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   دینی نواندیشی و لیبرالیسم درو نسبت آن  و مدارا تساهل فضیلت اخالقی

 ایران در
 

 2، دکتر کمال پوالدی*2، دکتر سعید اسالمی1سید امیر حسینی جو
 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالمی، چالوس، ایران .1

 ایران سالمی، چالوس، دانشگاه آزاد اگروه علوم سیاسی، واحد چالوس،  .2

 ( 17/02/1401، تاریخ پذیرش:1400/ 12/ 20تاریخ دریافت: )
 

 

 سرآغاز

 کتاممً  معنتاي   آن،  استمم   و  مثبت   مفهوم  به  ،«مدارا»  و  «1تساهل»
 تتتوانم  مختلتت  ابعتتاد از را تستتاهل و متتدارا. دارد 2ارزشتت  -اخمقتت 
 کته شته،ديان و نظتر مقام  در  عقيدت   -فکري  تساهل.  نمود  بنديتقسيم
. است  مختاف  انديشته  و  فکتر  هرنتو   پتيير   در  افراد  آزادي  بر  ناظر

 تبليغ يا بيان براي هاگروه يا افراد به دادن اجازه  مقام  در  عقيدت   تساهل
 در  تستاهل  بته  نتاظر  کته  هتويت ،  تساهل(.  1)آرا    و  هاانديشه  اعمال  و

  فرهنت  و  رنت   مليت ،  نژاد،  جنس،  همچون  غيراختياري،  هايويژگ 
 افتراد 3آميتز مستافم  همزيستت  منتادي  نتوع   به  و  آنهاس   صاحبان
 و  فتردي  رفتارهتاي  در  تستاهل  بته  کته  رفتتاري،  تساهل.  اس   انسان 

 اطتتم  گروهتت  مناستتبا  و اجتمتتاع  تعتتامم  عرصتته در اجتمتتاع 

 از  يکت   آنهتا،  عقايتد  شتنيدن  و  مخاففتان  بتا  متدارا  و  تحمتل  .شودم 
 جامعته براي و کرده تأييد را آن قرآن که  بود(  ص)پيامبراسمم  رفتارهاي

 .  داندم  مفيد
 
 
 

 
 از  بستياري  پيتامبر  کته  دهتدم   توجه  مؤمنان  به  خداوند  مثال،  عنوانبه

 آنهتا  از  برخ   داندم   آنکه  با  کندم   تصديق  حت   و  شنودم   را  هاحرف 
 :توبهسوره )کند گيريسخ  شما  به  خواهدنم   اينکه  باب  از  اس ،  باطل
 دو در ارز  اين: گف  بايد گيش  زمينه اين در آنچه اساس بر  (.61  آيه

 ارز  ايتن متورد در اما. دارد يکسان  مفهوم اسمم،  و  4فيبرافيسم  مکتب
. نيست  فايتده از ختاف  آن دانستتن  کته  دارد  وجتود  ظريف   تفاو   نيز،

 تستاهل  و(  ستلب )منف   تستاهل  بته  تتوانم   جهت   يک  از  را  تساهل
 در دخاف  عدم: از اس  عبار  منف  تساهل.  نمود  مسيتق(  ايجاب )مثب 
 مفهوم. مردم عباد  آيين و  5فرهنگ   عميق  زندگ ،  شيوه  عقايد،  افکار،
 بتراي  متردم  هتايآزادي  و  حقتو   از  پشتيبان   و  حماي   مثب ،  تساهل
 از هتا،اقلي  ويتژه بته آنتان، شدن برخوردار و زندگ  اهداف   به  دستياب 
 تستاهل اينکته تأمتل قابتل نکتته(. 1) اس  معهاج  در  برابر  هايفرص 
 . اس (سلب )منف  تساهل از  فراتر ايمرحله ايجاب ، يا مثب 
 
 

 چکیده

آورد و در متتون دينت  از آن تحت  عنتوان گيري و ساز  با ديگران موجبا  رشد صحيح عواط  انسان  را فراهم مت مميم ، آسانزمینه:  
است  هاي دين  برخوردار تعافيم و آموزهمکاتب مختل  و اين فضيل  اخمق  از اهمي  و جايگاه رفيع  در ميان .  شودو مدارا« ياد م   تساهل»
 نوانديشان نزد در اين مفهوم با فيبرافيسم مکتب در مدارا فضيل  اخمق   ميان  نسبت   چه  که  شد  مطرح  اينگونه  پژوهش  اين  در  اصل   سوال فيا
  نمود؟ برقرار  توان م  ايران  در ن دي

 در عميقت  هايافترا  ايران دين  نوانديشان فکري هاي شاخص  و ها چهارچوب  چنين فرض شد که  راستاي هدف تحقيق  در:  نتیجه گیری
 يکستان  مفهتوم ميکور مکتب دو در ارز  اين که اس  داده نشان ها بررس . دارد فيبرافيسم   هاي انديشه  با اخمق  تربي  و  هاارز   حوزه
 جتوانمردي، کتردن، متدارا گرفتن، آسان معناي به اخمق  صفت  منزفه به تساهل اگر. دارد وجود ظريف  تفاو  نيز  ارز   اين  مورد  در  اما.  دارد

 و افتراد اخمقت  يرفتارهتا و باورهتا بته نستب  کامتل تفتاوت ب  معنت   به  تساهل  اما.  اس   اسمم  تأييد  مورد  رود  کار  به  آزادگ   و  بلندنظري
 نبايتد تنهتا نته ديگران و باشد اخمق  رفتار و باور نو  هر داراي تواندم  هرکس اساس اين بر. انجامدم   اخمق   نسبي   به  مختل   هايگروه
 .نمايند تشويق و توصيه را تفاو  و گوناگون  بايد بلکه کنند ايجاد مزاحمت   او براي
 
 دين  نوانديشان اسمم، فيبرافيسم، مدارا، و لتساهفضيل  اخمق ، : واژگانلیدک

 eslameesaeed44@gmail.comنويسندۀ مسئول: نشان  افکترونيک :  
 

mailto:eslameesaeed44@gmail.com
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 تستاهل در. است  تستاهل يافتة  تکامل  معناي  مثب   تساهل  درحقيق ،
 امتر  را  آن  بلکه  پييرد،م   را  هاتفاو   اصل  تنها  نه  تساهل،  عامل  مثب ،
 روشت  و عمل انديشه، هرنو  و دکوشم  آنها  رشد  براي  دانسته،  طبيع 

