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ما التسامح؟

ا
ً

ا كثيف التسامح بوصفه مفهوًما معياريًّ

حسام الدين درويش)1)

ٍة	ما،	في	 ال	يهدف	هذا	السؤال	إلى	البحث	عن	إجابٍة	موجودٍة	مسبًقا،	بل	يستهدف	البحث	عن	ِجدَّ
ة،	 م،	بل	إن	الِجدَّ ة	إهمال	القديم	أو	تجاهله،	كما	قد	ُيظن	أو	ُيتوهَّ هذا	الخصوص.	وال	تفترض	الِجدَّ
ا،	تجديٌد	للقديم،	واستمراٌر	له،	أيًضا.	ويهدف	السؤال	إلى	 ا	ونسبيًّ في	مثل	هذه	السياقات،	هي،	جزئيًّ
	»إلى	األمام«،	في	مسيرة	تناول	مفهوم	التسامح،	لكننا	نعلم	أن	إمكانية	النجاح	في	هذه	

ً
أن	يتقدم	خطوة

	إلى	الوراء،	لهذا	الغرض.	إن	صيغة	السؤال،	بحد	ذاتها،	تعيدنا	إلى	
ً
الخطوة	تزداد،	إذا	اتخذنا	خطوة

العصر	اليوناني.	فبمثل	هذا	النوع	من	األسئلة	افتتحت	الفلسفة	اليونانية،	مع	سقراط/	أفالطون،	
التي	 إلخ.	ولم	تسقط	قيمة	هذه	األسئلة	 	... الجمال؟«	 الحقيقة؟«،	»ما	 العدالة؟،	»ما	 مسيرتها:	»ما	
ودوٌر	 وبارٌز،	 	 قويٌّ حضوٌر	 املفهوماتي	 فللتحليل	 األفكار.	 األشياء/	 ماهيات	 إلى	 الوصول	 عن	 تبحث	
،	بالغ	األهمية،	في	الفلسفة	املعاصرة	عموًما،	وفي	الفلسفة	التحليلية	األنجلوسكسونية	 	ومعرفيٌّ منهجيٌّ
خصوًصا.	وال	يعني	ذلك	غياب	التراكم	عن	الحقل	أو	اإلنتاج	الفلسفي،	كما	يظن	فؤاد	زكريا،	في	كتابه	
»التفكير	العلمي«)2). فهذا	التراكم	حاصٌل	في	الفلسفة،	كما	هو	حاصٌل	في	العلم،	وإن	اختلفت	صيغه	
	تنبني	على	فلسفٍة	

ٌ
	على	فلسفٍة”،	هي	فلسفة

ٌ
ودالالته	وأبعاده.	فالفلسفة	هي	دائًما	)تقريًبا(	“فلسفة

القول	بوجود	 تتنافر	معها.	وعلى	هذا	األساس،	يمكن	 إليها،	حتى	حين	تختلف،	بل	 سابقٍة،	وتستند	
املفهوماتي	 الفلسفي/	 والتحليل	 اليوناني	 الفلسفي	 السؤال	 بين	 نفسه،	 الوقت	 في	 وتواصٍل،	 تفاصٍل	

املعاصر.

التحليل	املفهومي	هو	املقاربة	التي	سنعتمدها	لتناول	سؤال	»ما	التسامح؟«.	ونحن	ال	نتبنى	هذه	
	فحسب،	بل	إننا	نظن	أن	إشكالية	

ً
	فلسفية

ً
األداة	املنهجية،	ألننا	نود	أن	تكون	مقاربتنا	للمسألة	مقاربة

املوضوع	أو	تلك	املسألة	هي	التي	تدفعنا،	أو	ينبغي	أن	تدفعنا،	إلى	طرحها	في	صيغة	التساؤل	)الفلسفي(	

)1)	باحث	سوري.

)2) انظر:	فؤاد	زكريا،	التفكير	العلمي،	سلسلة	عالم	املعرفة	3،	)الكويت:	املجلس	الوطني	للثقافة	والفنون	واآلداب،	مارس	1978(،	ص	)1.
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املفتوح،	ال	السؤال	الذي	يبحث	عن	إجابٍة	تغلقه.	»ما	التسامح؟«	هو	تساؤٌل،	بقدر	ما	نطرحه	على	
أنفسنا،	وليس	على	اآلخرين	فقط،	وبقدر	ما	نرى	ضرورة	املساهمة،	مع	اآلخرين،	في	استكشاف	آفاق	
اإلجابات	املمكنة	عنه.	وهو	تساؤٌل،	بقدر	إمكانية	تضمنه	مساءلة	ذاته،	وعدم	االقتصار	على	البحث	
عن	إجابٍة.	وهو	تساؤٌل،	بقدر	كونه	ال	يوّد	أن	يكون	عابًرا،	وبقدر	عدم	إمكانية	االستعجال	في	إشباعه	
	
ٌ
أو	مرغوبيتها،	ومحاولة	إغالقه	بإجابٍة	سريعٍة؛	ففي	التساؤل	وعٌي	بأن	املسألة	التي	يجري	تناولها	شائكة

ٍر	وتحاوٍر	وحواٍر.
ُّ
	للحيرة	واالستغراب،	وتحتاج	إلى	وقٍت	وأناٍة	وتفكيٍر	وتفك

ٌ
ومبعث

إن	تناول	مفهوم	التسامح	عن	طريق	التساؤل	الفلسفي،	والتحليل	املفهومي،	أمٌر	تستلزمه	السمة	
اإلشكالية	ملفهوم	التسامح	ذاته.	فليس	من	قبيل	املبالغة	القول	إن	مفهوم	التسامح	هو	)أحد(	أكثر	
أحد	 عنوان	 يقول	 كما	 متملٌص،	 أو	 	

ٌ
مراوغ مفهوٌم	 فهو	 اإلطالق.	 على	 غموًضا	 األخالقية	 املفهومات	

معانيه،	 تعدد	 في	 أولى،	 ناحيٍة	 من	 املفهوم،	 هذا	 غموض	 ويتجسد	 التسامح)3).	 عن	 املهمة	 الكتب	
ا	إذا	كنا	أمام	مفهومات	متعددة	ومختلفٍة	عن	التسامح،	 واختالفها،	لدرجٍة	قد	تدفع	إلى	التساؤل	عمَّ
من	 التسامح،	 مفهوم	 غموض	 ويتجسد	 	.

ٌ
ومختلفة 	

ٌ
متعددة 	

ٌ
فرعية صيٌغ	 له	 واحٍد،	 مفهوٍم	 أمام	 أم	

ا	على	الفهم؛	 ناحيٍة	ثانيٍة،	في	ما	يتضمنه	من	مفارقاٍت	وتناقضاٍت	تجعله،	ألول	وهلة	على	األقل،	عصيًّ
ساوي	في	املعاملة،	بين	طرفين	غير	متساويين،	وال	ينبغي	من	منظوٍر	ما،	أن	يكونا	

ُ
فالتسامح	يقت�شي	أن	ن

	،
ً

ا	وما	نراه	باطال متساويين:	بين	ما	نستحسنه	أو	نستسيغه	وما	نستهجنه	أو	ننفر	منه،	بين	ما	نراه	حقًّ
ا.	وينبغي	للتحليل	املفهومي	أن	يأخذ	في	الحسبان	املفارقات	والتناقضات	 بين	ما	نراه	خيًرا	وما	نراه	شرًّ
	
ً
	ملفهوم	»التسامح«))).	ويتجسد	غموض	مفهوم	التسامح،	من	ناحية

ً
	أو	مالزمة

ً
كلها	التي	تبدو	محايثة

ثالثٍة،	في	صعوبة	الحسم	في	ما	إذا	كان	مفهوم	التسامح	يحيل	على	فضيلٍة	أخالقيٍة،	كما	هو	شائٌع،	أم	
على	رذيلٍة	أخالقيٍة،	كما	يرى	كثيرون	من	منتقدي	مفهوم/	فكرة	“التسامح”.	وعلى	هذا	األساس	يكون	
؟	وما	معيار	التمييز	بين	األمرين.	وللتعامل	املالئم	

ٌ
	أم	رذيلة

ٌ
السؤال/	التساؤل	هو:	هل	التسامح	فضيلة

مع	هذه	املسألة	اإلشكالية،	نظن	بضرورة	التفكير	في	مدى	تبعية	مفهوم/	قيمة	التسامح	للمفهومات/	
القيم	األخالقية	األخرى	عموًما،	ومنها	على	سبيل	املثال	والخصوص،	مفهومات/	قيم	الحرية	والعدالة	

واالعتراف	واالحترام	والتقدير.

)3( Cf.	David	Heyd,	ed.	Toleration:	An	Elusive	Virtue,	)Princeton: Princeton	University	Press,	1996(.

)4( Cf.	Luca	Di	Blasi	and	Christoph	F.	E.	Holzhey,	”Epilogue:	Tensions	in	Tolerance“,	in	Wendy	Brown,	&	Rainer	Forst,	The	Power	of	Toler-

ance.	A	Debate,	edited	by	Luca	Di	Blasi	and	Christoph	F.	E.	Holzhey,	)New	York:	Columbia	University	Press,	2014(,	p.	72.
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سأحاول	في	ما	يأتي	وضع	الخطوط	العريضة	للتحليل	املفهوماتي/	الفلسفي	للتسامح.	وسيتضمن	
	لألسئلة/	

ً
	فيها	غموض	مفهوم	التسامح،	ومناقشة 	للنقاط	الثالث	التي	يتجسدَّ

ً
هذا	التحليل،	معالجة

	للتسامح،	أم	يوجد	مفهوٌم	
ٌ
	ومتضادة

ٌ
التساؤالت	األساسية	املتصلة	بها:	هل	يوجد	مفهومات	مختلفة

	واحٌد	يتضمن	املعاني	األساسية	كلها	التي	يحيل	عليها	هذا	املفهوم؟	هل	مفهوم	التسامح	مفهوٌم	 عامٌّ
،	أم	

ً
،	أم	رذيلة

ً
،	في	الوقت	نفسه؟	هل	يمثل	التسامح	فضيلة 	ومعياريٌّ ،	أم	وصفيٌّ ،	أم	معياريٌّ وصفيٌّ

،	حيًنا	آخر،	أو	من	منظوٍر	آخر؟
ً
،	حيًنا،	أو	من	منظوٍر	ما،	ورذيلة

ً
يمكنه	أن	يكون	فضيلة

ا مفهوم أو تعريف الحد األدنى للتسامح بوصفه مفهوًما عامًّ

لتبديد	حاالت	سوء	الفهم	أو	عدمه	التي	)يمكن	أن(	تحدث	في	املناقشات	الدائرة	حول	موضوعة	
املفهوم،	نظن	وجود	ضرورٍة	كبيرٍة	 األقل،	من	غموض	هذا	 ا	على	 تخلًصا	جزئيًّ وللتخلص	 التسامح،	
للتمييز	بين	درجاٍت	و/	أو	أنواٍع	مختلفٍة	من	التسامح.	ويمكن	لهذا	التمييز	أن	يساعدنا،	ال	على	بلوغ	
في	 أو	 املناقشة	حوله	 في	 أكبر،	 تفاهٍم	 التسامح	فحسب،	بل	على	ضمان	حصول	 فهٍم	أفضل	ملفهوم	

خصوصه،	أيًضا.

	رئيٍس	ومفهومات	أو	تصوراٍت	خاصٍة	فرعيٍة.	وينبغي	 ،	التمييز	بين	مفهوٍم	عاّمٍ
ً
من	الضروري،	بداية

ا	وواسًعا،	قدر	املستطاع،	بحيث	يمكنه	أن	يستوعب	أو	يتضمن	أكبر	 لهذا	املفهوم	العام	أن	يكون	عامًّ
عدٍد	ممكٍن	من	املفهومات	أو	التصورات	الخاصة	أو	الفرعية،	لكن	ينبغي	لهذا	املفهوم،	في	املقابل،	
القريبة	منه،	 املفهومات	 بينه	وبين	 الخلط	 التي	تحْول	دون	 السمات	والخصائص	 أن	يتضمن	بعض	
في	امليدان	األخالقي	أو	غير	األخالقي.	وبهذا	املعنى،	ينبغي	العمل	على	أن	يكون	املفهوم/	التعريف	العام	
على	 القدرة	 عدم	 أو	 العام،	 املفهوم	 هذا	 مثل	 وجود	 عدم	 حال	 وفي	 املستطاع.	 قدر	 ومانًعا،	 جامًعا	
إيجاده،	يمكن	القول	بوجود	مفهومات	متعددٍة	ومختلفٍة	للتسامح،	وليس	محض	أنواٍع	أو	تصوراٍت	

مختلفٍة	للمفهوم	ذاته.

