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االختالف والتسامح والتفاهم
وضع االستشكال في الفلسفة الغربیة الحدیثة

أكادیمي من تونس –صالح مصباح 

الجمعیة نقاشاتخالل،سانت اتیان دي رابو البروتستانتيرجل الدین لل في تدخَ جاء 
ة وحریللبنود الخاصة بحریة المعتقد، 1789أوت 28في جلسة یوم الفرنسیةالتأسیسیة 

مایلي:التفكیر والتعبیر، 
ما أطالب به، لیس مجرد التسامح، بل هو أیها السادة الحریة.إن"

نعتبر ما لمإذا"،المنشقینآراء غیر عادلة كلیا تجاه "والرحمة،والعفو،القبول، كماالتسامح،إنما
ة...ي الدین وفي الرأي جریمالفرق ف

ین إدماجا تاما ه ال نفسكم، وبأت یدمج غیر الكاثولیكیین الفرنسیأطالب أیها السادة، بكل ما تطلبون ب
ان دون تحفظ، (في المجتمع الفرنسي) ألنهم، هم أیضا مواطنون، وألن القانون والحریة ال یوزع

1 فهما یوجدان، في كل مكان) دون محاباة على الدوام." عدلهما الصارم، بصفة متفاوتة، (
كل النزاع یفترضآنذاك فان قیمته التاریخیة مأتاها أنه كان ا هامشیَ كان تدخلالورغم أن

حدیثة نعني الذي أحاط بغرض التسامح في التجربة الغربیة الالعملي والتاریخي والنظري
ر صائب من آراء كیف یمكن القبول بما نعتبره غیر سلیم وغیالتالیة:المعضلةضرب تدبر 

ون أن نصل ،  ديالفنالذوق و والمنكوح ل و المأكس و و غیرنا وعقائده وسلوكه وذوقه في الملب
لدین إلى حد التواطؤ مع الشر ، وبالتالي ما هي حدود التسامح  ومن یضع تلك الحدود ا

قاللیة ، وٕاذا كان بالتحریم  أو المجتمع باالستهجان أم الدولة بالقوانین أم الفرد لذاته بل است
ومن یمتلك تالف شدید بصدد تلك الحدودثمة بعض االتفاق حول صعوبة التحدید فان االخ

مفاده أن ا ذلك مدارا سیاسیا واضحإلىحق تشریع وضعها. ولكن تدخل رجل الدین یضیف 
یضا النظر لیس یكفي قبول اآلخر (تسامح) عوضا عن اضطهاده (ال تسامح)، بل وینبغي أ

أنقد) باعتبار عت(حریة معتقد، وتعبیر عن ذلك المفي اختالفه إلیه نظرة ایجابیة خالصة 
كان بینما ،)هو قبول بالسلب (وبالتالي هو بالضرورة قبول عن مضضإنما التسامح ذاته 

ة  في القرنین المضطهدین (دینیا وعرقیا وأخالقیا وجنسیا) منذ بدیات الحداثة الغربیمنشود 

1 Rabaut Saint-Etienne, Paris, 1826.



2015فیفري –االختالف والتسامح والتفاھم

2

ر" للتسامح من وضع "التصبواإلراديالخامس عشر و السادس عشر، تحویل الواعي 
ذاتها القیةاألخإلى وضع الفضیلة االیتیقیة  بل  ومعیار -عند أغلب القدامى-المكابدة" و"
تفاهم مقام جدید هو الكما ستكون الحال عند أغلب المحدثین والمعاصرین  ، وذلك في–

تالف  ، بل ال مجرد التسامح مع االخدوام التعایش على قاعدة االحترام المتبادللئیالذي یه
أیضا .وللتضامن

الضطهاد بالصراع ضد التعصب والخرافة، وارأسا الحدیثمسألة التسامحترتبطلقد او 
مواجهة التجانس بفي أوربا الحدیثة بعد الحروب الدینیة ، والدیني بل واالستبداد السیاسي

حد االیتیقي/األخالقي من جهة القیم نتاج الصدمة التي أحدثها غزو أمریكا وأدى إلى
وجه األخالقیة بدء من القرن السادس عشر (مونتاني) و تواصل في نطاق الالشكوكیة 

امن عشر (التیار الفرد بالمجتمع  بالدولة في القرنین السابع عشر والثةالقیمي لتدبر عالق
فة األهواء الخلقیة التحرري في الخلق ومعرضیه من العقالنیین والخبریین المعتدلین من فالس

لوك المتحرر هة التوتر في القرن التاسع عشر وما یلیه بین الس) قبل أن یستقر على ج
ا النزعة (  التصور الكاثولیكي كمة(المركیز دي ساد نموذجا  والرؤیة المحافظة والمتشدد

السیاسي–العقدي جانبللأولىغلبةفي الفیكتوریة في السلوك العام) ؛  كل ذلك رغم 
،قبل أن یصبح  بصفة أخص2 الفكر الحدیث عموما و التنویر لتصور التسامح  في مناظرات

.معلومكما هو النزاع سیاسیا حقوقیا مع حدثان الثورات االنغلیزیة واألمریكیة والفرنسیة ،

ولیس –ساس األبعملي - عقديال ذلك الذي یتمثل في الصراع بین رجال الدین ، وهو صراع ونحن نعني هنا بالتنویر
، بز وبیكونكذلك الذي یعني الخروج من الظلمات إلى النور كما یتجلى في خط فكري استردادي یربط كانط بكل من هو 

ذ بدایات العصر وهو صراع ابستمولوجي أكثر من كونه صراعا عملیا مباشرا ،بل تلك الحركة التاریخیة التي توجهت من
متها العلیا تبعا ونصبت ذاتها حداثة ، كما جعلت قی–اضي ووسمته بكونه تقلیدا الحدیث األوربي إلى االنفصال عن الم

جدیدة في التاریخ لذلك "الدنیوة"(=العلمانیة التاریخیة والروحانیة ال الالئكیة السیاسیة ) ، واعتبرت نفسها فاتحة حقبة
عن الماضي ي الذي رفع شعار االنفصال التاماإلنساني ، وقد جاء ذلك إما على نحو رادیكالي كما في التنویر الرادیكال

م  ، وعناصر معقولة واالستبداد والخرافة ، أو في التنویر المعتدل الذي عمد إلى المالئمة بین عناصر اعتبرها حیة في القدی
س الماضي الثابت ییمكن إعادة بناء القیم والتاریخ والعالم باقتراح ما لهفي الجدید ، أو في التنویر المضاد الذي اعتبر أن

یال عن العقل المیت ، وما لیس محدودیة العصر الحدیث المتمثلة في عقالنیته المزعومة ومن هنا دعوته إلى العاطفة بد
، بیروت كالتنویر موجودا ومنشودا : تجرأ على استعمال عقل: أنظر صالح مصباح ، وعن السلطة المرجعیة التقلیدیة 

.91-47ص 2011،
2
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وم الفلسفي التسامح قد حاز شرف بلوغ مرتبة المفهمعنى رب نزاع بلغ حد نكران أن یكون 
یم  ومعاني یتقوم بصلته بمفاهالصارم ، ولذلك فهو مطلب ومسألة واستشكال ، ومعنى  

ن حافة أو مضایفة أو مضادة  ، واستشكاالت محیطة ، أكثر من كونه قد حاز ما یمكن أ
ظریة للتفكیر یكون وضع الدقة والصرامة واالستقالل النظري دونما فقدان الوجاهة العملیة والن

في ذلك المشكل الرئیس.
ة في التجربیغة في أكثر من صاالستشكال ثین الحدیالغربیین الفكر والفلسفة تدبر وقد

اریخي والنظري التالتمییزالیوم باإلمكانالمذكورة ، و السیاسیة والنظریة الغربیة الحدیثة 
السلطان السیاسي القائلین بتدبیروبوسییههوبز خصوم التسامح الذي یلخصه بین  تیار 

و مونتسكیو ، ك  لو كل من مثله باألساس قد و التسامح بینلباطالمتیار بین ، و للشأن الدیني
ستانتیین الفرنسیین المناهضین لكل تعصب انطالقا من التجربة المعیشة للبروتوهیوم وفولتیر 
مطلب التسامح  حریة الضمیر أكثر من ارتباطه بمطلب یرتبط بثالث تیار بین و ، وغیرهم 
بین القول ( الذین یتوزعوننط وبایل وروسو ودیدرو وكااسبینوزا ویلیامز و كل من مثله  

وحید الجمهوري بالفصل بین السلطتین اعتمادا على نوع من البراغماتیة السیاسیة  أو بالت
انتهاء ، ) وجود المؤسسة الدینیة ذاتها دون نفي الدینإلغاءبینهما ، أو حتى بالعمل على 

-لكسیس دي توكفیلالفرنسي كتابات االفكر اللیبرالي ما بعد الثورة الفرنسیة  ممثال في إلى
متحدة أول من فكر بصرامة تاریخیة ونظریة في تجربة  الدین المدني في الوالیات ال
یني تحدیدا األمریكیة التي أسسها غزاة بعضهم فر من أوربا الغربیة بسبب االضطهاد الد

ة علمنإلىجون ستیوارت مل الذي یعتبر أكثر سعى االنغلیزي و ، (مثل روجي ولیامز ) 
ر أنه قد اكتمل الذي نعتبفي نطاق "الفكر الغربي الحدیث"مبحث التنویر متوجا االستشكال 

. والبد اثة الغربیةمع بدایات ما بعد الحدتقریبا في موفى الثلث الثاني من القرن التاسع عشر
لص في أغلبهالم تتخالمذكورة  أن الفلسفات الحدیثة من مقام نقدي (وتفكیكي) اإلضافةمن 

الحقا الغربيغیرغیر المسیحي أوال ثم من مبتسرات عصرها فیما یتعلق بالعالقة مع اآلخر 
الل خبعد الحدیث"الطرح  الغربي "مابعد تقدمإالبدأ في التحول لم یفوهو موق، 

رغم وجود بعض المحاوالت لتخطي تلك  هذا  – النصف الثاني من القرن العشرین3

3 M.Walzer, Traite de Tolérance, trad.fr. Paris, 1998.
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هاد الحداثة الغربیة وبلغت حد التضامن مع ضحایا االضطعاصرت بدایات المحدودیة
ناظراته شأن برتولیمي دي الس كازاس في مالغربي لسكان أمریكا األصلیین مثلما هو 

وهو شأن لم یستقر بعد  .4 غینیس دي سبولفیدا حول حقوق الهنود وانسانیتهم  الشهیرة  مع
ق انطالكما كان منذ ظري كما العملي بل هو على جدول أعمال اإلنسانیة الن، إلى أیامنا 

.رغم ما یوهم به من تقدممشروع التنویر الغربي الحدیث
منا بعض ولذلك فان العودة إلى منابت االستشكال في الحداثة الغربیة إنما یجلي في زع
الدین ورجلمآزقه في هیئة  "الحداثة العالمیة العابرة" حسب االصطالح الوجیه للفیلسوف

المختلف  و عالم االنتربولوجیا السیاسیة الهندي آرجون أبودراي6 األرجنتیني أنریكي دوسیل5
ستغرقها مفهوم عن "مابعد الحداثة" التي ال تهم غیر الغربیین زمنا واستشكاال ، بله والتي ی

حریة صلة التسامح بالتوقف عند"الحداثة العالمیة العابرة"  . ولیس غرضنا هنا غیر
لوجي  والعقدي ووراءها كیفیة التعاطي مع االختالف االنطولوجي  واالنتربو الضمیر والمعتقد

عنى واألخالقي  والسیاسي بین األفراد كما بین المجموعات من  مقام ما قبل ابتكار م
لهرمونطیقا "التفاهم"  ما بعد الحدیث بدیال عن التسامح تصورا ومراسا ،وردیفته صناعة ا

واستشرافیا -استردادیایسمحمما ؛ النقد الحدیث رؤیة ومنهاجا بدیال عن مجرد التفسیر  أو
كانهاإممن جهة كماشكالیا من جهة حدودها ستبالنظر إلى مسألة التسامح نظرا إ-كذلك 

في التجربة الغربیة الحدیثة المذكورة دونما تفصیل في الحال ما بعد الحدیثة   أو امتناعها
الغربیة 7.

***

4 Enrique Dussel, 1492 : The Invention of The Americas, New York, 1995.

5 Ibid.

6 A.Appudarai, Modernity at Large : Cultural Dimensions of Globalisations, University of
Minosetta Press, 1996.

یما أبعد من التنویر م المقاربة االسبینوزیة  للمسألة في  " تسامح أم حریة تعبیر وتفكیر : اسبینوزا فسبق أن درسنا  مقا
ونحن نستعید ھنا بعض مواد ذلك –25-7ص23/1999-22عددالمجلة التونسیة للدراسات الفلسفیةاللیبرالي " في 

7المقال ، نعني تلك التي لم تفقد راھنیتھا وال وجاھتھا المعرفیة  ضمن السیاق الحالي .
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والتنوع ال بواقعة االختالف-بنیویاالغربي الحدیث التسامحمطلب تبط قد ار لو /1
اإلصالح  بل بتجربة االنقسام الحاد والمعمم الذي ساد كل أوربا الغربیة خالل فترة عموما،
والذي لم یكن یتعلق بمجرد ظهور هرطقات عابرة مثل "المتطهرین" أو " الفادیین"  الدیني 8

أو الحركة ا ،في فرنسأو حركة أرنولد دي بریشیا ،والثالث عشرفي القرنین الثاني عشر 
ي القرن الرابع المجلودین" فالدومینیكانیة والحركة الفرنسیسكانیة  في بدایاتهما ، أو حركة "

لى نحو بانقسام شدید داخل المجال األوربي الغربي ذاتها عكذلك بل تعلق األمر عشر . 
الذي خففت من و ن الكنیسة الرومانیة و الكنیسة الشرقیةیختلف حتى عن االنقسام المبكر بی

عبر ما تحلهمكان الجدید عابرا و ال هو فلم یكن بین المركزین:حدته المسافة الجغرافیة 
م أوربا عالمالمح ساهم في خلق حد أنه إلىكان ذلك حاسما قد ل.المسافة المكانیة الزمان 

بز حالة السلم هو توماسبما سبق أن اعتبره ظة الراهنةإلى حد اللحالغربیة الحدیثة  ووسمه
.التي ال تعدو أن تكون "حالة غیاب حرب فعلیة " 

