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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    أوالً : مقدمة : 

عات القاتلة و النزاعات الدامٌة التً انظراً لما ٌعرفه العالم الٌوم من إنعطافة خطٌرة بسبب الصر

تعمق التناقضات و العنؾ و نشر األحقاد و الضؽٌنة و ما نشاهده من تعصب للمواقؾ و األفكار 

ٌدعونا إلى إعادة النظر فً مفاهٌم أخرى بعٌدة حٌث كل فبة تتحصن وراء أسوار من الؽلو، كل هذا 

عن هذه التوجهات كمفهوم التسامح لنحدد له مكاناً بٌن هذه المناقضات التً تعٌشها مختلؾ أوجه 

 الحٌاة.

فقد عانت المجتمعات البشرٌة من تفاقم مظاهر التعصب و العنؾ و الال تسامح، مما أحدث خلالً فً 

ً تحكم العالقة باألخر لدرجة إقصابه فكرٌاً و سٌاسٌاً و دٌنٌاً و األسس و المبادئ و القٌم الت

 إنسانٌاً... فؽٌاب التسامح ٌؤدي إلى سٌادة عقلٌة التحرٌم و التجرٌم.

بالمقابل إكتسب مفهوم التسامح معاٍن عدة، و تجسد بصور متنوعة عبر اختالؾ أشكال الوعً 

الطابفً و الدٌنً بل أمتد لٌشمل الجانب السٌاسً اإلنسانً، فلم ٌعد التسامح مقتصراً على الجانب 

الحقوقً اإلجتماعً، اإلثنً لذلك أنبرى الفالسفة إلثارة العدٌد من القضاٌا و المسابل المتعلقة 

 بالتسامح، فكانت الفلسفة من أكثر المٌادٌن المعرفٌة التً عملت على ترسٌخه فً العقل البشري.

فً القٌم اإلنسانٌة و نشرها، فقد ٌكون من المناسب  عث الحٌاةالحاجة تدعو الٌوم إلى بو بما أن 

التدقٌق فً مفهوم التسامح، فالتسامح المأمول الٌوم لٌس فضٌلة فحسب بل هو ضرورة وجودٌة و 

إجتماعٌة و ثقافٌة و سٌاسٌة، و ذلك من أجل تحصٌن واقعنا أمام كل مخاطر العنؾ و التعصب 

 األعمى الذي ٌمكن أن ٌحٌط بنا.

على وجه الخصوص إنطالقة نحو التجدٌد  عصر التنوٌرو تمثل الفلسفة الؽربٌة الحدٌثة و فلسفة 

على مستوى إشكالٌة المعرفة و القٌم، كما مثل عصر التنوٌر محاوالت كثٌرة للتجدٌد على مستوى 

بالسٌاسة األخالق، و من أهم هذه القٌم التً كانت سابدة "التسامح" بوصفه قٌمة أخالقٌة ذات عالقة 

 و المجتمع و الدٌن.

" francois marie aroet" اروٌة"  و من بٌن أهم رواد هذا اإلتجاه التنوٌري "فرانسوامارى

و هو من أكثر  (1771ماٌو  33 – 1964نوفمبر  21)  " فولتٌر"   "voltaireالمعروؾ بإسم "

دفاعاً عن مبدأ التسامح، حٌث تناولت أعماله األدبٌة و الفلسفٌة مواضٌع إنسانٌة  التنوٌرفالسفة 

بحته، فقد دافع فولتٌر عن اإلنسان و نبذ كل أشكال الظلم و التعصب و األستبداد و دعا إلى الحرٌة 

و التسامح، و كان ٌحلم بمجتمع فرنسً تتعاٌش فٌه الطوابؾ الدٌنٌة مع بعضها البعض، و تحترم 

قوق اإلنسان و تمنح له الحرٌة فً ممارسة معتقداته و التعبٌر عن أرابه، فكانت كتابات فولتٌر ح

 تحارب و تنتقد الكنابس و الطوابؾ الدٌنٌة المتعصبة المستبدة.
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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    ثانٌاً : التسامح بٌن النشأة و المفهوم . 

:النشأة  -1  

تجلى فً صٌػ تتنوع بتنوع ٌسجل مفهوم التسامح حضوره فً عمق التجربة اإلنسانٌة و ٌ

المجتمعات اإلنسانٌة فً إطار الزمان و المكان و قد أخترقت كلمة التسامح أبجدٌات الحوار 

السٌاسً و الدٌنً مع نهاٌة القرن العشرٌن حتى أصبحت عنواناً لهما كما سجل حضوره أٌضاً فً 

مٌة.الحضارات القدٌمة و فً الوصاٌا العشر كما إحتضنته الحضارة اإلسال  

م( نتٌجة 19و من الضروري أن نشٌر إلى أنه "ولدت كلمة التسامح فً القرن السادس عشر )

الحروب الدٌنٌة بٌن الكاثولٌك و البروتستانت، فقد إنتهى األمر ألن تساهل الكاثولٌك مع 

البروتستانت و العكس، ثم صار التسامح ٌرتجى إتجاه جمٌع الدٌانات و كل المعتقدات، و فً أخر 

.(1)م( شمل التسامح، الفكر الحر"16لمطاؾ، فً القرن التاسع عشر )ا  

هذا  المفهوم حٌث ٌؤكد  تارٌخٌة لتطور وثٌقة 1916و ٌعد كتاب جون لوك "رسالة فً التسامح" 

فً مضامٌن هذه الرسالة أن التسامح جاء كرد فعل تجاه الصراعات الدٌنٌة فً أوروبا و فً هذا 

ٌقول "إن الدولة لجمٌع األدٌان" حٌث ٌتعرض إلى أسباب دعوته إلى فكرة التسامح و دعوته إلى 

فً  بعنوان "الرسالة 1976ٌمورخ" عام عدم إضطهاد أي إنسان فً طلب أرسله إلى "فلٌب فان ل

إضطهاد أي إنسان من طرؾ الكنٌسة بحجة العقٌدة فحرٌة اإلعتقاد  مالتسامح" و هو دعوة إلى عد

عن طرٌق نشر  تعمل على تحقٌق السعادة للمواطنٌن مكفولة للجمٌع فالدولة و الكنٌسة ٌجب أن

(2) التسامح و المحبة فهما قوتان مستقلتان.  

