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شکاف های آمریکا     

مذهـب رکـن بسـیار مهمـی در زندگـی شـهروند آمریکایی اسـت. این موضـوع در سـال های پایانی منتهـی به قرن 
بیسـتم بسـیار جدی تـر شـده اسـت. حتـی در اقبـال رأی دهنـدگان آمریکایی بـه کاندیداهـای موردنظر، شـعار های 
مذهبـی نقـش مؤثـری داشـته اسـت؛ اما بـا همه ی ایـن اوصاف، سیاسـت در آمریـکا فاصلـه ی معناداری با شـعائر 
مذهبـی داشـته و به نوعـی تأکیـد بـر جدایـی کلیسـا از دولـت بـرای سیاسـت مداران موضوعـی غیرقابل انـکار بود. 
علـت ایـن موضـوع را بایـد در افکار و اندیشـه های پـدران آمریکا هنـگام تنظیم قانون اساسـی آمریکا، بررسـی کرد. 
امـروزه موضوعـات متعـددی بـه خاطـر تناقـض برخـی از مسـائل اجتماعـی ماننـد سـقط جنین با اصـول مذهب و 

کلیسـا، جدالـی بی پایـان را موجـب شـده که ناخواسـته به عرصه ی سیاسـت نیز کشـیده شـده اسـت.

مقدمه
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شکاف های آمریکا     

موضـوع جدایـی دیـن از سیاسـت و یـا همـان رویکـرد 
سکوالریسـم در تدویـن قانـون اساسـی آمریـکا به قدری 
جـدی اسـت کـه در هیـچ کجـای آن کلمـه ی خـدا ذکر 
نشـده اسـت. الکساندر همیلتون در پاسـخ به این سؤال 
کـه چـرا خـدا و دیـن در قانون اساسـی گنجانده نشـده 
اسـت، پاسـخ داد کـه موضـوع ایمـان »هرگـز بـا مبانی 
سیاسـی منطبـق نیسـت«. در ایـن خصـوص تومـاس 
جفرسـون یکـی از پـدران آمریـکا عبـارت معروفـی دارد 
»ایجـاد یـک دیـوار بین کلیسـا و دولت«.  دیـوار جدایی 
راهبـرد اصلـی تدویـن مبانی سیاسـی آمریـکا در ارتباط 
بـا مذهـب بوده اسـت. بـا این اوصـاف، علیرغـم اعتقاد 
جفرسـون بـه اهمیت حفظ دیـوار جدایی بین کلیسـا و 
دولـت، اکنـون این واقعیت وجـود دارد که در سیاسـت 
داخلـی ِ آمریـکا مذهب و سـازمان های مذهبی به شـدت 
در بحث هـای سیاسـی ملـی دخالـت دارنـد و بـه دنبال 
ازآنجایی کـه  هسـتند.  ملـی  سیاسـت  بـر  تأثیرگـذاری 
آمریکایی هـا ملتـی معتقد به کلیسـا و مذهب هسـتند، 
نقـش دیـن در سیاسـت فراتـر از »بـه خـدا مـا اعتمـاد 
داریـم« بـر روی پـول ملـی خواهـد بـود. نهـاد مذهـب 
در آینـده ی آمریـکا بـه مشـارکت مهم تـر در فرآیندهـای 

حکومتـی و ایجـاد تغییـر، می اندیشـد.

در بررسـی های مرکـز مطالعاتـی و نظر سـنجی »پی یـو«  
در  کـه  آمریکایـی  بزرگ سـاالن  از   ۸۹٪  ،۲۰۱۴ سـال  در 
نظرسـنجی شـرکت کردند گفتند که به خـدا اعتقاددارند. 
۷۲ درصـد از آمریکایی هـای شـرکت کننده در نظرسـنجی 
بـا ایـن جملـه موافـق بودنـد کـه »رئیس جمهـور بایـد 
درصـد   ۵۱ و  باشـد«  داشـته  قـوی  مذهبـی  اعتقـادات 
گفتنـد که کلیسـاها بایـد نظرات خود را در مورد مسـائل 

سیاسـی بیـان کنند.

را  مذهـب  میان سـاالن  مختلـف  نسـل های  میـان  در 
عاملـی تأثیرگـذار در زندگـی خـود می دانند؛ امـا جوانان 
آمریکایـی نسـبت به مذهب آن هم به طور سـازمان یافته 
و یـا تأثیرگـذارش، رغبتی نشـان نمی دهنـد. کمتر از ۳۵ 
درصـد از جوانـان آمریکایـی اعـام می کننـد کـه هیـچ 
وابسـتگی مذهبـی ندارنـد. همچنیـن در ایـن مطالعـه 
تعریـف  ملحـد  را  خـود  کـه  آمریکایی هایـی  تعـداد 
یافـت.  افزایـش  درصـد   ۹ بـه  درصـد   ۵ از  می کردنـد 
سـنت های تسـاهل مذهبـی و اعتقـاد مذهبـی در متمم 
اول قانـون اساسـی الحـاق شـده و بـه کنگـره دسـتور 
داده شـده کـه »هیـچ قانونـی در رابطـه با اسـتقرار دین 

یـا ممنوعیـت اعمـال آزادانـه آن وضـع نکنـد«.

