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مدارات التسامح
حتفر هذه الورقة يف الطبقات التارخيية والفلسفية-السياسية التي سامهت يف بناء مفهوم
«التسامح» يف السياق الغريب ،من دون أن ختوض يف املعضالت واملخاطر التي تستدعيه يف العامل
تتقص اجلذر الالهويت ملفهوم التسامح عند ُأغسطني الذي نقله عنه مارتن لوثر،
العريب .وهي ىّ
والدين احلقّ  .كام تتقىص
الدين وانتظار عودهتم إىل جادة الصواب ّ
ومفاده الصرب عىل املارقني من ّ
بداية تبلور املفهوم يف سياقات خمتلفة –مرسوم نانت يف فرنسا ،ومعاهدة الديانة يف األرايض
الواطئة ،وإعالن التسامح يف إنكلرتا -كانت مقدمات وإرهاصات مليالد فكرة التسامح الديني
والعقيدي والبداية الفعلية للفصل بني الدائرة العمومية والدائرة اخلصوصية ،وذلك قبل
االنتقال إىل اتخّ اذ املفهوم أصولاً سياسية وفلسفية مع فالسفة القرن الثامن عرش ،خاص ًة جون
الصوغ العلامين ملفهوم التسامح يف عالقة وثيقة باملذهب
لوك يف رسالة يف التسامح ،حيث جرى َّ
تصور
الليربايل :الفصل بني السلطة الدينية والسلطة الدنيوية؛ حيادية الدولة جتاه املعتقدات؛ ّ
الدين واملعتقد ،هو فضاء احلرية.
فضاء حمايد ال خيضع ّ
لتدخل ّ

تتعداه إىل تناول القراءة املعارصة ،ما بعد احلداثية ،ملفهوم
أن الورقة ال تتوقف هنا ،بل ّ
بيد َّ
التسامح واستكشاف حدودها وآفاقها من خالل وضع مثاهلا األبرزّ ،
اجلامعوي مايكل
املفكر
ّ
والزر ،إزاء ممثّل جديد للمقاربة الليربالية هو جون راولز .ففي حني خيرج والزر من الداللة
الالهوتية ملفهوم التسامح وينتقد املقاربة الليربالية التي تقول بكونية هذا املفهوم ،ويرى أنه ليس
وأن مفهوم
ثمة ُبعد كوين ملفهوم التسامح بل أنظمة متساحمة أو تسامح بحسب أنظمة خمصوصةَّ ،
التسامح ال يعلو عىل رشوطه التارخيية وسياقاته املحددة ،األمر الذي يقوده إىل استقصاء املدى
الذي تبلغه إجازة االختالف الراديكايل والتسامح جتاه الغريية املفرطة يف العامل اجلديد الذي هو
فإن جون راولز يعاود الدفاع عن كونية التسامح التي
أرض هجرة ومهاجرين وتعدد ثقايفَّ ،
املرة من احلرية ذاهتا ،حيث ال سبيل إىل التضحية باحلرية ّ
إال يف سبيل املزيد منها.
ّ
يستمدها هذه ّ

ال يزال مفهوم التسامح ) (Toléranceراه ًنا رغم انرصام أربعة قرون عىل مرسوم نانت
خصوصا مع
نسبيا،
ً
) Nanteالذي س َّنه ملك فرنسا هنري اخلامس ،وأهنى احلروب الدينية يف أوروبا ً
(Edit de

* أستاذ الفلسفة يف جامعة احلسن الثاين ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف نمسيك ،الدار البيضاء -املغرب.
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تصاعد التعصب والالتسامح ) )Intoléranceيف مناطق خمتلفة من العامل يف ما خيص حرية االعتقاد والتعايش
الهوتيا ،لكنه اختذ يف ما
دينيا
السلمي والعيش املشرتك .ن ُِحت مفهوم التسامح
تدرجييا ،فاكتسى يف البداية ً
ً
طابعا ً
ً
سياسيا ،واصطبغ بصبغة مدنية ،خّ
وس ِّمي
لبوسا
واتذ أشكالاً شتى ودالالت َّ
بعد ً
عدة ،نحوية وداللية ولسانيةُ ،
ً
«ع ْلامنية» .ويف
تسميات أخرى أو اقرتن هبا ،مثل االحرتام أو االعرتاف املتبا َدل ،أو احلياد الذي يوحي به لفظ َ
ّ
وتشكله.
البداية أقرتح احلفر يف الطبقات التارخيية التي سامهت يف بناء املفهوم

فلسفيا ،مع التعريج عىل خماضه بأشكاله الالهوتية والسياسية
أرمي يف هذا البحث إىل مساءلة هذا املفهوم
ً
ً
ووصوال إىل املناقشات الليربالية واجلامعوية يف الفكر السيايس األمريكي املعارص.
واملدنية بد ًءا من جون لوك،
ونحن ،إذ نستقيص املفهوم يف دالالته املتعددة واملتشابكة ،ال تغرب عن بالنا املعضالت املذهبية واملخاطر
الطائفية يف أصقاع العامل ،خاصة يف عاملنا العريب ،غري أنَّ احلدود التي رسمناها للبحث جتعل من املتعذر اخلوض
موسع.
يف تلك املعضالت واملخاطر التي حتتاج وحدها إىل بحث آخر َّ

داللة مرسوم نانت السياسية والدينية

يف الوقت الذي ينبغي ألاَّ
نحمل هذا املرسوم ما ال حيتمل ،فإنه رغم ذلك َّ
دشن بداية عهد جديد؛ إذ عمل ،بصفته
ِّ
ممهورا بتوقيع ملك فرنسا هنري اخلامس ،عىل إهناء االضطهاد الديني الذي كان الكاثوليك
ملكيا
مرسو ًما
ً
ً
ِ
يسومونه للربوتستانت ،مدش ًنا مرحلة جديدة يف تاريخ امل َلكية يف فرنسا من حيث إعالنه التعايش السلمي بني
معيارا جديدً ا للتعايش السلمي .ليس يف املرسوم
ال ِّنح َلتني ،وبفضله انبثقت فكرة حرية الضمري التي اعترُ ف هبا
ً
حرفيا ،ولكن احلقل الداليل للمفهوم موجود وإن بكيفية مضمرة .وأن ُيدان االضطهاد
ذكر ملفهوم التسامح
ً
الديني يف املرسوم هو يف حد ذاته تعبري -وإن كان بالسلب -عن حضور املفهوم.
ُ
نظرا إىل أنه
مل يحُ َالف مرسوم نانت النجاح ،ومل ُيك َتب له البقاء واالستمرار ،إذ ألغي يف عهد لويس الرابع عرش ً
كان ِّ
لتقبل فكرة التسامح .ومثلام
يشكل عقبة أمام احلكم املطلق يف فرنسا .كام أظهر عدم نضج النظام القديم ُّ
أن للحوادث رشوط ظهورها ،فإن لألفكار ً
فو َجب االنتظار حتى مطلع القرن الثامن عرش
أيضا أسبا ًبا لنزوهلا َ
ليتبلور مفهوم التسامح مع فالسفة األنوار ،ويمهد الطريق النبثاق فكرة العلامنية بحسب النموذج الفرنيس .فام
مالبسات هذا املرسوم وما دالالته؟
يف أوروبا منتصف القرن السادس ،بدأ ظهور البوادر األوىل لإلصالح الدينيُ ،
وط ِرحت رضورة جتديد الدِّ ين.
سمى فيتنبورغ.
تتعرض املسيحية لالنشقاق يف أملانيا بزعامة راهب مغمور ُيدعى مارتن لوثر يف دير ُي ّ
وألول مرة َّ
وكان ذلك الراهب قد أيقن بعد قراءة متأنية للقديس ُأغسطني أن السبيل الوحيد إىل خالص اإلنسان هو اإليامن
دب
واالحتكام إىل سلطة النص الديني ،وهو ما ترتب عنه قيام البابا بطرده من الكنيسة الكاثوليكية سنة َّ .1521
وتكرس ظهور الربوتستانتية الذي كان رهن رشوط تارخيية واجتامعية اقتضت إصالح
الشقاق داخل الكنيسة
َّ
الكنيسة بالعودة باملسيحية إىل أصلها يف الكتاب املقدس ،وإىل مبدأ اإليامن الديني وإىل حرية الضمري بدل اخلضوع
وو ِجدت خ ْلف اإلصالح الربوتستانتي قوى اجتامعية وسياسية جديدة بدأت بالتعبري عن
للهرمية الكهنوتيةُ .
توقها إىل التحرر من ربقة الكنيسة الرومانية والسلطة البابوية التي سادت القرون الوسطى يف أوروبا الغربية.

ما هيم من هذا احلقائق التارخيية هو أن ال ِّنحلة الناشئة ،ونعني هبا الربوتستانتية ،ومعتنقيها ،مل جيدا من املؤسسة
الدينية الرسمية سوى عدم التسامح ،وإنْ كانا مها بحد ذاهتام غري متساحمني .لكن عدم تسامح الكاثوليكية جتاه
منافسا هلاّ .أما عدم
هذه ال ِّنحلة الناشئة مر ّده إىل كوهنا مؤسسة قائمة اكتست طابع الديانة الرسمية التي ال تقبل
ً
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دينيا ناش ًئا ينازع املؤسسة الدينية الرسمية يف مسألة
تسامح الربوتستانتية ،فيمكن أنْ جيد تفسريه يف كوهنا
مذهبا ً
ً
الرشعية التي مل تعد تنحرص يف الدائرة الدينية ،بل متتد إىل الشؤون الدنيوية.
ال يوجد تالزم بني اإلصالح الديني والتسامح ،بدليل إن الربوتستانتية َأبدت عدم تسامح جتاه مذاهب أخرى

جليا عدم تساحمها مع ال ِّنحل الناشئة من بعدها ،مثل
وإنْ كانت قد دعت هي نفسها إىل إصالح الكنيسة .كام بدا ً
ً
رأيت أن احلدود بني التسامح والالتسامح
منافيا للمسيحية .هلذا ُ
املذهب املناوئ لتعميد األطفال بوصفه مبدأ ً
متغرية باستمرار بحسب مواقع القوة وعالقاهتا بني املذاهب وال ِّنحل الدينية )مل يكن التسامح مالز ًما لروح
اإلصالح الربوتستانتي) ،كام مل يكن املعت َقد اللوثري وال إصالح زوينغيل وكالفن يبديان أي نزوع نحو تنسيب
احلقيقة ،أو أي اعرتاف خلصومه باحلق يف التفكري أو يف االعتقاد وإنْ كانوا خمطئني(((.

دعت الربوتستانتية ،التي هي تيار إصالحي داخل الكنيسة ،إىل العودة إىل األصول والكتاب املقدس ،وإىل نبذ كل
ما علق بقراءته من بدع وخرافات من طرف الكاثوليكية ،وذلك كله يف سبيل إثبات حرية املعتقد الذي ال يتأتى عن
طريق تع ّلم مذهب أو غريه ،واعتبار أن املغفرة ِم َن اهلل وحده ال من شفاعة غريه ،وبالتايل فالعالقة بني اهلل واإلنسان
يميزها من الكاثوليكية ،وقد
عالقة مبارشة .ويمكن القول إن دعوة الربوتستانتية إىل األصول قد تكون عالمة ملا ّ
نعثر يف ذلك عىل توق إىل التحرر من القراءة الرسمية للنصوص املقدسة ،وعىل رغبة يف متكني اإلنسان املسيحي من
وسائل استقالله عن الكهنوت ،ومن ثم رفض مجيع الوسائط بني العبد وربه .إذن ،ثمة ٌ
رفض ما يف الربوتستانتية:
رفض للوسائط ،رفض للهرمية ،رفض للتاميز داخل الكنيسة ،وهو ما يمكن تسميته الرفض الربوتستانتي :رفض
القداس ،وإثبات اهلل وحده ،املسيح وحده ،والكتاب املقدس وحده ضد سلطة التقليد.
البابا ،رفض مريم ،ورفض ّ
يقول مارتن لوثر« :لقد تم ابتداع فكرة أنَّ البابا واألساقفة والقساوسة ورجال َ
األ ْد َيرة ُس ّموا الدولة الكنسية،
وأنَّ األمراء والسادة والص ّناع والفالحني ُس ّموا الدولة العلامنية ،وهذا حقًا حمض كذب ونفاق»(((؛ فاملسيحيون
مكونة من املسيحيني كلهم وليست
كلهم ،بحسب مارتن لوثر ،رجال كنيسة ،ألن الكنيسة اجتامع أو مؤسسة ّ
جهازً ا مغ َلقًا.
والكد ،وعىل نفي أن يكون االعتقاد الديني َأعىل قيمة ّمما هو
حتث الربوتستانتية عىل اقرتان اإليامن بالعمل
ّ
ّ
شجع عىل اقرتان مطلب اإلصالح الديني بالرشط التارخيي
دنيوي ،فثمة مساواة بني الدِّ ين والدنيا ،وهو ما ّ
لصعود الربجوازية« :تتسع العبادة والصالة لكل نشاط دنيوي يف ما وراء الطقوس اجلامعية ،وهو ما يمكن أن
يصري عربونًا وشهادة عىل اإليامن»(((.

