
  حولل مفهھومم االتسامح
مهھديي خلجي تقديیم  

 
أأنن أأووّضح بعض االنقاطط االتي تفيیدكم ساعة االقاددمة االفي نصف  سأحاووللهھھھذاا االبرنامج.  االمشاهھھھديین أأررّحب بكم في حضرااتت

كما يیقولهھا االفرنسيیّونن.   "toleránceوواالمتعلّقة بالتسامح أأوو "  
 

ل إإلى ٬، إإذذ إإنّنا لم نتوصة ترجمة هھھھذاا االمصطلحن. وويیبدوو ذذلك جليیًا في كيیفيیًداا بالنسبة لنا نحن ااإليیراانيیيیمح مفهھوًما جديیاالتسايیعتبر 
كلمة "تساهھھھل" في باددئئ ااألمر ابب االعربب االكتّ ااستخدمم ٬، االعشريین. في االقرنن ةاالفاررسيی باللغة مقابل نهھائي حوللتواافق في ااآلررااء 
ت كلمة "تساهھھھل" نوًعا ما لقد أأصبح. باللغة االعربيیةأأكثر ااستخدااًما غالبًا  "تسامح"باتت كلمة فقد ا االيیومم فهھومم٬، أأملشرحح هھھھذاا االم

يیختلف االمترجمونن حولل ترجمة هھھھذاا فباللغة االفاررسيیة٬، أأّما مفهھومم االتسامح. عاددتت تفّسر ووما عفا عليیهھا االزمن؛ مهھملة في االلغة وو
روونن ااستخداامم " بيینما يیفّضل ااآلخرروواادداارریی ااآلخروونن كلمة "مم خدستيی" هھم كلمة "مدااررااجرييبعض ممستخديین يیحفي : االمصطلح

تعكس ااالختالفاتت  بل هھھھي. ووحسبلغويي مسألة ذذووقق مجّردد ااالختالفاتت ليیست هھھھذهه  تجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنناالكلمة باللغة االعربيیة. 
ووكيیف تطوررتت هھھھذهه االكلمة االمختلفة فهھم االتسامح أأشرحح ططرقق أأنن في االدقائق االقليیلة االقاددمة حاوولل سأاالمفهھومم.  مقارربة هھھھذاافي كيیفيیة 

   ّر االسنيین.لى مررووبا عوواالمفهھومم في أأوو
 

االثوررةة  خاللل. في ةةجديید مفاهھھھيیمتعتبر حقوقق ااإلنسانن حتى االتسامح مساحة فريیدةة من نوعهھا في إإيیراانن٬، حيیث  سألةمتحتل 
بيین االمطالب االسيیاسيیة من حقوقق ااإلنسانن لم تكن إإذذ . ةهھھھامشيی مساحة ٬،ووجدتت ٬، حيینحقوقق ااإلنساننة بمطالبت االااحتلااإليیراانيیة٬، 

علم أأحد االباحثيین في أأجرىى في هھھھذاا االسيیاقق٬، . سابقةاالسيیاسي في االعقودد اال ااألددبب فيهھھھامة بمكانة  لم تحظَ حتىةة٬، وواالرئيیسيیة للثورر
وومن بيین ااستنتاجاتهھ٬، ااستنتاجج ووززعت في ززمن االثوررةة.  وواالتيمكتوبة االبيیاناتت االوو لشعاررااتت ووااإلعالناتتة لعلميیمرااجعة  ااالجتماعع

حقوقق  وونن أأننتصورركانواا يی االمصانع ووااألماكن االصناعيیة ااألخرىى عددد كبيیر منفي  اللاالعم ووجد أأننلقد : يیهھمنا بشكل خاصص هھھھنا
تصورر ووهھھھذاا ٬، زيیاددةة االدخلاالمطالبة ب عنيتحقوقق ااإلنسانن ة بطلبمكانواا يیعتقدوونن أأنن االفااألجورر ووقواانيین االعمل.  في إإططاررااإلنسانن 