(. 2)شتماردم  نادرست  شتود، هتاتفاو  اين  و کاستن  مهار  سبب  که  را
 کتردن، متدارا  گرفتن،  آسان  معنايبه  اخمق   صفت   منزفة  به  اگرتساهل
 امتا. است  اسمم تأييد  مورد  رود،  کار  به  آزادگ   و  بلندنظري  جوانمردي،
 6اخمقت  رفتارهتاي و  باورها  به  نسب   کامل  تفاوت ب   معن   به  تساهل
 استاس، اين بر.  انجامدم   7اخمق   نسبي   به  مختل ،  هايگروه  و  افراد

 تنها نه ديگران باشدو اخمق  رفتار و باور نو  هر داراي تواندم   هرکس
 توصيه را تفاو  و گوناگون  بايد بلکه کنند، ايجاد مزاحمت  او براي  نبايد

 .نمايند تشويق و
 کته کترد اشتاره بايتد نکتته اين به زمينه اين در اسمم ديدگاه  تبيين  در

 بتتا برختتورد در مميتتم حتتال، عتتين در و دارجهتت  حرکتتت  بتته متتدارا،
 وجتود اساست  عنصر دو  تعري ،  اين  در.  شودم   گفته  مغاير  هايديدگاه
 بتتا آن مميتم برختتورد دوم، و حرکت ، بتتودن دار جهت  نخست ، دارد؛
 که بود خواهد آن از مانع عناصر، اين  از  يک  هر  حيف .  مغاير  هايديدگاه
. گتردد فتراهم است ، استمم نظر مورد که چنان مدارا، از درست   تصوير
 دست   بته  متدارا  از  ديگري  تصوير  تواندم   بودن،  دارجه   عنصر  حيف 
 و دهتدم  نشان همراه  سياق  و سبک هر با  فرد،  آن،  مطابق  که  دهد
 کست  مدارا اهل فردِ اساس، براين(. 3) نکند دنبال را  معين   جه   خود،
 تعامل  گونههيچ و نگردم  قبول ديدۀ به را هر شيوه و آئين هر که اس 
 و  تستاهل  از  مفهتوم   چنين(.  تساهل  از  فيبرافيست   قرائ )  ندارد  آنها  با

 نمتوده معرف  را ويژه آئين  اسمم، که چرا  نيس ؛  مطرح  اسمم  در  مدارا
 کته دانست  بايد افبته. کندم  دعو  آن از اطاع  به را هاانسان همه  و

 اين  به  توجه  با.  نيس   تضاد  در  داشتن  مدارا  با  ايانديشه  به  راسخ  اعتقاد
 ديتن احکام و اصول سر بر  مسلمانان  که  داش   انتظار  تواننم   مطلب،
 کتاري چنتين کته چرا بردارند؛ دس  خويش باورهاي از و نمايند  ساز 
 با شد  به روايا  و قرآن در  که(.  3)  اس «مصانعه  و  مداهنه»  با  معادل

 بته کته ،«8گراي کثر » .اندشده نه  آن  از  دينداران  و  شده  برخورد  آن
 تربيتت  نکتتة  اين  بر  اس ،  فيبرال  سن   اساس   هايآموزه  از  يک   مثابه
 و  عقايتد  همه  و  اس   خوب  برابر  طور  به  زندگ ،  طرح  هر  که  دارد  تأکيد
 متورد هتايرو  و  اهتداف   تواننتدم   افراد  و  دارند  ظهور  اجازه  هاارز 
 شخص   منافع  و  تمايم   براساس  و  انتخاب  زندگ   در  را  خويش  عمقه
 از جانبتداري عتدم ايتدۀ  بتر  گرايت کثتر   بنابراين،.  نمايد  عمل  خويش
 و آمتوز  نظتام (.1)است   استتوار  ختاص  اخمق   هاينظام  و  هاارز 
 و کند خودداري اخمق  -9دين  افيمعت و هاارز   آموز   از  بايد  پرور 

 اهداف  دفيل، همين به. کند اجتناب ارزش   يا  و  ميهب   اقتدار  گونه  هر  از
 اخمقت  تربيت  و اس  فردي حقو  متوجه عمدتاً فيبراف ،  تربي   کمن
 قتدر  از  انستان  اسمم،  ديدگاه  از  اما.  اس   گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر

 از. است  برخوردار واقع  سعاد  به نيدرس براي  کاف   نه  الزم،  شناخ 
 قتدر  ستيطرۀ و تتدبير تحت  و است   افهت   راهنمتاي   نيازمند  رو،اين

 تکتافي  داراي خويش، سعاد  به رسيدن  براي  و  دارد  قرار(  خدا)ماوراي 
 در پيتامبران، وستيله بته و  متعتال  خداوند  سوي  از  که  اس   هاي افزام  و

 از  ايمجموعته  اسمم ،  فرهن   در  و،راين  از.  اس   شده  نهاده  او  اختيار
 واقع  قرائ  با منطبق  افبته  و  هميشگ   شمول،  جهان  جامع،  هايارز 
 محکمت   مبنتاي  توانتدم   که  اس   احصاء  قابل  انسان،  وجودي  ابعاد  از

 .باشد اسمم منظر از اخمق  تربي  براي
 

 10به عنوان یک فضیلت اخالقی تساهل و مدارا

اسى جديد، عوامتل متعتددى ريزى ساختار سيو پى در تغيير ساختار قديم
دخاف  داشتند که از جمله آنها اکتشافا  جغرافيايى جديد، فترو ريختتن 
روابط اقتصادى دوران فئودافيته، استقرار کليساى جديد که ديگتر تحت  

موجتب تغييترا  بستيارى در استيمى نفوذ رم نبود، انقمب علمى کته  
يد، اختراعا  فنى گوناگون کته موجتب هاى مختل  فکر بشر گردوجهه

ها شد، اخترا  ماشين چاپ که دامنه نشر زايش جمعي ازدياد ثرو  و اف
فرهن  را وسيعتر ساخ  و باألخره ترکيب و وحد  مراکز کوچک و کم 

شتورهاى جمعي  بدوى که حدود معينتى نداشتتند و تبتديل آنهتا بته ک
که در نتيجته انجتام مستقل با مرزهاى مشخص، مجموعا عواملى بودند 

د که همگام با ماکياول و بتودن و آنها، نظرا  سياسى جديدى ظهور کر
ديگران بر خمف معمول گيشته به جاى آن که تحقيقا  اجتماعى را بر 
اساس روابط فردى با پروردگار قرار دهند، بر استاس فترد بتا فترد قترار 

فمسفه، انديشه پس از تعيين و تدوين نظرا  فيبرافيسم توسط (.  4)دنددا
اى که معتقد اس  انسان مستتقل انديشهفلسفى فيبرافيسم شکل گرف .  