تلك هي األخالق الربوتستانتية ذات املالمح الدنيوية التي مهدت لظهور الرأساملية .واملهم يف الربوتستانتية هو
أهنا سامهت يف إرساء احلرية الفردية التي تُعترب من مكتسبات احلداثة ضد سلطة املؤسسة الدينية .حرية الضمري
الفردي يف الدِّ ين قبل اخلضوع املؤسيس تلك هي خالصة الدعوة الربوتستانتية.

ثمة إذن عالقة مؤكدة بني احلداثة والربوتستانتية .وقد تب ّنى عدد كبري من الربوتستانت قيم احلداثة التي ساهم
الفكر الربوتستانتي يف صعودها ،من ديمقراطية وحقوق إنسان وإعالء من قيمة الفرد(((ّ .أما الكالفينية ،فتقوم
لنيل الثواب ،ومن ثم
عىل فكرة اإلصالح الديني املوروثة عن مارتن لوثر ،وترى أن املربر الديني الوحيد ْ
1 Tolérance et Réforme: Eléments pour une généalogie du concept de tolérance, textes réunis par Nicolas Piqué et
Guislain Waterlot, la philosophie en commun (Paris; Montréal: l’Harmattan, 1999), p. 169.
2 Encyclopédie du protestantisme, publié sous la direction de Pierre Gisel et Lucie Kaennel, Quadrige. Dicos poche,
2eme éd. revue, corrigée et augmentée (Paris: PUF; Genève: Labor et fides, 2006), p. 1124.

 3املصدر نفسه ،ص .1124
 4املصدر نفسه ،ص .1126
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اخلالص ،يكون عن طريق اإليامن ال عن طريق الشعائر ،وعن طريق الكتاب املقدس ال عن طريق التقاليد
املوروثة :فاهلل إله واحد ،ومنبع اإليامن هو الكتاب املقدس .وقد ساعدت الكالفينية يف َع ْل َم َنة العالمَ واالقتصاد
والسياسة« :لقد جذبت الكالفينية الطبقات الوسطى اجلديدة ،احلرضية منها والربجوازية»(((.

تفسريا
َبدَ ا اإلصالح الدِّ يني مع ظهور الربوتستانتية رضورة تارخيية ،ويمكن أن نلتمس لصعود املذهب الربوتستانتي
ً
ال يف اإلصالح الديني فحسب ،بل ً
أيضا يف الرشوط املادية والعوامل التارخيية التي بدأت أوروبا تشهدها يف تلك
الفرتة ،وخاصة يف الصعود التدرجيي للربجوازية التجارية .لقد مثّلت الربوتستانتية يف الواقع عاملاً من عوامل احلداثة
متكنت من حترير الفرد من هيمنة الكهنوت ،وسامهت من ثم يف
الغربية ،كام ورد يف كتاب  ،((( Protestantismeفقد
ْ
استقاللية الفرد الربجوازي احلديث ،ويف إعادة النظر يف العالقة بني الكنيسة والدولة ،ويف مراجعة الصلة بني الديني
والدنيوي .ثمة إذن عالقة غري مبارشة بني اإلصالح الديني ونشوء الربوتستانتية وصعود الربجوازية يف أوروبا وما
ترتب عنه من استقالل تدرجيي للفرد .وجتدر اإلشارة هنا إىل ماكس فيرب ،وإىل كتابه األخالق الربوتستانتية وروح
الرأساملية الذي برهن فيه عىل وجود صلة وثقى بني العقل العميل الربوتستانتي ونشوء الرأساملية.

وإرهاصا بالعنف الديني أو العنف الذي يتخذ أبعا ًدا رمزية.
كان هذا االنشقاق بداية اإلصالح الديني يف أوروبا،
ً
يتوسل العنف
ويتضح من وجهة نظر أنثروبولوجية أن العنف الرمزي راسخ يف اإلنسان ويتلبس ً
دينياّ .
لبوسا ً
الرمزي بحجج وذرائع قد ال ختلو من عقالنية ،لكنه رسعان ما يتخىل عنها عندما يطلق لنفسه العنان ،ألن العنف
أساسا ال عقالين ،ي ّتخذ من احلجج العقالنية ذريعة ومطية .وعليه ،فام العنف الدِّ يني سوى مظهر من مظاهر العنف
ً
ّ
غالبا
قال
ي
«
جريار
رينيه
يقول
عقالنية.
مسوغات
من
قدم
مهام
العنف
هذا
من
الديني
الالتسامح
ى
ويتغذ
الرمزي.
ُ
ً
حججا ،بل يعرف كيف يعثر عىل أقواها .ولكن مهام كانت احلجج
إن العنف ال عقالين .ومع ذلك ال يعدم العنف
ً
قوية ،فال ينبغي أخذها مأخذ اجلد؛ إذ رسعان ما يتناساها العنف ما دام اهلدف األويل مل يتم بلوغه .إن العنف
استعرت مفهوم العنف يف
املتعطش دو ًما لإلشباع يبحث وينتهي به األمر إىل العثور عىل ضحية بديل ًة((( .وقد
ُ
ً
مرتبطا باملقدس أيام ارتباط .ويتجاوز مفهوم املقدس املظهر
عالقته باملقدس من رينيه جريار الذي يعترب العنف
الديني ألنه يشمله وحيتويه .يقتيض املقدس التضحية ويستدعيها ،وتكتيس هذه األخرية داللة مزدوجة ،فهي من
جهة تعترب ما ينبغي القيام به قيمة عليا ،وال خيلو يف الوقت نفسه من نية إجرامية« :إنه من قبيل الفعل اإلجرامي
ُ
قتل الضحية ،ولكن لن تكون الضحية مقدسة إذا مل تُقتل»((( .ما هيمنا هنا هو العنف الذي يبلغ مداه عندما يرتبط
باملقدس أو بالديني ،وكان قد اختذ أشكالاً خمتلفة يف عرص اإلصالح الديني.

ستتوج بمجزرة سانت
يف فرنسا الكاثوليكية سينبثق حادثان :أوهلام تارخيي ،ويتمثّل يف حمنة الربوتستانت التي َّ
سيعرف بمرسوم نانت الذي ِّ
يدشن مرحلة جديدة
بارتيليمي الرهيبة .وثانيهام فكري ،أو لنقُ ل ذهني ،وهوما ُ
تتسم بالتعايش بني املذاهب وال ِّنحل.
تدرجييا يف سياقات خمتلفة من خالل مرسوم نانت يف فرنسا،
يمكن القول إن فكرة التسامح الديني بدأت تتبلور
ً
ومعاهدة الديانة يف األرايض الواطئة ،وإعالن التسامح يف إنكلرتا .ومل يو َلد مرسوم نانت من فراغ ،وإنام جاء
كمحاولة إلهناء احلروب الدينية الطاحنة التي عرفتها فرنسا ،ومل َي َر النور إلاّ بعد خماض عسري .فام هي القالقل
التي عرفتها فرنسا قبل إقرار هذ املرسوم؟

 5املصدر نفسه ،ص .179

6 Hubert Bost et Jean Baubérot, Protestantisme, entrée libre; 49. Dossiers de l’encyclopédie du protestantisme; 9
(Genève: Labor et Fides; Paris: Cerf, 2000).
7 René Girard, La Violence et le sacré (Paris: B. Grasset, 1979), p. 11.
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متثّلت هذه القالقل يف حروب أهلية طالب فيها الربوتستانت باحلرية الدينية بعد مرحلة من القمع سادها
شعار إيامن واحد ،قانون واحد ،ملك واحد .وبرز املَيل إىل التوافق السلمي املؤقت حتت إحلاح فكرة
التسامح املدين .ومل يكن ممك ًنا إحالل نوع من السلم املدين إلاّ بعد مرحلة سادها االضطهاد ،و ُفرضت فيها
الرقابة عىل الكتب التي يمكن أن تروج ملعتقد آخر .وجرت مالحقة كل من ال يدين بالكاثوليكية ،واتهُّ م
وحكم عليه باإلعدام .شهدت فرنسا حر ًبا أهلية ،وتعالت األصوات برضورة عدم اللجوء إىل
باهلرطقة ُ
القوة يف مسألة الضمري .وجاء قرار أمبواز سنة  1562قبل مرسوم نانت من أجل إقرار نوع من التهدئة بني
الفرقتني املتصارعتني« :ال جيوز إكراه الضامئر ،أ ًيا كان السبب .هذا هو املبدأ األسايس الذي سنراه ينترش يف
فرنسا ابتداء من عهد شارل التاسع»((( .مل يكن قرار أمبواز سوى قرار مرحيل أو هدنة مؤقتة سادت فيها
فرتة سالم نسبي أعقبتها جمزرة سانت بارتيليمي يف حق اهلوغونوت ،أي الفرنسيني الربوتستانت ،عىل يد
سياسيا وتطبيقًا ملصلحة الدولة العليا ،غري أهنا أسدلت الستار عىل
امللكة كاترينا .واعتربها البعض إجرا ًء
ً
أكثر الفصول دموية يف تاريخ فرنسا .ولكن مع صعود ملك بروتستانتي ،هو هنري الرابع ،إىل احلكم بني
سنتي  1589و ،1598برز األمل يف انفراج ما ،فتوصل امللك إىل توافق مؤسيس جيمع بني بقائه عىل معتقده
الربوتستانتي والسامح بإرشاده بواسطة جممع كنيس ،وبني اإلبقاء عىل الكاثوليكية كديانة رسمية للدولة.
ومتخضت الظرفية التارخيية عن قرار نانت أو مرسوم نانت.
يشري هذا املرسوم إىل كونه أفضل حل يف ذلك العرص الرازح حتت وطأة النظام القديم ،واملتسم باحلكم املط َلق
من أجل َف ِّ
ض النزاع بكيفية مؤقتة ،وإحالل تسوية اجتامعية مرحلية .ولكنه يمثّل ً
أيضا عالمة بالغة الداللة عىل
احلاجة األكيدة إىل التسامح الذي لن يتبلور كمفهوم سوى مع إطاللة القرن الثامن عرش .وقد ُسبِقَ مرسوم
نانت  1598بمرسوم بواتيي  ،1577وكالمها يقوم بتمهيد الطريق للسلم االجتامعي والسيايس والديني،
وإهناء احلروب الدينية املميتة.

وال يمكن فهم داللة مرسوم نانت من دون استحضار الواقعة التارخيية املسامة سانت بارتيليمي سنة ،1572
دينيا،
وهي تُعتبرَ دليلاً عىل اهلمجية التي يمكن أن ُيفيض إليها
ّ
يتلبس ً
لبوسا ً
التعصب الديني أو التعصب الذي َّ
متدنا بصالحية توسيع املقارنة إىل حدود األلفية الثالثة .كيف يمكن التوفيق بني ممارسة أشنع أشكال
ويمكن أن ّ
باملقدس؟
واملربر الديني أو العقدي ،أو لنقُ ل بني اهلمجية والشعور
العنف
َّ
ّ
مطلبا يف األرايض الواطئة
مل تقترص الدعوة إىل التسامح عىل مرسوم نانت وال عىل فرنسا وحدها ،بل صار هذا ً
التي شهدت بدورها أبشع أشكال الالتسامح الديني بني املذاهب الدينية املتصارعة ،ونقصد الكالفينية
والكاثوليكية .وقد جتلىّ مطلب التسامح هذا يف معاهدة الديانة يف عهد األمري دورانج.

بحرية العبادة ونبذ اضطهاد املخالفني يف املعتقد رغم
ظهرت احلاجة إىل إقرار السلم األهيل بواسطة السامح ّ
تذرع رافيض التسامح بحجة درء االنقسام والتشبث بمبدأ الدِّ ين الواحد« :ولسنا ننكر أن البعض ،يف رفضهم
ّ
يتذرعون باملبدأ القائل إيامن واحد ،قانون واحد ،ملك واحد...لكنها اعرتاضات واهية  ...ما جيعل
التسامحّ ،
(((1
كل اعتداد ببلوغ اإلمجاع يف اإليامن عن طريق القوة دليل غباء بالغ» .

وهلذا النوع من اخلطابات نظائر يف الكتابات السياسية الفرنسية يف ذلك العرص ،أي حوايل هناية القرن السادس
عرش .ويتضمن اخلطاب نصائح مللوك األرايض الواطئة برضورة إقرار التسامح بني ال ِّنحل الناشئة ،والكالفينية

 9جوزيف لوكلري ،تاريخ التسامح يف عرص اإلصالح ،ترمجة جورج سليامن (بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،)2009 ،ص .519
موجه إىل امللك فيليب ،ورد يف :املصدر نفسه ،ص .763
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منها عىل اخلصوص من جهة ،والكاثوليكية من جهة أخرى .وقد استلهم األمري دورانج هامش احلرية الدينية
يف فرنسا ،وشجع ،إىل بعض احلدود ،حرية العبادة ملا كان ملَ ْنعها من نتائج كارثية (إفالس اقتصادي ،قمع ضامئر،
تنامي زندقة وإحلاد) .فحرية العبادة هي ،بحسب دورانج ،الكفيلة بتحقيق السلم األهيل وبتدعيم الوحدة
املدنية يف األرايض الواطئة من أجل حتقيق االستقالل الوطني عن االحتالل اإلسباين ،فال طريق آخر سوى
تقوي ال ُلحمة الوطنية .فالدعوة
نبذ التشدد من كال اجلانبني الكاثولكي والكالفيني وإقرار معاهدة الديانة التي ّ
إىل التسامح ورضورته واضحة وجلية« :جيب أن نضع اتفا ًقا آخر مفاده ألاّ يمس أحدنا اآلخر يف حرية ضمريه
وممارسة ديانته»( .((1وحتض معاهدة الديانة عىل حرية الضمري التي تُعترب حجر الزاوية يف مبدأ التسامح .لكن
هذا مل يمنع يف ما بعد من العودة إىل االضطهاد الديني .ويمكن إبداء مالحظة عامة :إن جدلية الرصاع الديني
والتسامح العقائدي بني املسيحية الرومانية والديانات ا ُمل ْص َلحة كانت حمكومة بجدلية سياسية قوامها حتالف
ملوك أوروبا تارة والنزاع يف ما بينهم تارة أخرى.

