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ﻓﺮح دوﺳﺘﺪار
واژه ﻻﺋﺴﯿﺴﺘﮫ ) ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ  Laїciéدر آﻟﻤﺎﻧﯽ  Laizismusو ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ( Laicismاز واژه ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی
ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻤﺪن ﻣﺪرن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﯿﺮ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ
از ﺳﻠﻄﮥ اﻗﺘﺪار ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻃﺒﻘﮥ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮔﺮدﯾﺪ .در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ـ ﻓﻠﺴﻔﯽ ـ ﻋﻠﻤﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ـ
ھﻨﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ رؤﺳﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻧﮭﺎده و
ﻋﻘﻞ و ارزﺷﮭﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﺣﮑﻮﻣﺖ در
زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی و دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .دﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و از دﺳﺘﺒﺮد ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺆ اﺳﺘﻔﺎدۀ دوﻟﺘﮭﺎ از آﻧﺎن ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
واژه ﻻﺋﯿﮏ از ﻟﻐﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ Laosﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و آن را در ﻋﮭﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﮫ ﻃﺒﻘﮫ ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﻃﻼق ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺮوه ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻠﻤﺎ ﯾﺎ رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﺎن دارای ﻋﻠﻢ ﯾﺎ داﻧﺎﺋﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ
روﺳﺖ ﮐﮫ در اﺻﻄﻼح اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ﻟﻐﺖ ﻻﺋﯿﮏ ﺑﮫ ﻃﺒﻘﮥ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد.
واژه و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن  ) Secularisationدر آﻟﻤﺎﻧﯽ  Säkularisierungو در
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ( Secularisationﻟﻐﺖ ﻣﺘﺮادف ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ دراروﭘﺎﺳﺖ ﮐﮫ رﯾﺸﮫ ﻻﺗﯿﻦ دارد و از واژه Saeculariso
ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم آن دﻧﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪن و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﺳﺖ .در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﭘﺲ از ﮔﺴﺘﺮش دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﻣﻔﺎد اﻧﺠﯿﻞ ﻗﻮم ﺧﻮ د را ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪۀ اﻟﮭﯽ ﯾﺎ ﻗﻮم ﻻ ﺋﯿﮏ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪو ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﯾﺎ اﻗﻮام ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﺋﯽ ﻓﺮق ﻣﯽ ﻧﮭﺎدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺴﯿﺢ وﺑﺴﻂ داﻣﻨﮥ ﻗﺪرت ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﮫ
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮاروﭘﺎ در داﺧﻠﮥ آن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﮥ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺸﯿﺶ ﯾﺎ اﺳﻘﻒ و ﻏﯿﺮه ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﻓﺮق ﻧﮭﺎده و ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﻻﺋﯿﮏ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﮑﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮادران ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮان ﻻ ﺋﯿﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﺧﺘﺮاع ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب و ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﺠﯿﻞ ازﻻﺗﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎﻧﮭﺎی اروﭘﺎﺋﯽ اﻧﺤﺼﺎرﻋﻠﻢ و داﻧﺎﺋﯽ از ﻃﺒﻘﮥ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﻠﺐ
ﮔﺸﺖ .در ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ واﺛﺒﺎت ﺑﻄﻼن ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﺿﯿﮫ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻓﻀﻠﯿﺖ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ آﻧﺎن ﺑﺰﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده ﺷﺪ.
ﺗﺤﻮل ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰه ﺷﺪن ﯾﺎ دﻧﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪن در اروﭘﺎ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوران ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و آﻏﺎز
ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ دوران اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ در اواﺧﺮ ﻗﺮن  18ﻣﯿﻼدی رﻗﺎﺑﺘﮭﺎی دو ﻗﺪرت دﯾﻨﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی رؤﺳﺎی
ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی اروﭘﺎ ﺟﮭﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺤﺜﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺷﻮاھﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﻠﻄﮥ دﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺨﻦ راﻧﺪ زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از دﯾﻦ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و اﻣﭙﺮاﻃﻮران در ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﺳﻤﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﮭﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﯿﺴﺎی رُم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺣﮑﺎم ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻋﺼﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﺎ دو دﺷﻤﻦ ﻧﻮ و ﺧﻄﺮﻧﺎک روﺑﺮو ﮔﺸﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺬھﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﺎف اروﭘﺎ و
دﯾﮕﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ واﺣﺪ ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﻗﺎره.
