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التربية على التسامح مع اآلخر (دراسة تحليلية في ضوء العقيدة اإلسالمية)
Education on Tolerance with the other (An Analytical Study in The Light of the
)Islamic Faith

د .اسماء سالم أحمد بن عفيف
أستاذ مشارك في العقيدة والمذاهب المعاصرة ،قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب ،جامعة الملك
عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية

الملخص:
هدف البحث تناول التربية على التسامح مع اآلخر بصورة تحليلية في ضوء العقيدة اإلسالمية،
واستخدم المنهج األصولي ،وتكون من إطار عام شمل مقدمة البحث ومشكلته وأسئلته وأهدافه وأهميته
والدراسات السابقة ،ثم أربعة مباحث وعدة مطالب على النحو التالي :المبحث األول :فلسفة التسامح مع
اآلخر في اإلسالم ،وتكون من خمسة مطالب هي :المطلب األول :مفهوم التسامح في اللغة واالصطالح،
المطلب الثاني :أبعاد التسامح ،المطلب الثالث :التسامح في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ،المطلب
الرابع :أهداف التسامح وخصائصه في اإلسالم ،المطلب الخامس :أسس وركائز التسامح في اإلسالم ،وجاء
المبحث الثاني عن :تقبل اآلخر وصوره في اإلسالم ،وتكون من أربعة مطالب هي :المطلب األول :مفهوم
تقبل اآلخر  ،المطلب الثاني :التعايش مع اآلخر ،المطلب الثالث :التصوّر القرآني ألدب التعامل مع اآلخرين،
المطلب الرابع :التسامح مع غير المسلمين ،وعرض المبحث الثالث :دور بعض المؤسسات في التربية على
التسامح ،وتكون من أربعة مطالب هي :المطلب األول :دور األسرة في تحقق التربية على التسامح ،المطلب
الثاني :دور المؤسسة التعليمية في تحقق التربية على التسامح ،المطلب الثالث :دور المسجد في تحقق التربية
على التسامح ،المطلب الرابع :دور اإلعالم في تحقق التربية على التسامح ،وأخيرا جاء المبحث الرابع عن:
تطبيقات التربية على التسامح مع اآلخر ،وتكون من ثالثة مطالب هي :المطلب األول :حرية العقيدة ،المطلب
الثاني :االعتراف باآلخر واحترامه ،المطلب الثالث :نشر ثقافة الحوار الصحيح بين المسلمين وغير
المسلمين.
الكلمات المفتاحية :التسامح ،السالم ،التعايش ،اآلخر ،التآلف.
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Abstract:
The research aimed to discuss education on tolerance with the other in an
analytical study in light of the Islamic belief, and used the fundamentalist method,
and it consisted of a general framework that included the introduction to the
research, problem, questions, objectives, importance and previous studies, then
four topics and several demands as follows: The first topic is the philosophy of
tolerance with the other in Islam, and it consisted of five demands: The first
demand is the concept of tolerance in language and convention, the second
demand is the dimensions of tolerance, the third demand is the tolerance in the
Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet, the fourth demand is aims of
tolerance and its characteristics in Islam, and the fifth demand is foundations and
pillars of tolerance in Islam. The second topic discussed accepting the other and its
model in Islam, and it consists of thre demands: The first demand: the concept of
accepting the other, the second demand is coexistence with the other, the third
demand is the fourth demand is tolerance with non-Muslims. The third topic
presented the role of some institutions in education on tolerance, and it consists of
four demands: The first demand is the role of the family in achieving education on
tolerance, the second demand is the role of the educational institution in achieving
education in tolerance, the third demand is the masjid in achieving education on
tolerance, and the fourth demand is the role of the media in achieving education on
tolerance. Finally the fourth topic discussed applications of education on tolerance
with others, and it consists of three demands: the first demand is freedom of belief,
the second demand is recognition and respect of the other, and the third demand is
spreading the culture of right dialogue between Muslims and non-Muslims.
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المقدمة:
يعد التسامح أحد أهم الفضائل اإلنسانية التي ترتقي بالنفس البشرية إلى مرتبة سامية تتحلى بالعفو
واحترام اآلخر ،وهو ضرورة اجتماعية لما له من أهمية بالغة في حماية النسيج االجتماعي ،لضمان تحقيق
السلم األهلي ،واألمن المجتمعي ،والقضاء على الخالفات والصراعات بين األفراد والجماعات (.)1
وال تقتصر أهمية التسامح على المجتمعات فحسب بل أن للتسامح أهمية كبرى على المستوى
الشخصي للفرد .فالمتسامح مع نفسه ومع اآلخرين ينعم بإحساس الرضا والطمأنينة ،وينعم بحياة اجتماعية
سعيدة مما يجعله فردا منتجا منشغال بعمله ،وليس منشغال بصراعات وخالفات ال داعي لها ،فالتسامح شفاء
للقلب ،يطهره من اإلحساس باأللم والحزن والغضب ويحل مكانها اإلحساس بالرضا والطمأنينة والحب
والسالم

()2

وسماحة اإلسالم ال تختص بحالة دون أخرى ،وإنما تشمل جميع مجاالت الحياة الفردية والجماعية
في معاملة أفراد المجتمع بعضهم بعضا ،أو في معاملة غير المسلمين في حالتي السلم والحرب ( ،)3والتسامح
يؤدي إلى المحبة والتآلف ونبذ العنف والتنافر ،وكان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم – أعظم أسوة حسنة
في سماحة النفس وسهولة المعاملة ،فكان بأخالقه  -صلى هللا عليه وسلم – صاحب دعوة عملية في التحلي
بهذا الخلق القويم ،وبسائر فضائل األخالق ومحامد السلوك (.)4

قضية البحث ومشكلته:
عانت البشرية كثيرا من آثار العنف وعدم التسامح ،وقد تمثل هذا في حروب وصراعات عديدة،
كانت سببا في وفاة آالف الضحايا وإصابة الماليين ،وهذا يعني أن التعصب وهو نقيض التسامح يعد حاله
خاصة ،من التمسك الفكري أو التمسك العقائدي الممقوت ،األمر الذي يستدعي تطور مفهوم التسامح من
الفرد إلى المجتمع ومنه إلى الدولة ،حيث لم يعد مفهوما اصطالحيا أو لغويا ،وإنما وصل إلى االعتراف
بالحق واحترام الخصوصية ،مثلما له عالقة بالعمران والتنمية المستدامة ورفاهية الشعوب ،والتسامح بما
ينطوي عليه من عدالة وحقوق متساوية لكل البشر ،بغض النظر عن لونهم ومعتقدهم ،يمثل األساس العقالني
الممكن لتقدم واستقرار وسالم المجتمع الحديث بكل ما فيه من تنوع واتجاهات مختلفة ،وعلى هذا فقد أصبح
حاجة ماسة لألفراد والشعوب.
وفى هذا السياق أكد األمين العام لألمم المتحدة ،أن على كافة الدول األعضاء أن تسعى إلى نبذ
العنف والكراهية وتعليم األطفال قيم التسامح والحوار والسالم.
ي وجهي نظي الطلبي وأعضي ه ئي التييي ي – ج عي
( )1حيييى حممي النجي وعطي حممي أبي يلي " و التعلي العي يف تعزيييز قي التسي
األقصى أمن ذج ً" ،جمل ج ع األقصى (سلسل العل م اإلنس ن ) ،اجمللي احل ي والعش ون ،العي األول7102 ،م ،ص.374
( )2ف زي حمم  ،وحن ن نص ب ن ج تنم التس ليى طفي ال وضي  ،جملي كل ي الرتب ي  ،ج عي طنطي  ،العيي (7100 ،)34م ،ص ص -792
.420
))3عبي اللط ف ب إب اه احلس ين تس الغ ب ع املسلمني يف العص احل ض  ،الي م ،ا اب اجل زي0309 ،هي0999 ،م ،صي 43ي
خالل كت ب (السرية النب ي ) الب هش م ،س ل جستري يليري نشي ة ،كل ي
) )4ن ل بنت ج ب ب س عي احل ز ي الت ج ه ت الرتب ي للتس
اآل اب والعل م اإل ا ي مبك  ،ج ع أم الق ى  0347هي 7101 ،م ،صي3
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وقد صرح قائال إن كل فتاة وفتى يستحق الحصول على التعليم الجيد ومعرفة القيم التي من شأنها أن
تساعدهم على أن يصبحوا مواطنين عالميين في مجتمعات متنوعة تحترم التنوع (.)5
ولذا فثقافة التسامح باتت من الضروريات الملحة التي يفرضها الواقع الراهن لمواجهة العنف
المجتمعي ،مما يُوجب الحرص على ترسيخ القيم اإلنسانية وتعزيز قيم المواطنة ،فالتسامح من الصفات التي
تحبها النفوس وتنجذب إليها القلوب (.)6

أسئلة البحث:
 .2ما فلسفة التسامح مع اآلخر في اإلسالم
 .0ما مالمح تقبل اآلخر في اإلسالم
 .3ما دور بعض المؤسسات في التربية على التسامح
 .4ما أبرز تطبيقات التربية على التسامح مع اآلخر

أهداف البحث:
 .2فلسفة التسامح مع اآلخر في اإلسالم
 .0تقبل اآلخر وصوره في اإلسالم
 .3دور بعض المؤسسات في التربية على التسامح
 .4تطبيقات التربية على التسامح مع اآلخر

أهمية البحث ومبرراته :تنبع أهمية البحث من عدة اعتبارات تتمثل فيما يلي:
 .1أهمية قيمة التسامح وما يترتب على تحققها من آثار إيجابية على المستوى الفردي والمستوى الجماعي.
 .2انتشاار بعااض الساالوكيات البعياادة عاان التسااامح وتشااتمل علاى عنااف بصااور وأشااكال مختلفااة ممااا يتطلااب
العمل على الحد منها.
 .3تعدد التحديات التي تواجه أبناء المجتمع خاصة الشباب محاولة التأثير السلبي على قيمهم المجتمعية ومن
بين ذلك نشر ثقافة العنف بينهم.
 .4وضع اإلسالم منهجا متكامال لعالقة األفراد وباين موقاف المسالمين مان غيار المسالمين وكاذلك ماا ينبغاي
تجاههم بما يضمن سالمة واستقرار المجتمع وتقدمه وحفظ حقوق اآلخرين وعدم االعتداء عليها.
 .5يمكاان لنتااائج البحااث أن تكااون مفياادة لمساائولي المؤسسااات التعليميااة ماان خااالل تعاارف متطلبااات وآليااات
غرس قيمة التسامح لدى المتعلمين.
 .6يمكاان لنتااائج البحااث أن تكااون مفياادة لألساارة بمااا تقدمااه رؤيااة لكيفيااة غاارس وتعزيااز قيمااة التسااامح بااين
أفرادها.
) )5عم ي العجم ييي ،و ييي ا العن ييزى ق ي التس ي
7103م ،ص.3
) )6حس أب يلية ح جتن إىل التع بثق ف التس
ص.74
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ليييى طلب ي كل ي الرتب ي األس س ي بيول ي الك ي ييت .الثق ف ي والتنم ي  ،س ،03ع ،22ص ي ،4
 .جمل ال عي اإلسال ي ،العي  ،325وزا ة األوق

والشئ ن اإلسال  ،الك يت7104 ،م،
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البحننث :اسااتخدم الماانهج األصااولي بااالرجوع إلااى القاارآن الكااريم والساانة النبويااة المطهاارة السااتنباط

مننن

واستخالص ما يتعلق منها بالتربية على التسامح مع اآلخر.

الدراسات السابقة:
 .1دراسااة الاادهمش( )7( )2116واسااتهدفت إيجاااد تصااور مقتاارح لتنميااة قيمااة التسااامح لاادى طااالب المرحلااة
الثانوية في المملكة العربية السعودية ،واستخدمت المنهج الوصفي المسحي ،وأوصت الدراسة بضارورة
تطوير المناهج وتضمينها منهج المصطفى صلى هللا عليه وسلم في لينه وتسامحه مع صحابته.
 .2دراسة زكي ( ،)8( )2116سعى هاذا البحاث إلاى إباراز أحاد مظااهر الحضاارة اإلساالميّة المشارقة ،وهاو
التسامح الديني كما يتجلى في حياة "أبي إسحاق الصابي" (ت384هـ) ،وكان من نتائج الدراسة إثبات أن
التسااامح الااديني عنااوان الحضااارة اإلسااالمية ،وأن الصااابي المتشاادد فااي ديانتااه ،عااا

آمنااا مطمئنااا علااى

عقيدته في كنف الحضارة اإلسالمية ،وبيان أثر الحضارة اإلسالميّة في أدب أبي إسحاق الصابي وشعره
صالىى ى
هللاُ
ونثره ،حتى أنه كان يخوض في مسائل العقيدة اإلسالمية ،وذكر محاسن الرسول الكريم محماد َ
َعلَيْه َو َسلى َم ،حتى ليظنه القارئ مسلما.
 .3دراسة الغامدي ( )9( )2114هدفت إلى الوقوف على دور التربية في تنمية قيم التساامح مان حياث واقعهاا
والماااأمول ،واساااتخدمت المااانهج الوصااافي الوثاااائقي ،وأظهااارت أن التربياااة علاااى التساااامح هاااي الخياااار
االسااتراتيجي إلعااادة صااياغة عالقااة اإلنسااان باااآلخرين ماان منظااور االحتاارام المتبااادل وتقباال الاارؤى
واألفكار والمعتقدات المختلفة.
 .4دراسة السحيمي( )10( )2111هدفت إلى التعرف علاى مادى إساهام جامعاة طيباة بعناصارها المختلفاة فاي
تنمية قايم التساامح الفكاري لادى الطلباة مان وجهاة نظارهم .واساتخدم الباحاث المانهج الوصافي المساحي.
وأظهرت الدراسة أن إسهام إدارة جامعة طيبة في تنمية قيم التسامح الفكري لادى الطلباة بدرجاة أقال مان
المتوسط بنسبة( ،)46.8بينما جاء إسهام كل من محتوى المقررات ،وأعضااء هيئاة التادريس ،واألنشاطة
الطالبية بدرجة متوسطة.

خطة البحث :سار البحث وفق المخطط التالي:
أوالً اإلطار العام للبحث وشمل ما يلي:
 .1مقدمة البحث.
تصي قييرت لتنم ي ق مي التسي ليييى طييالب امل حلي الث ن يي يف اململكي الع ب ي السييع ي  ،جملي البحي
) )7خ لييي بي حممييي بي عبييي ا  .الييي
العلمي يف الرتب  ،ص اجمللي ( )4العي (7105 ،)02م ،ص ص .422 – 453
( )8عييال اليييي زكييي "التسي الييييين يف احلضي ة اإلسييال -األ يي أبي إسييح الصي ي (432هيي) أمن ذجي ً ،و قي حبث ي قي ي يف امليير العلمييي
اليو الث ين"ح ا احلض ات والثق ف ت" 72- 75 ،ن س ن ،ج ع الطف ل التقن  ،كل اآل اب ،قس اللغ الع ب وآ اهب 7105 ،م.
( )9ي م صي ح أمحييي الغ ييي و الرتب ي يف تنم ي قي التسي يف اململكي الع ب ي السيع ي ال اقييع وامليم ل ،جملي البحي العلمييي يف الرتب ي  ،صي ،
اجمللي ( )3العي (7103 ،)03م ،ص ص .437 – 474
( )10عي بي ي زو السييح مي اجل عي وتنم ي قي التسي الفكي ي ال اقييع واملييم ل ج عي ط بي أمن ذجي ً .سي ل جسييتري يلييري نشي ة ،قسي
أص ل الرتب  ،كل الرتب  ،ج ع ط ب  ،امليين املن ة7100 ،م.
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 .2مشكلة البحث.
 .3أسئلة البحث.
 .4أهداف البحث.
 .5أهمية الدراسة.
 .6منهج البحث.
 .7الدراسات السابقة.
ثانياً :المباحث والمطالب:
المبحث األول :فلسفة التسامح مع اآلخر في اإلسالم ،وتكون من خمسة مطالب هي:
 .1المطلب األول :مفهوم التسامح في اللغة واالصطالح.
 .2المطلب الثاني :أبعاد التسامح.
 .3المطلب الثالث :التسامح في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
 .4المطلب الرابع :أهداف التسامح وخصائصه في اإلسالم.
 .5المطلب الخامس :أسس وركائز التسامح في اإلسالم.
المبحث الثاني عن :تقبل اآلخر وصوره في اإلسالم ،وتكون من أربعة مطالب هي:
 .1المطلب األول :مفهوم تقبل اآلخر.
 .2المطلب الثاني :التعايش مع اآلخر.
 .3المطلب الثالث :التصوّر القرآني ألدب التعامل مع اآلخرين.
 .4المطلب الرابع :التسامح مع غير المسلمين.
المبحث الثالث :دور بعض المؤسسات في التربية على التسامح ،وتكون من أربعة مطالب هي:
 .1المطلب األول :دور األسرة في تحقق التربية على التسامح.
 .2المطلب الثاني :دور المؤسسة التعليمية في تحقق التربية على التسامح.
 .3المطلب الثالث :دور المسجد في تحقق التربية على التسامح.
 .4المطلب الرابع :دور اإلعالم في تحقق التربية على التسامح.
المبحث الرابع عن :تطبيقات التربية على التسامح مع اآلخر ،وتكون من ثالثة مطالب هي:
 .1المطلب األول :حرية العقيدة.
 .2المطلب الثاني :االعتراف باآلخر واحترامه.
 .3المطلب الثالث :نشر ثقافة الحوار الصحيح بين المسلمين وغير المسلمين.
ثالثاً :خاتمة البحث وشملت :نتائج البحث ،توصيات البحث ،مقترحات البحث.
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المباحث والمطالب
المبحث األول :فلسفة التسامح مع اآلخر في اإلسالم
المطلب األول :مف وم التسامح في اللغة واالصطالح
أوالً :مف وم التسامح في اللغة:
أصل التسامح في اللغة العربية يعود إلى جذر أو مادة "سمح" ،بمعنى :اللين والسهولة ويأتي في
اللغة مرادف للتسامح ( ،)11وفي معجم مقاييس اللغة البن فارس جاءت كلمة سمح :السين والميم والحاء أصل
يدل على سالسة وسهولة