فٌلسوؾ التسامح بحق إذ ٌقول "كلنا ضعفاء و مٌالون لقانون الطبٌعة  1771-1964و لعل فولتٌر 

و المبدأ األول للطبٌعة هو التنوع و هذا ٌؤسس لتنوع فً مجال الحٌاة اإلنسانٌة و قبول هذا التنوع 

(3) ."حق أساسً للوجود  

فٌه فكرة و من هنا ٌمكننا القول أن عصر التنوٌر فً القرن الثامن عشر كان الرحم الذي نشأت 

التسامح بأبعادها كحقٌقة فلسفٌة حٌث تأسست على مبدأ إنسانً جوهره أال أحد ٌملك الحقٌقة المطلقة 

و هذا مؤداه ضرورة اإلٌمان باإلختالؾ و ضرورة التواصل بٌن اإلنسان و اإلنسان فً إطار 

 القبول باألخر.

 

 

_______________________________________________________ 

، 2001، 2اندرٌه الالند، موسوعة الالند الفلسفٌة، المجلد األول، ترجمة : خلٌل أحمد خلٌل، دار عوٌدات، بٌروت، طـ( 1)

.1460ص:  

.8، بٌروت، ص:1811، 1جون لوك، رسالة فً التسامح، ترجمة : عبدالرحمن بدوي، دار الغرب اإلسالمً، طـ( 2)  

، 1813، 1ثامن عشر، ترجمة : جورج طرابٌشً، دار الطلٌعة، بٌروت، طـ، تارٌخ الفلسفة القرن الامٌل برهٌٌه (3)

.111-110ص:  
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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   :المفهوم اللؽوي للتسامح -2   

ٌرى بعض المفكرٌن أن اللؽة العربٌة ال تنطوي على مفهوم واضح للتسامح بالمعنى المعاصر 

السماحة و التسمٌح و تعنً لؽة الجهود، و  –للكلمة، حٌث جاء فً لسان العرب )سمح، التسامح 

اسمح إذ جاء و أعطى بكراً و سحاء و أسمح و تسامح وافقنً على المطلوب و المسامحة هً 

(.1) المساهلة(  

و قد جاء فً مختار الصحاح سمح أي جاد و )سمح( له أعطاه. و )سمح( له أي أعطاه و ) سمح( 

سوة سماح بالكسرة و المسامحة المساهلة و تسامحوا من باب ظرؾ صار )سمحاً( بسكون المٌم و ن

(2) تساهلوا.  

و نالحظ أن األصل اللؽوي للفظة التسامح المستخدمة كما ٌظهر فً لسان العرب و مختار الصحاح 

و ؼٌرهما من القوانٌن العربٌة ال ٌشٌر إلى أن المعانً الحدٌثة للتسامح حٌث تعنى الكرم و الجود و 

اظ تلؽى مبدأ المساواة الذي ٌعتبر شرطاً فً الداللة الحدٌثة للتسامح، كمفهوم المساهلة، فهى ألف

 الكرم و السخاء و تبرز التفاوت بٌن أطراؾ العالقة.

إسم مؤنث، احترام حرٌة األخر،  Toleranceالروس" الفرنسً فإن التسامح أما فً قاموس "

 (3) أرابه، طرٌقة نمط عٌشه...إلخ.

و كرم،  –ككرم : سماحا و سماحة و سمحاً ككتاب : جاد  –حٌط سمح و جاء فً القاموس الم

 (4) كأسمح.

 (5)أما فً تعرٌفات الجرجانً "فإن المسامحة هً ترك ما تحب تنزهاً".

 

 

 

_______________________________________________________ 

المصري، لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر، بٌروت، ابى الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظر اإلفرٌقً ( 1)

.25، ص:1881، 1لبنان، المجلد الثانً، طـ  

.163فخر الدٌن الرازي، مختار الصحاح، ص:( 2)  

- http://almeshkat.nel                                - http://al-mostafa.com 

(3) ( Dictionnaire de francais.ed, larousse, 2008, p424) 

مجدالدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز ابادى، القاموس المحٌط، مؤسسة الرسالة للطاعة و النشر و التوزٌع، بٌروت، ( 4)

.22، ص:2005، 1طـ  

رجانً، معجم التعرٌفات، تحقٌق : محمد صدٌق المنشاوي، دار الفضٌلة للنشر و التوزٌع، القاهرة، على بن محمد الج( 5)

.51ص:  

:المفهوم اإلصطالحً للتسامح   

http://almeshkat.nel/
http://al-mostafa.com/
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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   مع بروز مالمح الحداثة األوروبٌة وال سٌما ظهور دولة القانون و المجتمع المدنً و العلمانٌة.  

االت الفكر، و تعاٌش األراء المختلفة، و تأسٌس تم توسٌع مفهوم التسامح على مج 16خالل القرن و

المفهوم على نسبٌة الحقٌقة و معارضة الفهم األخالقى له، فالفكر المتسامح فكر متفتح، وال سٌما 

بما حملته الفلسفات من قٌم و مفاهٌم و أفكار جدٌدة حول  11فلسفة التنوٌر التً بدأت منذ القرن 

قوق الطبٌعٌة و حقوق األنسان.العقل و الحرٌة و المساواة و الح  

أن التسامح سعة صدر تفتح لألخرٌن أن ٌعبروا عن ألبراهٌم مدكور المعجم الفلسفً  فى فقد جاء

آرابهم و لو لم تكن موضوع تسلٌم أو قبول، وال ٌحاول صاحبه فرض آراءه الخاصة على األخرٌن 

(1) أما عن التسامح الدٌنً فهو إحترام عقابد األخرٌن.  

ٌقول أندرٌه الالند فً الموسوعة الفلسفٌة "هو طرٌقة تصرؾ شخص ٌتحمل بأالعتراض أذى و 

(2)مألوؾ ٌمس حقوقه الدقٌقة بٌنما فً إمكانه رد األذٌة"  

و ٌقول جمٌل صلٌبا "هو أن تترك لكل إنسان حرٌة التعبٌر عن أرابه و إن كانت مضادة ألرابك، 

و  (3)ده أنها محاولة التعبٌر عن جانب من جوانب الحقٌقة.فالبد أن ٌحترم المرء أراء ؼٌره إلعتقا

( و ؼٌره من فالسفة القرن الثامن 1964- 1771) Voltaireالتسامح فً اصطالحات فولتٌر 

أنس و أدب و تمكن من معاٌشة الناس رؼم أختالؾ  به اإلنسان من ؾعشر، هو ما ٌتص

ئ حقوق اإلنسان" على أن التسامح ٌعنً و قد نصت المادة األولى من إعالن "مباد. (4)"آرابهم

اإلحترام و القبول و التقدٌر و التنوع الثرى لثقافات عالمنا و ألشكال التعبٌرو للصفات اإلنسانٌة 

لدٌنا، و ٌتعزز هذا التسامح بالمعرفة و اإلنفتاح، و اإلتصال و حرٌة الفكر و الضمٌر و المعتقد، و 