تواند فلسفه، اقتصاد، دوف  و... داشته از وحى و آزاد از مرجعي  دينى مى
 توان گف  که: »انديشه فلسفى قرن هفدهم، آشتکارباشد. از اين رو مى

اد ستاخته است . کرد که فکر بشر خود را از نيروهاى متيهبى کتاممً آز
بر اساس عقل قترار داشت ... و   فلسفه جديد قبل از هر چيز غير افهى و

مجموعه کوششهاى فلسفه جديد در قرن هفتدهم در راه آزاد کتردن بته 
کار رف ... فلسفه جديد به شد  بر اساس تتک روى و اصتاف  فتردى 

ناى اين فلسفه به نظر برختى حتتى  تد متيهب بتود؛ قرار داش .« مب
بتا متيهب  ه و بيشاب پارکر فلسفه دکار  را مبنايى براى مبارزه»بوسوئ

شناختند؛ از نظر خصوصي  و کيفي ، فلسفه جديد پيرو اين مکتتب بتود 
دانس .« فلسفه قترن هفتدهم در مستائل که في  و خوشى را اصل مى

معتقد بود و در راه جدا کردن اقتصتاد اقتصادى به آزادى و استقمل فرد  
در بارزه کرد؛ اين فمسفه عليه هر گونه نظرا  افهتى چته از اخم .... م 

 ميهب و چه در حکوم  مبارزه کردند.

و يتک فضتيل   تساهل و متدارا در مرحلته اول يتک امتر انستان       
هاي مختل  فکري، عمل ، سياس ، اجتماع  عرصه اس  که در اخمق 
امتروزي  ار قابل اعمال اس . اما از آنجا که دست  کتم در جوامتعو رفت

شود واز طرف متبلور م   تساهل و مدارا بيشتر در روابط حکوم  و مردم
شود، از اينترو اي اس  که از مو ع قدر  اعمال م ديگر تساهل رابطه

مهمترين عامل تساهل از حيث قدر ، حکوم  اس  که به تبع آن تعين 
ن تتواميزان اعمال تساهل نيز م  باشد. براين اساس مت   کننده حوزه و

وزه هاي اعمال تساهل و مدارا در انديشه هاي سياست  استمم را  در ح
 سه حوزه زير تقسيم کرد:
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تساهل و مدارا يکت  از اصتول اساست   : حوزه اخالق سیاسیالف(

هتاي حکتومت  هاي اخمق  اس  که در ميزان کارامدي رو وفضيل 
ش از دارد. حکوم  بايد تم  کند در جه  نيل بته اهتدافتاثيري بسرا  

هتاي تستاهل و متدارا در لوهاين اصل نهاي  استفاده را ببرد. از جمله ج
، صفات  همچون صعه صدر، عداف ، مساوا  و برادري 11اخم  سياس 

طبق نظريه اسمم، اصل صعه صدر الزمه امر حکوم  داري و .  (5)اس 
اجتماع  بطور عام اس . خداوند در سوره انشتراح، از ستعه برخوردهاي  

گشادگ  سينه پيامبر)ص( سخن به ميان اورده است . همچنتين   صدر و
اي ديگر، از زبان موس ) ( از خداوند شرح صدر و اسان  در کارها يهدر ا

شود و اين هنگام  اس  که موس ) ( براي ايفاي مسئوفي  خواسته م 
( حضر  25و28ن، به سوي او روانه م  شود)طه/رساف  و هداي  فرعو

ان به همين مناسب ، وسيله و ابزار رياس  و مديري  را عل ) ( نيز در بي
اگر از بحث نظر و انديشه فارغ شويم، اصل ستعه ( .  6)داندر م سعه صد

صدر در عمل نيز يک سياس  و نظام اجتماع  اس  کته پيتامبر)ص( و 
  خود به اجرا دراوردند. پيامبر)ص( هتيچ عل ) ( آن را در زندگ  سياس

نخواند و آنان را از جامعه مسلمانان طرد نکرد و به   وق  منافقان را کافر
ايشان برنخواس . حضر  عل ) ( در مسند حکوم  با مخاففان جن  با  

کرد و هرچه آنان بر نادان  و خود با سعه صدر شگف  انگيزي رخورد م 
حضر  بر بزرگواري و بردبتاري ختود مت  نابکاري شان م  افزودند، ن

هاي تستاهل و متدارا در اختم  سياست  ز جلوهعداف  نيز يک  ا  افزود.
اس . عداف  تنها يک امر پسنديده اخمق  نيس ، بلکه مهمترين اصتل 
مديري  اجتماع  اس  که در مرحله اجرا با موانع و مخافف  هاي زيادي 

آيتد. هنتر و متدارا بته ميتان مت شود. دراين بين پاي تساهل  روبرو م 
ي اجراي عداف ، به شتهروندانش حکوم  اين اس  که  من تم  برا
دم بردارد. از افراط و تفريط نسب  به نيک  کند ودر جه  ر اي  آنان ق

رعاي  حقو  آنان بپرهيزد و همه را در برابر قانون مساوي ببيندو تاکيتد 
، نشتان از روح تستاهل  فراوان متون اسمم  بر برپاي  حتق و عتداف 

برابتري و مستاوا  نيتز يشته  اند  .اسمم در امر حکوم  و سياس  دارد
شتود. مستاوات  کته همچون عداف  به حوزه اخم  سياس  مربوط مت 

اسمم ميان انسانها قائتل شتده در دو زمينته است : مستاوا  در اصتل 
ورد  انساني  و مساوا  در برخورداري از حقو  و اجراي قتانين. در ايتن

م، در جهت  حکوم  اسمم  وظيفه دارد که ابتدا، مساوي تلق  کند. دو
هتتاي بتتافقوه فتراهم نمتتودن فرصتتها و امکانتتا  بتراي بتتروز استتعداد 

شهروندان تم  کنتد و زمينته کتار و فعافيت  را بتراي همگتان بطتور 
يکسان فراهم نمايد. سوم، زمينته مشتارک  عمتوم  شتهروندان بتراي 