لى نحو حاد القدیم عهرمونطیقي النقسام تجدد االو قد رافق هذا االنقسام السیاسي والعقدي 
سامح البحث عن مسوغات التسامح وحججه كما البحث عن مسوغات الالتكون تجلى في 

الكتاب مع الضالین أو المنشقین أو الجاحدین أو المغایرین ارتبط بالبحث عن حجج في
د مواصلة ، وهذا ما یعالمقدس وفي تاریخ الیهودیة أو المسیحیة لدعم دعوى أو نقض أخرى

إلىز واسبینوزا البیرر مرورا بهوبإسحاقنشوء الهرمونطیقا الحدیثة بدء من بید أن.للقدیم 
قد فة شارد سیمون هذا المبحث ، و غیرهم من رجال الدین والمفكرین والفالسأن توج ری

لید الحریة بتق-األلمانیةإلىاإلنجیلأن ترجم لوثر منذ -استبدل تقلید األحجیة القائم 
ادة على كون الناشئ، وذلك عن طریق توسل  منهج النقد التاریخي للكتب المقدسة ؛ هذا  زی

ر دفاعا عن القیم قد فتحت الباب أمام غیر رجال الدین  للمراس التفسیالثورة البروتستانتیة 
مما یعني –الجدیدة ومن بینها التسامح كما للدفاع عن حقهم في االختالف الهرمونطیقي 

. بدایة علمنة التعاطي مع الشأن الدیني

8 Max Weber , L’éthique  protestante et l’esprit du capitalisme , trad.fr ,Paris Paris,1994 ;
Leszek  Kolakowski , Chrétiens sans églises , trad.fr., Paris , 1969 ; Michael Walzer , La
révolution des saints , trad.fr., Paris, 1987 ; John Rawls , Le libéralisme politique , trad.fr ,
Paris, 199, préface ,
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ریخیة ، رة تاخیارا بقدر ما كان ضرو نلم یكن حل التسامح الذي اقترحه البروتستانتییو
ه  مؤقتا الذي عبر عنمرتبطا بتوازن الرعبسلمیا" تعایشا"األولى افي صورتهتجاء

معاهدة بصفة أكثر دواما ه ن ترسیأ، قبل9815الفرنسي الشهیر سنة مرسوم نانت 
أسس أوربا السیاسیة إلى حدود الحرب العالمیة  في سنة 1648 واستفالیا التي وضعت
والسیاسیة الصریحة أو  . وقد عاضد ذلك  الحل المشروعیة التعاقدیة القانونیة األولى9

ولیة المعنویة الضمنیة الناتجة عن التاریخ السیاسي لبلد كبریطانیا ، والتي  أرست  المقب
یش لتعاموحدة كما الفیدرالیة)  هیئة سیاسیة ركزیةوالمادیة  لنظام الدولة األمة (الم

معاهدة غیر الثابتة ذاتاإلقلیمیةقد رسمت حدودها وهي هیئة –المجموعات المتشابهة 
واستفالیا  كما هو معلوم . 

وضع معاصر الحرب األهلیة االنغلیزیة ومعاصر-توماس هوبز ولذلك فان البدء  ب/ 2
ة المقدسوصلنصنسقیة حدیثة غیر دینیة لوأول من أنشأ هرمونطیقا ،معاهدة واستفالیا

إلىیحتاج یة اللتدبر الحداثة النظریة  الغرب-وغیرهلویثانكتابفي الیهودیة والمسیحیة 
بدو من ألن ما یغریبا ؛ لیسفي تاریخ التسامح األوربي الحدیث كما أن إدراجه تبریر،
نظري والسیاسي في بادئ الرأي  التأصل فیما أحاط بصورة الفیلسوف االنغلیزي یإنماغرابة 

وهو –و صمیم للدین بالدولة على نحهاومن ربطسي، السیاباالستبداد فلسفته من ارتباط 
إذاإالامح القول بالتسإمكانیةصائب بصدد هوبز . بید أن ذلك ال ینفي عن فكر هوبز 

یر والفصل بین حریة التفكیر والتعبوٕاعطاءهاحترام اآلخر –كل التسامح –اعتبرنا التسامح 
ع ، وهو واقع للتسامح ، فان الصعوبة ترفوجدنا تعریف آخرفإذاالدین والدولة : وبالتالي 

الفرقاء في بعبارة " التعایش السلمي" بینإلیهاالحال ألن التسامح الحدیث بدأ بما أشرنا 
یشبه تعایش المجموعات المختلفة فينحونطاق الدولة االطالقیة الحدیثة على 

األولىالطبعة 26في الفصل ، وهذا ما عبر عنه توماس هوبز قائالاإلمبراطوریات
:كأنه یدافع عن الالتسامحهیظهر مععلى نحو لویثانمن (االنغلیزیة)

9 Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre, trad.fr. Paris, 1994.
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ا تحدده الدولة غیر مإلهیةأحكام بإتباع"هذا زیادة على أنه لیس هناك مكان في العالم یسمح فیه للناس 
ول األخرى لدالالمسیحیة، وكعلى أنه من ذلك النوع.فالدول المسیحیة تعاقب من یتحولون عن الدیانة 

تعاقب من یریدون تأسیس دیانة تحرمها تلك الدول"10

لجمیع ةوالسلطة الروحانیهو الدفاع عن وحدة الدولة إنمافالظاهر هنا بمظهر الالتسامح 
. الة الطبیعةحإلىأفراد المجتمع ، فهم یتعایشون ضمن دین دولة واحد ، حتى یتفادوا العودة 

ات الجنس من ضمن ذإالافض في العدید من كتبه لكل هرطقة وماس هوبز الر لیس موقف ت
صاحبه حد اعتبارها مجرد رأي فردي ال قیمة عقدیة له ، ولیس لإلى وبز یذهب هإن، بل 

نشره11.  أن یسعى إلى
-ضال" وهو ما ینطبق كذلك على ما یعرف في تاریخ التسامح المسیحي "بالضمیر ال

ره هوبز تدبرا فیتدب-ند بیار بایل بعد عقدین من الزمانوالذي سیكون موضوع دفاع شدید ع
و القانون سیاسیا معتبرا أنه لیس لنا الحق في الضالل ألن معیار الصواب في الدولة ه
انین المدنیة.المدني ال نوع من القانون الطبیعي الذي یصبح في موضع ثانوي بعد سن القو 

میره" بالرفض ترام اآلخر " و"ضمان حریة ضوبالتالي فلیس رفض هوبز للتسامح بمعنى " اح
أنه یهدد كیان التام لكل تسامح ، ولكنه رفض لضرب من التسامح رأى الفیلسوف االنغلیزي

جة الدنیا من ما یسوغ في تقدیره االكتفاء بالدر اللویثان الضامن للحیاة وللحضارة ، وهو
وقف الهوبزي اعتبر المدا. وقد تحدیلویثانالتسامح ، نعني " تسامح التعایش" تحت سلطان 

ة  بل واعطاء كما هو معروف جامعا بین السلطة بین السلطة الروحیة والزمنییا موقفا اراستان
ما نالتمییز بیا ومع ذلك فقد قدم هوبز تمییزا بین ما سیصبح الحق.السلطان األعلى للدولة 

ة ، وبین في حیاته الخاصالعقدیةلألشیاءاإلنسانوهو التأویل الذي یقدمه –هو خاص 

10 Hobbes, Leviathan, Penguin press, London,  1968, p334-335.

رى صعب  ، ترجمة دیانا حرب وبشسیة لسلطة الدولةاللوفیاثان:األصول الطبیعیة والسیاأنظر أیضا  توماس ھوبز،  
.2011، مراجعة وتقدیم رضوان السید ، أبوظبي ،

) في 1668(لویثانأنظر الضمیمة إلى الطبعة الالتینیة من 

Th. Hobbes, Leviathan (Latin), trad.fr. Paris, 2004, p.524-544. 11
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ي أساس كل تأویل العاهل ، وهو تمییز سیكون فبماهو عمومي وهو ما ینبغي االلتزام فیه 
التصور اللیبرالي الالحق12.

بوسیهیني جاك بینالفرنسي والكاتب رجل الدین الكاثولیكي وهذا ما یختلف عن موقف 
ى خطأ"معك ألنني على حق وألنك علمتسامح الإنني" شهیرة:الحقا قي عبارة عندما قال

تسامح ، بل وهو موقف ینطلق من كون صلته بالحقیقة لیست مجرد "مطلب" كما یقتضي ال
مطلبه عبر التسامح یعتبرها تملك للحقیقة مما یعني أنه ال یرید "تصدیقا للحقیقة" بیذاتي ل

والتفاهم بل یرید فرض مطلبه على أنه الحقیقة ، وبالتالي أن یرغم اآلخرین رحمة بهم على 
ال  : وهذه خاصیة تقلید األحجیة في كل الهرمونطیقا الوسیطة والحدیثة كذلك – اقتناعه13

في ذلكوجود فیها لشك وال لتحوط وال لتساهل وان مؤقت مع الضالین. ومرجع بوسییه
تانتیة لبروتسله بكتابة تاریخ ا، مما سمحكما فهمها الكاثولیك منذ قرون الحقیقة الدینیة 

إلغاءعد الفرنسیة على أنها تاریخ الضالل ، مبررا على نحو بعدي ما وقع من اضطهاد ب
الذي كان قد قنن وجود البروتستانتیین في فرنسا14. منشور نانت

یامز  تبین بید أن مقارنة الموقف االیراستي لتوماس هوبز  مع مواقف معاصره  روجي ول
إذثان تاریخي األوربي كان أرحب مما  قدمه المؤلف لویأن الممكن النظري  المسیحي وال

دس  وعلى دافع رجل الدین والمفكر الرادیكالي  االنغلوأمریكاني واعتمادا على الكتاب المق
بأكثر من عقدین و قبل صدور  قبل كتابة كل من هوبز لتاریخ الكنیسة15 تاریخ الكنیسة -

الدینیة  عن الحریةفع في ذات الوقتدا-بنصف قرنفي التسامحرسالة  لوك الكبرى 

12 Hobbes, Leviathan, Op.cit., p.609-628.

.140ص 2011، بیروت كانط إلىفلسفة الحداثة اللیبرالیة الكالسیكیة من ھوبز ظر صالح مصباح ، وأن

13 Enrique Dussel, « Deconstruction of the concept of the Tolerance : From Tolerance to
Solidarity » in Constellations, Oxford, Sep.2004, p.227-336.

14 Jacques Bénigne Bossuet, Histoires des variations des églises protestantes, Paris, 1921 ;
T.1 : préface.

15 Hobbes, Historia ecclesiastica, ed. Paris, 2008.
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وق.  دولة مدنیة  وعن حریة الضمیر مجذرا قضیة التسامح على نحو غیر مسبإقامةوعن 
لم،  یعبر فقد  ذهب في محاورة  سجالیة ضد المشیخیین االنغلیز  تدور بین الحق والس

الدموي لالضطهاد بسبب [حریة] الضمیر16(1644)  عن مشروع  عنوانها ذاته : المذهب
لق بالباطن فلیس للدین أن یلون الحكم المدني ، ألن الدین متعمضاد تماما لمشروع  هوبز.

الحكم أن أصلإلىومرتبط باألفراد، في حین یكون الحكم هو هو في كل مكان. ویذهب 
فاع عن توافق المواطنین وتعاقدهم لبلوغ "الخیر المشترك" الذي یتضمن "الدإاللیس 

و مضاد مرتبهم وعن عائالتهم وعن حریة الدولة المدنیة ، واجتثاث كل ما هأشخاصهم وعن 
المعتدین عن طریق العقوبات المدنیة" 17تحدیدا ال العقوبات الكنسیة . للمدنیة واألشخاص

ما الیهود وهو یقدم تبعا لذلك تصورا رحبا لتسامح جذري وواسع یشمل "أتباع البابا" ك
ألمریكان في ین والمتشككین  جمیعهم ، ویدافع عن حق الهنود اواألتراك(=المسلمین) والجاحد

فيى دیدرو  إقامة شعائرهم مما یتخطى ما سیأتي الحقا عند بیل ولوك وفولتیر وروسو وحت
18بكونه من أكثر النصوص دفاعا عن الغیریة في  ملحق رحلة بوغنفیل كتابه الشهیر

التنویر األوربي.
ید على الرب هو الحاكم الوحإلىة الرب ومملكة الناس وذهب وقد میز ویلیامز بین مملك

منشود هو وبالتالي فال ضرورة ألي تسامح دیني بل التسمح الغیرالعباد الإیمانصحة 
لى تبدیل الناس عإلرغامالتسامح المدني : وبالتالي فال شرعیة ألي حكم على الضمائر و 

ما توسل إذاهو شر عظیم . ویكون شرا أكبرماإنوالقیم بذلك وٕاصالحهاعقائدهم أوتقویمها 
با مختلفا الكنیسة ضمن المجتمع مقترحا ضر إدماجحد إلىالقوة المادیة للدولة. وهو یذهب 

دولة كما عند الدین للإخضاعمن العلمانیة عن علمانیة الفصل اللوكیة والبایلیلة وعلمانیة 
تخضع للقانون " مدنیة  أخرى وهي بالتاليهوبز واسبینوزا ، فالكنیسة "شراكة مثل أي شراكة

ظوریها  أي سلطان على منالمدني ال لقانون خاص بها . ولیس للكنیسة في هذا المنظور

16 Roger Williams, The Bloody Tenant of Persecution, in The Complete Writings of Roger
Williams, Vol.III, ed.S.Cladwell, New York, 1963.