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ﻣﻠﺘﮭﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺐ اروﭘﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ داﺋﻤًﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و آن رھﺎﺋﯽ از ﺳﻠﻄﮥ ﻗﺪرت واﺗﯿﮑﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻠﯿﺴﺎی رُم ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺟﮭﺎﻧﯽ داﺷﺖ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮادﻋﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﮭﯽ در ﻃﻮل ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﻨﯽ ﺟﮭﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ وﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارس
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎ و داﻧﺸﮕﺎھﺎ و دﯾﺮ ھﺎ ،اراﺿﯽ وﺳﯿﻌﯽ را اﺑﺘﯿﺎع ﮐﺮده و از ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن رﻗﺎ ﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از
اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎھﺰاده ﻧﺸﺎﻧﯿﻨﺎن وﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﮫ اﮐﺜﺮًا ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﮭﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻄﺮی ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ
زﯾﺮا ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮزۀ اﺧﺘﯿﺎرات آﻧﺎن ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎﮐﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی وازرُم ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻗﺪرت آن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ آﻧﺎن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﮭﺖ ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠّﯽ ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ رُم را از ﻣﺪاﺧﻠﮫ در اﻣﻮر ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﺗﺼﺮف
اﻣﻮال ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ دردوران اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﻄﱢﮥ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ ازآﻧﮑﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ را در ﻓﺮاﻧﺴﮫ واژﮔﻮن
ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﻧﻈﺎم ﺳﺎﺑﻖ را در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻏﺼﺐ ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺪارس و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ وﺣﺘﯽ ﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻠﯽ ﺷﻤﺮده و ﮐﺸﯿﺸﺎن را در زﻣﺮۀ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان دوﻟﺘﯽ در آوردﻧﺪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی
ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  1801ﺑﻨﺎھﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه وﺑﮫ آﻧﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺣﻮزۀ اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد دادﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺼﺮف اﻣﻮال ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻗﺪرت ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﮫ در ﻗﺮن  13ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮥ اوج رﺳﯿﺪه ﺑﻮد رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ درﺟﮫ ای ﮐﮫ در اواﺧﺮ
ﻗﺮن  18در دوران ﭘﺲ ازاﻧﻘﻼب واﺗﯿﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﯽ اھﻤﯿﺘﯽ در ردﯾﻒ ﺷﺎھﺰاده ﻧﺸﯿﻨﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
از ﻗﺮن  11ﻣﯿﻼدی ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﻼو اروﭘﺎ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد را ارﺗﺪﮐﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﺗﯿﮑﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺠﺎد ﻣﺬھﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪی در رﻗﺎﺑﺘﮭﺎی ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺬھﺒﯽ اروﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .از آن ﭘﺲ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی رُم ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ واﺗﯿﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .دررأس آﻧﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮارداﺷﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎل
 1550در دوران اﻟﯿﺰاﺑﺖ اول ﮐﻠﯿﺴﺎی آن ادﻋﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮده وﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  1688در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺎﮐﻮب دوم )  ( Jacob IIﮐﮫ ﻃﺮﻓﺪار ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮد ﻣﻌﺰول ﮔﺸﺘﮫ و دﺧﺘﺮاو ﮐﮫ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش وﯾﻠﮭﻢ ) ( Wilhem von Oranienﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﯿﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ،ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﺘﮭﺎ در اروﭘﺎ و اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻗﺪرت ﭘﺎپ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ در ﻗﺮن 19ﻣﯿﻼدی دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮥ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و
اﻃﺮﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺮای ﺗﺠﺴﻢ اوﺿﺎع آن زﻣﺎن ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎپ ﭘﯿﻮس ﺷﺸﻢ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎزری اﺳﺖ .دو واﻗﻌﮫ در زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﻦ ﭘﺎپ ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  1775ﺗﺎ  1799ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﻦ وی ﺑﮫ وﯾﻦ و ﺗﻌﻄﯿﻢ او در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮر اﻃﺮﯾﺶ ﻓﺮاﻧﺲ ژوزف دوم و اﺳﺘﺪﻋﺎی ﺧﺎﺗﻤﮫ دادن ﺑﮫ ﻏﺼﺐ اﻣﻮال ﮐﻠﯿﺴﺎ .واﻗﻌﮫ دوم دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺪ
او ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ او در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺎھﺶ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی اﯾﻦ ﭘﺎپ ﺗﺼﺮف اﻣﻮال
ﮐﻠﯿﺴﺎ در دوران ﻓﺮاﻧﺲ ژوزف دوم ﺑﮫ اوج ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻗﺎﯾﻊ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻤﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻧﯿﺎﺋﯽ ﭘﺎپ و ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی واﺗﯿﮑﺎن ﺷﺪ .در ﺳﺎﻟﮭﺎی اوﻟﯿﮥ ﻗﺮن 19
ﻣﯿﻼدی ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻮان و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و آن ﺣﻤﻼت ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺪﻓﺶ اﺑﺘﺪا
ﺗﺼﺮف اروﭘﺎ و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد اﯾﺪه ھﺎی اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط ﺑﺴﻂ دھﺪ .اﯾﻦ ھﯿﻮﻻی ﻗﺪرت و دﺷﻤﻦ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﺘﮭﺎ ﻋﺎ ﻗﺒﺖ در ﺟﻨﮕﮭﺎی واﻟﺘﺮﻟﻮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و
ﻟﺸﮕﺮش ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻗﺪرﺗﮭﺎی اروﭘﺎ در ﺳﺎل  1815ﻣﯿﻼدی در وﯾﻦ ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪه و ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺤﯽ را اﻣﻀﺎء
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دو ﺗﺤﻮل
ﻣﮭﻢ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن روال ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻤﺪن اروﭘﺎ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .اول آﻧﮑﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت دﯾﻨﯽ از
ﺑﺎر دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺸﻤﮑﺸﮭﺎی ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﺎﻧﮫ ﺣﮑﺎم ﻓﺎرغ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﯿﺮوان و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑﮫ وﻇﺎﺋﻒ
اﺻﻠﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ از داﺧﻞ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﺪه و روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﮫ دوم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰم در اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ زادۀ ﻓﮑﺮ ا و و
ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮥ دﺳﺖ و ھﻨﺮ اوﺳﺖ از ﻗﯿﻮد ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﭼﮭﺎر ﭼﻮب ﺗﻔﮑﺮ دﻧﯿﺎﺋﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﺪرت ﻋﻠﻮم اﻟﯿﮭﺎت از زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻣﺤﺪودۀ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ـ ﻋﻠﻢ ـ ﺳﯿﺎﺳﺖ ـ ﻗﺎﻧﻮن ـ اﻗﺘﺼﺎد و اﺧﻼﻗﯿﺎت ھﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان وﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎص ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ وھﻨﺮ از
زﻣﯿﻨﮥ دﯾﻨﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ دﻧﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺣﺪود ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن  19ﻣﯿﻼدی در ﺷﮭﺮ ﻟﻨﺪن اﻧﺠﻤﻦ ﺳﮑﻮﻻر )  ( Secular Societyﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ روﻧﺪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰه
2

ﺷﺪن را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده و ﺗﻤﺪن دﻧﯿﺎﺋﯽ وﻋﻘﻼﻧﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﺎزد .ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ
اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ واژه ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰم وارد ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎﻧﮭﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰه ﺷﺪن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﻮزه دو ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ھﺮ دو
ﺑﺎﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪﯾﺪ و دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﯾﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﻮد.