آن از طريق احزاب و گتروه هتا را بطتور مستاوي  کسب قدر  و اعمال

زه اخم  سياس ، اصتل رفتق و متدارا نيتز يکت  از حو در .فراهم نمايد
شود. ازاينرو، در متون کارسازتري اصول در فن مديري  انسان  تلق  م 

دين  پيوسته به مدارا با مردم سفار  شده است . از جملته در گفتتار از 
 مردم همسن  تبليغ رساف  دانسته شده اس  پيامبر اکرم)ص( مداراي با

هاي حکومت  به يکت  از ستورافعمليز دريک  از دحضر  عل ) ( ن(.  7)
اي نرمت  دره آميتز و خواهد) ... و درشت  را با پارهکارگزارانش، از او م 

تر اس  مدارا کن و آنجا که جز با شد  عمل کار هرجا که مدارا شايسته
کار ببند. با مردم فروتن با  و روي گشاده دار و رود، شد  بهپيش نم 

بطتورکل  درحتوز (.  8)    به آنان نصب افعين خود گترداننرمش را نسب
دانيم که رو دين  متساهل و اهل مدارا م اخم  سياس ، اسمم را از آن

، مساوا ، رفق، سعه صدر، برادري و غيره را 12مفاهيم  همچون عداف 
نظام سياس  و  تمن ثبتا  و امنيت  واقعت  و منتاف  رمز بقا و ترق   
داند. از آنجا که دين استمم، حکوم  و مردم م   جا درتعاملخشون  ب 

  و در حتوزه نتو وعمتل، هتدف سياست  را دين  سعاد  محتور است
دانتد، بنتابراين سعادتمند نمودن مردم و وصول آنها به سعاد  نهاي  م 

ان باشد. بديه  اس  چنين قتدرت  قدر  سياس  بايد در خدم  اين آرم 
وابط غيرعادالنته، نتابرابر، خشتون  تواند ربراي دستياب  به سعاد  نم 

را در جامعه برقرار سازد. زيترا درايتن آميز، همراه با تن  نظري و تغلب  
شتود. مشتروعي  صور  قدر  مشرو  تبديل به غلبه، سلطه و زور مت 

کتتب استمم سياستي  و رو  رو در م دهتد. از ايتنخود را از دس  م 
خشون  نابجا در آن راه حکوم  برمحور مميم  و مدارا اس ، تندي و  

  .ندارد
به هرنو  عمل  اطم  م    13رفتار سياس    :حوزه رفتار سیاسیب(

گردد که به نحوي با مقوفه هاي  مانند کاربرد قدر  نفوذ، اقتتدار جهت  
تاسيستا  و اجتماعتا  در تغيير رفتار و يا تاثير گتياري ر کتنش افتراد، 
فتار سياس  ابعاد گونتاگون  جامعه سروکار دارد. مهوم تساهل در حوزه ر
حکومت  در قبتال مستافه  دارد که مقوفته هتاي  همچتون نحتوه رفتتار

مشارک  سياس  شهروندان در روند اعمال قدر ، چگتونگ  تعامتل بتا 
اقلي  هاي ميهب  و گروه هاي سياست  مختاف  حکومت  و همچنتين 

 .حوه نگر  و برخورد حکوم  با ازادي هاي اساس  از آن جمله است ن
  سياس  را مستاع  ستازمان يافتته شتهروندان بتراي انتختاب ارکمش

هتا و اور اجتمتاع  و سياست  و رهبران خويش، شرک  موثر در فعافي 
اند. تعري  کرده(  9)بندي و هداي  سياس  دوف تاثير گياردن بر صور 
ژه در ابعتاد رقتابت  آن، بته دفيتل فنت  و عمليت  مشارک  سياس ، بوي
شود و پاي افراد، احزاب و ر گراي  سياس  ظاهر م همواره در قافب تکث

مختل  را به امر قدر  و حکومت  بتاز مت  کنتد. در   هاي سياس گروه
انديشه سياس  اسمم، تکثر گراي  درومن دين  به رسمي  شناخته شته 

احتزاب و انديشته تعتدد در درون   اس . بدين معنتا کته بتراي تشتکيل
تنهتا (. 10) و شرع  وجود نتدارد  گونه مانع فقه حکوم  اسمم ، هيچ

محدوديت  که دراين زمينه وجود دارد اين اس  که نخست  ايتن گونته 
هاي عقيدت  و مبان  شريع  اسمم احترام احزاب بايد به اصول و ارز 

دشتنان استمم و امت  استمم  بگيارند. دوم در راستاي تحقق اهداف  

 .عمل ننمايد

ع  به عنوان مظاهر تکثتر گرايت  و اهتمام جدي به دو عامل شورا و بي 
شارک  سياس  در ساز و کار تصيم گيري هاي کليدي از جملته انتتاب م 

هاي سياست  استمم ، حکايت  از جايگتاه مسئول حکوم ، در انديشه
واالي امر مشار  سياس  و تعديل قدر  فردي و تعميم قدر  عمتوم  

ر زمينته شتور و ارد. صرف نظر از اختمف هاي  کته ددر ديدگاه اسمم د
  آن در امر سياس  و حکوم  در اسمم وجود دارد، بيع  و ميزان کاراي
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هاي ياس  اسمم، به رسمي  شناختن و تاکيد بر آنها در مجموعه انديشه
بينش اهمي  نقش مردم و مشار  آنان در روند عمال قدر  و تشتکيل 

تتار بتا گتراي استمم در رفود از روح تساهلحکوم  اس  که به نوبه خ

يک  ديگر از مظاهر رفتتار   .حکاي  دارد  مردم و توجه به شخصي  آنان
سياس  حکوم  اسمم ، نحوه تعامل با اقلي  هتاي متيهب  است . از 

هاي قران  و احاديث نبوي و همچنين سيره عملت  بررس  مجموعه آيه
هتاي دينت  و رعايت  با اقليت پيامبر اکرم)ص( که ناظر به نحوه رفتار  

رستيم کته اين نتيجه مت نان در حوه حکوم  اسمم  اس ، به حقو  آ
هتاي دينت  بايتد رفتار دوف  اسمم  و شتهروندان مستلمان بتا اقليت 

براساس دو اصل تسامح و عداف  باشد و از ستم و تجاوز و بدرفتاري بتا 
 .انان به شد  پرهيز شود

 ويژه متتأخر آن، يکت  ازبه  14ين روشنفکري د  :روشنفکری دینیج(

تماع  اس  که توجه اکثر متفکران فلستف ، فرد اجهاي منحصربهپديده
دين  و سياس  را به خود جلب کرده اس . روشنفکري دينت  از ا تافه 
شدن پسوند ”دين“ به کلمه ”روشنفکري“ بته وجتود آمتده است . ايتن 