مؤسساتت على تتناوولل حقوقق ااإلنسانن٬، أأوو مقاالتت االصعب االعثورر على كتب ووهھ كانن من نظًراا إإلى أأنططبيیعي في ذذلك االوقت 
.على نطاقق ووااسعمجالل تؤثّر فيیهھ هھھھذاا االعاملة في منظماتت وو  

 
. االطويیل وواالقصيیر على االمدىى٬، نتائج جّمةووقد كانن لهھا  ٬،أأخرىىأيي ثوررةة ك في تارريیخ االبالدد اا عظيیمً االثوررةة ااإليیراانيیة حدثً تعتبر 
واا كمحاخريین٬، ووآآ كسبواا موااالةةمنهھم٬، وو ااددً عد وااسجنف٬، يیر االنظامم االقديیم ووموظظفيیهھواارر تدمرر االثعع االثوررةة٬، قرّ ااندال االذيي تالااليیومم  فمنذ
في ظظل  رعايیةمن اال نوععٍ بتمتعونن كانواا يیأأوو أأوولئك االذيین  قتصر على مسؤوولي االنظامم االسابقوولم يیف٬، االعن لم يیتوقف هھھھذااوو .االمزيید

يیّن سلطة ااكتسب ررجالل االديین االثورريیوو. بنفسهھا ثورريیةاالجماعاتت االمختلف  اتدرريیجيیً ة فحسب بل أأووقعت في شرااكهھا االدوولة االبهھلويی
 حتىااستمر  االوضعهھھھذاا وومن االممكن االقولل أأنن على االقضاء على االفصائل االسيیاسيیة االمتناحرةة.  اا فشيیئً شيیئً عليیا ووأأصبحواا قاددرريین 

ديین.ررجالل اال ةةتحت سيیطرااألمورر  أأصبحت كلصيیف ذذلك االعامم ووبحلولل ميیالدديي).  1981( 1360 من االعامم شهھر خردداادد  
ألحيیانن اا لبغأأفي  مطالباتهھاكانت  ٬،خاللل هھھھذهه االفترةةفي ااشتبكت فيیما بيینهھا ٬، في حيین لسيیاسيیةي أأنن االفصائل ااهھھھ ااألهھھھم وواالنقطة

سوااء فيیما  اكفاحهھناشطة السيیاسيیة أأوو االجماعاتت االدتت ما ووحاا ناددررً ة االتي تطالب بهھا بمفرددهھھھا. ووتتمحورر حولل مصالحهھا االخاص
لوصولل إإلى من ذذلك٬، تنافست االمجموعاتت االيیسارريیة ل االدكتاتورريیة. بدالً  ووموااجهھةاالديیمقرااططيیة اء إلررسبيینهھا أأوو مع االحكومة٬، 

نفي ووااستبعادد  ت إإلىشرعتحقيیق غايیاتهھا  في في االحاالتت االتي نجحت أأيي منهھا. ووبالتالي هھا االفصائل ااألخرىىتعطة ووتباالسل
.على حد سوااء االضحايیا وواالمضطهھديینلدىى  شكل تاممب تسامحوواال االتعددديیةوو حقوقق ااإلنسانن خطاببظهھر غيیابب يی هھھھذاا. ااآلخريین  

 
مصيیر حقوقق ااإلنسانن إإلى بالنسبة  امهھمً اا عقدً ميیالدديي) اال االماضي االقرننيیراانن (ثمانيینيیاتت إإعشر في  الثنن االثرشّكلت سيیتيینيیاتت االق

اا على ررددً وووقق ااإلنسانن. ا أأهھھھميیة قضايیا االتسامح ووحقدرركك تدرريیجيیً تددااخل ووخاررجج االبالدد  في لجماعاتت االسيیاسيیةإإذذ بدأأتت اافي إإيیراانن٬، 
. حقوقق ااإلنسانن بدأأ االحديیث عناالسيیاسي في ذذلك االوقت٬،  نفتاححووااالاالتي حدثت بعد االثوررةة٬، دااميیة االاالسيیاسيیة  االصرااعاتتسلسلة 