يحيل	املفهوم/ التعريف العام للتسامح	على	»قبول الختالف”.	هذا	هو	أعم	تعريفات	التسامح،	
القبول	هنا	على	فعٍل	 للتقييم	األخالقي،	يحيل	 	خاضًعا	

ً
وأحد	أكثرها	شيوًعا	وانتشاًرا.	وبوصفه	فعال

ا	للقبول،	إن	 ،	أي	على	فعٍل	يمكن	لفاعله	أن	يقوم	به	أو	أن	يمتنع	عن	القيام	به.	فال	معنًى	أخالقيًّ إرادّيٍ
	على	عدم	القبول.	لكن،	في	هذا	املستوى	من	العمومية،	ليس	واضًحا	مدى	القناعة	

ٌ
لم	يكن	هناك	قدرة
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ٌل	أو	قبوٌل	بطيب	 بهذا	األمر،	وماهية	الشعور	املرافق	لذلك	القبول،	وهل	هو	قبوٌل	ممتعٌض	أم	تقبُّ
له	بأن	يكون	»جامًعا«	 ا،	لدرجٍة	تسمح	 التعريف	يبدو	عامًّ خاطٍر.	وعلى	الرغم	من	أن	هذا	املفهوم/	
يكون	 أن	 من	 تمنعه	 )قد(	 لدرجٍة	 ا،	 جدًّ 	

ٌ
واسعة العمومية	 هذه	 فإن	 كلها،	 ودرجاته	 االعتراف	 ألنواع	

»مانًعا«؛	ويظهر	ذلك،	على	سبيل	املثال	والخصوص،	في	اإلمكانية	الدائمة	للخلط	بينه	وبين	مفهوم	
االنهمام	 أو	 لغياب	االهتمام	و/	 ما،	 بأمٍر	 املكترث	 السماح	غير	 تعني	االقتصار	على	 التي	 »الالمباالة«	
والتأثر	بذلك	املوضوع.	لكن	بعض	الناس	قد	يرون	في	الالمباالة	إحدى	الصيغ	املمكنة	للتسامح.	وهذا	
هو	موقف	مايكل	والزر	الذي	رأى	أن	الالمباالة	حيال	االختالف	هي	إحدى	املمكنات	التي	يمكن	للتسامح	
من	 التسامح	 تمييز	 على	ضرورة	 والفالسفة	 املفكرين	 معظم	 د	 يشدَّ املقابل،	 في	 يتجسد	فيها.)5)	 أن	
يمكن	 والالمباالة،	 التسامح	 بين	 للعالقة	 املختلفتين	 الرؤيتين	 هاتين	 شيوع	 إلى	 ونظًرا	 الالمباالة.)))	
الحديث	عن	وجود	مفهومين	عامين	مختلفين	للتسامح:	مفهوٌم	متمايٌز	عن	الالمباالة،	ومفهوٌم	تكون	
مفهوم	 على	 التركيز	 على	 يأتي،	 ما	 في	 وسنقتصر،	 ما	صدقاته.	 أو	 تعييناته	 أو	 أنواعه	 أحد	 الالمباالة	
،	من	وجهة	

ً
أيًضا	ألنه	أكثر	دقة التسامح	املتمايز	عن	الالمباالة،	ليس	فقط	ألنه	أكثر	شيوًعا،	وإنما	

له،	 نظرنا؛	فحين	نكون	غير	مكترثين	بأمٍر	ما،	فنحن	ال	نعاني	وجود	هذا	األمر،	وال	نقوم	بقبوله	أو	تقبُّ
،	أما	الالمباالة	فهي	غياب	وجود	

ٌ
ومن	ثم	ال	يكون	لدينا	حافٌز	لرفضه	أو	قبوله.	فالتسامح	هو	موقف

موقٍف،	لعدم	وجود	بواعثه	وحوافزه	وشروطه،	أو	هي	موقف	الالموقف.

ن	شرط	املباالة،	أي	أن	يكون	الشخص	 فلتمييز	التسامح	عن	الالمباالة،	ينبغي	للتسامح	أن	يتضمَّ
	أو	 	أو	معرفيٌّ 	أخالقيٌّ

ٌ
ا	باالختالف	الذي	يقبله،	ومتأثًرا	به،	بطريقٍة	أو	بأخرى،	وله	موقف املتساِمح	معنيًّ

	ما	تجاهه،	وقادًرا	على	أن	يتباين	هذا	املوقف،	وفًقا	لرؤيته	املعرفية	واملعيارية/	 	سلبيٌّ 	ونف�شيٌّ سيا�شيٌّ
األخالقية،	وإرادته	الحرة.

)5(	 Michael	 Walzer,	 On	 Toleration,	 The	 Castle	 Lectures	 in	 Ethics,	 Politics,	 and	 Economics,	 )New	 Haven:	 Yale	

University	Press,	1997(,	pp.10–11.

)6(	Andrew	Fiala,	Tolerance	and	the	Ethical	Life,	)London:	Continuum,	2005(,	pp.	2425-.
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ص،	
ُ
ا	من	هذا	التمييز	بين	التسامح	والالمباالة،	يمكن	للتحليل	املفهوماتي	للتسامح	أن	يخل

ً
انطالق

والصيغة	 األدنى)8)	 الحد	 تمثل	 التسامح،	 ملفهوم	 مكونٍة	 رئيسٍة)7)	 عناصر	 أربعة	 وجود	 إلى	 ا،	 مبدئيًّ
	وشيوًعا	ملفهوم	التسامح	أو	تعريفه: قبول	اعتقاٍد	و/	أو	ممارسٍة،	على	الرغم	من	وجود	

ً
األكثر	عمومية

،	لدرجٍة	ما،	من	منظوٍر	 	على	هذا	االعتقاد	و/	أو	تلك	املمارسة،	في	خصوص	أمٍر	مهّمٍ اعتراٍض	مبدئّيٍ
صاحب	االعتراض،	على	الرغم	من	وجود	هذا	االعتراض	املبدئي،	وعلى	الرغم	من	القدرة	على	رفض	

هذا	االعتقاد	و/	أو	تلك	املمارسة	وعدم	قبولهما.)9)

أنه	 بمعنى	 	، 	مبدئيٌّ
ٌ
تعريف األدنى	definition	minimalist	the”	هو	 الحد	 »تعريف	 أو	 إن	مفهوم	

يمثل	نقطة	انطالٍق،	وليس	نقطة	الختام،	في	عملية	تحليل	مفهوم	التسامح	وفهمه.	فهذا	املفهوم	أو	
	يمكن	أن	يندرج	فيه	عدٌد	من	املفهومات	أو	التصورات	الفرعية	 	عامٌّ

ٌ
التعريف	األولي	هو	مفهوٌم/	تعريف

للتسامح.	فعموميته	ال	تسمح	لنا،	على	سبيل	املثال،	بمعرفة	طبيعة	العالقة	بين	املتساِمح	واملتساَمح	
العام	 املفهوم	 التعريف/	 يتضمن	هذا	 ؟	كما	ال	

ٌ
متكافئة 	

ٌ
ندية 	

ٌ
أم	عالقة 	

ٌ
تراتبية 	

ٌ
معه،	هل	هي	عالقة

،	وملاذا	ُيتسامح	
ً

توضيًحا	ملاهية	ما	يجري	التسامح	معه	أو	مضمونه،	وملاذا	هناك	اعتراٌض	عليه	أصال

وعدم	 واألهمية،	 االنحراف،	 في:	 تتمثل	 مكوناٍت،	 ستة	 يتضمن	 للتسامح	 تعريًفا	 نيكولسون	 بيتر	 م	 يقّدِ أخالقي«،	 كمثال	 ب«التسامح	 املعنون	 املهم	 بحثه	 في	  (7(

املوافقة،	والسلطة،	وعدم	الرفض،	والصالح.	انظر:	بيتر	ب.	نيكولسون	»التسامح	كمثال	أخالقي«،	في:	عدد	من	الكتاب،	التسامح	بين	شرق	وغرب:	دراسات	في	

التعايش	وقبول	اآلخر،	ترجمة	إبراهيم	العريس،	)بيروت:	دار	الساقي،	1992(،	ص	)3-)3.	سنناقش	وجهة	نظر	نيكولسون	الحًقا،	لكن	ال	بد	من	اإلشارة،	في	السياق	

	،)»Goodness	)الصالح	السادس	املكون	أما	هنا.	نعتمده	الذي	األدنى	الحد	تعريف	أو	ملفهوم	األربعة	املكونات	على	تحيل	األولى	الخمس	املكونات	أن	إلى	الحالي،

. ا	وغير	أخالقّيٍ
ا	للتسامح	الذي	يمكن	أن	يكون،	كما	سنبين	الحًقا،	سلبيًّ فنحن	ال	نراه	مكوًنا	ضروريًّ

بريستون	 إلى	 األولى	 تعود	صياغته	 والذي	 التسامح«	 ل	 األدنى	 الحد	 »تعريف	 ما	يسميه	 	»Veit Bader« باِدر	 فايت	 يتبنى	 التسامح،	 	عن	مفهوم	 مهّمٍ بحٍث	 في	  (8(

كينغ،	في	كتابه	»التسامح«،	انظر:

Veit	Bader,	”Moral	Minimalism	and	More	Demanding	Moralities:	Some	Reflections	on	‘Tolerance/	Toleration’“,	in	Jan	

Dobbernack	&	Tariq	Modood	)eds.(,	Tolerance,	Intolerance	and	Respect	Hard	to	Accept?,	Afterword	by	Bhikhu	Parekh,	

)Basingstoke:	Palgrave	Macmillan,	2013(,	p.	24.

)9) الصياغة	األوضح	األولى	لهذا	العناصر	األربعة	نجدها	في:

Preston	King,	Toleration,	)London:	Frank	Cass,	1998(.

وقد	تبنى	هذه	الرؤية	معظم	الفالسفة	الذين	ناقشوا	مفهوم	التسامح	الحًقا،	ونذكر،	من	بينهم،	راينر	فورست	أحد	أهم	فالسفة	التسامح	واالعتراف	املعاصرين	

الذي	تحدث	عن	ثالوث	»االعتراض،	القبول،	الرفض	acceptance	,objection,	rejection«	في	كتابه	املهم:

Rainer Forst	,Toleration in Conflict .Past and Present,	C.	Cronin	)trans.(,	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2013(,	pp.	17-26.
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	إلى	ضبابية/	عمومية	الجانب	الوصفي،	ال	يساعدنا	هذا	املفهوم/	التعريف	العام	على	
ً
معه؟«.	وإضافة

،	كما	يرى	كثيرون؟
ٌ
،	كما	هو	شائٌع،	أم	رذيلة

ٌ
معرفة	القيمة	األخالقية	للتسامح.	فهل	هو	فضيلة

نقاٍط	 ثالث	 توضيح	 من	 بد	 ال	 األسئلة،	 لهذه	 ممكنٍة	 إجاباٍت	 عن	 البحث	 أمام	 الطريق	 لتمهيد	
أساسيٍة:

1 .	
ً
إضافة التسامح،	 ملفهوم	 واملعياري	 الوصفي	 الجانبين	 بين	 املتعددة	 العالقات	 إن	
إلى	عالقاته	مع	مفهومات	أخالقيٍة	أخرى،	مثل	العدالة	والحرية	واملساواة	واالحترام	
من	 ا،	 أخالقيًّ ا/	 ومعياريًّ ا	 أنواٍع	فرعيٍة	مختلفٍة،	وصفيًّ إلى	وجود	 تف�شي	 واالعتراف،	
الوصفي	 البعدين	 تحدد	 ال	 املذكورة،	 والخارجية	 الداخلية	 فالعالقات	 التسامح.	
واملعياري	للتسامح	فحسب،	بل	تحدد	أيًضا	املفهومات	الفرعية	التي	يمكن	أن	تندرج	

في	إطار	املفهوم/	التعريف	العام	للتسامح.

ذاته	ومن	حيث	. 2 التسامح،	بحد	 أن	 التشديد	على	 ينبغي	 التحديد،	 ا	من	هذا	
ً
انطالق

أن	 بمعنى	 ا؛	 محقًّ فورست	 راينر	 يقول	 كما	 تابٌع،	 مفهوٌم	 بل	 	،
ً
فضيلة ليس	 املبدأ،	

،	يعتمد	
ً
	أو	رذيلة

ً
تحديد	القيمة	األخالقية/	املعيارية	للتسامح،	من	حيث	كونه	فضيلة

تناغمه	واتساقه	مع	مفهومات	أخالقيٍة	أخرى،	واملتمثلة	 بالدرجة	األولى،	على	مدى	
خصوًصا	في	مفهومات	العدالة	واملساواة	واالحترام	والحرية	واالعتراف.