بنديهاي مختلف  تهجريان نيز در ايران از بدو زايش، خطوط فکري و دس
ايتن وده است . برخت کند و مراحل مختلف  را سپري نمترا راهبري م 

انتد، ازجملته، هتاي مختلت  موردبررست  قترار دادهمفهوم را در پارادايم
( 1320پارادايم احيا و اصمح فکر دين  )از انقتمب مشتروطه تتا دهته )
پتارادايم  باهدف اصمح نهض  دين  و آشت  ميان دين و معرف  غرب ،

جاد مکتب دين  ( باهدف مبارزه سياس ، اي1368   تا1320انقمبيگري )از
(. 11)کننتدتاکنون(، مشخص مت 1368گري)از  سياس  و پارادايم عرف 

ايمان، سير تاريخ ، آن را در قافب دو موج بيان کرده اس ، موج نخس  
او با  هاي کسان  مانندسيد جمال اسدآبادي و پيرواناين حرک  با تم 

مانان“ مانتدگ  مستلدر پاسخ بته ”راز عقتبعنوان ”احياگري اسمم “  
ستازي دانتش “ از ها با عنوان ”اسمم شرو  شد و موج دوم اين تم 

ميمدي ادامه ياف  اس  و رهبران اين موج، بته دنبتال ايتن 1970دهه  
ط بودند تا علم اسمم  يا علم دين  توفيد کنند و تأکيد بيشتري بر ارتبتا

موج ستوم روشتنفکري دينت  (.  12)شتندميان علوم جديد و نهاد دين دا
پس از انقمب اسمم  ايتران آغازشتده است  کته مستائل موردعمقته 

شناسانه دارد و در ارتباط با مسائل ”کمم متفکران آن بيشتر جنبه معرف 

ايتن  .جديد“، مسائل اجتماع  و سياس  انسان متدرن ظاهرشتده است 
آغاز و ستپس، متتأخرين  ار کسان  مانند شريعت  و مطهري  موج، با افک
 ، کديور و مجتهد شبستتري، ادامته يافتته است . در ستن  مانند سرو

روشنفکري دين  متأخر پس از انقمب اسمم  در ايران، از گفتوگو ميان 
شتده است  و بتا تأکيتد بتر معرف  دين  و معرف  غيردين  سخن گفته

اري ميان و هرمنوتيک  از دين، براي سازگ  شناخت هاي معرف استدالل
ه اس . منظور انديشمندان اين متوج از مفهتوم دين و مدرنيته تم  شد

روشنفکري دين ، سازگاري ميان مدرنيته و ستن  است . هتدف از ايتن 
جريان را تم  براي سازگاري ميان پارادايمهاي درون سن  با مفتاهيم 

هتاي زي در انديشيدن بتا پشتتوانههاي نوسامدرنيته و دستياب  به شيوه
، مدعيان اين جريان فکري معاصتر بته داند و بر اين باور اس بوم  م 

دنبال آناند تا نگاه سن  را با مفاهيم  مانند آزادي و حقو  عموم ، حق 
شدن و رابطه ديگري، رابطه دوف  و مل ، اختمف و حقو  بشر، جهان 

يتادآوري ايتن (. 13)روشن سازندتوسعه و حاکمي  و مسائل  ازايندس ، 
رسد کته گتاه  مفهتوم روشتنفکري دينت  بتا ر م ته  روري به نظنک

گردد، اين در حاف  است  کته اشتباه يکسان فرض م نوانديش  دين  به
اين دو واژه متفاو  اس . در نوانديش  دين ، تم  بر اين اس  کته از 

ديتن، پايته و استاس هاي يک دين يا ميهب دفا  عقمن  شود و گزاره
م“ يتادکرد، امتا، تتوان از آن بته ”فقته پويا“يتا ”کتم گيرد و م قرار م 

چيز جز حقيق  و کش  آن متعهد نيس  و تم  روشنفکر دين  به هيچ
 عقمني  بسنجد.  چيز را با ابزارميکند همه

 

 لیبرالیسم اخالقی

-انسانها آستان اين نو  فيبرافيسم در ارتباط و رابطه با رفتارهاي اخمق 
به نسبي  اخمق   15يبرافيسم اخمق فاگيش  اس . گير، انعطاف پييرو ب

معتقد اس  يعن  براساس اين نگر  هيچ اصل اخمقت  ثتابت  وجتود 
 در  کته  برانگيتزي  مناقشته  و  مهتم  بسيار  مو وعا   از  يک .    (14)ندارد
 و سياست   نظتران  صتاحب  و  کارشناستان  توجه  مورد  بسيار  اخير  سافيان
 آنان از يک هر و باشد م   فيبرافيسم  گرفته،  قرار  دانشگاهيان  و  اجتماع 

. ميدهنتد  قترار  قترار  استتفاده  متورد  و  بتازخوان   آنترا  ختاص  منظري  از
 هتدف   که  هاي   ايدئوفوژي  و  ها  سياس   و  ها  رو   مجموعه»فيبرافيسم

. کنند م  تعري .« اس  فرد براي  بيشتر  هرچه  آزادي  کردن  قراهم  شان
( فيبرال) آزاديخواه معموالً ار ها سياس  و عقايد چنين پيروان  و  هواداران

 فلسفه  آن  وسيع  معناي  در  فيبرافيسم  سياس   فلسفه  ديدگاه  از.  گويند  م 
 آن  اصتل   دشتمن  و  است   ممکتن  حد  تا  جامعه  و  فردي  آزادي  افزايش
 فيلستوف  الک  جتان  هتاي  نظريته  فلستف   نظتر  از.است   قدر   تمرکز

 نظري ي  پايه  ها  مل   حقو   و  دوف   ي  زمينه  در  هفدهم  قرن  انگليس 
 يتا  پيرايت   ديتن  جنبش  و(  نوزايش)رنسانس.  گياش   را  جديد  فيبرافيسم
 بته  کته  متددي  جهت   در  خصتوص  بته  شتانزدهم  قرن  در  دين  اصمح
 يتاري  فيبرافيستم  رشتد  بته  انتد،  کرده  فرد  اصاف   فکري  شيوه  گستر 

