیوها قبل از سایر کشورهای غربی بر جدایی دین و دولت و بیآمریک

امر   این  پوشانید.  عمل  جامه  شهروندانش  برابر  منزلت  و  وجدان  آزادی  تضمین  جهت 
تأنش عواملی همچون  از  گرفته  ویرانگر جنگأت  تلخ  ثیر  تجربه  و  اروپا  در  مذهبی  های 

مستعمره از  برخی  در  مذهبی  تساهل  رقابتنشین عدم  و  تکثر  آمریکا،   های  های 
های  های استقالل و سالای )کلیساهای مختلف پروتستان( در خالل جنگفرقه ـ    مذهبی 

بنیانشکل پدران  عقالیی  محاسبات  جدید،  سیاسی  ساختار  و گیری  آمریکا   گذار 
نشین و نبود یک  مستعمره  13بود. تکثر مذهبی در    آنهاگرایشات ایدئولوژیک لیبرالیستی  

لذا محاسبات عقالیی    ؛نمودزا میرا چالش  آنهامذهب اکثریت، رسمیت دادن به یکی از  
ایجاب می لیبرال  به ویژه جمهوری خواهان  با  رهبران سیاسی آمریکا  کرد که در مواجه 

و ارزش  تکثر  گزینش  به  پروتستان،  مختلف  کلیساهای  شدید  در  رقابت  سکوالر  های 
جنگسال خالل  در  مثال،  عنوان  به  بزنند.  دست  بعدی  بریتانیا،  های  از  استقالل  های 

مثاًل شد.  ایجاد  آمریکا  مختلف  مذاهب  بین  لوتری3ها پرسبیتری  اختالفاتی  پیروان  ،  ها، 
در حالی که    ؛نبدار طرف آمریکایی در منازعه بودندجا  ها، عمدتاًباپتیست و کانگریگیشن
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2. Roger Williams 

3. Presbyterians 
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بیمتدیست انگلیکن ها  برخی  ماندند.  باقی  دیگران طرف  و  کردند  حمایت  بریتانیا  از  ها 

کاتولیک مریلندهمچون  و  پنسیلوانیا  نمودند.    ،های  هواداری  آمریکایی  اهداف  از 
موراوین گروه  مانند  نیز  طلب  صلح  مذهبی  کویکرها 1ها های  منونیت   2،  در   عمدتاً  3ها و 

 ,Mauk and Oaklandخالل جنگ به خاطر عقایدشان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند )

ها  ها و سایر اوانجلیست های مذهبی در ویرجینیا بین باپتیست(. همچنین رقابت 296 :2002
 )اسقفی بعدی( بر سر رابطه دین و دولت و حقوق طرفین شدید بود.  با کلیسای انگلیکن 

مناسک   انجام  خاطر  به  دیگر  مذاهب  و  داشت  رسمیت  انگلیکن  کلیسای  گذشته  در 
قانون بودند.  شده  مواجه  زندان  با  مواردی  در  و  مجازات  با  خود  گذاران مذهبی 

سال   در  استقالل  از  پس  بالفاصله  مجازات 1776ویرجینیایی  از  بسیاری  به  ،  جزائی  های 
ی را که پرداخت آن برای مذهب انگلیکن به  های خاطر اختالفات مذهبی را لغو و مالیات

ویرجینیایی کردندهمه  معلق  بود،  شده  تحمبل  رقا106:  1388)استار،    ها  همین  ها  ت ب(. 
اوانجلیست  میان  اتحاد  در  مهمی  لیبرالنقش  و  روشنگرها  جیمز   های  و  جفرسون  )مانند 

 بود. 1785مدیسون(  درتصویب منشور آزادی مذهبی ویرجینیا در سال 
فرقه   کشمکش  از  ییترس  کلیسا  دولت  یک  سرکوب  و  که   ای  شد  باعث  )مذهبی( 

با  کارشان  نمایندگان  که  هنگامی  نکنند.  اعطا  کنگره  به  قدرتی  دین،  به  راجع  نمایندگان 
سال   در  اساسی  قانون  کنوانسیون  اشاره   1787تدوین  هیچ  رسید،  پایان  یک به  به  ای 

دین را نادیده گرفت و اذعان نکرد که ایاالت   اًلآمریکای پروتستان نبود. قانون اساسی عم
توان (. هرچند نمی Lambert, 2008: 15متحده یک ملت پروتستان و حتی مسیحی است ) 

انکار کرد که سنت فکری و عملی آزادی مذهبی و تساهل نیز امری بیگانه با تجربه تاریخی 
مستعمره  از  برخی  در  اشار نشین آمریکا  که  همانطور  نبود.  ایالت ها  از  برخی  در  شد،  ها ه 

و  ویلیامز  راجر  آراء  بود.  برقرار  مذهبی  تساهل  از  سنتی  یا  نداشت  وجود  رسمی  مذهب 
نشینی که بنیان نهاد، نمادی از سنت فوق بود. نویسندگان معاصر آمریکا از جمله مستعمره 

   (. Gaustad, 2001اند ) از او به عنوان پیامبر آزادی نام برده  4ادوین گوستاد
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2. Quakers 
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له رابطه کلیسا  ئ ای داشت. مسثیر عمدهأ عامل ایدئولوژیک نیز در گرایش به سکوالریسم ت

از جنگ بعد  و  قبل  مجادالت گستردهو دولت،  استقالل،  بین جمهورخواهان  های  را  ای 
مت  فکریألیبرال  سنت  از  محافظهـ    ثر  و  روشنگری  برانگیخت.  فلسفی  آمریکایی  کاران 

از جمله جرج واشنگتن، جفرسون و مدیسون، درگفتار و عمل   گذاربرخی از پدران بنیان
طرفی دولت نسبت به پیروان عقاید مختلف، رواداری و  آنها بی گرایشات لیبرال داشتند.  

آزادی  منشور  تضمین  جفرسون  بودند.  داده  قرار  خود  سیاسی  هدف  را  مذهبی  های 
تنظیم کرد و مدیسون رهبری  1ویرجینیا برای آزادی مذهبی  مبارزه برای تصویب آن    را 

هیچ    :کید داشتأ( را بر عهده داشت. در بند دوم منشور ت1785)    گذاری ندر مجلس قانو
انسانی نباید وادار به حضور در هر گونه عبادت، مکان، یا دیر مذهبی از هر نوعی بشود یا  

 . (107: 1388)استار،  از آن حمایت کند...

از منظر سسیمور مارتین لیپست برخالف رهبران جمهوریخواه دموکرات که به لحاظ   
فدرالیست بودند،  روشنگری  فرزندان  سنتفکری  کار،  محافظه  به  یهای  عالقمند  و  تر  

ارزش مستعمرهحفظ  دوره  از  یافته  تداوم  رفتاری  الگوهای  و  از  نشین ها  بعضی  بودند.  ها 
ها در سه  کردند. کلیسای کنگریگیشن برای سالاز حفظ مذهب رسمی هواداری می  آنها

 1818، کنکتیکت تا  1817ها از جمله در نیوهامپشیر تا سال  ایالت پایگاه اصلی فدرالیست
تا    و )1833ماساچوست  بود  رسمی  کلیسای   ،Lipset, 1964: 72-73 شکست  .)