(.)12

وفي مختار الصحاح حيث جاءت كلمة "سمح" لتدل على السماح والسماحة والمسامحة والتسميح
وتعني :الجود .و"أسمح" إذا جاد وأعطى بكرم وسخاء .و" َس َمح" له أي :أعطاه ،و َس ُم َح ،من باب صار
َ (.)13
َس ْمحا .وقوم سُم َحاء بوزن فُقَهاء وامرأة َس ْمحة ونسوة سماح
كما يشير ابن منظور في لسان العرب إلى التسامح والتساهل بوصفهما مترادفين ،و"أَس َم َح و َسام َح"
أي :وافقني على المطلوب .وفي قولهم الحنيفية السمحة ،أي :التي ليس فيها ضيق وال شدة ،وتقول العرب:
عليك بالحق فإن فيه لَ َم ْس َمحا ،أي :متسعا ،ويقال" :أس َم َحت نفسه" إذا انقادت لتدل على المتابعة واالنقياد

(.)14

ويقول الفيروز أبادي في القاموس المحيط ،المساهلة كالمسامحة ،وتسامحوا :تساهلوا ،وساهلة:
ياسرة ،والسمحة :الملة التي ما فيها ضيق

(.)15

فلفظ التسامح يحمل معاني ،الجود والكرم والسهولة والموافقة واللين واالنقياد والسعة ،بعيدا عن
الضيق والشدة ،وصفة التفاعل في لفظ "تسامح" ليس فيها جانبان كما في" تَ َرا َسل" و"تَقَاتَل" ،وإنما يراد بها
المبالغة في الفعل

(.)16

ثانياً :مف وم التسامح في االصطالح:
يعرف التسامح على أنه قبول واحترام أفراد من خلفيات ثقافية مختلفة (.)17
كما يعرف أيضا بأنه" :كلمة دارجة تستخدم لإلشارة إلى الممارسات الجماعية كانت أم الفردية
تقتضي بنبذ التطرف ،أو مالحقة كل من يعتقد ،أو يتصرف بطريقة مخالفة قد ال يوافق عليها المرء (.)18

( )11جممع اللغ الع ب املعج ال س ط ،ط ،3ص كتب الش و اليول 7113 ،م ،ص.332
( )12اب ف س أب احلس عج ق ي اللغ  ،بريوت ا اجلب  ،اجمللي الث ل 0929 ،م ،ط ،7ص .99
( )13حممي ب أي بك ب عبي الق ال ازي خمت الصحح  ،الك يت ا ال س ل 0924 .م ،ص.407
( )14حممي ك م علي أب الفض اب نظ لس ن الع ب ،اجمللي الث ل  ،الق ه ة ا املع 0920 ،م ،ص .7122
( )15حممي ب يعق ب الفريوز أب ي الق س احمل ط ،ص اهل ئ املص ي الع للكت ب0922 ،م ،ص .722
( )16حممي ط ه اب ع ش أص ل النظ م االجتم عي يف اإلسالم ،ت ن الشك الت نس للت زيع0923،م ،ص .775
(17(Janmaat ،j ،& mons,n ،(2011). Promoting ethic tolerance and patriotism: the role of
education system characteristics. Comparative education review ،55(1) .35 - 20
( )18حممي ص ح الس قلي يى تضم حمتي ى كتي الرتب ي اإلسيال للم حلي الث ن يي لق مي التسي وتصي قيرت إلث ائهي  ،سي ل جسيتري يليري
نش ة ،كل الرتب  ،ج ع األزه  ،يلزة7107 ،م ،ص.05
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المطلب الثاني :أبعاد التسامح
يمكن أن تتحدد أبعاد التسامح في الجوانب اآلتية:
 -1التسامح الديني :ال يقتصر مفهوم التسامح الديني على التعايش بين األديان المختلفة ،بمعنى حرية كل ديانة
بممارسة الشعائر الدينية الخاصة بها ،والتخلي عن التعصب ضد الديانة األخرى ،وإنما يتعدى ذلك إلى تقبل
المغايرة واالختالف في االجتهاد في فهم الديانة الواحدة أيضا ،وعلى الرغم من تأكيد موالي األديان على أنها
جميعا تأمر بالخير والحق والصالح ،وتدعو للتآخي والبر والرحمة واإلحسان ،وتوصي باألمن والسلم
والسالم والتعايش والحوار ،إال أن أصواتا داخل تلك األديان تحرض ضد الديانة األخرى ،أو ضد المذهب
المغاير داخل الديانة الواحدة ،أو الذهاب بعيدا في تفكير المختلف

(.)19

 -2التسامح السياسي :يعني االعتراف باآلخر ،سواء كان أقلية أو أكثرية ،وبحقه في العمل والترويج ألفكاره
السياسية بعيدا عن أي قمع وضغط يمارس ضده .فكلما كانت الثقافة السياسية تقبل مساحة واسعة من التنوع
السياسي ،كلما ازداد الميل نحو التسامح ،وذلك ألن توافر التنوع والتعدد في أنماط السلوك وطرق التفكير
يجعل العالم أكثر ثراء وبالتالي يؤدي إلى زيادة الحرية والتسامح ،وكلما ازداد إحساس الفرد بأنه أكثر فاعلية
سياسيا كانت اتجاهاته أميل للتسامح ،ألن هذه الفاعلية السياسية تؤدي إلى المزيد من المشاركة السياسية والتي
تسهم بدورها في تعزيز التسامح

(.)20

 -3التسامح االجتماعي :يفترض التسامح أن هناك تنوعا وتعددا في المجتمع أيا كانت طبيعته ،وأن هذا التنوع
تتم ترجمته في صورة آراء وأفكار وممارسات مختلفة؛ فالتسامح يعني تحمل وتقبل شيء ال تحبه ،ويكون ذلك
غالبا من أجل التقدم والتعايش ،واالنسجام بطريقة أفضل مع اآلخرين

(.)21

المطلب الثالث :التسامح في القرآن الكريم والسنة النبوية المط رة
لم يرد لفظ التسامح باالسم في القرآن الكريم ولكن ورد العديد من المعاني التي تحمل في طياتها
معاني السماحة نحو :السماحة في المعامالت بين الناس ،الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ،الحلم وكظم
الغيظ وسعة الصدر ،العفو والصفح ويتضح ذلك فيما يلي:
صا ىدقُوا َخيْا ٌر
 السماحة في المعامالت بين الناس :يقول َ " :وإ ْن َكانَ ُذو ُع ْس َر ٍة فَنَظ َرةٌ إلَ ٰى َم ْي َسا َر ٍة َوأَ ْن تَ َ
لَ ُك ْم ۖ إ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ "(البقرة آية ،)281 :فقاد أمار هللا  بإنظاار المعسار ،فمتاى ماا أُعسار الرجال وثبات
إعساره فال سبيل لرب المال إلى مطالبته بماله إلاى أن يظهار يسااره ،فاإذا ظهار يسااره كاان علياه تاوفير
الحق إلى رب المال ،وعلم أن الحقوق تُخلَف،

(19) Bland, H; Melton, B; Welle, P. & Bigham, L. (2012). Stress tolerance: New challenges for
millennial college students. College Student Journal, 46 (3), 362-375.
( )20كز ام ا لي اس ت حق اإلنس ن "ق التس يف املن هج املي س الع ب "الشبك الع ب للتس  ،ام ا  ،فلسطني7104 ،م.
( )21ج س حممي .ع يي " اس ق ن يف التس االجتم عي وفق ً ملست ي ت الذك الثق يف لييى طلبي ج عي صيال الييي " ،سي ل جسيتري،
ج ع املستنص ي  ،كل اآل اب7101 ،م.
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وكل حق لزم اإلنسان عوضا عن مال حصال فاي ياده مثال قارض أو ابتيااع( ، )22فالصابر علاى المعسار
الذي ال يجد وفاء لدينه ،امتثاال ألمر الدين الحنيف بالصبر علياه ،فاإذا لام يساتطع آداء ديناه كاان التصادق
عليه يقول  :أي :أن تتركوا رأس المال للمدين بالكلية وتضعوه عنه( .)23وهاذا يادل علاى التساامح فاي
المعامالت بين الناس حيث يكون له أثر طيب في النفس ،وتقوية الروابط االجتماعية بين أفراد المجتمع.
 الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة :يقول " :ا ْد ُ
ك ب ْالح ْك َمة َو ْال َموْ عظَة ْال َح َسانَة ۖ َو َجااد ْلهُ ْم
ع إلَ ٰى َسبيل َربِّ َ
ض ىل ع ْ
َان َسابيله ۖ َوهُا َو أَ ْعلَا ُم ب ْال ُم ْهتَادينَ " (النحال آياة ،)125 :فااه
بالىتي ه َي أَحْ َسنُ إ ىن َربى َ
ك هُ َو أَ ْعلَ ُم ب َم ْن َ
 يخاطااب نبيااه  - بالاادعوة إلااى هللا  - عاان طريااق الكلمااة والموعظااة الحساانة ،وهمااا ماان أسااس
التسامح الذي يجب أن يتحلى به المسلم.
 الحلم وكظم الغيظ وسعة الصدر :يقاول  " :فَب َماا َرحْ َما ٍة مانَ ى
هللا ل ْناتَ لَهُا ْم ۖ َولَاوْ ُك ْناتَ فَظّاا غَلايظَ ْالقَ ْلاب
هللا إ ىن ى
ك ۖ فَاعْفُ َع ْنهُ ْم َوا ْستَ ْغفرْ لَهُ ْم َوشَااورْ هُ ْم فاي ْاألَ ْمار ۖ فَاإ َذا َع َز ْماتَ فَتَ َو ىكالْ َعلَاى ى
َال ْنفَضُّ وا م ْن َحوْ ل َ
هللاَ
يُحبُّ ْال ُمتَ َو ِّكلينَ " (آل عمران آية ،)151 :وقاد جااء فاي تفساير هاذه اآلياة :أي برحماة هللا لاك وألصاحابك
ى
من هللا عليك أن ألنت لهم جانباك وخفضات لهام جناحاك ،وترفقات علايهم ،وحسانت لهام خلقاك ،فااجتمعوا
عليك وأحبوك ،وامتثلوا أمرك ،فاألخالق الحسنة تجذب الناس إلى دين هللا وترغبهم فياه ماع ماا لصااحبه
ماان الثااواب واألجاار ،واألخااالق الساايئة تنفاار الناااس عاان الاادين ،وتبغضااهم إليااه مااع مااا لصاااحبها ماان
العقاب(.)24
ض َو َما بَ ْينَهُ َما إ ىال ب ْ
اال َح ِّ
ق َوإ ىن
 العفو والصفح :يقول هللا  مخاطبا نبيه َ " :و َما َخلَ ْقنَا ال ىس َما َوات َو ْاألَرْ َ
ال ىسااا َعةَ َآلتيَاةٌ ۖ فَاصْ افَح ال ى
صا ْف َح ْال َجميا َل"(الحجر آيااة )85 :أي :الصاافح الااذي ال أذيااة فيااه ،باال قاباال إساااءة
المسيء باإلحسان ،وذنباه باالغفران ،ليناال المتساامح مان رباه جزيال األجار والثاواب( ،)25وياذكر القارآن
الكريم العفو أيضاا الاذي هاو أسااس التساامح وركان مان أركاناه فاي قولاه ُ " :خاذ ْال َع ْفا َو َو ْأ ُمارْ ب ْ
االعُرْ ف
َوأَ ْعرضْ عَن ْال َجاهلينَ " (األعراف آية.)26()111 :
وتشتمل السنة النبوية المطهرة على العديد من صور التسامح والتي تدل على التأصيل اإلسالمي
للتسامح كقيمة أمر بها اإلسالم ،ويمكن عرض بعضا من المواقف التي تجلت فيها سماحة النبي  وذلك فيما
يلي:
 السماحة في البيع والشراء :تعددت األحاديث التي تحوي مواقف تدل على سماحة النبي في المعامالت
عموما وخاصة البيوع،

) )22أمحي ب حممي الثعليب الكشف والب ن "تفسري الثعليب" ،اجمللي  ،7بريوت  ،ا إح الرتاث الع ي7117 ،م ،صي.725
) )23أب الفيا إمس ع ب عم اب كثري تفسري الق آن العظ  ،اجمللي ،0بريوت ،ع مل الكت 0923 ،م ،صي .440
) )24عبي ال مح ب ن ص السعيي ت سري الك م ال مح يف تفسري كالم املن ن ،الق ه ة ،كتب الصف 7113 ،م صي.033
) )25امل جع الس بق ،صي.343
خيالل كتي ب ( السيرية النب يي ) البي هشي م ،سي ل جسيتري يليري نشي ة،
) )26ن ل بنت ج ب ب س عي احل ز ي الت ج ه ت الرتب ي للتس
كل اآل اب والعل م اإل ا ي مبك  ،ج ع أم الق ى  0347هي7101 ،م  ،صي.25
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ومن ذلك ما رواه أبو هريرة –رضي هللا عنه -أن النبي قال " :إن هللا يحب سمح البيع ،سامح الشاراء،
ساامح القضاااء"( ،)27وكااذلك قولااه  " :أدخاال هللا الجنااة رجااال كااان سااهال مشااتريا ،وبائعااا ،وقاضاايا،
ومقتضيا"( ،)28ففي هذين الحاديثين حاض علاى المساامحة وحسان المعاملاة ،واساتعمال محاسان األخاالق
ومكارمها ،وترك المشاحة فاي البياع فاذلك سابب لوجاود البركاة؛ ألناه  ال يحاض أمتاه إال علاى ماا فياه
النفااع لهاام دنيااا ودينااا ،وأمااا فضاال التسااامح فااي اآلخاارة ،فيتضااح ماان دعائااه  بالرحمااة والغفااران(.)29
فالتسامح ليس قيمة اجتماعية ،أو مبدأ إسالميا فحسب ،وإنما أداة لاإلدارة االجتماعياة ،حياث يقادم العالقاة
اإلنسانية على قيم الساوق ،تهاذيبا لانفس المسالم مان التكالاب علاى الاربح دون اإلحسااس بمشااعر المحباة
واإلخاء (.)30
 السااماحة فااي التجاااوز عاان أخطاااء اآلخاارين :تتجلااى سااماحة النبااي فااي تعاملااه مااع المخطا والمساايء
والمذنب بالرفق واللين ،كما حدث مع الغامدية حيث قال لهاا :لعلك...لعلاك ،فتقاول :أترياد أن تردناي كماا
رددت ماعزا يا رسول هللا؟ وهللا إني لحبلاى مان الزناا ،فأقاام عليهاا الحاد بعادما وضاعت وفطمات طفلهاا،
وعندها قال النبي ": لقد تابت توبة لو وزعت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم"(.)31


الرفق واللين في معاملة الرسول  ألصحابه رضوان هللا عليهم :تتجلى ساماحة النباي  فاي معاملتاه
ألصحابه الكرام ،فهو القدوة الحسنة ،ومما يُذكر في ذلك :ما أورده البخاري في قصة األعرابي مع النبي
 ،فعن أنس بن مالك – رضاي هللا عناه – قاال ":كنات أمشاي ماع النباي  ،وعلياه بارد نجراناي غلايظ
الحاشية ،فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة ،حتى نظرت إلى صفحة عاتق النباي  قاد أثارت باه حاشاية
الرداء من شدة جبذته ،ثم قالُ :مر لي من مال هللا الذي عندك ،فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطااء"(،)32
وفيه داللة على قوة حلمه 

وشدة صبره على األذى فاي الانفس والماال ،والتجااوز عان جفااء مان يرياد تألفاه لادخول اإلساالم ،وليتاأس باه
المسلمون من بعده في خلقه الجميل من الصفح واإلغضاء ،والدفع بالتي هي أحسن (.)33
وتظهر سماحته  أيضا مع الخدم واألجراء ،فقد ورد عن أنس بن مالك" – -أنه خدم
الرسول عشر سنوات فلم يقل له لشيء عمله قط :لم عملت كذا وكذا؟ وال لشيء تركه :لم تركت كذا؟
"( ،)34وكذلك ما ورد عند مسلم في صحيحه أنه  ما ضرب بيده شيئا قط ال امرأة ،وال خادما،