 (5) ٌس واجباً أخالقٌاً فحسب.أنه الوبام فً سٌاق األختالؾ و هو ل

ٌشكل التمٌز بٌن البشر على أساس الدٌن أو المعتقد إهانة للكرامة اإلنسانٌة و إنكار المبادئ مٌثاق 

و بهذا المفهوم ٌكون التسامح  (6)ٌشجب بوصفة إنتهاكاً لحقوق اإلنساناألمم المتحدة، و ٌجب أن 

هو ركٌزة المجتمع الدٌمقراطً "ٌحظر القانون أٌة دعوة إلى الكراهٌة القومٌة أو العنصرٌة أو 

 (1)تشكل تحرٌضاً على التمٌٌز أو العداوة أو العنؾ" الدٌنٌة

_______________________________________________________ 

.44، مجمع اللغة، ص:1813لفلسفً، القاهرة الهٌئة العامة لشئون المطابع األمٌرٌة، مصر، كور، المعجم امدابراهٌم ( 1)  

.1460اندرٌه الالند، موسوعة الالند الفلسفٌة، المرجع السابق، ص:( 2)  

.211، ص:1812، 1، دار الكتاب اللبنانً، بٌروت، طـ1جمٌل صلٌبا، المعجم الفسلفً، ج( 3)  

.211، ص:1814، 1، المؤسسة العربٌة للدراسات و النشر، بٌروت، طـ2، جالموسوعة الفلسفٌةعبدالرحمن بدوى، ( 4)  

           htm/-http://mansourdialogue.org/Arabic/fikr2المادة األولى من اعالن مبادئ حقوق اإلنسان.( 5)

 .33عز، الطائفٌة و حقوق اإلنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، دار المستقبل العربً، ص:فٌولت دا (6)

 .35، المرجع السابق، ص:20المادة ( 1)

 

http://mansourdialogue.org/Arabic/fikr2-htm/
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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   و ٌمكننا مالحظة أن المفهوم اإلصطالحً للتسامح ٌتمٌز بنوع من المحدودٌة و لعل ذلك ٌرجع إلى  

لٌس التسامح، فالبعض مازالو ٌرجحون لفظ التساهل الترجمة العربٌة و تعرٌبه بلفظ التساهل و 

 . toleranceكمقابل عربً للفظ الالتٌنً 
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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   هل ٌعتبر التسامح مفهوماً فلسفٌاً : -3   

لنا أن  تبٌنإذا نظرنا إلى العالقة بٌن الفلسفة و التسامح من خالل التعرٌفات السابقة لمفهوم التسامح 

الت إستعداداً لقبول التسامح و العمل به. فالبحث عن الحقٌقة ال ٌعنً االفلسفة هً أكثر المج

د و تالكها، فهو بالضرورة ٌقر بالتعدإمتالكها. و ما دام المرء ٌبحث عن الحقٌقة، وال ٌدعى إم

لإلجتهاد، و اإلختالؾ و ٌتجنب إصدار أحكام تقصى األخر... فالفلسفة بهذا المعنى هً مٌدان 

 التسامح ٌتحقق فً اإلجتهاد إذ هو مجاله الطبٌعً، فالفلسفة إذن هً المجال الحٌوي للتسامح بإمتٌاز.

 و لكن السؤال األن هل كانت الفلسفة طوال تارٌخها مخلصة لهذا المبدأ؟.

فأصبحت ٌقول )ٌاسبٌرز( أن الفلسفة قد تجاوزت مهمتها من البحث عن الحقٌقة إلى إدعاء إمتالكها، 

تنحو نحو األستبداد و  ى األختالؾ واٌدٌولوجٌة تتنكر لألجتهاد و تلؽ مابٌة.، عقٌدة دوؼالفلسفة

و هذا ٌعود إلى أن  (1) و الواقع أن كلمة "التسامح" ؼاببة عن الخطاب الفلسفً بشكل عام.هٌمنة. ال

كلمة "تسامح" دخلت الفلسفة من باب الفكر المعبر عن الصراع، و محاولته للتحقق منه، أي من 

 باب األٌدٌولوجٌا و بقٌت محل إعتراض.

و كان  (2) و الحقٌقة أن فكرة التسامح إنتشرت فً أوروبا كردة فعل على حروب أوروبا الدٌنٌة.

م و لكثٌر من فالسفة و مفكرٌن عصر التنوٌر العدٌد من المساهمات التً أدت إلى إؼتناء المفهو

بٌنوزا و روسو و لوك و فولتٌر. فنحن مدٌنون بنظرٌة التسامح توسٌع حقول إستعماله. أمثال س

 الحدٌثة على ٌد "جون لوك" و فولتٌر و ؼٌرهما من فالسفة التنوٌر.

ا و ٌإلى الوجود فً نطاق الدٌن ثم نطاق األٌدٌولوج لقول أن مفهوم التسامح ظهر ننا او بذلك ٌمك

السٌاسة ضد السلطة أو معها ، و هذا ما تسبب فً تحفظ الكثٌر من الفالسفة تجاه مفهوم التسامح 

تفادٌاً لجنوحه إلى اإلستبداد، حٌث ٌؤكد البعض ضرورة إستعمال كلمةإحترام و لٌس تسامح، و هذا 

"مٌرابو" إذ ٌقول "إن السلطة التً تسامح ٌمكن أن ال تسامح" و كذلك   merabeauموقؾ حسب 

( التسامح هو نظام المقهور الذي تتركه عندما 1713-1714)  " Denis Diderotٌقول دٌدرو "

  (3) ، ال متسامحاً.ٌصبح قوٌا لدرجة أن ٌصبح قاهراً 

سامح، مهما قلنا و مهما تحفظنا، ٌجا دوماً من نعترؾ بمسألة أساسٌة و هً أن الت أنو هنا البد 

لمسه حتى عند بعض المؤسسٌن له. فكانوا فهو دوماً تأكٌد لسٌادة. هذا ما نجانب األقوى حجة. 

ٌقولون : إذا لم تستطع أمام الشر حٌلة، فتؽاض عنه، حتى إن كنت تراه كذلك، فذلك هو السبٌل 

  (4) لتحمل العٌش إلى جانبه.