 ددااخلت هھھھذهه ااألحادديیث محدووددةة ووظظلّ االعريیض كلماتهھم إإلى جمهھورر لم تصل في االبالدد٬،  واا موضع ترحيیبنولم يیكوولكن االمنشقونن 
.خاررجج االبالدد االمهھاجريینإإلى ووسائل ااإلعالمم٬، أأوو  االوصولل  إإلىمكانيیة إإددوونن ااالستفاددةة من من  ددوواائر صغيیرةة  

 
٬، متحت تصرفهھكانن مجلس االشوررىى ف ٬،وننااإلسالميیونن االيیسارريی سيیطراالخميیني٬،  آآيیة هللاووتحت حكم  في االعقد ااألوولل من االثوررةة٬، 

 1989( 1368في االعامم وولخميیني. من ااا شخصيیً  مقّربيین ووكانواابيین االكتل االسيیاسيیة ااألخرىى٬، بنفوذذ كبيیر  وننتمتعووكانواا يی
على وو. هھمكانهھ٬، تم عزلل االتيیارر االيیسارريي ووتهھميیشاالمرشد ااألعلى للثوررةة ااإلسالميیة خامنئي االخميیني ووأأخذ  يعندما توفميیالدديي)٬، 

على االرغم  ساررييتيیارر االيیاالحافظ ٬، في ووسائل ااإلعالمم وواالمؤسساتت االتي عانت من االنقص لجمهھورريیة ااإلسالميیةاامعاررضة عكس 



في نوعع من ة وواالمؤسساتت٬، وواالمنظماتت ااألخرىى. قبضتهھ على عددد كبيیر من أأجهھزةة االصحاف على إإحكامم االسلطة إإبعاددهه عنمن 
حقوقق ااإلنسانن مفاهھھھيیم االتيیارر ااإلسالمي االيیسارريي هھھھو من أأددخل  إإنن٬، وونتيیجة االخرووجج من االسلطة٬، يیمكن االقولل مرااجعة االماضي

.على نطاقق ووااسع في االمجتمع ااإليیراانياالحاليیة وواالتسامح وواالتعددديیة   
  

جيیل  لجأااألخرىى٬،  الضطهھادد االفصائل االسيیاسيیة ااالتي ددفعتهھالسلطة بفترةة ططويیلة وولتتمتع  االتي كانتعلى عكس ااألجيیالل االسابقة وو
االتي رريیخيیة االتسامح في هھھھذهه االلحظة االتاحقوقق ااإلنسانن٬، وواالتعددديیة٬، وو مصطلحاتت أأخيیًراا إإلىضحايیا االجمهھورريیة ااإلسالميیة آآخر من 

فاهھھھيیم ووهھھھي م االوحيیدةة للبقاء على قيید االحيیاةة. مووسيیلتهھ هھھھوتطويیر هھھھذهه االمفاهھھھيیم في االمجتمع  يیعتبروونن أأننبدأأوواا فقلبت االمقايیيیس. 
اا لهھذاا االسبب تحديیدً ووااليیسارريیة أأوو ااإلسالميیة.  اتتااإليیديیولوجيیمن ال يیمكن االعثورر عليیهھا في أأيي ووترااثث االيیسارر ووااإلسالمم٬،  نغريیبة ع

.هھاووإإعاددةة تقيیيیمبإجمالهھا ااإلسالميیة  تهھمعقيیدمرااجعة  هھ من االضروورريينن أأنويیووجد االيیسارر  
 

"كيیانن"  مجلة٬، االتسامح وواالتعّددديیة ووحقوقق ااإلنسانن مفاهھھھيیم في نشر باررزًزاا ااددووررً تت االتي أأددبيین أأجهھزةة االيیسارريیيین ااإلعالميیة نذكر من 
االفكريي االديیني  االناططق بلسانن٬، وواالتي كانت ةشهھريیلكيیهھانن فرهھھھانجي اا ةمجلمن  االحقً ووة "كهھيیانن" صحيیفاالتي أأخذتت موظظفيیهھا من 