عط  ،ج ،7بريوت ،ا الكت العلم 0991 ،م،

))27حممي ب عبي ا احل ك الن س ب ي املستي ك على الصح حني ،حتق ق صطفى عبي الق
صي.53
) )28حممي ب يزيي أب عبي ا القزويين سن اب ج  ،حتق ق حممي فرا عبي الب قي ،ج ،7بريوت ،ا الفك . ،ت.237 ،
) )29بي اليي حمم ب أمحي الع ين عمية الق ي ش صح البخ ي ،ج ،00بريوت ،ا إح الرتاث الع ي. ،ت ،صي.029
) )30هب ؤو عزت التس ب صفه أ اة لإل ا ة االجتم ع  ،جمل املع ف  ،العي  ،070ال ي ض ،السع ي 7113 ،م ،صي.05
) (31سل ب احلج ج الن س ب ي صح سل  ،حتق ق حممي فرا عبي الب قي ،بريوت ،ا إح الرتاث. ،ت ،صي .0443
) (32حممي ب إمس ع البخ ي اجل ع الصح املختص  ،ج ،7ط ،4حتق ق ي البغ  ،بريوت ا اب كثري ،ج0312 ،4هي ،صي.0032
) (33بي اليي حمم ب أمحي الع ين جع س بق ،ج ،77صي.030
) (34سل م ن ب أمحي الطرباين سني الش ني ،ج ،4بريوت رسس ال س ل 0923 ،م ،صي.091
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إال أن يجاهد في سبيل هللا

()35

 ،وقد كان النبي يتخير الوقت المناسب لموعظة أصحابه –  – مخافة

المشقة ،وفيه "رفق النبي  بأصحابه ،وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم؛ ليأخذوا عنه بنشاط ال عن
(.)36

ضجر وملل"

المطلب الرابع :أهداف التسامح وخصائصه في اإلسالم
أوالً :أهداف التسامح:
الهدف األول :وحدانية الحق وأنه ثابت ومطلق ،ال يتعدد وال يتغير بتغير الناس وأحوالهم وزمانهم .كما قال
ق لي ْ
تعالى ﴿:هُ َو الىذي أَرْ َس َل َرسُولَهُ ب ْالهُدَى َودين ْال َح ِّ
ُظه َرهُ َعلَى الدِّين ُكلِّه َولَوْ َكرهَ ْال ُم ْشر ُكونَ ﴾(التوبة.)33:
فاإلسالم جاء بالحق المبين ،والنور المستبين ،والعلم اليقين ،ليس فيه شك وحيرة ،وال التباس وال غموض،
فالمسلم حينما يتسامح مع اآلخر فهو واثق من دينه ال يخالجه أدنى شك من أنه على الحق المبين وهذه
عقيدته ،فال تجده يقول بأن لديه نصف الحقيقة أو أن الحقيقة مشتركة بين البشر فهي نسبة .بل الحق لديه
صلىى ى
هللاُ َعلَيْه َو َسلى َم .وهذا بخالف من لم يكن مصدر التلقي عنده
واحد ومطلق مصدره كتاب ربه وسنة نبيه َ
صلىى ى
هللاُ َعلَيْه َو َسلى َم .فتجده متذبذب شاك ،بل إنه ال يؤمن حتى يشك وهذا بسبب عدم
كتاب هللا وسنة نبيه َ
إيمانه وصحة معتقده .فالتسامح عند اآلخر وجد لعدم معرفته بالحقيقة ومن أين يتلقاها ،فهو يبحث عنها عند
غيره ،بخالف المسلم فتسامحه لمعرفته بتلك الحقيقة ،فهو حينما يدعو ذلك المخالف إنما هدفه من ذلك
الوصول به إلى تلك الحقيقة.
الهدف الثاني :كسب المخالف ودعوته بالكلمة الطيبة والمعاملة بالحسنى فلقد بعثنا مبشرين ولم نبعث منفرين
انطالقا من قوله تعالى ﴿:ا ْد ُ
ك هُ َو
ك ب ْالح ْك َمة َو ْال َموْ عظَة ْال َح َسنَة َو َجاد ْلهُ ْم بالىتي ه َي أَحْ َسنُ إ ىن َربى َ
ع إلَى َسبيل َربِّ َ
ض ىل ع َْن َسبيله َوه َُو أَ ْعلَ ُم ب ْال ُم ْهتَدينَ ﴾(النحل .)125:فالمخالف حينما يعيش في بيئة مسلمة بسالم
أَ ْعلَ ُم ب َم ْن َ
ويرى حسن تعامل المسلمين معه ،ودعوتهم له تكون بكل هدوء بال تخويف وال تهديد يسودها روح التعايش،
تجعل من ذلك المخالف يتشوق لمعرفة محاسن هذا الدين على أقل تقدير.
الهدف الثالث :وسطية هذه األمة ،فالناظر إلى األمم األخرى غير المسلمة ،خاصة اليهودية والنصرانية،
يرى تعصبهم وعدم قبولهم لآلخر ،إال في نطاق ضيق ينطلق من مصلحتهم ،فتسامحهم إن تسامحوا لغرض
دنيوي والتاريخ شاهد على ذلك ،بينما هذه األمة قامت على التسامح والعدل منذ قيامها انطالقا من قوله
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أُ ىمة َو َسطا لتَ ُكونُوا ُشهَدَا َء َعلَى النىاس َويَ ُكونَ ال ىرسُو ُل َعلَ ْي ُك ْم شَهيدا﴾(البقرة.)143:
تعالىَ ﴿:و َك َذل َ
فهذه األمة وسط بين األمم التي سبقتها والتي لم يعرف التسامح فيها إال نتيجة وحال للتعصب األعمى الذي
عاشته .أو بين تلك التي إلى اآلن ال تعترف بشيء اسمه تسامح فهي ال تقبل أن يعيش بينها من يخالفها في
معتقدها ودينها.

) (35سل ب احلج ج الن س ب ي صح سل  ،جع س بق ،صي.0203
) (36أمحي ب علي ب حج العسقالين فت الب ي ش صح البخ ي ،ج ،00الق ه ة ،ا ال ي ن للرتاث0925 ،م ،صي.747
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الهدف الرابع :إحياء روح الحوار ،وإقامة الحجة وإبالغ دين هللا ،فاه تعالى ،أرسل الرسل وأنزل الكتب
حتى تقام الحجة على الناس.
الهدف الخامس :التعايش بين األديان السماوية من خالل إرساء الثقة واالحترام المتبادل ،قال تعالى ﴿:قُلْ يَا
أَ ْه َل ْالكتَاب تَ َعالَوْ ا إلَى َكل َم ٍة َس َوا ٍء بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُك ْم أَ ىال نَ ْعبُ َد إ ىال ى
ضنَا بَعْضا أَرْ بَابا
ك به َشيْئا َو َال يَتىخ َذ بَ ْع ُ
هللاَ َو َال نُ ْشر َ
م ْن دُون ى
هللا فَإ ْن تَ َولىوْ ا فَقُولُوا ا ْشهَدُوا بأَنىا ُمسْل ُمون ﴾(آل عمران.)64 :
ثانياً :خصائص التسامح
توجد بعض السمات الخاصة بقيمة التسامح في اإلسالم ،تتضح هذه السمات فيما يلي:
 عملية عقلية ووجدانية ،فالعالقة وثيقة بين العمليات العقلية وتأثيرها في الجانب الوجداني ،فالفرد
المتسامح ينبغي أن يدرك أن المدخل الحقيقي للتسامح هو ما يمكن أن يتاح للفرد من عمليات عقلية فعالة
تساعد على فهم معني التسامح واالقتناع به كأسلوب تفكير ومسار للحياة (.)37
 صفة مركبة ،حيث يتضمن في داخله صفات فرعية أهمها :حقوق اإلنسان ،والديمقراطية ،والسالم،
فحقوق اإلنسان هي المفتاح للدخول إلى صفة التسامح ،فلكي يكون الفرد متسامحا أو مستعدا للتسامح مع
اآلخرين ال بد وأن يكون مدركا لحقوقه وواجباته ،كما أن الديمقراطية تتضمن فكرة العدالة والمساواة
وحرية الرأي واحترام الرأي والرأي اآلخر ،أما السالم فإحساس الفرد بالسالم مع نفسه ومع اآلخرين
(.)38
 اتسع ليجمع بين مجموعة من المبادئ األخالقية ،والفلسفية ،والدينية ،والسياسية في اإلسالم ،فالتسامح
مبدأ أخالقي إذ ال يمكن فهمه إال كنقيض للتعصب ،ومبدأ فلسفي صقلته تجارب التعايش اإلنسانية ،ومبدأ
ديني ال يمكن فهمه بعيدا عن مفهوم المحبة واإلخاء ،ومبدأ سياسي يقبل بالحجة واالختالف ،ويُعد شرطا
أساسيا لممارسة ديمقراطية حقيقية ،ومبدأ حقوقي شرع لعدم التمييز وتحديد الحقوق والواجبات في إطار
المواطنة التي تُمثل بُعدا آخر للتسامح ،ومن ثم فإن العيش في مجتمع متسامح هو العيش في مجتمع يتقبل
الرأي اآلخر والفكر النقدي ويقر االحترام والتعدد واالختالف ويرفض التعصب والعنصرية(.)39
 يختلف عن مفهوم التعصب ،فالتسامح يقر بحق اآلخر في حرية االختالف الفكري على اعتبار أن حرية
الفكر صميم موطن الحرية البشرية ،والتي ال يجوز المساس بها طالما أنه ال يترتب عليها ضرر ألحد،
كما أنه موقف يقر في الوقت ذاته بقيمة الحوار ومناقشة اآلراء بوصف أن الرأي مهما بلغ صوابه ال بد
أن تمحصه المناقشة ،أما التعصب فينفي االختالف مع إنكار أشكال التنوع (.)40

خالل امليا س املنتسيب  ،ال ن سيك  ،اللجني ال طن ي

) (37ف ع حس حممي ،و املعل يف ع فك ة التس  ،النيوة ال طن ح ل تعل التس
للرتب والعل م والثق ف  ،الق ه ة ،يف الفرتة  72-73س0993 ،م ،صي.3
) (38جن ي ى ي سييف مج ي ل اليييي ع مل ي التعل ي " اس ي حتل ل ي مليير ات التعل ي للجم ييع ،جمل ي سييتقب الرتب ي الع ب ي  ،اإلسييكني ي  ،املكت ي اجل ي عي
احليي  ،اجمللي الس بع ،العي  ،7110 ،74صي صي.33-33
ق ب ت ت خي و ف ه م  ،جمل التس  ،اجمللي األول ،العي الث ل  ،بريوت7114 ،م ،صي.43
) (39مس حمس التس
) (40ه ين اجلزا يف أسب ب التعص "حن ؤي تك ل " ،الق ه ة ،اهل ئ املص ي الع للكت ب ،سلسل العل م االجتم ع 7119 ،م ،صي.74
666

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

يضاف لما سبق خصائص وسمات أخرى من أهمها:

()41

 .1ليس التسامح وحده المنشود في العالقات بين األفراد والشعوب وإنما ال بد أن يكمله السالم فكالهما،
التسامح والسالم ،يكمل مضمون اآلخر ،إن السالم هدف إنساني نبيل وغاية تسعى إليها كل المجتمعات
المحبة للسالم والساعية للرخاء واألمان.
 .2ليس التسامح فضيلة أو قيمة ال بد أن تتوافر فيما بين أعضاء أفراد المجتمع فحسب بل البد أيضا أن
تتوافر لدى الدولة.
 .3يختلف مفهوم التسامح عن مفهوم الالمباالة ،فالتسامح ينطوي على قدر من المعاناة والتحمل من قبل
الشخص تجاه من يختلف عنه ،على عكس الالمباالة التي ال يترتب عليها أي أعباء.
 .4ال يكفي التعبير عن التسامح عند التعامل مع األخر بل ينبغي التعبير عن االحترام أيضا.
 .5يفترض التسامح أن هناك تنوعا أو تعددا في المجتمع أيا كانت طبيعته.
 .6التسامح يبدو ضروريا ومستحيال في الوقت نفسه ،فهو ضروري عندما توجد جماعات مختلفة ذات
معتقدات خلفية أو سياسية أو دينية متعارضة أو متناقضة وأنه ال بديل أمامهم سوى العيش معا ،وذلك ألن
البديل األخر هو الصراع المسلح أو الحرب األهلية.
 .7يتشابك مفهوم التسامح مع مفاهيم أخرى مثل :مفهوم التنوع والخصوصية ،والمواطنة والجماعة السياسية
الواحدة ،يفترض التسامح أن هناك تنوعا أو تعددا في المجتمع أيا كانت طبيعته.
المطلب الخامس :أسس وركائز التسامح في اإلسالم
لقد أسس اإلسالم للتسامح أسسا راسخة ،وعقد له مواثيق متينة ،وفصّل تف ّ
صيال مبينا بين واجب
المسلمين بعضهم مع بعض في تضامنهم وتوادهم من جهة ما يجمعهم مع الجماعة اإلسالمية ،وبين حسن
معاملتهم مع من تقتضي األحوال مخالطتهم من أهل الملل األخرى؛ وهذه األسس تتمثل في عدة عناصر
أساسية على النحو التالي:
األساس األول :أن اإلسالم الذي أتى به جميع األنبياء عليهم السالم ،وحده هو الدين الحق ،كما قال تعالى﴿:
إ ىن ال ِّدينَ ع ْن َد ى
هللا ْاإلس َْال ُم َو َما ْ
َاب إ ىال م ْن بَعْد َما َجا َءهُ ُم ْالع ْل ُم بَ ْغيا بَ ْينَهُ ْم َو َم ْن يَ ْكفُرْ بآَيَات
اختَلَفَ الىذينَ أُوتُوا ْالكت َ
ى
هللا َسري ُع ْالح َساب﴾ (آل عمران ،)11:فمع أن سائر الديانات ليست على حق وباطلة ،يقف اإلسالم
هللا فَإ ىن ى َ
منها موقف التسامح؛ فالمسلم حين يتعامل ويتعايش مع المخالف له في المعتقد ال يعني من هذا إقرارا بصحة
معتقد المخالف وأنه على حق فالدين الحق الذي ال يقبل هللا غيره هو دين اإلسالم

(.)42

األساس الثاني :عدم إكراه غير المسلمين العتناق اإلسالم ،كما قال تعالىَ ﴿:ال إ ْك َراهَ في الدِّين قَ ْد تَبَيىنَ الرُّ ْش ُد
َي(﴾ ...البقرة.)256:
منَ ْالغ ِّ

وال ضي عي احل ي ة لييي علمييي التعلي العي م مبح فظي النبه ن ي " ،جسييتري ،ج عي أم القي ى ،كل ي

( )41فهيي بي صيين ت حجي ج احلي ي "التسي
الرتب  ،قس عل النف 7105 ،م ،ص .73
( )42س مح هياي ت التع ي السلمي بني املسلمني ويلريه اخ ول واحية ،الق ه ة ا السالم للطب ع والنش 7110 ،م ،ص .53
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األساس الثالث :العدل واإلحسان فالمسلم مأمور من ربه أن يعدل مع الناس جميعا ،وال يجوز أن يحمله شنآن
قوم – أي شدة بغضه لهم – أن يحيد عن منهج العدل ،وذلك مصداقا لقوله تعالى ﴿:يَا أَيُّهَا الىذينَ آَ َمنُوا ُكونُوا
هللا
هللا إ ىن ى َ
قَوىامينَ ىه ُشهَدَا َء ب ْالقسْط َو َال يَجْ ر َمنى ُك ْم َشنَآَنُ قَوْ ٍم َعلَى أَ ىال تَعْدلُوا ا ْعدلُوا هُ َو أَ ْق َربُ للتى ْق َوى َواتىقُوا ى َ
خَبي ٌر ب َما تَ ْع َملُونَ ﴾(المائدة.)8:
األساس الرابع :عدم أذية غير المسلمين بقول أو فعل ،فمن المنهي عنه سب معتقداتهم أو االستهزاء بما
يدينون به درء للمفسدة ،وتمكينهم من ممارسة دينهم وإعطائهم الحرية الكاملة في ذلك مع مراعاة النظام
والشعور العام .فإن من سماحة اإلسالم تركهم على ما هم عليه بال تضييق عليهم ،ولكن ال يكون ذلك علنا
أمام المأل ،وفي األماكن العامة ألنهم يكونون في بالد تحكم باإلسالم فهم تحت سلطانه.
األساس الخامس :عدم السماح للباطل بالظهور ،فاإلسالم يعلو وال يعال عليه ،وأهل اإلسالم يجب أن يظهروا
الحق في بالدهم ،ويجعلونه عزيزا غالبا ،وأال يسمحوا للباطل بالظهور واالستعالء،
ألن ذلك إعالء له وتوهينا للحق ،وخذالنا للدين .وإن عدم السماح للباطل بالظهور يؤدي إلى تمكين الحق،
وذلك أعظم دعوة له ،وهذه سنة هللا تعالى ،فإن الحق إذا حضر زهق الباطل ،وإذا غاب ظهر الباطل قال
تعالىَ ﴿:وقُلْ َجا َء ْال َح ُّ
ي
ق َو َزهَ َ
ق ْالبَاط ُل إ ىن ْالبَاط َل َكانَ َزهُوقا﴾(اإلسراء .)81:وعن عبد هللا بن مسعود رض ى
صلىى ى
هللاُ َعلَيْه َو َسلى َم مكة وحول البيت ستون وثالثمائة نصب ،فجعل يطعنها بعود
هللاُ َع ْنهَ قال :دخل النبي َ
في يده ويقولَ ﴿:وقُلْ َجا َء ْال َح ُّ
ق ْالبَاط ُل إ ىن ْالبَاط َل َكانَ َزهُوقا ﴾ ،جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد"
ق َو َزهَ َ
(.)43