_______________________________________________________ 

فراٌقٌة للكتاب، دار الكتاب العالمً، الدار اإل سمٌر أبو حمدان، فرح أنطوان، صعود الخطاب العلمانً، الشركة العالمٌة (1)

 .86، ص:1882العربٌة،

 .11، ص:1881، 1سمٌر خلٌل، التسامح بٌن شرق و غرب، بٌروت، دار الساقً، طـ( 2)

 .215أنظر : المرجع السابق، ص:( 3)

 .23المرجع السابق، ص:( 4)
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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   و ما ٌمكن الوصول إلٌه هنا هو أن مفهوم التسامح ال ٌمكن فهمه إال إذا وضع فً سٌاقه التارٌخً،  

ألن األفكار ال تنشأ من فراغ وال تنتشر إال إذا كانت تلبً حاجات تارٌخٌه معٌنة ولذا كان من 

المفهوم و ٌأخذ أهمٌة فً أوروبا من خالل عصر التنوٌر، ذلك أن الفلسفة  المنطقً أن ٌتأسس هذا

للقبول بهذا المبدأ و العمل به و اإلبتعاد بصاحبها عن التعصب  هً أكثر المٌادٌن المعرفٌة إستعداداً 

األعمى لألراء و المذاهب، و جعله ٌصفى لألخرٌن و ٌتبادل معهم األفكار و التجارب، فلوال 

 لما كان لمفهوم "التسامح" أن ٌرسخ فً بنٌة العقل الؽربً الحدٌث.الفالسفة 

و على الرؼم من تأكٌد محمد عابد الجابري على ؼٌاب مفهوم التسامح فً المٌراث الفلسفً، و أن 

المفهوم هو نتاج األٌدٌولوجٌا و السٌاسة، إذ ٌراه مفهوماً اٌدٌولوجٌاً، ال ٌحتل مساحة كافٌة من 

ً، فإن ذلك ال ٌنفً أن المفهوم ٌحتل موقعاً متمٌزاً بالفلسفة السٌاسٌة إلرتباطه األنشؽال الفلسف

الوثٌق بقضاٌا متشابكة، ال ٌمكن تجاهلها. هذا بحد ذاته ٌشٌر إلى حضور داللة التسامح بوصفه 

رفضاً للتعصب و قبوالً لألخر، قبوالً مشروطاً. إنه الحضور بالمدلول و لٌس حضوراً بدال 

 (1)."التسامح"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 .44، ص:1885محمد عابد الجابري، المثقفون فً الحضارة العربٌة، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، ( 1)
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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    التسامح فً الفلسفة الؽربٌة الحدٌثة : 

الؽربٌة، فقد ظهر مفهوم التسامح إصطالحٌاً أول ما  احتل مفهوم التسامح موقعاً متمٌزاً فً الفلسفة

ظهر فً كتابات فالسفة التنوٌر فً القرن السابع عشر المٌالدي؛ زمن الصراع الدٌنً بٌن 

البروتستانت و الكنٌسة الكاثولوكٌة، حٌنما نادى أولبك بحرٌة األعتقاد و طالبوا الكنٌسة البابونً 

هللا و اإلنسان، و بضرورة التسامح مع المخالفٌن؛ الشا الذي بالتوقؾ عن التدخل فً العالقة بٌن 

ٌعنً السماح لهم بحق الوجود، و حق التعبٌر عن مذهبهم، و القٌام بالشعابر الدٌنٌة على الطرٌقة 

التً ٌعتقدون بأنها األصالح، و كان أبرز من قدم الحجج و البراهٌن الممهدة للتسامح الدٌنً كل من 

 جون لو و فولتٌر.

و من المفٌد هنا أن نذكر مساهمات مفكرٌن و فالسفة عصر التنوٌر فً أعتناء المفهوم و توسٌع 

 .حقول إستعماله

موقؾ  ة فً الالهوت و السٌاسة. "إن أسوأفً الفصل األخٌر من رسالته األخٌرحٌث كتب اسبٌنوزا 

و كأنهم مجرمون، ال توضع فٌه الدولة هو ذلك الذي تبعث فٌه إلى المنفى بالشرفاء من رعاٌاها 

و كتب روسو فً العقد اإلجتماعً  (1)لشا إال ألنهم إعتنقوا آراء مخالفة ال ٌستطعون إخفاءها".

"ٌخطا فً نظرى أولبك الذٌن ٌفضلون بٌن اال تسامح المدنً و الال تسامح الالهوتً. فهذان 

قد أنهم هالكون. فإذا النوعان ال إنفصام بٌنهما. إذ من المعذر العٌش بسالم إلى جانب من نعت

أحببناهم و قبلناهم نكون قد ؼلطنا فً حق اإلله الذي عاقبهم. فالبد إذن من أن ٌروا أو ٌعذبوا. 

فحٌث ٌكون الال تسامح الدٌنً مقبوالً، ٌكون من المتعذر أال تتمخض عنه نتابج مدنٌة. و حالما 

األمور الدنٌوٌة، عندبذ ٌؽدو الكهنة  تتمخض عنه هذه اآلثار تزول عنه هٌبة السٌادة سٌادتها حتى فً

  (2) حتٌاطاً لهم.أرباب السٌادة الحقٌقة، وال ٌكون الملوك إال 

السٌاسً و الربط بٌن الدٌن و الدولة إال أن ذلك ال ٌنفى عن  تة بالتبدٌدأما هوبز فقد أشتهرت فلسف

ى أنه احترام األخر و إعطاءه علأمكانٌة القول بالتسامح إال إذا أخذنا مفهوم التسامح فى فكرة هوبز 

 29وبز قابالً فً الفصل حرٌة التفكٌر و التعبٌر و الفصل بٌن الدٌن و الدولة، و هذا ما عبر عنه ه

زٌادة على أنه لٌس هناك مكان فً عن الال تسامح "هذا على نحو ٌظهر كأنه ٌدافع  من اللفٌاثان

تحدده الدولة على أنه ذلك النوع. فالدولة المسٌحٌة العالم ٌسمح فٌه للناس بإتباع أحكام إلهٌة ؼٌر ما 

تعاقب من ٌتحولون عن الدٌانة المسٌحٌة، و كل الدول األخرى تعاقب من ٌرٌدون تأسٌس دٌانة 

 (3)تحرمها تلك الدول"

_______________________________________________________ 

، 1811: حسٌن حنفً، الهٌئة المصرٌة العامة للتألٌف و النشر،  سٌبتوزا، رسالة فً الالهوت و السٌاسة، ترجمة( 1)

 .451ص:

 .114، ص:1812جان جاك روسو، العقد اإلجتماعً، ترجمة : بولس غانو، المكتبة الشرقٌة، ( 2)

ة: توماس هوبز، اللوفٌا ثان : األصول الطبٌعٌة و السٌاسٌة لسلطة الدولة، ترجمة : دٌانا حرب و بشرى صعب، مراجع( 3)

 .334-334، ص:2011رضوان السٌد، أبوظبً، 

فالظاهر هنا بمظهر الال تسامح إنما هو الدفاع عن وحدة الدولة و السلطة الروحانٌة لجمٌع أفراد 