ها مسلط شدند و بعدها در نیو انگلند، با  ها اول در جنوب، جایی که جفرسونیفدرالیست
 (. Lipset, 1964: 73زدایی از کلیساها مرتبط بود )رسمیت

 2جدایی دیوارظهور . 1ـ3
لیبرالیستی و محاسبات   به تکثر مذهبی جامعه،  گرایشات  با توجه  عقالیی رهبران آمریکا 

ارزش به  حقوقی  مسجنبه  این  و  داد  نوپا  جمهوری  این  در  سکوالر  بندهای  ئ های  در  له 
آمریکا در سال   اساسی  قانون   تدوین  یافت.  بازتاب  اول  متمم  و  اساسی  از    1787قانون 

زیادی پیرامون برخی از    ایالت در دستور کار قرار گرفت. مجادالت   13سوی نمایندگان  
قانون   این  گرفت.  دولت صورت  و  دین  رابطه  و  قوا  تفکیک  اصل  از جمله  آن  بندهای 

 
1. Virginia Statute for Religious Freedom 

2. wall of separation 
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به تصویب همه ایاالت رسید. ایالت رود آیلند آخرین ایالتی بود که    1790تا سال    نهایتاً

  ای به آن را تصویب کرد. برخالف اعالمیه استقالل،  قانون اساسی اشاره  1790مه    29در  
 نام خدا و مفاهیمی همچون مشیت الهی نکرده است.

اما بندهایی از آن    ؛اگرچه اصطالح دولت سکوالر  در این قانون گنجانده نشده است 
اساسی  قانون  اول  متمم  است.  1و  کرده  ایجاد  دولت  و  کلیسا  بین  جدایی  دیوار  یک   ،

بع مذکور،  بندهای  از  مختلف  تفسیرهای  یا  نهاد  دو  این  بین  مجادالت    دهاًمرزهای 
محافظه گسترده و  سکوالر  نیروهای  بین  آمریکا  ای  اجتماعی  و  سیاسی  عرصه  در  کار 

 برانگیخت. 
می  بیان  آمریکا  اساسی  قانون  ششم  اصل  از  سوم  قانوندارد:  بند  مجالس  -اعضای 

ها، باید در حمایت  گذاری ایاالت، همه مقامات اجرایی و قضایی ایاالت متحده و ایالت
قان این  کننداز  یاد  سوگند  اساسی  شرط    ؛ون  عنوان  به  مذهبی  آزمون  به  نیازی  هیچ  اما 

نیست  متحده  ایاالت  در  عمومی  مسئولیت  یا  مقام  هرگونه  برای  صالحیت    احراز 
(Article.VI.,2018: https://www.archives.gov  .) 

به تصویب رسیده است، نه تنها راه را    1791دسامبر    15متمم اول قانون اساسی که در   
  ؛ برای به رسمیت شناختن یک دین یا مذهب خاصی از طریق کنگره مسدود ساخته است

ت کید کرده است.  أبلکه برآزادی دینی و عدم دخالت دولت در اعمال آزادانه اموردینی 
خشیدن به یک دین،  یا   کنگره نباید هیچ قانونی را در مورد رسمیت ب  دارد:متمم بیان می

جهت   مردم  حق  یا  مطبوعات،  بیان،  آزادی  کردن  محدود  ؛  آن  آزادانه  اعمال  منع  
برای جبران خسارت وضع کند   از حکومت  مسالمت آمیز، و دادخواهی مردم  تجمعات 

(Amendment I,2018: https://www.archives.gov .) 
بنیانبندها  پدران  سکوالر  گرایشات  و  فوق  منشاء  ی  امروز  به  تا  آمریکا  گذار 

بوده است. تفسیری که محافظه ارائه کردهتفسیرهای مختلفی  بر عدم موافقت کاران  اند، 
دارد.   حکایت  دولت  و  کلیسا  وسخت  سفت  جدایی  با  آمریکا  ارجاع    آنهارهبران  به 

کنند. از  اشاره می  آنهابه نام خدا و دیندار بودن  گذار  اعالمیه استقالل و گفتار پدران بنیان
به عدم حمایت مالی دولت    ، کاران عبارت رسمیت در متمم قانون اساسیدیدگاه محافظه

 
1. first amendment 

https://www.archives.gov/
https://www.archives.gov/
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بازمی ملی  ادعای دیگری که همواره  از کلیسای  ندارد.  رسمی  مذهب  به  ربطی  و  گردد 

به   عدم  و  و دولت  کلیسا  دیوار جدایی  است که  این  است  شناختن  مطرح شده  رسمیت 
نسل که  است  بوده  غلطی  تفسیر  حاصل  اساسی،  مسیحیت،  قانون  بندهای  از  دیگر  های 

 اند.  گذار داشتهمتمم اول و نیات پدران بنیان
صاحب  فوق،  ادعاهای  اندیشهبرخالف  و  دین  اهمیت  به  آمریکا  تاریخ  های  نظران 

استقالل و دهه اول فرآیند ملتمذهبی در دوران  اذ های  پیرامون    ؛کنندعان میسازی  اما 
گذار  اند. از این منظر، پدران بنیاننقش تعیین شده برای دین، نتیجه گیری متفاوتی کرده

می معرفی  اندیشانی  آزاد  و  دئیست  مثابه  خیلی  به  دین  سنتی  اشکال  به  نسبت  که  شوند 
یر  نظشکاک بودند. به همین دلیل، یک قانون اساسی برای ایجاد یک دولت سکوالر بی

( و Wald and Calhoun-Brown, 2011: 63نوشتند  کلیسا  با جدایی  مرتبط  بندهای   .)
گذار، نامه مشهور جفرسن به انجمن  دولت در قانون اساسی و متمم اول، آثار پدران بنیان

از جمله اسنادی هستند که همواره از    1796باپتیست و معاهده آمریکا با طرابلس در سال  
جریان سیاسیسوی  در    های  آمریکایی  سکوالر  مقامات  و  قضات  نویسندگان،  لیبرال، 

گیرند. نامه مشهور جفرسن  حمایت از ماهیت سکوالر دولت مورد استناد قرار گرفته و می
 کند. کاران را با چالش مواجه میو معاهده آمریکا با طرابلس به روشنی ادعاهای محافظه

نامه در   جفرسون  سال  توماس  در  که  کنتیکت به    1802ای  دنبوری  باپتیست   1انجمن 
در   مدنی  حکومت  و  دین  رابطه  توصیف  برای  جدایی  دیوار  مشهور  استعاره  از  نوشت 
را   دین  تنها  نه  نامه  این  در خالل  است. جفرسون  کرده  استفاده  اساسی  قانون  اول  متمم 

ند که  دارد: مردم آمریکا اعالم کردابراز می  ؛داندامری مربوط به رابطه انسان و خدا می
قانون از مجلس  ممانعت  یا  به دین  قانونی را در خصوص رسمیت دادن  نباید  گذاریشان، 

کلیسا   و  بین دولت  دیوار جدایی  بدین گونه یک  برساند؛  تصویب  به  آن  آزادانه  اعمال 
 (. Dreisbach, 2002:1-2اند )ایجاد کرده