فكان من أحكام اإلسالم الثابتة عدم السماح للباطل بالظهور ،سواء كانت شعائر كفر من قبل أهل
الذمة ،أو شعائر بدع ،أو مذاهب منحرفة عن اإلسالم ،أو معاصي ومنكرات

(.)44

المبحث الثاني :تقبل اآلخر وصوره في اإلسالم
المطلب األول :مف وم تقبل اآلخر
ويقصد بتقبل اآلخر في الشريعـة اإلسالميـة :قدرة الفرد على تقبل معتقدات اآلخرين وآرائهم،
وعدم الضيق باآلراء المخالفـة لرأيـه ،ليس فقط في مجال األمور اليومية ،بل حتى في أمـور الدين والفكر
والسياسـة ،كما أن تقبل اآلخر يقصد به أيضا التسـامح والصفح والعفو عن الغير واإلحسان إليه ( ،)45قال
تعالى "قُل لِّلىذينَ آ َمنُوا يَ ْغف ُروا للىذينَ ال يَرْ جُون أَيىا َم ى
ي قَوْ ما بما َكانُوا يَ ْكسبُونَ " (الجاثيـة.)14 :
هللا ليَجْ ز َ
وعرف البعض مفهوم " تقبل اآلخر " بأنه :قدرة الفرد على البقاء بدرجـة معقولة من التوافق
والخلـو من الردود االنتقاميـة من خالل كظم الغيظ ،والعفو ،واإلحسـان للمسيء ،بحيث يتمكن من التعامل
مع اإلسـاءة الموجهـة إليه بحكمـة ،فيمتنع بإرادته عن االنتقـام من المسيء،

()43علي ب أمحي اب حج العسقالين فت الب ي ش صح البخ ي .اجمللي الث  ،طبع املكتب السلف . ،ت.72 ،
( )44ي سف حممي القحط ين التعي ي العق ئيي و قف اإلسالم نه  ،ا التي ي 7101 ،م ،ص .799
()45حمم محيي زقزو اإلنسي ن والق يف التص اإلسال ي ،الق هي ة ،ا ال ش  ،7114 ،ص ص .053 – 057
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ويعفـو عنه عن طيب خاطر دون أن يبقي في داخله أثرا لإلسـاءة ،بل ويبادر باإلحسـان لمن بدرت منه
اإلساءة بطرق اإلحسـان المتعددة ،كتقديم العون له (.)46
المطلب الثاني :التعايش مع اآلخر
ظهر مفهـوم " التعايش " (أو تم االتفاق عليه) في أمريكا الالتينيـة لتكوين " مثل أعلى "للحياة
تتقاسمـه جماعات متنـوعة تنوعا شديدا ثقافيا أو اجتماعيا أو سياسيا ،حياة مشتركة قابلة للنماء ،و"العيش معا
" على نحو مستقر بل وربما على نحو دائم مرغوب في حد ذاته ،وليس نتيجـة آلثاره فحسب ،ويستخدم
مصطلح " التعايش "  Co-existenceفي العالـم الناطق باللغـة اإلنجليزية – لوصف أناس يعيشـون جنبا
إلى جنب في سالم ،وال سيما كنتيجـة الختيار مقصود ومتعمد ،والواقع أنه ينطـوي – كنقيض للحرب – على
داللـة طفيفـة تعبر عن التكيف  Resignationعند قبـول اآلخر،
ويتحقق التعايش مع اآلخر عندما يستطيع أناس مختلفون أن يعيشـوا معا بدون التعرض لمخاطر العنف ،مع
توقع استغالل أوجـه االختالف استغالال مثمرا (.)47
أما عن نظـرة اإلسـالم إلى التعايش مع اآلخر فتظهر من خالل النظاـرة اإلسالمياـة إلاى العاالم الاذي
نعيش فيه ،فالرؤيـة اإلسـالميـة العقديـة والفكريـة ترى أن األصـل والقاعدة هو التناوع والتماايز واالخاتالف،
فالواحديـة واألحديـة فقط للذات اإللهيـة ،وماعدا ذلك يقوم على التعدد واالختالف ،ذلك هو القاناـون التكاويني
الذي يسـود ويحكم كل عوالم المخلوقات في اإلنسـان والحيـوان والنبـات والجمـاد ،وفي األفكـار والفلساـفات،
وفي الشرائع والملل والديانات ،ولقاد بادأت اإلنساانية أماة – جماعاـة – واحادة ثام صاارت شاعوبا وقبائال لياتم
ث ّ
بينها التسابق والتدافع والتعارف ،قال تعالى " َكانَ النىاسُ أُ ىمة َواحدَة فَبَ َع َ
هللاُ النىبيِّينَ ُمبَ ِّشرينَ َو ُمناذرينَ َوأَنا َز َل
اختَلَفُا ْ
ااب با ْ
ق لايَحْ ُك َم بَا ْينَ النىاااس في َمااا ْ
اال َح ِّ
اوا فيااه( "..البقاارة ،)213 :ومااع سنااـة وقااانون التعدديااـة فااي
َم َعهُا ُم ْالكتَا َ
الشعـوب واألمم ترى النظرة اإلسالميـة للعالم :أن األصل هو تنوع اإلنسانية فاي األلسناـة واللغاـات ،ومان ثام
ق السىا َما َوات َو ْاألَرْ ض َو ْ
اخات َالفُ
فاي القومياـات ،وكاذلك فاي األجنااس واأللاـوان ،قاال تعاالى " َوم ْان آيَاتاه َخ ْلا ُ
ت لِّ ْل َعاالمينَ " (الاروم ،)22:وماع التعادد والتناـوع فاي الشعاـوب واألمام وفاي
أَ ْلسنَت ُك ْم َوأَ ْل َوان ُك ْم إ ىن فاي َذلا َ
ك َآليَاا ٍ
اللغـات والقوميـات وفي األجنـاس واأللـوان ،هناك سنة وقاانون التناوع والتماايز فاي الشارائع والملال الدينياـة
وفي المناهج والثقافات والحضارات " ل ُكل َج َع ْلنَا من ُك ْم شرْ عَة َوم ْنهَاجا َولَوْ شَاء ّ
هللاُ لَ َج َعلَ ُكا ْم أُ ىماة َواحادَة َولَاـكن
لِّيَ ْبلُ َو ُك ْم في َما آتَا ُكم فَا ْستَبقُوا ال َخ ْي َرات إلَى هللا َمرْ ج ُع ُك ْم َجميعا فَيُنَبِّئُ ُكم ب َما ُكنتُ ْم فيه ت َْختَلفُاونَ " (المائادة" ،)48 :
اس أُ ىمة َواحدَة َوالَ يَ َزالُونَ ُم ْختَلفينَ " (هـود.)118 :
َولَوْ شَاء َربُّ َ
ك لَ َج َع َل النى َ
وفااي هااذه النظااـرة اإلسالميااـة للوجااود بعـوالمااـه المختلفااة القائمااـة علااى التنااـوع والتعاادد تربيـااـة للشخصيااـة
المسـلمة على التعايش مع اآلخر في ذلك العصر الذي يموج بالصراعات واالضطرابات(.)48
امل اهقني وال اشيي ب ل يف واحلض

()46بس ين بس ين الس ي االجت ه النم ئي للتس واالنتق م ليى ع ن ت
جمل كل الرتب  ،ج عي األزهي  ،العي ( ،7117 ،)007ص .052
( )47أنت ن س ك س التع ي كت افق بني الق ني ن واألخال والثق في  ،جملي ستقبل ت ،عي  ،070ج ن ف ،كت
الرتب ي ي اليو  ،ت مجي حممي البهنسي  ،7117ص ص .41 ،79
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لذلك ينبغي لنجاح متطلب التعايش مع اآلخر ضرورة التفاعل الثقافي بين الحضارات ،فأي حضاارة
إنسانيـة ال يمكنـها مواصلـة تقدمها إال إذا تعايشت مع غيرها ،فالحضـارة هاي التاي ترباي أبناءهاا علاى ثقافاـة
التماسااـك وقبااـول اآلخاار ،والمجادلااـة بالحساانى ووسااائل اإلقناااع ،فااال حضااارة مااع التعصااب للاارأي ورفااض
التعايش مع اآلخر (.)49
وأوضحـت الدراسـات التي قامت بها رابطـة الجامعات اإلسالميـة بشأن العالقـة التي يجب أن تقاوم
بين المسلميـن والغرب ،عن ضرورة إقامـة عالقاـة ساوية تقاوم علاى الفهام الكامال لاه والتعااون والتعامال ماع
اآلخرين من منطلق القدرة والفهم العميق لما لديهم،
واألخذ والعطـاء في مختلف المجاالت وعادم االنغاالق علاى الاذات ،كماا اتفقات هاذه الدراساـات علاى أهمياـة
التواصل والتعايش بين شعـوب العالـم مع مراعـاة الاذات اإلسالمياـة ،وعادم التفاريط فاي المساـائل المرتبطاـة
بعقيدة اإلسـالم أو شريعتـه (.)50
المطلب الثالث :التسامح مع غير المسلمين:
صا َر ٰى
ضرب هللا للمسلمين أعظم مثل للتسامح في قوله تعالى{ :إ ىن الىذينَ آ َمنُوا َوالىذينَ هَادُوا َوالنى َ
َوالصىابئينَ َم ْن آ َمنَ ب ى
صالحا فَلَهُ ْم أَجْ ُرهُ ْم عن َد َربِّه ْم َو َال َخوْ ٌ
ف َعلَيْه ْم َو َال هُ ْم
اه َو ْاليَوْ م ْاآلخر َوعَم َل َ
يَحْ َزنُون{)البقرة .)62 :وهللا يسوي في اآلية بين المؤمنين واليهود والنصارى من أهل الكتب السماوية...
قائال :إن من آمن منهم جميعا بوحدانيته وبالبعث وعمل صالحا لنفسه ولغيره ،فكل هؤالء لهم أجرهم
وثوابهم عند هللا يوم القيامة ،وال خوف عليهم فيها ،وال يلحقهم أي حزن! فأي تسامح أعظم من هذا التسامح
مع هؤالء إذا آمنوا بربهم وبالبعث وعملوا عمال صالحا لهم ولمجتمعهم! وهللا بذلك يلغي التعصب للديانات،
ويريد من المسلمين التسامح مع من يخالفهم في الدين حتى لو كان من المشركين ،وهو تسامح يبلغ بالحياة
اإلنسانية أقصى ما يريده هللا لها من السمو.
وهللا سبحانه وتعالى في آيات مختلفة من القرآن الكريم يطلب من المسلمين أن يتسامحوا مع
المشركين ،وكان الرسول  قد نهى المسلمين عن أن يتصدقوا على فقراء المشركين كما يتصدقون على
ْس
فقراء المسلمين ،أمال في أن يضطرهم ذلك إلى اعتناق اإلسالم ،فأنزل هللا على رسوله سورة البقرة }:لَي َ
هللاَ يَهْدي َم ْن يَشَا ُء َو َما تُ ْنفقُوا م ْن َخي ٍْر فَألَ ْنفُس ُك ْم َو َما تُ ْنفقُونَ إ ىال ابْتغَا َء َوجْ ه ى
ك هُدَاهُ ْم َو ٰلَك ىن ى
هللا َو َما تُ ْنفقُوا
َعلَ ْي َ
ف إلَ ْي ُك ْم َوأَ ْنتُ ْم َال تُ ْ
م ْن َخي ٍْر يُ َو ى
ظلَ ُمونَ {(البقرة )272 :أي :إنما عليك التبليغ واإلرشاد ،ودع الناس وما
يختارون ألنفسهم من الدين ،فمن اهتدى فلنفسه،
( )48حممييي عم ي ة اإلسييالم واآلخي  ،ي يعييرت مبي ؟ و ي ينك ي ي ؟ ،القي ه ة ،كتب ي الشي و  ،7110 ،ص ص  ،09 – 02وي ي ي ي ي اإلسييالم
والتعي ي ي  ،االختال والتني ع يف إطي ال حيية ،الق هي ة ،ا ال شي  ،0992 ،0302 ،ص ص . 093 – 090
ستقب العالقي بني احلضي ة اإلسال ي واحلض ة املع ص ة " ،حق قي اإلسيالم يف ع مل تغري ،املير العي م ال ابيع عشي للمجلي
( )49أمحي اخلمل
األعلييى للش ييئ ن اإلسال ي ي  ،يف الفتي ي ة ي  00 – 2ب ييع األول 0374ه يي 74– 71 ،يي ي  ،7117الق هي ي ة ،اجملل ي األعلييى للشئي ي ن اإلس ييال ،
 ،7117ص .934
) (50جعفي عبي السيالم حني بل ة ع صي ة للعالقي بني اإلسيالم واآلخ  " ،اإلسيالم وح ا احلض ات " جي،7
سلسيل فكي امل اجهي  ،الق هي ة ،ابطي اجل عي ت اإلسيال ي 7117م ،ص ص . 37 ،30
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ك هُدَاهُ ْم َو ٰلَك ىن ى
هللاَ يَهْدي َم ْن يَشَا ُء } ،أي :أن هداهم مفوض إلى هللا
ْس َعلَ ْي َ
ومن ضل فضالله عليها { :لَي َ
وحدهَ { .و َما تُ ْنفقُونَ إ ىال ابْتغَا َء َوجْ ه ى
هللا} ،على فقراء المسلمين والمشركين { َو َما تُ ْنفقُوا م ْن خَ ي ٍْر يُ َو ى
ف إلَ ْي ُك ْم}،
أي :ثوابه يعود إليكمَ { ،و َما تُ ْنفقُونَ إ ىال ابْتغَا َء َوجْ ه ى
هللا} ،ال للسمعة والشهرة والرياء ،وإنما ابتغاء وجه هللا
وطلبا لرضاهَ } ،وأَ ْنتُ ْم َال تُ ْ
ظلَ ُمونَ } أي :دون ظلم يصيبكم .وهو مظهر عظيم لتسامح المسلمين مع فقراء
مكة الكفار ،إذ كان وراءهم كثيرون من كفار مكة العتاة يؤذون المسلمين .وهللا حمل المسلمين على التسامح
مع فقرائهم رحمة بهم وإشفاقا عليهم ،وأكثر من ذلك أن هللا  يطلب من المسلمين أن يتسامحوا مع من كان
يؤذيهم من كفار مكة الجبابرة العتاة قائال في سورة الجاثية } :قُلْ للىذينَ آ َمنُوا يَ ْغفرُوا للىذينَ َال يَرْ جُونَ أَيىا َم ى
هللا
ي قَوْ ما ب َما َكانُوا يَ ْكسبُونَ {)الجاثية ،)14 :وهذه اآلية نزلت في نفر من أصحاب الرسول  أصابهم
ليَجْ ز َ
أذى شديد من كفار مكة الذين ال يرجون جزاء هللا ،فشكوا ذلك إلى رسول هللا  ،فأمرهم هللا أن يتجاوزوا
عن ذلك ويغفروا لهم أذاهم ،معتصمين بالصبر ،كما قال هللا في سورة آل عمران :أي :من اليهود والنصارى
ك عبَادي َعنِّي فَإنِّي قَريبٌ ۖ أُجيبُ َد ْع َوةَ ال ىداع إ َذا َدعَان ۖ فَ ْليَ ْستَجيبُوا لي َو ْلي ُْؤمنُوا بي لَ َعلىهُ ْم يَرْ ُش ُدونَ
{ َوإ َذا َسأَلَ َ
} (البقرة ،)186 :إذ الصبر حقا مفتاح الفرج ،ويقول هللا للمؤمنين في آية الجاثية السالفة :ال تحاولوا االنتقام
ممن يؤذونكم من المشركين ،فإن هللا سبحانه سيجزيهم بأذاهم لكم الجزاء الذي يستحقونه يوم القيامة ،ويمتدح
هللا المؤمنين ممن يقدمون الطعام  -مع حبهم ه  -إلى المساكين واليتامى وأيضا لألسارى في سورة اإلنسان
قائال { َوي ْ
ُطع ُمونَ الطى َعا َم َعلَ ٰى ُحبِّه مسْكينا َو َيتيما َوأَسيرا}(اإلنسان ،)8 :وكان أسراهم حينئذ من المشركين،
ومعروف أن قريشا هزمت في معركة بدر هزيمة ساحقة ،وأنه قتل من صناديدها سبعون وأسر سبعون،
وكان كثير منهم يؤذي المسلمين قبل هجرتهم إلى المدينة ،ومع ذلك أمر الرسول  المسلمين أن يكرموهم،
فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الطعام ،وهو تسامح عظيم ومعاملة كريمة قل نظيرهما وندر وقوعهما،
ويقول سبحانه للمسلمينَ { :ال يَ ْنهَا ُك ُم ى
هللاُ عَن الىذينَ لَ ْم يُقَاتلُو ُك ْم في الدِّين َولَ ْم ي ُْخرجُو ُك ْم م ْن ديَار ُك ْم أَ ْن تَبَرُّ وهُ ْم
َوتُ ْقسطُوا إلَيْه ْم إ ىن ى
هللاَ يُحبُّ ْال ُم ْقسطينَ }(الممتحنة ،)8 :وهللا يقول إنه ال ينهى عن اليسر والعدل وحسن
المعاملة للمشركين الذين لم يشتركوا في قتال المسلمين وال اضطروهم إلى الخروج من مكة ،وقد صار هذا
البر لغير المسلمين في عصر الفتوح وبعده  -على مر الزمن إلى اليوم  -قانونا عاما للمسلمين في تعاملهم مع
أصحاب الملل األخرى المسالمين لهم تعامال كريما  -سواء أكانوا من أهل الكتاب أم كانوا من المجوس
وأمثالهم في آسيا وأفريقيا ،وهللا  بذلك قد وضع للمسلمين قواعد مثلى في تسامحهم مع كل الديانات ،ومع
كل األقوام ومع كل األجناس واألعراق واأللوان.