17 Ibid.p160.

18 D.Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, ed Michel Delon, Paris, 2002.



2015فیفري –االختالف والتسامح والتفاھم

10

كما كان روجي ولیامز من أوائل الذین .واإلرشادغیر الكلمة الطیبة أي غیر العظة 
لى أراضي واذ ع"تضامنوا " مع السكان األصلیین بنفي حق التاج البریطاني في االستح

قیق ، وقد تمكن من تحالهنود ( ضدا عن هوبز ولوك زیادة على الغزاة من األوربیین) 
على أراضي وهبها الهنود عن 1636سنة بروفیدنسبعض مبادئه عندما أنشأ مستوطنة 

"الشأن طیب خاطر ، فكانت تلك المستوطنة نواة لدولة علمانیة ال یطال القانون فیها إال
بعد ذلك ویتعایش فیها األتقیاء والیهود ودعاة التعمید الجدید والهنود الخ  ، و المدني" 

) التي ستكون من أوائل "الوالیات" التي 1663و1644سیمارس ذات األمر في رود ایلند (
اج البریطاني ستكرس حریة الضمیر في الوالیات المتحدة أألمریكیة قبل االستقالل عن الت

وبعده.
رفته بنصیه على معرفة بتصور هوبز لقضیة التسامح  انطالقا من معینوزا باسكان لقد /2

ي نسخته فلویثانفي نسخته الالتینیة  وكذلك كتاب كتاب المواطناألساسیین  نعني 
الذي حدد الظرف التاریخيبمن شرط سیاسي وعقدي شبیه انطلقالالتینیة  ؛ ثم هو قد 

طالع ن االنغلوأمریكي ، نعني ضرورة االضالدیالفیلسوف االنغلیزي  ورجلكتابات
یقا سیاسیةبالمعضلة الالهوتیة السیاسیة عموما ، وما یتضمن ذلك من ضرورة بناء هرمونط

ختالف تشرع لال-ةیالسیاسیةرسالة الالهوتالموضوع كتاب -للكتاب المقدسأخرى 
بر عنه قد عو ماوه؛نزاع وخالف وحرب أهلیة إلىوتساهم في منع االختالف من التحول 

تقلید وتلخص جوهرشهیرمصنفه الكتابة تفسر أسباب 1665كتبها في سنة في رسالة 
:الحریة الحدیث

) تحامل رجال الالهوت، 1:إنني بصدد كتابة رسالة حول تأویل الكتاب المقدس وذلك لألسباب التالیة"
إنني أجهد لكشف لهم في التفلسف ولذلك ففأنا أعلم أنهم هم الذین یحولون بین الناس وبین استخدام عقو 

) رأي العامة في إذ أنهم ال یكفون عن اتهامي باإللحاد، وأنا2هذا التحامل وتخلیص العقول الراشدة منه 
) حریة التفلسف وحریة الرأي التي الدفاع عنها بكل3مضطر إلى محاربة هذا الرأي بقدر مستطاعي 

الوسائل إذ أن نفوذ رجال الالهوت وطبعهم العدواني یقضیان علیها."19

19Spinoza Correspondance, trad.fr. Paris, 2010, p 202-203.



2015فیفري –االختالف والتسامح والتفاھم

11

تعلق بمن الوقت فردي (یخصه هو) وجماعي (یإن الشأن السبینوزي هو في ذات من البین 
یة) وعقدي لدیهم استعداد لالشتراك في الحقیقة إنه نظري (تفلسف) وعملي (حریة سیاس

، سابقة له لكل إیدیولوجیا التسامح ال–في رأینا –(یتعلق بالضمائر) ومن هنا تخطیه 
وتیة من التراث الهولذلك فقد قدم اسبینوزا حججا .بل وكذلك الالحقة له،والمعاصرة له أیضا

بز ا) وحجج فلسفیة سیاسیة (من هو مالیهودي ( من ابن عزرا  ومن ابن میمون وغیره
اقتصادیة من ( من التاریخ العبراني ومن التاریخ الروماني) وحججةومكیافلي) وحجج تاریخی

الحظاته ألهمیة التبادل التجاري في بناء نوع من المدنیة والتفاهم.م
قر الذي قدمه إن النظر السبینوزي الذي یهمنا هنا لیس نظرا تنویریا بالمعنى المستولذلك 

همه أغلب وال هو كذلك ما ف، والذي ندرجه ضمن التنویر المعتدل كانط في نصه الشهیر
الفسلفي الموقفنقصد  –فكر الفیلسوف الهولندي مفكري عصر األنوار على أنه روح

ادیكالي وهو شأن جناح من التنویر الر –أوال والمنافحة ضد الدین ثانیا]واإللحادديالما
الحریة أنه باألساس نقض الملكیة المطلقة والدفاع عن، بلانطولوجیا وابستمولوجیا 

، یتجلى بوضوح في القسم الثاني من رسالة الالهوت  وهو تنویر رادیكالي سیاسیا الجمهوریة
كتابه  ، و في ما یصرح به فیلسوفنا منذ تصدیر إلى 20 نعني الفصول من 16 والسیاسة20

:عندما یقول
طر به "إذا كان سر النظام الملكي األكبر ومصلحته الحیویة هو خداع الناس ووسم الخوف الذي یسی

م ینالون أسمى ودیتهم وكأن فیها خالصهم ویعتقدون أنهعلیهم باسم الدین، بحیث یناضلون من أجل عب
م إرضاء لغرور عندما یریقون دماءهم ویضحون بحیاته–ال إنهم یلحقون بأنفسهم العار –مراتب الشرف 

قنا شیئا فرد واحد. وعلى العكس من ذلك فال یمكننا في جمهوریة حرة أن تتصور أو أن نأخذ على عات
ضع ألي تسمح بأن یقدم الحكم الفردي على األحكام السابقة وأن تخعامة الالأشر من ذلك ألن الحریة 

.)114ص (حنفيقهر"

20 Spinoza, Traité théologico-politique, ed. &trad.fr, Paris, 1999.

وسنحیل  الحقا )1994(3بیروت ط، ترجمة حسن حنفي رسالة في الالهوت والسیاسة اسبینوزا  أنظر 
على هذه الطبعة داخل المتن.
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دیو القرن لیس البتة كما فهمه ماالفیلسوف ٕان هذا النص یبین منذ البدایة أن غرض و 
محتوى القسم وهو، یولوجیا الدینیة دهو بلغة معاصرة نقض اإلیالثامن عشر نقض الدین بل 

فهما هنا"فالخرافة" ال تفهمهو معلوم:) كما15-1ن الرسالة (نقصد الفصول األول م
بل تفهم -حقاالنجده عند كانطسالذي و -ابستیمولوجیا قریبا من "القصور" الخاص بالفاهمة 

وف ال بین الخولذلك یلح نفس النص على الرباط الصمیم بین الخرافة و ، فهما سیاسیا
ا وتقویتها" ذن هو السبب في وجود الخرافة وفي اإلبقاء علیه: "فالخوف إالخرافة والقصور

أداة سیطرة وبالتالي یكون الصراع ضد الخرافة صراعا ضد الخوف،نفسه)،تصدیر،حنفي(
االستبداد األساسیة.21

) هو بالذات حنفيالتصدیرنعني ٕان الدفاع هذا عن الحریة الذي یفتتح به اسبینوزا كتابه (و 
-ه ) الذي یقدم فیه دون مواربة نتائج تفكیر 20تامي من الرسالة (فصل محتوى الفصل الخ

:یقوم بكل وضوح علىهي في الواقع برنامج سیاسي واضح
.ناد حریتهم في التعبیر عما یعتقدو حریة التعبیر، إذ من المحال سلب األفر -أ

ة ال یهدد لسیاسیإذ أن االعتراف بحریة األفراد ا،توافق حریة األفراد مع سلطة الدولة-ب
رط اعتراف وذلك ش، البتة سیادة الدولة أو بلغة اسبینوزا "حق السلطة العلیا أو هیبتها" 

.األفراد بهذا السلطان وعدم سعیهم إلى تغییره
. "إن ممارسة هذه الحریة ال تهدد "التقوى" أي "المعتقد الدیني " -ت

. تلزم أحدلیة ال جدوى منها إذ أنها الإن القوانین التي تسن بشأن األمور النظریة العق-ث
و حقها أو ال یهدد أمن الدولة أففقط:إن ضمان الحریة الفردیة لیس له وظیفة سلبیة -ج

. هإنه ضروري للمحافظة على ذلك كلوهي:التقوى بل إنه له وظیفة إیجابیة أال 

ن فیه بیالذي یالفصل التاسع عشرولكن ذلك ال یتوافق في بادئ الرأي مع محتوى 
الفیلسوف:

21 A.Tosel, Spinoza ou le crépuscule de la servitude, Paris, 1984, p.30.



2015فیفري –االختالف والتسامح والتفاھم

13

اعة الحقیقیة "أن السلطة بالحاكمة وحدها صاحبة الحق في تنظیم الشؤون الدینیة هذا أوال وثانیا "أن الط
تى من كون هذه تحض على االتفاق بین ممارسة العبادة الدینیة وبین سالمة الدولة". إن الصعوبة تتأ

ة الرسالة خاصة أن التفكیر والتعبیر التي وجدناها منذ مقدماألفكار قد تبدو أنها ال تتالءم مع مسألة حریة 
انون الدیني اسبینوزا یجزم وبعنف : "أما أنصار الدعوة المعاصرة التي تفرق بین القانون المدني والق

ندها ویجعلون األول من حق الحاكم وحده والثاني من حق الكنیسة الشاملة فقد قدموا حججا لن أقف ع
).438حنفي تستحق التنفیذ" (ألنها أتفه من أن

حول الفیلسوف االنغلیزيشك ألن كتابات أدنى دون لوك جون لیس هنا يٕان المعنو 
كما أن ،زموقف هوبإلىوكان أقرب بعدالذي كتب بعضها حتى ظهر یكن قد التسامح لم 

هذا إنلكولذ، لیزیةغة ما ظهر منها لجهله باللغة االناسبینوزا لم یكن یقدر على قراء
یتوجه بالنقد إلى دعاة الفصل من معاصریه الهولندیین22؛ األخیر إنما

حجة إنها ذات ،لفصل بین السلطاتللرفض اموقف في حجة األساسیة التي یستند إلیها لوا
وسالمتهم:وحدة السلطة عن خیر الناس عدم انفصال 

ها فلو زالت یع إنسان أن یظهر "ال شك أن الحب المقدس للوطن هو أسمى صورة للشعور بالتقوى یستط
، وعم الدولة كان معنى ذلك زوال كل شيء خیر وضیاع األمن في كل مكان وال ننشر الرعب والفسوق
الدولة وأن الفزع كل مكان ویترتب عن ذلك أوال أن حب الجار البد أن یكون فسوقا إذا أدى إلى اإلضرار ب

)435حنفي("ن یؤدي إلى المحافظة على الدولةالفعل الفاسق یكتسب بعكس ذلك طابع التقوى لو كا
ین منذ أكثرقد بيمكیافیللكما كان نیقوال -تصبح بالفعل جزءا من اإلیمانلإن الوطنیة  من 

ذه الحجة تضایف هلذلك و الذي كان اسبینوزا قد تأمله مطوال ؛المطارحاتفي كتابقرن
نفإ،أخرى خاصة بالوظیفة السیاسیة للدین

لطة العلیا تعنى السلطة الدینیة یسیطر على جمیع النفوس" ولذلك "فإن كل محاولة لسلبها من الس"من له 
ل إن فیلسوفنا تقسیم الدولة وهذا التقسیم یؤدي دوما إلى جدل وصراع ال یمكن التخفیف من حدته (...)" ب

الحقیقة) یبحث (فيیذهب إلى أبعد من ذلك معتبرا "أن كل من یحاول سلب هذه السلطة من الحاكم هو 
)435حنفي(".عن وسیلة االستیالء على السلطة في الدولة

22Kolakowski, Chrétiens, op.cit.
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عشر 23 كما في القرن السادس فعوض طرحها ویحول اسبینوزا بعد ذلك إطار طرح المسألة
تبنیا بذلك میطرحها في نطاق عالقة الفرد بالدولةنراه ، بالكنیسةفي إطار عالقة الدولة
وهو ما حسب ؛ ال اللیبرالیین منهم ف–بدأ كما ساد عند أغلب المحدثین قیمة الفرد باعتبارها م

:یعني
" ا ما یهزمون غالباألنبیاء العزلفإن الدین ال قوة له إال إذا اقترن بالسلطة العلیا "-أ

.من قبلاألمیرفي كتابيمیكیافلذات كما قال 
یة تنظم لسلطة بالسیاسولذلك فإن االسیاسي،إن الحكم الدیني جزء من الحكم -ب

.ممارسة الشعائر الدینیة وأفعال التقوى الظاهرة
حنفيواه" (إن التقوى الباطنة "تتعلق بحق الفرد الذي ال یمكن تفویضه ألحد س-ت

432.(
عمل بالعدل ینتج عن ذلك هو أن الدین یصبح دینا مدنیا : فالعمل بقانون اإلله إنما هو الو 

أوامر عندما ذلك أن الحكم اإللهي یصبح قوانین و اإلله وینتج عنواإلحسان تنفیذا ألوامر 
ي إذ ال یقوم على العدل واإلحسان وأمره بهما عن طریق النور الطبیعي أو عن طریق الوح

ن المطلق تهم الطریقة التي یكشف بها عن عبادة اإلله ما دامت قد اكتسبت طابع القانو 
طبیعي والدین فرق من جهة الوظیفة بین الدین الوأصبحت هي الشریعة العلیا للبشر" أي ال

.المنزل
یترك الفرد یكفي أنف: إن هذا ما یترك مجاال واسعا لحریة التفكیر والتعبیر لدى األفراد

ات حتى لو یقوم بأي شيء ضد هذه القرار وأالَ ،للسلطة العلیا مهمة اتخاذ القرارات العملیة
.صوابهعلى نحو مخالف لرأیه الذي یجاهر باضطر في كثیر من األحیان إلى أن یسلك

بدادي بل ٕان سیطرة الدولة على الشؤون الدینیة ال تؤدي كما عند هوبز إلى إقامة حكم استو 
-فراد بین مقتضى المحافظة على حریة األ–شك ماالصعبة دون–إلى نوع من الموازنة 

إلنساني االجتماع اضرب ارها وبین مبدأ هیبة الدولة ذاتها باعتب، التي هي هدف الدولة 

أسس الفكر السیاسي ، وكذلك كوانتین سكینر 2004الترجمة العربیة ، بیروت ، شر ، تاریخ التسامح في القرن السادس عأنظر جون لوكلیر 
.2012 ، ،الترجمة العربیة ، بیروت ، ج1 23الحدیث
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لمسألة الدینیة األصلح. ولذلك یقدم اسبینوزا في الصفحة األخیرة من كتابه خالصة لفهمه ا
:السیاسیة قائال

دل "لو أردنا أن نضمن سالمة الدولة، فیجب أن نجعل التقوى والدین مقتصرین على ممارسة الع
عال الرعایا في المجالین الدیني والدنیوي على أفواإلحسان كما یجب أن ینصب تشریع السلطة العلیا 
)453(حنفي " .وحدها، وٕان یترك لكل فرد حریته في التفكیر والتعبیر

ولكننا ، وصه وهو ما یعني مفهوم ما للدیمقراطیة لم یحدده اسبینوزا  بوضوح في أي من نص
فیلسوف الفلقد تخطى:سلك طریقا معاكسة لما سیختاره كانط فیما بعدقد نعرف أنه 

ینقد سین في ح، الدیمقراطیة الجمهوریة نحو الدفاع عن اللیبرالیة الهولندي الجمهوریة
 ، اللیبرالیة24 بالجمهوریة التمثیلیة ، و مكتفیا فیلسوف كونسبو رغ الدیمقراطیة على نحو روسوي

.ةییاسالسیةرسالة الالهوتالفي الفصلین األخیرین من لماما إال إلیهما یشیر وذلك 
امة (كونیة) أن الفیلسوف الیهودي الدیانة األصلیة  قد اقترح دیانة عإلىاإلشارةن المهم مو 
تشترك فیها یمكن أنفي مجموعة عقائد عامة ودنیا ال تخص في الواقع دینا معینا بل تمثلت

ربي السیاق العشبیهة جدا بما سماه التقلید الكالمي الیهودي فيوهياإلبراهیمیةاألدیان كل 
:" العقائد الضروریة" ، وهي التالیةاإلسالمي

اة ) الرب موجود، وهو موجود أسمى خیر ورحیم على نحو مطلق أي أنه بعبارة أخرى نموذج للحی1
الحقة فمن ال یعرفه أو یؤمن بوجوده ال یستطیع طاعته أو االعتراف به حكما.