 احترام و تقدس ويژگ  و تمرکز با  استبدادي  هاي  قدر   .کردند  بسياري
 کتار ايتن بتا کننتد م  طلب کورکورانه و محض  اطاع   افراد  از  برانگيز
 اصتول از. گيرند م  را فردي استعدادهاي خمقي  و  رشد  جلوي  خويش
 آزادي ،(استبدادي)  خودسرانه قدر  از  بيزاري به توان م  فيبراف  انديشه
 از يکت . کترد اشاره حداقل يا محدود دوف  اصل و  دين   مداراي  و  بيان
 فعاالنه آزادي از هواداري(  خواه  آزادي) برافيسمفي  اساس   بسيار  اصول
 پترور   بتا  کته  باشتد  داشتته  آنرا  فرص   فرد  که  آرمان  اين  يعن .اس 
 ختود  عقايتد  آزادانته  گوي   باز  همچنين  و  خود  هاي  توانمندي  ي  آزادانه
 جامعته کتل بتراي راه اين از و آورد فراهم را خود  کمال  و  رشد  موجبا 
 از انحصتارها، برافتادن ها، آزادي حقوق ، برابري از رو اين  از.  باشد  مفيد
 عقلت  اصول بر  متک   قانون  حکوم   از  و  اشراف   امتيازهاي  رفتن  ميان

 مسئوفي  که دارد دوفت  به اشاره  محدود  دوف   اصل  .کنند  م   هواداري
 باشتد داشتته امکان که جاي  تا بوده، اندک چشمگيري طور  به  آن  هاي
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 را خود اجتماع  يا فردي هاي راساًمسئوفي  ا  شهروندان ميدهد اجازه

: اس  استوار پايه 2دين ، بر مداراي اصل  پيير   .کنند  اعمال  و  انتخاب
 رعايت   بتر  و  کترده  برقرار  يکديگر  با  آدميان  روابط  در  که  تسهيل   يک 
 و علمت  تحتوال  حاصل بيشتر که  دوم  و.  کند  م   تاکيد  متقابل  حقو 
 ايتن و اس  معرفت   ترديدهاي  از  استهبرخ  اس ،  اخير  هاي  دهه  فلسف 
 جتاي  آن از. شود م  تصور دسترس از دور پيش از بيش امري يقين  که
 هاي اطمينان  ها،  آموزه  و  عقايد  نادرست   يا  درست   در  توانيم  نم   ما  که

 سرکوب  به  نبايد  حکم  و  عقل  شرط   رعاي   با  پس  باشيم،  داشته  معرفت 

 در فيبرافيستم که اس  يادآوري به الزم .شد متوسل آنها خشن يا  يکباره
 بته سياست  قتدر  ي زمينته در و اقتصادي آزاد بازار  از  اقتصادي  زمينه

 کتردن محتدود و فتردي آزادي  .دارد اعتقاد گراي  کثر  و گراي  چند
 يکديگرنتد  مکمل  گرچه  فيبرافيسم  اساس   اصل2  عنوان  به  دوفت   قدر 
 توستعه و حفو گاه که معن  اين به کنند م  پيدا  تعارض  هم  با  گاه  وف 
 دوفت  دخاف  اگر آيا. شود م  دوف  دخاف  به  منوط   فردي  آزادي  حوزه
  تعي   افراد  حقو   و  حق  قويتر  افراد  جامعه  آزاد  فضاي  در  شود  محدود

 مت   چگونه  فرد  امري  چنين  وقو   صور   در  کرد؟  نخواهند  پايمال  را  تر
 نمايد؟ دفا  خود حقو  و حق از تواند

يکت  از عناصتر ستازنده فيبرافيستم کته مفهتتوم وم آزادي در کنتار مفهت
باشد چترا فردگراي  اس ، که در فيبرافيسم از جايگاه باالي  برخوردار م 

هاي  را در ذيتل زيرمجموعهکه فردگراي  به عنوان يک سر فصل کل ،  
خود جاي داده اس  که در ارتباط با آنها مبناي اصل  و اوفيه فيبرافيستم، 

 .گيردشکل م 
کنتد و فردباوري فيبرال، ارز  مطلق هست  فتردي را مطترح مت       

هاي فکري بسيار گونتاگون  بته آن پيوستتند و اعتقادي اس  که جريان
استوار گرداندنا  سهيم شدند: جريان همگ  در روند تحوف  طوالن  در 

هاي فتردي، واالتترين مسيح  که با بنياد نهادن دين بر رستگاري جان
کند؛ جريان اصمح دين  که با ناگزير در خود انسان مشاهده م ارز  را 

ميانج  ميان خافق و مخلو ، انسان را در مو ع ت هر برقراري رابطه ب 
دهد؛ جريان اومانيست  که بتا ي  قرار م چند نابرابر ت هم سخن  با افوه

دانتد؛ جريتان دنبال کردن فلسفة يونتان  انستان را ميتزان هرچيتز مت 
ري که فرد را به مشارک  در بته کمتال رستاندن عقتل در ختود خردباو
گرا که به ياري روسو و خواند؛ و سرانجام جريان طبيع ا  فرا م نهفته

دهتد و هتم زادي درون  جاي م کان  هم اصول هرگونه اخم  را در آ
سازد؛ فردي کته در عتين حتال، ارز  مطلق آزادي را با فرد، يگانه م 

آيد. اين فردباوري، خودمختتاري آزادي نيز به شمار م  تکيه گاه و غاي 
اي ا ؛ آن هم به گونهنهد نه بر هست فردي را بر گوهر انسان بنياد م 

عينت  کته فترد در آن قترار   هايکه اين خودمختاري نسب  به و عي 
جامعه، تقدم فرد همانا بته درک جامعته   ۀاعتنا باشد. اما دربارگيرد ب م 

برد. از هنگام  که فترد بريتده از هاي فردي ره م تاوردارادهبه مثابه دس
-ريشة مسيح  خويش، ديگر نتواند جامعه را شکل  از مشي  افه  بت 

-انداز فردباورانه هويتدا مت شمنگارد قرارداد اجتماع  به  رور ، در چ
کنتد مطلقي  فرد در زمينه حقو ، در برداشت  خودنماي  مت (.  15)گردد

داند. از نظتر سياست  هاي فردي م اراده  ۀي  را از آفريدکه  ابطة قضا
هاي فردي براي قانونگياري دس  به دست  هتم ميدهنتد و در نيز اراده

پردازنتد. از آنجتا کته قرارداد به گفتگو م زمينة مدن  براي دستياب  به  
اند جاي  براي در نظر گرفتن شرايط ها خود مختار انگاشته شدهاين اراده
 (.  15شان نيس )نندهتعيين ک