المبحث الثالث :دور بعض المؤسسات في التربية على التسامح
المطلب األول :دور األسرة في تحقق التربية على التسامح
تمثل األسرة بوصفها الخلية األولى للمجتمع أحد أهم وسائط عملية التنشئة االجتماعية التي قامت على
ماادار تاريخهااا الطوياال ومازالاات تقااوم – رغاام المااؤثرات الخارجيااة لعمليااة التنشاائة – باادور بااالغ األهميااة فااي
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تأساايس وبناااء منظومااة القاايم لاادى أبنائهااا ،فضااال عاان أنهااا تواجااه الساالوكيات الساالبية بكثياار ماان الاارفض
والمعارضة.
وتعد األسرة التي تنتهج أساليب التنشائة االجتماعياة الساوية أسارة يساودها جاو مان الوئاام ،والتماساك،
والتفاهم ،بشكل ينماي لادى أبنائهاا أسالوب التساامح ماع اآلخار ،والعفاو عناد المقادرة ،والقباول بااالختالف فاي
الرأي ،والمساواة بين الجميع ،وأن يحترم الصغير الكبير ،وأن يعطف الكبير على الصغير حتاى ينشاأ األبنااء
في أسرة صالحة متمسكة بالقيم اإلسالمية بعيدة عن االضطرابات النفسية والعنف والتعصب.
وتربيااة التسااامح فااي الاانشء وتنميااة إحساسااهم باااآلخر أماار واجااب علااى األبااوين؛ فهمااا الحارسااان
الطبيعيان على هذه الملكات ،وكلماا عاودت األسارة أبنائهاا – مناذ الصاغر – التساامح ماع أنفساهم وماع اآلخار
نشاائوا محبااين للتسااامح ومتحلااين بقيمااه وحريصااين عليااه ،فتنميااة قيمااة التسااامح ال تااتم لاادى األفااراد عبثااا أو
بالصدفة ،إنما تتم في أغلب األحيان باالقتداء والتوجيه ،حيث تؤدي األسرة دورا مهما في التنشئة االجتماعياة
لألفراد؛ فهم يعدلون ويوجهون سالوك األبنااء دائماا فاي مراحال النماو المختلفاة ،فيجاد الفارد األفعاال واضاحة
أمامه فيقتدي بها ،ثم يخرج إلى مجتمع المدرسة،
حيث تؤدي الدور الثاني في تربية الفرد وتنشئته وتوعيته اجتماعيا ،وهي بذلك تكمل ما بدأته األسرة للتوعية
االجتماعيااة واألخالقيااة ،وموجهااة بصاورة مباشاارة أو غياار مباشاارة ،فتااؤثر فااي ساالوكه وفااي تنميااة قاايم ثقافااة
التسامح (.)51
ويعد التسامح في األسرة سلوك وممارسة ،وليس توجيهاات تصادر مان سالطة علياا هاي األب أو األم،
فاألب الذي يفقد آليات التسامح السليم مع زوجتاه وأبنااءه يجاب أال يتوقاع أن يخارج أبنائاه إلاى المجتماع وهام
يمتلكاون قادرة علااى التساامح أو فهام اآلخاار ،وإن قضاية تعوياد األبناااء علاى الحاوار والمناقشااة ،وتقبال الاارأي
اآلخر لم تعد قضية ترفيهية إنما أضحت ضرورة من ضرورات الحياة العصرية فاي عملياة التنشائة والتعلايم،
وما لم تستطع األسرة القيام بهذا الدور المأمول منها ،فاإن التساامح فاي المجتماع ساوف يقتال فاي مهاده ،ومان
هنا تظهر أهمية مسئولية األسرة نحو تنمية قيمة التسامح(.)52
ويتمثل التسامح في تقبل اآلباء ألخطاء األبناء وتوجيههم لمعالجتها والمروناة فاي التعامال معهاا ،ومان
ثم يؤثر هذا السلوك في األبناء ويساعدهم على تجسيد قيمة التسامح في حياتهم (.)53
وذكرت إحدى الدراسات أن من واجبات الوالدين لتعليم الطفل قيمة التسامح ما يلي (:)54
 -1االهتمام بلغة الحوار؛ على اعتبار أن لغة الحوار هي حجر الزاوية في تعليم الطفل التسامح.

) )51حممي س ي حممي ،جع س بق ،صي صي .42-45
سييرول األس ي ة واملي س ي حن ي تنم ي ق ي ثق ف ي التس ي " ؤي ي ت ب ي ي قرتح ي " ،جمل ي كل ي الرتب ي  ،ج ع ي
) )52حممييي س ي ي حممييي ،وعييزة أمحييي ص ي
األزه  ،اجلز األول ،العي  ،035الق ه ة7100 ،م ،صي.42
) )53حممي الن ي حممي على التنشئ األس ي وطم األبن الع يني وذوي االحت ج ت اخل ص ( ل ال اليي وذوي االحت جي ت اخل صي )  ،عمي ن،
ا صف للنش والت زيع7101 ،م ،صي.32
)(54أ حممي حس ن األطف ل وتنم التس  ،جمل الطف ل الع ب  ،اجمللي الث ين عش  ،العي 7100 ،32م ،صي.012
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 -2تجنيب الطفل التنافس البغيض والمعايرة الكاذبة ،فاإذا كاان التناافس شاريفا وموضاوعيا فإناه ياوفر جاوا
من األلفة وتبادل الخبرة ،وكذلك فإن التنافس الموضوعي يدفع إلاى االعتاراف بقادرات اآلخارين وتهنئاة
المتميزين.
 -3تدريب الطفل علاى تقاويم نفساه وأدائاه فاي المواقاف المختلفاة ،واإلقارار بالخطاأ بمسااعدة وتشاجيع مان
الكبار ،حتى يعتاد على االعتراف بالخطأ وال ينكره؛ ألن االعتراف به هو الخطوة األولى نحو االعتذار
لآلخرين ،وقبوله منهم.
 -4توجيه الطفل نحو تقبل االعتاذار مان اآلخارين ،وتشاجيعه علاى ذلاك ،حتاى يكاون هاذا التساامح تساامحا
خاليا من التنازل والضعف.
 -5تاادريب الطفاال فااي األعمااار المبكاارة علااى اكتساااب مفاااهيم التعاااطف والصااداقة والتسااامح ،سااواء فااي
عالقاته الواقعية بمن حوله أو في األلعاب التربوية المقدمة له.
المطلب الثاني :دور المؤسسة التعليمية في تحقق التربية على التسامح
باإلمكان غرس كثير من القيم من خالل المدرسة ويتم غرس هذه القيم بواسطة العالقة الجيدة
واالحترام المتبادل بين المعلم والطالب فتقدير المعلم لمهنته أوال ،واستشعاره عظم المسؤولية واألمانة الملقاة
على عاتقة وأنه يمارس مهنة األنبياء وأن التربية تأتي أوال قبل التعليم عندئذ تنشأ عالقة جيدة بين الطالب
والمعلم قائمة على الثقة واالحترام المتبادل بينهما مما يسهل على المعلم أن يقوم بأدوار متعددة ومنها وأهمها
غرس قيمة التسامح.
فالمهمة التي يقوم بها المربون داخل أسوار المدرسة هي العمل على التكوين االجتماعي والثقافي
للطالب بحيث يتمكن من القيام بأدواره في المجتمع المحيط به ويكون على درجة عالية من الخلق والتسامح
والمسامحة مع اآلخرين هذا الدور يحتاج إلى مساندة من المنظومات التربوية األخرى كاألسرة ،والمسجد،
ووسائل اإلعالم ،فقيمة التسامح تحتاج إلى برامج عديدة لتعزيز هذه القيمة ويؤيد ذلك ما ذكره (الحطاب،
 " )55( )1181ال يستقيم الحديث عن قيم التسامح إال في إطار مشروع تربوي متكامل"
وال بد في هذا السياق من وضع منطلقات أساسية تكون بمثابة مبادئ وقضايا تهم حقوق اإلنسان
وحرياته األساسية ،وتدخل ضمن مجموعة من المقررات والمناهج الدراسية ،ومن بين هذه المنطلقات

(:)56

 حرية إبداء الرأي ،واحترام رأي اآلخر. الدعوة إلى السالم العالمي ،ونبذ الحروب. التعريف بثقافات الشعوب ،والدعوة إلى تقاربها وتعاونها. ترسيخ مبادئ التفكير الحر غير المنمط عن طريق النقد الموضوعي.) (55محيي احلطي ب الصييف ت الييي جيي أن تتسي هبي الرتب ي لالسييتج ب ملتطلبي ت القي ن ال احييي والعشي ي  ،كتي ال ن سييك اإلقل مييي ،العييي ،43
 ،0929ص.74
( )56حس ي علييي عبييي اللط ييف "حق ي اإلنس ي ن وح ي تييه األس س ي يف ن ي هج التعل ي الث ي ن ي يف ول ي البح ي ي " ،جمل ي الرتب ي اجلييييية ،عييي ،32
0993م ،ص.92
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وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أهمية المناهج وطرق التدريس في تعزيز حقوق اإلنسان
والتسامح ،فطرق التعليم السائدة غالبا ما تؤدي إلى ترسيخ واقع القهر والتعصب ،وذلك عن طريق تزييف
الوعي الثقافي بصفة عامة ،والسياسي بصفة خاصة ،وذلك من خالل المناهج التربوية والتعليمية المقدمة
للتالميذ .وإذا جاوزنا المفهوم التقليدي للمنهج وسلمنا بأن المنهج مجموعة الخبرات التي تستطيع المدرسة
توفيرها وتنظيمها وتوجيهها واإلشراف عليها والتأثير بها في شخصية المواطن ،بحيث تنمو نموا متكامال
تكامل الحياة في المجتمع المعاصر ،سواء أكانت هذه الخبرات في داخل المدرسة أم خارجها ،فالمنهج بهذا
المعنى يجعل المدرسة إما أداة لبناء اإلنسان الحر ،أو وسيلة لتحقيق إيديولوجية األنظمة المستبدة ،حيث
أوضحت دراسات عديدة الدور الذي يمكن أن تسهم به المناهج في تزييف الوعي االجتماعي والسياسي

(.)57

وإذا كان من الضروري أن يتضمن منهج التعليم للطالب على اختالف مستوياتهم ،ومراحلهم
التعليمية قاعدة معرفية عريضة ،تمكن الطالب من الوعي بطبيعة القهر ،والتعرف على مظاهر االستبداد
السياسي ،وآثاره السلبية والمدمرة على الفرد والمجتمع ،كل هذا ال يكون ،إال نتيجة منهج دراسي خاص
يتناول العملية التعليمية بحذافيرها حتى الحياة اليومية في المدرسة ،وما فيها من مجاالت مشاركة التالميذ
مشاركة تبني فيهم عادات األخذ والعطاء في سماحة ،والحوار في تأدب ،والقيادة في غير تعال ،واالنقياد في
غير غفلة ،واحترام رأي األغلبية دون التنازل عن حرية التصحيح والمراجعة ،وحرية الفكر من غير سعي
وراء كسب القضية للرأي ،ولو بالخداع والزيف ،ونقد النفس ،ونقد الغير من غير علو في هذا ،وال تواضع
في ذلك ،وتمسك بالحقوق من غير طمع ،والقيام بالواجبات في غير ترخص

(.)58

ومن أجل هذا التعايش على مبدأ التسامح ،يتوجب على المربين وصناع السياسة التربوية العمل معا
على بناء استراتيجيات متقدمة؛ لترسيخ دعائم التسامح والسالم في عالم يفيض بالتنوع واالختالف ،حيث
يبرز التسامح بوصفه المبدأ الضامن للحياة اإلنسانية والديمقراطية ،التي تقوم على األمن والسالم والمحبة
والقبول على مبدأ االختالف .وفي هذا المدار يتوجب على التربية أن تركز على بث المعارف التسامحية
وبناء المهارات التربوية الضرورية لهذه الغاية؛ وذلك من أجل بناء الحياة االجتماعية وتأصيل مقوماتها على
مبدأ التسامح ،وقبول اآلخر على مبدأ الحقوق اإلنسانية المشتركة

(.)59

والتربية على التسامح ال تقف عند حدود بث المعلومات ،والتعريف بالمهارات التي تساعد على
اكتساب المعرفة العملية في مجال ممارسة التسامح ،بل  -ومن أجل ترجمة هذه المعلومات وهذه الخبرات
إلى مجال الفعل والممارسة -يتوجب على التربية أن تبني إحساسا كبيرا بالتسامح وتشبعا بمعانيه ،كما يتطلب
ذلك إحساسا أصيال بالهوية؛ ألن امتالك هذا الشعور بالهوية المتماسكة يمكن الفرد المعني من تقدير
اآلخرين .وهذا التقدير يشكل ضرورة لتقدير الذات ،ومدخال أساسيا من مداخل التسامح اإلنساني .فمن ال
يقدر ذاته وال يحترم نفسه ال يستطيع بالضرورة تقدير اآلخرين واحترامهم.
( )57أب الفت ض ان نهج املي س االبتيائ  ،الك يت ا القل 0924 ،م ،ص.33
( )58امل جع الس بق ،ص .33
نظ و " ،املنظم الع ب للرتب والثق ف والعل م ،الك يت0992 ،م.52 ،
( )59ي ويلالس وآخ ون "تعل حق اإلنس ن
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وهذا التقدير للذات واآلخر في اآلن الواحد يشكل منطلقا جديدا لتقدير التنوع واالختالف ذاته ،والنظر إلى
التباين اإلنساني والثقافي على أنه صورة من صور الغنى والثراء اإلنساني وليس مظهرا من مظاهر التهديد
والتخويف والقلق .وفي هذا التتابع يقتضي فن التسامح امتالك المنهج المناسب لبناء اإلحساس بالثقة بالنفس
والذات ،والقدرة على التعبير عن االنطباعات الذاتية وعن اآلراء واألفكار والحاجات التي تقتضيها ضرورة
الوجود والحياة

(.)60

وإذا أردنا في حقيقة األمر بناء استراتيجيات ضرورية لتعليم التسامح بطريقة فعالة ،فإن المربين
يحتاجون بالضرورة إلى بناء مناهج تعليمية متطورة ومتخصصة؛ لترسيخ فضيلة التسامح ،حيث يمكن لهذه
المناهج التعليمية ،أن تجعل من مهمة تعليم التسامح أمرا سهال وميسورا وقابال للتطبيق تربويا ،وحيث يمكن
للمعلمين اعتمادها ببساطة في مجال عملهم التربوي ،لتحقيق الغايات واألهداف التربوية للتسامح .فالتعليم
يحتاج بالضرورة إلى استراتيجية عملية تمكن من بناء المهارات والقدرات التسامحية عند الطالب ،وهذا
المنهج يجب أن يتضمن تحديدا لمختلف المعايير العملية للفعاليات التطبيقية الممكنة في مجال التسامح
بصورة تتصف بطابع الديمومة واالستمرار

(.)61

المطلب الثالث :دور المسجد في تحقق التربية على التسامح
يؤدي المسجد دورا مهما في إكساب الوعي بالقيم اإلسالمية بصفة عامة وصفة التسامح بصفة خاصاة
لدى أفراد المجتمع،
ودوره ال يقل أهمية عن دور األسرة ،حيث يمتاز المسجد عان غياره مان الوساائط التربوياة ألناه يحااط بهالاة
ماان التقااديس تجعاال الفاارد يتلقااى التعاااليم والقاايم اإلسااالمية فيااه بشاايء ماان الجديااة والعماال علااى جعلهااا ساالوكا
يمارس في الحياة.
ويساااعد المسااجد فااي غاارس القاايم التااي تحفااظ علااى المجتمااع أمنااه وسااالمه ،وتبااث فيااه روح اإلخاااء
والتسامح وتبعده من خالل قيام الداعية بإيضاح القيم اإلسالمية السامية ،والمواقف الحكيمة والعادلة التي حث
عليها اإلسالم ،واحتواء اإلسالم لجماعاات وطوائاف عديادة متعايشاة ماع المسالمين يادل علاى ضارورة التازام
المجتمع وخاصة الشباب ،بقيمة التسامح ،وتجنب الفرقة االضطهاد والتعصب (.)62
ويقوم المسجد بتعليم أفراد المجتمع ومانهم الشاباب القايم اإلساالمية وخاصاة قيماة التساامح التاي تاؤدي
إلى سلوك األفراد سلوكا قويما يساهم بدوره في تخطي األفراد سلوك التفكير المنحرف ،وذلك من خالل إقامة
ندوات علمية ودينية في مناسبات مختلفة ،كما تعرض الدروس والخطب والمحاضرات.
ويؤدي المسجد رسالته في تعليم أفراد المجتمع وتوجيههم وإكسابهم الاوعي باالقيم اإلساالمية ،وخاصاة
قيمة التسامح من خالل النشااط العلماي المقاام فاي جنباتاه ،والاذي يتناوع باين الحلقاات العلمياة والمحاضارات،
" ،ق ل على شبك النب املعل ت 7107 ،م.