هھھھذهه سرعانن ما ددخلت وولذلك جامعي٬، االبب الطوواال االمجتمع ااإليیرااني٬، ووال سيیما االشباببعلى اانتباهه االمجلة ااستحوذذتت . ثقّفاالم
 اانتخبالدديي)٬، ميی 1997( 1376 االعامم فيوواالخطابب االسيیاسي ووااالجتماعي في االمجتمع ااإليیرااني. ووبعد سنوااتت قليیلة٬، في االمفاهھھھيیم 

وونجح االمجتمع االمدني وواالتعددديیة وواالتسامح إإلى االمفرددااتت االعامة٬،  ا إإلى إإددخالل مفاهھھھيیمسعى أأيیضً ة ووررئيیًسا للجمهھورريیمحمد خاتمي 
بذلك إإلى حّد كبيیر.  

 
د يیؤدّديي عدمم ووقمختلفة.  أأشيیاءً بكلمة ووااحدةة مختلف االناسس ووقد يیقصد ا. لكلماتت دداائمً فقد تخذلك اامشكلة ووااحدةة:  وومع ذذلك بقيیت هھھھناكك

ا إإلى ووجهھاتت كنّ بشكل صحيیح بشكل خاصص٬، قق ااإلنسانن٬، وواالتسامح مثل االحريیة وواالعداالة ووحقو٬، لكلماتت االرئيیسيیةمن اافهھم عددد 
.حباططباال ناتصيیب٬، فإنهھا قد امعيینً  اق هھھھدفً تحقّ ا أأنن نا قد نتوقع منهھعلى االرغم من أأنّ  أأنهّھ يیعني ما. االتوجهھ نحوهھھھال عدمم فضّ ن  

 
تقاليیدهھھھم.  فيهھھھذهه االمفاهھھھيیم االجديیدةة ما يیعاددلل إإيیجادد هھم سعواا إإلى توططيین االمصطلحاتت ااألووررووبيیة٬، أأيي أأننن وديینيیاال فكرووننلمحاوولل اا

سلوبب آآخر بأ أأوو يیحاوولوننا نملك مفهھوًما مماثالً في االماضي. إإلى هھھھذاا االمفهھومم هھھھو ليیس أأووررووبيیًا بالضرووررةة وولكنّنا كن أأنظروواا ٬،مثًال 
على سبيیل االمثالل٬، لنفترضض أأنن االسيید عبد االكريیم ف. هھھھاهھھھذهه االمفاهھھھيیم أأوو ترشيید تبريیرة ليیكيیّ االكالس ةددرر االفكريیالمصااإلررتكازز إإلى اا

فقد سعى من خاللل االمقاالتت االعديیدةة االتي كتبهھا  سرووشش يیحاوولل تبريیر االتعددديیة االثقافيیة أأوو االديینيیة على أأسس االتقليید االصوفي.
 دمحم جاللل االديینووبشكل خاصص مفاهھھھيیم ٬، االصوفيیّة هھھھيیممم ااألفكارر وواالمفاستخدأأنن يی ٬،"مستقيیمةاالمساررااتت االووباألخص مقالل "

بالتالي أأجنبي٬، ووهھھھذاا االمفهھومم غريیب وو أننب االمجتمع ااإليیرااني االتقليیديييیشعر  لكي الووذذلك االتسامح . بهھدفف شرعنة قضيیة  ٬،االروومي
مثل هھھھذاا  ر هھھھي أأننحقيیقة ااألموو. يیّاتهھسلوكااليیوميیة وو تهھفي حيیايیصبح قاددرًراا على االتوفيیق معهھ ووااستيیعابهھ بشكل أأفضل ووددمجهھ 

قوااعد هھھھذاا االمفهھومم بشكل يیتّم ااإلعتراافف بإإذذاا لم  وولكناالناسس.  إإلى مفرددااتتمفهھومم جديید ددخالل إإاا في جدً  اكونن ناجحً يیاالمشرووعع قد 
  ووتوثيیقهھا ووتحديیدهھھھا قد تبوء كّل تلك االمساعي بالفشل. صحيیح٬، 

 
يیعتبر  العنف وواالدمارر.االمليء ب االساددسس عشراالصرااعع االطائفي وواالديیني في االقرنن  مناالتسامح ظظهھر مفهھومم في االسيیاقق ااألووررووبي٬، 