 

 از دیدگاه اندیشمندان لیبرالیسم   و مدارا تساهل

 کاستالیون

تعبيرهتا کاستليون با تعري  جديدي که از کژدين  ارائه م  دهد وجتود  
وتفسيرهاي مختل  از دين را به رسمي  م  شناسد و در واقتع آن را از 

کند: »اگتر  اقتضائا  زندگ  جديد م  داند که مسيحي  نيز تاييد  م 
کژدين کس  اس  که تنها با عقيده ما يا عقيده زمانه موافق نيس ، پس 

دانتد. نبايد کيفر ببيند. کتاب مقدس، خود تعبيرهاي مختل  را مجاز م  
کژدين  در واقع در مورد اخمقيا  صد  ميکند که اصول آن به و توح 

رط آنکته تعيين شده اس . بنابراين تجويز گوناگون  وسيع عقايد، بته شت
بيشتتر (.  14)احکام اخمق  کتاب مقدس رعايت  شتود، مشترو  است 

استدالال  کاستليون در دفا  از مدارا با تاکيد بتر وجتود »ابهتام احکتام 
در کتاب مقدس صور  گرفته اس . »احکتام نظتري بايتد بته   نظري«

عنوان يک عقيده شناخته شود و درباره آن بحث و گفتگو صور  گيترد. 
جز در موارد استثناي ، نتيجه اراده خداوند براي ايجاد فضاي   ابهام احکام

به اين ترتيب وي با تاييد ابهام کتاب (.  5گوناگون  عقايد و گفتگوس « )
مور نظري، چشم انداز نوين دوگانه اي را ميگشايد: »از يتک مقدس در ا

سو از حقو  فردي آزادي عقيده و ايمان دفا  ميکند و اتهتام پافشتاري 
ريز از حقيق ( را که به کژدينان زده م  شود ب  اعتبار م  ستازد. )در گ

از سوي ديگر بر نقش قاطع  که عقل در تشخيص حقيق  دارد، تاکيتد 
اغ راهنماي  اس  براي همگان، و به آنها امکتان مت  م  کند: عقل چر

دهد تا آموزشهاي روشتن و الزم بتراي رستتگاري را در کتتاب مقتدس 
ساهل بدين سان برپايه پتيير  تکليت  مربتوط بته بشناسند. دفا  از ت

وجدان فرد و شناخ  ارز  عقل نهاده م  شود، هرچند کتتاب مقتدس 
 (.16ان اس « )پرتوي ميافکند کهعقل ازايجاد آن ناتو

 پیر بیل

بنابراين از ديدگاه بيل تساهل نتيجه منطق  و اخمق  ناش  از تصتديق 
(. 5)يل به قطعي  و يقين است  نقص ذات  آدم  در عدم تواناي  او در ن

به اين ترتيب هيچ کس و هيچ فرقه دين ، به هيچ وجته، نمت  توانتد از 
نتزد او و از آن  سريقين ادعا کند برحتق است  و حقيقت  بته تمامته در

اوس . همچنانکه فهم آدميان از يک حقيق  متفاو  اس ، فرقه هتاي 
  است  تنهتاي ميهب  نيز متعدد و مختل  اند. کليساي کاتوفيک متدع

کليساي برحق اس ، اما به نظر بيل کاتوفيک ها به هتيچ وجته برتتر از 
 پروتستان ها نيستند. اگر کليساي کاتوفيک تنهتا کليستاي برحتق باشتد
بنابراين ديگران همگ  باطل اند و اگر ديگران باطل اند کمترين نتيجته 

ست . او اين خواهد بود که آزارو شکنجه فرقه هاي ديگر مجاز و مبتاح ا
معتقد اس  با داشتن چنين روحيه اي که هر کس صرفا ختود را برحتق 
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داند و يقين را در انحصار خود بداند درواقع به هرفرقه دين  که منتستب 
شد مو ع ستيز و جن  م  گيرد وبه راحت  به شکنجه وآزار ديگتران با

 همانطور که اشاره شد استدالل بيل بر  د عدم تساهل (.  17)م  پردازد
عموه بر عدم امکان دس  ياب  به حقيقت  مطلتق مبتنت  بتر موا تع 
عقمن  نيزم  باشد. در واقع بيل در صدد کش  راه  اس  که او را بته 

رهنمون سازد. پاسخ اوتمسک به عقل اس . بهنظربيل  سر منزل حقيق 
عقل   عقل چيزي نيس  کهناسازگاريا مخاف  با فرامين خداوند باشد بلکه

  خداوند اس . تشخيص حق و باطل با عقل اس  و حتت  در واقع تجل
يگانه معيار فهم کتاب مقدس و صح  و درست  اين فهم نيتز بتا عقتل 

اب مقدس، بايد براساس اصول عقمن  اس . او استدالل م  کند که کت
)عقل طبيع ( و منطق تفسير گردد و براساس قرائن و شتواهد معتبتر و 

يا تفسيري که در تعارض با عقل و وجدان مقبول معنا شود. هر نو  معنا 
بشر باشد مردود و اشتباه خواهد بود، فيا هيچ کس جز از طريق تکيه بتر 

ه عقايتد  ازارجحيت  و اعتبتار برهان و عقل نم  تواند ادعتا کنتد کت
بيشتري نسب  به ديگران برخوردار اس . به نظتر او هتر اعتقتاد و بتاور 

و مردودگرديد بايد به عنوان امري دين  آنگاه که به محک عقل زده شد 
باطل تلق  شود، بنابراين اگر عبارت  از کتاب مقدس، انسان را به عمل  

نخواهد بتود يتا حتداقل بايتد  مخاف  با عقل و اخم  فرمان دهد معتبر
 (. 17بگوييم که آن عبار  به درست  تفسير و معنا نشده اس « )

 جان رالز 

دهد زمان  که يبرال به درست  نشان م آراي رافز به عنوان يک متفکر ف
انديشه نئو فيبرال با فاصله گرفتن از حوزه مفاهيم اخمق  تنها در حتوزه 

حيا  سياست  يتک جامعته را بته تصتوير مفهوم آزادي در تم  اس  
تواند از حوزه محدود فعافي  دوف  با تاکيد بر فردگرايت  بکشد، فقط م 

اي چتون رافتز بتا تمستک بته رجستهمدرن سخن به ميان آورد. متفکر ب
نظريه مدرن اخمق  بر اين باور اس  که عداف  به عنوان يتک مفهتوم 