( )60على أسعي وطف "ف الرتب على التس
( )61امل جع الس بق
)(62عبي ا بي حمميي ال سيف و املسيجي يف تمصي فهي م الشي ط اجملتمع ي  ،و قي قي ي لنييوة األ ي سيئ ل اجلم يع يف و هتي السين ي األوىل"
تطب ق ت الش ط اجملتمع " ،اململك الع ب السع ي يف الفرتة 7112/0/ 74-71م ،صي.09
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وخطاب الجمعااة والناادوات ،والكلمااات المرتجلااة التااي يلقيهااا إمااام المسااجد وخطيبااه ،أو يُستضاااف فيهااا علماااء
بااارزون لهاام أساالوب مميااز فااي التعلاايم واإلرشاااد ،فتاانظم لقاااءات متعااددة علااى ماادار األساابوع يتناااول فيهااا
المتحاادثون مااا تماااس الحاجااة إلاااى معرفتااه ،وماااا يتصاال اتصاااال وثيقاااا بااأحوال النااااس ومعالجااة مشاااكالتهم
االجتماعية ،وإيضاح العالج الناجع لها(.)63
ويتحقق ذلاك مان خاالل إقباال النفاوس علاى اإلصاغاء إلاى ماا يلقاى فاي المساجد مان كلماات ،وإصاغاء
القلااوب إلااى مااا يلقااى فااي رحابااه ماان توجيهااات ترشااد إلااى طريااق الهدايااة والفااالح ،فتحقااق وظااائف المسااجد
التربوية في بناء المجتمع اآلمن واستقامة أفراده وتقويم سلوكهم وتاآلفهم ،وإذاباة الفاوارق المصاطنعة المؤدياة
إلى إيغار الصدور ،وإيجاد النزاع والشقاق في أوساطه.
وال يزال المسجد ياؤدي دوره فاي غارس قيماة التساامح ،حياث ياتم فياه االتصاال المباشار باين الداعياة
والمااواطنين ،ممااا يحقااق لكاال منهمااا االقتااراب ماان اآلخاار ،والتعاماال معااه بصااورة تلقائيااة ،تقااوم علااى المااودة
واإلخاااء والتااراحم والمساااواة والتسااامح ،ويااتم هااذا االتصااال ماان خااالل الحااوار والمناقشااة ،وتقااديم الحجااج
والبراهين ،حتى يبلغ اإلقناع ذروته ،ومان ثام تمتازج العباادة بالسالوك العملاي لتكاوين المسالم المتساامح ،فهاو
بمثابة المختبر الذي يعيش فيه الناس حياة نموذجية ويمارساون فياه أرقاى أناواع السالوك فاي ظال اإليماان ،ثام
يخرجون منه وقد تشبعت أرواحهم ونفوسهم وعقولهم بما رسخه المسجد مان قايم التعااون والتكااتف والصادق
واأللفة ووحدة الهدف والمساواة والتسامح ،فيسعون إلى تجسيدها في حياتهم المعاشة.
ويجااب علااى الداعيااة أن يتساام بالمعرفااة الواسااعة والثقافااة العميقااة ،والقاادوة الحساانة الساامحة ،والعطاااء
السخي ،واألداء القوي ،والمعاونة الصادقة،
والمشاركة المخلصة في حل المشكالت التي تواجه المجتمع حتى يشعر رواد المسجد ومنهم الشاباب بمكانتاه
وأهميته واحتياجهم إليه وارتباطهم به ،ومن ثم يحسن األخذ عنه واالساتجابة لاه والتاأثر باه ،فتاؤتي االساتجابة
ثمارها في إصالح التفكير ،وتربية الضمير ،وتقويم السلوك المنحرف ،وتشارك في درء المخااطر التاي تهادد
المجتمع كالعنف والتعصب (.)64
وينبغي على الدعاة تطهير قلوبهم من أضغان الحقد والكراهية بسابب أذى النااس ،وأال يشاغلوا أنفساهم
باالنتقام والتشفي ممن آذوهم ،هذا كله من أجل أن يلمس المدعوون فاي الداعياة التساامح ماع المخطا فيقتادوا
به في تجسيد قيمة التسامح (.)65
وإكساااب الشااباب القاايم اإلسااالمية وخاصااة قيمااة التسااامح عاان طريااق المسااجد لاان يتااأتى إال إذا أحساان
األئمة والخطباء خطبة الجمعة ،وتنوعت موضوعاتها وأصبحت حية تناقش األمور الدينياة والقضاايا الفقهياة،
كما تتناول سيرة الرسول الكريم  ،والصحابة وأئمة الفكر اإلسالمي وقادته كقدوة يقتدي بهم الشباب،
) (63امل جع الس بق ،صي.70
) )64ف طمي حممييي السي ي علييى ؤيي نقييي ألنشييط املسييجي والكن سي يف اجملي ل الرتبي ي " اسي ق ني " ،يير ابطي الرتب ي احلييثي (حني ؤيي نقييي
للفك الرتب ي الع ي) ،الق ه ة 5-3 ،ي ل 0929م ،صي.5
) )65إب اه ص ح احلس ين التس اإلسال ي بني النظ ي والتطب ق ،ضم ر التس يف احلض ة اإلسال  ،املر الع م الس س عشي للمجلي
األعلى للشرون اإلسال  ،املنعقي ب لق ه ة يف الفرتة 7113/3/0 -3/72م ،صي.732
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كمااا تتناااول مشااكالت وقضااايا العصاار وعالقاتهااا بالاادين ورأي الاادين فيهااا ،وعاان طريااق القاادوة الواعيااة تااتم
التوعية األخالقية للشباب في المسجد(.)66
وال يقتصر عمل الداعية علاى جاناب العباادات بال يشامل كال ماا يهام المجتماع ويماس حياتاه فاي الادنيا
واآلخاارة وماان ذلااك جانااب األخااالق والمعااامالت ،والااذي ماان خاللااه يضااع منهجااا لتعاماال المساالم مااع أفااراد
المجتمااع دون تفرقااة ،فيتعاااون معهاام علااى الباار والتقااوى والنهااوض بااالمجتمع ،وإلااى نبااذ العنااف والتعصااب
والجرائم بكافة صورها وأشكالها.
ويسااهم الداعيااة فااي تنميااة الااوعي بقيمااة التسااامح ماان خااالل قيامااه بتوجيااه أفااراد المجتمااع إلااى حساان
المعاشاارة ولطااف المعاملااة ورعايااة الجااوار والرحمااة واإلحسااان وغيرهااا مان القاايم التااي تحتاااج إليهااا الحياااة
اليومية ،والتي تعد سبيال لنشر التسامح والسالم (.)67
وعلااى الداعيااة أن يسااتفيد ماان ممياازات المسااجد والتااي منهااا أنااه منبااع النااور والتقااوى ،ومنااارة األماان
والسالم والهدى ،فهو الدعامة األولى والركيزة الكبرى لتحقيق األمن االجتماعي وتعمياق الوحادة ونباذ الفرقاة
والتعصب وتنمية التسامح بكافة صوره ،وال بد للداعية أن يكون على وعي بتلك المعااني الساابقة حتاى يكاون
مقتنعا برسالته فيرى أثر دعوته بين أفراد المجتمع.
وينبغااي أن يهااتم الداعيااة بااإبراز قيمااة التسااامح ماان خااالل إيااراد نماااذج تاريخيااة؛ كتطبيااق وتجساايد
للنصوص الدينية النظرية التي تدعو إلى التسامح،
سواء منها ما جاء في كتاب هللا ( )أم سانة رساول هللا ( ،)68( )كاأبي عبيادة بان الجاراح -رضاي هللا عناه-
ومصالحاته ألهل الشاام فقاد صاالحهم علاى اإلبقااء علاى معابادهم مان البيَاع والكناائس داخال المادن وخارجهاا
مصونة ،ال يهدم منها شيء ،وال يغير من معالمها شيء ،وصالحهم على حقن دمائهم وحفظ حياتهم.)69(...
ولكي يسهم الداعية في تنمية قيمة التساامح فالباد مان حسان إعاداده إعادادا عصاريا قوياا شاامال بحياث
يضيف إلى معرفته الدينية كل ما يتطلبه عمله ومكانته من ثقافة عامة ووعاي شاامل ورؤياة واضاحة مساتنيرة
وخاصة في قضايا المجتمع االقتصادية واالجتماعية والحياتية على وجه العموم (.)70

النظ م الع ملي اجلييي ،جمل كل

) )66حن ن عبي احلل ز و بعض ال س ئط الرتب ي يف تنم وتمص الق األخالق ليى الشب ب يف ظ ال
الرتب  ،ج ع املنص ة ،العي  ،32ين ي 7117م  ،صي .047
) (67حممي س مل الق مسي التس اإلسال ي بني احلق ق واالفيرتا  ،املير العي م السي س عشي للمجلي األعليى للشيئ ن اإلسيال  ،القي ه ة00 -2،
ب ع األولي0373 ،هي ،صي.747
) (68أ بي عبييي ا يلييالم ا التس ي يف احلضي ة اإلسييال  ،امليير الع ي م الس ي س عشي للمجل ي األعلييى للشييئ ن اإلسييال  ،الق ي ه ة 00 -2،ب ييع
األول0373 ،ه ،صي.092
) (69ص ح ب عبي ا ب مح ي وآخ ون س ع نض ة النع يف ك م أخال ال س ل الك م صلى ا عل ه وسل  ،اجملليي السي س ،الطبعي ال ابعي ،
اململك الع ب السع ي  ،ا ال س ل للنش والت زيع7115 ،م ،صي .7729
) (70ه ييث عبييي ا عبييي اجمل ييي ف يييي وعييي طييالب اجل ع ي ت املص ي ي بق م ي التس ي يف اإلسييالم يف ض ي بعييض املتغ يريات اجملتمع ي املع ص ي ة " اس ي
يان " ،س ل جستري يلري نش ة ،كل الرتب  ،ج ع األزه .33 ،7102 ،
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المطلب الرابع :دور اإلعالم في تحقق التربية على التسامح
تعااد وسااائل اإلعااالم ماان أكثاار الوسااائط التربويااة تااأثيرا فااي تنميااة الااوعي بقيمااة التسااامح ومحاربااة
التعصااب أو العكااس ،فوسااائل اإلعااالم أصاابحت أكثاار وسااائل التواصاال البشااري تااأثيرا فااي صااناعة الثقافااة،
وتشكيل الوعي ،وتحديد توجهات البشر فاي مختلاف المجتمعاات ،وذلاك بحكام قادراتها الواساعة والماؤثرة فاي
نشاار المعلومااات بكافااة أشااكالها إلااى جماااهير واسااعة ماان الناااس بساارعة فائقااة ،ماان خااالل الباارامج اإلخباريااة
والترفيهية والتسويقية والدينية والثقافية المختلفة ،ولكي تحقق وسائل اإلعالم دورها المنشود في تنمية الاوعي
بقيمة التسامح  ،فال بد من استنادها الستراتيجية شاملة وبعيدة المدى تحدد من خاللها مجموعاة أهاداف تعمال
جميع األطراف اإلعالمية والمجتمعية على تحقيقها بشكل مشترك.
ويتضح الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في تنمية الاوعي بقيماة التساامح مان خاالل العالقاة الجدلياة
بين المجتمع ووسائل اإلعالم ،إذ أن المجتمع عموما يتأثر بوسائل اإلعالم ويؤثر فيها والعكس صاحيح ،ومان
ثم فدور وسائل اإلعالم لتنمية الوعي بقيماة التساامح يتحادد فاي عادة ناواحي منهاا :أن تقادم المضامون الثقاافي
الفكري الذي يهدف لنشر قيمة التسامح التي جاء بها الدين اإلسالمي الحنيف ،وضع ميثااق شارف تعمال علاى
تطبيقه المؤسسة اإلعالمية من شاأنه المحافظاة علاى قايم المجتماع والعمال علاى ترسايخ القايم اإلساالمية لادى
أبناء المجتمع وخاصة قيمة التسامح(.)71
وتقااوم وسااائل اإلعااالم باادور مهاام فااي نشاار ثقافااة التسااامح ومكافحااة التطاارف فااي إطااار اسااتراتيجية
إعالمية شاملة ،تتضمن توظيف وسائل االتصال التقليدياة والحديثاة لتحقياق األهاداف االساتراتيجية اإلعالمياة
التالية (:)72
 )1بناء رأي عام مساند لقيم التسامح نظريا وتطبيقيا على مستوى األفراد والجماعات.
 )2تعزيااز التواصاال والحااوار بااين الشااعوب العربيااة واإلسااالمية والشااعوب األخاارى ماان خااالل التعريااف
بالجواناااب السااامحة للحضاااارة العربياااة اإلساااالمية ،التاااي تتناااافي ماااع ممارساااات التعصاااب واإلرهااااب
والتطرف.
 )3تشااجيع المواهااب الفكريااة واإلعالميااة العربيااة علااى إنتاااج محتويااات إعالمي اة فااي الوسااائل اإلعالميااة
التقليدية والجديدة تعزز قيم التسامح واالعتراف باآلخر والعيش المشترك والساالم كقايم إنساانية متجاذرة
في الحضارة العربية.
 )4اسااتقطاب الشخصاايات والمؤسسااات المااؤثرة فااي الغاارب للتفاعاال مااع المجتمعااات العربيااة ماان خااالل
المااؤتمرات والناادوات والبحااوث والدراسااات بهاادف إبااراز األبعاااد الحضااارية واإلنسااانية للمجتمعااات
العربية.
" اسي حتل ل ي " جملي ج عي ب بي  ،العلي م اإلنسي ن  ،اجمللييي  ،74العييي ،3

) (71أمحييي ج سي طي و و املرسسي اإلعال ي يف نشي ثق في التسي
7103م ،صي صي .7034 -7037
) (72و اإلع ييالم يف نش ي ق ي التس ي و ك فح ي التط ي  ،ت ي عل ييى  ،http://24.ae/article.aspx?ArticleId=161790ت ي ي
اليخ ل7171/2/75 ،م.
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 )5إطالق حمالت إعالمية مكثفة تستهدف الفكر المتطرف على المستوى العربي والعالمي ،من أجل فضاح
جوانب هذا الفكر وتعريته أمام العالم.
 )6توفير الفرص الثقافية واإلعالمية للشباب لممارسة حقهم فاي االتصاال والتعبيار الثقاافي المسائول لخدماة
أوطانهم ومجتمعاتهم.
 )7تشجيع قيام مؤسسات إعالمية متخصصة في مكافحة الفكر المتطرف عبر الحوار العقالني البناء.
 )8التركيز على ما يجمع وال يفرق وعلى القواسم المشتركة بين الثقافات والحضارات والديانات.
 )1عدم إفساح المجال إعالميا للخطاب الديني المتشدد وعدم المساهمة عن غير قصاد فاي نشاره ،وبالمقابال
إفساح المجال للخطاب الديني المعتدل والمتسامح والوسطي.
 )11تعزيز الكوادر البشرية في المؤسسات اإلعالمية لتأهيلها لتكون قادرة على التعامل الفاعل مع مفردات
الفكر المتعصب ،وتكون قادرة على تعزيز قيم التسامح والسالم.
 )11تطوير الخطاب اإلعالمي بحيث يصبح أكثر احتضانا لقيم التسامح ومكافحة التطرف واستيعاب اآلخر
والعيش المشترك.