 ههبرررعلى ااعتماددهه وويی عشجّ هھھھذاا االمفهھومم وويی ددحدّ أأنن يی حاوولل٬، ووقد أأهھھھم ددعاةة االتسامح أأحدنجليیزيي جونن لوكك٬، ااإلمفكر االفيیلسوفف وواال
عنا االمختلفة ووااألفكارر ااآلررااء على ا منفتحيین كنا إإذذاا . ااألوولل هھھھو أأنناافي ذذلك االوقت ظظهھر مبررراانن هھھھامانن جدً االمجتمع ااألووررووبي.  في

االصبر أأيي ضبط االنفس وولوكك.  يیبرززههاالفضيیلة ااألخالقيیة. في االوااقع٬، هھھھذاا هھھھو االجانب ااألخالقي من االتسامح االذيي  قنانكونن قد حق
هھ ااإلساءةة من ددوونن أأنن ل ما تجاهھھھي يیمكنني أأنن أأررددّ  ضرررٍ ب بتسبأأوو ٬، فمثالً إإذذاا أأهھھھانني شخص ما. ئهھمووآآرراا ااآلخريین أأفكارر تحملوو

كلماتت  ووّجهھ لي شخص ماإإذذاا ااألمر سيیّانن االفضيیلة ااألخالقيیة؛ ومم من أأحد. وولكنّني إإذذاا تحّملت ااإلهھھھانة أأكونن قد حقّقت لاالأأتحّمل 
أأترفّع عن االخطا بحقهّھ. ووهھھھذاا ما يیميیّز ااألشخاصص بعضهھم عن بعض. ٬، ووأأخطأ بحقيبالصمت٬، أأوو  ررددددتتووقاسيیة   

 
يیمكن لعائلة االقتيیل ووفقًا للشريیعة  شخص آآخر٬، ماشخص  قتل ذذااإإهھ إإنمثالل٬، حالة ااإلسالمم: يیقولونن على سبيیل اال٬، لنفترضض
فضيیلة. حققواا وومبدأأ أأخالقي ب كونونن قد عملواايی٬، منهھ من ااالنتقامم عن االقاتل بدالً  ااعفو إإذذاا ٬،. وولكناالقاتل بالمثلمعاقبة  ااإلسالميیة

هھھھذاا االجزء ااألخالقي االتركيیز غالبًا على لوكك٬، كانن  االعصر االذيي عاشش فيیهھ . فيعظمة ك هھھھي ميیزةةحقّ االتخلي عن االقدررةة على إإنن 
  . للتسامحااألهھھھم 

 
على  رددكااللجوء إإلى االعنف٬، ااعتقدوواا أأنن لوكك  عصرفي . فواائدهه االعمليیةا آآخر ووهھھھو برااغماتيیً جانبًا لتسامح ل أأننفيیهھ  مما ال شك

االتعايیش بيین وو االتعامل االحضارريي فيي االوااقع أأنن يیضر بشكل كبيیر من شأنهھ ف٬، االجماعاتت االمنشقةااآلررااء االمختلفة٬، وواالقضاء على 



عليیهھ اا للسالمم وواالهھدووء. نتيیجة لذلك٬، إإذذاا كانن شخص يیرغب في االسالمم٬، االعنف حافزً قد يیكونن االتخفيیف من االناسس. بعباررةة أأخرىى٬، 
تهھم االمختلفة. ووأأنماطط حيیا ااآلخريین آآررااءل أأنن يیتحم  

 
في االعالميین  وولكن لألسف لم نحرزز .بعد ذذلكبسرعة االمفهھومم رر تطوّ قد وو؛ ةة أأووليیةليیست سوىى فكر فكرةة عن االتسامحاالهھھھذهه إإنن 

ووال يیصعب أأنا شيیعي٬،  مثل االقولل. المتكلمباالمشتركك لهھ عالقة  فهھمالفاالمرحلة ااألوولى. تلك  يیذكر منذ تقدمم أأييّ يیرااني االعربي ووااإل
االذيین يیختلفونن في آآرراائهھم عني. ل ااآلخريین نني أأنن أأتقبلديّي آآرراائي االخاصة وولكن يیمك: مثالً  االسنة. أأووعلّي االتعايیش مع هھھھؤالء 