 (1) المجتمع، فهم ٌتعاٌشون ضمن دٌن دولة واحدة، حتً ٌتفادوا العودة الى الحالة الطبٌعٌة.
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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   خر" و "ضمان حرٌة ضمٌره" بالرفض التام ام اآل"إحترو من ثم فلٌس رفض هوبز للتسامح بمعنى  

لكل تسامح، و لكنه رفض لضرب من التسامح رأى هوبز أنه ٌهدد كٌان اللوثٌان الضامن للحٌاة و 

الحضارة، و هو ما ٌسوغ فً تقدٌره األكتفاء بالدرجة الدنٌا من التسامح، و تعنى هنا "تسامح 

بذلك ٌعد موقؾ هوبز جامعاً بٌن السلطة الروحٌة و الزمنٌة  التعاٌش" تحت سلطان لوثٌان تحدٌداً. و

 (2) بل و أعطاء السلطان األعلى للدولة.

فرنسً جاك بٌنٌنً بوسٌه و ٌختلؾ موقؾ هوبز عن موقؾ رجل الدٌن الكاثولٌكً و الكاتب ال

 عندما قال فً عبارة شهٌرة "إننً ؼٌر متسامح معك؛ ألننً على حق، و ألنك على خطأ" و هو

موقؾ ٌنطلق من كون صلته بالحقٌقة لٌست مجرد "مطلب" كما ٌقتضً التسامح، بل ٌعدها تملكاً 

للحقٌقة مما ٌعنً أنه ال ٌرٌد "تصدٌقاً للحقٌقة" ٌلبً مطالبه عبر التسامح و التفاهم؛ بل ٌرٌد فرض 

 (3).مطلبه على أنه الحقٌقة من ثم أنه ٌرؼم األخرٌن على اإلقتناع به

ا القول أن مفهوم التسامح فً الفلسفة الؽربٌة الحدٌثة أرتبط بنٌوٌاً ال بواقعة األختالؾ ٌمكنن و بذلك

و التنوع عموماً، بل بتجربة األنقسام الحاد و المعمم الذي ساد كل أوروبا الؽربٌة خالل فترة 

إحالله محل اإلصالح الدٌنً، و قد عمد فالسفة التنوٌر على إعادة القٌمة الحقٌقة للفلسفة و العقل و 

الخرافة و فرضوا حملة من أجل األمور تقر بأن جوهر الدٌن واحد ٌتمثل فً التسامح، محبة 

األخرٌن و خدمة المجتمع و إحالل التسامح محل التعصب من أجل السالم المدنً فً المجتمع. لذلك 

لنشاط الفكري احتلت الحرب ضد الكنٌسة و األحكام المسبقة المرتبطة بالدٌن مكانة الصدارة فً ا

 .التنوٌري الجدٌد

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 (1) Th. Hobbes, leviathan (Latin) trad fr. Paris, 2004. P.524-544. 

 .140، ص:2011صالح مصباح، فلسفة الحداثة اللٌبرالٌة الكالسٌكٌة من هوبز إلى كانط، بٌروت، ( 2) 

(3) Enrique Dussel, << Deconstruction of the concept of the tolerance: from tolerance to 

solidarity>> in constellation, oxford, Sep. 2004, p. 227-336. 
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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    جون لوك و التأسٌس المعرفً للتسامح الدٌنً : 

ٌعد لوك من أبرز من قدم الحجج و البراهٌن الممهدة للتسامح الدٌنً، حٌث قام لوك بتألٌؾ "رسالة 

و قد تأسست دعوى لوك للتسامح على فصل تام بٌن الدولة من جهة و ( 1916فً التسامح" )

ؾ و و ذلك دفاعاً عن حقوق األفراد فً األعتقاد و ممارسة حرٌة األختال (1)الكنٌسة من جهة ثانٌة 

 الدفاع عن التعددٌة الدٌنٌة.

و قدم لوك فً كتابه "رسالة فً التسامح" رؤٌته للتسامح بوصفه ضرورة أساسٌة لحل الخالفات و 

المادي و الروحً؛ الصراعات الدٌنٌة، و انطلق فً تصوره للتسامح من مبدأ الحرٌة، و الفصل بٌن 

تً ٌؤمن بها، و لٌس ألحد أن ٌجبره على فمن جهة أن اإلنسان حر؛ فهو حر فً أختٌار العقٌدة ال

عقٌدة بعٌنها، أو أن ٌعاقبه بأي صورة من صور العقاب و الحرمات. و من جهة ثانٌه للكنٌسة الحق 

فً إدارة شبون الروح، و أما الدولة فعلٌها أن تؤدي واجباتها نحو مواطنٌها و تلبٌة حاجاتهم 

ب أن ٌلتزم كل طرؾ بمهامه، وال تتدخل الدولة فً المادٌة. هذا الفصل بٌن المادي و الروحً ٌتطل

شبون الروح، وال تعتنق دٌناً بعٌنه. و على الرؼم من إٌمان لوك بحرٌة اإلنسان فً األختٌار؛ فإنه 

 (2) قٌد التسامح بشرط اإلٌمان، فال تسامح مع الملحدٌن؛ فهم قوة مدمرة للمجتمع و األدٌان.

ضماناً لحق األفراد مهما اختلفت األدٌان فً الدٌن و الدولة،  و دعوة لوك إلى ضرورة التمٌٌز بٌن

المجتمع الواحد، فالتسامح لٌس ضد الدٌن وال ضد العقل، بل هو حل عقالنً لتجاوز الصراع 

 المذهبً.

فالتسامح بٌن األدٌان تجسٌد صرٌح للتسامح الدٌنً وال ٌنبؽً أن ٌنسب الحق المطلق و الكامل لدٌن 

و ٌمٌز فً التسامح الدٌنً بٌن  (3)دٌن حسن مادام ٌرضى أتباعه و نزعاتهم،من األدٌان فكل 

التسامح الشكلً : المتمثل فً إحترام شعابر و إعتقادات األدٌان المخالفة دون إخضاعها لسٌطرة 

 هٌبة دٌنٌة او سٌاسٌة.

 موضوعً: و هو األعتراؾ اإلٌجابً بشعابر األدٌان األخرى.التسامح ال

ٌتسامح معهم فهم إما من أتباع األدٌان األخرى، و أنصار الفرق المختلفة، و  أما من حٌث من

أنصار الدٌن الواحد سواء فٌما ٌتصل بالعقابد األساسٌة فٌكون التسامح مع كل األدٌان أو مع بعضها 

ى أما ما ٌتنافً مع "اإلجتماع اإلنسانً" أختالفاً كان أو عمالً و ما ٌقوم عل (4) دون البعض األخر.