رب ضروري ضرورة مطلقة لكي یكون ال) الرب واحد ال شریك له وهو أمر ال یشك أحد في أنه 2
فعة هذا موضوعا أسمى للخشوع واإلجالل والمحبة وال ینشأ هذا الخشوع واإلجالل وهذه المحبة إال من ر 

.الموجود وسموه
نه یرى كل ) الرب حاضر في كل مكان ویرى كل شيء فلو اعتقدنا أن شیئا یخفى علیه أو لم نعلم أ3

ل عدله الذي یخضع له كل شيء.شيء لتطرق إلینا الشك في كما

تعمق التي –وف بفعل الموت المبكر للفیلسغیر ناجز رغم أنه ظل –الرسالة السیاسیةیمكن تبینه من  كتاب وهذا ما
لى أنه "قد استفاض في وذلك بالتأكید أثناء تحلیله ألسس الدولة الملوكیة ع، ة الحریة الدینیة بقوة الطرح السبینوزي لمسأل

معالجة" مسألة "الحق في ممارسة التدین" أي في عبادة الرب "وفي كونه غیر قابل "للتفویض" Spinoza , Traité politique ,

ed &trad.fr. Paris, 2009

، ترجمة جالل الدین سعید ، تونس ، 1999، ا 24أنظر أیضا اسبینوزا ، كتاب السیاسة
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ا یشاء بمشیئة فعل م) للرب الحق على كل شيء والسلطان المطلق علیه وهو ال یجبر على أفعاله بل ی4
فرد به وعلى حین أن طاعته واجبة على الجمیع فإنه ال یطیع أحدا.نیمطلقة وبفعل 

القریب (والجار). ) عبادة الرب وطاعته ال تكون إال في العدل واإلحسان أي في حب 5
.) ال یتم الخالص إال لمن یطبقون هذه القاعدة في الحیاة أي لمن یطیعون الرب (...)6

).361- 360حنفي (نخطاءو وكل بني آدم ، بین خطایاهمائ) وأخیرا یغفر الرب للت7
حین تتضمن وهو استحضار لما یمكن أن یكون أصل التوحید في المبادئ الثالثة األولى في

على هذا مع تأكید الحقا،والیهودي اإلسالمية المبادئ أصل العدل العربي بقی
أن هذا الدین الشامل أخالقي المضمون كأي دین آخر بقطع النظر عن كونه "طبیعیا" أو 
و لذلك  : في استیعابها للتقلید المسیحي األصلي كما أكدت الرسالة األولى "نتاج الهام"25،

معتقد وأن البحریةبل من بل أن ینادي هذا الدین بالتسامح یكون من الطبیعي جدا أن یض
.لة وحقوقهایضمن الساسة المؤمنین به حریة التعبیر ومماریة المعتقد في حدود قانون الدو 

ا رأیناه من أرضیة  طریفة للتفاهم اعتمادا على  مهنااسبینوزا  قد قدمإنویمكن القول 
ة،  ومن رمونطیقا المعنى أكثر من هرمونطیقا الحقیقمعنى العقیدة الدنیا ومن مراسه له

ریا" في كل الفكر اسبینوزا بین هؤالء " استثناء بولیس غریبا أن یكونتصوره  الدیمقراطي:
منذ البدایة دیمقراطي كان–اندراجه في تفكیر جمهوري مجرد باعتبار ال الغربي الحدیث 

، كانط)یو ولوك و مونتسكهوبز) أم تمثیلیة (متسلطة كانت (لیبرالیةفي نزاع صریح مع كل 
على فهمنا للفكر السیاسي الغربي الحدیث26 كما قد ترى الرؤیة النقدیة لهیمنة الفكر اللیبرالي

یة الناشئة ، ، بل وكذلك النتمائه إلى عالمین روحانیین مختلفین ، هما عالم الحداثة الغرب
اإلسالمي يلعربرت وغروسیوس ، وعالم الفكر اعالم میكیافلي وغالیلیو وبیكون وهوبز ودیكا

ه "مزدوج عالم ابن طفیل وابن میمون وابن عزرا وابن رشد: مما جعل–والیهودي الكالسیكي 

25 " Spinoza , Traité politique , ed &trad.fr. Paris, 2009

1999، ترجمة جالل الدین سعید ، تونس ، كتاب السیاسةأنظر أیضا اسبینوزا ، 

26 Antonio Negri, L’anomalie Sauvage : Pouvoir et puissance chez Spinoza, trad.fr. 1981.
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، رغم ترجیحه للعالم الحدیث على العالم  الوعي" ومكنه من التفكیر في تخوم العالمین27
اإلنساني28. تصوره لالجتماع من هرمونطیقاه ومن العربي والیهودي الوسیط كما یظهر ذلك

الفرنسي عن  بعد التراجعهولندة إلىأما بیار بایل البروتسستانتي الفرنسي الالجئ /3
الذي كان المدخل و 1686أكتوبر 15مرسوم نانت  الخاص بالتسامح مع البروتستانت ، في 

الفیلسوف مصدر معرفة كل أوربا بمعجمه النقدي والتاریخيالذي خصصه السبینوزا في
الهولندي لحوالي قرن من الزمان، فقد ماهى تقریبا في كتابه الشهیر حول  التسامح : شرح 
(1686) 29، بین حریة الضمیر وحریة الضمیر مجذرا ما كان قد ورد محتشما عند  فلسفي

روجي ویلیامز .
جیلإنفي وقد دافع عن فكرته من خالل مراس هرمونطیقي نقدي لشرح "مثل" شهیر یوجد

رت وردت ضمنه عبارة " أكرهوهم على الدخول" ، والتي فس)23، اآلیة 143إصحاح(لوقا
مسیحیة . اعتناق العلىالناس إرغاممنذ هرمونطیقا أغسطینوس النومیدي على أنها تعني 

انطالقا من ،وذلكوقد قام بایل بمحاولة نقض هذا التأویل (أو باألحرى التأول في تقدیره)
یحیة اللطف لتأویل الظاهري ، واعتماد تأویل باطني ، یقوم على اعتبار روح المساستبعاد ا

اللطف "هدایة الهراطقة باألجدروالرحمة ، كما علم السید المسیح وحواریوه ؛ مما یعني أن 
أكراهاریخ ". وهو یحتج لدعم ذلك بان تاریخ المسیحیة األولى لم یكن تواإلحسانوالحكمة 

) بل كان تاریخ الدخول الطوعي.75-72في الدین (ص 
وهو یستعمل في سبیل ذات الحجاج نوعا من البرهان بالخلف ، مؤكدا أنه أحرى

هم، وحالهم بالبروتستانت الذین یعانون االضطهاد بعد التراجع عن مرسوم نانت ، األحرى ب
ویبلغ ).60-58صعلى ما هي علیه، ممارسة االضطهاد ، بید أنهم مع ذلك ال یفعلون (

أوجه عندما یقول :هذا الحجاج 

27 L.Strauss, Liberalism Ancient and Modern, Chicago, 1968.

28 L.Strauss, Spinoza’s Critique of Religion, Chicago, 1965.

29 De la tolérance : Commentaire philosophique, Paris, Press Pocket ,1992.
وسنحیل على هذه الطبعة داخل المتن.
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سجنون یظنون أنهم یمسحون الضمائر ولكنهم (الحق. الحق !) ینهبون ویقتلون وی]إن المكرهین[
م للرب تماما مثلما غیر عبادتهویختطفون آالف الذین ال یضرون ال بالدولة وال بقریبهم والذین ال ذنب لهم

) 81ص(بده آخرونعی
:ي یمكن أن یوقعه أي متسامح أو منافح عن الحریة الدینیة یعلمإن هذا النص الذ

وامها المحبة ق،أن الدین الحقیقي مرتبط بالضمیر أي أنه رابطة بین اإلنسان وربه-أ
.والصدق

لدولة یل یذهب مذهب علمنه ااإن كل المجموعات بالدینیة متكافئة مما یجعل ب-ب
.والتأكید على المضمون األخالقي للدین

وي في ذلك إن الناس یتشابهون ولذلك فلجمیعهم الحق في العبادة التي یریدون یست-ت
.الذین یعتقدون على هذا النحو والذین على ذاك

ة وأن إن مقیاس اإلیمان هو صدق الضمیر ولذلك فإن الضمائر ینبغي أن تكون حر -ث
وض "شرالخطأ ینبغي أن یقبل به عوض أن یكون موجب اضطهاد إذ عكس ذلك یع

یره الخطأ" بشر أدهى هو "تمزیق جسد رجل ممزق ألنه یفكر على هذا النحو ال على غ
)266(نفسه .ویرید تأثر سبیل أنوار ضمیره"

) ت-یة (ب) وأخرى سیاسیة عملث- تجمع بین حجج الهوتیة فلسفیة (ألالمقاربة هذه إن 
: فلو أن الجمیع على االضطهادولذلك فهي تقبل كل أنواع العقائد باستثناء تلك التي تقوم

لذي یحكم یل) فلن یسود دولة تضم عشرة أدیان غیر عین التعاون اامتسامحون مثلي (أنا ب
) دون أن یعني ذلك حسب بیل منع الدعوة إلى 256عالقة أنواع الحرفیین فیها" (نفسه 

ل سلمي بیالدخول في دیننا ولكن ذلك یكون دائما دون توسل االضطهاد ولذلك فإن حجاج 
.باألساس أخالقي الجوهر األمر الذي جعله یماهي التسامح وحریة الضمیر

حقوقي للتسامح المحدودیة الحقیقیة لتصور مفكر روتردام تكمن في انعدام التأسیس الماولكن
وهو ما یتجلى بوضوح في الشاهد  إذ أن دعواه تظل صرخة أخالقیة مرتهنة بإرادة الحاكم30

30E. Labrousse, P. Bayle, T. II Hétérodoxie et rigorisme La Haye, Martinuis Niyhoff.
, 1964, p542-553.
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س بدورها أي یل للتسامح ال تأساحریة الضمیر التي یتأسس علیها فهم بالذي أوردنا إذ أن
.لوكجون عند سیكون كما"حق للمقاومة" الذي سیكون مضایفا لألول

) 1689(رسالة في التسامحصدرت المذكورفبعد ثالث سنوات من صدور نص بیل/ 4
وهذا : ه له ینكر أبدا أبوتبهولندة كذلك أین كان لوك الجئا ولكنه لم یوقع النص كما لم 

؛یني للتسامحوبالتالي أساسا غیر د،النص المعاصر لنص بیل یقدم حجاجا سیاسیا حقوقیا
ذلك لم یقف ولكنه مقابل، الدیني یليایتجاوز محدودیة النظر البفي رأیناوهو ما یجعله

. الغیر31 عند حریة االعتقاد والتعبیر البیلیة بل نكص عنها ، وسم موضوع دفاعه بالتسامح

ال یهم إال ،جواني/یبدو أن لوك قد قام بتعمیم التمییز الذي أقامه هوبز بین ما هو خاص
لمعتقداتالفرد، وهي معتقداته وبین ما هو عام/ براني یتعلق بالتعین الخارجي لهذه ا ولكنه 

مكان خذحور هذا التمیز لیصبح فصال بین صعیدین : صعید "المجتمع المدني" الذي أ
، وصعید العقائد الخاصة التي حلت محلها الكنیسة  الظهور الخارجي للعقائد عند هوبز 32

،تفكیرالذلكوهو ما یعني أنه وٕان حور مضمون فكر هوبز فإنه لم یحور بنیة ؛ عند لوك 
فإنها ،برالیة متسلطةهوبز لیعند وٕان كانت -یعتنق نفس فردانیة هوبز ونفس لبیرالیتهفهو 

بحت عند لوك لیبرالیة نیابیة متسامحة كیف ذلك؟قد أص

سة من جهة تتأسس دعوى لوك للتسامح على فصل تام بین الدولة من جهة والكنی-أ
ة السیاسیة ثانیة وذلك انطالقا من حجج تبدو لنا الیوم ال بریق لها ألنها دخلت في الثقاف

برالي باستقطاب یر اللوانفراد الفك، یة والحقوقیة بسبب نجاحات الثورة األمریكیة والثورة الفرنس
قیم العمل السیاسي ولذلك ال نرى مبررا للتوقف مجددا عند هذه األفكار باستفاضة ونكتفي 

بهذه اإلشارة إلیها33.
31 J.Locke, A Letter concerning Toleration in Focus, London, 1991;

وسنحیل على هذه الطبعة داخل المتن.) 1988(بیروت ترجمة عبد الرحمان بدوي،رسالة في التسامح لوك  جون أنظر  -

32 (Hobbes, Leviathan, Op.Cit.