عبد االملقّب "بجاهھھھز االعصر"٬، ٬، االعشريینااللبنانيیيین ااألكثر شهھرةة في االقرنن  فكريیناالم قالل أأحدفي االوااقع  االكالمم. سأتيیح لهھم فرصة
هھھھذاا في  أأضافف أأنن. ووااألناةةل ووصبر وواالتحمّ مفاهھھھيیم االهھا برربطووعن كلمة "االعلمانيیة" أأنهّھا "حلمانيیة"  االعلي االمعرووفف بأددبهھ هللا

٬، ووقبولل االتعددديیة في ووجهھاتت االنظر وواالعيیش هھمآلخريین ووخيیاررااتأأيي االصبر وواالتحّمل ووتقبّل اا من أأهھھھم مالمح االعلمانيیة: هھھھواالوااقع 
ق ال مفهھومنا للحووبأنّن  –٬، أأوو تغيیر في مفهھومم االحق أأوو ااختالففرقق٬، بأنهّھ ال ووجودد أليي فنا نعترفف أأنّ  هھھھذاا في االوااقع يیعنيوومعهھم. 
ذذاالك االذيي كنّا نعتقد بهھ قديیًما.االل يیز  

 
نا نعطي أأنفسنا حقًا ال  أأن"٬، فهھذاا يیعني أأووًال ااآلخرسامح أأ". بعباررةة أأخرىى٬، عندما نقولل بتجردد الوااقعنفكر ب ناأأن اووهھھھذاا يیعني أأيیضً 

االشيیعيیة٬،  غالبيیةمن اال ااجزءً  كنتإإذذاا  ٬،ااإلذذنن بالكالمم. على سبيیل االمثاللفقط عطيیهھ ننحن نعطيیهھ بالمثل لآلخر٬، بل نتحملهھ ببساططة. ف
ال يیعني أأنني  وولكن هھھھذاا. أأتحملهھم. بمتابعة حيیاتهھم في هھھھذاا االبلدلبهھائيیيین ل االشيیعيیة٬، ااسمح لغالبيیةاامن  ووبصفتيالكالمم. بة لسنّ لسمح أأ

وونحن نعلم نحن نفترضض بأننا على حق. ااآلخريین٬،  يین معتسامحإإننا م عندما نقولل ا٬،. ثانيیً وقق االتي أأتمتّع بهھانفس االحق أأعطيیهھم
 أأنن االديین االبهھائيوو٬، باططلأأنن االمذهھھھب االسني  ااالوااضح تمامً بالتالي يیصبح من وو٬، االمذهھھھب االشيیعينقصد في هھھھذهه االحالة٬، ٬، ووحقيیقةاال

.ضيیلة االتسامحبفنكتفي  ذلكلقتلهھم ببساططة٬، ووفكرةة ووبما أأننا نريید تجنب االعنف٬، ننفر من  .باططلة أأيیًضا أأنن عقائد ااآلخريینوو٬، باططل  
 

ا في أأووررووبا مختلفة تمامً  معاننٍ  ٬، على ااألقل في خاللل االقرنيین االماضيیيین٬، للتعبيیر عني أأنن مفهھومم االتسامح٬، قد ااستخدممهھھھ وواالحقيیقة
 أأوو أأنن يیكونن٬، هھتحملّ  لفرددل سوىى يیمكنئ ال عب٬، أأيي كمجردد سمة أأخالقيیة شخصيیة االتسامح ليیسفبداايیة يیجب االتذكيیر بأنن وواالشرقق. 