هو حال المسلم إؼتصاب القوانٌن و األلتفاؾ علٌها و اإلنتماء إلى كنٌسة ترتبط بدولة أخرى مثلما 

 الذي ٌعٌش ضمن بالد مسٌحٌة. 

_______________________________________________________ 

 .11-11، ص:1851أنظر : جون لوك فً الحكم المدنً، ترجمة ماجد فخري، بٌروت، ( 1)

(، العدد 30محمد رمزي، رسالة جون لوك فً التسامح : قراءة فً الرؤى و األبعاد، المجلة العربٌة للثقافة، المجلد ) (2)

 .102-81، ص:2012(، 60)

 .8، ص:1811، 1جون لوك، رسالة فً التسامح، ترجمة : عبدالرحمن بدوي، دار الغرٌب اإلسالمً، طـ (3)

 .114-113المرجع السابق، ص:( 4)
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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام   راً "اإللحاد" فكلها مما ال ٌمكن التسامح معه؛ ألنها لٌست عقابد عادٌة تقبل؛ بل هً  تهدد و أخٌ 

الدولة ذاتها بكل مقوماتها من حرٌة و ملكٌة و حٌاة، و ذلك ٌتعارض مع الدٌن الحق أي مع "السالم 

لعقلٌة لذلك لزاماً تفرضه الضرورة ا فالتسامح الدٌنً من وجهة نظر لوك (1)و العدالة و الصداقة" 

فإن تجاوز هذه الضرورة ٌعتبر خرقاً للضوابط و الحدود و فٌها إدعاء لبلوغ الحقٌقة المطلقة، لذلك 

 (2)ٌقول لوك "العقل هو سند األختالؾ" 

فكل إعتقاد دٌنً ٌعتبر محدوداً و ٌتجاوز قدراتنا المعرفٌة و لذلك، فإن التعدد و األختالؾ ٌؽٌب 

ن التسامح متبادالً بٌن األفراد و المؤسسات و الكنابس "ألنه إذا كان معتقد األمن و السالم إذا لم ٌك

 (3)و المنقد للبشر، فما الدٌن الذي ٌمكن إعتباره خطأً و زابفاً؟  أي كنٌسة هو الدٌن الصحٌح

و مما ال شك فٌه أنه ٌمكن أن ٌعد موقؾ لوك النهابً شدٌد التحرر إذا ما قورن بالموقؾ الهوبزٌة 

 تٌناها فً بداٌاته و لكنه أقل جذرٌة مقارنة بأراء اسبٌنوزا التً ذكرناها من قبل.التً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 .18المرجع السابق، ص: (1)

 .54، ص:2006، 1طـ لقاهرة،فلاير حسن خلٌفة، الفلسفة و البٌئة، مكتبة مدبولً، ا( 2)

 .10جون لوك، رسالة فً التسامح، مرجع سابق، ص:( 3)
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2022لعام    فً الدٌن :فولتٌر و محاربة التعصب و اإلكراه  

( من أهم الفالسفة الذٌن أقترنت أسماؤهم بالدعوة إلى 1964-1764) Voltaireٌعتبر فولتٌر 

التسامح، فقد وجدت أفكار جون لوك صداها لدى فولتٌر الذي ألؾ كتاباً تحت عنوان "رسالة فً 

التسامح" و تبنً األفكار ذاتها الداعٌة لتعنً التعصب و بٌان آثاره؛ فأصل المخاطر عدم التسامح، و 

، و فً الدٌانتٌن ذور التسامح و التعصب لدى الٌونان و اإلؼرٌق و الرومانسعى للتعرؾ على ج

المسٌحٌة و الٌهودٌة و قد حاول فولتٌر أن ٌوسع مفهوم التسامح؛ بحٌث ال ٌجعله تسامحاً بشأن 

 (1)الدٌن؛ لكً ٌكون تسامحاً بٌن البشر فً إطار "األخوة اإلنسانٌة"

ن الخضوع لمعتقداتها و التوجه للفهم الصحٌح للكون لذلك أنصرؾ فولتٌر إلى تحرٌر العقول م

العقل، فأقترن التسامح عند فولتٌر بحرٌة العقٌدة، حٌث ندد بإضطهاد اإلنسان بواسطة تحكٌم 

فً العقٌدة و هو نفس األمر الذي ندد به )اسبٌنوزا( فً كتابه )رسالة  (2)لإلنسان بسبب الختالؾ 

الكتاب المقدس للنقد التارٌخً، إذ ٌقول :"... حرٌة الفكر ال فً الالهوت و السٌاسة( حٌنما أخضع 

إلى ضٌاع السالم و تمثل خطراً على التقوى أو على سالمة الدولة، بل إن القضاء علٌها ٌؤدي 

فقد كان فولتٌر مناقضاً للظلم و التعصب، داعٌاً للتسامح و السالم و الحرٌة ( 3)التقوى ذاتها"

كل مواطن فً األعتقاد الحر وفق ما ٌملٌه علٌه عقله شرط عد اإلخالل  الفكرٌة، فأقر فولتٌر بحق

 (4) باألستقرار السٌاسً.

و قد قرن فولتٌر بٌن التسامح و حق العٌش فً سالم، ولو على حساب حقوق أخرى؛ إذ برأٌه ٌمكن 

و ٌؤكد فولتٌر أن "التعدي الساخر ( 5)الطوابؾ أن تنقص حقوق لها مقابل أن تعٌش أمنه لطابفة من 

على دٌن من األدٌان هو بمثابة دلٌل قاطع على أن العقل الذي ٌقؾ وراءه إنما هو عدول عن 

 ( 6)الحقٌقة 

و قد قام فولتٌر أٌضاً بوضع حدود لمبدأ التسامح على ؼرار جون لوك؛ فقد قال أٌضاً بضرورة 

ٌعتقدون بدٌن الدولة؛ ألنه كان ٌعتقد أن الدٌن بؾ العامة و المراتب الرفٌعة فً من حصر الوظا

 ضروري لضبط الشؽب.

 

_______________________________________________________ 

 .161-163، ص:2008فولتٌر، رسالة فً التسامح، ترجمة : حنرٌت عبودي، سورٌا، دار بترا للنشر و التوزٌع، ( 1)

، 1814، 2ه، فلسفة، منشورات عوٌدات، بارٌس، ترجمة : صباح محً الدٌن، طـاندري كرستون، فولتٌر حٌانه آثار( 2)

 .53-52ص:

، 1سبٌنوزا، رسالة فً الالهوت و السٌاسة، ترجمة : عبدالرحمن بدوي، دار التنوٌر للطباعة و النشر و التوزٌع، طـ( 3)

 .13، ص:2005

(4) Voltaire Traite sur la tolerance Paris, 1989; 83. 