ّأما الوضع الديني يف إنكلرتا ،فهو خاص ألن امل َلكية أقرت قانون السيادة الدينية التي يكون من يرتبع عىل
العرش بمقتضاها حامي الدِّ ين والرئيس املط َلق للكنيسة ،ومن ثم عدم االعرتاف بالبابا وال بالكنيسة الرومانية.
كام ُوضع كتاب للتوجيه الدينيُ ،س ّمي كتاب الصالة ،حيدد املعايري الواجب اتّباعها يف املسألة الدينية« :وضعت
األمة»(،((1
السلطة املدنية يدها عىل اإلصالح منذ نشأته يف إنكلرتا ،حيث قام امللوك ومستشاروهم بفرضه عىل ّ
وهو ما يمكن تسميته االنفصال األنغليكاين ،ومنه نشوء الكنيسة األنغليكانية املؤمترة بأوامر امللك هنري الثامن،
وعرفت باإلراستية (أصبحت لفظة إراستية مألوفة يف بريطانيا العظمى للداللة عىل تبعية احلياة الكنسية الشاملة
ُ
ملصالح الدولة)( ،((1التي مارست عىل املنشقني أعامل االضطهاد باسم املصلحة العليا للدولة مثلام حدث يف حق
اثني عرش يو ًما ملغادرة البالد.
منكري التعميد الذين أمهلتهم ْ

كاثوليكيا للربوتستانت يف عهد امللكة ماري تيودور
ظل االضطهاد الديني سيد املوقف ،فكان تارة اضطها ًدا
ً
( ،)1553-1549وكان تارة أخرى اضطها ًدا بروتستانتيا للكاثوليك عىل عهد امللكة إليزابيت (.)1603–1558
يامرس بتوجيه تهُ َ م دينية بقدر ما كان ُيصاغ وفْق تهُ َ م سياسية بانتهاك السيادة .لقد
غري أنَّ االضطهاد الديني مل َ
ارتبط اإلصالح األنغليكاين باملصالح السياسية للدولة ،ومن خاصياته أنه مزيج عجيب من الكاثوليكية من جهة
والربوتستانتية والكالفينية من جهة أخرى ،لكن يف ظل السيادة التي متثّلها املؤسسة امللكية .وقد أدى االضطهاد
الديني واالضطراب السيايس الذي شهدته إنكلرتا إىل إقرار الربملان إعالن التسامح ) )Act of Tolerationسنة
حث إعالن التسامح هذا عىل حرية
 ،1689من أجل إهناء احلرب األهلية التي أطاحت التاج الربيطاين .وقد ّ
العبادة للطوائف وال ِّنحل الدينية املنشقة عن الكنيسة األنغليكانية من منارصي التعميد رشيطة والئها للم َلكية،
مقيدً ا ال مط َلقًا.
باستثناء الكاثوليك والرافضني للتثليث ،وهوما جيعل التسامح يف هذا اإلعالن َّ

إذا وقفنا عىل هذه النامذج الثالثة ،فإنه سواء تعلق األمر بمرسوم نانت يف فرنسا أو بمعاهدة الديانة يف األرايض
الواطئة أو بإعالن التسامح يف بريطانيا ،يمكن اعتبارها مقدمات وإرهاصات مليالد فكرة التسامح الديني
والعقدي وتبلورها .وكلها وثائق ومعاهدات ومراسيم ُأريد هلا أن حتد من االضطهاد الديني الناجم عن
التعصب املذهبي ولو بشكل مؤقت ،ويف مساحة حمدودة للحرية الدينية.

إذا حاولنا قراءة ظاهرة العنف الديني نجد أن طبيعتها العقالنية ،كام رأينا مع رينيه جريار ،ولو اختذت مسوغات
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عقالنية ،ألن مدار األمر فيها هو رهان القوة عىل احتكار املقدس ،واالنفراد باحلقيقة اإلهلية ،وهوما يفرس سبب
تقاتل اإلخوة األعداء عىل امتالك الرموز الدينية نفسها ،وتقاتل املؤمنني عىل اإلله نفسه .وإذا حاولنا مقاربة
العنف الديني ،فال مناص من االستعانة باألنثروبولوجيا وبالتحليل النفيس لفهم جذوره الضاربة يف الالشعور.

تكمن املشكلة يف أن اقرتاف هذه اجلرائم وارتكاب هذه اإلبادة ال ُيعتربان يف أنظار املخلصني أو من يعتقدون
ذنبا أو رشًّ ا ما داموا يعتربون اآلخرين املعارضني ملذهبهم ومعتقدهم هم منبع الرش .إهنا
أهنم كذلك خطيئة أو ً
الصورة املقلوبة عن الذات التي ال يستطيع األعداء املتخاصمون عىل حمبة اهلل تقويمها لريوا حقيقة ما ارتكبوا
دينيا .هذا التعصب الديني ينهل من
من فظائع ،بل يعتربون ممارسة العنف يف حق غريهم جائزة ،بل
واجبا ً
ً
الالشعور الرمزي لدى اجلامعات الدينية .خُ ْ
وت َلق عىل املستوى اللساين –بعد االستثامر الرمزي -األلفاظ
مهيأة سل ًفا الستقبال معاين املروق من الدِّ ين ونرش البدع ،وهو ما
والعبارات والتسميات ذ ًما
ً
وقدحا ،وتكون َّ
جيعل النظر إىل التصفية واإلبادة الدموية فعل تطهري.

احلد املسموح به.
تكثِّف واقعة سانت بارتيليمي احلدث التارخيي الذي جعل العنف الديني يطفح ويتجاوز ّ
تارخييا إمكان جماوزته .وما كان يمكن جماوزة
إهنا احلادثة التي متثّل أوج التعصب الديني ،اليشء الذي سيفرز
ً
ملكيا ،وهي بمكانة إعالن عن إرادة سياسية
العنف الديني لوال وثيقة ُأريدَ هلا أن ترقى إىل أن تكون مرسو ًما
ً
للنظام القديم يف البحث عن أحسن السبل للم َلكية من أجل أن تنقذ نفسها من مآل اهلالك الذي اندرجت فيه.

يتضمن مرسوم نانت االعرتاف بالطقوس الدينية لألقلية الربوتستانتية ،وحيتوي عىل ضامنتني :تأمني أماكن العبادة
دينيا قبل
يقر تساحمًا ً
وتعويض سنوي من اخلزينة امل َلكية .وما يضفي قيمة حقوقية ومدنية عىل مرسوم نانت هو كونه ُّ
جنينيا برضورة إقرار
وعيا
ً
األوان رغم أننا ال نعثر عىل هذه الكلمة البتة يف نصه .ويبينِّ منطوق املرسوم امللكي أن ثمة ً
التسامح الديني ،وإن اعتورته بعض النقائص ،وفيه إرهاص ببعض احلقوق واحلريات مثل ضامن حرية الضمري
وحرية الشعائر والطقوس واملساواة يف احلقوق املدنية .لقد مثَّل املرسوم انعطا ًفا يف تاريخ الذهنيات ،وأسس
سمح بمامرسة
البداية الفعلية للفصل بني الدائرة العمومية والدائرة اخلصوصية رغم كونه يعاين حدو ًدا بحيث مل ُي َ
الربوتستانتية إلاّ يف مناطق خمصوصة يف فرنسا ،كام أنه نص عامل الربوتستانت كاستثناء والكاثوليك كقاعدة.

لتقبل التسامح
لقد ألغى لويس الرابع عرش مرسوم نانت ،وهو ما يدل عىل أن الرشوط السياسية مل تنضج بعدُ ّ
املسمون اهلوغونوت يف فرنسا ،وإىل
الديني بني ال ِّنحل املسيحية ،األمر الذي أفىض إىل حمنة الربوتستانت
َّ
خمتربا
اختيارهم املنفى للدول املعتنقة للمذهب اجلديد ،مثل هولندا ،وهو ما كان من شأنه جعل هذه التجربة ً
تم الرتاجع عن معاهدة الديانة يف األرايض الواطئة
للتسامح .ومل يكن مرسوم نانت وحيدً ا يف هذا الباب ،إذ َّ
بعد انفصاهلا يف ما بينها .ومهام كان من أمر نكث املعاهدات واملواثيق واملراسيم التي تُقر بنوع من التسامح ،فإهنا
خمتربا لتجريب الفكرة أو املفهوم.
كانت ً

الجذر الالهوتي لمفهوم التسامح

إن لفظ تسامح ( Toléranceتسامح) مشتق من الالتينية  .Tolerentiaوقد استعمله القديس ُأغسطني ونقله عنه
الالهويت األملاين الذائع الصيت مارتن لوثر .ومن اجلدير بالذكر أن املسيحية يف عهودها األوىل ،كام انجلت عند
القديس ُأغسطني ،مل تكن عىل قدر كبري من التسامح ،إذ ُأثِر عنه قوله يف إحدى رسائله« :أكرههم عىل الدخول
إىل املسيحية» ،ويف موضع آخر« :الكنيسة تضطهد عن حبّ ،أما اآلخرون فعن كراهية» ،وهو ما يعني أن ثمة
تسليماً بالتعصب أو بعدم التسامحّ .أما بوادر التسامح فبدأت مع اإلصالح الديني.
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هيمني أن أبينّ أن للفظ أصولاً دينية الهوتية قبل أن يتخذ الداللة السياسية والفلسفية التي ُأضفيت عليه مع فالسفة
ّ
القرن الثامن عرش .وأول من نحت مفهوم التسامح هم رجال الدِّ ين والالهوت قبل الفالسفة .كام كانت للمفهوم
داللة الهوتية تفيد الصرب عىل املارقني من الدِّ ين يف سبيل حمبة اهلل وانتظار أن يعودوا إىل جادة الصواب والدِّ ين
احلقَ .م ْن ُه ْم هؤالء املارقون؟ إهنم مجيع الذين ُوصفوا باهلراطقة واتهُّ موا باهلرطقة ،التي هي البدعة أو التبديع يف
العقيدة ،أي إضافة ما ليس يف الدٍّ ين .ويف العمق تأرجح آباء الكنيسة الربوتستانت ،وعىل رأسهم مارتن لوثر ،بني
تعليم التسامح يف البداية ،ملا كان خيدمهم كأقلية ،وعدم التسامح اجتاه بعض ال ِّنحل املسيحية مثل املناوئني للتعميد
) ،)Anabaptistesاألمر الذي يدل عىل أن التسامح الديني َشا َب ُه التأرجح والتذبذب :فعندما يكون أصحاب نحلة
أو معتقد يف موقع ضعف ينشدون التسامح ،وعندما يشتد عودهم يصريون أقل تساحمًا.

مل يكن مفهوم التسامح ُيفيد املعاين والدالالت التي أضفيت عليه يف القرون الالحقة ،وخاصة القرن الثامن
حتمل املخالفني أو املعتنقني لل ِّنحل املختلفة داخل
عرش ،أي التعامل ال ِّن ّدي مع املعتقدات األخرى .كان ُيفيد ُّ
الدِّ ين املسيحي والصرب عىل ا ُمل َب ّدعة منهم يف انتظار أن يعودوا إىل الرصاط املستقيم وإىل جادة الصواب .يفيد
بغض الطرف ،ويف أحسن األحوال التجاهل والالمباالة .وقد
التسامح يف هذا املقام ويف هذا السياق الالهويت ّ
بدأت تظهر بالتدريج نظرة فالسفة النزعة اإلنسانية أمثال إرازم ) )1536-1466( )Erasmeالذي ُع َ
رف بقوله
بالوحدة الدينية داخل املسيحية الغربية ،ونقوال الكوزي ) )1464–1401( (N. de Cuesونظرته املختلفة إىل
تعدد الطقوس واحلديث عن كنيسة كونية.
اإليامن ،مثل احلديث عن دين واحد داخل ُّ

وع َ
رف بفلسفته يف اجلهل ،إذ دعا إىل اعتبار أن أول
َم ْن هو نقوال الكوزي؟ عاش يف مطلع القرن اخلامس عرشُ ،
خطوة يف املعرفة هي اجلهل .وما دام العالمَ بال مركز ،ال يف األرض وال يف غريها ،فال يمكن االرتكاز عىل يقني
كيفام كان .ال حد للعالمَ وال هناية ،وهو ما يعني أن الكون ال متناه ،فيزيد يف االعرتاف باجلهل .وثمة نزعة شكية
عميقة عند نقوال الكوزي دمغت فلسفته ومذهبه يف اإليامن املسيحي بمسحة منها .وما فتئت ظالل الشك حتوم
حول اليقني واملعرفة واإليامن ،وهو ما يعني البحث املستمر ،فال ُي ْس َت َق ّر عىل مذهب يف اإليامن املسيحي وال
قارة .وكان بيكو ديال مرياندوال ) (P. de la Mirandoleقد استلهم أفكاره من مثل تأمالت نقوال
عىل فلسفة ّ
الكوزي يف الكرامة اإلنسانية يف كتابه  ،De digntate hominisوقد أعىل فيها من شأن اإلنسان وارتقى به إىل
درجة من السمو كانت إيذانًا بقدوم النزعة اإلنسانية .صحيح أن نقوال الكوزي مل ّ
يفكر كفيلسوف فحسب بل
كمسيحي ً
مسيحيا ،لكنه ساعد يف الوقت نفسه عىل بلورة نزعة إنسانية عميقة
وقسا
أيضا ،ألنه كان
ً
ً
الهوتيا ًّ
إصالحا عميقًا قبل األوان .ومن أهم األفكار
مل تكن سوى يف بداياهتا األوىل .كان داعي ًة إلصالح الكنيسة
ً
التي دعا إليها فكرة التوافق الديني بني الديانات الثالث اليهودية واملسيحية واإلسالم ،وفكرة وحدة الكنائس
ِ
والف َرق املسيحية يف ما خص احلقائق الكربى.