دو ﺧﻮاﺳﺘﮫ در ﺳﺮ ﻟﻮﺣﮥ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی آزادﯾﺨﻮاه ﻗﺮار داﺷﺖ:
ــ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ــ دادن آزادی ﻣﺴﺎوی ﺑﮫ اﻓﺮاد در ﻣﺤﺪودۀ ﻗﺎﻧﻮن
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎ اﻟﺒﺘﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اروﭘﺎ ﺷﮑﻞ وﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﻗﺮﻧﮭﺎی  16و  17ﻣﯿﻼدی ﺷﻮرش و ﺟﻨﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺿﻌﻒ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮاﺟﻊ
دﯾﻨﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎ را ﺑﮫ ﺣﺪی ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﮑﻠﻮ ﻣﺎ ﮐﯿﺎوﻟﯽ
) (Niccolo Machiavelliدﯾﭙﻠﻤﺎت و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺮوف در درﺑﺎر اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮراﻧﺲ) 1527ـ ( 1469و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻣﺎس ھﺎﺑﺰ
) (Thomas Habbesﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ) 1679ـ  (1588ﺗﻨﮭﺎ راه ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ در داﺧﻠﮥ ﮐﺸﻮررا اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ و
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰوم ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﯽ )  ( Absolultismﮐﮫ اﯾﺪۀ آن در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺼﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ
آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی آن در رﻓﺮاﻣﺎﺳﯿﻮن ﮔﺬارده ﺷﺪه و در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﮫ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی رﺳﻮخ ﮐﺮده
ﺑﻮد در ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ھﻨﮕﺎم اوج ﺣﮑﻮت اﺳﺘﺒﺪادی آن ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﮭﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺗﺤﺖ ﻗﺪرﺗﮭﺎی ﻣﻠﯽ و ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر آن
زﻣﺎن آزادی ھﺎی ﻓﺮدی ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ .ﻣﺬھﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﮐﮫ
ھﺪﻓﺶ آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ھﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی آزادی ﺧﻮاھﯽ ﻣﮭﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ .در
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮭﺎی ﺻﻠﺢ در وﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻟﯿﺎﻧﺲ ﻣﻘﺪس ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺳﻌﯽ ﺧﻮد ﺟﮭﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻮرﺷﮭﺎی آزادﯾﺨﻮاھﯽ و ﺳﺮ ﭘﻮش ﮔﺬاردن ﺑﮫ آن ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ھﺎی آزادﯾﺨﻮاھﺎن را رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ در ﻣﺤﺪودۀ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ .در ﺳﺮ ﻟﻮﺣﮥ ﺟﻨﺒﺶ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﻋﻼﺋﻖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻮاﺧﻮاھﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دو ﻗﻮای ﻣﺴﺘﺒﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ
ﻧﺒﺮد ﭘﺮدازﻧﺪ و در دو ﺟﺒﮭﮫ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
ﺧﺪا و ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﺎن اﻟﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر و ﻣﻄﻠﻖ ﮐﮫ در ﻗﺮﻧﮭﺎی 18
و19ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺘﮫ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻣﺎ ﻓﻮق ھﺮ ﻧﻮع ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ
ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺖ و اﺳﺘﺒﺪاد روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﯿﮕﺸﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ و دوﻟﺘﮭﺎی اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ روﺑﺮو
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻄﻠﻖ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ راﺑﻄﮥ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ روﺣﺎﻧﯽ و
زﻣﯿﻨﯽ ھﺮ دو دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ.
اوﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی را ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻼ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﮥ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺮ دو را ﺑﮫ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه دﯾﻦ را ﮐﺎﻣ ً
را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ در آورد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای اروﭘﺎ ﮐﮫ زادﮔﺎه و ﮔﮭﻮاره اﯾﺪه ھﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
ﺑﻮد ﻣﺪل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی
روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺸﺖ .در اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺒﺮد ھﺎی
آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی رو ﺑﺮو ﺑﻮد و در ﻃﻮل ﻗﺮن  19و ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻗﺎره را ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﻧﺒﺮد ھﺎی
ﺧﻮن آﻟﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا در اﯾﻦ دوران ھﻮاﺧﻮاھﺎن آزادی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮن  17و 18اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ
ﮔﺮوھﮭﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﮭﺎی ﺧﻮد از ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﮫ و ﺧﻮاھﺎن ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ،ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را
ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻘﺎط آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﺒﻞ از  1871از ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻧﺒﺮدی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎم )  ( Kulturkampfﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در
راس اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﯿﺴﻤﺎرک ﺻﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ در دوران او ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻧﺎﺣﯿﮫ آﻟﻤﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و از ﺳﺎل 1871
ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .در ﺳﺎﻟﮭﺎی  80ﻗﺮن  19ﻣﯿﻼدی در اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺸﮭﺎی دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺟﮭﺖ ﺣﻞ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﺎپ را وﺳﯿﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی او ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﺑﺮوی رﻓﺘﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎی رُم ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ واﻗﻌﮫ
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ﻣﻮﺟﺐ دادن اﺳﺘﻘﻼل ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎی واﺗﯿﮑﺎن و ﭘﺬﯾﺮش رُل آن در ﻣﺤﺪودۀ اﺧﺘﯿﺎراﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در اﯾﻦ دوره
ﺑﺎ دو ﻧﯿﺮو در ﻧﺒﺮد اﺳﺖ :آزادﯾﺨﻮاھﺎن و اﺣﺰاب ﻣﺤﺎﻇﮫ ﮐﺎر ﮐﮫ ﻃﺮﻓﺪار ارزﺷﮭﺎی دﯾﻨﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮوھﮭﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ھﺮ ﯾﮏ در ﻣﻮرد راﺑﻄﮫ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارا ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﯿﺒﺮال ھﺎ ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺣﺰاب ﻟﯿﺒﺮال را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺧﻮاھﺎن ﭘﯿﺮوی و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﻗﻮای
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﭘﯿﺸﺮوھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﺪﻓﺸﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﯾﻦ
ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺣﺰاب ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده وﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاﻃﯿﻮن آﻧﺎن ﺧﻮاھﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻦ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری رؤﺳﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ و اﻓﺮاﻃﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ و ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ
ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﮋادی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺎرۀ اروﭘﺎ را ﺻﺤﻨﮥ دو ﻧﺒﺮد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺒﺮد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺴﻤﺎرک
آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻋﻘﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﺮار داد ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و رؤﺳﺎی دﯾﻨﯽ ﮔﺸﺘﮫ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﻮزۀ اﺧﺘﯿﺎرات
ھﺮ ﯾﮏ را ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮادران ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﮥ ﻧﺒﺮد ﻓﺮھﻨﮕﯽ در
آﻟﻤﺎن اﺧﺘﻼف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ دوﺑﺎره ﺑﮫ زادﮔﺎه ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  1880ﺑﮕﻔﺘﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺮغ ﻃﻮﻓﺎن ) ﻣﺮﻏﯽ ﮐﮫ دزد و ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ ( دوﺑﺎره در آﺳﻤﺎﻧﮭﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﭘﺮواز در
ﻣﯽ آﯾﺪ  .ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻤﮭﻮری ﺿﺪ ﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﺎﺗﻮﯾﮏ ﻗﻮت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﻼف آﻟﻤﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺖ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺳﻨﺖ اﻧﻘﻼب در ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺮاﻧﺴﮥ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﮫ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﮫ ﻃﺒﻘﮥ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻠﺖ ﻧﻔﻮذ
داﺷﺖ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻗﺮن  18ﺳﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﻧﺴﻠﮭﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺸﺎورز ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ورزﯾﺪ .در ﺳﺎل  1880ژزوﺋﯿﺘﮭﺎ
)  ( Jesuitsﮐﮫ ﻓﺮﻗﮫ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎر
ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ از ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل  1884ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﮐﻠﯿﺴﺎ در
ﻼ ﻻﺋﯿﮏ ﺷﺪه از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺣﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺗﺎ ﺳﺎل  1886ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻣ ً
ﺳﻠﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ در ﻣﺪارس ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﺛﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﭘﺎپ ﻟﺌﻮ ﺳﯿﺰدھﻢ ) (Papst Leo XIII
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻈﺎھﺮ ﻗﺪری ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ زﯾﺮا ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺟﻤﮭﻮری اﮐﺜﺮاً
در زﻣﺮۀ ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﺪا و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺳﺎل 1905
واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ راﺑﻄﮥ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺎ واﺗﯿﮑﺎن در ﺳﺎل  1904ﺑﮑﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻼ
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دراﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﻻت دﻧﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪن ﮐﺎﻣ ً
ﺑﮫ ﻃﺮز ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ رﺳﺪ .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﺛﺒﺎت و ﺗﺪاوم ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮ ﺧﻮردارﺑﻮد ﻣﺴﺌﻠﮫ
ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺤﻮ زﯾﺮﮐﺎﻧﮫ و ﺑﺪون ﺧﻮن رﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در رُم و
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺬھﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال و ﺑﺼﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد وﻟﯽ راﺑﻄﮥ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻨﺤﻮی ﺻﻠﺢ
آﻣﯿﺰ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوزﭘﺎدﺷﺎه در رأس ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ﻗﺮار دارد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﺳﻘﻒ در ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺮدھﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ
و ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ دارد .دوﻟﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن از ﻓﺮم
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ دھﺪ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﮫ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه دﯾﻦ ﻣﻨﻊ و ﺣﺮام ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد وﻟﯽ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰی
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﮫ از ﺟﻨﺒﮫ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن زادﮔﺎه آﺗﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺪاﺋﯽ ﻋﻠﻢ از دﯾﻦ و رد ﻣﺘﺎ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺑﺘﺪا
در ﺗﻔﮑﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻼﺳﻔﮥ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ رﺧﻨﮫ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺎدی
اﺑﺘﺪا در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل دﯾﻦ و ﻣﺘﺎ ﻓﯿﺰﯾﮏ از آن ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺎھﺮاﻧﮫ و زﯾﺮﮐﺎﻧﮫ ای ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ آﻣﯿﺰش دارد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﮔﺮدﯾﺪه دﯾﻦ
ھﺮﮔﺰ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﺑﮫ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻓﺰوده ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ در اﻋﻼﻣﯿﮫ ای ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی
اﻧﮕﻠﯿﮑﻦ ﮐﮫ داﻣﻨﮥ آن ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺎدا ﮔﺴﺘﺮش دارد درﺳﺎل  1963ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﻗﺮار ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﮕﻠﯿﮑﻦ
ھﺪﻓﺶ اﺗﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻏﺎﯾﺖ آﻣﺎل آن ﺧﺪﻣﺖ و اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺠﻤﻨﮭﺎی دﯾﻨﯽ را ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎی آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮐﺸﻮری آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺪه آل ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻟﯿﺒﺮال در ﻗﺮن  19ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد
وﻟﯽ ﻣﺪل آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺳﻨﺖ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺪ .در ﻗﺎرۀ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺸﻮر ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻘﻼل دﯾﻦ وﺳﯿﺎﺳﺖ و آزادی ھﺮ دو ﺑﮫ راﺣﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ وﺟﻮد
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ﺷﺪت ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻗﻮی ﺑﻮدن ﺳﻨﺖ ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﮑﺎف ھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻓﮑﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز زﻣﯿﻨﮥ اﻓﮑﺎر اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
راﺗﺸﮑﯿﻞ داده و آﻧﺎن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﺪل ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان دو ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ وآزاد
.ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻻﺋﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر اﻣﺮوزی ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﮫ ﺑﺎزده ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﻨﯽ وﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻗﺪرت روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آن را ﯾﮑﯽ ازﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﯿﺤﯽ اروﭘﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ در آن ارزﺷﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ و
رﯾﺸﮫ ھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادھﺎ راه ﺟﺪاﻟﮭﺎ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﮥ
 اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ, اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ, از اﯾﻦ رو ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻻﺋﯿﮏ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺣﯿﺎﺗﯽ.ﻣﺆﺳﺴﺎت دﯾﻨﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدﯾﺪه
.اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ
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