33
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نیویة یقدم لوك تصورا علمانیا للدولة یحصر مهمتها في مجرد تصریف الشؤون الدو 
وذلك یعني أن الرب لم یكلف الدولة برعایة  ، لمنظوریها أي "حیاتهم وحریتهم وثرواتهم"34

وال هو كلف أي فرد آخر بذلك وهذا ما یجعل الدین شأنا  (بدوي ص71) نفوس الرعایا
توسال لقوة خاصا یرتبط بالضمیر تماما مثلما قال بیل من قبل. فاإلرغام غیر شرعي سواء

لها أن تطال فة دینویة ولیسالغاشمة (نفسه) أو لجأ  إلى القوانین بل أن القوانین ذات وظی
) ولذلك فإن حقیقة الدین ال 72نفوس الناس لتحص علیهم معتقداتهم أو طقوسهم (نفسه ص 

ها بصدق تهم السلطان الزمني وما تهمه غیر السلم المدنیة ولذلك فإن القوانین "ال شأن ل
:)106نفسه صاآلراء وٕانما یعنیها فقط أمن وسالمة الدولة وخیرات كل واحد من الناس" (

ألولى بل مداره فما ترومه الدولة هو بالتالي الخیر العام وهذا ال شأن له بالحقیقة في الدرجة ا
بل ضرورة الطاعة والسلم واالتفاق واالعتقاد كاف في هذه الحال تماما مثلما رأى هوبز من ق

.تحویل اإلیمان إلى رأي والعقیدة إلى اعتقاد

منذ تعریف لوك للدولة یضایقه فهم علماني للكنیسة یتجلىهذا الفهم العلماني-ب
و الذي لها بأنها "جماعة حرة مؤلفة من أناس اجتمعوا بإرادتهم لعبادة هللا علنا على النح

) هذا الفهم الحدیث للكنیسة یقوم73ص بدوي یرونه مقبوال عنده وكفیال بتحصیلهم للنجاة (
على عتماداا یسة ما أو عدم االنخراط فیها وذلك على حریة األفراد في االندراج ضمن كن

فإمكانیة وجود الرأي الخاص وجده ال على سلطة السابقین ثم على أنها كنیسة مفردة وبالتالي
كان خاصا أي أنه وٕان، ا ینعلى أن التدین ینبغي أن یكون علثم .كنائس أخرى ال مانع لها

ن الدولة أو عن كنائس أخرى إن هذهفإنه یكون عمومیا أي یمارس دونما مانع صادر ع
نین بعقائد الحریة ال تهم مضمون العبادة فحسب بل وتتجلى أیضا في الطقوس إذ أن المؤم

ة لتلك العقائد : معینة لهم مطلق الحریة في أن یرفقوا عقائدهم بالعبادات التي یرونها مشخص
رض بقانون ألحرى أن یف"إن الحاكم ال یمكنه سواء في كنیسته هو أو في كنیسة غیره با

89-88-87الفقرات 1958في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري بیروتلوكأنظرجون  

J.Locke , Two treatises of Government , Cambridge, 196034
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نها جماعة منسق ممارسته شعائر دینیة معینة أو طقوس العبادة اإللهیة وذلك لیس فقط أل
ه یعتقد حرة، بل وأیضا ألن كل عبادة موجهة إلى الرب ال یمكن األخذ بها إال بالقدر الذي ب

یحظر ) والحاكم في ذات الوقت ال یمكنه أن93ص نفسه عابدوه أن هذا مقبول عنده" (
لدینیة من أشكال العبادة فهو "ال یستطیع أن ینهى عن استعمال ما هو مقرر في الجماعات ا

منها هو طقوس مقدسة أو شعائر ألنه لو فعل ذلك لقضى على الكنیسة نفسها إذ الغرض
)98نفسه ص" (.عبادة الرب بحریة وفقا العتقادها

انیا إذ لما ا تفهم عند لوك فهما علمبل ونستطیع أن نجازف ونقول بأن الخطیئة ذاته-ت
دولة أن كان الخطأ في العبادة فردیا فإن ضرره یهم روح المخطئ وحده ولیس من شأن ال

) إذا كان من 78ص نفسه تقوم خطأه بأي وسیلة كانت أما الكنیسة فلها أن "تطرده" (
نفسه " (.حةبالنصیو وباإلنذارمؤمنیها وأخطأ كما لها أن تدعوه إلى سواء السبیل "بالدعوة 

)77ص

) وما یقوم 112ص نفسه أما ما یتنافى مع "االجتماع اإلنساني" أخالقا كان أو عمال (-ث
نفسه ط بدولة أخرى (على اغتصاب القوانین وااللتفاف علیها (نفسه) واالنتماء إلى كنیسة ترتب

د" إللحا) مثلما هو حال المسلم الذي یعیش ضمن بالد مسیحیة وأخیرا "ا114-113ص 
ل هي تهدد ) فكلها مما ال یمكن التسامح معه، ألنها تلك لیست عقائد عادیة تقبل ب114(

أي مع ذلك یتعارض مع الدین الحق، و ها من حریة وملكیة وحیاة الدولة ذاتها بكل مقومات
)79ص نفسه " (."السالم والعدالة والصداقة

قورن ماإذاالنهائي شدید التحرر یمكن أن یعتبر موقف لوكأنه مما الشك فیه  و -ح
بینوزا كما یمكن أن بالمواقف الهوبزیة التي  تبناها في بدایاته  ولكنه أقل جذریة مقارنة مع اس

مقارنة مع حد كبیرإلىأنه معتدل نتبین بمجرد مقارنة مع ما سبق. بید أنه یمكن مالحظة 
ف في التسامح . ولم تضكان من مصادر استلهام مؤلف الرسالةروجي ولیامز الذي 
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أجوبته على اعتراضات جوناس براوست في الرسائل الثانیة والثالثة والرابعة حول التسامح 35
دد فلم یغیر رأیه بصتنقض هذا الرأي.أشیاء) 1695(المعقولة كما مفهومه عن "المسیحیة 

غیر رأیه وال، من دائرة التسامحجمیعهم "أتباع البابا" كما الجاحدین والمتشككین إقصاء
ة  قبل لالستحواذ ألنها  ملك على الشیاع للغزا األمریكانالهنود عن كون أراضي 

الفقرات 25-51)36؛ وان شدد أكثر على المضمون األخالقي  المسیحیین(فخري 1958
للدیانة المسیحیة.

تسامح الة الیشیر صراحة إلى قیمة رسفنجده إذا توجهنا اآلن إلى نظر فولتیر ومراسه/ 5
-وذلك في معرض حدیثه عن حق كل مواطن في االعتقاد الحر  للوك فیسمها "بالجودة"37

) ولكن مرجعه 83وفق ما یملیه علیه عقله شرط عدم اإلخالل باالستقرار السیاسي (نفسه 
نصرا نظریا لم یضف عفإننا سنجد أنه ،األساسي كان نص بیل الذي تعرضنا له سابقا.  

كما قد –اناالدفاع الذي قدمه بیل بل وحججه أحیذات في الواقع روح یستعید هوفجدیدا 
مما یلي:یظهر 

بح" (نفسه یعتبر أن "التسامح لم یثر أي حرب أهلیة أما الالتسامح فإنه باب المذا-أ
ح الفلسفي وهو ما سبق أن بینه بیل في الفصل السادس من القسم الثاني من الشر ، )52

(بایل نفسه 257) و هو  رأیه بصرامة : "إن الفوضى تصدر عن الالتسامح ال عن التسامح"38
.ما یكرره فولتیر في هذا السیاق

یل من اسه بار سبیل النقد التاریخي الالهوتي الذي مذات ا ضتوخى فولتیر أیقد و -ب
ولیك عما لقیه المسیحیون األوائل من اضطهادثقبل لنقض ادعاءات الكا .

35 The Works of John, Locke; Vol. VI: Second, third and Fourth Letters on Toleration;
London (1823).

37Voltaire Traité sur la tolérance Paris
1989 ; 168.

38 P. Bayle 1992 p.255 -271)
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.)77-65ص 1973یل (باعن المسیحیین األوائل
-68فسه ص فولتیر ن–األشیاءإلى(=نسبة المیثیة وهو ما ینتج نوعا من نزع األسطرة-ت

).75-74(نفسه یل من قبلاتماما مثلما فعل ب)87
)117-109( نفسه صوتنهى عن الالتسامح نجیل ویقدم فولتیر نصوصا كثیرة من اإل-ث

لمثل لوقا في ثنایا نقضه لتأویل اغسطینوس-تماما كما أنجز ذلك بایلتأمر بالتسامح
جاء من قبل.كما -""أكرهوهم على الدخول

كما ، )111-101(نفسه ص واآلباء األوائل في نظر فولتیریینوهو ما یجعل المسیح-ح
.دعاة تسامح إلعادة تعصب واضطهاد) 338(نفسه من قبل یلافي نظر ب

ى جمیع الناس سامح شامل : "أقول لكم ینبغي النظر إلویتوج فولتیر نصه بالدعوة إلى ت-ج
الصیاميوالصیني والیهودي و ؟على أنهم إخواننا (تقولون) كیف (یكون) التركي أخا لي 

)137ر ص (فولتی؟ (أقول) بلى ألسنا جمیعا أبناء نفس األب ومخلوقات نفس الرب؟كذلك
(=األتراك)مؤكدا تسامحا جذریا یهم المسلمین

):سامحینأشباه المت=ال یستثني إال الذین ال یتسامحون (هو ما والسوكینین و والیهود وهو ما 
عتراضسبق أنه أورده بیل في الفصل السابع من القسم الثاني أثناء جوابه على اال

السابع(بایل نفسه ص 282-271).
ي دفاعه فوهو ما یتجلى ،أما ما یمیز فعال فولتیر عن بیل فهو المراس ولیس النظر-ط

قضایاوعن،1762سنة أي في في نفس الفترة فن سیر وكاالسقضایاعنالمستمیت 
. اللي و البار  سنة 391766

ر بذلك وقد تجسم ذلك في العمل الدعائي الذي قام به دفاعا عن هذه القضایا ونحن نذك
انط نظر كباختصار ألن ما یسمیه علماء اجتماع السیاسة "الرأي العام" وذلك قبل أن ی

وروسو أمثال هوبز ولوكالسابقینمسألة الفضاء العمومي اعتمادا على نظر الفالسفةل
وعلى أفعال الثوریین األنغلیز والفرنسیین ، وعلى نشاط المثقفین أمثال بیل وفولتیر

. والموسوعیین40
39 (Voltaire L’Affaire Calas Paris Folio
1975.

40 Habermas, l’espace public : Archéologie de la publicité comme dimension de la société
bourgeoise, trad.fr. Paris, 1997.
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ین "رأي كو تى الحقادفاع فولتیر كما قلنا كان ممارسة لما یسمٕان ما یهمنا هنا هو أنو 
عام" مساند لقضیة ما ومناهض لممارسة مهینة وذلك اعتمادا على ما یمكن أن نسمیه

المشترك".41 أو الحس العام "الفطرة السلیمة" أو " "
دائرة وما ٕان التوجه إلى الجمهور الواسع یتجاوز ما وجدناه عند بیل من كتابة موجهة إلىو 

.یاسیة دون غیرهاوجدناه عند لوك من توجه إلى النخبة الس ضیقة هي الدائرة العالمة.

یل، إنه ذلك "الدین ویفترض هذا الدفاع الفولتیري عن التسامح فهما للدین شبیها بفهم ب-ز
الالدیني" 42أي تلك النزعة الربوبیة التي تعترف بوجود الرب وبواقعیة الخیر و الشر وبخلود 

ة واقعة الوحي النبويالنفس وبالثواب وبالعقاب، ولكنها ال تقبل بسهول هذا الدین الذي یكاد 

ویتجلى ذلك في:

إلعادة االعتبار للهالك التقاء فولتیر بعائلة كاالس بعد إعدام هذا األخیر جعله یتحمس للدفاع عن العائلة البرتسانتیة و *إن
فرنيةمدینیش في منفاه في جنیف وفي عرغم أنه كان ی . یةعالدفاوقد فعل ذلك عن طریق المراسالت الخاصة والكتابات

.منه إلى تظلم الشاكيأقرب إلى مرافعة المحامي كتب عوضا عن العائلة نصا مطوالوهو قد 

همهم ملك السوید وأ ، ا لقضیة كاالس وقام كذلك بحملة أوربیة لفائدة عائلة كاالس كانت نتیجتها مناصرة أغلب حكام أورب*
.وملك بروسیا فریدریخ الثاني

1764جوان 4نقض حكم تولوز یوم دإلى أن استطاع الحصول على إعادة االعتبار لجان كاالس بع*
ن مجلس قضائي جدیدیتكو نتیجة  نتیجة التسامحكتاب نص جاء وقد1765مارس 12عائلة كاالس یوم بتبرئةحكم وال

.ه المساعيكل هذل
في نفس الفترة دافع فولتیر عن قضیة عائلة سیرفن*

قطت في بئر وقد استطاع ألنها تزوجت كاثولیكیا وهي في الواقع مجرد فتاة مختلة ذهنیا سإلیزابیثنتها بالتي اتهمت بقتل إ
.1773فولتیر بنفس العمل تبرئة ذمة هذه العائلة سنة 

كذلك دافع فولتیر عن البار*
رسالةبتهمة "الكفر واإللحاد" وذلك في نصین : 1777أعدم في جویلیة الذي 

.قصلةوقد سعى فولتیر لرد االعتبار له بعد أن لم یستطع إنقاذه من الم."صرخة الدم البريء"ومصنف بعنوان 

41

حسب عبارة رونیه بومو René Pomeau , La religion de Voltaire, Paris,1969.42
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بل وعلى كونه "غیر قابل للفهم"  یكون "دینا الئكیا" یؤكد على سمو الكائن اإللهي (فولتیر)43
كما عند بیل عند فولتیر-یل) وهو بالذات ما یجعل التسامح ممكنا وینتج عن ذلك تأكیداا(ب
امال مثلها ن یكون الدین مطابقا لألخالق وشعلى أهمیة الطابع األخالقي للدین : "ینبغي أ–

وكل دین ال توافق عقائده األخالق، فإنما هو دین كاذب."44
ه الفلسفي قمة و عادة ما تعتبر المادة الشهیرة التي خصصها فولتیر "للتسامح" في معجم-ر

السجالي التعریفالتنویر عموما في تحدید ذلك المعنى ، فقد جاء فیهاإلیهما توصل 
:الشهیر

بعضنا فواألخطاء؛ فلیع؟ انه خاصیة اإلنسانیة.نحن جمیعا ....للنواقص التسامحما هو"
عن حماقات البعض اآلخر على نحو متماثل، ذلك أول القوانین الطبیعیة."45

بیل ولوك أي عنصر جدید باإلضافة إلى-نظریا–بذلك أن فولتیر لم یضف ومن البین 
وابها وعدالتها ولكنه دلل بأمثلة أمبیریقیة على وجاهة دعاویه وصسيالذین مثال مرجعه األسا