همان    در  آمریکا  دولت  سکوالر  ماهیت  این،  بر  در  سالعالوه  اولیه جمهوری،  های 
)تریپولی(  طرابلس  معاهده  داد.  نشان  را  خودش  نیز  المللی  بین  برای    2عرصه  تالشی 

 
1. Danbury Baptist Association of Connecticut 

2. The Treaty of Tripoli 
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کشتی از  دزدان  حفاظت  حمالت  از  اطلس  اقیانوس  و  مدیترانه  دریای  در  آمریکا  های 

این معاهده    11با دولت طرابلس به امضا رسید. بند    1796نوامبر    4دریایی بود. معاهده در  
 کید دارد. در این بند آمده است:أبر ماهیت سکوالر دولت فدرال آمریکا ت

نشده   گذاشته  بنیان  مسیحی  دین  اساس  بر  وجه  هیچ  به  آمریکا  متحده  ایالت  دولت 
است و در سرشتش نسبت به قوانین، دین یا آسایش مسلمانان دشمنی ندارد. همچنان که  

ایالت شد،  یبیان  جنگ  هیچ  وارد  هرگز  نیز  خصمانهها  اقدام  ملت  ا  هیچ  برابر  در  ای 
ای ناشی از عقاید مذهبی وجود ندارد که بتواند در  اند. هیچ بهانهمحمدی )مسلمان( نشده

بین دو کشور اختالل ایجاد کند ) این Boston, 1997روند هماهنگی و توافق موجود   .)
جمهور وقت  به تصویب مجلس سنای رسید و جان آدامز رئیس   1797ژوئن     7معاهده در  
  ژوئن آن را امضا کرد. 10آمریکا نیز 

 های سکوالریسم در قرن نوزدهم چالش . 2ـ3
محافظه  و  سکوالر  گرایشات  بین  دههمجادالت  به  محدود  مذهبی،  شکل  کار  اولیه  های 

دولت این ـ    گیری  کرد.  پیدا  تداوم  تاریخی  مختلف  ادوار  در  و  نبود  آمریکایی  ملت 
 های دینی دولت داشت. سیاست ثیراتی نیز برأمجادالت ت

با    و  گذراند  سر  از  را  فرودهایی  و  فراز  آمریکایی  سکوالریسم  نوزدهم  قرن  در 
زدایی از دین، در برخی  رغم رسمیتهایی در سطح ملی و ایاالت مواجه شد. علیچالش
مثاًلایالت داشت.  وجود  رسمی  کلیسای  بزرگ  ها  بیداری  دومین  نتیجه  )احیای    1در 

نیوانگلند حفظ شد و مینسترها   وتستان(، رسمیت مذهبیمذهبی پر ایالت  و کلیسا از    2در 
نیوهامپشیر و کنتیکت مالیات    1819و    1816های  شدند. بین سالطریق مالیات حمایت می

 (. Hutson, 2007: 166بندی مذهبی را حذف کردند )
ایالت    در  دولت  و  کلیسا  سر جدایی  بر  مبارزه  نوزدهم  قرن  اوایل  آغاز  در  کنتیکت 

هم یک  باپتیست شد.  از  متشکل  متدیست پیمانی  انگلیکن ها،  دموکراتها،  های  ها، 
روحانیون   کشیدند.  چالش  به  را  کانگریگیشن  کلیسای  رسمیت  دیگران  و  جفرسنی 

ای از  کلیسای فوق و رهبران غیرروحانی در پی حفظ سوبسیدهای مالی ایالتیشان و درجه 

 
1. Second Great Awakening 

2. ministers 
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شکست خوردند و   آنها  1818در سال    ایالت بودند. نهایتاًرسمیت به عنوان مذهب رسمی  

 (. Fraser, 1999: 24) کلیسای کانگریگیشن رسما در کنتیکت از رسمیت افتاد
زدایی از کلیسا مقاومت کرد و در اوایل  در برابر رسمیت   1833ماساچوست تا سال    

همین مقطع مالیات مذهبی را  همین دهه، آخرین ایالتی بود که به این روند پایان داد. در  
های تحمیلی  های کلیسا )مالیاتهمه کلیساها از دولت جدا شدند. مالیات  لغو کرد. نهایتاً

دولت   از  مستقیم  حمایت  گونه  هیچ  کلیساها  شد.  برداشته  مذهبی(  نهادهای  اعضای  بر 
داشت  کردند. تعطیالت مذهبی رسمی و قانونی نیز وجود نها دریافت نمی فدرال و ایالت

(Mauk and Oakland, 2002: 305-306 .) 
بر چالش   فرهنگی عالوه  هژمونی  بزرگ،  بیداری  دومین  تبعات  از جمله  فوق،  -های 

اوانجلیست گسترده  فعالیت  واسطه  به  پروتستانیسم  نوزدهم  اجتماعی  قرن  اول  نیمه  در  ها 
های  رسانه  بود. نفوذ پروتستانیسم کل حوزه آموزش و آموزش مذهبی را دربرگرفت و به

جنبش  و  حتی  جمعی  یافت.  بسط  بود،  اخالقی  و  اجتماعی  اصالح  هدفشان  که  هایی 
های پروتستانیسم  آموزان با آموزهپذیر نمودن دانش مدارس دولتی در حال جذب و جامعه

به طور خاص در تالش غیرفرقه پروتستان  میسیونرهای  از  بودند. دولت فدرال  هایشان  ای 
آمری کیش  تغییر  فعالیتیکابرای  و  جنوبی  بردگان  بومی،  حمایت  یان  خارج  در  هایشان 

های پروتستان تلقی شد تا  طرفی دولت نسبت به فرقهکرد. سکوالریسم بیشتر  به عنوان بی
 (.  Kuru, 2009: 84طرفی دولت نسبت به همه ادیان )بی

شبه   یا  دوفاکتو  ا  1رسمیت رسمیت  که  هستند  تعابیری  جمله  از  سوی  پروتستانیسم،  ز 
(  به  1860پژوهشگران برای توصیف این ماه عسل پروتستانیسم )از اوایل قرن نوزدهم تا  

 ، 2جستجوی برابری مذهبی   ؛ اند. کوهن در کتاب یهودیان در آمریکای مسیحیکار رفته
فعالیت به  اشاره  و ضمن  نوزدهم  قرن  اول  نیمه  در  پروتستان  کلیساهای  گسترده  های 

کارشان اگرچه یک آمریکایی خداساالر    دارد: نتیجهبراز میسودای یک دولت مسیحی ا
بود    ؛نبود آمریکایی  تمدن  و  پروتستانیسم  آمیزش  و  پروتستانیسم  دوفاکتو  رسمیت  اما 

(Cohen, 1992: 37 .) 