مبانی فکری نخبگان آمریکا درباره ی 
رابطه ی مذهب و سیاست

برخی از نظرسنجی ها درباره ی رویکرد 
مذهبی شهروندان آمریکایی
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شکاف های آمریکا

چالش هـای  دولـت  و  دیـن  دقیـق  مرزهـای  تبییـن 
متعـدد قانـون اساسـی و بحث هـای تقنینـی را در پـی 
داشـته اسـت؛ امـا در سـال های پایانـی منتهی بـه قرن 
بیسـتم چالش هـای متمـم اول قانـون اساسـی و تعیین 
و یـا جابجایـی مـرز جدایی کلیسـا و دولت دسـتخوش 
تغییـرات شـد. ایـن مقولـه در یکـی از مهم تریـن وقایـع 
سیاسـی یعنی انتخابـات ریاسـت جمهوری نقش مؤثری 
داشـته اسـت؛ امـا در سـطح حاکمیـت به ویـژه رقبـای 
و  بـروز  از  می کننـد  تـاش  جمهوری خواهـان  سیاسـی 
شـیوع پدیـده ی تأثیـر مذهـب در زندگـی شـهروندان 
آمریکایـی جلوگیـری کننـد. دریکـی از بازی های ورزشـی 
گـروه  یـک  تشـویق  بـرای  دانش آمـوزان  هنگامی کـه 
نمادهـای  و  ادعیـه  برخـی  از  داشـتند  قصـد  ورزشـی 
مذهبـی اسـتفاده کننـد بـا مخالفـت مسـؤولین ایالتـی 
مواجـه شـدند. با همـه ی ایـن محدودیت هـا در هنگام 
انتخابـات موضـوع مذهـب بـرای اکثـر رای دهنـده گان 

آمریکایـی بسـیار بااهمیـت اسـت.

رویکرد های مختلف درباره ی نقش 
مذهب در جامعه ی آمریکا
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شکاف های آمریکا     

ازنظـر دسـته بندی کلـی مذهبـی، پروتسـتان ها در حال 
حاضـر ۵۱ درصـد از آمریکایی هایـی را تشـکیل می دهند 
کـه وابسـتگی مذهبـی خـود را تأثیرگـذار می داننـد. در 
فرقـه  بزرگ تریـن  باپتیسـت ها  پروتسـتان ها،  میـان 
هسـتند و عمدتًا در جنوب و غرب میانه مسـتقر هستند. 
به طـور فزاینـده ای، سـازمان های اصلی پروتسـتان مانند 
متدیسـت ها، پرسـبیتریان، جماعت گرایـان و اسـقفی ها 
رشـد جمعیتـی خاصـی ندارنـد، امـا گروه هـای انجیلـی 
مانند باپتیسـت ها به طور چشـمگیری در حال گسـترش 

هسـتند و بیشـتر قابل مشـاهده و فعال تـر می شـوند.

کاتولیک هـا کـه حـدود ۲۵ درصـد از جمعیـت مذهبـی 
کشـور را تشـکیل می دهنـد، در شـهرهای صنعتـی بزرگ 
در شـمال شـرق و غـرب میانـه و در ایالت هـای مـرزی 
غربـی کـه اسـپانیایی ها غالب هسـتند یافت می شـوند.

یهودیـان کـه یک گـروه مذهبی کوچـک امـا تأثیرگذار را 
تشـکیل می دهنـد، در شـهرهای شـرقی ماننـد نیویورک 
و برخـی مناطـق فلوریـدا متمرکزشـده اند. مورمون هـا، 
فرقه هـای مذهبـی کـه سـریع ترین رشـد را در آمریـکا 
دارنـد، بـر جمعیـت یوتا تسـلط دارند و نفوذ خـود را به 
سـایر ایالت هـای غربـی گسـترش می دهنـد. درنهایـت، 
آمریکایـی  میلیـون  سـه  کـه  می شـود  زده  تخمیـن 
مسـلمان در چندیـن جامعه مانند دیربورن، میشـیگان و 

مینیاپولیـس وجـود دارد.

انواع گروه های مذهبی و نقش آن ها 
در ساختار حاکمیتی
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شکاف های آمریکا

حضـور گروه هـای مذهبـی در مکان هـا و مناطق مختلف 
آمریـکا بـه عرصـه سیاسـی نیـز منتقـل می شـود، زیـرا 
هویـت دینی بـا هویت سیاسـی و درنهایت بـا فعالیت 
سیاسـی مرتبـط اسـت. باپتیسـت ها و سـایر گروه هـای 
انجیلـی کامـًا جمهوری خواه هسـتند و پایـگاه محکمی 

بـرای حمایـت از حـزب جمهوری خـواه ایجـاد می کنند.

حـزب  از  حمایـت  در  تاریخـی  ازلحـاظ  کاتولیک هـا 
دموکـرات ثابت قـدم بوده انـد، امـا اتحـاد آن هـا بـا این 
حـزب ممکـن اسـت در حـال تغییـر باشـد. بااین حـال، 
یهودیـان به طـور مـداوم دموکـرات شـناخته می شـوند، 
درحالی کـه مورمون هـا، ماننـد باپتیسـت ها، پیوندهـای 

عمیقـی بـا اردوگاه جمهوری خواهـان دارنـد.