الصياغة العلمانية لمفهوم التسامح
التصور العلامين للدِّ ين عند جون لوك ،وقد بسطه يف رسالة يف التسامح ،جيمل بنا أن نعود إىل
من أجل بيان
ّ
خلفيته الدينية وإىل الرشط التارخيي الذي حكم تصوره ذاك للمسألة الدينية.

اعتنى جون لوك بالدِّ ين أشد ما يكون االعتناء ،وتناوله من منظور التسامح .بل إن تصوره للدِّ ين أقرب إىل
تصور الدِّ ين الدنيوي .وقد اهتم باملسألة الدينية بالقياس إىل ما يمكن أن متنحه لإلنسان من سعادة .ورأى أنَّ
«قدم
الدِّ ين والالهوت يشء واحد :كالمها يفيض إىل البحث عن السعادة ،بحسب الطبيعة العاقلة لإلنسانّ :
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جون لوك صيغة مستنرية وكونية للديانة املسيحية خيمت عليها غيوم ُ
األغسطينية والكالفينية لكنها مل حتجبها
قط»( .((1وهذا أشبه بالدِّ ين الطبيعي .وعىل الرغم من أن لوك بروتستانتي ،فإنَّ دينه أقرب إىل الالهوت العقالين.
وال يتعارض الوحي والعقل عنده وإلاّ ُأقيص الوحي وبقي العقل .ويلتقي عنده الدِّ ين الطبيعي والوحي« :آمن
جون لوك بأن لالهوت منبعني :الطبيعة والوحي»(.((1

مل يكن لوك مع تأميم الكنيسة إلنكلرتا وال مع إحلاقها بالتاج الربيطاين .وكان يرى أن ال إكراه يف الدِّ ين ،وأن
اجتامعا
ال سلطة للكنيسة كيفام كان نوعها عىل الفرد ،فحرية الفرد أولىَ من الوالء للكنيسة ،وما دامت الكنيسة
ً
طوعيا وإراد ًيا ،فال يمكن إجبار املنتمي إليها عىل البقاء فيها.
ً

تندرج رسالة يف التسامح جلون لوك يف سياق إعالن الربملان اإلنكليزي التسامح سنة  ،1689ذلك اإلعالن
الذي شمل الربوتستانت املنشقني عن الكنيسة األنغليكانية ،لكنه استثنى أعضاء ال ِّنحلة التي كان جون لوك
ينتمي إليها .كام تندرج الرسالة يف سياق املطالبة باحلرية الدينية .وحتى نفهم النربة التي ُكتبت هبا رسالة يف
التسامح ،وهي أقرب إىل نربة التنديد ،وجب أن نستحرض املذهب أو ال ِّنحلة املسيحية التي كان لوك ينتمي إليها،
والتي دعته إىل اختيار املنفى يف هولندا.
كان لوك ينتمي إىل بروتستانتية هي مزيج من ثالث نِحل :األوىل هي املنفتحون )،)latitudinarian sect
فكرتيَ ْ املحبة املسيحية والسلم العاملي .والثانية هي السوسينيانية ) (socianismنسبة إىل
ويمكن تلخيصها يف َ
مؤسسها فاوست سوسينوس ( )F. Socinusالذي عاش بني سنتي  1539و ،1604ويمكن تلخيصها يف نفْي
فكرة التثليث القائلة باهلل واملسيح والروح القُ دُ س وإثبات وحدة اهلل .والثالثة التوحيدية اإلنكليزية (English
) Unitarianismبزعامة جوزيف بريستيل ) ،(J. Priestlyالرافضة بدورها للتثليث .لكنه ظل ،عىل الرغم من
أنغليكانيا ،وينتمي بالتدقيق إىل اجلناح الربوتستانتي األنغليكاين الذي اس ُتثني من التسامح .كام كتب لوك
ذلك،
ً
اخليالة ( )les Dragonadesيف
رسالة يف التسامح بعد إلغاء مرسوم نانت مبارشة وعقب الفظائع التي ارتكبها ّ
حق الربوتستانت الفرنسيني أو اهلوغونوت .والرسالة هي بمنزلة رصخة غضب أطلقها التوحيديون اإلنكليز
ّ
واجلامعة السوسينيانية بسبب إقصائهم من إعالن التسامح ،ومن ثم فهي بيان يف احلرية الدينية .وكان هلا أثر
تارخيي ملموس يف تغيري األوضاع.

حيمل توقيت تأليف رسالة يف التسامح داللة عميقة ،إذ إنه أعقب إلغاء مرسوم نانت يف فرنسا الذي مثّل إيذانًا
برت ّدي األوضاع الدينية والسياسية ،وأدى إىل انتصار أنظمة احلكم ا ُمل ْط َل َقة« :يبدو يل أنْ ال مراء يف أن جون لوك
كان يفكر يف مشكلة التسامح الديني يف ظل مشاعر كانت تغمره يف إثر العنف األخالقي واملادي الذي عاناه
اهلوغونوت الذين عقدوا العزم عىل التشبث بإيامهنم ،وعقب اخلوف من احتامل أن تدفع احلامقة املتمثّلة يف
كثلكة البالد امللك جيمس الثاين إىل إرساء سيادة قسوة الكاثوليك يف إنكلرتا وعنفهم»( .((1وليست الرسالة من
مستلهمة يف جمملها من حوادث سنة  1685التي اضطرت لوك إىل االنتقال إىل
قبيل احلديث املجرد ،وإنام هي
َ
املنفى يف هولندا.
ُّ
والتشكل العلامنيني ملفهوم التسامح من دون ربطهام باملذهب الليربايل؛ ففي
ال يستقيم احلديث عن التبلور
الوقت الذي تتبينَّ فيه األصول املسيحية والالهوتية ملفهوم التسامح ،ال يمكن اجلزم بتطور املفهوم من دون
14 Victor Nuovo, ed., John Locke: Writings on Religion (New York: Oxford University Press, 2002), Introduction, p.
xviii.
15 Ibid, p. xxi.
16 Mario Montuori, John Locke on Toleration and the Unity of God (Amsterdam: J. C. Gieben, 1983), p. xvi.
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املكون الثقايف والفلسفي للرأساملية .ومن دون النزعة
تأكيد ِّ
املكون الليربايل للمفهوم .معلوم أن الليربالية هي ّ
الليربالية تكون الرأساملية بال روح .و ُيعترب لوك ّ
منظر وفيلسوف املجتمع الليربايل الناشئ يف إنكلرتا .والسؤال
هنا :ما عالقة الفكر الليربايل ّ
بتشكل مفهوم التسامح يف صيغته املدنية والسياسية؟
يف معرض حديث جون لوك عن االعتقاد أو اإليامن كنِحلة أو مذهب نشأ داخل املسيحية ،وال يتفق بالرضورة مع

الكاثوليكية ،يمكن القول عمو ًما إن األهم بالنسبة إىل لوك ليس صحة هذا املذهب وخطأ ذاك املذهب ،وإنام الفصل
بني السلطة الدينية التي متثّلها مؤسسة الكنيسة ،والسلطة الدنيوية التي يمثّلها سلطة احلاكم املدين أو سلطة الدولة.

لقد ارتبط مبدأ حيادية الدولة جتاه املعتقدات باسم جون لوك ،الذي ُيعترب أول من اكتشف مبدأ العلامنية بمعنى
لتدخل الدِّ ين و/أو املعتقد ،وهو بالضبط فضاء احلرية .و ُيعترب ً
أيضا من أكرب دعاة
تصور فضاء حمايد ال خيضع ُّ
ّ
احلرية السياسية .وال غرابة يف أن ُيص َّنف ضمن التيار الليربايل ألن أساس أطروحة الليربالية حتجيم جهاز الدولة
وحرصه يف حفظ األمن والسهر عىل سيادة القانون ،واإلعالء من احلرية الفردية .ويثبت مفهوم التسامح نسبية
القيم وعدم إطالقها ،وأن االعتقاد مسألة فردية ،كام ِّ
يؤكد يف صيغته الليربالية أن ال أمهية للحقيقة واخلطأ يف
مسألة اإليامن أو االعتقاد ،وأن التسامح ينبغي أن يشمل حتى احلق يف الوقوع يف اخلطأ.

تقوم رسالة يف التسامح التي أ َّلفها جون لوك سنة  1667عىل ثالث أفكار أساسية :غايات السلطة السياسية
ليست هي نفسها غايات السلطة الدينية؛ رضورة تسامح السلطة املدنية إزاء اآلراء واملعتقدات؛ ال إكراه يقوى
عىل تغيري اآلراء واملعتقدات.

ابتداء من القرن الثامن عرش ،سيكتيس مفهوم التسامح صبغة سياسية وداللة مدنية ،وستظهر نجاعته وفعاليته
اإلجرائية بد ًءا من صالحيته يف الفصل بني السلطتني السياسية والروحية .فهو املعيار الذي بواسطته يمكن احلد
وضع أسس احلكم املدين .وأول مطلب ملفهوم التسامح
من صالحيات السلطة السياسية ،ويمكن بالتايل من ْ
هو أن ييضء املناطق املعتمة بني السلطة واإليامن ،وأن يوضح ما التبس بينهام .ينطلق جون لوك من فكرة مؤداها
كثريا وأقرب إىل اهلل
يعترب أن َم ْن يعتقد صاد ًقا يف خطأ هلو أفضل ً
ألاّ إكراه وال قمع يف ميدان املعتقد ،إىل حد أنه ُ
َّممن ينرش حقيقة ليس صاد ًقا فيها؛ ففيام خيص املعتقد ،ال يشء من دون إقناع واقتناع .وهو ال يرى أن خالص
األرواح موكول إىل احلاكم املدين ،ومن ثم ال خيتص بإنقاذ أرواح الناس يف اآلخرة أو يف العامل اآلخر ،وليس
وصيا عىل مصري البرش .ويدحض لوك مجيع احلجج التي تدافع عن األطروحة القائلة بوجوب
مسؤولاً وال
ً
محاية احلاكم املدين للدِّ ين احلق ألن ال سبيل إىل تغيري معتقدات الناس بالقوة ،وأقىص ما يمكن بلوغه من
اإلرغام واإلكراه واإلجبار هو دون املأمول ،ويف الغالب تكون النتيجة عكسية ،وال ننال من الناس الذين نريد
إجرائيا عىل مستوى احلق يف االعتقاد
إخالصهم وصدقهم سوى نفاقهم الديني .وقد صار التسامح مفهو ًما
ً
تلقائيا إىل حق سيايس ودستوري ،وال غرابة يف اعتامد اآلباء
وحرية املعتقد .وهذه احلرية التي يتيحها تتحول
ً
املؤسسني للواليات املتحدة عىل مفهوم التسامح كام بلوره لوك يف الرسالة .وتتمثّل اسرتاتيجية جون لوك يف
تعدى حدود التسامح املسيحي
حماربة الالتسامح أو
التعصب الديني من خالل بلورته مفهوم التسامح ،لكنه َّ
ُّ
ذي األصول الالهوتية إىل الكشف عن أبعاده السياسية ،وإىل استلهامه يف رسم حدود واضحة قدر اإلمكان بني
الديني والدنيوي .ويمكن القول إن بلورة املفهوم ساهم بشكل كبري يف ظهور إرهاصات العلامنية.
يستهل لوك رسالة يف التسامح بالتساؤل عن الدافع اخلفي وراء عدم تسامح البرش –وهنا يتعلق األمر
ِّ
املتحكم فيهم؟ فال مربر -يف نظره -الضطهاد اآلخرين بدعوى احلرص عىل
باملسيحيني -إن مل يكن العنف
الدِّ ين ،أو بحجة إرجاعهم إىل الرصاط املستقيم والرغبة يف خالص أرواحهم وإنقاذهم يوم اآلخرة ،وما يقف
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وراء ذلك هو ميل دفني إىل االضطهاد والعنف .وها نحن نرى ،منذ البداية ،دحض لوك الدعوى القائلة إن
الدافع إىل االضطهاد الديني هو الدِّ ين ،وتكذيبه ّإياها.