 
1. quasi-establishment 

2. Jews in Christian America : the pursuit of religious equality 



 1400 بهار|  25شماره |  ششمسال |  یاسی مجله دانشکده حقوق و علوم س | یپژوهفصلنامه دولت | 124

 
علی  لینکلن،  اما  آبراهام  سوی  از  مسیحی  متمم  الیحه  رد  فوق،  های  چالش  رغم 

های تقویت سکوالریسم  ها، از نشانهو حکم دادگاه در خصوص مورمون  1اصالحیه بالین
)چندهمسری(  زوجات  تعدد  قضیه  در  است.  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  در  آمریکایی 

، قانون اخالقی ضد چندهمسری فدرال در  1878ها، دیوان عالی در دعوای سال  مورمون
یید کرد که پدیده چند همسری را غیرقانونی اعالم کرده بود. دیوان در  أرا ت  1862سال  
به دالیل مذهبی رد   آنهاها را جهت استثناء قائل شدن برای  درخواست مورمون 1878سال 

چند    آنهاها بخشی از عقاید مذهبی بود. در قرن نوزدهم  کرد. چند همسری برای مورمون 
آسمانی  ازدواج  را  )نامیدنمی  2همسری  این  ,Berberick :2007 110د  در  عالی  دیوان   .)

جدایی   دیوار  استعاره  به  ارجاع  و  اساسی   قانون  اول  متمم  از  سکوالر  تفسیر  با  دعوا 
پراکتیس  تنظیم  دولت جهت  اقتدار  و  سکوالریسم  از  کرد.  جفرسون،  دفاع  مذهبی  های 

ایدئولوژیک  منازعات  جدید  دور  این،  بر  لیبرالیسم   عالوه  هژمونی  و    )با  دموکراتیک( 
سکوالریزاسیون در اواخر قرن نوزدهم  -های مذهبی و گسترش روند مدرنیزاسیونرقابت

به ت پایین  به تحکیم سکوالریسم آمریکایی کمک کرد. در  بیستم،  این  أو اوایل قرن  ثیر 
 کنیم.  عوامل اشاره می

 های مذهبی و منازعات ایدئولوژیک  رقابت . 4
فرقه بین  پرقابت  مختلف  سالهای  در  ملتروتستان  فرآیند  نخستین  نقش    ،سازیهای 
شکل در  داشتمهمی  سکوالریسم  رقابت    ؛گیری  این  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  از  اما 

اقلیتپروتستان و  به  ها  که  بود  جمعیتشان  افزایش  واسطه  به  یهودی،  و  کاتولیک  های 
 نهادینگی بیشتر سکوالریسم کمک کرد.

سال  مهاجرت  از  گسترده  این  1830های  افزود.  کاتولیک  اقلیت  جمعیت  میزان  بر   ،
جمعیت کاتولیک    1850های بعد رشد چشمگیری داشت.  چنانچه در سال  روند در دهه

کاتولیکنفر    1.700.000به   ایاالت  رسید.  در  مذهبی  فرقه  بزرگترین  به  سال  این  در  ها 
پروتستان فرقه  بزرگترین  از   بیشتر  اندکی  حتی  شدند؛  تبدیل  کلیسای  ی  ،متحده  عنی 

سال   تا  بود.  استقالل  دوره  در  مذهبی کوچکی  اقلیت  از    1866متدیست که یک  بعد  و 

 
1. The Blaine Amendment  

2. celestial marriage 
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حدوداً جمعیت  از  داخلی،  تقریباً  30  جنگ  آمریکا،  کل  را    نفرمیلیون    4  میلیونی 

  ؛ میلیون نفر رسید  16این رقم چهار برابر و به    1910دادند. در سال  ها تشکیل می کاتولیک
و سه برابر شده بود. بعد از جنگ    نفر رسیده  میلیون  92آمریکا به    در حالی که جمعیت 

، جمعیت پیروان کاتولیک دو  1980رسید. تا سال  نفر  میلیون    25جهانی دوم این رقم به  
و   شد  گردید  50برابر  شامل  را  نفر  به    ؛میلیون  آمریکا  جمعیت  کل  که  حالی   222در 

 (. Casanova, 1992: 76رسیده بود )  نفر میلیون

اقلیت  جمله  از  نیز  اسپانیا  یهودیان  از  هفدهم  قرن  دوم  نیمه  از  که  بودند  دینی  های 
اجتماع   آمریکا شدند و  )یهودیان اشکنازی( وارد  اروپای مرکزی  )یهودیان سفاردی( و 

اواخر قرن هیجدهم در حدود    آنهادادند. جمعیت  را تشکیل می  ی کوچک نفر    2500در 
 (.  Sarna, 1981: 149برآورد شده است )

سال    به    ،1880تا    1776از  یهودیان  کل    250جمعیت  درصد  یک  )معادل  نفر  هزار 
  3)معادل بیشتر از    میلیون نفر   4.5به    1925جمعیت آمریکا( افزایش یافت. این رقم تا سال  

از آلمان و موج   1820ها از سال  وج دوم مهاجرتدرصد کل جمعیت آمریکا( رسید. م
عمدتاً که  بودند  مهاجرینی  اذیت  سوم،  و  آزار  آمریکا  از  به  لهستان  و  روسیه  در  ها 

 (. Hulsether, 2007: 50-51مهاجرت کردند )
می  1واکسمن    را ذکر  که جمعیت جامعه  ارقام کمتری  است در حالی  معتقد  و  کند 

اما    ؛هزار نفر بود  250از اروپای مرکزی( در حدود    )عمدتاً  1880یهودی آمریکا در سال  
سال خالل  به    1923تا    1881های  در  شرقی  اروپای  از  یهودی  میلیون  نیم  و  دو  حدودا 

 (.  Waxman, 1999:7آمریکا مهاجرت کردند )
از حوزه  پروتستانیکی  و  کاتولیک  رقابت  بود.  های  مدارس  و  آموزشی  ها، سیاست 

پروتستان نسخه  هژمونی  از  استفاده  همچون  مسائلی  در  را  عمومی خودش  مدارس  بر  ها 
کاتولیک انگاری  نادیده  جیمز،  کینگ  مطالبی  انجیل  وجود  و  آموزشی  متون  در  ها 

به   نسبت  می  آنها تحقیرآمیز  مدارس  نشان  است  معتقد  این خصوص  در  آدامز  ناتان  داد. 
بودند پروتستان  ذاتا  یا مشترک،  قرائت  و  عمومی  انجیل کینگ جیمز وخواندن   عبادت، 

( بود  رایج  امری  آنها،   در  روحانی  و  Adams Iv, 2011: 3سرود  آلمانی  مهاجران   .)

 
1. Chaim I. Waxman 
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های کاتولیک روم را از طریق نسخه  خواستند که فرزندانشان مذهب و ارزشایرلندی می

در    1دوای پروتستان  نفوذ  خاطر  به  بیاموزند.  پروتستان  انجیل  نسخه  نه  و  مقدس  کتاب 
کاتولیکمدا عمومی،  جستجوی  رس  در  و  کردند  ایجاد  موازی  مدارس  سیستم  یک  ها 

 :Adams Iv, 2011معافیت از مالیات برآمدند )  حداقلدولتی یا  -دریافت بودجه عمومی 

اوایل سال  3 بود. چنانکه در  قابل توجه  این مدارس  افزایش تعداد   2500  تقریباً   1884(. 
حال   در  که  داشت  وجود  کاتولیک  دانش مدرسه  میلیون  نیم  به  رسانی  آموز  خدمت 

 (. Moreau, 1997: 72کاتولیک بودند )
ها نیز  های پروتستانبا افزایش جمعیت مهاجران کاتولیک و گسترش مدارس، نگرانی 

