
 1 دور الدين يف حياة الفرد واجملتمع األمريكي
 

حيِت عبد ادلبدي  
 

على العكس من معظم اجملتمعات الغربية العلمانية، ظل الدين ديثل قيمة أساسية يف حياة األمريكيُت وملمحا شليزا 
ورغم . س ديٍتللمجتمع على مدار التاريخ األمريكي، بل ديكن القول إن اجملتمع األمريكي أسس اترخييا على أسا

علمانية الدولة اليت مت إقرارىا منذ البداايت األوىل جليل ادلؤسسُت وحرصهم على فصل الدولة الناشئة عن 
. الكنيسة، يظل اجملتمع األمريكي واحدا من أكثر اجملتمعات العلمانية زلافظة وتدينا

 
الشعب األمريكي ادلتدين 

ت ادلتحدة إىل أن معظم األمريكيُت يعتربون أنفسهم مؤمنُت ومتدينُت، تشَت نتائج استطالعات الرأي العام يف الوالاي
من عينة الدراسة % 96يف منتصف التسعينيات أعرب  Gallupففي استطالع للرأي أجرتو مؤسسة غالوب 

من العينة أهنم % 45قالوا إهنم منتمون إىل كنيسة أو معبد يهودي، كما أكد % 71عن إدياهنم ابهلل، كما أن 
من األمريكيُت يصفون أنفسهم أبهنم بروتستانت، % 56ما يزيد عن . رسون العبادات والطقوس بصورة منتظمةديا

. يهود% 2يعتربون انفسهم كاثوليكا و%  27بينما 
من حيث زايدة عدد أعضائها وزايدة  Evangelicalsوتلفت االنتباه زايدة معدالت منو الكنائس اإلصليلية 

بروتستانت بيض أصليليون زلافظون طبقا إلحصاء غالوب % 30)دتع والسياسة األمريكية، نفوذىا وأتثَتىا يف ادلج
(. من الربوتستانت الليرباليُت العلمانيُت% 20مقابل  2003

كما يؤمن معظم األمريكيُت . Gallupنتائج استطالعات الرأي لغالوب  PEWوتؤيد إحصاءات مؤسسة بيو 
ارخيية ادلذكورة يف الكتاب ادلقدس، مثل قصة اخللق وطوفان نوح وشق موسى البحر ابلوقائع وادلعجزات الدينية والت

ويضاف إىل ذلك اإلديان بعودة ادلسيح ومعارك آخر الزمان . بعصاه ومعجزات السيد ادلسيح وغَتىا بصورة حرفية
. ألرواح الشريرة وغَتىاكما يعتقد معظم األمريكيُت يف الغيبيات واجلنة والنار وا. خاصة عند الطائفة اإلصليلية

تتنوع مظاىر التدين يف اجملتمع األمريكي من تعميد األطفال يف الكنائس الكاثوليكية وتنشئة االطفال على األخالق 
ومن تسمية ادلدن يف سلتلف الوالايت أبمساء مدن . ادلسيحية إىل احلرص على الذىاب إىل الكنيسة بصورة منتظمة

.   ادلشاركة يف األنشطة االجتماعية اليت تنظمها وتشرف عليها الكنائسمستقاة من الكتاب ادلقدس إىل
ومن الصالة عند البدء يف تناول الطعام إىل حضور عشرات اآلالف لقداس أو زلاضرة يف ستاد كرة قدم أو بيسبول 

يق معتقدات يف ادلدن الكربى، ومن وضع رمز أو شعار ديٍت على السيارة اخلاصة إىل اختاذ مواقف سياسية لتحق
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دينية، ومن قيام أتباع طائفة ادلورمن بطرق األبواب للدعوة ألفكارىم إىل مطالبة أولياء أمور الطالب بوضع الوصااي 
إىل إنتاج أفالم ( عند تشميت العاطس مثال)العشر يف حجرات الدراسة، ومن استعمال ألفاظ ذات داللة دينية 

.  سينمائية تتناول حياة وآالم ادلسيح
 

 ل الطفرة العددية بعد احلرب العادلية يعود إىل الكنيسةجي
ختتلف التفسَتات واألسباب الىت أدت إىل ما نراه اآلن يف اجملتمع األمريكي من مظاىر العودة إىل الدين وصعود 

فرة دور الكنيسة يف حياة الفرد واجملتمع، ومن بُت ىذه التفسَتات اليت ال يلتفت إليها الكثَتون ظاىرة جيل الط
 Babyالكمية يف عدد ادلواليد اليت اعقبت احلرب العادلية الثانية الذي يسمى يف الثقافة األمريكية بـ