ا/	. 3 ا	فقط،	وال	مفهوًما	معياريًّ ،	بمعنى	أنه	ليس	مفهوًما	وصفيًّ
ٌ
التسامح	مفهوٌم	كثيف

،	في	الوقت	نفسه. /	أخالقيٌّ 	ومعياريٌّ ا	فقط،	بل	هو	مفهوٌم	وصفيٌّ أخالقيًّ

رات/ أنواع التسامح تصوُّ

ثمة	طرائق	عدة	للحديث	عن	أنواع	التسامح	التي	يمكن	أن	تندرج	في	إطار	املفهوم	التعريف	العام	
فثمة	 معه،	 ُيتسامح	 ملا	 وفًقا	 التسامح،	 عن	 الحديث	 يمكن	 أولى،	 ناحيٍة	 فمن	 آنًفا.	 املقدم	 للتسامح	
	 أيديولوجيٌّ أو	 	 ا(،	وتسامٌح	سيا�شيٌّ

ً
	)مع	ما	نراه	خط ا(،	وتسامٌح	معرفيٌّ 	)مع	ما	نراه	شرًّ تسامٌح	أخالقيٌّ

أو	 مختلًفا	عن	 نراه	 ما	 )مع	 	 دينيٌّ وتسامٌح	 األيديولوجية(،	 أو	 السياسية	 لرؤيتنا	 معارًضا	 نراه	 ما	 )مع	



245

العدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019الدراسات

مع	رؤيتنا	الدينية	أو	مخالًفا	لها(.	ويمكن	لهذه	األنواع	أن	تتداخل	وتتشابك،	في	سياقاٍت	كثيرٍة.	ومن	
ناحيٍة	ثانيٍة،	يمكن	التمييز	بين	أنواع	التسامح،	وفًقا	للجهة	التي	تقوم	به	–	فثمة،	على	سبيل	املثال،	
)10)	–	ومن	ناحيٍة	ثالثٍة،	يمكن	التمييز	بين	أنواع	التسامح،	وفًقا	 ،	وثمة	تسامح	فرديٌّ تسامٌح	مؤسساتيٌّ
	...	 ،	وتسامٌح	ريا�شيٌّ ،	وتسامٌح	اجتماعيٌّ للميدان	أو	املجال	الذي	يحصل	فيه:	فهناك	تسامٌح	اقتصاديٌّ
إلخ(،	ومن	ناحيٍة	رابعٍة،	يمكن	تصنيف	أنواع	التسامح،	وفًقا	لغايات	هذا	التسامح	أو	بواعثه:	فثمة	
(.	ومن	ناحيٍة	خامسٍة،	يمكن	التمييز	بين	أنواع	 /	أخالقيٌّ ،	وثمة	تسامٌح	مبدئيٌّ /	براغماتيٌّ تسامٌح	نفعيٌّ
ٌر	 ومتكّرِ ثابٌت	 وتسامٌح	 عارٌض،	 	/ عر�شيٌّ تسامٌح	 فثمة	 ورسوخه:	 تكراره	 مدى	 إلى	 استناًدا	 التسامح،	

ا. ويعبر	عن	قناعاٍت	قويٍة	وراسخٍة	نسبيًّ

،	يشير	كارل	بيتر	فريتشه	إلى	وجود	تنوٍع	 ه	املعنون	ب	»غير	قادٍر	على	أن	أكون	متسامًحا”)11) ّصِ
َ
في	ن

في	مفهومات/	تصورات	التسامح،	ويرى	أن	النظرة	املدققة،	في	هذا	التنوع،	تكشف	درجاٍت	مختلفة	
من	التسامح	أو	من	التقدم	التاريخي	الذي	طرأ	على	فهم	التسامح	أو	مفهومه:	فمن	ناحيٍة	أولى،	هناك	
“التسامح البراغماتي- الحسابي the pragmatic calculating tolerance”	الذي	يحصل	ألن	عدم	وجوده	

»روبير	 )10( قاموس	 إلى	 ريكور	 »Robertاستند	 التسامح	 كلمة	 	 أنَّ إلى	 ليشير	 	،»la tolérance، خاّصٍ بشكٍل	 ل،	 األوَّ املعنى	 ق	
َّ
يتعل متمايزين:	 معنيين	 تحمل	 	» 

ه 	«التسامح	مع	�شيٍء	ما،	هو	عدم	منعه،	أو	يقت�شي	أنَّ ،	ب	»اإلحجام	أو	االمتناع	عن	...«.	ويشير	هذا	املعنى	إلى	أنَّ ساتي،	وهو	موسوٌم،	بشكٍل	رئي�شّيٍ
 باملستوى	املؤسَّ

ة	التي	تنتج	عن	هذا	االمتناع.» يَّ  باستطاعتنا	القيام	به؛	هو	الحّرِ

Cité	par	Ricœur	dans	»	Tolérance,	intolérance,	intolérable	)1990(	«,	Lectures	1.	Autour	du	politique,	Paris	:	Éd.	du	Seuil,	»	coll.	»	Point/Essais	«,	

1991,	p.	296.	Cet	article	a	été	publié	initialement	dans	le	Bulletin	de	la	Société	de	l’histoire	du	protestantisme	français,	avril-mai-juin	1990.

	. ل،	إلى	املستوى	الفردّيِ
،	املفترض	في	املعنى	األوَّ ساتّيِ

ل،	ومن	املستوى	املؤسَّ ومع	املعنى	الثاني	لكلمة	التسامح،	ننتقل	من	االمتناع	إلى	القبول،	أو	باألحرى	إلى	التقبُّ

اها	نحن	أنفسنا.»	ويالحظ	 	عن	الطريقة	التي	نتبنَّ ،	في	التفكير	أو	الفعل،	مختلفةً ل	أن	يمتلك	اآلخر	طريقةً ويشير	املعنى	الثاني	إلى	«املوقف	الذي	يقوم	على	أن	نتقبَّ

ل	لكلمة	»عدم	التسامح	l’intolérance«،	الذي	يشير	إلى	«امليل	إلى	 ،	يرتبط	باملعنى	األوَّ 	املعنى	الثاني	لكلمة	»التسامح«،	بوصفه	يرتبط	بالتصرف	الفردّيِ ريكور	أنَّ

ز	ريكور	بين	ثالثة	 ة	»التسامح،	عدم	التسامح،	ما	ال	ُيتسامح	معه	l’intolérable«،	يمّيِ
فه.»	وفي	تحليله	لثالثيَّ ل	وإلى	إدانة	ما	يزعجنا	في	آراء	اآلخر	أو	في	تصرُّ عدم	تحمُّ

ر	عن	املواقف	 ،	حيث	يعبَّ
ٌ
ة اراٌت	ومدارس	فكريَّ 	–	الذي	«تتواجه	فيه	أراٌء	وتيَّ 	–	واملستوى	الثقافّيِ ق	بالدولة	بشكٍل	رئي�شّيٍ ِ

ّ
	–	املتعل ساتّيِ

مستوياٍت:	املستوى	املؤسَّ

.	وما	يهمنا	تحديًدا،	 	أو	الالهوتيُّ ل	لعدم	التسامح»	وأخيًرا،	املستوى	الدينيُّ ة	تجاه	اآلخر،	وهي	تلك	املواقف	التي	يستهدفها	املعنى	الثاني	للتسامح	واملعنى	األوَّ األساسيَّ

ل	لعدم	التسامح.	انظر:	حسام	الدين	درويش،	 ،	ومن	ثم	املعنى	الثاني	للتسامح،	واملعنى	األوَّ في	ما	أسميناه	أخالق	الحوار	والفهم	والتأويل،	هو	املستوى	الثقافيُّ

إشكالية	املنهج	في	هيرمينوطيقا	بول	ريكور	وعالقتها	بالعلوم	اإلنسانية	واالجتماعية:	نحو	تأسيس	هيرمينوطيقا	للحوار،	)الدوحة:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	

السياسات،	)201(،	ص	87)-88).

 Karl	Peter	Fritzsche,	”Introduction:	Unable	to	Be	Tolerant?“,	in	Russell	F.	Farnen,	Karl	Peter	Fritzsche,	et	al.	)Eds.( (11(

.9-Tolerance	in	Transition,	)Oldenburg:	Bibliotheks-und	Informationssystem	der	Universität	Oldenburg,	2001(,	pp.	1
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يف�شي	إلى	نتائج	أسوأ،	أو	أقل	جودٍة،	من	تلك	التي	يف�شي	إليها	وجوده؛	ومن	ناحيٍة	ثانيٍة،	هناك	»التسامح	
the endured passive tolerance”	الذي	يقتصر	على	تحمل	االختالف	وقبوله	على	 السلبي	املنفعل	
الخصوص؛	 هذا	 في	 ما،	 ا	 إيجابيًّ 	

ً
تدخال للتدخل،	 محاولٍة	 أو	 للمختلفين	 دعٍم	 أي	 دون	 من	 مضٍض،	

ومن	ناحيٍة	ثالثٍة،	هناك	“التسامح	اإليجابي	الفاعل	the active interfering tolerance”)12)	الذي	ال	
له،	وإنما	يذهب	إلى	أبعد	من	ذلك	من	خالل	التدخل	 يكتفي	بالسماح	باالختالف	أو	باملعاناة	منه	وتحمُّ
اإليجابي،	ومحاولة	دعم	ما	يجري	التسامح	معه	ومساندته،	والعمل	على	توفير	بيئٍة	مالئمٍة	لحضوره	

واستمراره.)13)

من	املفيد	اإلشارة	إلى	أن	فريتشه	ال	يتحدث،	في	هذا	السياق،	عن	محض	درجاٍت/	تصوراٍت	متعددٍة	
للتسامح،	وإنما	يتحدث،	أيًضا	وخصوًصا،	عن	خطواٍت	أو	مراحل	تاريخيٍة،	متتابعٍة	ومختلفٍة،	تجسد	
عملية	تقدٍم	»نحو	األفضل«.	على	الرغم	من	إمكانية	تسويغ	هذه	النظرة	»التقدمية«	على	الصعيد	
أنه	من	الصعب	الحديث	عن	تقدٍم	مواٍز	ومماثٍل،	على	صعيد	الخطاب	واملمارسة.))1)  املفهومي،	إال	
التسامح	وممارسته.	 للتسامح	مع	تحليل	خطاب	 التحليل	املفهومي	 يتكامل	 ومن	هنا	نرى	ضرورة	أن	
بوصفه	 للتسامح،	 والسيا�شي	 األخالقي	 البعدين	 بين	 مواٍز	 تكامٍل	 تحقيٍق	 على	 التكامل	 هذا	 ويساعد	
املفهومات	 أن	 إلى	 اإلشارة	 وتنبغي	 أخرى.)15)	 جهٍة	 من	 وعمليٍة،	 خطابيٍة	 	

ً
وممارسة جهٍة،	 من	 مفهوًما	

ل	في	عدم	تدخل	أي	شخص	
َّ
)12) هذا	التمييز	بين	»التسامح	السلبي«	والتسامح	اإليجابي«	مشابٌه	لتمييز	إشعيا	برلين	بين	مفهومي	»الحرية	السلبية«،	التي	تتمث

	على	ذاتي،	ال	على	قوًى	خارجيٍة	من	أي	نوٍع	كانت«.	آيزايا	
ً
في	ما	أقوم	به«،	و«الحرية	اإليجابية«	التي	تتجسد	في	كوني	»سيد	نف�شي«،	وفي	كون	»حياتي	وقراراتي	مرتكزة

برلين،	»مفهومان	عن	الحرية«،	الحرية،	إعداد	هنري	هارفي،	ترجمة	معين	اإلمام،	)مسقط:	دار	الكتاب،	2015(،	ص	287-227.

)13( Fritzsche,	”Introduction:	Unable	to	Be	Tolerant?“,	pp.	1-2.

التي	تجري	باسمه،	كان	 العملية	 في	الخطاب	املعاصر	واملمارسات	 للمفهوم،	وتحليل	استخداماته	 التاريخية	 السيرورة	 بين	تحليل	 التمايز	 أو	 التمييز	 هذا	  (1((

ِشر	الحًقا	في	كتاٍب	بعنوان:	قوة	
ُ
املوضوع	الرئيس	للمناقشة	الذي	جرى	بين	اثنين	من	أهم	أعالم	فلسفة	التسامح	املعاصرة	)راينر	فورست	وويندي	براون(.	وقد	ن

التسامح:	مناظرة.

Brown,	&	Forst,	The	Power	of	Tolerance.	A	Debate.

	
ً
	عملية

ً
ز	في	مقاربتها	للتسامح	على	كونه	خطاًبا	وممارسة ِ

ّ
في	حين	إن	التحليل	املفهومي	األخالقي	هو	الطاغي	لدى	راينر	فورست،	نجد	أن	ويندي	براون	ترك  (15(

سياسيٍة.	وقد	كان	هذا	التقابل/	التكامل،	بين	املقاربتين،	واضًحا،	في	املناظرة	التي	جرت	بين	الطرفين،	وسبق	اإلشارة	إليها.	وملزيد	عن	مقاربة	براون،	انظر:

Wendy	Brown,	Regulating	Aversion:	Tolerance	in	the	Age	of	Identity	and	Empire,	)Princeton,	NJ:	Princeton	University	

Press,	2006(.
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	كلها،	في	العالم	املعاصر،	على	
ٌ
concepts	أو	التصورات	conceptions	املتعددة	عن	التسامح	موجودة

صعيد	الخطاب	و/	أو	على	صعيد	املمارسة.	

،	نجده	سائًدا	 	واآلخر	إيجابيٌّ هذا	التقابل	بين	مفهومين/	تصورين	أو	أكثر	للتسامح،	أحدهما	سلبيٌّ
ف	

َّ
في	معظم	-وربما	كل-	الدراسات	التي	تتناول	هذا	املفهوم.	وسنقتصر	في	ما	يأتي	على	العرض	املكث

وفي	 املذكور.	 التقابل	 من	 ا	
ً
انطالق أنواعه،	 بين	 والتمييز	 التسامح،	 لتصنيف	 بارزين«	 »نموذجين	 ل	

مقاربتهما	للتسامح،	وتحديد	أنواعه،	وتقييمها،	يستند	النموذجان	إلى	فلسفة	أو	نظريات	»االعتراف	
والسياسية	 واالجتماعية	 األخالقية	 الفلسفة	 في	 والكبير	 املهم	 الحضور	 ذات	 	،(1((”Recognition

املعاصرة.