ى درجة حبیس حدود نقد االستبداد دون أن یرقى إل–وهو األهم –نشاطه العملي ظل ما ك. ؛
كما -المعتدلر ینو تیم الحقق قالمطالبة بالحریة الدینیة والسیاسیة التي ستقیمها الثورة التي لم ت

تنویر بكون في التاریخ السائد للمعروفالالقولان ولذلك فحدودها.بینت بل-عادةیقال 
رجة جذریة طرح لم یصل إلى دألنه فیه مبالغة كبرى إنمافولتیر خیر ممثل لقیمة التسامح 

بل نحن: أیضاإسبینوزا لحریة التفكیر والتعبیر، مثله في ذلك مثل بیل ولوك بل وكانط
مة التسامححدود قیعلى أفضل  وجه النظري والعملي یبین عمل فولتیر اعتبارإلىمیل أ

تحدیدا. في عصر التنویر مطلب حریة الضمیر والمعتقد  إلى ذاتها باإلضافة

43Voltaire Dictionnaire philosophique Paris 1964, (Article : Dieu)

ص 1995العربیة ، بیروت ،الترجمةالدین الطبیعيذكرته جاكلین القري
11544

45 Voltaire Dictionnaire philosophique Op.cit. , (Article : Tolérance)
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فأنه –خ السائدفي التاریرسمیا  للتنویر تحدیدابدوره أصبح–م تحدیدا دأما كانط الذي ق/ 6
ال یتوقف هو و ، التسامح عنىفیضا لمال نجد عنده طرحا مستفحد كبیر،إلىمسألة الیحول 

تي یمكن أن نفكر ألرضیة اللوالتعبیر والعقیدة، ولكنه ینظر طویال عند مسألة حریة التفكیر
"، ة"العمومینعني مسألة-انطالقا منها في مسألة التسامح ومسألة حریة التفكیر والتعبیر

من -أیضایاسة بل والدینفهم كل ما یتعلق بالحق والسلاألكثر وجاهة التي هي الصعید 
.وجهة نظر كل تنویر معتدل 

فكیر ونحن نجد بادئ ذي بدء عند كانط وعیا بحدود التسامح وبأهمیة حریة الت-أ
ا قبل الدعوة الحارة التي بدأنا بهخمس سنوات ) وذلك 1784(التنویرحول وذلك في نصه 

وٕان كان -1789اتیانبو دي سان راالفرنسيالبروتستانتيأي خطبة رجل الدین–مقالنا 
خ الثاني الذي "تركر هو فریدرییوالتعبیر رهینة إرادة مستبد مستنكانط یجعل حریة التفكیر 

حریة تامة ألنه "لم یسن شیئا لهم یتعلق بالشأن الدیني "لرعایاه"46
عمال ستوهو ما یجعله موضوع مدح، إذ أنه هذا العاهل سمح (كانط یقول : "ترك لهم حریة ا

) بالفحص الحر والعمومي 504نفسه ، 1985( كانط عقولهم في كل ما یتعلق بضمائرهم" 
ه بأن ذلك لكل األحكام واألفكار بما فیها تلك التي تحید عن "المعروف" منها وذلك وعیا من

تنور ال یمثل خطر إال على "السلم العمومیة" وال على "وحدة الجماعة" السیاسیة. إن مقیاس
"الفنون ن الحكام عند كانط هو بالذات نوع تدبیره "للشأن العقدي" إذ أن شؤون مثلحاكم م

االت والعلوم" ال یمكن أن تكون معیارا وذلك ألن من مصلحة أي حاكم أن تتقدم تلك المج
قدم الحضاري أیضانفعا لبلده وشرفا له هو (نفسه) وهذا ما یقدمه كانط في نطاق تصوره  للت

.)249-490( نفسه ص 

46 Kant, Critique de la faculté de Juger. Qu’est ce que les lumières,
l’histoire d’un point de vue cosmopolitique trad.fr.Gallimard.

1985p.503

؛ كانط "ماالتوجه في التفكیر؟" ترجمة 1994(الرباط) فكر ونقد المصدق ،في  إسماعیلكانط ، "ماهو التنویر؟" ترجمة 
، ترجمة غانم هنا ، بیروت لكة الحكم ، نقد م؛كانط 2004، تونس ، ثالثة نصوصمحمود بن جماعة ،  في كانط 

الفرنسیة .الترجمات. ونحیل في المتن على 2008،
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) مناسبة لتحدید ما یعنیه 1784ویكون تدخل كانط في "خصومة وحدة الوجود" (-ب
بحریة التفكیر، خصوصا وأنه تردد طویال في اإلدالء بدلوه في الخصومة المذكورة لعدید 

- . وهو یؤكد في هذا السیاق أن الحریة ال تعني البتة "اإلباحة"48 االعتبارات47
وهو –یا المدني ثانوباالجتماع–وهذا ال یعنینا هنا –قل أوال تلتزم بالعالتي بل هي

إلى وذلك ألن : الحریة هي هنا سیاسیة في المقام األول تتحدد باإلضافة-موضوعنا
) أي إلى ضوابط السلطان السیاسي وهي على نحو ما تداور 86"اإلرغام المدني" (نفسه 

"التفكیر فسه) إذ أن المدار الحقیقي لیسحتى تحافظ على القدرة على "التعبیر الحر" (ن
تحكم أن ی–بین من قبل قد هوبزمثلما كان–الحر" فهو أنه واقعة ال یمكن ألي عامل 

في رؤیة كانط إنما فیها بل هو "توصیل" تلك األفكار وتبلیغها عمومیا إذ أن التفكیر الحقیقي
إنما هو ألن الفكر–ر علیه هو "مدني" بالضرورة فمنع إیصال الفكر هو في الواقع حج

."تواصل" بالطبع
) أهمیة هذا التواصل باإلضافة إلى 1790نقد ملكة الحكمویبین كانط في سیاق آخر (

الذي"فیذهب إلى أنه یرتبط بوجود نوع من "الحس العمومي،كل تنویر
رائع:ویرى في استطراد ، )247-244(ص" "الحكمیمكن األفراد من

رافة وهذا كیر یمكن أن یكون بأنفسنا أي دون أي فكر مسبق ودون الخضوع ألي خأن التف*
نص التنویر عن یكون للعقل الفاعل فقط وهو هنا یستعید بصفة مكثفة ما سبق أن قاله في

نفسه ص سلبیة العقل وخضوعه ملخصا كل برنامج التنویر في "التحریر من الخرافة" (
245-246.(

) على "الكلي" أي أن یكون قادرا على 245یر كذلك "منفتحا" (یمكن أن یكون التفك*
) الشروط 246"التفكیر" في األشیاء "من جهة نظر الكلي" وأن یتخطى بالتالي "ضیق أفق" (

) وهذا معنى عمومیة 245الذاتیة وذلك ال یكون إال عندما "یفكر من مقام اآلخرین كلهم" (

48 Kant Que signifie s’orienter dans la pensée ? Trad. Fr. Paris,
1972p.88
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ن التفكیر تتجاوز حدود الفاهمة مصدر النوع األول مالتي-النوع الثاني من الحكم –الحكم 
)246(.
التفكیر) ألنه یعني مراس 245أما النوع الثالث فهو الناتج عن العقل وهو تفكیر "ملتزم" (*

لذي یعرف ویحكم األول والتفكیر الثاني والربط بینهما وهذا ما یكون المعنى الحقیقي للفكر ا
بوضوح بما هو معنى الذي یهمنا هنا هو الثاني ألنه یرتبطویشرع في ذات الوقت وبین أن ال

المدني أما عمومي إذ أن النوع األول یقف عند الذاتي والفردي وال یلتزم بالضرورة بالوجود
ارة اسبینوزا.في عباألكثر ندرة" كذلك"النوع الثالث فهو بعبارة كانط "األعسر مناال" ولعله  .

یاق سجال وذلك في سالنظریة والممارسة انط إلى الجزم في "إن توصیل المعرفة هذا یدفع ك
مع هوبز

(...) هي مركز دماغ حریة الشعب (1793) بأن "حریة الكتابة (أي التعبیر) بالذات49
الدستور وهو دون شك یالءم بین هذه الحریة وبین ما یقتضیه احترام)87(نفسه ص بالذات

أشار له في موضحا ما سبق بأن-الرقابة الذاتیة وحبه وما یسمح به بل إن كانط یقدم فكرة 
یضعو ا  التي یكون بموجبها على الكتاب أن نص ماهیة توجیه التفكیر؟( نفسه ص 87)-

أي من حریة ألنفسهم حدودا تفوت على السلطان السیاسي فرصة حرمانهم من حریة الكتابة
قة رأي أو بلغة الحكارهم توصیال یساعد على بناء "حس عمومي"التوصیل العمومي ألف

.كما رأینا-مراسا كالذي سعى إلى تكوینه فولتیر عمومي

ذلك تنافي كل إن حریة التفكیر والتعبیر هذه ال تتنافى فقط مع السلطان المدني بل هي ك
منع كل دعي سلطان روحي مستقل عن السلطان الزمني یرید أن یسن للمؤمنین "قوانین" ت

)، -ي كانط هؤالء أوصیاء على "شؤون الدین" (نفسه ) ویسم87"فحص عقلي" (نفسه 
بصدد لتنویرنص اویعتبران والیتهم هذه تتنافى مع كل حریة وهو ما سبق أنه بینه في

) مانعا بذلك 499نفسه ص یة (الذي یأمر باالعتقاد عوض المحاكمة العقل"، "المرشد الدیني
.فما بالك بالتنویر العمومي،ديكل تنویر فر 

49 Kant Théorie et pratique trad.fr, Paris,
1990p.48.
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ه لذاته تحدیدا للحریة بمعنى االستقالل الخاص بالعقل وخضوع–1786خیرا یقدم نص وأ
الفكر وهنا أي لتشریعه الخاص فقط دون الخضوع لتشریع خارجي عنه في ما یتعلق ب–

التي هي في –إذ أنه ینافح ضد الحریة المطلقة للعقل ،یقف كانط موقفا فلسفیا أصیال
نه یقف عند دعاة العقالنیة المطلقة في معرفة وحدة الوجود ولكوهو ما ظهر–الواقع إباحة 

ا االبتعاد في ذات الوقت في معارضة لكل تحدید وثوقي للعقل : إن حریة العقل تعني هن
وف غمائي وعن الموقف العقالني المطلق المؤدي إلى نوع من التصو ذاته عن الموقف الد

عقل ؤدي بكانط إلى طرح مسألة نوع غرض الوهذا ما ی، هو حقیقة "االستنارة" المزعومة 
.ند هذه النقطةوحاجته وعالقته في ذلك باالعتقاد، ولكن هذا السیاق ال یسمح لنا بالتوقف ع

،بل ة مباشرة المؤسسات الدینیمواجهة في كل هذه النصوص لم یواجه غیر أن كانط 
-1775(لسفیةمن وجهة نظر فنظریة الدین بالقیام بتدریس في البدایة تفادى ذلك واكتفى 

كامال ،رغم منع  (1793) كتاب الدین في حدود مجرد العقل50 ینشر ،قبل أن (1780
اریخ جعله موضوع توبیخ الملك بتالنشر الذي وهو ؛ 1793الرقابة نشر القسم الثاني سنة 

عالقة بالفلسفة یتعلق) 1798آخر نص له (دفعه لنشر ؛ وهو ذات ما 1/10/1794
وصیة  تقریظ ذاتي و الذي یمكن اعتباره بمثابة بالالهوت وبالسیاسة نعني نزاع الكلیات51

.في ذات الوقتفلسفیة

50 Kant, La religion dans les Limites de la simple raison dans Kant, Les

Œuvres philosophiques. F. Alquié (dir.) Vol.3 Paris, 1986. على هذه لوسنحی
الترجمة في المتن؛ أنظر أیضا:

.2012، ترجمة فتحي المسكیني ، بیروت ،الدین في حدود مجرد العقلكانط ،
51 (Kant Le conflit des facultés. Trad.fr. Paris,

1955.

وسنحیل على هذه الترجمة في المتن.
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نستطیع أن یقدم كانط هنا أطروحته األساسیة بكل وضوح على النحو التالي : "إننا الو -ت
(الفلسفة) یانمنح الكلیات العلیا (الالهوت والحقوق والطب) أي حق دون أن نسمح للكلیة الدن

إن هذه النتیجة التي هي في)38(ص ."حق التحفظ العمومي على كل ما یتعلق بذلك "

وم على فحص ذات الوقت تحدید لمجال الفلسفة وللفرق بینها وبین غیرها ودفاع عنها تق
.شرعيالثاني األول ال شرعي والنزاع:قانوني یفصل بین نوعین من 

صا عمومیا ل ما یتعلق بنزاع اآلراء التي یمنع فحصها فحیضع ضمن الباب األول كهو و 
تهدیده هذا من جهة المضمون أما من جهة الصورة فیكون األمر بالتحیل على المتلقي أو ب

تي تمنع أو بإغرائه باعتناق هذا الرأي أو ذلك ویعتبر كانط أن سلطان الكلیات العلیا ال
عمها (أي تلك الكلیات) ال شرعي ألن ذلك ) على مزا 3الفلسفة من "الرد العمومي" (نفسه 

الفلسفة خاصة یبقى الجمیع تحت نیر هؤالء وسحرهم ویكون ذلك بمثابة الكارثة فیما یخص
.إذا ما وافق السلطان السیاسي على أفعال الكلیات العلیا

ریة حكام البشأما النزاع الشرعي فهو الناتج عن اعتبار ما تعلمه الكلیات العلیا بمثابة األ
یة حقیقة تلك القابلة للخطأ وبالتالي یكون من حق الكلیة الدنیا أن تفحص عمومیا وبكل حر 

).34(ویؤكد كانط أن ذلك لیس مجرد حق للفلسفة بل هو "واجبها" .األحكام 
لذلك:تبعاالشرعي هذا النزاع ال بد أن یكون و 

).35(عمومیا ألن "شأن الفلسفة هو العرض العمومي للحقیقة"  )*
م ضرورة دائما ألن الكلیات العلیا ستواصل محاولة استعادة مجدها السلیب وهو ما سیلز *

)حریة التفكیر التي أشار لها نص التوجیه حدودا معینة (نفسه )
یتدخل فیه بین كلیات ولذلك فال یهم السلطان السیاسي مباشرة ولذلك فإن هذا األخیر ال*

37-35یات علمیة (إال إذا تجاوز حدود النزاع بین جمع ).
كیر، وخاصة إن بقاء هذا النزاع یمكن أن یؤدي إلى رفع أغلب الحدود التي تواجه حریة التف*