در  آمریکایی هـا  مذهبـی  وابسـتگی  ازآنجایی کـه 
کلیسـاهای سراسـر کشـور بی تأثیـر در عرصـه سیاسـی 
نیسـت، سیاسـتمداران درهر مقام و منصبـی، نمی توانند 
رأی انجیلـی، مواضـع سیاسـت کاتولیک یـا دیدگاه های 

یهودیـان را نادیـده بگیرنـد.

کلیسـاها و اعضـای آن بـه بازیگـران مهمی در سیاسـت 
آمریـکا تبدیل شـده اند و دیگـر نقـش خـود را تنهـا در 
ارتباطـات مذهبـی سـکوالر نمی داننـد. بـا ایـن اوصـاف 
تنـش معاصـر بیـن مذهـب و سیاسـت بـا تصمیم های 
بـا  سـقط جنین  کـردن  قانونـی  دربـاره ی  سیاسـی 
واکنش هـای شـدید، عمدتًا از سـوی کلیسـای کاتولیک، 
مواجـه شـده اسـت. رهبـران کلیسـا از پـاپ گرفتـه تـا 
کاردینال هـای آمریکایـی و کشـیش های محـات تاش 
کردنـد تـا بـا طیـف وسـیعی از البی گـری، تظاهـرات و 
خواهـش از مؤمنـان در مراسـم مذهبـی، ایـن تصمیم را 

نقش گروه های مذهبی در سیاست

بـه چالش بکشـند.

و  نفـع  بـه  سکوالریسـم  نظـام  دیگـر،  سـوی  در 
ازایـن رو  اسـت.  بـوده  آمریـکا  در  دموکرات هـا  حامـی 
جمهوری خواهـان محافظـه کار دائمـًا تأکیـد می کنند که 
ارتبـاط بیـن سـکوالرها و حـزب دموکـرات بـرای جامعه 
آمریـکا خطرنـاک اسـت و درنهایـت منجـر بـه تضعیف 
ارزش هـای سـنتی آن ها خواهـد شـد. جمهوری خواهان 
موضـوع  سکوالریزاسـیون  بـا  مذهبـی  مبـارزه  بـرای 
»ارزش هـای خانوادگـی« را مطـرح می کننـد کـه اغلـب 
در مخالفـت بـا سـقط جنین، ازدواج هم جنس گرایـان و 
به طورکلـی هم جنس گرایـی و آنچـه به عنـوان تخریـب 

می شـود. تلقـی  بـوده،  فرهنگ عامـه 

برخـی از رهبـران انجیلـی ماننـد سـیزیک، دی وریـس 
ری. وارن، بـا نوشـتن برخـی از کتـاب پرفـروش اذعـان 
اعضـای خـود  می کنـد کـه جنبـش آن هـا می خواهـد 
عمومـی  سیاسـت  بحث هـای  بـر  و  دهـد  افزایـش  را 
تأثیـر بگـذارد. آن هـا در گفته هـای خـود به طورجـدی 
تأکیددارنـد کـه نبایـد در مقابـل مسـائل ضـد دینـی و 
تحـوالت اجتماعـی بی تفاوت بود. همچنیـن گروه جدید 
انجیلی هـا به خوبـی آگاه هسـتند کـه انجیلیـان جوان و 
به طورکلـی جوانـان نشـان داده انـد کـه اولویـت آن هـا 
صرفـًا ارزش های خانوادگی نیسـت، بلکه بیشـتر جهانی 
و اقتصـادی اسـت. برای آینـده سیاسـت در آمریکا الزم 
اسـت نقـش مذهـب و سـازمان های مذهبـی در ایجاد 
تعـادل بیـن طـرح مطالبـات و هدایـت عادالنـه رهبران 
سیاسـی بـه سـمت اصـول و ارزش های مشـترک هنگام 

تصمیم گیـری مؤثـر بدانیـم.
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شکاف های آمریکا     

آمریکایی هـا ملتـی هسـتند غرق در مذهـب و اعتقادات 
دربـاره ی  آمریـکا  جامعـه ی  جـاری  شـرایطی  مذهبـی، 
مذهـب شـکاف های  و  مشـترک  ارزش هـای  احسـاس 
عمیـق سیاسـی و اجتماعی را بـه همراه داشـته. در حال 
حاضـر، سیاسـت و مذهـب درگیـر نبرد سـختی از عقاید 
هسـتند کـه جامعـه ی آمریـکا را در یک دوقطبی بسـیار 
جـدی قرار داده اسـت. تصویـب قوانین مغایـر با اصول 
همچنیـن  و  مرتبـط  اجتماعـی  موضوعـات  و  مذهبـی 
هویـت سیاسـی-مذهبی از چالش هـای جـدی جامعه ی 

آمریـکا در آینـده ی خواهـد بود.

جمع بندی
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ضمایم و منابع

-  Wall of separation between church and state

-  Pew Research
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