ها و احزاب  های مذهبی پروتستان، جنبش ها را عالوه بر جریانافزایش یافت. این نگرانی
بومی بیان  سیاسی  مهاجرستیز  ارزشمیگرای  با  ناهمخوانی کاتولیسیسم  بر  و  های  کردند 

مین مالی مدارس  أها جهت جلوگیری از تکید داشتند. از همین رو پروتستانأآمریکایی ت
کاتولیک ارجاع  مذهبی  کلیسا  و  دولت  جدایی  اصل  به  همواره  دولت،  سوی  از  ها 

 دادند.می
دهم، بر صحنه سیاسی آمریکا  های مذهبی در نیمه دوم قرن نوزها و رقابتاین نگرانی 

ای نهاد.  ثیر عمدهأهای سکوالر به ویژه در بحث سیاست آموزشی تو نهادینه کردن ارزش
ای از بازتاب  ، نمونه1875در سال    3مشهور به اصالحیه بالین  2اصالحیه جیمز جی. بالین

عمومی نگرانی درآمدهای  تخصیص  ممنوعیت  پی  در  اصالحیه  بود.  فوق  دولتی  -های 
در    4جهت کمک مالی مستقیم و غیرمستقیم به مدارس و نهادهای مذهبی بود. ناتان آدامز

ت  میأمورد  اصالحیه  پروتستانثیر  کردندنویسد  استقبال  اصالحیه  از  کلیسای    ؛ها  اما 
با آن شدیداً )  کاتولیک  اگرچه در سال  Adams Iv, 2011: 5مخالفت کرد  (. اصالحیه 

دولت فدرال شکست خورد. اما عناصر اصلی آن بعدها به قانون  ناکام و در سطح    1875
 ایالت راه یافت.  37اساسی 

 
1. Douay Version 

2. James G. Blaine 

3. Blaine Amendments 

4. Nathan A Adams IV 

https://www.hklaw.com/Nathan-Adams/
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های دینی از جمله یهودیان با توجه به وزن جدید جمعیتیشان، به  ها و اقلیتکاتولیک 

های دینی پروتستان محوردرسطح نهادی و سمبولیک پرداختند. اتحادیه  مقابله با سیاست
سال    1ضدافترا لوینگستون   1319در  زیگموند  سوی  منافع    2از  و  حقوق  از  دفاع  جهت 
مبارزه با اشکال مختلف یهودستیزی تشکیل شد. بخشی از اقدامات این سازمان   و یهودیان

های سکوالر و جدایی کلیسا و دولت بود. در این راستا، اتحادیه  غیردولتی، دفاع از ارزش
تدریس  با  مخالفت  به  بیستم  قرن  اول  نیمه  تدریس   در  یا  مدارس  در  فرمان  ده  و  انجیل 

دینی  مضمونی  که  غیره  و  آفرینش  نظریه  همچون  پرداخت.  -مطالبی  داشتند  مسیحی 
یهودستیزی،   اشکال  با  مبارزه  را  خود  رسالت  و  است  فعال  نیز  امروز  به  تا  فوق  اتحادیه 

)أت است  داده  قرار  همه  قبال  در  برابر  رفتار  و  عدالت  -https://www.adl.org/whoمین 

we-are/our-mission .) 
مختلف    ابعاد  شدن  سکوالریزه  باعث  مدرنیزاسیون  روند  گسترش  این،  بر  عالوه 

سازمان نوظهور،  اقشار  ظهور  اجتماعی،  تشکلزندگی  و  مدافع ها  که  شد  فعالی  های 
اقشاارزش برابر  در  سکوالر  محافظه های  و  اوانجلیست  مذهبی  نیروهای  و  بودند. ر  کار 

ای  مذهبی با منافع متضاد، سهم عمده-های گوناگون سکوالر ها و گروهجدال ایدئولوژی
-های محافظه در تضعیف هژمونی اجتماعی، فرهنگی و نهادی پروتستانیسم و اوانجلیست

این روند، بی  ادیان و مذاهب  کار داشت.  قبال  پیش  طرفی دولت در  از  بیش  مختلف را 
 تقویت کرد.  

های مدنی با گرایشات سکوالر نقش مهمی در روند فوق داشتند. ها و سازمانجنبش  
اخالقی  فرهنگی  لزوماً  3جنبش  نه  و  دگماتیسم  ضد  ابتکار    )جنبشی  به  مذهبی(   ضد 

آدلر  بنیان   4فلیکس  وی  گرفت.  سال  شکل  در  نیویورک  اخالقی  فرهنگ  جامعه  گذار 
های دیگری در راستای  های مذهبی و سازمانبا رگه  5بود. اتحادیه اخالقی آمریکا   1876

می فعالیت  جنبش  این  با  اهداف  منازعه  در  بیستم،  قرن  اول  نیمه  در  جنبش  کردند. 
گرایی، جدایی دولت  ها، تفکر انتقادی و عقلبنیادگرایان از آزادی مذهبی، برابری انسان

 
1. Anti-Defamation League 

2. Sigmund Livingston 

3. Ethical Culture Movement 
4. Felix Adler 

5. American Ethical Union 

https://www.adl.org/who-we-are/our-mission
https://www.adl.org/who-we-are/our-mission
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اختصاص   با  مخالفت  کلیسا،  گرایی  و  انسان  و  دولتی  غیر  مدارس  برای  عمومی  بودجه 

ها از جمله اتحادیه اخالقی آمریکا هم اکنون  نمود. برخی از این سازماناخالقی دفاع می
گرای مذهبی در نیمه  (. جنبش انسان  https://aeu.orgدهند )نیز،  به فعالیت خود ادامه می

گرایی سکوالر تغییر ماهیت داد. این جنبش  بیستم به تدریج دچار افول و به انساناول قرن 
گرایان  انسان  1941کرد. در سال  از علم و اخالق دموکراتیک با ادبیات سکوالر دفاع می

انسان انجمن  آمریکاییمذهبی،  ت  1گرای  براگأرا  که  کردند  آن    2سیس  ریاست  به 
( شد  ادامه  IPPEI, 2007: 99-102برگزیده  خود  فعالیت  به  امروزه  نیز  انجمن  این   .)

های دینی و مذهبی  دهد و در موضوعات رابطه دین و دولت و دفاع از حقوق اقلیتمی
-فعال است. انجمن خود را به عنوان یک صدای مترقی پیشتاز در آمریکا، از سوی انسان

کند.  سال اخیر معرفی می  75ها و آزاداندیشان در خالل  ها، آتئیستگرایان، آگنوستیک
کند  گرای بین المللی در ارتباط است و نشریاتی را منتشر میهای انسانهمچنین با سازمان

(https://americanhumanist.orgنیویورک آزاداندیشان  جامعه  بع  3(.  جامعه  که  به  دها 
سال    4آزاداندیشان در  داد،  نام  از    1915تغییر  دیگر  یکی  تشکل  این  شد.  تشکیل 

تاثیرگذار در مساله رابطه دین و دولت بود. در دههسازمان این   1930و    1920های  های 
دادگاه  در  دعواهایی  طرح  با  و  دفاع  دولت  و  کلیسا  جدایی  از  روند سازمان  به  ها، 