ؤدي إلى صالح تلك التي یضعها السلطان السیاسي بل إن الحریة الفلسفیة ال یمكن إال أن ت
).37السلطان السیاسي ذاته (
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دمه في الذي قذلك هوعمدا ى حد اآلن بین أن كانط یستند إلى تمییز أغفلناه إلومن ال
: فالكلیات  بین االستعمال العمومي للعقل واالستعمال الخاص له من قبل  نص التنویر

العلیا 
لیة الحقوق)ن تم بكیفیة "العیش الشریف" (كلیة الالهوت)، وبعدم "اإلضرار بالغیر" (كهت

(و"باالعتدال" في السلوك الیومي (كلیة الطب م "خاصة"، أي تخصها في نطاق وهي مها
بعمله أو العون تنظیم نشاطات الجماعة السیاسیة وال فرق بینها هنا وبین الحرفي الذي یقدم

هذه الكلیات أن تتخطى لیس من حقو. )30(نفسه ص الذي یكلف بمهمة ال یتعداها
قوق) أو (الحباعتبارها كلیات علیا حدود "الخیر األبدي" (الالهوت) أو "الخیر االجتماعي"

) أما إذا تخطت ذلك فإنها تصبح في مجال االستعمال19"الخیر الجسدي" (الطب) (نفسه 
م بها غیرهم العمومي للعقل أي أن أفرادها یتحولون إلى مواطنین یشاركون الحریة التي ینع

ا جاء فيم، نعنين المجال هنا هو "العمومي" بكل سماته التي تعرضنا لها إلى حد اآلن .ا
:"الملحق الثاني للسلم الدائمة"

.الحریة في نطاق الدستور الذي قبلنا العیش وفقه*
.دنیااالشتراك أي تلك القدرة التي تمكن من تبادل اآلراء مع اآلخر وفحصها فحصا م .*

التقیة" ألن العلنیة، إذ أن االستعمال العمومي للعقل یقوم على ضرورة التخلي عن ممارسة "*
لسلطان أي طع مع االضطهاد وبالتالي، اإلقرار بأن الحقیقة حق للجمیع، وٕان اذلك یعني الق

(سلطان ال وصایة له على العرفان ما لم یهدد هذا األخیر العمران (أي السلم المدنیة52
ون ولكن دبالكتاب المقدسالعلمانیة إذ أنه على رجال الالهوت الحفاظ على اإلیمان*

اع الكلیات ص ( نز نقد والتجریح العقالني لذلك اإلیمان ذاتهتعطیل لحریة الفالسفة في ال
81.(
ساء أه بأنه فیها على اتهام الملك لوردنزاع الكلیاتوقد أكد كانط في رسالة صدر بها -ث

:معتبراو ما ذهب إلیه سابقا مرددا إلى المسیحیة، 

52 (Kant, Vers la paix perpétuelle et autres textes trad. Fr Paris,
1991. Appt II).

. 1952، ترجمة عثمان أمین ، بیروت نحوالسلم الدائمةأنظر كانط 



2015فیفري –االختالف والتسامح والتفاھم

32

للكتاب رض ال لي لم یتعأنه في درسه لم یمارس إال نوعا من التعلیم النظري المحض وبالتا*
.وال للمسیحیة ألن ذلك یخرج عن نطاق درسهالمقدس 

*أما في كتابه حول الدین في حدود العقل وحده53، فإنه لم یتناول "الدین العمومي" (نفسه
قي للدین ) بل اكتفى بالفحص النظري "للدین الطبیعي" للتأكید على المحتوى األخال7

)8الطبیعي دون غیره (نفسه
بل ولكل األسرار فحسب ،)9نفسه (نه لم یؤكد "احترامه الكبیر لإلیمان المسیحي" وأ*

"المضمون والعقائد الموجودة في الكتاب المقدس ویعتبر أن ال خالف بین روح المسیحیة و
".األخالقي للعقل

ید تمس من قریب أو من بعقد ولكنه یقرر مع ذلك أن یكف عن التعرض ألي مسألة *
).10عیا كان أم منزال" (نفسه بالدین "طبی

لذي یؤكد قد یرى في ذلك نوعا من التراجع ولكننا نعتقد أن ذلك یتجانس مع رأي كانط او 
ولكنه في اآلن ذاته )166-163(نفسه على أهمیة حریة التفكیر وعلى أهمیة" العمومیة "

؛یلافولتیر وبو لوكخالفا ل،یقبل باالستبداد المستنیر بل ویرفض جذریا "كل حق للمقاومة
"

في-یتماشى مما وذلك 
في أساس -بزأسوة بهو -مع مبدأ التمثیل السیاسي الذي وضعه كانط -على األقلتقدیرنا

ل من ن أقل تمرد... هو بمثابة خیانة عظمى ال تستحق أقأب:"والذي یفید كل جمهوریة 
ورفض الجمهوري،الشكل باسمالدیمقراطیةعقوبة اإلعدام " (نفسه) ولعل ذلك ثمن نقد 

ظلت هوبزیة رغم اسيیباسم التمثیل السیاسي. إن بنیة تفكیر كانط السةالسیاسیالمشاركة 
.كل شئ

صل إلیه ولكننا نعتقد أنه رغم هذه المحدودیة فإن ما توصل إلیه كانط یمثل أعمق ما و 
فروق بین التسامح لفیما یخص ابقلیل التفكیر الفلسفي والسیاسي قبل عصر حقوق اإلنسان 

كیر وتعبیر أما وحریة التفكیر فلقد بین أن مبدأ العمومیة هو الشرط األساسي لكل حریة تف

53 La religion dans les Limites de la simple raison dans Kant, Les
Œuvres philosophiques. Op.Cit
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حن نعتقد أن ال یرقى إلى تلك العمومیة بالذات ون،ألنهمفهوم التسامح فهو شدید المحدودیة
واتخطقد واكان)المقالیل ( وكذلك دیدرو الذي لم نتوقف عنده في هذا اوباسبینوزا كل من 

لتعبیرحریة التفكیر وابلبوس –كما عند كانط –حدود كل تسامح حتى ذلك الذي ظهر 
اقترح في كتابه الدین قد ولكن كانط  دونما اقتراح هرمونطیقا  واضحة المعالم54 والعمومیة .

ي صلته فاإلنسانإلىفي مجرد حدود العقل أول فلسفة غربیة حدیثة في الدین تتوجه 
نطیقا الالحقة مما سیهیئ لمقام التفاهم الدیني على أرضیة الهرمو اإلنسانهیة من مقام باإللو 

قدم لى ما شارلز تایلور ویورغن هابرماس ؛ هذا زیادة عإلىابتداء من شالیرماخر وصوال –
همته جیدا على أرضیة معنى العمومیة ، وهو ما فالسیاسي بناء مفهوم للتفاهم لإمكانیةمن 

ور للفضاء لتجد فیه عناصر تصنقد ملكة الحكمعندما تدبرت معنى "الحكم" في حنة آرندت
تبادلضاء بما هو ف-لها ةعمممو اإلغریقیةالتجربة ةمستعید-الغربي الحدیث السیاسي 

واشتراك وتواصل.55
فإننا -نامنطلق مقال–ما أنتج نقاش الجمعیة التأسیسیة الفرنسیة إلىنحن عدنا وٕاذا/ 7
قد أقر بصدد مسألتنا ما یلي :1789لسنة والمواطن اإلنسانحقوق إعالنأن نو جدوا

ما كان یتعرض أي كان ألي مضایقة بسبب آرائه بما فیها اآلراء الدینیة، طالأن:الیمكن 10" البند 
یخل بالنظام العام الذي أرساه القانون.الإظهارها

اطن الكالم وبالتالي فباستطاعة كل مو اإلنسان؛ن حقوق واآلراء من أثم:التوصیل الحر لألفكار11البند 
ت التي حددها استعمال لتلك الحریة في الحاالإساءةباستثناء ما یعتبر حریة،بكل والكتابة والطباعة

القانون."
إلىوهو ما یستجیب في عمومیته لمطلب رابو دو سان بیار ألن النص ال یتعرض

انوني مقام قإلىن بل استبدل المقام العقدي واألخالقي التسامح موضوع اطراح رجل الدی
ي الوالیات ومع ذلك ماتزال الروح الدینیة مستمرة في أوربا كما فیطلب الكونیة الصوریة. 

هم أفالطون بصدد فنقد العقل المحض رغم كونه قد عبر عن جانبه المنهاجي في جملة شهیرة بقدر ما هي  عابرة في 
ا سیكون عندما زعم "أنه باإلمكان أن نفهم أفالطون أفضل من فهمه لذاته ألنه لم یحدد على نحو كاف مفهومه" وهو م

54منطلق شالیرماخر في بحوثه التاریخیة والتأویلیة . ولكن األهم من ذلك أن كانط 

55 H.Arendt, Juger, trad.fr, Paris, 1991, p.110-117.
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لدان ذات من  علمانیات بعضها " مناضلة"  كما في بعض الببهتوشحالمتحدة برغم ما ت
روتستانتي أو البلدان األخرى ذات التاریخ البالتاریخ الكاثولیكي ،  أو "علمانیة مخففة" في

األرثذوكسي.

ة الغربیة نتاج التجربالنظریة والسیاسیة  قد استقرتأن الحالمدیدهذا وقد بدا لزمن 
مراس بین: نعنى مختلف الصعد الحافة بالتسامح عموماعلى  الفصل بین المعولمة 

بین األدیان العقدي ضمن الدین الواحد ، بل و باالختالفقبوالالتسامح الدیني ، الذي أنتج 
یات الدینیة بین إرساء الحر ثانیا الفصل؛ وأوالمن حیث المبدأ على األقل، هذا -المختلفة 

جمیعها صبحت ،  التي أحریة التفكیر وكذالك التعبیر عن األفكارو حریة الضمیر والمعتقدو 
وصوال إلى  مضمونة أخالقیا ودستوریا وقانونیا بعد اإلعالنات المتعاقبة لحقوق اإلنسان56

ا التاریخ وما لحقهما أو سبقهما من التشریعات الوطنیة والعالمیة التي شهده1966عهدي 
سامح دیني مما جعل تلك الحریة حقا ال موضع ت–المعاصر منذ الثورة الفرنسیة  إلى الیوم 

آلخر أو"باحترام ابز)(هو سواء تقوم بمجرد " التعایش بین الفرقاء"أو غیره فحسب،
أو عدم لهباكل أفراد المجتمع أحرار في اإلیمان:ف(كانط)أو" احترام كرامته"(فولتیر)صنوا"

و أن الطقوس ودة وأن یقیموا الشعائر و اآلراء والعقائد الموجفي یعتقدوا أنلهم و ،اإلیمان به
"الدنیوة"انیة أوین معنى العلمبالفصل ثالثا، كما لهم أن ال یفعلوا  كل ذلك ؛ و یلتزموا بها

سیاسة –عمومي أوالالئكیة التي تتعلق جمیعها  بضروب وجود المعتقد الدیني في الصعید ال
، جتماعي نصوص قانونیة أو بمجرد مراس اسن بسواء التسامح ىعنبین مومعاشا ونظرا، و 

قع خارج ة تاعتبار الدین مسألة خاصتعاضدها في بعض األحیان رؤى فكریة تتراوح بین 
أنبار باعت، أخرى س له أن یتدخل لسن عقیدة أو منعلیالذي حیز السلطان السیاسي

افة بین كل یقف على نفس المسیجعله الذي موقعه هو بالذات الحیاد القانوني والسیاسي
عاء  الحیاد ، التغلیب الموضوعي لرؤیة دنیویة على بقیة الرؤى  مع ادبینوأ؛التصورات 

را أخیرابعا و اعدة كل الرؤى مادیا دونما محاباة إلحداها على حساب البقیة ؛ و وبین مس

56 L.Jaume Les déclarations des droits de l’homme 1789, 1793,1848,
Paris, 1989
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باره األقدم في "التساهل" األخالقي الذي یمكن اعتبین بین التسامح الدیني المذكور و الفصل 
اء فصل تاریخ البشریة ، والذي تطور على نحو منتظم في العصر الحدیث  نتیجة إرس

اص" والمجال العمومي"  إلى حد  أن  ما كان موضوع ممارسة مبدئي بین " المجال الخ
ى عهد ما كان إلأمیل إلى اإلخفاء قد أصبح  ینحو أكثر فأكثر إلى الظهور ،  و اعتبار

عض الحاالت وتشنیع دیني ، بله ومالحقة قضائیة في بقریب موضوع استهجان اجتماعي
إلى دا" أو طرافة" أو "أصالة": مما دفعشذوذا" أن لم تعتبر " تفر "مجرد "ظواهر غریبة" أو 

صار في القول بكون "التساهل" االیتقي هو الحاسم في علمنة التسامح وٕاخراجه من االنح
بلغ ما یرب "تساهل" قد كاد–الدائرة الدینیة إلى استغراق كل نواحي االجتماع اإلنساني

."حریة اإلباحة"یعرف عند القدامى بحال 

غیر نظریة المفكرین  والفالسفة والساسة الذین عرضنا لهم صالتو سیكون لكل هؤالء 
ستأنف الالحقون ، إذ سیلستشكاالتدبر افي مستقبل في بعض األحیان ملتبسةمباشرة أو 

من الیوم بدو ي توغیرهما من القیم  التحریة المعتقد والضمیر التسامح وحریة التفكیرمسألة 
برالیةیاللماغتهیوخاصة في صینالمعاصر ینالسیاسیوالمراس فكر البدیهیات بالنسبة إلى ال

ه لهذا وهو ما یخرج عن النطاق الذي وضعنا-خصومها) على أنحاء متعددة  وكذا (الغالبة
المقال.