المبحث الرابع :تطبيقات التربية على التسامح مع اآلخر
المطلب األول :حرية العقيدة
حفل القرآن الكريم بدعوة المسلمين إلى التسامح ،وأمرهم بالرفق والحسنى فى الدعوة إليه فأمر
مناقشة المخالفين بالحسنى قال تعالى﴿ :ا ْد ُ
ك ب ْالح ْك َمة َو ْال َموْ عظَة ْال َح َسنَة َو َجاد ْلهُ ْم بالىتي ه َي
ع إلَى َسبيل َربِّ َ
أَحْ َسنُ ﴾ (النحل ،)125:ومنه قوله تعالىَ ﴿ :وال تُ َجادلُوا أَ ْه َل ْالكتَاب إال بالىتي ه َي أَحْ َسنُ إال الىذينَ ظَلَ ُموا م ْنهُ ْم
َوقُولُوا آ َمنىا بالىذي أُ ْنز َل إلَ ْينَا َوأُ ْنز َل إلَ ْي ُك ْم َوإلَهُنَا َوإلَهُ ُك ْم َواح ٌد َونَحْ نُ لَهُ ُمسْل ُمونَ ﴾ (العنكبوت.)46:
صلىى ى
هللاُ َعلَ ْيه َو َسلى َم ،أنه مكلف أن يبلغ الدعوة ويبشر
كما أوضح هللا سبحانه وتعالى للنبي َ
باإلسالم ،وليس مكلفا أن يحمل الناس عليها بالقوة ،وأمره أن يجير المشرك إذا لجأ إليه واحتمى به وهذه
ك فَأَجرْ هُ َحتىى يَ ْس َم َع َكال َم ى
هللا ثُ ىم أَبْل ْغهُ
سماحته ما يعلوها سماحة ،قال تعالىَ ﴿:وإ ْن أَ َح ٌد م ْن ْال ُم ْشركينَ ا ْستَ َجا َر َ
ك بأَنىهُ ْم قَوْ ٌم ال يَ ْعلَ ُمونَ ﴾(التوبة .)6:وقال تعالى﴿ :فَ َذ ِّكرْ إنى َما أَ ْنتَ ُم َذ ِّك ٌر * لَسْتَ َعلَيْه ْم ب ُم َسيْط ٍر ﴾
َمأْ َمنَهُ َذل َ
اس َحتىى يَ ُكونُوا ُم ْؤمنينَ ﴾ (يونس،)11:
(الغاشية ،)22 ،21 :ومنه قوله تعالى﴿ :أَفَأ َ ْنتَ تُ ْكرهُ النى َ
ك َعلَيْه ْم
َي﴾(البقرة ،)256:وقولهَ ﴿:و َما أَرْ َس ْلنَا َ
وقولـه ﴿:ال إ ْك َراهَ في الدِّين قَ ْد تَبَيىنَ الرُّ ْش ُد م ْن الغ ِّ
َوكيال﴾(اإلسراء ،)54:وقوله﴿ :قُلْ يَا أَ ْه َل ْالكتَاب تَ َعالَوْ ا إلَى َكل َم ٍة َس َوا ٍء بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُك ْم أَال نَ ْعبُ َد إال ى
ك
هللاَ َوال نُ ْشر َ
ضنَا بَعْضا أَرْ بَابا م ْن دُون ى
هللا فَإ ْن تَ َولىوْ ا فَقُولُوا ا ْشهَدُوا بأَنىا ُمسْل ُمونَ ﴾ (آل عمران.)64:
به َشيْئا َوال يَتىخ َذ بَ ْع ُ
وأمر هللا المسلمين بأن يفوا بعهودهم لمن عاهدوهم سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من المشركين،
قال تعالىَ ...﴿ :وأَوْ فُوا ب ْال َعهْد إ ىن ْال َع ْه َد َكانَ َم ْسئُوال﴾ (اإلسراء ،)34:وقالَ ﴿ :وأَوْ فُوا ب َعهْد ى
هللا إ َذا عَاهَ ْدتُ ْم َوال
تَنقُضُوا األَ ْي َمانَ بَ ْع َد تَوْ كيدهَا َوقَ ْد َج َع ْلتُ ْم ى
هللاَ َعلَ ْي ُك ْم َكفيال﴾ (النحل ،)11:وقال﴿ :إال الىذينَ عَاهَدتُّ ْم م ْن ْال ُم ْشركينَ
ثُ ىم لَ ْم يَنقُصُو ُك ْم َشيْئا َولَ ْم يُظَاهرُوا َعلَ ْي ُك ْم أَ َحدا فَأَت ُّموا إلَيْه ْم َع ْه َدهُ ْم إلَى ُم ىدته ْم إ ىن ى
هللاَ يُحبُّ ْال ُمتىقينَ ﴾ (التوبة.)4:
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ومن خالل ما سبق :نفهم جيدا أن اإلسالم أقر بوضوح تام ،حرية االعتقاد لكل الناس فال إكراه ألحد
على اعتناق اإلسالم ،وإن كان يدعوهم إليه ،ويرغبهم فيه ،والدعوة إلى دخول اإلسالم ،واإلكراه عليه أمران
متضادان تماما ،فاألول جائز مشروع ،والثاني حرام ممنوع .ومن القواعد األساسية في معاملة غير
المسلمين ضمن هذا اإلطار قاعدة (نتركهم وما يدينون) وهي لإلمام علي بن أبى طالب َرض ىي هللاُ َع ْنهُ

.)73( ،

المطلب الثاني :االعتراف باآلخر واحترامه
إن االعتراف باآلخر واحترامه يشكل قاعدة مهمة للتعامل اإلنساني ،لكونها تنطلق من دعوة
ربانيةَ ﴿:والَ تَبْخَ س ْ
اس أَ ْشيَاءهُ ْم ﴾(األعراف ،)85 :وكثير من اآليات في الوحي الكريم ،تمثل مظهرا من
ُوا النى َ
صلىى ى
هللاُ َعلَيْه َو َسلى َم ،اعترف باآلخر ،وكاتبه وراسله ،وطلب من
مظاهر االعتراف باآلخر؛ كما أن الرسول َ
ي هللاُ َع ْنهُم ،أن يتعلموا لغته
أصحابه َرض ى

(.)74

ويرتبط باالعتراف باآلخر والتحاور معه ،أمر بالغ األهمية وهو تحقق المعرفة بواقعه وخلفيته
الفكرية والتاريخية؛ ألن واقعة هو الذي يبصر بمشكالته ،وخلفيته الفكرية هي التي تدل على كيفية التعامل
معه ،وتاريخه يبين مدى تمكن هذه الخلفية من سلوكه واستجاباته.
إن اآلخر الذي اعترف به اإلسالم هو المسلم المخالف في الرأي واالجتهاد ،أو غير المسلم المخالف
في الدين واالعتقاد ،وفى الحالين فقد احترم اإلسالم هذا اآلخر باعتباره اإلنسان الذي خلقه هللا وكرمه وأسجد
له مالئكته ،واستخلفه في األرض وذللها له ،وهذا ينطبق على كل إنسان مهما كان عرقه أو دينه أو لسانه.
ومن أوضح مظاهر احترام اآلخر وكفالة حقه في االحتفاظ بهويته والدفاع عن شخصيته والتمسك بحضارته:
 فرغم تحمل نتيجة االختيار ومسئولية القرار ولو بالميل إلى الكفر والضالل؛ فإن القرآن الكريميحترم إرادة اإلنسان؛ قال تعالىَ ﴿:وقُل ْال َح ُّ
ق من ىربِّ ُك ْم فَ َمن شَاء فَ ْلي ُْؤمن َو َمن شَاء فَ ْليَ ْكفُرْ ﴾(الكهف.)21 :
 سمى القرآن الكريم الكفر دينا؛ حتى في السورة التي حملت قرار المفاضلة والتميز بين اإليمانوالكفر؛ قال تعالى ﴿:لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َول َي دين ﴾ (الكافرون.)6 :
 نوه القرآن الكريم بربانية الكتب السماوية التي أنزلها هللا عز وجل على رسله ،وبأنها كتب هدايةللناس إلنقاذهم من الضالل:


قال تعالى في وصف التوراة ﴿:إنىا أَن َز ْلنَا التىوْ َراةَ فيهَا هُدى َونُورٌ( ﴾...المائدة.)44 :



وقال تعالى في وصف اإلنجيلَ ﴿ :وآتَ ْينَاهُ اإلنجي َل فيه هُدى َونُورٌ( ﴾...المائدة.)46 :

 أنصف القرآن الكريم اآلخر وشهد لمن يمتاز بمكارم الصفات؛ قال تعالىَ ﴿:وم ْن أَ ْهل ْالكتَاب َم ْنْ
ار يُؤَ دِّه إلَ ْيكَ( ﴾...آل عمران.)75 :
إن تَأ َم ْنهُ بقنطَ ٍ
كما تجدر اإلشارة إلى أنه ليس معني االعتراف باآلخر واحترامه ،التسليم بمبادئه ومواقفه

(.)75

( )73أمحي اب ق ق ضى زا ة تكمل فت القيي ( ،الطبع األوىل) ،الق ه ة ج0921 ،2م ،ص.492
( )74عم ج يل ح ا احلض ات و رهالت اإلسالم يف التمس للت اص اإلنس ين ،األ ن ا احل ي7114 ،م ،ص .42
( )75سع ي إمس ع علي احل ا نهج وثق ف  ،ا السالم للطب ع والنش والت زيع ،الق ه ة7112 ،م ،ص .35
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المطلب الثالث :نشر ثقافة الحوار الصحيح بين المسلمين وغير المسلمين
عند الحديث عن نشر ثقافة الحوار الصحيح بين المسلمين في المجتمعات اإلسالمية البد أن نعترف
أن هذه المجتمعات غير ناضجة تجاه الحوار ،وأن مشكلة التحاور فيما بين أتباعها كبيرة ،والبد من اإلسهام
المتواصل إلعادة نشر ثقافة الحوار الصحيح ،وهي ثقافة أصيلة من الكتاب والسنة وتراثنا اإلسالمي الكبير،
فليست ثقافة وافدة أو مستنسخة ،وإنما هي ثقافة ديننا العظيم.
ويمكن نشر ثقافة الحوار الصحيح بين المسلمين من خالل مجموعة من األسس(:)76
-1التأكيد للناشئة على أن اآلخر موجود في هذه الحياة ،فإذا أراد محاورة طرف آخر ،فالبد أن يؤمن أن له
وجودا ورأيا وكيانا مختلفا عن غيره ،إذ إنه من االستهانة أن يتعامل اإلنسان مع شخص آخر أو جهة على
أساس أنها تمثل ثقال معينا ،وهو يشعر في قرارة نفسه بعكس ذلك ،ومهما حاول إخفاء هذا الشعور السلبي،
فسوف يبرز بشكل إرادي أو غير إرادي ،وعند ذلك سيؤدي إلى رد فعل سلبي لدى الطرف اآلخر،وربما
يؤدي إلى القطيعة ،فضال عن أن التعامل مع الناس بهذا األسلوب يتنافى مع مبادئ األخالق اإلسالمية ،بل
ومع الطبيعة البشرية التي أوجدها هللا سبحانه وقررها في كتابه العظيمَ ﴿ :و َال يَ َزالُونَ ُم ْختَلفينَ * إ ىال َم ْن َرح َم
ك َخلَقَهُ ْم ) [هود.]111-118 :
ك َول َذل َ
َربُّ َ
-2خلق هللا لك لسانا واحادا وأذناين ،وفاي ذلاك داللاة عظيماة علاى أهمياة وخطاورة االساتماع ،بال لقاد قادم هللا
ك َكااانَ َع ْناهُ َم ْسائُوال)
صا َر َو ْالفُا َؤا َد ُكاالُّ أُولَئا َ
الساامع علااى غيااره ماان الحااواس فااي قولااه تعااالى( :إ ىن ال ىسا ْم َع َو ْالبَ َ
[اإلسراء ،]36 :وهذا يدعونا أن نؤكد على حسن االستماع وأهميته حال الحوار ،بخاصة االستماع الذي يدفع
إلى تفهم اآلخر لضبط كالمه وإيجاد الرد الصحيح عليه المبني على أسس شرعية.
فينبغي أن يستقر في ذهن المحاور أال يستأثر بالكالم ،ويستطيل الحديث ،ويسترسل بما يخرج به
عن حدود اللباقة واألدب والذوق الرفيع ،فالثرثرة لها ضجيج يذهب معه الرشد ،والمرء حين يريد أن
يستجمع أفكاره ويراجع أعماله يجنح إلى الصمت ،بل إنه حين يريد أن يبصر نفسه ويرتب ذهنه ،يفر من
البيئة الصاخبة إلى ريف صامت أو ضاحية هادئة ،فال جرم أن اإلسالم يوصي بالصمت ،ويعده وسيلة
ناجحة من وسائل التربية المهذبة ،فاللسان السائب حبل ُمرخَى في يد الشيطان يصرف صاحبه كيف شاء(.)77
-3إياااك وبنيااات الطريااق ،فااال تشااتت نفسااك أثناااء الحااوار ،وال تقباال مان خصاامك ذلااك ،فعلااى المتحاااورين أن
يلتزما موضوع الحوار ،وأن ال يخرجا مناه إلاى غياره ألن ذلاك دليال علاى فشال الحاوار أو ضاعف المتحادث
الذي خرج من الموضوع ،ومن أسوأ أنواع عدم االلتزام بموضوع الحوار ،أن تخرج من أصوله وثوابته إلى
الحااديث عاان المتحاادثين فااي أشااكالهم وألااوانهم وأجناسااهم ،وهااذا أساالوب فرعااوني اسااتخدمه أمااام موسااى 
عندما فشل فرعون في مقارعة الحجة ،عمد إلى الخروج من الموضوع إلى القدح في صفات موسى ال َخ ْلقياة،
فقال( :أَ ْم أَنَا َخ ْي ٌر م ْن هَ َذا الىذي هُ َو َمه ٌ
ين َو َال يَ َكا ُد يُبينُ ) [الزخرف.]52 :
( )76علي ج يش آ اب احل ا واملن ظ ة ،ا ال ف  ،املنص ة ،ص 0310 ،هي ،وط
وعثم ن حس نهج اجليل واملن ظ ة ،ا إشب ل  ،ال ي ض0371 ،هي.
( )77حممي الغزا خلق املسل  ،هنض ص  ،الق ه ة ،ط7112 ،03م ،ص(.)37
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وينبغي تقدير الخصم واحترامه وإعطاء كل ذي حق حقه ،واالعتراف بمنزلته ومقامه ،فيخاطب
بالعبارات الالئقة واأللقاب المستحقة واألساليب المهذبة حتى لو كان كافرا ،كما قال النبي  في الحديث
السابق لخصمه( :يا أبا الوليد) ،ولكن يلتزم المسلم باأللفاظ الشرعية فهي ما يحفظ الحق لآلخر.
-4المسلم مطالب حال حواره أن يلتزم آداب اإلسالم فاي الحاديث واإلنصاات وأن يخلاص النياة ه وأن يصابر
على األذى وأن يكون حليما يلتمس الحق ويدعو إليه ويسعى إلظهاره حتاى لاو كاان ماع اآلخارين ،يساأل رباه
سبحانه أن يهديه إلى سواء السبيل ،فهاو يقارأ فاي كال ركعاة مان الصاالة (ا ْهادنَا الصِّ ا َراطَ ْال ُمسْاتَقي َم) [الفاتحاة:
 ،]6وعليه التثبت في الكاالم والنقال والصادق فاي الحاديث وأن يساعى لتأهيال نفساه بأساس وضاوابط الحاوار،
وأن يستعد ألي طارئ يحصل.
هذه بعض األمور التي تسهم في نشر ثقافة الحاوار الصاحيح ،وإيجااد جيال مسالم يحمال هام الحاوار ويتعامالمعه تعامال صحيحا.
وهناك مجموعة من الوسائل تشترك في كونها تسهم في نشر الثقافة الحوارية ،أو تسهم في نشر
العلوم وتسهل عملية التواصل ،ويمكن أن نذكر بعضها:
-1تأليف الكتب والدراسات والمراجع العلمية التي تؤسس لهاذا العلام ،وتباين أهام أهدافاه وسابل الوصاول إلاى
الغاية المنشودة منه.
-2إدخال هذا المبحث ضمن المناهج الدراسية في العاالم ماع ضارب األمثلاة الصاحيحة للحاوار وسابل تقويتهاا
لدى الطالب ،وزرع العدل كقيمة عظيمة في الحوار مع اآلخرين.
-3تكثيف الجانب التوعوي من خالل المحاضرات والدورات التدريبية والبرامج اإلعالمية والنشارات وتقوياة
هذا الجانب لدى األسرة من خالل الوالدين بإعطائهما دورات تدريبية في الحوار ،فمتى ما نجح الوالدان
في حوارهما كان لهذا النجاح أثره على األسرة.
-4نقل الحوارات المثمرة والبناءة لألجيال من خالل وساائل النقال المختلفاة ،وإباراز نمااذج الحاوار الصاحيح،
كما أبرزها القرآن والسنة ،لتكون بمثابة القدوة أمام الناشئة.
-5إنشاء مراكز الحوار والجمعيات التي تهتم بهذا الجانب ،وتتولى إقامة المؤتمرات والدورات وتطبع الكتب.
وقاد كااان للغاارب قصااب الساابق فااي إنشاااء هااذه المراكااز أو المعاهااد أو الجمعيااات التااي تعنااى بجانااب الحااوار،
وأحيانا تكون هذه المراكز ضمن الجامعات أو األنشطة الطالبية (.)78
وفي هذا السياق البد من مراعاة متغيرات العصر ،فآليات الحوار وأدواته لم تعد هي الصورة
السابقة التي يلتقي بها أشخاص مقابل أشخاص بأجسادهم ،فيتحاورون أو يختلفون ،فوسائل العصر الحديث
كاإلعالم بصوره المتعددة وتكنولوجيا االتصاالت المختلفة كاإلنترنت واألقمار الصناعية وخالفه،