بیش از جریانسکوالریزه کردن  برخی  همچنین  مدارس کمک کرد.  در  آموزش  های  تر 
ها جدا و درکنار مخالفین مذهبی و ایدئولوژیک  اصلی و قدیمی پروتستان از اوانجلیست

و دولت را    5ها برای جدایی کلیسا قرار گرفتند و سازمان اتحاد پروتستان  آنها)سکوالر(  
ها برای جدایی کلیسا و  اتحاد آمریکایی  تشکیل دادند. سازمان، بعدها به  1948در ژانویه  

از    6دولت جلوگیری  و  دولت  و  دین  جدایی  از  امروز  به  تا  سازمان  این  داد.  نام  تغییر 
فعال   اساسی  قانون  اولیه  متمم  به  استناد  با  ملی،  به عنوان مذهب  هرگونه رسمیت مذهبی 

 
1. The American Humanist Association (AHA) 

2. Bragg 

3. Freethinkers' Society of New York 

4. Freethinkers Society 

5. Protestants United for Separation of Church 

6. Americans United for Separation of Church and State 

https://aeu.org/
https://americanhumanist.org/
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( سال  (.  https://www.au.orgاست  از  سازمان  همین  سوی  از  نیز  دولت  و  کلیسا  مجله 
 (. https://www.au.org/church-stateشود ) تا به امروز منتشر می 1952

ها  در واقع، گسترش روند مدرنیزاسیون و حمایت اقشار سکوالری که تعالیم پروتستان 
عالی با  تضاد  در  میرا  ارزیابی  خود  منافع  و  اقلیتق  فشار  با  همراه  مذهبی  کردند،  های 

ثر در  مؤیهودی و هژمونی ایدئولوژی لیبرالیسم دموکراتیک، از جمله عوامل  ـ    کاتولیک
و   پروتستانیسم  نفوذ  کاهش  و  بیستم  قرن  اول  نیمه  در  آمریکایی  سکوالریسم  تقویت 

  کردند  الر آموزش عالی را سکوالریزهها در حوزه عمومی بود. نیروهای سکواوانجلیست
را   متوسطه  و  ابتدایی  مدارس  ملی، روند سکوالریزه شدن  آموزش  انجمن  بر  تسلط  با  و 

همچنین با نفوذ بر دیوان عالی و انتصاب قضات لیبرال، جهت اتخاذ    آنهاشدت بخشیدند.  
حقوقی عالی -تصمیمات  دیوان  تفسیر  و  احکام  کردند.  تالش  سکوالر  متمم    1قانونی  از 

ت نیز  اساسی  قانون  دیوان در دعواهای  ثیر عمدهأاول  این  احکام  داشت.  زمینه  این  در  ای 
تحکیم  ،  1948و    1947های  سال آمریکا  حقوقی  سیستم  در  را  دولت  و  کلیسا  جدایی 

دیوان عالی در تفسیر عبارت به رسمیت   ،19472نمود. به عنوان مثال، در یک دعوای سال 
مت  در  دین  داشت:  شناختن  بیان  آمریکا  اساسی  قانون  اول  ها مم  ایالت  و  فدرال  دولت 

توانند قانونی را جهت کمک  و نه میتوانند یک کلیسا را رسمیت دهند  میه  هیچکدام ن 
هیچ   کنند...  تصویب  دیگران  بر  مذهب  ارجحیت یک  یا  مذاهب،  همه  مذهب،  به یک 

فعال  هرگونه  از  حمایت  جهت  نباید  زیاد،  یا  کم  میتمالیاتی،  و  اخذ  ؤها  مذهبی  سسات 
ای آشکار یا پنهان در  توانند به شیوهها نمیهای ایالتشود... نه دولت فدرال و نه حکومت

های مذهبی مشارکت و مداخله کنند و برعکس. به تعبیر  ها یا گروهامور مربوط به سازمان
هب از طریق  متمم اول قانون اساسی در برابر به رسمیت شناختن یک مذ  جفرسن، عبارت

است   بوده  دولت  و  کلیسا  بین  جدایی  دیوار  یک  ایجاد  هدفش  و  است  قانون 
(https://constitutionallawreporter.com/2017/02/14/historical-everson-v-

board-of-education/ .) 

 
1. Supreme Court of the United States 

2. Everson v. Board of Education 330 U.S. 1 (1947). 

https://www.au.org/
https://www.au.org/church-state
https://constitutionallawreporter.com/2017/02/14/historical-everson-v-board-of-education/
https://constitutionallawreporter.com/2017/02/14/historical-everson-v-board-of-education/
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مقایسه  مطالعات  پژوهشگران  از  برخی  فوق،  بر حکم  تکیه  دوره  با  سکوالریسم،  ای 

زدایی از دین و پیروزی دیدگاه  را دومین رسمیت  1980بعد از جنگ جهانی دوم تا سال  
،  به واسطه حکم رسمی دیوان عالی مبنی غیرقانونی  آنهااند. از منظر  لیبرالی تفسیر کرده

ن هر نوع کمک به مدارس مذهبی و اشکال دیگر همکاری و شناسایی رابطه کلیسا  نامید
برخالف   آمریکایی  لیبرالیسم  عمومی،  مدارس  در  مذهبی  عناصر  یا  دولت  و 

محافظهدموکراسی مذهبی  نیروهای  با  دیگر،  نکرد  های  سازشی  و  مصالحه  کارتر 
(Monsma and Soper,2009:22-23.)  

 1980جهانی دوم تا سال دین و دولت از جنگ . 5
ثر از تحوالت داخلی و خارجی به ویژه جنگ سرد، یک موج  أ، مت 1950آمریکا در دهه  

ت دینی  احیای  موج  این  کرد.  تجربه  عمومی   و  حوزه خصوصی  در  را  دینی  ثیر أاحیای 
های دینی دولت نیز داشت. افزایش چشمگیر عضویت و حضور افراد  ای بر سیاستعمده

کال این  سدرکلیساها،  نمودهای  جمله  از  کلیساها  ساخت  و  مذهبی   سمینارهای  و  ها 
 احیای مذهبی بود. 

جمهور ترومن و آیزنهاور به طور مداوم و آگاهانه بین  در حوزه عمومی، هر دو رئیس 
مسیحی وطن ـ   آموزهای  و  سرد،  یهودی  جنگ  تشدید  با  ساختند.  برقرار  پیوند  پرستی 

آمریکایی و دین بیشتر گردید. اعتقاد به خدا، یک عامل متمایزکننده  آمیزش ناسیونالیسم  
بر این، گفته شد که آزادی و  بین آمریکا و کمونیسم بی خدای بلوک شرق شد. عالوه 

و  دروغین  فلسفه  یک  عنوان  به  کمونیسم  دارد.  مسیحیت  اصول  در  ریشه  دموکراسی 
مضامین ویژگی اصلی کمپین  ها و شیوه زندگی آمریکایی مجسم شد. این  دشمن ارزش

سال   در  آیزنهاور  )  1952انتخاباتی  اعالم  Hibbard, 2010: 187بود  از  قبل  وی حتی   .)
ت مذهبی  اعتقاد  و  باز  ارتباط حکمرانی  بر  به  أ نامزدی،  نسبت  را  عمیقش  مخالفت  و  کید 