عن ذذلك. حتًما االمسؤووليیة االكاملة قليیل من ااألفراادد وال االتسامح في االمجتمع سيیتحّمل عددد كما لو أأننا نقولل بأنهھ لعنهھ.  مسؤووالً 
!ووهھھھذاا ااألمر خاططئ كليیًا  

 
 علىيیجب يیعني أأنهّھ ماذذاا يیعني هھھھذاا؟  عن كتف ااألفراادد ووضعهھ أأخيیًراا على عاتق االمؤسساتت.االتسامح لذاا يیجب إإززاالة عبء 

لجميیع االموااططنيین٬، بغض االنظر عن  ثمّ ٬، أأووًال  متساوويیة للجميیع: لجميیع االبشرتعترفف بحقوقق أأنن االمؤسساتت االقانونيیة وواالسيیاسيیة 
.حمايیة هھھھذهه االحقوققووااإلثنيیة إإلخ. بالتالي يیتوّجب عليیهھا االعرقق وواالجنس   

 
ال وو. أأوو ااألجناسس أأوو ااألعرااقق أأوو ااإلثنيیاتت االمختلفة ررااءةة عندما يیتعلّق ااألمر باآلمحايید أأنن تبقىيیجب على االحكومة ٬، بعباررةة أأخرىى

. هه االمجموعة تشكل االغالبيیةهھھھذ ت٬، حتى لو كانعلى حسابب أأخرىىعلى تعزيیز مصلحة أأيي مجموعة  ستطيیع االحكومة أأنن تعملت
ووال تسمح  شخاصصعن حقوقق ااأل هھا بشكل كافٍف لتداافعاالمؤسساتت االسيیاسيیة وواالمدنيیة في االبالدد ووتمكيینيیجب تقويیة بالمثل٬، 
بانتهھاكهھا.  

 
تحمل مجردد " يیتخطّىالتسامح . فووأأنن تعمل على محارربتهھ٬، أأال تتقبّل عدمم االتسامحوواالمدنيیة  لمنظماتت االحقوقيیةلنتيیجة لذلك٬، ال بد 

لتحقيیق هھھھذهه قوةة وو بفعاليیة أأنن تعمل يیجب على االمؤسساتت لذاااالالمباالةة٬، ووااالستخفافف٬، ووااإلهھھھمالل.  عنا تمامً فهھو يیختلف " ااآلخر
ما في ااألمر. هھھھذاا كلمن أأجل االحفاظظ على حقوقق ااألفراادد وومنع اانتهھاكهھا. االغايیة   

 
.االقانونيوو لسيیاسيمفهھومم االحق٬، في االنظامم اابا اا جوهھھھريیً االتسامح تغيیيیرً يیتطلّب ا لذلك٬، ووفقً   

 
كنت تعيیش في فإذذاا . حريیة االرأأيي وواالتعبيیروو يیةاالفكرالحريیاتت االفردديیة ووااالجتماعيیة٬، وواالديینيیة٬، ووبيیتطلب االتسامح ااالعتراافف ٬، اثانيیً 

هھذهه بكن لديیك حكومة تعترفف تلم ووإإذذاا  ٬،دد أأوو االحريیاتت ااالجتماعيیةاافرأأوو حريیاتت ااألتعبيیر٬، االفكر أأوو اال ةحريیفيیهھا بظظرووفف ال تتمتع 
.يیكونن هھھھناكك تسامح ٬، لنحمايیتهھمتحرصص عليیهھا ووعلى مدنيیة مؤسساتت قانونيیة ووووال تت٬، االحريیا  

 
 

بأنّن االديین االشيیعي هھھھو هھا ددوولة عقائديیة تعترفف ألنسالميیة االجمهھورريیة ااإل إإططارر مثل لذلك٬، ال يیمكن أأنن يیكونن هھھھناكك من تسامح في
ال يیمكن أأنن يیكونن هھھھناكك  ٬،عددًداا كبيیًراا من ااألحكامم االمسبقة على هھھھذاا ااألساسستبيیح وواالديین االرسمي٬، ووتقومم على االشريیعة ااإلسالميیة٬، 

مبدأأ أأخالقي فردديي٬، إإذذ ال يیمكن تحقيیقهھ سوىى من خاللل قبولل االمؤسساتت االمختلفة٬، على االتسامح  ااقتصاررووال يیمكن  أأيي تسامح.