Boomers حيث اجتو األمريكيون بعد احلرب العادلية الثانية وما سبقها من سنوات اإلحباط وتدين معدالت ،
جيل جديد ينشأ يف ظل ظروف اقتصادية  النمو االقتصادي إىل زايدة عدد ادلواليد بصورة غَت مسبوقة ليولد

.  واجتماعية مغايرة، أىم ما دييزىا أجواء الرخاء والرفاىية
سنة يعود إىل الدين يف صورتو  50ويالحظ الباحثون منذ فًتة أن ىذا اجليل الكبَت الذي يبلغ متوسط أعماره اآلن 

.  ادلؤسسية ادلنظمة
 

الدين يف حياة الفرد األمريكي 
قال عن تدين اجملتمع األمريكي وأمهية دور الدين يف حياة الفرد واألسرة واجملتمع، ال يزال الدين يف رغم كل ما ي

وذلك نظرا للتوازن الكائن . اعتقاد وسلوك معظم األمريكيُت شأان شخصيا ال يتجاوز قناعات الفرد وطريقة معيشتو
. ختيار واحًتام احلياة اخلاصة لآلخرين من جانب آخريف اجملتمع بُت الدين واحملافظة من جانب والعلمانية وحرية اال

ويضاف إىل مجلة األسباب الىت جتعل الدين شأان شخصيا وأقل أتثَتا يف حياة اجملتمع ثقافة الفردية والتمحور حول 
يعود عليو من الذات اليت دتيز الثقافة ادلادية الرأمسالية وجتعل الفرد ال يهتم كثَتا ديا جيري خارج حدود بيتو إال مبا 

مصلحة شخصية، حىت إن الفرد األمريكي يف عالقتو ابلدين والكنيسة يعترب انتقائيا إىل حد بعيد، حيث أيخذ منها 
ولعل ظاىرة سهولة االنتماء والتنقل بُت الكنائس ادلختلفة تكون قد نتجت بسبب . ما يتوافق مع رؤيتو واحتياجاتو

.  ىذه الطبيعة
لك دون أن يفرض فرد أو مجاعة بعينها ما تؤمن هبا من أفكار دينية على بقية أفراد من األمور اليت حالت كذ

اجملتمع احلدود الفاصلة بُت احلياة اخلاصة واحلياة العامة يف الثقافة األمريكية أن احملكمة األمريكية العليا كانت وال 
. نبُت سواء كان احملافظ أو الليربايلتزال تكبح مجاح من حياول أن يتجاوز ىذه احلدود من اجلا

 

 

 

 



انقسام اجملتمع وقضااي اخلالف 
ادلشهد الثقايف العام للمجتمع األمريكي يقوم على منظومة من الثنائيات ادلتقاربة وادلتطابقة يف بعض األحيان، مثل 

الوالايت الزرقاء، / الوالايت احلمراء الدديقراطيُت،/ العلمانيُت، اجلمهوريُت/ الليرباليُت، ادلتدينُت/ ثنائية احملافظُت
ثقافة الشمال وادلدن الكربى، وبُت ىذه الثنائيات ىناك أطياف سلتلفة من / ثقافة اجلنوب والغرب األوسط

.  االجتاىات وادلواقف ولكنها تظل زلدودة على مستوى الكم والتأثَت
خالقية اليت تتعلق ابلفرد واألسرة واجملتمع مثل قضااي من أىم القضااي اليت تثَت االنقسام بُت األمريكيُت القضااي األ

اإلجهاض، وتدريس الدين يف ادلدارس العامة، وحقوق الشواذ جنسيا والتجارب العلمية على األجنة وجتارب اخلالاي 
.  اجلذعية، واستخدام الرموز الدينية يف األعياد، واحلرايت العامة، واذلجرة غَت الشرعية، واذلوية الثقافية

" التصميم الذكي"فعلى سبيل ادلثال رفض قاض فدرايل أمَتكي يف والية بنسلفانيا قبل أشهر قليلة تدريس نظرية 
واعترب القاضي أهنا نظرية غَت . للكون ابعتبارىا بديال لنظرية التطور واالرتقاء لعامل األحياء الربيطاين تشارلز دارون

اح للدستور األمريكي الذي يتبٌت الفصل بُت الدين والدولة يف ونص قرار احملكمة على سلالفة االقًت. علمية
. ادلؤسسات التعليمية األمريكية

: اجملتمع األمريكي منقسم إزاء ىذا ادلشهد إىل ثالث فرق
من ادلتدينُت الذين يؤمنون ابلنظرية اليت فحواىا أنو ال بد أن وراء ىذا الكون البالغ التعقيد خالقا : الفريق األول