هيم احلكم املدين وما يعود إىل الدِّ ين ،ومن ثم وضع
خيلص لوك إىل نتيجة مؤداها أن ثمة رضورة قصوى لتمييز ما ّ
احلدود الفاصلة بني خالص النفوس وخريات الدولة .ويمكن أن نقرأ يف هذا البداية األوىل لفكرة العلامنية .وهنا
يطرح لوك سؤالاً
أساسيا :ما الدولة وما الكنيسة؟ الدولة مؤسسة برشية أرساها الناس حلفظ مصاحلهم املدنية.
ً
وما املصالح املدنية؟ إهنا احلياة واحلرية وصحة اجلسم وامتالك اخلريات اخلارجية ،مثل املال واألرض وغريها
من اخلريات املادية .وحترص الدولة ،ممثَّلة يف احلاكم املدين ،عىل عدم انتهاك أي واحد للقوانني التي حتمي هذه
يعرض نفسه للعدالة العمومية وللقمع بواسطة العقاب .ويستمد احلاكم املدين
اخلريات .و َم ْن ينتهك القوانني ِّ
قوته من تفويضه القوة الالزمة والرضورية التي ِّ
متكنه من فرض احرتام القوانني احلامية للممتلكات األفراد
تتعداها إىل املنافع األخروية التي
الزمنية والدنيوية ،وهو ما يعني أن مهام الدولة تنتهي عند املنافع الدنيوية ال َّ
غالبا ما هتم خالص النفوس يوم اآلخرة .ويورد جون لوك جمموعة من الرباهني يرى أهنا مقنعة كي ال تتعدى
ً
السلطة القضائية للحاكم املدين حدود ما هو زمني ودنيوي إىل ما هو أخروي:
 ال يمكن استسالم اإلنسان لغريه من أجل أن يد َّله عىل الطريق الذي ِّيمكنه من إنقاذ نفسه وخالص روحه
يوجهه ال ِوجهة التي يراها أنفع
إذا هو مل يفعل ذلك بنفسه ،و َم ْن هو أدرى بنفسه من غريه حتى يسمح لغريه بأن ِّ
له يف ميدان اإليامن واالعتقاد .مهام اتّبعنا وصايا اآلخرين يف االعتقاد ،فإننا لن نعتنق عقيدة أو نِحلة حقًا ما مل
نقتنع بأنفسنا ،فال يعود إىل أي سلطة كيفام تكن ،بام يف ذلك احلاكم املدين ،أن يوجه الناس عقد ًيا أو أن يدهلم
عىل الدِّ ين أو املعتقد الذي يصلح هلم.

قوته تقترص
 ليس من اختصاص احلاكم إنقاذ النفوس واألرواح ،وال من اختصاصه األمور األخروية ،ألن ّعىل اخلارج ال الداخل ،بحجة أن ال معتقد من دون اقتناع داخيل .ال تنال من احلكم الداخيل أي قوة مهام تكن،
وإذا كان من الرضوري أن يعيد املبدِّ عة واهلراطقة إىل طريق احلق ،فال امتياز له عن بقية الناس يف اهلدي والنصح
لسن قوانني أو فرض عقوبات وقوة خارجية يف جمال اإليامن واالعتقاد ،ألن هذا املجال ال
والوعظ .وال جمال ِّ
يسري وفق قوانني دنيوية.
 -ال هيم خالص األرواح والنفوس اختصاص احلاكم املدين ما دام اخلالص ال يتأتى من اعتناق ديانة احلاكم.

السؤال الذي يطرح نفسه اآلن :ما الكنيسة؟ أو بعبارة أخرى ما املؤسسة الدينية؟ إهنا مجع من الناس ينضمون
بعضهم إىل بعض إراد ًيا من أجل خدمة اهلل عل ًنا وأمام املأل ويف العموم ،وذلك يف سبيل تقديم الطقوس التي
وم ْرضية له من أجل الفوز باخلالص األخروي .وينص لوك عىل أن الكنيسة اجتامع إرادي
يروهنا مقبولة عنده ُ
وحر ،وال أحد ينتمي إليها بالفطرة أو باإلرث .وما دام الدافع إىل ولوجها إراد ًيا فكذلك يكون سبب هجراهنا
يِّ
يتوجب اآلن فحصه هو سلطة الكنيسة ،فنقول إن سلطة الكنيسة حمدودة يف أسوارها،
والتخل عنها .وما َّ

وقوانينها ال تنطبق عىل جمموع أعضاء املجتمع بل عىل من انضموا إليها إراد ًيا فحسب .ولكن حتى هذه
القوانني ال تتعدى النصيحة والوعظ ،وال تذهب إىل حد العقاب ،وأقىص ما هو متاح للكنيسة كي تُلحقه
أساسا
بأعضائها غري املنضبطني هو طردهم وإقصاؤهم وفصلهم .فالعقاب خمصوص بالقوانني املدنية ،وهيم
ً
األمور الدنيوية والزمنيةّ ،أما األمور األخروية فليس فيها جمال للعقاب أو إحلاق األذى .ونالحظ هنا أن جون
جيرد الكنيسة ،أو لنقُ ل املؤسسة الدينية ،من أي سلطة ومن أي قوانني عقابية ألهنا اجتامع إرادي حر ال يجُ يز
لوك ِّ
إحلاق األذى بأي واحد من أعضائه أو جتريده من حقوقه املدنية حتت ذريعة أنه مارق أو مهرطق.
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يتساءل لوك يف سياق الرسالة عن الواجبات التي يقتضيها مبدأ التسامح .ويعمدً ،
أوال ،إىل تعريف اخلطوة
األوىل نحو التسامح بألاّ يتعرض املتهم باإلخالل باملراسيم الداخلية إىل العنف الرمزي أو اجلسدي .يقول
لوك« :قبل هذا كله ،ينبغي احلذر من أن قرار الطرد وتنفيذه ال يكونان مرفقني بعبارات نابية وال بعنف جارح
(((1
املعني
ثانيا ،أنَّ ال حق ألي كان يف جتريد
للجسم أو كل ما يلحق
ً
رضرا بخريات الشخص املطرود»  .ويقررً ،
ّ
من حقوقه املدنية ولو كان من كنيسة أخرى أو حتى من ديانة أخرى .وهنا بدأ مفهوم التسامح يشمل حتى
املنتمني إىل ديانات أخرى ،بل حتى الذين ال يدينون بأي ديانة ،فال امتياز لكنيسة عىل أخرى وال لدين عىل آخر.
ومهام يكن دين احلاكم املدين ،فال يزيد وال ينقص من قوته املفوضة إليه بحكم القانون .وال جمال لتحالف بني
الدولة والكنيسة« ،ألن الدولة ال يمكنها منح امتياز للكنيسة وال الكنيسة للدولة» ،كام يقول لوك( .((1ويتساءل
سمون علامنيني؟ فعىل الرغم من أن
لوك ،ثالثًا :ما الواجب الذي يتطلبه التسامح من رجال الدِّ ين إزاء الذين ُي ّ
رابعا :ما هي الواجبات
ألولئك حقو ًقا
ختوهلم امتيازً ا عىل اآلخرين .كام يتساءلً ،
كنسية ،فإن هذه احلقوق ال ِّ
َّ
التي يقتضيها مبدأ التسامح من احلاكم املدين؟ فضلاً عن كون احلاكم املدين ال ُي ْميل شي ًئا يف ميدان املعتقد ،ألنه
ال يتمتع بصالحية إنقاذ األرواح وخالص النفوس يف اليوم اآلخر ،فإنه ال يملك صالحية أن يأمر اآلخرين بأن
حيافظوا عىل صحتهم وأمواهلم وممتلكاهتم وإن كان من واجبه أن يمنع االعتداء عليها .ال يملك احلاكم املدين
أن يميل عىل الناس ما يراه كفيلاً بنجاهتم األخروية ،فام بالك بنجاهتم الدنيوية ،فالطرق املؤدية إىل السامء كثرية،
وال يوجد طريق واحد بإمكانه أن يؤدي إليها.

يستند لوك إىل حجة دامغة يف ما خيص دحضه أطروحة أن احلاكم هيمه إنقاذ من يراهم ضالني عن الدِّ ين
احلقيقي ،وتتمثل هذه احلجة يف تصوره إمكانية اخلطأ يف الطبيعة اإلنسانية ،بل وإمكان أن تقع يف الزلل من
دون أن ِّ
يشكل هذا خطيئة قاتلة كام كانت الكنيسة تتصور .وعليه ،ال ُيالم اإلنسان إن وقع يف اخلطأ أو يف
مضارها ،وإن بدد أمواله فعليه يقع
الزلل رشيطة ألاّ ُيلحق الرضر بغريه ،فإن أساء إىل صحته فعليه تقع
ُّ
الرضر ،وإن أخطأ الطريق الصحيح املؤدي إىل نجاته يف اليوم اآلخر فهو املسؤول عن ذلك .ليس الدِّ ين
جراء سوء اختياره الدِّ ين
واملعتقد ،إ ًذا ،شأنًا ً
مدنيا أو مسألة عمومية مادام أنّ الرضر ،إن وقع عىل صاحبه ّ
الصحيح ،ال يقع عىل غريه وال يمس حقوقهم .أما إذا نجم عن تأويل الدِّ ين أو تفسريه رضر مدين فيكون
ذلك آنئذ ضمن اهتامم احلاكم املدين.
حيتج لوك بحجة أخرى وهي أن املسألة الدينية مرتوكة حلرية الضمري بوصفها ً
ليرباليا؛ فمن دون اقتناع
مبدأ
ً
مقتنعا بام يفكر وبام
الشخص املعني بام يعتقد وبام يفعل ،ال مربر لإلجبار أو اإلمالء أو اإلكراه .وإذا مل يكن الفرد
ً
ندعيهام
يفعل ،فال جدوى من نصحه أو من هديه أو من وعظه .يقول لوك« :مهام تكن احلمية واحلامسة اللتان َّ
من أجل خالص الناس ونجاهتم يف اآلخرة ،فال يمكننا إجبارهم عىل النجاة بالرغم من أنوفهم ،ويف هناية
املطاف ينبغي أن نرتكهم لضامئرهم»).(19

يتناول لوك بعد ذلك مسألة مهمة تتع َّلق بالواجب الذي يقتضيه التسامح من طرف احلاكم املدين ،لكن
يف مسألة خمصوصة هي الطقوس الدينية .وعليه ،وجب التمييز يف كل مؤسسة دينية بني اإليامن واالعتقاد
17 John Locke, Lettre sur la tolérance, GF (Paris: Flammarion, [s. d.]), p. 175.

احلر ِم توجيه كلامت مهينة
أورد يف ما ييل نص العبارة من ترمجة عبد الرمحن بدوي« :ومع ذلك جيب أن حيتاط ،فال ُيضاف إىل قرار ْ
وارتكاب أعامل عنف تؤذي البدن أو ترض بخريات من ُط ِرد» .انظر :جون لوك ،رسالة يف التسامح ،ترمجها عن الالتينية مع مقدمة
مستفيضة وتعليقات عبد الرمحن بدوي (بريوت :دار الغرب اإلسالمي.)1988 ،
 19املصدر نفسه ،ص .188

18 Locke, p. 176.
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( (foiمن جهة ،والطقوس والشعائر ) (ritesمن جهة أخرى؛ فاحلرية الدينية تقتيض حرية ممارسة الطقوس
دينيا :هل يأمر احلاكم املدين بتعميد األطفال
والشعائر .وهنا يتطرق لوك إىل مسألة التعميد التي يعتربها ً
طقسا ً
يف أثناء الوالدة بحجة أن يف ذلك إنقا ًذا ألرواحهم ونجاة ألنفسهم يوم اآلخرة؟ أال يتعارض ذلك مع مهمته
التي هي احلرص عىل املنفعة العامة؟ وما القول إذا تع َّلق األمر بطفل هيودي أو ما شابه ،أال ُيعترب هذا األمر
إكراها يف مسألة بعيدة عن أن تكون شأنًا عا ًما ،أي شأنًا متع ّلقًا باملصالح الدنيوية لآلخرين؟ يقول
إجبارا أو
ً
ً
(((2
لوك« :إن اخلري العام (أو الصالح العام) هو قاعدة القوانني ومقياسها»  ،وعليه ،ال جيوز استصدار قوانني
يف شأن الطقوس الدينيةٌّ ،
فكل يملك احلق يف تبجيل اهلل بالطريقة والطقس والشعرية التي يراها مالئمة.