***

على  ون قر أكثر من أربعة منذ قد قضیة وان كانت طرحت النإقول هناكتفي بالون/ 8
خرى من بي واألمریكي واتسعت لتشمل البقاع المذكورة  األنحو "حدیث" في الغرب األور 

"بتغریب لموسومة في  العملیة التاریخیة والسیاسیة اتغزو عوالمها النظریة والروحانیةالعالم ول
األوربیة التي كانت في  ،فان ذلك ال یمكن أن یخفي "الجانب المظلم من النهضة"57 العالم"

57 Walter D.Mignolo, The Darker Side of The Renaissance : Literacy, Territoriality &
Colonization, The University of Michigan Press, sd Edition 2003.
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عموما ، أي  "الجانب المظلم من الحداثة الغربیة"58 أصل استشكال التسامح الحدیث ، ثم
التي رفعت شعار الكونیة منذ أن ابتكرت المعنى الحدیثة "لإلنسانیة" 59. ولقد بین جاك دریدا

بل المسیحي –المركزي األوربيالنطاقبصدد مفهوم فولتیر للتسامح كیف أنه ال یخرج عن 
امح ، سامحا "  بل مصدر كل معیار للتسیجعل "المسیحیة أكثر األدیان تاتحدیدا عندم

وخاصة تسامح بقیة التوحیدیین " في الصحراء" 60: مهمال كل التجارب األخرى للتسامح –
اب من یمثل قد استغرب غینوان كامن الداخل ةأألوربییكفي ألنه نقد للمركزیة رب نقد ال

الواقع ما كان لیسنغ قد ، ألنها ال یتخطى في حول الدین61 في ندوة كابري ذاتها اإلسالم
ناثان الحكیمة في مسرحیواإلسالمسماه تالزم "الخواتم الثالث" ویقصد الیهودیة والمسیحیة 

كما هو معروف 62.فكأن جاك دریدا ینقد المركزیة المسیحیة انطالقا من مركزیة إبر اهیمیة
یة الیوم والتي قد ال البشر توحیدیة متناسیا بقیة العوالم الروحانیة التي تكون  الجزء األكبر من 

تتعرف على نفسها في التسامح التوحیدي جملة .
نضیف ما یلي:لذلك أنمواصلة ویمكن

م یكن الدفاع عن مطلبا أوربیا ، بل لإاللم یكن مطلب التسامح في الفكر والفلسفة الحدیثة -أ
عتبر آخرا مع من ا تسامحا إالالتسامح مع غیر األوربیین مثل المسلمین في بعض األحیان  

سامحا من أكثر تاإلسالميقد یمكن من بناء صورة الذات عن ذاتها ، كما أن اعتبار التاریخ 
وحي بقدر ما الر اإلسالمالتاریخ األوربي الوسیط لم یكن لقصد معرفي وعقدي موجب بعالم 

بیل ،أو بیاركان قصد نقد الكنیسة الكاثولیكیة ، وهذا یصدق على ما أورده بولنفیلیه أو

58 Walter D.Mignolo The Darker Side of Western Modernity:Global Futures,
DecolonialOptions, Duke UP,  2011.

59 Ibid.p181-191.

ص 29. الترجمة العربیة ،الدار البیضاء ، 2004 جاك دریدا وجیاني فاتیمو (تحریر) الدین في عالمنا 60

نفسھ ص 14. 61

62 G.E.Lessing, Nathan le sage, trad.fr, Paris, 1997.: تعلیقا علیھ في وأنظر

H.Arendt, Men in Dark Times, New York , 1968.
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كالم كانط  بل إن ؛ ، وعالم اإلسالم أو غوته بصدد رسول اإلسالم منتسكیو أو فولتیر63
ار لیس مدیحا بل هو اعتبالدین في حدود مجرد العقل ذاته  عن "الدین المحمدي" في 

توصیف له تحتفظ بإنماوالتسمیة ذاتها –ال یخرج عن الرسالة الكونیة للمسیحیة اإلسالم
ي الجزیرة التي تكونت ف"نحلة" من نحل المسیحیة إاللیس اإلسالممفاده أن تاریخ طویل

دیة" في التاریخ وصف "المحمالستعمال العقدیة والتاریخیة والروحانیة ، وهي الخلفیةالعربیة 
لمسیحي من ؛ هذا زیادة على موقفه التقلیدي االمسیحي ألوربا الغربیة الحدیثة  الروحاني 

نیویة والجانب ال تصل حد تحصیل الخالص بسبب كثرة طقوسها وسمتها الدالیهودیة التي 
كان في إنمادین :ولذلك فان ما كان یطلبه كانط في نصه حول الالتشریعي السیاسي الدیني 

ث  ال الكوني ، تقدیرنا التشریع للدین في حدود مجرد العقل المسیحي األوربي الغربي الحدی
بل ال المسیحي الشرقي أو االرثذوكسي أو مسیحیة البقاع المغزوة حدیثا في العالم من جانب 
الجدیدة من قبل االسباني فیتوریا في القرن السادس  .أما الدفاع عن سكان العوالم األوربیین64

القرن في، وحتى دیدرو في القرن السابع عشر غروسیوسوالهولندي هوغو و عشر،  
إلىحتى عد بالقیا أبویا  عن هؤالء الذین لم یرقوا فال یعدو أن یكون دفاعا أخالثامن عشر ، 

ن أسوار المسلمین بعد سقوط غرناطة أوال وصد األتراك عهي حكم التي–"اآلخریة"مرتبة 
خرین المسلمین سموسیاسیة المركزیة الغربیة في حال اآلذلك من موقع الكو كل  –فیینا ثانیا 

.أفریقیا وأمریكايفوالحمركما في حال ما دون اآلخرین من السود 
یاسة الحدیثة ویمكن التدلیل على ذلك أكثر بالتذكیر بكون فیلسوف النزعة الكسموس-ب

غلب مراحل األبرز ، نعني كانط قد صنف القدرات العقلیة في أكثر من نص  توزعت على أ 
ول ة ، وكتابات حالجغرافیلدروس حو حیاته النظریة  تعلقت بالتفكیر في الجمالیات ، وفي 

كل ذلك على أساس  النصوص المتعلقة بمعنى "العرق"  - إلى االنثروبولوجیة باإلضافة
واألخالق  عرقي صریح 65. ولم یجد كانط في ذلك أي تعارض مع نزعته الكونیة في المعرفة

63 Johanathan I.Israel , Enlightenment Contested :Philosophy and the Emancipation of Man
1670-1752,Oxford UP, 2006,p.615-639.

ما أن كانطیة الدخول في الكونیة الغالبة ؛ كإلىاأللمانمن قبیل سعي الیھود إالالیھودیة في حدود العقلوبالتي فلیس كتاب ھرمان كوھین ، 
–من قبیل اقتداء المغلوب بالغالب إال) 1935، القاھرة،اد(الترجمة العربیة لعباس محمود العقاإلسالمفي يالفكر الدینتجدید في إقبالمحمد 

جودیث باتلر " بالبحث عن كانط في كل مكان". المفكرة ألمریكیة 64وھو ما عبرت عنھ 

65 Walter D.Mignolo The Darker Side of Western Modernity:Op.Cit.p.181-212.
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كما سیاسیا . وقد تفادى فوكو الحقا التعلیق على تلك النصوص المحرجة نظریا–والحقوق 
.ا من ثوابته ول بأن ذلك لم یكن حادثا عرضیا في ذلك الفكر بل كان ثابتالقىإلمما یدفع 

أو الثورة الهایتیة المعاصرة للثورة الفرنسیة ،  السود" 66 تدبر مآالت ثورة "الیعاقبة ت-إن
وربي  لیس " تبین كیف أن التسامح األإنماوالتي أجهضها الثوریون الفرنسیون تحدیدا ، 

صطلح وفق م–األوربیة" باإلنسانیةكما قال فولتیر، بل خاص "" عمومااإلنسانیةخاصة 
ثینیات القرن ادموند هوسرل في سیاق التفكیر في أزمة أوربا زمن صعود الكلیانیات في ثال

شفة وباألحرى لقاء المغایر في "العوالم المكتالعشرین: فلم یكن التسامح األوربي حتى بعد
والعلمیة والفلسفیة الثورات الدینیة، وبعد -واقیانوسیااأفریقیأمریكا و نعني –المغزوة " حدیثا 

والمواطنساناإلنالفرنسیة لحقوق اإلعالناتاالستقالل األمریكي و إعالنوبعد ،والسیاسیة 
عارضوا بما فیها ساكنة هایتي أو السود الذیناإلنسانیةقد بلغ سن الرشد لیشمل كل 

"الجانب ذلكجبحدون أن ییبیریا في المستقبل.  هذا االستقالل األمریكي من ساكنة ل
التي عرضنا یكیة رحتها فلسفات التسامح الغربیة الكالساقتالتي "المضیئة"النواحي المظلم" 

الغربیة وحانیة السیاسیة والر والتي طرحت السؤال ضمن  حدود التجربة التاریخیة لبعضها ، 
ات العولمةلعولمة الغربیة بدایات المرحلة الثانیة من ذالمرحلة األولى من اإلى حدود نهایات

إنمافیهاثاویةالكونیة التلكولكن؛، رغم مزاعمها الكونیةنعني  منتصف القرن التاسع عشر
تدبر تاج المشتركا یحإنسانیاإرثاتتخطى محدودیة حاملیها التاریخیین وذلك ما یجعلها 

.لمحلیة والتدبیر ولیتخلص من عاهات والداته ا
لنظري في وجدت حلها اولذلك فان بدا الیوم أن معضلة االختالف والتسامح والتفاهم قد -ث

حلها كذا ، و ي المعولم الغربالحقوقيالسیاسي و الفكر التشریعي في و الغربیة الحدیثة الفلسفة
في ارجیةاتها الخ، وفي عالقتجاه مواطنیها العملي في تبني الدول لها في سیاستها الداخلیة

ین وبدایات متغیرات الربع األخیر من القرن العشر ، فإنما یعرف عالقات "المجتمع الدولي" 
-س عملیاكأشد ما یكون اإللحاح لیامازال ملحاأللفة الجدیدة قد بینت أن ذلك االستشكال 

وانب مستحدثة ،تحول االستشكال ذاته فاتسع لیشمل جبل : كذلكسیاسیا فقط بل و نظریا
جربة الدولة تتخطى التي انحصرت  بحدود الطرح المحلي أوربیا وأمریكیا، ضمن معطیات ت

66 C.L.R.James, Les Jacobins Noirs, trad.fr. Paris,1950
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إلقلیم المعني القومیة التي تتقوم بالسیادة الوطنیة من جهة الدولة ، وبحكم المواطنة لساكنة ا
ما تتسامح ، وهو ما یطرح السؤال ضمن  امیة صارمة تتعلق بالتسامح تجاه األفراد  أكثر م

موعات التي جماعات مما أنتج توترا دائما في عالقة ما یعرف باألغلبیة بغیرها من المجمع ال
ة القیم الحقوق كما من جهتسمى أقلیات ؛ أما وضع غیر المواطنین  فأكثر دونیة  من جهة 

یة التي مثلها تجربة التخوم الكونوهو ما نرى أنه قد سوغ استئناف سؤال التسامح منذ ذاتها. 
هم الغرب یعلى نحو صریح  والكلیانیة والحروب العالمیة وفضاعاتها ، وذلكاالستعمار

ف طوال كما كشفت ذات التجارب  كیف أن السؤال الرئیس  لم یخت.األوربي واألمریكي 
بفعل االكتفاء  الفترة المتراوحة بین منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرین

ل نظر فحسب ، بل و حجب كل طرح  مستحدث من قببتردید میراث هؤالء من جهة ال
ن الكوكب إن ضمن الدولة الوطنیة أو ضم، الغالبین سیاسیا ونظریا وعسكریا واقتصادیا 

، یخ غلبتهم بأكملها ، وفي الحالتین باسم كونیة ما اقترحوا على اإلنسانیة منذ بدایات تار 
لفون على لمي ؛ ویجبر المختبالعاعلى أنه معیار كل "إنسانیة" ممكنة تحیط بالمحلي كما 

لعالمیة من دعاة الحداثة اتلك الغلبةوفي حین یعمل ممانعهذا -وطنیا كما عالمیاقبوله
فاهم الغربیتین كل تقالید التسامح والتوبالتالي محلیة  ذلك المعیارعلى كشف حدودالعابرة

لكونیات ، لیقوم على تعدد فعليفي بناء عالم أمال، والدفاع على التقالید المغایرة لها، 
.لتقالید التسامح والتفاهموبالتالي

تعدد تقوم على القبول بهرمونطیقا مستحدثةون طلبیاألخیرونولذلك فقد انبرى 
وبالتالي ؛متنازعةالالغربیةتاییریدون أن یكونوا بدیال للهرمونطیقالهم و ،الهرمونطیقیات 

هیمنة لتقلید هرمونطیقي واحد- أي مما یعني مقاومة التفاهم كونیا،67 إمكانیة ینطلقون من
ات الخروج  الغربي الذي انطلق مع شالیرماخر  ودیلتاي منذ بدیینتج عن التصور كما قد

ر مارتن هیدغیك نیتشه و من الحداثة وتواصل مع في هیئة مابعد الحداثة الغربیة مع فریدر 
الكونیة ي ذي المزاعمللشأن الهرمونطیقوتالمیذه،  بول ریكور إلىانتهاءغاداماروهانز

67 Enrique Dussel, « A New Age in the History of Philosophy : The World Dialogue between
Philosophical Traditions» in Journal of Philosophy and Religion, Vol.9-N°1 /2008 p.1-22.
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اع ، لیس مدارها  ال نز تفاهم رب هرمونطیقا البدیلة عن الكونیة التنویریة الكانطیة وغیرها: 
ن أن التي یمكو مشترك ال یمكن أن یكون إال "الكرامة المشتركة" لإلنسان إرساءأقل من 

كون العالم یتتبني عوالم معنى ممكنة ، فعالم وفي تصورات متعددة للتترجم على أنحاء عدة
(=تحرریة من ةعلى أرضیة دیكولونیالیالمنشود بتجاورها وبتمفصلها وتوالدها  وتضامنها 

تتخطى حدود  و تعددیة ثقافیة رادیكالیة ال استیعابیة ، تقترح كوسموبولیتیة نقدیة68 الهیمنة)
تقترح االتفاق على أرضیة التضامن القصدي، "أودیسة التعدد الثقافي" اللیبرالي الغالب69، و

النزاع ي أو الحوار المتواصل الهابرماسحتى أوالراولزي وغیره العرضيال مجرد االلتقاء 
و ما : وهمن أجل االعتراف على مستوى األفراد أو الجماعات أو حتى الثقافات المعقول

المضطلعین واریة النظریة بینفي الح-غیر ممكنة في هذا العمل -یتطلب استفاضة أكثر 
من الظاهرةوالنحو الممانع لتلك الغلبة الغربیةمن جهة باألمر على النحو الغربي المعولم  

***.جهة ثانیة

68 Walter D.Mignolo The Darker Side of Western Modernity,  Op.Cit., p.252-294.

69 Maria Lugones, « Radical Multiculturalism and Women of Colors », Journal of Cultural
and Religious Theory, 13, 1, Winter 2014.


