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چکيده
اروپا یک صورت فلکی از دموکراسی های لیبرال با این اعتقاد است که حوزه عمومی باید کاملا سکولار باقی بماند و
استدلالهای مذهبی از قلمرو عقل عمومی خارج شوند .ما این نگرش را «اعتماد لیبرال» مینامیم .در سالهای
گذشته ،اعتماد لیبرال تحت فشار قابل ملاحظهای از طریق موارد متعددی از قبیل حجاب ،صلیب در کلاس و داستان
کاریکاتورهای محمد [ص] قرار گرفته است .به نظر میرسد اعتماد لیبرال نمی تواند استدلال قانع کنندهای برای
تصمیم گیری در مورد این مسائل ارائه دهد.
توضیح عمده برای عدم وجود یک موقعیت لیبرال قانع کننده در شخصیت جزمی منعکس شده است که به جای بیان
یک توجیه صحیح ،فرض می کند که دین ،نمادهای دینی و نظریات دینی بهتر است از منظر دید خارج شوند .این
وضعیت مصنوعی به جای حل مشکلات تنشهای بیشتری ایجاد میکند و اکنون زمان بررسی این ضعف بنیادین در
رشتههای اندیشه لیبرال است .این مشکل مسائل مختلف فلسفی را به وجود میآورد .اول به یک چالش معرفت
شناختی جدی اشاره میکند ،با این عنوان که وضعیت اعتقادات مذهبی در شکل گیری سیاستهای عمومی چیست؟
دوم یک مشکل سیاسی در رابطه بین نهادهای سیاسی و مذهبی در سیاستهای اروپا را مطرح میکند .سوم ،این
مسئله اخلاقی بنیادین را به پرسش از عموم ارجاع میدهد :چگونه باید زندگی کنیم؟ با این پرسش که چگونه میتوانیم
بدون درگیر شدن در این دوره جامع ،همان طرز حکومت یکسان را به اشتراک بگذاریم .این امربه این صورت است
که باورهای مذهبی و دیگر اعتقادات را در کنار سایر انواع باورها ،مهم میشمارد.
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