ومثلام أن احلاكم املدين ال يأمر باتّباع طقوس بعينها ،فإنه ال يملك حق منع طقوس بعينها ،رشيطة ألاّ ينجم عنها
رضر أو يلحق بواسطتها أذى باخلريات الدنيوية ،مثل هتديد احلياة أو هنب املمتلكات أو احلرمان من احلرية.
مثلاً  ،جيوز للحاكم املدين منع الطقوس التي يمكن أن تؤدي إىل املوت ،كتقديم األطفال قرابني أو ما شابه
ذلك .فالطقوس التي تؤذي اآلخرين هي املمنوعة ،أما تلك التي ال ينجم عنها أي رضر مادي فغري ممنوعة بل
وال جيوز منعها .وهذا يفيد يف فهم غياب مشكلة النقاب أو احلجاب يف الواليات األمريكية بينام هي موجودة
يف املفهوم الفرنيس للعلامنية .وال غرابة يف ذلك ،فقد تب َّنت الواليات املتحدة التصور الليربايل لدى جون لوك
موس ًعا للتسامح يشمل
وهنل آباؤها املؤسسون من الرسالة يف صوغ الدستور األمريكي .ونجد عند لوك مفهو ًما َّ
كونيا ،مثل مفهوم احلق ومفهوم الشخص
اإلنسانية مجعاء ،ومن ثم يمكن ادعاء أن املفاهيم بدأت تنحو منحى ً
جراء االكتشافات اجلغرافية
اإلنساين .والدليل هو هذه الفقرة التي يتكلم فيها لوك عن اهلنود احلمر يف أمريكا ّ
الكربى .لقد ُأثري يف الكنيسة نقاش واسع يف القرنني اخلامس والسادس امليالديني حول ما إذا كان للهنود احلق
يف أن يملكوا أراضيهم أم ال ،وما إذا كان ُيمنع سلبها منهم أم جيوز حتت ذريعة أهنم غري مسيحيني وال يدينون
باملسيحية؟ يقول لوك« :حتى شعوب أمريكا الرازحة حتت حكم أمري مسيحي ينبغي ألاّ تُسلب حياهتم منهم
وال أراضيهم بحجة أهنم ال يعتنقون املسيحية»(.((2

صار التسامح جتاه ممارسة الطقوس رضورة سياسية ومدنية يف القرن الثامن عرش ،فامذا عن اإليامن واالعتقاد؟
ليس احلاكم مطا َل ًبا بإحالل التسامح يف ما خيص ممارسة الطقوس وحتى يف ما خيص املذهب أو املعتقد نفسه.
مذهبا عىل الناس بقوة القانون ألن قوة القانون تتجه إىل محاية
ومن غري املعقول فرض احلكم املدين عقيدة أو
ً
اخلريات واخلريات املدنية .وال تتجاوز قوانني الدولة ما هيدد السلم املدين واملنفعة العامة أو اخلري العام .هيم
املعتقد أو املذهب أو اإليامن سؤال احلقيقة ،فهل يستقيم سن قوانني تعينِّ ما هي احلقيقة وما هو اخلطأ؟ ال يمكن
أن ينجم عن ذلك سوى جعل الناس خيفون ما ُيعلنون ،ويسلكون طريق املِراء والنفاق.

يورد لوك أمثلة يف هذا الصدد :هل ُيم َنع كاثوليكي روماين من االعتقاد بأن اخلبز يرمز إىل جسد املسيح احلقيقي،
وهل ُيم َنع هيودي من أن يكفر بأن العهد اجلديد هو كالم اهلل ،وهل يعا َقب وثني عىل إنكاره العهدين القديم
معا؟ وهل جيعل منه ذلك اإلنكار واجلحود مواط ًنا سي ًئا .ال يعود إىل الدولة وقوانينها تعيني املذهب
واجلديد ً
أو املعتقد الصحيح من اخلاطئ .احلقيقة كفيلة بأن تُدافع عن نفسها بمعزل عن القوانني املدنية نفسها .يقول
تنور العقل
لوك« :ليست احلقيقة بحاجة إىل العنف حتى تنطبع يف ذهن الناس وال تل ِّقنها القوانني املدنية .وإذا مل ِّ
نفعا»(.((2
بتألقها وإشعاعها فال جتدهيا القوة اخلارجية ً

 20املصدر نفسه ،ص .189
 21املصدر نفسه ،ص .194
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ماذا عن العمل املرتتّب عن اإليامن واالعتقاد؟ يرى لوك أن اجلانب العميل يف الدِّ ين ال يبتعد عن مقتضيات
الدائرة املدنية .واألخالق املدنية تستفيد ال حمالة من األخالق التي حيث عليها اإليامن أو املعتقَّد .ولوك أميل إىل
تبعية األخالق الدينية إىل احلياة املدنية واحتوائها هلا ،أأخطأ اإلنسان يف معتقده أو يف عبادته وطقوسه أم مل خيطئ،
املهم ألاّ جيعل ذلك منه مواط ًنا سي ًئا ،أي ألاّ ُيلحق الرضر املادي بأقرانه .ال يمكن املساس باحلقوق املدنية مهام
تكن الذرائع الدينية ،وثمة استثناء وحيد يف ألاّ يتحىل احلاكم املدين بالتسامح هو عندما هيدد معتقد أو مذهب
سالمة املجتمع املدين.

قراءة معاصرة لمفهوم التسامح :الحدود واآلفاق

نروم من هذه الفقرة بيان آفاق التسامح وحدوده يف ضوء قراءة مايكل والزر (ّ ،)M. Walzer
املفكر السيايس
األمريكي املعروف ،الذي ينافح عن فلسفة سياسية جديدة تعرتف بحقوق األقليات ،وتنترص ملختلف
اهلويات واجلامعات املكونة للمجتمع األمريكي تُعرف باجلامعوية ( .)COMMUNITARIANISMيعرض
يف كتابه مقالة يف التسامح ) )Traité sur la toléranceوجهة نظره التي تقوم عىل منازعة الفكرة التي مفادها
كونية مفهوم التسامح عىل نحو ما أفضت إليه املقاربة الليربالية مع لوك يف القرن الثامن عرش وحتى اليوم.
فليس يف نظره ثمة ُبعد كوين ملفهوم التسامح بل أنظمة متساحمة أو تسامح بحسب أنظمة خمصوصة .وال يعلو
املحدِّ َدة له .وإذا جاز يف نظره اعتبار أن مفهوم التسامح ُيفيد داللة
مفهوم التسامح عىل رشوطه التارخيية ِّ
التعايش السلمي ،فال توجد مقاربة واحدة وإنام ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار رشوط الواقع ،أي جمموع
السياقات التارخيية ملامرسة التسامح .يقول يف هذا السياق« :إن املقاربة البديلة التي أقرتحها وأود الدفاع
عنها تتمثَّل يف أن نأخذ بعني االعتبار الرشوط التارخيية والسياقات املختلفة التي مورس فيها مفهوم التسامح
ُ
وأريس التعايش داخلها»(.((2

يعني التسامح التعايش السلمي .ويمكن اعتبار هذا كافيا لكي يمثِّل ً
خصوصا إذا استحرضنا
أخالقيا،
مبدأ
ً
ً
ً
األنظمة الشمولية واألنظمة الدينية املغلقة التي ال مكان فيها للتعايش .واألنظمة التي يوجد فيها تعايش سلمي
طقوسا بشعة .وكل نظام ُيسامح
بني جمموعات وأفراد خمتلفني ال تُسامح بالدرجة نفسها ممارسات شاذة أو
ً
كونيا ،وهي األطروحة التي ُيدافع عنها
نسبيا ال ً
بدرجات متفاوتة ،وبناء عىل ذلك يمكن اعتبار مفهوم التسامح ً
والزر .كام يمكن اعتبار مفهوم التسامح مفهو ًما َّ
مرك ًبا بحيث يتعذر اختزاله يف نموذج واحد .وفضلاً عن ذلك،
فإنَّ والزر حي ِّلل مفهوم التسامح يف ضوء الواقع األمريكي.

هتمه بقدر كاف كفيلسوف سيايس ،منها مثلاً
جانبا أو التي ال ُّ
ينطلق والزر من أوجه التسامح التي يضعها ً
الوجه الفردي للتسامح ،بمعنى أنه ال هيمه كيف يسامح املجتمع املدين أو يتسامح مع شذوذ األفراد وغرابة
أطوارهم .وما يعني والزر بالدرجة األوىل هو التسامح يف منحاه السيايس ،أو بعبارة أخرى طرح السؤال :كيف
يتسامح نظام ما أو سلطة سياسية ما مع املجموعات املنشقة؟ فاالهتامم هنا بالتسامح مع املختلف أكثر ّمما هو
مع املتشابه؛ التسامح ال مع َم ْن يشاطرك شي ًئا بل مع من ال يشاطرك أي يشء وال يقاسمك أي قاسم مشرتك.
ثقافيا وال يندرج يف خانة املجتمعات الليربالية والديمقراطية .فام معنى التسامح مع
إنه التسامح مع املختلف ً
مثل هذه املجموعات؟
ثمة درجات متفاوتة من التسامح ،بل وأنواع خمتلفة منه ،هي التي أسفرت عنها التجارب التارخيية املختلفة:

23 Michael Walzer, Traité sur la tolérance, trad. de l’anglais par Chaïm Hutner, NRF essais ([Paris]: Gallimard, 1998),
p. 15.
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 -التسامح ذو األصول الدينية ،الذي يقبل عىل مضض االختالف من منطلق احلفاظ عىل األمن العام؛ إنه املعنى

نفسه الذي اختذه التسامح مع مؤسس الربوتستانتية مارتن لوثر ،والتسامح نفسه الذي أعقب احلروب الدينية،
ومفاده الصرب عىل اآلخر ا ُمل َبدِّ ع وا ُمل َه ْرطق حتى هيتدي إىل الرصاط املستقيم؛ إنه التسامح الذي يفيد النظر إىل
وبعينْ الشفقة؛
اآلخر َبعينْ الرمحة بل َ

 -التسامح بمعنى الالمباالة املعطوفة باالختالف؛

 -التسامح باملعنى الرواقي الذي يتمثَّل يف قبول اآلخر املختلف عىل أساس أنه يتمتع بحقوق رغم أنه ال

يحُ سن استعامهلا؛

 النوع األخري من التسامح هو الذي يعبرِّ عن موقف إجيايب من االختالف ،بل وعن فضول جتاه كل ما هوخمتلف ،وبالتايل الوقوف منه موقف اإلعجاب.
بعد إحصاء أنواع التسامح التي أفرزهتا التجربة التارخيية الغربية ،يرى والزر أن أصعب أنواع التسامح هو ذاك

الذي يتحدى معايري املجتمعات الغربية الليربالية والديمقراطية؛ إنه التسامح جتاه االختالف الراديكايل؛ اختالف

الدِّ ين والثقافة ونمط احلياة .وحتى نفهم فكر والزر السيايس ،من الرضوري أن نستوضح بعض منطلقاته وعىل
رأسها أنه فيلسوف سيايس مجاعوي ،وأنه مع التعدد الثقايف ،وأنه متحفظ إزاء الليربالية والنزعة الفردية السائدة

فيها .وهذا يذلل بعض الصعوبات يف فهم فكره ،خاصة مفهوم التسامح؛ فوالزر يبحث عن مفهوم جديد

تركيبا وتعقيدً ا من املفهوم الليربايل ،خاصة تصور لوك العلامين ،مفهوم يتالءم مع التعدد الثقايف
للتسامح أكثر
ً

الذي تتسم به املجتمعات املعارصة ،خاصة املجتمع األمريكي املعارص .ومن ثم فهو مهتم بالتسامح الذي هيم
االختالف الراديكايل ،االختالف الذي يصدم واملتع ِّلق باملجموعات الثقافية الغريبة يف طقوسها ويف ممارساهتا

حد نجيز االختالف الراديكايل ونتسامح
ويف نظامها الغذائي .إن السؤال اجلذري الذي يطرحه والزر هو :إىل أي ّ
جتاه الغريية املفرطة يف غرابتها؟ ذلك هو التحدي الكبري الذي تواجهه املجتمعات املعارصة ،فاألمر مل يعد يتع َّلق
بالتسامح جتاه نِحلة ما أو مذهب ديني ينتمي إىل املنظومة عينها.
ما مستقبل التسامح يف املجتمعات املعارصة ،خاصة يف املجتمع األمريكي املعارص؟ يتسم هذا املجتمع بكونه
جمتمع هجرة أو جمتمع مهاجرين ،فهل يقبل هذا املجتمع االختالفات الدينية والثقافية التي خترتقه من أقصاه

إىل أقصاه؟ هل يصل به التسامح إىل درجة االعرتاف باالختالفات الثقافية والدينية؟ هل ينجح هذا النظام من

التسامح يف صهر تلك االختالفات؟

يتخذ التسامح يف املجتمع األمريكي شكلني أساسنيّ :إما اإلدماج
والصهر ) )Assimilationوالسعي إىل
َّ

وإما االعرتاف باالختالف ) )Reconnaissanceواملغايرة .يكون الشكل األول من التسامح
التوحيد والتشابهّ ،
موج ًها إىل االعرتاف باملجموعات الثقافية
موج ًها إىل دمج األفراد يف بوتقة واحدة ،ويكون الشكل الثاين َّ
َّ
والدينية .ويف كلتا احلالتني ،نجد أنفسنا أمام تسامح من نوع جديد خارج الداللة الالهوتية من جهة ،وخارج

مهد لوك الطريق ملفهوم التسامح يف عرص الليربالية املتأخرة ويف
الداللة الليربالية الضيقة من جهة أخرى .لقد ّ

عرص الرأساملية املتطورة .لكن مفهوم التسامح إشكايل حيمل قيمة اجتامعية وسياسية هي موضوع نقاش فلسفي

وجدل اجتامعي دائم ،فامذا عن التسامح يف عرص ما بعد احلداثة؟
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التسامح في عصر ما بعد الحداثة