 .42فولتٌر، رسالة فً التسامح، مرجع سابق، ص:( 5)

 .133المرجع السابق، ص:( 6)
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2022لعام   و رؼم أتقاق  (1)و ٌرى فولتٌر أن "التسامح لم ٌثر أي حرب أهلٌة، أما الال تسامح فإنه باب المذابح" 

كلمة الال تسامح من كلمة تسامح إال أنها تختلؾ عنها فً المعنً و الداللة فهً "تهدؾ لإلشارة إلى 

فهى ظاهرة متعسفة قدٌمة قدم  ألفتقار للتسامح فً جوهرها، المتمثل فً األنؽالق التام إتجاه األخر،ا

و منه فإن الال تسامح ٌعبر عن حالة اإلنسان الطبٌعٌة ( 2)اإلنسان و بالتالً ٌمكن فهمها بالؽرٌزة"

المتعصب، هو أن  األولى، و هً حالة تعصب و توحش ٌنشرها الؽرابز، و الفرق بٌن الال تسامح و

المتعصب ال ٌرٌد أن ٌبتعد عن موقفه لكنه ٌقر بأن للخصم أسبابه لكً ٌتصرؾ بمثل هذه 

الطررٌقة، بٌنما الال تسامح ال ٌرضى بالتزام موقفه، و هو ٌدافع أكثر شا على حق، و أن ٌفرض 

 هذا الحق على األخرٌن.

سٌنبؽً النظر إلى جمٌع الناس على أنهم نصه بالدعوة إلى تسامح شامل :"أقول لكم و ٌتوج فولتٌر 

إخواننا، )تقولون(: كٌؾ )ٌكون( التركً أخاً لً؟ و الصٌنً و الٌهودي و السٌامً كذلك؟ )أقول(: 

و ٌفترض دفاع فولتٌر عن التسامح  (3)بلً؛ ألسنا جمٌعاً أبنا األب نفسه و مخلوقات الرب نفسه؟!!

أي تلك النزعة الربوبٌة التً تعترؾ بوجود ( 4)لالدٌنً" ذلك "الدٌن ا فهماً للدٌن بشكل مختلؾ؛ إنه

، فٌؤكد فولتٌر على أهمٌة (5)الرب، و بواقعٌة الخٌر و الشر و بخلود النفس و بالتواب و بالعقاب 

الطابع األخالقً للدٌن :" ٌنبؽً أن ٌكون الدٌن مطابقاً لألخالق و شامالً مثلها، و كل دٌن ال توافق 

 (6) نما هو دٌن كاذب.عقابده األخالق فإ

و ٌعد مفهوم فولتٌر "للتسامح" فً معجمه الفلسفً قمة ما توصل إلٌه التنوٌر فً تحدٌد المفهوم 

حٌث ٌقول "ما هو التسامح؟" إنه خاصٌة اإلنسانٌة. نحن جمٌعاً... للنواقص و األخطاء؛ فلٌعؾ 

 (1) لطبٌعٌة.بعضنا عن حماقات البعض األخر على نحو متماثل، ذلك أو القوانٌن ا

من الواضح فً هذا الطرح لمفهوم التسامح ٌقوم على عدد من الفرضٌات األساسٌة : أولها : أن 

التسامح فضٌلة تنطلق من الذات. فالفرد هو المنشا لمعنى التسامح و الضابط له، و دون وعٌه 

طلب توفر شرط . ثانٌاً: أن تحقٌق هذه الفضٌلة ٌتبٌقمة، لن ٌكون للمفهوم قٌمة و جدوى عملٌة

موضوعً أساس، و هو الفصل بٌن الموؤسسة الدٌنٌة و الدولة من ناحٌة، و رفع ٌد المؤسسة 

 الدٌنٌة عن إقرار واجب اإلٌمان من ناحٌة أخرى؛ فٌكون اإلٌمان شأناً خاصاً، ال ٌتوجب التدخل فٌه.

 

_______________________________________________________ 

 .52السابق، ص:المرجع ( 1)

، 2010ماٌكل أنجلو، أعداد الحوار ) أسباب الالتسامح و مظاهره( الهٌئة المصرٌة العامة للحوار، القاهرة، د ط، ( 2)

 .35ص:

 .131فولتٌر، رسالة فً التسامح، مرجع سابق، ص:( 3)

 .Rene pomeau. La religion de Voltaire, Paris, 1969  بحسب عبارة رنٌه بومو     ( 4)

(5) Voltaire Dicitionnaire philosophique, Paris, 1964, (Articte: Dieu). 

  115، ص:1885جاكان الفرى، الرتب الطبٌعً، الترجمة العربٌة، بٌروت، ( 6)

(7) Voltaire Dicitionnaire Philosophique op. cit., (Article: Tolerance). 
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2022لعام    خاتمة : 

إذا كان الفلسفة تقوم على إثارة الحكمة و محبتها، فمن الضروري أن ٌكون األساس الذي ترتكز 

ه الحوار وال ٌمكن أن ٌحدث ذلك إال بوجود األخر، و ما ٌهم المقصود بعلٌه هو تبادل الحدٌث. و 

م األخر فً األمر هو األخر المختلؾ ألنه من ٌتفق معنا ال ٌشكل أي إشكالٌة. فمن الضروري أحترا

مهما أختلؾ عنا ال أن ننوب عنه فً تقرٌر الحق و الصواب، فالفلسفة هً التفكٌر المشترك الذي 

تجتمع فٌه األراء المختلفة رؼم تناقضها فهى تقؾ حداً فاصالً أمام أستمرار عالقة األنا باألخر. هذه 

 ار.العالقة التً ٌنبؽى أن تقوم على التسامح الذي ٌؤسس لتبادل الحر لألفك

فقد أثار مفهوم التسامح الذي ولد من رحم التعصب و العنؾ الطابفً و المذهب، أثار الكثٌر من 

فكار فالسفة التنوٌر األفكار على المستوى الفلسفً و السٌاسى و الفكري بشكل عام. و لعل أبرزها أ

تسامح و تنوٌر العالم. تناولوا التسامح بأشكال مختلفة، و لكن الؽاٌة كانت واحدة أساسها نشر الالذٌن 

و لم ٌكن مفهوم التسامح ولٌبد لحظة تارٌخٌة واحدة، بل كانت نتاج تطور تارٌخً طوٌل كان، 

إنطالقاً من الحضارات الشرقٌة القدٌمة و الفلسفة الٌونانٌة، ثم كان دور فالسفة التنوٌر فً تخلٌص 

الفكر الفلسفً عن طرٌق تحرٌر و هً الفلسفة التً ساهمت فً نهضة  التسامح من قٌود الكنٌسة،

العقل من أشكال الوصاٌة، حٌث تأكد مبدأ ال سلطات على العقل إال العقل، و سادت الدعوة إلى 

ضرورة سٌادة خطاب التسامح على كل األصعدة، و نبذ أشكال العنؾ و األستبداد بالرأي، و تبنً 

 منطق الحوار و إحترام األخر المختلؾ.

