
 مقدمھ
 :زیر است جدید بھ معنی(رواداری)  تحملاصل 

در آزاد و روشن مناظره ای  این قانون در نتیجۀجدید وجود دارد.  قانون تحملنوعی  (شھری در حومھ برلین) امتسددر پ
پتسدام  .دارد) قرار 1685تاریخی پتسدام ( قانونجدید بر پایھ  قانونپس از حدود ھشت ماه بھ دست آمده است. سطح شھر 
این میراث بھ ما می آموزد کھ ھنوز ھم موجب توسعھ شھر است.  قانوناین و  شکل گرفتقدیمی  قانوناین  در نتیجۀ

. امروزه ما بھ چھ صورتی با این میراث کنار آمده ایم و چگونھ قصد ادامھ آن را چگونھ باید باشدموفق  یکپارچھ سازی
 داریم؟

نیازمند  ،مانند ھوا برای تنفس ،جامعھ متنوع شھری مجدداً بیدار شد وپستدام آن را از نو خلق کرد. 
 بود. تحمل

کھ بایستی در سال ھای آینده ادامھ پیدا کند. در است جدید از تجربھ کاری در زمان و مکان کنونی نشات گرفتھ  قانون تحمل
ضمن نھ تنھا  این مسئلھ بر اساس چاپلوسی بنا نشده است بلکھ مبنی بر راه ھای برقراری ارتباط بیشتر در شھر بھ دور از 

ز و آزاد در می دھد. بھ صورتی با گسترشنھ تنھا ارتباطات را محدود نمی کند بلکھ آنھا را  تحملمرزھا و تفاوت ھا است. 
 جوار مردم است و نباید با بی تفاوتی اشتباه گرفتھ شود.

 دام بھ معانی زیر است:تستحمل برای مردم پ

 احترام و پذیرش دیگران؛ •
 در جوار ھم زندگی کردن و با ھم وارد گفتگو شدن؛ •
 بقیھ؛ ھای توانایی گوش کردن بھ صحبت •
 ھستند؛یادگرفتن این موضوع کھ تفاوت ھا عامل توانمندی  •
 پایان دادن بھ درگیری ھای مدنی؛ •
 ؛قرار دادن خود در جایگاه افرادی کھ خارج از محدوده جامعھ قرار دارند •
 برقراری ارتباط بین بخشش و تحمل با ھمبستگی؛ •
 تحمل نکردن آزار و اذیت، خشونت، بیگانھ ستیزی و افراط گرایی سیاسی. •

 حمل بھ معنی احترامت

احترام بھ کرامت فردی و احترام متقابل، اصولی ھستند کھ تمامی ساکنین شھر بھ طور یکسان ملزم بھ رعایت آن ھستند. با 
مردم با درک، مھربانی،  ،با تحملاحترام، ارتباطی بین توجھ، پذیرش، شناخت و ھمبستگی در مردم پتسدام بھ وجود می آید. 

قرار می کنند. حتی زمانی کھ بین افراد رقابت و مسابقھ وجود داشتھ باشد آرامش و کنجکاوی و عالقھ با یکدیگر ارتباط بر
 احترام در جامعھ حکم فرماست.

 تحمل بھ معنای آزادی

بخشش ھمچنین بھ معنای تحمل نیز در نظر گرفتھ می شود ولی صرفاً بھ این معنی نیست. زمانی کھ مردم با یکدیگر مراوده 
فعال در نظر گرفتھ می شوند. این مسئلھ بسیار مھم است کھ ما بتوانیم بدون اعضای انجام داده و صحبت می کنند بھ نوعی 
دل اطالعات و تجربیات بپردازیم. گوش کردن با تحمل را نیز بایستی مانند توانایی ترس تجربیات خود را بیان کرده و بھ تبا

 بحث کردن تمرین نمود. ھر شخصی حق دارد کھ تجربیات خاص خود را بیان کند.

 



 تحمل کردن راه ھای جدیدی را بھ دنبال دارد

برده است. جسارت زمان حاضر و آینده را در پتسدام برای گذشتھ کارھای بسیاری انجام داده است و از آن سود فراوانی 
مرزھای خود نگھ داشتھ است. شھر توریستی و موزه ای نیاز جوانان خود بھ آزادی را فراموش نکرده است. مطالب مربوط 

. عدم وجود کنجکاوی منجر بھ عدم وجود تفکر می شود. خالقیت بھ ویژه بھ آزادی، بھ زمان حال وارد تاریخ نمی شوند
 . تنھا یک شھر خالق می تواند افراد خالق را بھ سوی خود جذب کند.تشویق وابستھ استاطالعات و  تبادل

 بخشش موجب ادغام می شود

با توجھ بھ ضمیر ناخودآگاه و این . موجب مرزبندی در جامعھ و وارد آمدن آسیب ھایی می شودعدم توجھ بھ سایر مردم 
بی توجھی قرار بگیریم، پیش شرط ھایی را برای ادغام تمام شھروندان در مسئلھ کھ ھیچ یک از ما نمی خواھیم مورد 

جامعھ شھری تعیین کرده ایم. تمامی شھروندان یعنی تفاوتی بین زادگاه افراد، شرق، غرب، رنگ پوست یا دین وجود ندارد. 
 کودکان و نوجوانان نیز جزء جامعھ شھری محسوب می شوند.

 ارتباط بین تحمل و ھمبستگی

تواند  میبا یکدیگر در شھر نبا جمعیت ھای دیگر آمیختھ شده اند. مسئولیت این نوع زندگی  جمعیت بومی پتسدام بھ تازگی
واگذار شود. زمانی کھ زندگی با ھمبستگی ھمراه باشد، تحمل با آن آمیختھ می شود. ھمبستگی بھ معنی کمک متقابل و 

در حال مرگ منجر بھ ادامھ یافتن  افراد ، پناھندگان، معلولین، بیماران وبرابری اجتماعی است. ھمبستگی با افراد ضعیف
 تفکر تحمل دیگران می شود.