عرف مفهوم التسامح تطورات جديدة يف ضوء التجربة األمريكية الشامليةُ ،
وأعيل من شأنه يف الدستور
األمريكي إىل حد القداسة ،خاصة يف صيغة حرية الضمري وحرية الفكر .وبام أن الواليات املتحدة األمريكية
أرض هجرة ووفادة واستقبال ،إذ تتسع لديانات ومعتقدات مجيع الوافدين إليها الذين ُأذيقوا ألوان
االضطهاد يف أوروبا ،مثل أتباع لوثر األملان وأتباع كالفن اهلولنديني ونِحل صغرى مثل التقوية ))piétisme
مجيعا أقليات دينية معارضة للمسيحية الرسمية
واملسيحيني غري املؤمنني بالتعميد ،واجلامع بينها هو أهنا ً
املتمثّلة يف الكاثوليكية يف هذا العامل اجلديد ،فلم يكن بد من التسامح بني األديان ألن أغلبها وقع ضحية
االضطهاد يف أوروبا ،وإن مل يكن األمر هي ًنا يف البداية ،خاصة أن بعض الواليات اكتسحها الطهرانيون
الربوتستانت ،وهم الفئة األقل تساحمًا.
وأسس دستور ًيا يف ميثاق احلقوق ) )Bill of Rightsسنة  ،1778واعترُ ِ َف به ً
ُر ِّسم مفهوم التسامح ُ
مبدأ أعىل

يف هذا الدستور ،ومن ثم فهو يكتيس قيمة ترشيعية عليا .وتنص بنود الدستور األمريكي عىل منع أي ديانة
رسميا للجمهورية األمريكية سوى الدستور نفسه ،منه تُشتق القوانني والترشيعات،
رسمية وحظرها .وال دين
ً
وبواسطته تُرسم احلدود بني الدِّ ين والدولة .خيتلف هذا الفصل يف الواليات املتحدة األمريكية عن نظريه يف
سلباُ .يفسح التسامح يف املثال اجلمهوري الفرنيس للعلامنية
حمد ًدا إجيا ًبا ويف الثانية َّ
فرنسا يف كونه يف األوىل َّ
حمد ًدا ً
فضاء حمايدً ا متام احلياد ُيم َنع فيه عىل الفرد إبراز رموزه الدينية بينام ال يمنع التسامح يف الدستور األمريكي من
إظهار ما يدين به الفرد يف الفضاء العام نفسه.
نظرا إىل تعدد األعراق
ال يمكن احلديث يف املجتمع األمريكي املعارص عن تسامح بروتستانتي-بروتستانتي ،بل ً
والديانات ،عرف مفهوم التسامح مآالت أخرىُ ،
وأعيد صوغه صياغات جديدة .فالنوع األول من التسامح ساد
يف املراحل األوىل لتأسيس الواليات املتحدة األمريكية ،أي يف فرتة اآلباء املؤسسني ،أما اليوم فاألمر أكثر تعقيدً ا.

قام املجتمع األمريكي يف حلظة تأسيسه عىل التسامح الديني وعىل التعدد السيايس والثقايف ،رغم ما ختلل تارخيه
من جتاذب بني التسامح تارة وعدم التسامح أو الالتسامح تارة أخرى .وال شك يف أن املطالب املتع ِّلقة باجلامعات
كونت معجماً جديدً ا يف التسامح .ومهام يكن من أمر خضوع مفهوم
واهلويات واألقليات يف العقود األخرى قد ّ
التسامح ملستجدات عرصية وحاجات جديدة ،فإنه ينبغي لنا طرح السؤال التايل :ما مآل مفهوم التسامح يف
تطور نظر ًيا عىل يد الفالسفة السياسيني الليرباليني من جهة،
العامل اجلديد ويف أرض اهلجرة واملهاجرين؟ وكيف َّ
وعىل يد معارضيهم من التيار اجلامعوي من جهة أخرى؟

نتعرف بداي ًة إىل نقد مفهوم التسامح يف صيغته الليربالية عند والزر ،من حيث تنصيصه عىل أن املفهوم بحاجة
َّ
إىل إعادة صوغ يف ضوء التعدد الثقايف ،ثم تتبع كيفية استشكاله يف جمتمعات ما بعد احلداثة .غري أننا بحاجة قبل
ذلك إىل طرح السؤال التايل :ما الفرق بني احلداثة وما بعدها؟
لفظ احلداثة هو توصيف للمرحلة التي أعقبت عرص النهضة األوروبية واتّسمت بالسامت التالية :سيادة الفكر
العقالين ،وانقشاع الغشاوة األسطورية عن العامل ،وحتديث الدولة ،وترشيد احلكم ،واحلد من السلطة املطلقة،
التعصب الديني ،وبلورة مفهوم التسامح ،وعلمنة املجال العمومي.
وصعود رأساملية االقتصاد ،والقطيعة مع
ُّ
إن إعادة تعريف احلداثة مثَّل دو ًما مسألة إشكالية ،وال يمكن أن نزعم تقديم أي تعريف شامل أو هنائي.

جاءت ما بعد احلداثة ) )post-modernitéال هلدم احلداثة بل لتفكيك مركزية العقل ،والقطيعة مع الرسديات الكربى
مثل التقدم والعقل والتاريخ .وما بعد احلداثة هي ،بحسب بعض املفكرين ،حداثة مكثَّفة :حداثة مضادة للمركز،
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حداثة مق ِ
ْحمة للتعدد واالختالف ،حداثة بال يقني ،تقحم الشك واالرتياب يف منجزات التقنية ويف فتوحات العلم
ُ
احلديثّ .أما يف املجال الذي يعنينا ،فام بعد احلداثة تقتيض درجة كبرية من التسامح ،وتفرتض قبولاً باالختالف غري
مرشوط .يقول والزر ،يف معرض حديثه عن جمتمعات اهلجرة كاملجتمع األمريكي« :صار البرش خيتربون ما يبدو أنه
واقع بال حدود واضحة وبال هويات يقينية أو متاميزة بوضوح») .(24ويف جمتمعات ما بعد احلداثة ،ال انتامء ملجموعة
تعرضوا لنوع من املزج واالمتزاج مل يعد ممك ًنا معه
أو هلوية ثقافية أو ما شابه ذلك ،ألن األفراد يف هذه املجتمعات َّ
إثبات أي انتامء .وتولدت مع هذا الصهر واملزج واقعة ال سبيل إىل إنكارها يف جمتمعات ما بعد احلداثة :إهنا ظاهرة
التعدد الثقايف ) )multiculturalismeالتي مل يعد االختالف يبدأ فيها من خارج األرسة بل من عقر الدار ،خاصة مع
الزواج املختلط ،وهو ما يتطلب تدبري االختالف بني األبناء واآلباء وبني األزواج واألصهار.

يتبينّ من خالل ما تقدم أن جمتمعات ما بعد احلداثة تقتيض شكلاً ونظا ًما جديدين للتسامح مل يعرفهام تاريخ
البرشية من قبل .إنه التسامح الذي يبدأ من مالحظة االختالف من الداخل ال من اخلارج ،ويف الشخصية ال يف
الغري .مل يعد الغري وحده حمل استغراب ،بل الذات هي أول ما يستدعي االستغراب والغرابة .يقول والزر« :إن
التسامح يبدأ اليوم من عقر الدار ،حيث إن السالم بني األعراق والديانات والثقافات ينبغي َأنْ يحَ ُل بني األزواج
واألصهار واألبناء ،بني شخصياتنا اخلاصة سواء املتصلة أو املنقسمة»(.((2
لكن هذا الشكل اجلديد من التسامح ال خيلو من الشك ،وليس بمعزل عن حمك االختبار .وال توجد ضامنات
بألاّ يستحيل التسامح إىل نوع من التعاطف ،وعدم التسامح إىل نوع من النفور ،علماً أن اًّ
كل من التعاطف والنفور
موقف غري عقالين .بل ال توجد ضامنة حتى يف أن يستحيل التسامح مع االختالف الراديكايل إىل نوع من االرتياب
موحدة وإىل هويات منيعة ،وهو ما يمكن
والشك .بل قد يخُ ْيل التسامح مكانه حلنني ال معقول إىل جمموعات َّ
أن يو ِّلد يف النهاية نزعة أصولية .يقول والزر« :إن األصولية هي التعبري األيديولوجي عن هذا النوع من احلنني،
وت ُْب ِدي (األصولية) َّ
أقل قدر من التسامح جتاه األرثوذكسيات األخرى منها جتاه العلامنية التي تظهر عىل أهنا حاملة
للغموض والفوىض»( .((2إن األصولية يف نظر والزر نتيجة حنني إىل املايض ،وهي بمنزلة ردة فعل أولية ،أو لنقُ ل
ردة فعل آلية جتاه صدمة ما بعد احلداثة؛ ردة فعل قوية ،وأحيانًا عنيفة ،نحوها .ملاذا؟ ألن ما بعد احلداثة تعمل عىل
اجتثاث كل ما يمكن أن َّ
يدل عىل جذور أو أصول .يوضح والزر مرشوع ما بعد احلداثة كام ييل« :إن مرشوع ما بعد
احلداثة يزيح منذ البداية كل فكرة عن هوية مشرتكة أو عن سلوك نمطي :إنه هيدف إىل تأسيس جمتمع تكون فيه
ضامئر املتكلم اجلمع (نحن) و(هم) خالية من كل مرجع محُ ََّدد ،ويشري إىل االكتامل األقىص للحرية الفردية»( .((2يدل
ذلك عىل أن مرشوع ما بعد احلداثة هو مرشوع من أجل خلخلة كل انتامء أو هوية ،حيث تسقط فيه ضامئر املتك ّلم
التي ت َُعينّ «نحن» يف مقابل «هم» ،وحتدد هؤالء يف مقابل أولئك .اجلميع يف املجتمعات ما بعد احلداثة غرباء ،وال
يوجد يف مثل هذه املجتمعات سكان «أصليون» وآخرون «وافدون» .ذلك أنَّ ت ََذ ِّري األفراد قد بلغ احلد الذي مل
تعد هلم جذور ،بل إن كلمتي «جذور» و«أصول» مل يعد هلام معنى .والغربة هي الوضعية األصلية التي جيد الفرد
نفسه عليها يف جمتمعات ما بعد احلداثة .الكل غريب واجلميع غرباء ،وليس يف إمكان أحد ا ّدعاء أصالة أو حمتد أو
ومهجن .والرشط القبيل ملعرفة األنا هو الغري ،كام
أصل .ال وجود ألصيل يف ما بعد احلداثة ،بل كل يشء هجني
َّ
أن الرشط القبيل ملعرفة الغري هو الذات؛ فـ«األنا» ال يتحدد بمعارضة الـ«أنت» وإنام باالنصهار معه واالمتزاج به،
وهو ما يقتيض مراجعة مفهوم التسامح وإعادة صوغه كل مرة وحني.
24
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ُيعارض والزر بقاء مفهوم التسامح سجني أصوله الالهوتية –وهنا اإلشارة إىل آباء الكنيسة -أو حبيس املنظومة
الليربالية -وهنا اإلشارة إىل النظرية الليربالية عند لوك -لكنه ال يرفض مفهوم التسامح نفسه الذي حيتاج إىل إعادة
صوغ يف ضوء جمتمعات ما بعد احلداثة ،ويف ضوء جمتمعات اهلجرة التي آلت فيها اهلويات إىل التفتت والتفكك.

قبل الوقوف عىل الفروق بني مايكل والزر وجون راولز يف ما خيص التصور الذي يطرحه كل منهام ملفهوم التسامح،
رأسا إن راولز ،صاحب الكتاب اإلشكايل نظرية العدالة ،ال خيرج عن التقليد األمريكي الذي يضع
يمكن القول ً
دين واملامرسة الدينية فوق مجيع األولويات ،ويعطي احلق يف إظهار الرموز الدينية ،ويعارض التصور
حرية ال َّت ُّ
الفرنيس للعلامنية حيث يقول باحلرف« :هلذا نرفض ً
أيضا مفهوم الدولة العلامنية املطلقة ،إذ يرتتَّب عن مبادئ
العدالة أن ليس من حق احلكومة وال من واجبها أن تفعل هي أو األغلبية ما تريد يف ما خيص شؤون األخالق
والدِّ ين»( .((2جيد هذا التصور املَرن للعلامنية يف الفكر السيايس الليربايل األمريكي تفسريه يف أن مفهوم الدولة ليس
مركز ًيا بقوة كام هي احلال يف فرنسا ،وجيد تفسريه ً
أيضا يف انحسار دورها ليقترص عىل محاية املواطنني وسيادة القانون.