ا	إليزابيتا غاليوتي،	صاحبة	الكتاب	املعروف	»التسامح	بوصفه	 ل	النموذج األول	في	نصوص	أنَّ
َّ
يتمث

ز	غاليوتي	بين	ثالثة	أنواٍع/	 ا«)17).	ففي	هذا	الكتاب،	وفي	عدٍد	من	النصوص	املهمة	التي	تلته،	تمّيِ
ً
اعتراف

تصوراٍت	من	التسامح،	املوجودة،	لدرجٍة	أو	ألخرى،	في	الديمقراطيات	)الغربية(	الليبرالية	املعاصرة:	
)اإليجابي(	 السيا�سي	 “التصور  لالحترام،	 املفتقد	 )السلبي(	 	”the standard notion القيا�سي  “التصور 
املستند	إلى	مبدأ	الحياد	principle	neutrality	the	on	based	the political conception”،	وتصور	“التسامح 
ا toleration as recognition”.	الالفت	لالنتباه	أن	التعريف	األولي	الذي	تقدمه	غاليوتي،	

ً
اف بوصفه اعتر

للتصور	القيا�شي	للتسامح،	يطابق	مفهوم	الحد	األدنى	أو	تعريفه	الذي	أشرنا	إليه	سابًقا؛	فهي	تتحدث	
ما،	 مهّمٍ  في	خصوص	أمٍر	  

ٌ
اختالف عن	ثالثة	أو	أربعة	عناصر	رئيسٍة	تؤسس	هذا	التصور	القيا�شي:	

ا،	 د	تشديًدا	خاصًّ وقبوله، على	الرغم	من	امتالك	القدرة على التدخل	وعدم	القبول)18)،	لكنها	تشّدِ
على	أن	التسامح	يقوم،	تحديًدا	وبالدرجة	األولى،	على	»عدم التدخل في حرية اآلخرين”.

بالدرجة	األولى،	ألعمال	أكسيل	هونيت	وتشارلز	 إلى	روسو	وهيغل	وفيشته	وآدم	سميث،	فإن	التنظير	الفلسفي	لفكرة	االعتراف	املعاصرة	يدين،	 	
ً
إضافة  (1((

تايلور،	انظر:	شارلز	تايلور،	سياسة	االعتراف،	ترجمة	عبد	الرحيم	الدقون،	تقديم	محمد	الشيخ،	)الدار	البيضاء:	عقول	الثقافة	للنشر	والتوزيع،	2018).

Axel	Honneth,	The	Struggle	for	Recognition:	The	Moral	Grammar	of	Social	Conflicts,	trans.	Joel	Anderson,	)Cambridge;	Mass.:	MIT	Press	&	

Polity	Press,	1995(.

)17( Anna	Elisabetta	Galeotti,	Toleration	as	Recognition,	)Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2003(.

)18( Anna	Elisabetta	Galeotti,	 ”The	 range	of	 toleration:	 From	 toleration	 as	 recognition	back	 to	disrespectful	 tolerance“,	 Philosophy	and	

Social	Criticism,	November	23,	2014,	p.	4.
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،	بالدرجة	األولى؛	ألنه	نشأ	في	عصٍر	 ترى	غاليوتي	أن	التصور	القيا�شي	التقليدي	هو	تصوٌر	سيا�شيٌّ
،	وكانت	تمتلك	الحق	في	قمع	هذه	األقليات،	لكنها	

ً
	متمردة

ً
»الدولة	املطلقة«	التي	تواجه	أقلياٍت	دينية

أو	 شؤونها،	 في	 	”non-interference التدخل	 و«عدم	 معها،	 التسامح	 متعددٍة-	 -وألسباٍب	 أحياًنا	 تختار	
السماح أو	»منح	اإلذن	granting permission”	لها	بالوجود،	وبممارسة	)بعض(	شعائرها	ونشاطها	الديني.	
هذا	السماح/	منح	اإلذن	هو	أشبه	بالنعمة	أو	الحسنة	املمنوحة	من	دولٍة	قادرٍة	على	»كل	�شيٍء«.	وهذا	
التسامح	مالئم	تماًما	للعالقات	االجتماعية	األفقية	بين	الناس،	لكنه	ليس	مالئًما	للعالقات	العمودية	
ا	من	ذلك،	ترى	غاليوتي	أنه،	في	املستوى	السيا�شي	للعالقة	بين	الدولة	

ً
بين	الدولة	ومواطنيها،	وانطالق

ا	لليبرالية،	أو	ينتمي	إلى	عصر	ما	قبل	الليبرالية،	 واملواطنين،	يكون	التصور	القيا�شي	للتسامح	مضادًّ
	بالحق	املبدئي	للناس	في	االختالف،	وإنما	يقوم	على	التسامح/	التساهل	مع	بعض	أشكال/	 ألنه	ال	يقرُّ
الثاني	 التصور	 ظهر	 حضورها،	 وتنامي	 الليبرالية،	 بروز	 مع	 مختلفٍة.	 ألسباٍب	 االختالف،	 مضامين	
الكونية	 والحريات	 بالحقوق	 وإقرارها	 كلهم،	 مواطنيها	 تجاه	 الدولة	 بحيادية	 واملرتبط	 التسامح،	 من	

للمواطنين.

ثمة	مأخذان	أساسيان	على	هذا	التصور/	النوع	الثاني	للتسامح.	فمن	جهٍة	أولى،	ما	زالت	الدولة	
الديمقراطية	املعاصرة	تمارس	أحياًنا	التسامح،	وفًقا	للتصور	القيا�شي	التقليدي؛	ففي	كثيٍر	من	الدول	
الديمقراطية	الغربية	املعاصرة،	يحظى	الدين	املسيحي	بمنزلٍة	خاصٍة	في	هذه	الدول	ومجتمعاتها،	)كما	
(،	وحينها	تمارس	الدولة	التسامح	بالطريقة	التقليدية	

ً
هو	الحال	في	إنكلترا	أو	الدول	اإلسكندنافية	مثال

ا	من	مبدأ	الحيادية.	ومن	ناحيٍة	
ً
	ممنوحة	من	الدولة(	وليس	انطالق

ً
	أو	نعمة

ً
املذكورة،	)بوصفه	حسنة

متساويٍة	 بمنح	حرياٍت	 وتقوم	 الحياد،	 مبدأ	 من	 ا	
ً
انطالق بالتسامح،	 الدولة	 تقوم	 ثانيٍة،	حتى	عندما	

التي	تشكل	 الجماعات	 يبقى	غير	مالئٍم،	بسبب	هيمنة	بعض	 التسامح	 ملواطنيها	جميعهم،	فإن	هذا	
األغلبية،	وهيمنة	املعايير	الثقافية	واألخالقية	املرتبطة	بها.	ففي	ظل	تلك	الهيمنة،	يكون	توازن	القوى،	
املنتمين	 تهميش	كثيٍر	من	 إلى	 بين	األكثرية	واألقليات	األخرى.	ويف�شي	ذلك	 املنزلة،	معدوًما،	 ثم	 ومن	
األكثرية	 هيمنة	 ظل	 في	 الحضور،	 وضعيفي	 مرئيين،	 غير	 ويجعلهم	 إقصائهم،	 أو	 األقليات	 تلك	 إلى	
األغلبية	من	 أفراد	هذه	 )معظم(	 نفور	 وفي	ظل	 الحياة،	 في	 الثقافية/	األخالقية،	وأسلوبها	 ومعاييرها	
بعض	اعتقادات	األقليات	األخرى	وممارساتها.	يمكن	لهذا	النفور	أن	يدفع	)بعض(	أفراد	األكثرية	إلى	
	
ً
مطالبة	الدولة	بعدم	التسامح	مع	تلك	االعتقادات	واملمارسات،	في	حين	تتبنى	األقليات	مطالب	مضادة
بضرورة	التسامح	مع	تلك	االعتقادات	واملمارسات.	هذا	االختالف/	الصراع،	بين	األكثرية	واألقلية،	هو	
.
ً
	كبيرة

ً
/	إشكالية

ً
األساس	الذي	تنبني	عليه،	وفي	إطاره،	مسألة	»حدود	التسامح«،	ما	يجعلها	مشكلة
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هذا	 ومع	 اإلشكالية.	 املشكلة/	 لهذه	 غاليوتي	 تقدمه	 الذي	 الحل	 هو	 ا”	
ً
اف اعتر بوصفه  “التسامح 

التسامح،	ال	يقتصر	األمر	على	أن	يكون	ألفراد	املجتمع	كلهم	حريات	متساوية،	بل	يتعداه	إلى	العمل	على	
نيل	املواطنين	كلهم	العضوية	الكاملة،	واالحترام	واالندماج	الكاملين،	في	الكيان	السيا�شي-	االجتماعي	
الذي	يعيشون	فيه،	بما	يتجاوز	أي	إقصاٍء	أو	تهميٍش	يتعرضون	له،	بسبب	انتمائهم	إلى	أقليٍة	ما.	ف	
ا«	يتضمن	اإلقرار	أو	االعتراف	بمشروعية	االختالفات	التي	يمكن	أن	تكون،	

ً
»التسامح	بوصفه	اعتراف

	ما،	في	دولٍة/	
ً
،	من	األفراد	الذين	يشكلون	أغلبية

ً
	أو	مكروهة

ً
لحساباٍت	أخالقيٍة	أو	ثقافيٍة،	مرفوضة

إنساٍن.	 ألي	 	 حّقٍ أي	 تنتهك	 ال	 االختالفات	 هذه	 دامت	 ما	 	، ممكٌن	وضروريٌّ اإلقرار	 فهذا	 ما.	 مجتمٍع	
ا«	على	أي	نظرٍة	براغماتيٍة/	أداتيٍة،	وال	على	المباالة	املؤسسات	

ً
وال	يتأسس	»التسامح	بوصفه	اعتراف

باالختالف	بين	األفراد	والجماعات،	وإنما	يتأسس،	أو	ينبغي	أن	يتأسس،	على	االعتراف/	اإلقرار	بأن	
هذا	االختالف،	في	االعتقادات	واملمارسات،	بين	األكثرية	واألقليات،	يجسد	خياراٍت	تحظى	بمشروعيٍة	
»التسامح	بوصفه	 يكون	 األساس	ال	 التعددية.	وعلى	هذا	 الليبرالية	 الديمقراطية	 إطار	 في	 متساويٍة،	
ا،	كما	هو	الحال	في	التصور	التقليدي	القيا�شي،	وال	محض	قبوٍل	 ا«	ال	تسامًحا/	سماًحا	سلبيًّ

ً
اعتراف

	
ً
	“legitimation”	علنية

ً
،	كما	هو	الحال	في	التسامح	املستند	إلى	مبدأ	الحيادية،	وإنما	يكون	شرعنة إيجابّيٍ

(19(. الختالٍف	ما،	وحفظ	حقه	في	الوجود،	في	املجال	العام،	ما	دام	ال	ينتهك	أي	حّقٍ

ضرورة	 نرى	 أنواعه،	 بين	 والتمييز	 التسامح،	 تصنيف	 نماذج	 من	 الثاني،	 النموذج  عرض	 قبل	
ا.	فنحن	نرى	أن	»عدم	التدخل	في	 	جدًّ اإلشارة	إلى	أن	التعريف	العام	الذي	قدمته	غاليوتي	للتسامح	عامٌّ
،	كما	سبق	وأوضحنا.	والخلط	

ً
حريات	اآلخرين«	ليس	تعريًفا	كافًيا،	لتمييز	التسامح	عن	الالمباالة	مثال

بين	التسامح	والالمباالة	مرفوٌض،	لدى	غاليوتي	كما	هو	واضٌح	في	تعريفها	للتصور	القيا�شي	للتسامح.	
ونحن	نرى	أن	التعريف	الذي	تقدمه	غاليوتي	للتسامح	التقليدي	مالئٌم	ألن	يكون	تعريًفا	للمفهوم	أو	
التصور	العام	للتسامح،	ألنه	-كما	أشرنا	سابًقا-	»جامٌع	مانٌع«.	فمن	ناحية	أولى،	هذا	التعريف	مانٌع،	
ألنه	يمنع	الخلط	بين	التسامح	وأفكاٍر	أو	قيٍم	أخرى	ال	تنتمي	إليه؛	ومن	ناحيٍة	ثانيٍة،	يتضمن	التعريف	
	،

ً
	فعال

ٌ
املذكور	السمات	الرئيسة	التي	ينبغي	توافرها	في	كل	تسامٍح.	ونحن	نرى	أن	هذه	السمات	موجودة

ليس	في	التسامح	القيا�شي،	فحسب،	كما	يبدو	أن	غاليوتي	ترى،	وإنما	في	التصورين/	النوعين	اآلخرين	
	 مهمٌّ أمٌر	 هناك	 يكن	 لم	 إن	 ُيتسامح،	 أن	 يمكن	 ماذا	 فمع	 أيًضا.	 عنهما	 تحدثت	 اللذين	 التسامح	 من	
ا،	فإن	هذا	 	عليه؟	وكيف	يمكن	أن	ننكر	أنه	حتى	في	حال	السماح	بوجود	ما	نعترض	عليه	مبدئيًّ

ٌ
ف

َ
مختل

	أو	ضمًنا،	حتى	في	حال	»التسامح	بوصفه	
ً
السماح	هو	قبوٌل	بمعنى	ما؟	وهذا	القبول	موجوٌد،	صراحة

)19( Ibid.,	pp.	2-11.
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في	 لكننا	نقتصر،	 في	هذا	الخصوص،	 املهمة،	 أفكار	غاليوتي	 ا«.	سنعود	الحًقا	ملناقشة	بعض	
ً
اعتراف

»ال	 تجعله	 لدرجة	 فضفاٌض	 للتسامح	 تقدمه	 الذي	 العام	 التعريف	 إن	 القول	 على	 الحالي،	 السياق	
،	إلى	درجٍة	تسمح	له	بأن	 يمنع«،	ثم	إن	التعريف	الخاص	الذي	تقدمه	للتصور	القيا�شي	للتسامح	عامٌّ

يكون	التعريف	العام	للتسامح.