اما  مناسب  را جه  ساختار قابل توجه در حيا  سياس  و اجتماع ، افز
نمايد. در واقع انديشه او با تمام  اجتزايش، نظتام  را سياس  فراهم م 

فيه مورد نظر  که بتا رويکترد آورد که موا ع جزي  و ساده اوپديد م 
گيتري از گتردد )و حکايت  از بهرهبه مفهوم قرارداد اجتمتاع  آغتاز م 

هتاي عميتق فلستفه ه بينشرو  قياس  و تحليل  دارد( را در نهاي  بت
کند. رافز در آثار سياس  خود که بته عنتوان يتک سياس  وي منته  م 

نمايتد بتا  رويکرد هنجتاري متورد بررست  متا قترار گرفت ، تتم  م 
اي را در خصوص  ترور  گيري از نظريه اخمق  دفيل قانع کنندهبهره

ن و مشروعي  وجود و در عين حتال فعافيت  دوفت  فتراهم نمايتد. ايت
ا  بتر پايته  رور  و مشروعي  به جه  روش  چون مبان  استنتاج 

گيري از عقمني  مدرن و قابل دفا )حداقل از نظر آزادي، برابري و بهره
افز( استوار گرديده اس ، هم از مفهوم دوف  حداقل نئو فيبرال و هتم از ر

گيتترد. مفهتتوم دوفتت  فراگيتتر و تماميتت  ختتواه بتته روشتتن  فاصتتله م 
يتتري از اختتم  در حتتوزه تبيتتين و ارائتته راه کارهتتاي سياستت  و گبهره

مديريت  جامعه به عنوان روش  جهت  مبتارزه بتا بحرآنهتاي فترا روي 
هاي  اس  که کماکان ذهن انديشتمندان فيبترال را بته جامعه از دغدغه
بت  ستبب نيست  کته فرانستيس فوکويامتا (.  18)کنتدخود مشغول م 

اعتمادي شتهروندان آمريکتاي  و ب   »بحران اخمق ، گسس  اجتماع 
ترين معضل ايتن کشتور نسب  به سياس  و حکوم  را به عنوان بزرگ

شتوانه ايتاال  متحتده آمريکتا در ترين پکند. از نگاه او، بزرگقلمداد م 
دوران شکوفاي  اقتصادي، نه سرمايه مادي بتوده و نته دانتش فنت  يتا 

 .(19)«هاي اخمق  بوده اس .مديري ، بلکه ارز 
 

 گیرینتیجه
با توجه به کليات  که درباره نو  نگاه اسمم به انسان و چگونگ  کستب 

  :م عبارتند ازهاي اصل  مورد نظر اسممعرف  او بيان شد ارز 
»تساهل« و »مدارا« بته و تساهل و مداراس .  عدل، آزادي،  خدامحوري

ارزشت  دارد. متدارا و  -مفهوم مثب  و اسمم  آن معناي  کاممً اخمق 
بندي نمود. تساهل فکري ناظر توان تقسيمتساهل را از ابعاد مختل  م 

است . تستاهل بر آزادي افراد در پيير  هر نو  فکر و انديشه مختاف  
هتا بتراي بيتان يتا تبليتغ و عقيدت  در مقام اجازه دادن به افراد يا گروه

بتته تستتاهل در  ها و آرا استت . تستتاهل هتتويت  نتتاظراعمتتال انديشتته
هاي غيراختياري همچون جنس، نتژاد، مليت ، رنت  و فرهنت  ويژگ 

صاحبان آن هاس . تساهل رفتاري که به تساهل در رفتارهاي فتردي و 
  در عرصتته تعتتامم  اجتمتتاع  و مناستتبا  گروهتت  اطتتم  اجتمتتاع

 .شودم 
در مکتب فيبرافيسم هم فضيل  اخمق  مدار مورد توجه قرار گرفته و بتا 

هيچ کس و هيچ فرقه دين ، به هيچ وجه، نم  توانتد از توجه به اينکه   
 سريقين ادعا کند برحق اس  و حقيق  به تمامه در نزد او و از آن اوس 

 س  با آراي ديگر راه تساهل و مدارا را پيش گيرد.م  باي
 در  امتا.  دارد  يکسان   مفهوم  ميکور  مکتب  دو  در  بنابراين تساهل و مدارا

 منزفته بته تستاهل اگتر. دارد وجتود  ظريفت   تفاو   نيز  ارز   اين  مورد
 جتتوانمردي، کتردن، متدارا گتترفتن، آستان معنتاي بتته اخمقت  صتفت 

 بته تستاهل امتا. است  اسمم تأييد مورد رود کار به آزادگ  و  بلندنظري
 و افتراد اخمقت   رفتارهتاي  و  باورهتا  بته  نستب   کامل  تفاوت ب   معن 
 هترکس  استاس  اين  بر.  انجامدم   اخمق   نسبي   به  مختل   هايگروه
 نبايتد  تنها  نه  ديگران  و  باشد  اخمق   رفتار  و  باور  نو   هر  داراي  تواندم 
 و توصتيه را  تفتاو   و  گونتاگون   بايد  هبلک  کنند  ايجاد  مزاحمت   او  براي

 .نمايند تشويق
 

                 خالقیا  یمالحظهها
مان  در اين پژوهش مروري با معرف  منابع مورد استفاده، اصل اخم  ا

 موففين آثار محترم شمرده شده اس . داري علم  رعاي  و حق معنوي
 

 هنام واژه
 Tolerance .1 تساهل 

 Ethical-value .2 ارزش  -اخمق 

 Peaceful coexistence .3 همزيست  مسافم  آميز 

 Liberalism .4 فيبرافيسم 



 ایران  در   دینی  نواندیشی و  لیبرالیسم در و نسبت آن  را و مدا  تساهل فضیلت اخالقی  : و همکاران سعید اسالمیدکتر  
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 Cultural interests .5 عميق فرهنگ  

 Ethical behaviors .6 رفتارهاي اخمق  

 Ethical relativity .7 نسبي  اخمق  

 Pluralism .8 کثر  گراي  

 Religious teachings .9 تعافيم دين  

 Moral virtue .10 فضيل  اخمق  

 Political ethics .11 م  سياس  اخ

 Justice .12 عداف  

 Political manner .13 رفتار سياس  

 Religious intellectuals .14 روشنفکري دين  

 Moral liberalism .15 فيبرافيسم اخمق  
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