ما مقام التسامح يف فكر راولز وفلسفته السياسية؟ يمكن اعتبار فكرة التسامح عند راولز امتدا ًدا لنظريهتا عند لوك
الب ْعد الزمني الفاصل بينهام ،الذي يناهز القرنني ،ألن األرضية النظرية املتمثِّلة يف الروح الليربالية مشرتكة
رغم ُ
بينهام .فأهم األفكار متفق عليها :حياد الدولة جتاه الشؤون الدينية واألخالقية؛ انحسار دورها يف احلفاظ عىل
واملحددة يف األمن والنظام العام عىل ألاّ ُيتخذ ذريعة لقمع حرية الدِّ ين والعبادة؛ اعتبار الدولة
املصلحة العامة
َّ
اجتامعا برش ًيا إراد ًيا مكونًا من مواطنني متساوين؛ حرية التدين أو عدمه؛ عدم متييز الدولة بني ديانة وأخرى ،وذلك
ً
كله يف إطار احلرية الليربالية الفردية .ها نحن نالحظ عدم اهتامم راولز بمسألة التعدد الثقايف ومن ثم تركيزه عىل
انصهار الفرد بدل االعرتاف هبوية اجلامعة .ويتلخص مفهوم التسامح يف حرية الضمري ))liberté de conscience
التي ت َُع ُّد حقًا فرد ًيا بام يعزز النزعة الليربالية عند راولز؛ فباسم احلرية الفردية ال باسم االختالف الثقايف للجامعة
يقوم التسامح عند راولز مقام االعرتاف باالختالف عند والزر .ال ثمن للحرية سوى احلرية نفسها ،وال يمكن
التضحية باحلرية سوى ملزيد من احلرية ،ذلك هو الشعار الليربايل الذي ما يفتأ راولز ير ّدده .يقول يف هذا السياق:
«إن احلد من احلرية ال مربر له إلاّ إذا كان رضور ًيا للحرية نفسها ،من أجل احليلولة دون املساس باحلرية بصورة
(((2
املربرات ،دينية أو أخالقية أو غريها.
أخطر»  .وال مكان لعدم التسامح يف الفكر السيايس الليربايل مهام تكن ٍّ
ويشبه تزييف الدِّ ين بتزييف املال ،وبأنه
ويورد راولز مثال توما اإلكويني الذي يربر عدم التسامح جتاه املبدِّ عة،
ِّ
إذا كان ُيلحق الرضر باآلخرين وجب قمعه .وال يفوق األمن الروحي ،أو بعبارة أخرى ال تفوق نجاة األرواح،
يف درجة األمهية األمن العام ،ومن ثم ال يُبرَ َّ ُر استعامل العنف ضد املبدِّ عة حتت ذريعة أهنم هيددون األمن العام.
ويعرتف راولز -رغم اتفاقه مع لوك -بمحدودية التسامح عند هذا األخري ،بدليل عدم تساحمه مع الذين ال دين
مكونات املجتمعات املعارصة التي ،إِنْ
موس ًعا يشمل مجيع ِّ
هلم .وي ّتسم مفهوم التسامح عند راولز بكونه مفهو ًما َّ
حتققت فيها رشوط العدالة ،لن يبقى مربر ألي اضطهاد كيفام كان ،وتزول الرشوط املوضوعية لعدم التسامح .ال
وإما ال يكون.
فإما أن يكون التسامح ّ
مقيدّ ،
إمكان لوجود تسامح مرشوط أو َّ
ُيطرح بصدد مفهوم التسامح سؤال أساس ،هو كاآليت :ما حدود التسامح ،أو ،بعبارة أخرى ،يف أي حال
وضمن أي رشوط يستحيل الوقوف موقف التسامح؟ ويتساءل راولز يف االجتاه نفسه عن املدى الذي يبلغه
مفهوم التسامح؟ وبالتايل كيف يمكن استساغة الوقوف موقف التسامح من البرش الذين ال يبدون أي تسامح
نحو اآلخرين؟ هل تقتيض العدالة التسامح حيال غري املتساحمني؟
28 John Rawls, Théorie de la justice, trad. de l’américain par Catherine Audard (Paris: Ed. du Seuil, 1987), p. 248.
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ينبغي يف البداية -بحسب جون راولز -فحص بعض صيغ السؤال :أوهلا ،هل جيوز أن تتم َّتع نِحلة غري متساحمة
باحلق يف أن نعاملها معاملة متساحمة؟ ثانيها ،ضمن أي رشوط متتلك ال ِّنحل املتساحمة احلق يف عدم التسامح
مع نِحل أخرى؟ يجُ يب راولز عن السؤال األول بقوله« :يبدو أن ال حق إطال ًقا لنِحلة أو ملذهب غري متسامح
يف أن يشكو أو أن يتذمر إذا ُر ِف َضت له حرية متساوية مع ال ِّنحل األخرى( .((3وال حيق ملذهب أن يكون غري
متسامح مهام تكن املربرات أو احلجج ،خاصة تلك التي تقول إن تأويله للحقيقة الدينية هو التأويل األصح.
ومل ِز ًما للمواطنني كافة ،وال يمكننا قبول
يقول راولز« :ال وجود لتأويل للحقيقة الدينية يمكن اعتباره رضور ًيا ُ
سلطة يكون هلا احلق يف احلسم يف أسئلة املذهب الالهويت»( .((3حتى يف حال تسليم الفرد زمام نفسه للسلطة،
يِّ
التخل عن حريته التي ال جمال فيها للمساومة .للبرش حرية ضمري متساوية بالنسبة إىل
فإن ذلك ال جيربه عىل
اجلميع ،وهو أمر مالئم لفكرة وجوب خضوعهم إلله واحد .وتكمن املشكلة ال يف فكرة طاعة اهلل بل يف جعل
هذا املبدأ مبدأ يحُ َت َكم إليه .واحلال ،أنه ال يكفي لكي نجعل منه مبدأ حتكيم ) ،)Principe d’arbitrageوالدليل
بالتدخل يف تأويل
هو أنه ال يرتتَّب عن االعتقاد برضورة اخلضوع هلل وتعاليمه أن تكون للفرد سلطة تسمح له
ّ
اآلخرين لواجباهتم الدينية .وبمعنى آخر ،تتساوى مجيع التأويالت بخصوص اإليامن باهلل وبلوغ احلقيقة .يقول
راولز« :إن هذا املبدأ الديني ال يربر أن نحوز حرية رشعية وسياسية أكرب من حرية اآلخرين»(.((3
عىل الرغم من أن جواب راولز هو بالنفي عن السؤال :هل جيب أن نقف من مذهب ديني ال يؤمن بالتسامح
منع نِحلة يف الدِّ ين ال تؤمن
مليا فيق ّلب السؤال عىل وجه آخر :هل حيق ُ
موق ًفا متساحمًا ،فإنه يعيد التفكري يف املسألة ً
تتذمر من عدم التسامح نحوها؟ باسم احلرية ،ال يمكن منعها من أن تشكو وتتذمر إذا ما تم
بالتسامح من أن َّ
ِ
ِ
التعامل معها بكيفية ال متساحمة .ال يمكن أن متنع ن َحل متساحمة ن َحلاً غري متساحمة من أن تتذمر من كوهنا ضحية
يتصدر أولويات الفكر الليربايل عند راولز .نعلم أن راولز فيلسوف
تبعا ملبدأ احلرية الذي
َّ
عدم التسامح ،وذلك ً
أساسا مطلب اجتامعي غري ليربايل.
معدلة
سيايس ليربايل ،ولكن ليرباليته َّ
ومكيفة مع مطلب العدالة الذي هو ً
َّ

تتحول صيغة السؤال إذن من :هل يستحق مذهب غري متسامح أن نقف منه موقف التسامح؟ إىل الصيغة التالية:
احلد من حرية ال ِّنحل غري املتساحمة سوى يف حالة
هل حيق أن َّ
نحد من حريته بحجة أنه غري متسامح؟ ال حيق ُّ
متفرجني عندما
واحدة ،وهي عندما يكون احلق يف البقاء َّ
مهد ًدا .يقول راولز« :ال تسمح العدالة بأن يقف البرش ِّ
(((3
ُفرض عىل ال ِّنحل غري املتساحمة قيود
يتعرض أساس وجودهم للهدم»  .وبناء عليه نصري أمام سؤال آخر :هل ت َ
َّ
ِّ
خطرا عىل احلريات املتساوية بالنسبة إىل اجلميع؟ ال يرى راولز
ل
تشك
وال
ا
ِّل
ث
مت
ال
كوهنا
حالة
يف
حتى
هتديدً
ً
أي داع إىل تقييد حريات ال ِّنحل واملذاهب غري املتساحمة ما دام أن الدستور يف مأمن من أي هتديد .وال غرابة يف
احلر ،وتكمن قيمة الدستور
هذا اجلواب ما دام القانون األعىل للواليات املتحدة هو الدستور الذي ِّ
يميز املجتمع ّ
يف كونه هو الضامنة العليا للحريات املدنية .لعل مت ُتع مجيع أفراد املجتمع باحلرية ،بمن فيهم أعضاء ال ِّنحل غري
مرد توازن املجتمع واستقراره أمران :احلرية والعدالة ،أما يف
املتساحمة ،أن يدفعهم إىل االقتناع بقيمة احلرية .إن َّ
حالة زحزحة استقراره ،فمن الواجب التصدي لل ِّنحل واملذاهب غري املتساحمة بواسطة تقييد حرياهتا .هذا يتطابق
مع فكرة أساسية يف فكر راولز السيايس :ال سبيل إىل التضحية باحلرية سوى يف سبيل مزيد من احلرية.
يمكن القول ،ختا ًما ،إن االختالف بني مايكل والزر وجون راولز يكمن يف اقتناع األول برضورة تكييف
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التسامح مع أنظمة وأنامط خمصوصة أفرزهتا تارخيية املفهوم ( )Historicité du conceptبينام ال حييد الثاين عن
يستمد طابعه الكوين من احلرية نفسها.
االقتناع بأن مفهوم التسامح
ُّ

خاتمة
لقد مهد جون لوك الطريق ملفهوم التسامح يف عرص الليربالية املتأخرة ،ويف عرص الرأساملية املتطورة .إن مفهوم
التسامح مفهوم إشكايل حامل لقيمة اجتامعية وسياسية موضع نقاش فلسفي وجدل اجتامعي دائم .ومهام قيل
جوا ًبا عن األسئلة :هل حيمل التسامح داللة إجيابية أم سلبية؟ هل هو رشط مثايل حلل الرصاعات أم رضب
من العيش ،أو ما يعبرَّ عنه بالالتينية modus vivendi؟ هل هو ناجم عن موقف فعال أم عن موقف سلبي؟
ِ
لفض النزاع وحل
هل يعبرّ عن عدم توازن ،حيث ترجح كفة
املتسامح عىل املتسا َمح معه ،أم عن حل مؤقت ّ
االختالف يف طرائق العيش والتفكري واالعتقاد؟ فإن هذه األسئلة وغريها ال يمكن اإلجابة عنها بالنفي أو
باإلثبات واجلزم ،وإنام من خالل معرفة يف ظل أي رشوط ،ووفْق أي ظروف يندرج مفهوم التسامح.

تطور مفهوم التسامح من الدائرة الدينية ،حيث ُعني يف البداية بالدفاع عن حرية املعت َقد ،إىل الدائرة السياسية
القاضية بفصل املؤسسات السياسية عن املؤسسات الدينية ،بني احلياة اخلاصة واحلياة العامة .وختا ًما وجدنا
كرت معها فكرة الليربالية ،فهام
كرت فكرة التسامح اب ُت ْ
أن املفهوم متواز مع نشأة فكرة الليربالية .وبقدر ما اب ُت ْ
ً
أساسيا متداخل مع
فكرتان مبتكرتان حديثًا ،أي مبتكرتان مع بزوغ فجر احلداثة« :إن التسامح بوصفه مبدأ
ً
الليربالية ،ومن الناحية النظرية يوفر التسامح اسرتاتيجيا من أجل جعل حرية كل واحد يف املعتقدات والقيم
وطرق العيش متطابقة مع حرية اجلميع ،وتقليص إكراه الدولة»(.((3

لقد صار التسامح حديثًا عنوانًا حلرية الضمري والفكر ،وهلذا حتولت فكرة التسامح إىل حق كوين يف حرية التفكري
وحرية االجتامع ،ومن ثم إىل ع ْل َم َنة الدولة احلديثة التي وجب أن تقف موقف احلياد وعدم التمييز بني املواطنني
عىل أساس املع َتقد .ولكن يبقى السؤال التايل معلقًا :ما حدود التسامح يف األزمنة املعارصة؟

هم التسامح عىل نحوين ،أوهلام من جهة كونه يفيد معنى احلياد ،واملقصود به حياد الدولة الليربالية التي
لقد ُف َ
جمتمعا
تنطلق من ادعاء الكونية ،ومن حياد املجتمع الليربايل بوصفه
وقادرا عىل إدماج كل واحد
مفتوحا
ً
ً
ً
وصهره يف بوتقته .لكن تلك املجتمعات وجدت نفسها ،مع صعود األقليات وازدياد األجانب ،غري قادرة
املهمشني واملقصيني ،ناهيك عن األجانب واملهاجرين« :وكنتيجة ُي َعاين
عىل استيعاب األعداد الكبرية من َّ
(((3
يدعي اإلدماج يف الوقت الذي يامرس اإلقصاء .وثانيهام،
النموذج احليادي من مفارقة خاصة»  ،إذ إنه ّ
املهمشني
أن التسامح ُيفهم يف املقابل عىل نحو يفيد معنى التعدد ال معنى احلياد ،تعدد األقليات ،تعدد َّ
َّ
واملعذبني يف األرض واجلامعات اهلوياتية ،وهو ما يتطلب أكثر من التسامح :االعرتاف .وبقدر
واملقموعني
ما ُيبدي التصور الليربايل احليادي الرغبة يف إدماج كل شخص ،برصف النظر عن العرق واألصل والثقافة
واللغة والدين ،يظهر نوعان من املقاومة :مقاومة من املجتمعات الليربالية نفسها التي تبدو عاجزة عن القوة
تدعيها ،ومقاومة من َلدُ ن هذه الفئات نفسها التي ال تقبل هذا الفضاء ا ُملحايد نفسه ،وحتتج
اإلدماجية التي ّ
عليه بخصوصيات ّ
متنطعة ومتمردة.
34 Anna Elisabetta Galeotti, Toleration as Recognition (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press,
2002), p. 23.
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