راينر	 تصنيف	 في	 االعتراف	 فلسفة	 حضور	 يبدو	 للتسامح،	 غاليوتي	 تنظير	 مع	 الحال	 هو	 مثلما	
ا.	وعلى	الرغم	من	أن	فورست	ال	يستعمل	كلمة	»االعتراف«،	في تسمية	التصورات	 فورست	بارًزا	وقويًّ
الرئيسة	األربعة	التي	يتضمنها	تصنيفه	)إعطاء	اإلذن،	التعايش،	االحترام،	التقدير(	فمن	الضروري	
ل	املقومات	الرئيسة	 ِ

ّ
االنتباه	إلى	أن	مفهومي	»االحترام	والتقدير«	هما	إلى	جانب	مفهوم	»الحب«،	تمث

س	»الصراع من أجل العتراف”. ره	أكسيل هونيت،	في	كتابه	الرائد	واملؤّسِ ملفهوم	»االعتراف«	الذي	طوَّ

أو	 بين	سلطٍة	 في	عالقٍة	 the permission conception”،	نكون	 إذٍن  في	»التسامح بوصفه إعطاء 
أغلبيٍة	ما	وأقليٍة/	أقلياٍت	ما.	ووفًقا	لهذا	النوع	من	التسامح،	تسمح/	تأذن	السلطة/	األغلبية	ألقليٍة	
ما	بأن	تعيش	وفًقا	ملعتقداتها	وقناعاتها،	بشرط	قبول	هذه	األقلية	بسيادة	هذه	السلطة	أو	األغلبية	
ا the coexistence conception “	يشبه	“تسامح	إعطاء	اإلذن”	من	

ً
وهيمنتها.	“التسامح بوصفه تعايش

	أيًضا،	ويتأسس	على	رؤيٍة	مصلحيٍة	نفعيٍة،	ويهدف	إلى	تجنب	 	نفعّيٍ حيث	إنه	مثله،	ذو	طابٍع	براغماتّيٍ
بوصفه	 “التسامح	 أن	 في	 يكمن	 التسامحين	 بين	هذين	 االختالف	 الخاص.	 وتحقيق	غرضه	 الصراع،	
ا،	بين	قوى	متعادلة	القوة	تقريًبا،	بعيًدا	 ا”	يجري	في	إطار	عالقٍة	أفقيٍة	متوازنٍة	ومتكافئٍة	نسبيًّ

ً
تعايش

“التسامح بوصفه  في	 الحال	 القوى،	كما	هو	 أطرٍف	متفاوتة	 بين	 التي	تجري	 العمودية	 العالقة	 عن	
إعطاء إذٍن”.

	ومتبادٌل	 	حقيقيٌّ
ٌ
the respect conception”،	يكون	هناك	اعتراف مع	»التسامح بوصفه احتراًما 

باملساواة	الحقوقية،	بين	أطراف	عملية	التسامح،	على	الرغم	من	وجود	اختالفاٍت	أساسيٍة	بينها،	من	
من	 ا	

ً
وانطالق األفضل.	 الحياة	 بطريقة	 املتصلة	 األخالقية،	 واالعتقادات	 الثقافية،	 املمارسات	 حيث	

	بمعايير	
ً
“التسامح	بوصفه	احتراًما”،	ينبغي	للحياة	االجتماعية	بين	األطراف	املذكورة	أن	تكون	موجهة

	أو	أفضليٍة	أو	محاباٍة	ألي	جماعٍة	ثقافيٍة	أو	 مقبولٍة	من	جميعها،	من	دون	وجود	أي	تفضيٍل	خاّصٍ
هذا	 في	 املساواة،	 من  نوعين  بين  فورست	 ز	 ويمّيِ األخرى.	 الجماعات	 حساب	 على	 معينٍة،	 أخالقيٍة	
.	في املساواة األولى،	

ٌ
	أو	نوعية

ٌ
	كيفية

ٌ
،	ومساواة

ٌ
	أو	صورية

ٌ
	شكلية

ٌ
التصور/	النوع	من	التسامح:	مساواة

،	بغض	النظر	عن	اختالفاتهم	األخالقية/	الدينية	أو	الثقافية	
ً
	متساوية

ً
ُيعاَمل	األفراد	جميعهم	معاملة
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التي	تنتمي	إلى	املجال	الخاص،	وال	ينبغي	أن	تؤخذ	في	الحسبان،	في	املجال	العام.	املساواة	الثانية	هي	
»املساواة	الكيفية	أو	النوعية«	التي	ترى	ضرورة	أخذ	بعض	االختالفات	املذكورة	في	الحسبان،	ألن	عدم	
أخذها	في	الحسبان	يوِقع	الظلم	ببعض	الجماعات/	األفراد	التي	تتعرض،	بسبب	اختالفها	األخالقي/	

الثقافي/	الديني	إلى	التهميش	و/	أو	اإلقصاء	االجتماعي.

بوصفه  ففي	“التسامح  »التقدير«.	 صيغة	 يتخذ	 عندم	 درجاته	 أعلى	 أو	 ذروته	 التسامح	 ويبلغ	
ا	 أخالقيًّ أنداٌد،	 أنهم	 على	 معهم،	 والتعامل	 اآلخرين،	 املواطنين	 إلى	 النظر	 على	 ُيقتَصر	 ال	 تقديًرا”،	
	ما	esteem	ملمارساتهم	وقيمهم	واعتقاداتهم	األخالقية	 ا،	بل	يترافق	ذلك	أيًضا	مع	تقديٍر	أخالقّيٍ وسياسيًّ
،	على	الرغم	من	اختالفها	الكبير	عن	اعتقادات	من	

ً
	وجذابة

ً
	ومعقولة

ً
ا،	مقبولة ا	ونسبيًّ التي	تبدو،	جزئيًّ

يقوم	بالتسامح	معها.)20)

ل	مستوياٍت	 ِ
ّ
لوهلٍة	أولى	أو	أكثر،	يعطي	هذا	التصنيف	االنطباع	بأن	هذه	التصورات	املختلفة	تمث

	لتراتٍب	يشغل	فيه	»التسامح	بوصفه	سماًحا	أو	إعطاء	إذٍن«	املنزلة	األدنى،	في	حين	
ً
أو	درجاٍت	مختلفة

هذا	 ملثل	 ينبغي	 ما	 التراتب.	 هذا	 قمة	 في	 	”the esteem conception تقديًرا  بوصفه  »التسامح  يتربع	
التسامح.	 ملفهوم	 بالضرورة	 	

ٌ
	محايثة

ٌ
أخالقية 	

ٌ
قيمة ثمة	 ليس	 أنه	 بالحسبان	هو	 يأخذه	 أن	 االنطباع	

	إلى	ذلك،	يبدو	أن	رقي	
ً
د	عليه	فورست	نفسه.	إضافة هذا	ما	سنناقشه	في	الفقرة	اآلتية،	وهذا	ما	يشّدِ

ُيتسامح	معه.	 ما	 ازدياد	مقبولية	 يترافق	مع	 املذكور،	 التراتب	 في	 أو	قيمته،	 التسامح،	وارتفاع	منزلته	
فكما	أشرنا،	ال	يقتصر	التسامح،	بوصفه	تقديًرا،	على	قبول	االختالف	أو	حتى	تقبله،	بل	يم�شي	إلى	

أبعد	من	ذلك،	بحيث	يرى	فيه	ما	يستحق	التقدير.

ره«	أو	بوجوبه؟	ألم	نقل	في	 لكن،	أال	يبدو	أن	هناك	تناقًضا	في	القول	بوجود	»التسامح	مع	ما	نقّدِ
	عليها؟	 اعتراٌض مبدئيٌّ التعريف	العام	إن	التسامح	يحصل	تجاه	املمارسات	واالعتقادات	التي	لدينا	
ا	 سنحاول،	في	الفقرة	الالحقة،	مناقشة	القيمة	أو	املنزلة	األخالقية	للتسامح،	لكن	يمكن	القول	مبدئيًّ
ملا	 تقديرنا،	 وعدم	 احترامنا،	 عدم	 درجة	 ازدياد	 مع	 تزداد،	 قد	 للتسامح	 املمكنة	 املبدئية	 القيمة	 إن	
ا	من	أسس	القيمة	األخالقية	اإليجابية	 نتسامح	معه.	فوجود	ما	نعارضه،	ونعترض	عليه،	ليس	فقط	أسًّ
التي	يمكن	للتسامح	أن	يتسم	بها،	بل	هو	أيًضا	أحد	األسس	الضرورية	لوجود	التسامح	نفسه.	وكما	
	،”rejection	,objection,	acceptance	،القبول	االعتراض،	»الرفض،	ثالوث	في	فورست	يرى	سابًقا،	أشرنا
	في	أي	تسامٍح.	وحديث	فورست	عن	التسامح،	بوصفه	

ً
العناصر	األساسية	التي	ينبغي	أن	تكون	موجودة

)20( Forst,	Toleration	in	Conflict,	pp.	26-32.
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تقديًرا	أو	احتراًما،	ال	يعني	أن	التقدير	أو	االحترام	هو	املوقف	الوحيد	الذي	يتضمنه	التسامح،	في	مثل	
ُيتسامح	 ما	 تجاه	 دائٍم	 	 مبدئّيٍ اعتراٍض	 املذكور	وجود	 الحديث	 ينفي	 وال	 األنواع،	 أو	 التصورات	 هذه	
معه.	ففي	التسامح،	بوصفه	احتراًما	أو	تقديًرا،	يتجاور	الرفض	أو	االعتراض	مع	االحترام	أو	التقدير،	
في	توتٍر	خالٍق،	ال	يلغي	فيه	أي	طرٍف	الطرف	اآلخر،	بل	يتفاعل	الطرفان،	في	عالقٍة	متوترٍة	وبناءٍة،	في	
الوقت	نفسه.	ومن	هنا	نرى	ضرورة	الحذر	من	محاوالت	التقليل	من	حضور	عامل	“املعارضة	املبدئية”	
”،	ومن	دون	وجود	معارضٍة	

ً
في	مفهوم	التسامح”،	فمن	دون	هذه	املعارضة،	ال	وجود	للتسامح	“أصال

.
ً
	كبيرة

ً
قويٍة،	لن	يكون	صعًبا	القيام	بالتسامح،	ومن	ثم	لن	يكون	لفعل	التسامح،	من	منظوٍر	ما،	قيمة

أو	 أنواعه	 أو	 التسامح	 لتصورات	 املتعددة	 التصنيفات	 هذه	 بين	 	،
ٌ
وكبيرة 	

ٌ
كثيرة تقاطعاٌت،	 ثمة	

مستوياته.	فكما	هو	واضٌح،	ثمة	تشابٌه	كبيٌر	بين	»التسامح	البراغماتي-	الحسابي«،	الذي	تحدث	عنه	
سماًحا	 بوصفه	 و«التسامح	 غاليوتي،	 عنه	 تحدثت	 الذي	 للتسامح«،	 القيا�شي	 و«التصور	 فريتشه،	
أو	إعطاء	إذٍن«،	الذي	تحدث	عنه	فورست.	فالتسامح،	في	التصورات	الثالثة،	ال	يتأسس	على	قيمٍة	
أخالقيٍة	إيجابيٍة،	أو	على	قناعٍة	أخالقيٍة	مبدئيٍة،	وإنما	على	حساباٍت	مصلحيٍة	براغماتيٍة،	كما	أنه	
بين	تصورات	 نفسه،	 التشابه	 على	 العثور	 يبدو	صعًبا	 قد	 العمودية.	 التراتبية	 العالقة	 يتخذ	صيغة	
غاليوتي،	 عند	 الحياد«،	 مبدأ	 إلى	 املستند	 و«التسامح	 فريتشه،	 عند	 املنفعل«،	 السلبي	 »التسامح	
ا«،	عند	فورست.	لكن	سلبية	الحياد،	وعدم	التدخل،	وعدم	وجود	ممارسٍة	

ً
و«التسامح	بوصفه	تعايش

أن	 إلى	 أقرب	 ثمة	تشابٌه،	 الثالثة.	وأخيًرا،	 التصورات	 الثاني«،	هو	محور	 في	هذا	»املستوى	 إيجابيٍة،	
ا«،	