ت  بود.  داشته  ابراز  عمومی  حیات  از  دین  کمپین أحذف  در  دین  در  ثیر  انتخاباتی،  های 
 های بعد نیز امری ملموس در صحنه سیاسی آمریکا بود.  هده

ت  میأاز  دوران،  این  در  دینی  احیای  نضجثیرات  به  ناسیونالیسم  توان  نوع  یک  گیری 
رسمیت و  تهاجمی  کرد. مذهبی  اشاره  عمومی  عرصه  در  دینی  نمادهای  به  دهی 

رد و از جنگ  کناسیونالیسم مذهبی تهاجمی، اتحاد شوروی را محور شرارت معرفی می
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گراهام بیلی  گفتارهای  آورد.  میان  به  صحبت  کمونیسم  بالی  برابر  در  ژنرال  1مقدس   ،

آرتور  مک  کارتی   و  2دوگالس  مک  جوزف  نمونه  3سناتور  گرایش  از  این  بارز  های 
ایدئولوژیک ترکیبی بودند. ناسیونالیسم مذهبی فوق در دوره مک کارتی، با حمایت از  

و  آموزه اجتماعی  محافظههای  پایه کمونیسم اقتصادی  سه  بر  مبتنی  و  پیوند خورد  -کار 
(. این جریان بنیانی  Hibbard, 2010: 188های سنتی بود )ستیزی، اقتصاد لیبرالی و ارزش

 کار فراهم ساخت.  های محافظهایدئولوژیک را برای راست رادیکال و سایر جنبش 
  ، مونیسم در دوره جنگ سرد بود از سوی دیگر، آمریکا که درگیر رقابتی شدید با ک 

نشان دهند چه    که از لحاظ داخلی و بین المللی مهم بود    این کشور برای رهبران سیاسی  
کنگره قانونی را به تصویب رساند که اعالم    1952احترامی برای خداوند قائلند. در سال  

جمهور  کرد هر ساله یک روز ملی نیایش وجود خواهد داشت. این قانون به وسیله رئیس 
بعداً امضا رسید.  به  امضاء شد. در سال    ترومن  آیزنهاور  به وسیله  مهمتر  قانون   1954سه 

به پرچم و قوانین جمهوری افزود    5را به سوگند وفاداری   4کنگره عبارت در پناه خداوند
بعد از سال   )  1892که  به مفهوم خدا وجود داشت  (.  Kuru, 2009: 93-94بدون ارجاع 

م دولتی خوانده می  عموالًسوگند فوق که  اماکن  و  پردازش  در مدارس  بدین گونه  شد، 
آن  گردید: سوگند می نماینده  که  به جمهوری  و  آمریکا  متحده  ایاالت  پرچم  به  خورم 

وفادار باشم. در    6ناپذیر، با آزادی و عدالت برای همه در پناه خداوند، جدایی  یملت   است؛
داریم   1955سال   ایمان  خدا  به  ما  شعار  اجباری  درج  قانون  کنگره  همه  7نیز  روی   بر   ،
تصویب شد که    1965ها و اسکناس دالر را به تصویب رساند. قانون دیگر در سال  سکه

 (. Kuru, 2009: 94شعار ما به خدا ایمان داریم را شعار ملی ایاالت متحده اعالم کرد )
ویژگی  رسمیت   از  یکی  آمریکا،  عمومی  حوزه  در  دینی  نمادهای  های  یافتن 

مدل از  را  آن  که  است  آمریکایی  متمایز  سکوالریسم  فرانسه  ویژه  به  اروپایی  های 

 
1. Billy Graham 

2. General Douglas MacArthur 

3. Joseph McCarthy 

4. under God 

5. Pledge of Allegiance 

6.  I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for 

which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all 

7. In God We Trust 
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علی می تسازد.  سیاستأرغم  بر  سرد  جنگ  فضای  در  دینی  احیای  که  فوق  های  ثیرات 

های  نداد. برعکس سیاست  های بعد رخدینی واشنگتن گذاشت، تغییراتی دیگری در دهه
دهه   در  عالی  دیوان  احکام  و  کندی  دموکرات  لیبرال  نهادینگی    1960دولت  روند  به   ،

 سکوالریسم یاری رساند.
که رقابت بین  جان اف.کندی و    1960در کمپین انتخابات ریاست جمهوری در سال   

پرسش  کندی،  بودن  کاتولیک  واسطه  به  بود،  عمدهنیکسون  مطب های  در  وعات  ای 
پیرامون این موضوع در جریان بود. وی دارای گرایش   اوانجلیست،  آمریکایی و محافل 
زندگی   سبک  لحاظ  )از  سکوالر  برجسته  جمهورهای  رئیس  از  و  دموکرات  لیبرال 

مت  سیاسی  فلسفه  و  مبارزات  أشخصی  خالل  در  کندی  بود.  جفرسون  از  بعد  آن(  از  ثر 
از دولت و عدم اجازه به مقامات کاتولیک جهت    انتخاباتی، وعده احترام به جدایی کلیسا

 12های عمومی به او و دولتش داد. وی در سخنرانی مشهورش در  دیکته کردن سیاست
ارزش  1960سپتامبر   تبر  صراحت  به  دولت  و  کلیسا  مطلق  جدایی  و  سکوالر  کید  أ های 

ک جایی  است...  مطلق  دولت  و  کلیسا  جدایی  که  معتقدم  آمریکایی  به  من  به  کرد:  نه  ه 
شود و نه دارای  کلیساها و مدارس مذهبی )کلیسا( هیچگونه بودجه مالی عمومی داده می

صرفاً دولتی،  مناصب  به  انسانی  هیچ  دستیابی  از  که  جایی  هستند؛  سیاسی  به    ارجحیت 
تفاوت مذهبیخاطر،  که  های  معتقدم  آمریکایی  به  من  آید...  نمی  عمل  به  ممانعت  اش، 

اس  رسماً کاتولیک  یهودی...  ،تنه  نه  و  پروتستان   :Kennedy, 1960)  نه 

https://www.jfklibrary.org .) 
سال  در  عالی  دیوان  اعالم کردن    1963و    1962های  احکام  غیرقانونی  در خصوص 

مدارس،   در  نیایش  و  به  دعا  داشت.  دنبال  به  را  عمومی  مدارس  بیشتر  سکوالریزه شدن 
مثال، دیوان در   قابلیت    1963ژوئن سال    17عنوان  و  اساسی  قانون  اول  متمم  به  استناد  با 

اجرایی آن در ایاالت بر اساس متمم چهاردهم، علیه قرائت کتاب مقدس و دعای ربانی  
غیرق را  آن  و  کرد  صادر  رسمی  حکم  عمومی،  مدارس  دانستدر   Abington)  انونی 

School District v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963)  ,2018: 

https://www.loc.gov/item/usrep374203/ .) 

https://www.jfklibrary.org/Asset-(Viewer/ALL6YEBJMEKYGMCntnSCvg.aspx
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،  1برخی از محافل مذهبی با حکم مذکور به مخالفت پرداختند. حتی پوتر استیوارت  

ر این  مخالف،  قاضی  بیأتنها  اصل  از  تخطی  را  بخشیدن  ی  رسمیت  با  مذهب  طرفی  به 
اما   کرد.  تفسیر  خصوصی  زندگی  به  مذهبی  امور  انجام  کردن  محدود  و  سکوالریسم 