ة حريیاالقانوني٬، وواالنظامم االتعليیمي٬، وواالنظامم االسيیاسي في هھھھذاا االمجتمع بالمساووااةة في االحقوقق بيین ااألشخاصص وواالموااططنيین ووب كالنظامم
.وواالسلوكك االتصرفف  

 
ة وونتاجج فكرةة جديیدةة عن االحقيیقة. ووتختلف هھھھذهه عالميی االتسامح هھھھو نتاجج نظرةة مهھمة جًداا٬،أأخيیرةة أأوودّد أأنن أأططرحح فكرةة في االنهھايیة 

االمحّق تماًما عن مفهھومم االتسامح. فمفهھومم االتسامح يیتمحورر حولل  رأأييب متعنّني أأنا كإنسانن قاددرر على االتعلى أأ االفكرةة االمرتكزةة
"االذااتت" االمنفتحة على "ااآلخر." وويیتوّجب علّي االقبولل بأنن عقلي غيیر قاددرر على االتفكيیر من ددوونن أأيي  ٬،من "ااآلخر" "االذااتت" بدالً 

فإذذاا غابب االطرفف ااآلخر ال يیمكنني أأنن أأتعلّم أأيي لغة٬، وومن ددوونن  ٬،د على هھھھذاا ااآلخرعقل ااآلخر. ووبأنن جميیع أأشكالل االمعرفة تعتم
 ووجودد ااآلخر ضروورريي لتتحدثث٬، فإنن كما أأننتماًما ووجوددهه ال يیمكننا االتحدثث ووحتى قولل أأيّي شيء بالمطلق. وومن هھھھذاا االمنطلق٬، 

ااآلخر االذيي يیفكر بطريیقة أأخرىى٬، وويیرىى للتفكيیر. ووفي هھھھذاا ااإلططارر ال أأقصد باآلخر أأيي شخص آآخر بل أأقصد  هھھھامم جًدااووجوددهه 
.االعالم بطريیقة أأخرىى٬، وويینظر إإلى االوااقع بطريیقة أأخرىى  

 
أأنن أأفّكر علّي أأنن أأنفتح على ااآلخر. ليیس بهھدفف االعيیش بسالمم ووهھھھدووء٬، وولكنّني كإنسانن يیميیّزهه االتفكيیر عن غيیرهه من  تتلذلك إإذذاا أأرردد

أأنن أأعترفف لآلخر بنفس االحقوقق االتي أأعترفف بهھا لنفسي. ووعلّي أأنن  االكائناتت٬، أأحتاجج إإلى ووجودد ااآلخر. ووبسبب هھھھذهه االحاجة٬، عليّ 
أأعطي ااآلخر نفس االحريیّاتت االتي أأمنحهھا لنفسي.   

 
ثّمة من يیفكر بطريیقة خاططئة٬، "االتسامح يیعني تحّمل ااآلخر. وويیجب أأّال يیكونن هھھھذاا االتسامح مبنيیًّا على االتفكيیر االتالي: بالتالي لم يیعد 

فهھذاا االتفكيیر خاططئ كليیًا! فالتسامح ال يیعني أأنن أأعطي ااآلخر نفس  ".ديیريید٬، سأددعهھ يیعيیش كما يیريی وولكنهھا ليیست مشكلة. فليیفكر كما
. بل يیعني أأيیًضا أأنّني أأددرركك حاجتي لآلخر٬، ووألنني أأعتمد على هھھھذاا فحسب االحقوقق ووااالمتيیاززااتت االثقافيیة وواالسيیاسيیة االتي أأتمتّع بهھا

جاهھھھهھ أأوو تحيیيیدهه أأوو حتى االحد من قدررااتهھ. فال ووجودد "للذااتت" من ددوونن ااآلخر ال يیمكنني حتى تصورر االقيیامم بأيي أأعمالل عنيیفة ت
.""ااآلخر  

 
آآمل أأنّني تمّكنت من خاللل االنقاطط االتي أأثرتهھا من توضيیح هھھھذهه االقضايیا وولو إإلى حّد ما. ووشكًراا لحسن إإصغائكم إإلى هھھھذاا االعرضض 

.االقصيیر  