ً
اعتراف و«التسامح	بوصفه	 الفاعل«،	عند	فريتشه،	 اإليجابي	 »التسامح	 بين	 أحياًنا،	 	

ً
تماثال يكون	

عند	غاليوتي،	وتصوَري	»التسامح	بوصفه	احتراًما«	و«التسامح	بوصفه	تقديًرا«،	عند	فورست.	ففي	
وتقوده	 وتحفزه،	 تؤسس	وجوده،	 	

ٌ
إيجابية 	

ٌ
أخالقية 	

ٌ
قيمة ثمة	 التسامح،	 من	 األعلى«	 »املستوى	 هذا	

ٍق.
َّ

	خال بفاعليٍة،	وتدخٍل	إيجابّيٍ

	
ً
	نظرية

ً
م	فائدة 	في	هذا	التقريب	بين	تصورات	التسامح	املختلفة،	ألنه	يستطيع	أن	يقّدِ

ٌ
هناك	معقولية

،	تكمن	في	كشف	األساس	املعرفي/	املعياري	الذي	استند	إليه	التصنيف،	للتمييز	بين	تصورات	
ً
مهمة

ا،	حين	تناول	أو	مناقشة	هذه	التصنيفات،	 ا	من	ذلك،	يبدو	مهمًّ
ً
التسامح	أو	أنواعه	املختلفة.	وانطالق

البحث	عن	املعايير	والقيم	التي	تتأسس	عليها.	ووفًقا	اختالف	هذه	املعايير،	يمكن	لتصورات	التسامح	
أن	تزداد	أو	تنقص	عدًدا،	بدون	أن	تختلف	مضامينها	كثيًرا.	ويمكن	أن	نتخذ	من	مقاربة	فورست	ملفهوم	
التسامح	نموذًجا،	لتوضيح	هذه	الفكرة.	فعلى	الرغم	من	أن	فورست	يتحدث،	في	بعض	أهم	نصوصه،	
ف	هذه	

ّ
عن	أربعة	تصوراٍت	ملفهوم	التسامح،	إال	أنه،	في	سياق	مناظرته،	املذكورة	آنًفا	مع	براون،	يكث
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و«تصور	 اإلذن«	 إعطاء	 »تصور	 أساسيين:	 تصورين	 الحديث	عن	 على	 ويقتصر	 األربعة،	 التصورات	
مدى	 هو	 عليه،	 اهتمامه	 فورست	 ز	

َّ
رك الذي	 األسا�شي	 املعيار	 كان	 املذكور،	 السياق	 ففي	 االحترام«.	

ا	
ً
أفقية	عالقة	التسامح	أو	عموديتها،	بمعنى	مدى	محايثة	املساواة	أو	الالمساواة	لهذه	العالقة.	وانطالق
من	هذا	املعيار،	يجري	الحديث،	في	سياق	مناظرة	فورست	مع	براون،	عن	تصوٍر	تكون	العالقة	فيه	
	وغير	مساواتيٍة	)تصور	السماح	بوصفه	إعطاء	إذٍن(،	وعن	تصوٍر	مقابٍل	تكون	فيه	

ً
/	تراتبية

ً
عمودية

ر	االحترام(. 	)تصوُّ
ٌ
	ومساواتية

ٌ
/	ندية

ً
العالقة	أفقية

ملفهوم	 املختلفة	 األنواع	 التصورات/	 بين	 التمييز	 تحاول	 التي	 كلها	 السابقة	 للتصنيفات	 يمكن	
	ملفهوم	التسامح	و/	

ٌ
التسامح،	أن	تعطي	االنطباع	بأن	القيمة	األخالقية	اإليجابية	أو	السلبية	محايثة

أو	لتصوراته/	أنواعه	املختلفة.	لتدقيق	هذا	االنطباع	وتصحيحه،	سنناقش	في	ما	يأتي	مسألة	»القيمة	
.
ً
	و/	أو	رذيلة

ً
األخالقية	للتسامح«	ومدى	قدرته	على	أن	يكون	فضيلة

القيمة األخالقية للتسامح

إن	تحديد	املفهوم	أو	التعريف	العام	للتسامح،	والتصورات	أو	األنواع	التي	ترتبط	به،	ما	هو	إال	
على	 تساعدنا	 الخطوة	 فهذه	 للتسامح.	 األخالقي	 املعياري/	 البعد	 ملناقشة	 عنها،	 غنى	 ال	 أولى،	 	

ٌ
خطوة

ا	فقط،	بل	هو	 تحديد	الجانب	الوصفي	األولي	لهذا	املفهوم.	لكن	مفهوم	التسامح	ليس	مفهوًما	وصفيًّ
	أيًضا؛	فهو	ال	يقتصر	على	أحكام	الوجود،	بل	يتضمن	أحكام	وجوٍب	أيًضا،	 مفهوٌم	معيارٌي/	أخالقيٌّ
جاُور	البعدين	

َ
أي	إنه	ال	يقتصر	على	وصف	ما	هو	كائٌن،	بل	يتعداه	إلى	الحديث	عما	يجب	أن	يكون.	وت

 thick normative«	كثيًفا	ا الوصفي	واملعياري	أو	تداخلهما،	في	مفهوم	التسامح،	يجعله	مفهوًما	معياريًّ
	 ا	فقط،	بل	مفهوٌم	وصفيٌّ ا	فقط،	وال	مفهوًما	معياريًّ concept”،	بامتياٍز؛	بمعنى	أنه	ليس	مفهوًما	وصفيًّ

،	في	الوقت	نفسه. ومعياريٌّ

من	 إال	جزًءا	 لنا	 يقدم	 ال	 للتسامح،	 األدنى	 الحد	 تعريف	 أو	 العام،	 املفهوم	 أن	 يبدو	 وهلة،	 ألول	
ا	واضًحا	يسمح	بمعرفة	في	ما	إذا	كان	هذا	 الجانب	الوصفي	لهذا	املفهوم.	فهو	ال	يتضمن	جانًبا	معياريًّ
ل،	االختالف	ليس	أمًرا	جيًدا	أو	سيًئا،	من	الناحية	 .	فقبول،	أو	حتى	تقبُّ

ً
	أم	رذيلة

ً
املفهوم	يجسد	فضيلة

املعيارية/	األخالقية	املبدئية.	لكن	إذا	دققنا	في	تفصيالت	التعريف،	تدقيًقا	أكبر،	نجد	أنها	تتضمن	
	على	االعتقاد	و/	 بذور	سلبيٍة	معياريٍة/	أخالقيٍة	ما.	فالتعريف	ينّص	على	وجوب	وجود	اعتراٍض	مبدئّيٍ
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أو	املمارسة	اللذين	نتسامح	معهما.	ووجود	هذا	االعتراض	يتضمن	القول	بوجود	سلبيٍة	ما،	من	منظور	
املتساِمح	على	األقل،	في	هذا	االعتقاد	و/	أو	تلك	املمارسة،	تدفع	إلى	االعتراض	عليهما	أو	رفضهما.

	إلى	)االعتقاد	بوجود(	السلبية	املذكورة،	يتضمن	التعريف	العام	للتسامح	القول	بأنه	كان	
ً
وإضافة

في	مقدور	املتساِمح	أال	يتسامح،	وأنه	كان،	وما	زال	بمقدوره،	من	حيث	املبدأ	على	األقل،	فعل	�شيٍء	
ضد	ما	يتسامح	معه،	لكنه	مع	ذلك	تساَمح،	ولم	يفعل	ذلك.	هذه	القدرة	املبدئية	على	عدم	التسامح	
مع	ما	ُيتسامح	معه،	والقدرة	على	التدخل	والتعبير	الفعلي	عن	الرفض،	وتجسيد	االعتراض	أو	الرفض	
في	فعٍل	أو	سلوٍك،	يعطي	االنطباع	بوجود	تراتبيٍة	أو	تفاوٍت	ما،	في	املنزلة،	بين	من	يتساَمح	ومن	ُيتسامح	

مع	اعتقاده	و/	أو	سلوكه.

فترض	
ُ
وفي	هذا	االعتقاد	بوجود	سلبيٍة	)معياريٍة(	ما،	في	ما	ُيتسامح	معه،	وهذا	التراتب	أو	التفاوت،	امل

اللذان	 الرئيسان	 العامالن	 يكمن	 معه،	 ُيتساَمح	 ومن	 َيتساَمح	 من	 بين	 والقوة،	 املنزلة	 في	 الفعلي،	 أو	
املثال،	تحدث	كانط،	 الناس	واملفكرين.	فعلى	سبيل	 التسامح	ذا	سمعٍة	سيئٍة،	لدى	كثيٍر	من	 جعال	
	أو	مهيًنا)22). 

ً
ره)21)،	وغوته	عّد	التسامح	إهانة في	نص	»ما	هو	التنوير؟«،	عن	غطرسة	املتسامح	أو	تكبُّ

املستوى	 على	 	-
ً
وقوية 	

ً
خاصة 	

ً
-إحالة يحيل	 للتسامح	 األولي	 املفهوم	 أو	 التعريف	 أن	 واضًحا	 ويبدو	

	فريتشه	)التسامح	البراغماتي-	الحسابي(،	وغاليوتي	 األول/	األدنى	من	التسامح	الذي	تحدث	عنه	كلٌّ
أو	 التعريف	 إذٍن(.	وهذا	 إعطاء	 أو	 بوصفه	سماًحا	 )التسامح	 السلبي(،	وفورست	 القيا�شي	 )التصور	
غت	لغاليوتي	بأن	تسميه	»التصور	 املستوى	األدنى	شائٌع	عموًما،	لدى	الناس	واملفكرين،	لدرجة	سوَّ
القيا�شي«،	ولفورست	بأن	يسميه	»التصور	التقليدي	أو	الكالسيكي	the classic conception”.	وتبني	
	ملا	ُيتساَمح	 	أولّيٍ الناس	معظمهم،	الضمني	أو	الصريح،	لهذا	التعريف،	وما	يحيل	عليه	من	تقييٍم	سلبّيٍ
،	من	

ً
ا	أو	كامال معه،	ومن	تراتٍب	وتفاوٍت	في	املنزلة،	هو	ما	يجعل	الناس	معظمهم	ينفرون،	نفوًرا	جزئيًّ

ا	من	السلبيات	التي	
ً
تساَمح	مع	اعتقاداته	وممارساته”.	وانطالق

ُ
فكرة	أو	واقع	أن	يكونوا	في	موقع	“امل

	من	التعريف	العام،	واملستوى	األدنى	من	التسامح،	تبرز	معقولية	النقد	 يتضمنها،	أو	يحيل	عليها،	كلٌّ

)21( Immanuel	Kant,	An	Answer	to	the	Question:	”What	is	Enlightenment?“,	Translated	by	H.	B.	Nisbet,	)Cambridge:	Cambridge	University	

Press,	1970(,	p.	12.

)22( Cf.,	 Rainer	 Forst,	 ”To	 Tolerate	Means	 to	 Insult”:	 Toleration,	Recognition,	 and	 Emancipation“,	 in	 Bert	 van	den	Brink	&	David	Owen	

)eds.(,	Recognition	and	Power.	Axel	Honneth	and	the	Tradition	of	Critical	Social	Theory,	)Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2007(,	pp.	

215-237.
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سة	لها،	أو	املرافقة	لها، أو	الناتجة	منها.	 ه	لفكرة	التسامح	وللخطابات	واملمارسات	املؤّسِ الشديد	املوجَّ
املثال	 إليها،	على	سبيل	 التي	سبقت	اإلشارة	 براون	 في	نصوص	ويندي	 ا،	 بارًزا	وقويًّ النقد،	 ونجد	هذا	

والخصوص.

إذا	كان	التعريف	العام	للتسامح	يحيل	على	مستواه	األدنى	خصوًصا،	وإذا	كان	هذا	املستوى	يتضمن	
،	بما	يجعله	أقرب	إلى	الرذيلة	منه	إلى	الفضيلة،	ملاذا	

ً
	أو	ضمنية

ً
،	وواضحة

ً
	أو	فعلية

ً
سلبياٍت،	ممكنة

نجد	كثيرين	يتحدثون	عن	التسامح،	كما	لو	أنه	»فضيلة	الفضائل«؟	ولَم	هذا	اإلصرار	على	التمسك	
بضرورة	حصول	التسامح،	وبإيجابياته	العملية	والنظريةـ	األخالقية؟

الخصوص:	 هذا	 في	 أساسيٍة،	 مسائل	 ثالث	 إلى	 االنتباه	 ينبغي	 السؤالين،	 هذين	 مثل	 لإلجابة	عن	
فثمة	 باملطلق،	 ا،	 معياريًّ سلبيين،	 ليسا	 للتسامح	 األدنى	 واملستوى	 العام	 التعريف	 أولى،	 ناحيٍة  من 
،	في	هذا	التعريف،	وفي	ذلك	املستوى؛	ومن ناحيٍة ثانيٍة،	ثمة	ضروراٌت،	

ٌ
	أو	فعلية

ٌ
إيجابياٌت،	ممكنة

الواقع	 متطلبات	 في	 الضرورات	 تلك	 وتتمثل	 اإليجابية؛	 بالغ	 أمًرا	 التسامح	 تجعل	 	،
ٌ
ونظرية 	

ٌ
عملية

تغييبه،	 أو	 غيابه	 في	حال	 التسامح،	 تحل	محل	 أن	 يمكن	 التي	 البدائل	 وفي	 وخصوصياته	من	جهٍة،	
من	جهٍة	أخرى؛	ومن ناحيٍة ثالثٍة،	ال	يقتصر	التسامح	على	أن	يكون	في	هذا	املستوى	األدنى،	ويمكن	
للتعريف	العام	للتسامح	أن	يفسح	املجال	ملستوياٍت	أرقى،	وهذا	هو	ما	يعمل	عليه	كثيٌر	من	املفكرين	

والفالسفة.	وسأقدم،	في	ما	يأتي،	شرًحا	مقتضًبا	لهذه	النواحي	الثالث.