های مدنی  های سکوالر مانند اتحادیه آزادیها و اتحادیهتصمیمات فوق از سوی تشکل
گروه 2آمریکایی گرفت. و  قرار  حمایت  مورد  یهودی  و  پروتستان  لیبرال  مذهبی   های 

محافظههای  اوانجلیست کاتولیک  و  گروهپروتستان  مهمترین  از  مخالف  کار  های 
ناخرسند   سکوالریزاسیون  روند  از  و  بودند  مدارس  در  مذهبی  نیایش  و  دعا  ممنوعیت 

تالش  ؛بودند متوقف  آنها های  اما  ماند. جهت  ناکام  قانونی  لحاظ  به  فوق،  روند  سازی 
 1968،3ه دیوان در حکم سال  دیوان عالی صدور احکام سکوالر را تداوم بخشید. چنانک 

در خصوص ممانعت از تدریس نظریه تکامل در مدارس عمومی    4قانون ایالت آرکانزاس 
قانون اساسی تفسیر کرد   نامعتبر و غیر قانونی اعالم کرد و آن را تخطی از متمم اول  را 

(Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97 (1968),  2018: 

https://www.loc.gov/item/usrep393097/  5نیز نصب لوح ده فرمان  1980(. در سال 
کالس کنتاکی در  ایالت  در  عمومی  مدارس  اول   6های  متمم  از  تخطی  و  غیرقانونی  را 

( دانست  اساسی   :Stone v. Graham, 449 U.S. 39 (1980),2018قانون 

https://www.loc.gov/item/usrep449039/های دینی سکوالر  (. جدول پایین، سیاست
به طور کامل جنبه    1970و    1960های  ها در دههدهد. این سیاستدر آمریکا را نشان می
 اند. اجرایی به خود گرفته 

  

 
1. Potter Stewart 

2. American Civil Liberties Union 

3. Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97 (1968) 

4. Arkansas 

5. Ten Commandments 

6. Kentucky 

https://www.loc.gov/item/usrep393097/
https://www.loc.gov/item/usrep449039/


 1400 بهار|  25شماره |  ششمسال |  یاسی مجله دانشکده حقوق و علوم س | یپژوهفصلنامه دولت | 134

 
 های دینی در سکوالریسم امریکایی سیاست

 گیرینتیجه. 6
های آمریکا قبل از استقالل، رابطه نزدیکی بین دین و دولت  نشین در بسیاری از مستعمره

فرقه پیروان  علیه  تبعیض  باعث  رسمی  کلیساهای  وجود  بود.  غیررسمی  برقرار  های 
به  پروتستان و کاتولیک این  ها یا عدم تساهل نسبت  با استقالل  دگراندیشان مذهبی شد. 

ای را در  سازی، رابطه دین و دولت مجادالت گستردهملتـ    کشور و آغاز فرآیند دولت
-عامل وجود تکثر و رقابت مذهبی  دوکار برانگیخت. بین رهبران سیاسی لیبرال و محافظه

بنیان پدران  عقالیی  محاسبات  پروتستان(،  )کلیساهای  ای  در  فرقه  این  گذار  با  برخورد 
های سکوالر و گنجاندن آن  ، نقش مهمی در گزینش ارزشهاتنوع و گرایشات لیبرالی آن

قانون اساسی و متمم اول داشت. علی نیمه اول  در  رغم ماهیت سکوالر دولت فدرال، تا 
ایاالت از رسمیت  1830دهه   یا برخی از  بیداری بزرگ دوم  باز زدند.  زدایی مذهبی سر 

های جنگ داخلی نیز منجر به هژمونی پروتستانیسم در  پروتستان تا سال  احیای مسیحیت 
این هژمونی در آمریکا گردید.  با چالش    حوزه عمومی  را  آمریکایی  عمل سکوالریسم 

سال در  اگر  ساخت.  فرقهمواجه  بین  مذهبی  رقابت  استقالل  از  بعد  مختلف  های  های 
م عوامل  از  یکی  آمر  یثر ؤپروتستان  رهبران  که  سوق  بود  سکوالریسم  سمت  به  را  یکا 

پروتستان رقابت  این  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  از  اقلیتداد،  و  و  ها  کاتولیک  پرنفوذ  های 
بود کاتولیک   که   یهودی  جمعیت  افزایش  کرد.  کمک  سکوالریسم  تقویت  و    هابه 

های  زدایی در حوزهجهت پروتستان  آنهاها در اوایل قرن بیستم و فعالیت گسترده  یهودی
فعالیت گسترده سازمانمخ های سکوالر  ها و جنبش تلف، گسترش روند مدرنیزاسیون و 

آزادی بحث  در  مفعال  عوامل  از  دولت،  و  کلیسا  رابطه  و  دینی  نفوذ  ؤهای  درکاهش  ثر 
اوانجلیست نهادی  و  محافظهسیاسی  و  پروتستان  دیوان  های  احکام  بودند.  مذهبی  کاران 

قانون  
 اساسی 

نمادهای  
مذهبی  

در حوزه  
 عمومی

طرفی بی
 مذهبی

دین 
 رسمی

دعا و 
نیایش در  
مدارس  
 عمومی

کمک مالی  
به مدارس  
خصوصی  

 مذهبی

آموزش  
مذهبی در  
مدارس  
 عمومی

آموزش  
خصوصی  

 مذهبی

ممنوعیت  
نمادهای  
مذهبی در  
مدارس  
 عمومی

های  سیاست
دینی در 

 امریکا

 ندارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد سکوالر
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دهه در  عمدهنیز    1960و    1940های  عالی  بیشتر  سهم  چه  هر  کردن  سکوالریزه  در  ای 

زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن  مدارس عمومی داشت. رسمیت
آزادی   عمومی،  مدارس  در  دینی  آموزش  نبود  اول،  متمم  و  اساسی  قانون  در  بندهایی 

بی  خصوصی،  مذهبی  مدارس  به  مالی  کمک  عدم  خصوصی،  مذهبی  طرفی  آموزش 
بیان نمادهای  دولت ن با حضور و  پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت  به  سبت 

های  های سکوالری در آمریکا هستند که در دههدینی در حوزه عمومی از جمله سیاست
ها در یک  به طور کامل جنبه اجرایی به خود گرفتند. برخی از این سیاست  1970و    1960

به یافتند.  عملی  تحقق  تاریخی  علی  فرآیند  مثال،  رسمیتعنوان  در  رغم  دین  از  زدایی 
ایالت از  برخی  در  مذهبی  رسمیت  اول،  متمم  و  اساسی  دهه  قانون  اوایل  تا  در   1830ها 

بی نقض  پیرامون  بود.  دینیجریان  می-طرفی  دولت،  آموزشی  مذهبی  سیاست  به  توان 
اشاره کردپروتستان نو  مثاًل  .محور  قرن  مدارس عمومی  نیایش در  و  پروتستان  دعا  زدهم 

بیستم محدود و خصلت غیرفرقه  ؛محور بود به   1960دهه    و از  گرایانه داشتاما در قرن 
 بعد، به دنبال صدور احکام دیوان عالی ممنوع اعالم شد. 
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