. وحياول ىذا الفريق الضغط لتدريس النظرية يف ادلدارس العامة. مل يتطور من تلقاء ذاتووأنو 
يرفض أبي شكل مناقشة النظرية ويعترب أن زلاوالت الضغط لتدريسها يقوض أسس الدولة العلمانية : الفريق الثاين

. يف الوالايت ادلتحدة
. جنب دون إصدار أحكام تقييمية لصحة أو خطأ أي منهما ال ديانع من تدريس النظريتُت جنبا إىل: الفريق الثالث

غَت أنو مل دينع من أن القانون والثقافة السائدة يف أمَتكا من حيث علمانية الدولة ال تتبٌت هنجا دينيا زلددا، رغم أن 
اءات وتظهر اإلحص. الدين يلعب دورا زلوراي كسبب رئيس وراء انقسام ادلشهد الثقايف يف اجملتمع األمريكي

.  واستطالعات الرأي كيف أن االختالفات بُت األمريكيُت يف القضااي االجتماعية تقوم غالبا على أساس ديٍت
يعارض  2006حىت  2004يف الفًتة من  PEWففي قضية مثل حق الشواذ يف الزواج وطبقا الستطالعات بيو 

ة اإلجهاض يف تقسيم اجملتمع إىل فئات وتستمر قضي. من األمريكيُت معظمهم من ادلتدينُت زواج الشواذ% 60
من األمريكيُت اإلجهاض، بينما ال ديانع % 30ال ديانع  2006دتوز / متباينة، ففي استطالع دلنتدى بيو يف يوليو

منح األم حق اإلجهاض مع وجود بعض االستثناءات وال يوافق % 35اإلجهاض ولكن بشروط، ويعارض % 24
ذلك بينما يعتقد اثنان من كل ثالثة أمَتكيُت أنو ديكن التوصل . على اإلطالقعلى اإلجهاض % 11ما يزيد على 

.  إىل حل وسط وأرضية مشًتكة التفاق حول القضية
 

 اإلصليليون األكثر دتسكا



داخل ادلؤسسات الدينية تعترب الطائفة اإلصليلية اليت تتخذ من اجلنوب األمريكي قاعدة ذلا من أكثر فئات اجملتمع 
ختاذ مواقف زلافظة مقارنة ببقية أعضاء ادلذىب الربوتستانيت وبقية ادلذاىب ادلسيحية يف الوالايت ادلتحدة دتسكا اب

.  بصورة عامة
 Marttilaففي استطالع لقياس اجتاىات الرأي العام حول الدين ودوره يف احلياة العامة أجرتو رلموعة مارتيلال 

من اإلصليليُت يعتقدون أن ادلسيحية % 76رت النتائج أن أظو 2005تشرين األول / لالتصاالت يف أكتوبر
من ادلسيحيُت الذين يًتددون على % 48تتعرض للهجوم واالستهداف داخل الوالايت ادلتحدة، وذلك مقابل 

.  الكنيسة بصورة غَت منتظمة
الوصااي العشر، من اإلصليليُت على ضرورة وضع لوحات يف ادلؤسسات احلكومية والعامة حتتوي على % 89ويوافق 

، وكانت النتيجة %51بينما تصل نسبة ادلوافقة بُت ادلسيحيُت الذين يًتددون على الكنيسة بصورة غَت منتظمة 
.  تقريبا متطابقة يف قضااي مثل تنظيم صلوات يف ادلدارس العامة وغَتىا

 
دور الدين يف احلياة العامة 

احلياة العامة والسياسة الداخلية األمريكية عملية التصويت يف من أكثر األمثلة وضوحا على دور وأتثَت الدين يف 
االنتخاابت التشريعية والرائسية، فغالبا ما يصوت احملافظون وادلتدينون لصاحل احلزب اجلمهوري، ما جيعل قادة 

.  ومرشحي احلزب ينحازون يف برارلهم االنتخابية إىل األفكار احملافظة
بعض احملافظُت التأكيد على أن الًتاث التارخيي والثقايف األمريكي قائم على ما  إذا ما أضفنا إىل ذلك زلاوالت

والربط بُت ادلصَت ادلشًتك لليهود وادلسيحيُت  Judeo- Christianيطلق عليو الًتاث اليهودي ادلسيحي 
صبح واضحا دلاذا واقتناع كثَت من األمريكيُت هبذه الفرضية خاصة ادلتدينُت، أل. والتحالف اإلسًتاتيجي بينهما

يتخذ ادلواطن األمريكي العادي مواقف مؤيدة إلسرائيل  
 
 

 