ففي	خصوص	الناحية	األولى،	يمكن	القول	إنه	على	الرغم	من	األبعاد	السلبية	الكامنة،	في	التعريف	
،	في	هذا	التعريف	وذلك	املستوى،	ال	

ٌ
العام	للتسامح	وللمستوى	األدنى	منه،	فثمة	ممكناٌت	إيجابية

ينبغي	تجاهل	وجودها،	الكامن	أو	املتحقق،	وال	التقليل	من	أهمية	هذا	الوجود.	فما	الذي	يدفعنا	إلى	
	له؟	االحتماالت	 قبول	ما	ال	ينبغي،	من	حيث	املبدأ،	أن	نقبل	به،	لوجود	اعتراٍض	عليه	أو	رفٍض	مبدئّيٍ
،	لكن	من	بينها	هو	وجود	قيمٍة	أو	قيٍم	أخالقية	ما	تحّض	على	هذا	القبول.	وسنناقش	

ٌ
هنا	كثيرة	ومتنوعة

هذه	النقطة	بتفصيٍل	أكبر	الحًقا،	لكن	ينبغي	التشديد،	في	السياق	الحالي،	على	إمكانية	أن	يكون	قبول	
ا،	في	كثيٍر	من	الحاالت	والسياقات.	وقبول	االعتقادات	أو	املمارسات	 ا	إيجابيًّ االختالف	موقًفا	أخالقيًّ
االعتقادات	 هذه	 أصحاب	 يمنح	 واعتقاداتنا،	 ممارساتنا	 عن	 املختلفة	 أو	 قيمنا	 لبعض	 املخالفة	
ا،	من	حيث	 	أخالقيًّ واملمارسات	إمكانية	الوجود	الحر.	والوجود	الحر،	أو	الحرية	عموًما،	أمٌر	إيجابيٌّ

ا،	في	كثيٍر	من	الحاالت	والسياقات	الفعلية. 	أخالقيًّ املبدأ،	وهو	أمر	إيجابيٌّ
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لقد	تحدثنا	آنًفا	عن	السلبية	املعيارية	التي	يحيل	عليها	االعتراض	أو	الرفض	املبدئي،	لكن	ينبغي،	
في	السياق	الحالي،	اإلشارة	إلى	اإليجابية	األخالقية	التي	يمكن	لهذا	االعتراض	أو	الرفض	أن	يتضمنها	
	،

ً
،	من	حيث	املبدأ.	فمثال ا،	رفضه،	هو	أمٌر	إيجابيٌّ ا/	أخالقيًّ دها.	فرفض	ما	ينبغي	لنا،	معياريًّ أو	يجّسِ

وجهة	 من	 ا،	 إيجابيًّ أمًرا	 يبدو	 عليها،	 املبدئي	 االعتراض	 أو	 وممارساتهم،	 امللحدين	 اعتقادات	 رفض	
نظر	بعض	املتدينين.	وتتحدد	إيجابية	الرفض	أو	االعتراض،	أو	سلبيتهما،	على	أساس	مدى	معقولية	
ا،	 هذا	الرفض	وأخالقيته،	من	حيث	املبدأ.	وعلى	هذا	األساس،	يمكن	لهذا	الرفض	أن	يكون	إيجابيًّ
أو	عدم	 ما	 أمٍر	 بقبول	 ما	 قيام	طرٍف	 وإن	 والسياقات.	 الحاالت	 كثيٍر	من	 في	 األخالقية،	 الناحية	 من	
إذا	كان	 النظر	عما	 املبدئية،	بغض	 الناحية	 ا،	من	 	أخالقيًّ إيجابيٌّ أمٌر	 قبوله،	ألسباٍب	أخالقيٍة،	هو	
ا،	 	أخالقيًّ ا،	في	هذا	القبول	أو	الرفض.	فهو	إيجابيٌّ ا	أخالقيًّ صاحب	هذا	القبول	و/	أو	الرفض،	محقًّ
ألنه	يعني	أن	معيار	اتخاذ	ذلك	املوقف	القابل	أو	الرافض،	هو	القيم	األخالقية	اإليجابية،	من	منظور	
موقفه،	 ما	 شخٍص	 وإخضاع	 بالتأكيد.	 األخالقية	 الناحية	 من	 ا،	 مبدئيًّ 	 إيجابيٌّ أمٌر	 وهذا	 صاحبها،	
في	ردات	فعله،	ويفكر	فيها	 يتأنى	 ملحاكمٍة	أخالقيٍة،	يتضمن	إخضاعه	ملحاكمٍة	فكريٍة	عامٍة	تجعله	
تفكيًرا	متعمًقا	ومتفحًصا،	بحيث	يف�شي	به	ذلك	إلى	االبتعاد	عن	ردات	الفعل	العفوية	التي	تجعله،	
ا	مما	سبق،	

ً
	عن	عدم	قبوله.	وانطالق

ً
أمٍر	ما،	وإلى	عدم	تقبله،	فضال إلى	رفض	 البداية«،	يميل	 »في	

غاٍت	معقولٍة	لرفض	بعض	أشكال	التسامح،	لكونها	تتسامح	مع	ما	ال	ينبغي	أو	يجب	 نفهم	وجود	مسّوِ
	ما.	فأخالقية	التسامح	تعتمد	على	مدى	معقولية	قبول	ما	يبدو	من	 التسامح	معه،	من	منظوٍر	أخالقّيٍ

منظوٍر	ما،	غير	مقبوٍل.	

وفي	ما	يتعلق	بالناحية	الثانية،	ينبغي	اإلقرار	بأن	االختالف	بين	الناس،	في	القيم	ووجهات	النظر	
من	 كثيٌر	 م	 يقّيِ أن	 بالضرورة	 االختالف	 هذا	 ويتضمن	 منه.	 	 مفرَّ ال	 أمٌر	 واالعتقادات،	 واملمارسات	
ا	 األشخاص	كثيًرا	من	االعتقادات	واملمارسات	املختلفة	عن	اعتقاداتهم	وممارساتهم،	تقييًما	اخالقيًّ
ا.	وفي	كثيٍر	من	السياقات	والحاالت،	يكون	التسامح	هو	أحد	املواقف	اإليجابية	التي	يمكن،	بل	 سلبيًّ
أو	 اإلذن«،	 »إعطاء	 التسامح	صيغة	 يتخذ	 عندما	 حتى	 االختالفات،	 هذه	 حيال	 اتخاذها،	 لنا	 ينبغي	
أن	 التراتبية.	صحيٌح	 في	خصوص	 ذاته،	 املنطق	 إلى	 اللجوء	 ويمكن	 األدنى.	 املستوى	 غيرها	من	صيغ	
األحيان	 من	 كثيٍر	 في	 املقبول،	 غير	 أو	 العادل	 غير	 والتفاوت	 التراتب	 وجود	 يعزز	 أن	 يمكن	 التسامح	
	لالجتماع	البشري	بالضرورة،	

ٌ
والسياقات،	لكن	هذا	ال	ينفي	أن	التراتب	والتفاوت	في	املنزلة	أمٌر	محايث

زاويٍة	 ومن	 املثال،	 فعلى	سبيل	 بالضرورة.	 ا	 أمًرا	سلبيًّ ليس	 والتفاوت	 التراتب	 وهذا	 املبدأ.	 من	حيث	
ا،	بين	األستاذ	والتالميذ	أو	الطالب،	أو	بين	الوالدين	 ما،	ثمة	تفاوٌت،	معقوٌل	أو	مقبوٌل،	حتى	أخالقيًّ
العمل(	 واألستاذ	ورب	 )الوالدين	 األول	 الطرف	 إلخ.	وسلطة	 	... العمل	وعماله	 بين	رب	 أو	 وأوالدهم،	
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ا،	في	كثيٍر	 ومنزلته،	تؤهله	ملمارسة	التسامح،	وتجعل	هذا	التسامح	أمًرا	محموًدا	أو	غير	منبوٍذ	أخالقيًّ
ا،	فإن	حضور	التسامح	 ا،	أو	غير	مقبوٍل	أخالقيًّ

ً
من	الحاالت	والسياقات.	وحتى	حين	يكون	التفاوت	ظامل

يبقى	أفضل	من	عدم	حضوره.	فما	البديل	عن	التسامح،	في	مثل	هذه	السياقات؟

يكتسب	التسامح	جزًءا	من	سمعته	الحسنة	من	السمعة	السيئة	املرتبطة	باملفهومات	املضادة	له.	
له،	هي	مفهومات	وممارسات	ذات	سمعٍة	سيئٍة	 أو	تقبُّ فالالتسامح	والتعصب	وعدم	قبول	االختالف 
ا،	ألنه	نقيض	التعصب،	ونقيض	االنغالق،	وعدم	االنفتاح	على	اآلخر	 غالًبا.	فالتسامح	جيٌد	أخالقيًّ
م	التسامح	إيجاًبا،	ونقول	بضرورته	وأفضليته،	 املختلف،	وعدم	قبوله	وتقبله.	وبهذا	املعنى،	نحن	نقّيِ
في	كثيٍر	من	األحيان	والسياقات،	على	الرغم	من	اتسامه	ببعض	السلبيات،	وذلك	ألننا	نرى	أنه	يمثل	
(،	من	

ً
أفضل	املواقف	املمكنة	أو	أقلها	سوًءا.	وينبغي	االنتباه	إلى	أن	غوته	ومثله	كثيرين	)فورست	مثال

ون،	في	كثيٍر	من	األحيان،	 منتقدي	التسامح	عموًما،	أو	منتقدي	بعض	صيغه	أو	تصوراته	أو	أنواعه،	يقّرِ
،	لم	يرفض	التسامح	رفًضا	

ً
بالضرورة	املوقتة	على	األقل	للتسامح.	فغوته	الذي	رأى	في	التسامح	إهانة

مطلًقا،	بل	قبل	وجوده،	وجوًدا	موقًتا،	على	أن	يكون	هذا	الوجود	محض	مرحلٍة	تف�شي	الحًقا	إلى	إحالل	
االعتراف	محل	التسامح.	وعلى	الرغم	مما	يبدو	من	تبني	فورست	لرؤية	غوته،	إال	أنه	يشدد،	في	كثيٍر	من	
سياقات	أخرى،	على	أنه	ليس	هناك	تصور	واحد	للتسامح	مالئم	للسياقات	أو	األزمنة	أو	املجتمعات	
كلها.	ولهذا	ال	ينبغي	لنا	تبني	تصوٍر	واحٍد	للتسامح	أو	قبوله	واستبعاد	التصورات/	األنواع	األخرى أو	
رفضها،	بل	ينبغي	لنا	اختيار	الصيغة	املالئمة	من	التسامح،	وفًقا	ملعطيات	الواقع،	وممكناته،	ونسقه	
	
ٌ
...	إلخ.)23)	فللتسامح،	حتى	في	أدنى	مستوياته،	إيجابياٌت	كثيرة القيمي،	ونوعية	الصراع	املوجود	فيه	
،	في	كثيٍر	من	األحيان.	وهذه	اإليجابيات،	قد	تجعله،	بعد	املقارنة	باملواقف	واملفهومات	األخرى،	

ٌ
وكبيرة

أفضل	هذه	املواقف	واملفهومات	األخرى	املمكنة،	أو	أقلها	سوًءا.	

في	خصوص	الناحية	الثالثة،	ال	بد	من	التشديد	على	وجود	تصوراٍت	أو	أنواٍع	مختلفٍة	للتسامح.	
ٍر	واحٍد.	فال	يقتصر	التسامح	على	أن	 فال	ينبغي	حصر	هذا	املفهوم،	أو	تعريفه	العام،	بمستوًى	أو	تصوُّ
ا	مفتقًدا	إلى	املساواة	والندية	واالحترام”؛	 ا”،	أو	“سلبيًّ ا-	حسابيًّ يكون	محض	»إعطاء	إذٍن«	أو	»براغماتيًّ
فثمة	تصوراٌت	أخرى	للتسامح	تتعارض	مع	مثل	هذه	التصورات،	وتحاول	تجنب	االنتقادات	معظمها	
إلى	 املنتمية	 التصورات	 تتضمنها	 التي	 السلبيات	 معظم	 من	 ص	

ُّ
والتخل تالفيها،	 أو	 للتسامح	 املوجهة	

	،
ً
تراتبية ،	وليست	

ً
ندية 	

ً
التسامح	عالقة أو	األنواع	األخرى	من	 التصورات	 املستوى	األدنى؛	وتتضمن	

)23( Forst,	Toleration	in	Conflict.	Past	and	Present,	p.	32.
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اآلخر	 احترام	 على	 	
ً
وقائمة 	،

ً
وسلبية 	

ً
منفعلة وليست	 	،

ً
وإيجابية 	

ً
وفاعلة 	،

ً
أحادية وليست	 	،

ً
وتبادلية

على	 وليس	 املختلفة،	 وممارساته	 وباعتقاداته	 به	 اإليجابي	 واالعتراف	 بحقوقه،	 واالكتراث	 وتقديره	
نظرٍة	دونيٍة	أو	محتقِرٍة	له	تنكر	األحقية	املبدئية	الختالفه.