خطاب التسامح و تنوعب، إال أن هدفها كان واحداً أال و هو تحقٌق مقولة )ال و مهما أختلفت أشكال 

أجل تحرٌر اإلنسان و بذلك عمل فالسفة التنوٌر على إعادة  سلطان وعلى العقل إال العقل نفسه( من

 إلى تأسٌس عالقات جدٌدة بٌن الحكام فً إطار الحرٌة.عتبار للعقل والذكاء البشري والدعوة اإل

، فالبد من التأكٌد على حاجة العالم الٌوم وبصورة مطلقة وأكثر من أي وقت ان من قولكومهما 

 مضى إلى التسامح بنفس الطرٌقة التً نادى بها فالسفة األنوار.
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.  104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد  
2022لعام    المراجع : 

النشر، بٌروت، ابى الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظر اإلفرٌقً المصري، لسان العرب، دار صادر للطباعة و ( 1)

 .لبنان، المجلد الثانً

.ابراهٌم مذكور، المعجم الفلسفً، القاهرة الهٌئة العامة لشئون المطابع األمٌرٌة، مصر( 2)  

           /htm/-Arabic/fikr2http://mansourdialogue.orgالمادة األولى من اعالن مبادئ حقوق اإلنسان.( 3)

طرابٌشً، دار الطلٌعة، بٌروت.امٌل إبراهٌم، تارٌخ الفلسفة القرن الثامن عشر، ترجمة : جورج ( 4)  

.اندرٌه الالند، موسوعة الالند الفلسفٌة، المجلد األول، ترجمة : خلٌل أحمد خلٌل، دار عوٌدات، بٌروت( 5)  

 .آثاره، فلسفة، منشورات عوٌدات، بارٌس، ترجمة : صباح محً الدٌناندري كرستون، فولتٌر حٌانه ( 1) 

 المدنً، ترجمة ماجد فخري، بٌروت. أنظر : جون لوك فً الحكم( 1)

 .Rene pomeau. La religion de Voltaire, Paris  بحسب عبارة رنٌه بومو     ( 8) 

لسلطة الدولة، ترجمة : دٌانا حرب و بشرى صعب، توماس هوبز، اللوفٌا ثان : األصول الطبٌعٌة و السٌاسٌة ( 10)

 .مراجعة: رضوان السٌد، أبوظبً

.جون لوك، رسالة فً التسامح، ترجمة : عبدالرحمن بدوي، دار الغرب اإلسالمً( 11)  

.، دار الكتاب اللبنانً، بٌروت1جمٌل صلٌبا، المعجم الفسلفً، ج( 12)  

 .: بولس غانو، المكتبة الشرقٌةجان جاك روسو، العقد اإلجتماعً، ترجمة ( 13)

 .جون لوك، رسالة فً التسامح، ترجمة : عبدالرحمن بدوي، دار الغرٌب اإلسالمً (14)

 .جاكان الفرى، الرتب الطبٌعً، الترجمة العربٌة، بٌروت( 16) 

فراٌقٌة العالمً، الدار اإلللكتاب، دار الكتاب  سمٌر أبو حمدان، فرح أنطوان، صعود الخطاب العلمانً، الشركة العالمٌة (11)

 .العربٌة

 .سمٌر خلٌل، التسامح بٌن شرق و غرب، بٌروت، دار الساقً( 11)

 .سٌبتوزا، رسالة فً الالهوت و السٌاسة، ترجمة : حسٌن حنفً، الهٌئة المصرٌة العامة للتألٌف و النشر( 18)

  .بدوي، دار التنوٌر للطباعة و النشر و التوزٌعسبٌنوزا، رسالة فً الالهوت و السٌاسة، ترجمة : عبدالرحمن ( 20)

 .صالح مصباح، فلسفة الحداثة اللٌبرالٌة الكالسٌكٌة من هوبز إلى كانط، بٌروت( 21)

.على بن محمد الجرجانً، معجم التعرٌفات، تحقٌق : محمد صدٌق المنشاوي، دار الفضٌلة للنشر و التوزٌع، القاهرة( 22)  

.، المؤسسة العربٌة للدراسات و النشر، بٌروت2، جموسوعة الفلسفٌةعبدالرحمن بدوى، ال( 23)  

.فخر الدٌن الرازي، مختار الصحاح( 24)  

- http://almeshkat.nel                                - http://al-mostafa.com 

 .فٌولت داعز، الطائفٌة و حقوق اإلنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، دار المستقبل العربً (25)

 .فلاير حسن خلٌفة، الفلسفة و البٌئة، مكتبة مدبولً، القاهرة( 26)

 سورٌا، دار بترا للنشر و التوزٌع.فولتٌر، رسالة فً التسامح، ترجمة : حنرٌت عبودي، ( 21)

http://mansourdialogue.org/Arabic/fikr2-htm/
http://almeshkat.nel/
http://al-mostafa.com/
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2022لعام   .محمد بن ٌعقوب الفٌروز ابادى، القاموس المحٌط، مؤسسة الرسالة للطاعة و النشر و التوزٌع، بٌروتمجدالدٌن ( 21)   

 .محمد عابد الجابري، المثقفون فً الحضارة العربٌة، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت( 28)

 .العربٌة للثقافةمحمد رمزي، رسالة جون لوك فً التسامح : قراءة فً الرؤى و األبعاد، المجلة ( 30)

 .ماٌكل أنجلو، أعداد الحوار ) أسباب الالتسامح و مظاهره( الهٌئة المصرٌة العامة للحوار، القاهرة( 31)

(32) ( Dictionnaire de francais.ed, larousse. 

(33) Enrique Dussel, << Deconstruction of the concept of the tolerance: from tolerance to 

solidarity>> in constellation, oxford. 

 (34) Th. Hobbes, leviathan (Latin) trad fr. Paris. 

 (35) Voltaire Traite sur la tolerance Paris. 

 (36) Voltaire Dicitionnaire philosophique, Paris. 

 (37) Voltaire Dicitionnaire Philosophique op. cit., (Article: Tolerance). 

 