،	لكنه	يحمل	
ً
	وال	رذيلة

ً
التسامح،	وفًقا	لتعريفه	أو	مفهومه	املبدئي	العام،	املذكور	آنًفا،	ليس	فضيلة

	سواٍء.	ولتحديد	القيمة	األخالقية	للتسامح،	ينبغي	أن	نأخذ	في	 ممكنات	الفضيلة	والرذيلة،	على	حّدٍ
الحسبان	تصوراته	أو	أنواعه	املختلفة،	والقيم	األخالقية	املرتبط	بها،	وكثيًرا	من	املعايير	والتفصيالت	

املهمة.

القبول	وغاياته	 ينبغي	معرفة	أسباب	 الذي	يتضمنه	كل	تسامٍح،	 ففي	خصوص	قبول	االختالف	
	لالختالف،	كانت	العالقة	التسامحية	أكثر	

ً
ومضامينه.	وكلما	كان	القبول	أقل	امتعاًضا،	وأكثر	تقبال

نظرٍة	 وليس	على	 مبدئيٍة،	 أخالقيٍة	 نظرٍة	 تأسسها	على	 بقدر	 العالقة،	 إيجابية	هذه	 وتزداد	 	.
ً
إيجابية

براغماتيٍة	أداتيٍة	)فقط(،	وبقدر	سعيها	إلى	تحقيق	غاياٍت	أخالقيٍة	إيجابيٍة،	ال	غاياٍت	مصلحيٍة	عمليٍة	
)فقط(.

وفي	خصوص	االعتراض	أو	الرفض	املبدئي	املحايث	لكل	تسامٍح،	ينبغي	التفكير	في	مدى	املعقولية	
مشروعيٍة	 وجود	 دون	 فمن	 األهمية.	 في	 	

ٌ
غاية 	

ٌ
نقطة وهذه	 االعتراض.	 لهذا	 األخالقية	 املقبولية	 أو	

.	فتسامح	الدولة	
ً
ومعقوليٍة	أخالقيٍة	لوجود	هذا	االعتراض،	ال	يمكن	القول	بأن	التسامح	يمثل	فضيلة

،	في	سياق	الدولة	الديمقراطية	)الليبرالية(،	ألنه	من	حق	الناس	أن	
ً
مع	االختالف	الديني	لم	يعد	فضيلة

ا،	ومن	واجب	الدولة	حماية	هذا	الحق	املبدئي،	وحماية	ممارسيه،	واالعتراف	باملشروعية	 يختلفوا	دينيًّ
الديني.	 االختالف	 على	 	 مبدئيٌّ اعتراٌض	 لديها	 يكون	 أن	 للدولة	 ينبغي	 فال	 الديني.	 لالختالف	 املبدئية	
والغياب	الضروري	لهذا	االعتراض	يعني	أنه	من	واجب	الدولة	االعتراف	بهذا	االختالف	وحمايته،	وليس	
ا،	إال	عندما	تكون	األوضاع	 التسامح	معه.	ال	يمكن	للتسامح	مع	االختالف	الديني	أن	يكون	أمًرا	إيجابيًّ
ا	من	ذلك،	ينبغي	دائًما	التدقيق	في	

ً
غير	مواتيٍة	ألشكاٍل	أخرى	أرقى	من	التفاعل	مع	االختالف.	انطالق

ا	
ً
ا	تسويغ

ً
غ مضمون	االعتراض	أو	الرفض	املبدئي	ملا	يجري	التسامح	معه،	فإذا	لم	يكن	االعتراض	مسوَّ

للتسامح،	في	 الفعلية	أكبر	من	الفضيلة	املفتَرضة	 ا،	فعندها	قد	تكون	رذيلة	االعتراض	 ا	كافيًّ أخالقيًّ
	كاٍف	للتسامح؛	فمن	دون	وجود	هذا	 د	من	وجود	تسويٍغ	أخالقّيٍ

ُّ
هذا	السياق.	في	املقابل،	ينبغي	التأك

والسياقات،	 الحاالت	 من	 كثيٍر	 في	 ينبغي،	 ال	 الحالة،	 وفي	هذه	 ا.	 أو	الأخالقيًّ 	
ً
رذيلة التسامح	 يكون	 التسويغ،	

التسامح	مع	مثل	هذا	التسامح	الالأخالقي.
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سماتها	 واختالف	 للتسامح،	 املختلفة	 األنواع	 أو	 التصورات	 بين	 القائم	 التمييز	 أو	 التمايز	 إن	
للتسامح	 العام	 التعريف	 أو	 املفهوم	 في	 تفكيٍر	 أو	 تأويٍل	 من	محض	 ناتًجا	 ليس	 واملعيارية،	 الوصفية	
ضاف،	أو	االستناد	إليها،	في	صوغ	

ُ
ا	أكبر،	بالقيم	األخالقية	التي	ت

ً
،	ارتباط

ٌ
وحده	فحسب،	بل	هو	مرتبط

من	 للتسامح	 يمكن	 الذي	 التسامح	 في	 األخالقي	 املعياري	 فالبعد	 ذاك.	 أو	 التسامح	 عن	 التصور	 هذا	
ا	أو	واضًحا	في	املفهوم	العام	للتسامح.	ومن	هنا	فإن	

ً
،	ليس	بعًدا	محايث

ً
	أو	رذيلة

ً
خالله،	أن	يكون	فضيلة

القيمة	األخالقية	للتسامح	تأتي،	في	الدرجة	األولى،	من	خالل	عالقاته	مع	القيم	األخالقية	التي	ُيرَبط	
بها.	وإن	افتقار	التسامح	إلى	القيمة	األخالقية	الذاتية	يجعله	بحاجٍة	إلى	أن	يستمد	قيمته	األخالقية	
غة	له،	بازدياد	القوة	األخالقية	لالعتراض	 من	خارجه.	وتزداد	حاجة	التسامح	إلى	القيم	األخالقية	املسّوِ
املبدئي	على	ما	يمكن	أو	ينبغي	التسامح	معه.	فمن	مفارقات	التسامح	أنه	يجعلنا	نقبل	ما	ال	ينبغي	لنا	
نتسامح	 ما	 ما،	تجاه	 	 أو	رفٌض	أخالقيٌّ اعتراٌض	 دائًما	 لدينا	 ما.	فنحن	 به،	من	زاويٍة	أخالقيٍة	 القبول	
	وكاٍف،	يستطيع	 	قوّيٍ معه.	ولكي	نتجاوز	هذا	الرفض	األخالقي	املبدئي،	ينبغي	لنا	امتالك	تسويٍغ	أخالقّيٍ
.	وعلى	

ً
،	وأكثر	أولوية

ً
/	قيمة

ً
تجاوز	االعتراض	األخالقي	املبدئي،	واستيعابه	في	إطار	أخالقي	أعلى	درجة

هذا	األساس،	نفهم	سعي	كثيٍر	من	املفكرين	إلى	تأسيس	التسامح	على	مجموعٍة	من	القيم	أو	األعمدة	
األخالقية	األساسية،	ويأتي	في	مقدمتها:	املساواة	واالحترام	والحرية	والعدالة.

لها،	ويعززها.	وإذا	كان	 يتأسس	على	»املساواة	األخالقية«،	ويؤسس	 ما	 بقدر	 	،
ٌ
فالتسامح	فضيلة

	غير	
ً
	تراتبية

ً
النقد	األسا�شي	املوجه	إلى	التسامح،	في	صيغته	التقليدية	الشائعة،	هو	أنه	يتضمن	عالقة

التراتبية	الالأخالقية،	فقد	سعى	منظرو	التسامح	 مساواتيٍة،	ويعزز	الحضور	العملي	والنظري	لهذه	
للتشديد	على	إمكان	أن	يتأسس	التسامح	على	نظرٍة	مساواتيٍة،	بين	طرفي	عالقة	التسامح.	و«تصور	
االحترام«،	عند	فورست	يهدف	تحديًدا،	وبالدرجة	األولى،	إلى	ربط	التسامح	بقيمة	املساواة.	فالتسامح	
ذاك	 وليس	 الندية،	 واملساواة	 املتبادل	 االحترام	 على	 القائم	 التسامح	 هو	 	،

ً
بوصفه	فضيلة املنشود،	

ا. غ	أخالقيًّ القائم	على	النظرة	الفوقية/	الدونية،	والتراتب	غير	املسوَّ

هو	 	،
ً
أخالقية 	

ً
فضيلة بوصفه	 عليه،	 التسامح	 يتأسس	 الذي	 الثاني	 األخالقي	 األساس	 أو	 العمود	

.	والحرية	حريات	عموًما.	ويرتبط	
ً
»الحرية«.	فالتسامح	فضيلة،	بقدر	ما	يفسح	للحرية	بأن	تكون	حاضرة

التسامح	بالحريات	عموًما،	وبحرية	العقيدة	والرأي	والتعبير	خصوًصا.	وهذه	الحريات	ليست	أحد	أهم	
	. ،	وأي	نظاٍم	أخالقّيٍ /	حقوقّيٍ أسس	النظام	الديمقراطي	فحسب،	بل	هي	أحد	أسس	أي	نظاٍم	قانونّيٍ

،	بقدر	مساهمته	في	تعزيز	حضور	الحرية	في	املجتمع/	الدولة،	ولدى	أفرادهما.
ً
فالتسامح	فضيلة
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،	هي	»العدالة«.	
ً
	اخالقية

ً
القيمة	األخالقية	األهم	التي	يربط	التسامح	بها،	لتسويغه،	بوصفه	فضيلة

فمن	الصعب	العثور	على	مفكٍر	أو	فيلسوٍف	لم	يربط	التسامح	بالعدالة،	أو	قام	بالفصل	بينهما.))2) 
ويستوي	في	ذلك	منتقدو	فكرة	التسامح	ومتبنوها.	فكثيٌر	من	املنتقدين	الرافضين	للتسامح	يسّوغون	
قيمة	 مع	 معيٍن،	 معيٍن،	ومن	منظوٍر	 في	سياٍق	 التسامح،	 تناقض	 أو	 بتنافي	 غالًبا	 انتقادهم/	رفضهم	
	وال	غنى	عنه،	من	أجل	تحقيق	العدالة،	في	سياقاٍت	 العدالة.	أما	متبنو	التسامح	فيرون	أنه	ضروريٌّ
كثيرٍة.	وهكذا	نجد،	في	خطاب	التسامح	املعاصر،	تقاطًعا	بين	قيم	املساواة	واالحترام	والحرية	والعدالة،	
األخالقية	 القيم	 تلك	 تحقيق	 نحو	 سعٌي	 نفسه،	 الوقت	 في	 هو،	 التسامح	 إلى	 السعي	 يكون	 بحيث	

األساسية	وتعزيزها.)25)

أن	 إلى	 هنا	 نشير	 التسامح،	 ملسألة	 تناوٍل	 أي	 في	 العدالة	 قيمة	 فكرة/	 مركزية	 أكدوا	 الذين	 ذكرهم	 الذين	سبق	 الغربيين	 والفالسفة	 املفكرين	 إلى	 	
ً
إضافة  (2((

الجابري	قد	فعل	األمر	ذاته،	خالل	تناوله	لهذه	املسألة.	وقد	استند	الجابري	إلى	ابن	رشد،	ليبين	ضرورة	أن	يدخل	مفهوم	العدل	في	التسامح،	بحيث	ال	يقت�شي	ذلك	

املساواة	فحسب،	بل	يقت�شي	أيًضا	إعطاء	األولوية	للغير	داخل	هذه	املساواة.	انظر،	محمد	عابد	الجابري،	قضايا	في	الفكر	املعاصر:	العوملة	–	صراع	الحضارات	–	

العودة	إلى	األخالق	–	التسامح	–	الديمقراطية	ونظام	القيم	–	الفلسفة	واملدينة،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	1997(،	ص	32-17.

	إلى	الفصلين	األولين	اللذين	يتناوالن	مفهوم	
ً
)25) من	املفيد،	في	هذا	السياق،	اإلشارة	إلى	أن	كتاب	»التسامح«	لبريستون	كينغ	يتضمن	خمسة	فصول.	وإضافة

	)الفصل	الثاني(،	فإن	الفصول	الثالثة	األخرى	مخصصة	ملسألة	»السعي	إلى	العدالة	)في	الفصلين	الثالث	 	)الفصل	األول(،	أو	تاريخّيٍ التسامح	من	منظوٍر	فلسفّيٍ

 .Preston	King,	Toleration:انظر	199-)22(.	ص	الخامس،	الفصل	(في	املساواة«	إلى	و«السعي	115-198(	ص	والرابع،
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