( )78ي جيي جمم عي ي هيذه امل اكيز يف العي مل العي ي والعي مل الغي ي ،و نهي يف اململكي يثالا كيز امللي عبيي العزييز للحي ا الي طين و قعيه عليى الشييبك
 ، www.kacnd.orgوهن ي ك كييز ع ي ي يف واشيينط يهييي إىل احل ي ا الع ي ي الع ي ي ،واحل ي ا ييع الغ ي ب يف واشيينط وه ي كييز احل ي ا و قعييه
 www.alhewar.comوله أنشط عييية.
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فرضت صورة أخرى من عمليات التحاور التي تتطلب منا إعادة تقييم ثقافة جديدة لها وبنائها ،ليكون
التعاطي معها تعاطيا صحيحا يخدم ثقافة الحوار (.)79
-6المنصفون من الغرب لهم دور كبير في نشر ثقافة الحوار الصحيح بين أبناء جنسهم ،وهاؤالء نفتقار إلايهم،
ونحتاج إلى التعاون معهم ((فإذا اخترق أحد منهم جدار الصمت ،وصدع بكلمة الحق ،وأنصف اإلساالم
بالمنطق والحجة البالغة وبصوت الحكمة ،كان ذلك مكسابا مان المكاساب التاي نعتاز بهاا ،ولكان المساألة
ليست مكسبا وخسارة فحسب ،إذ يتطلب األمر اساتثمار هاذه المكاساب علاى الوجاه الصاحيح ،والتارويج
لها في ساحة الفكر اإلنساني ،ألن المواجهة بين العالم اإلسالمي والغرب ،هي مواجهة فكرية ثقافياة فاي
الصميم))(.)80
-7أن يكون للقدوات الكباار أثار فاي نشار ثقافاة الحاوار ،وأهام هاؤالء هام القاادة فاي العاالم اإلساالمي ،فاإن ماا
نلحظه في بعض المؤتمرات العربية واإلسالمية على مستوى القيادات أو الوزراء يفتقد أحيانا إلاى ثقافاة
الحااوار الصااحيح ،وهااذا يااؤثر ساالبا علااى المتلقااين ،فكيااف يقتنااع الناااس بثقافااة الحااوار وهاام ياارون كبااار
الساسة ال يطبقون هذه الثقافة.
-8تشااجيع ثقافااة االعتااذار حااال الخطااأ سااواء علااى المسااتوى الحكااومي أو المؤسسااي أو الفااردي ،وقااد ثباات أن
لالعتذار أثره الكبير علاى المتلقاي فهاو يزياد عناده درجاة احتارام اآلخار ،ويؤساس فاي المساتقبل لحاوار
صحيح ،وهو دليل قوة وليس دليال ضاعف ،وقاد ملئات كتاب السانة مان هاذا الخلاق العظايم باين النباي 
وبين أصحابه ،بال لقاد كاان االعتاذار أسااس التوباة ألبيناا آدم وأمناا حاواء عليهماا الساالم حاين أكاال مان
الشجرة( :قَ َاال َربىنَا ظَلَ ْمنَا أَ ْنفُ َسنَا َوإ ْن لَ ْم تَ ْغفرْ لَنَا َوتَرْ َح ْمنَا لَنَ ُكون ىَن منَ ْالخَاسرينَ ) [األعراف.]23 :
-1دور المؤسسات الدينية في العالمين دور كبير جدا ،فمتى ما أخلت هذه المؤسسات بثقافة الحاوار كاان لاذلك
أثره الكبير لدى الناس ،ومتى ما تبنت بناء ثقافة حوار سليم علاى أساس صاحيحة أثمار هاذا سالوكا ثقافياا
مفيدا لدى المتلقي.
-11تفعياال بعااض المبااادئ العامااة لحااوار الحضااارات الصااادرة ماان األماام المتحاادة – بمااا يتفااق مااع اإلسااالم-
وبخاصااة مااا صاادر منهااا فااي الكتاااب األباايض حااول حااوار الحضااارات ،فقااد تضاامن عشاارات المبااادئ
والوسائل لنشر ثقافة الحوار(.)81

خاتمة البحث:
أوالً :النتائ
توصل البحث إلى نتائج من أهمها ما يلي:

( )79جي ب حممي امل جي احل ا بني األ ي ن ض ابطه وآ ابه ضم أحب ث املر اإلسال ي الع ملي للح ا مبك املك . ،ت.)774/0( ،
( )80عبي العزيز الت جي ي حيث ف يي حل ا احلض ات ،ج يية احل ة.7112/00/41 ،
( )81الكت ب األب ض ح ل احل ا بني احلض ات ،نش ات املنظم اإلسال للرتب والعل م والثق ف 0374( ،هي) (.)39-34
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 .1يقف اإلسالم من غير المسلمين في حال السلم موقف األمان ،بل إنه لم ينه عن البر بهم ماداموا لم يقااتلوا
المسلمين ،وإنما ينهى عن البر بالذين قاتلوا المسالمين فاي ديانهم وأخرجاوهم مان دياارهم وظااهروا علاى
إخراجهم.
 .2عرفت التربية اإلسالمية التسامح منذ بعثاة النباي – صالي هللا علياه وسالم – وقياماه بالادعوة إلاى اإلساالم
بالحكمة والموعظة الحسنة.
 .3سماحة اإلسالم ال تختص بحالاة دون أخارى ،وإنماا تشامل جمياع مجااالت الحيااة الفردياة والجماعياة فاي
معاملة أفراد المجتمع بعضهم بعضا.
 .4يشااتمل التسااامح علااى طائفااة ماان القاايم التربويااة التااي دعااا إليهااا اإلسااالم كالصاابر والصاادق والوسااطية
والمساواة والحوار.
 .5تتحدد أبعاد التسامح في الجوانب اآلتية :التسامح الديني ،التسامح االجتماعي ،التسامح السياسي.
 .6لم يرد لفظ التسامح باالسم في القرآن الكريم ولكن ورد العديد من المعاني التاي تحمال فاي طياتهاا معااني
السماحة نحو :السماحة في المعامالت بين الناس ،الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ،الحلم وكظام الغايظ
وسعة الصدر ،العفو والصفح.
 .7تشتمل السنة النبوية المطهرة على العديد من صور التسامح والتي تدل على التأصايل اإلساالمي للتساامح
كقيمة أمر بها اإلسالم ،ومن ذلك التسامح في البيع والشراء ،السماحة في التجاوز عان أخطااء اآلخارين،
الرفق واللين في معاملة الرسول  ألصحابه رضوان هللا عليهم.
 .8تتحدد أهداف التسامح في اإلسالم فيما يلي :وحدانية الحاق وأناه ثابات ومطلاق ،ال يتعادد وال يتغيار بتغيار
الناس وأحوالهم وزمانهم ،كسب المخالف ودعوته بالكلمة الطيبة والمعاملة بالحسنى ،وسطية هذه األماة،
التعايش بين األديان السماوية من خالل إرساء الثقة واالحترام المتبادل.
 .1توجااد بعااض الساامات الخاصااة بقيمااة التسااامح فااي اإلسااالم ،تتضااح هااذه الساامات فيمااا يلااي :عمليااة عقليااة
ووجدانية ،صفة مركبة ،اتسع ليجمع بين مجموعة من المبادئ األخالقية ،والفلسفية ،والدينية ،والسياساية
في اإلسالم ،يختلف عن مفهوم التعصب.
 .11أسس اإلسالم للتسامح أسسا راسخة ،وعقد له مواثياق متيناة ،وفصّال تفصّايال مبيناا باين واجاب المسالمين
بعضااهم مااع بعااض فااي تضااامنهم وتااوادهم ماان جهااة مااا يجمعهاام مااع الجماعااة اإلسااالمية ،وبااين حساان
معاملتهم مع من تقتضي األحوال مخالطتهم من أهل الملل األخرى؛ وهذه األسس تتمثل في عادة عناصار
أساسية على النحو التالي :أن اإلسالم الذي أتاى باه جمياع األنبيااء علايهم الساالم ،وحاده هاو الادين الحاق،
عدم إكراه غير المسلمين العتناق اإلسالم ،العدل واإلحسان ،عدم أذية غير المسلمين بقول أو فعال ،عادم
السماح للباطل بالظهور.
 .11تقبل اآلخر في عالمنا الحديث أكثر ضرورة مما كان في أي وقت مضي ،فنحن في عصر يتميز بعاـولمة
االقتصاااد ،وبالزيااادة المتصااارعة فااي التحاارك واالتصااال والتكافاال والهجاارات واسعااـة النطاااق ،وتغيياار
األنماط االجتماعيـة.
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 .12ينبغي لنجاح متطلب التعايش مع اآلخر ضرورة التفاعل الثقافي باين الحضاارات ،فاأي حضاارة إنسانياـة
ال يمكنااـها مواصلااـة تقاادمها إال إذا تعايشاات مااع غيرهااا ،فالحضااـارة هااي التااي تربااي أبناءهااا علااى ثقافااـة
التماسـك وقبـول اآلخر ،والمجادلـة بالحسنى ووسائل اإلقناع ،فاال حضاارة ماع التعصاب للارأي ورفاض
التعايش مع اآلخر.
 .13تربية التسامح في النشء وتنمياة إحساساهم بااآلخر أمار واجاب علاى األباوين ،ويعاد التساامح فاي األسارة
ساالوك وممارسااة ،ولاايس توجيهااات تصاادر ماان ساالطة عليااا هااي األب أو األم ،فاااألب الااذي يفقااد آليااات
التسامح السليم مع زوجته وأبناءه يجب أال يتوقع أن يخرج أبنائاه إلاى المجتماع وهام يمتلكاون قادرة علاى
التسامح أو فهم اآلخر.
 .14لكي يسهم الداعية في تنمية قيمة التسامح فالبد من حسن إعداده إعدادا عصريا قويا شامال بحياث يضايف
إلى معرفته الدينية كل ماا يتطلباه عملاه ومكانتاه مان ثقافاة عاماة ووعاي شاامل ورؤياة واضاحة مساتنيرة
وخاصة في قضايا المجتمع االقتصادية واالجتماعية والحياتية على وجه العموم.
 .15تعد وسائل اإلعالم من أكبر الوسائط التربوية تأثيرا فاي تنمياة الاوعي بقيماة التساامح ومحارباة التعصاب
أو العكس ،فوسائل اإلعالم أصبحت أكثار وساائل التواصال البشاري تاأثيرا فاي صاناعة الثقافاة ،وتشاكيل
الوعي ،وتحديد توجهات البشر في مختلف المجتمعات.
 .16من تطبيقات التربية على التسامح ماع اآلخار حرياة العقيادة واحتارام اآلخار واالعتاراف باه ،ونشار ثقافاة
الحوار الصحيح بين المسلمين وغير المسلمين.

ثانياً :التوصيات:
 .1تضمين المناهج الدراسية ما يعزز قيمة التسامح لدى الطالب.
 .2اهتمام المعلمين وأولياء األمور بغرس قيمة التسامح لدى الناشئة من خالل القدوة والممارسة الفعلية.
 .3تشااكيل لجااان متخصصااة لمواجهااة التحااديات الت اي تواجااه التسااامح فااي المجتمعااات العربيااة واإلسااالمية
والعمل على مواجهتها.
 .4االهتمااام بنشاار الااوعي المجتمعااي بقيمااة التسااامح واآلثااار اإليجابيااة المترتبااة عليهااا فااي ضااوء التوجيااه
اإلسالمي.
 .5تعزيز دور وسائل اإلعالم خاصة المرئياة فاي تعزياز قيماة التساامح مان خاالل عارض النمااذج المحفازة
لذلك والحد من مشاهد العنف واالعتداء والتعصب.
 .6التوعية بآداب االختالف مع اآلخر وحقوقه في ضوء ما أكدت عليه الشريعة اإلسالمية.

ثالثاً :المقترحات:
 .1متطلبات التربية على التسامح في اإلسالم وآليات تحققها في ضوء العقيدة اإلسالمية.
 .2فلسفة التعايش مع اآلخر دراسة تحليلية في ضوء العقيدة اإلسالمية.
 .3التآلف االجتماعي في اإلسالم ومتطلباته.
 .4حقوق األقليات غير المسلمة في العالم اإلسالمي وآليات تحققها.
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 .5السالم المجتمعي دراسة تقويمية في ضوء المنهج اإلسالمي.

المراجع
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اإلسالمية ،المؤتمر العام السادس عشر للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،المنعقد بالقاهرة في الفترة
من 2114/5/1 -4/28م ،صـ.257
ابن فارس أبو الحسن :معجم مقاييس اللغة ،بيروت :دار الجبل ،المجلد الثالث1171 ،م ،ط ،2ص .11
أبو الفتوح رضوان :منهج المدرسة االبتدائية ،الكويت :دار القلم1173 ،م ،ص.45
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير :تفسير القرآن العظيم ،المجلد ،1بيروت ،عالم الكتب1185 ،م ،صـ
.331
أبو عبد هللا غالم هللا :التسامح في الحضارة اإلسالمية ،المؤتمر العام السادس عشر للمجلس األعلى للشئون
اإلسالمية ،القاهرة 11 -8،ربيع األول1425 ،ه ،صـ.117
أحمد ابن قودر قاضى زادة :تكملة فتح القدير( ،الطبعة األولى) ،القاهرة ج1171 ،7م ،ص.318
أحمد الخمليش :مستقبل العالقـة بين الحضـارة اإلسالميـة والحضارة المعاصرة " ،حقيقـة اإلسـالم في عالم
متغير ،المؤتمر العام الرابع عشر للمجلس األعلى للشـئون اإلسالميـة ،في الفتـرة من  11 – 8ربيع
األول 1423هـ 23– 21 ،مايـو  ،2112القاهـرة ،المجلس األعلى للشئـون اإلسـالمية ،2112 ،ص
.143
أحمد بن علي بن حجر العسقالني :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،11القاهرة ،دار الريان للتراث،
1186م ،صـ.232
أحمد بن محمد الثعلبي :الكشف والبيان " تفسير الثعلبي" ،المجلد  ،2بيروت ،دار إحياء التراث العربي،
2112م ،صـ.286
أحمد جاسم مطرود :دور المؤسسة اإلعالمية في نشر ثقافة التسامح "دراسة تحليلية" مجلة جامعة بابل،
العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،23العدد 2115 ،4م ،صـ صـ .2153-2152
أمل محمد حسونة :األطفال وتنمية التسامح ،مجلة الطفولة العربية ،المجلد الثاني عشر ،العدد 2111 ،48م،
صـ.117
أنتاناس موكيوس :التعايش كتوافق بين القانـون واألخالق والثقافـة ،مجلـة مستقبليات ،عدد  ،121جينيف،
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بدر الدين محمود بن أحمد العيني :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ج ،11بيروت ،دار إحياء التراث
العربي ،د.ت ،صـ.181
بسيوني بسيوني السيد :االتجاه النمائي للتسامح واالنتقام لدى عينات من المراهقين والراشدين بالريف
والحضر من الجنسين،
التربيـــة الدولي ،ترجمـة محمد البهنسي  ،2112ص ص .31 ،21
جاسم محمد .عيدي" :دراسة مقارنة في التسامح االجتماعي وفقا لمستويات الذكاء الثقافي لدى طلبة جامعة
صالح الدين" ،رسالة ماجستير ،جامعة المستنصرية ،كلية اآلداب2111 ،م.
جعفـر عبد السـالم :نحـو بلورة معاصـرة للعالقـة بين اإلسـالم واآلخر " ،اإلسـالم وحوار الحضارات "
جـ،2
حسن أبو غدة :حاجتنا إلى التعامل بثقافة التسامح .مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد  ،576وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية ،الكويت2113 ،م ،ص.23
حسن علي عبد اللطيف" :حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في مناهج التعليم الثانوي في دولة البحرين"،
مجلة التربية الجديدة ،عدد1115 ،58م ،ص.17
حمد الحطاب :الصفات التي يجب أن تتسم بها التربية لالستجابة لمتطلبات القرن الواحد والعشرين ،مكتب
اليونيسكو اإلقليمي ،العدد  ،1181 ،35ص.23
حنان عبد الحليم رزق :دور بعض الوسائط التربوية في تنمية وتأصيل القيم األخالقية لدى الشباب في ظل
مالمح النظام العالمي الجديد ،مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة ،العدد ،48يناير 2112م  ،صـ
.132
خالد بن محمد بن عبد هللا .الدهمش :تصور مقترح لتنمية قيمة التسامح لدى طالب المرحلة الثانوية في
المملكة العربية السعودية ،مجلة البحث العلمي في التربية ،مصر المجلد ( )3العدد (2116 ،)17م،
ص ص .377 – 365
دور

اإلعالم

في

نشر

قيم

التسامح

ومكافحة

التطرف،

متاح

على:

 ،http://24.ae/article.aspx?ArticleId=161790تاريخ الدخول2121/7/26 ،م.
ري دوغالس وآخرون" :تعليم حقوق اإلنسان من منظور دولي" ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،
الكويت1118 ،م.68 ،
سعيد إسماعيل علي :الحوار منهجا وثقافة ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة2118 ،م ،ص .46
سلسـلة فكـر المواجهـة ،القاهـرة ،رابطـة الجامعـات اإلسـالميـة 2112م ،ص ص .42 ،41
سليمان بن أحمد الطبراني :مسند الشاميين ،ج ،3بيروت مؤسسة الرسالة1184 ،م ،صـ.111
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سميح محسن :التسامح مقاربات تاريخية ومفاهيمية ،مجلة التسامح ،المجلد األول ،العدد الثالث ،بيروت،
2113م ،صـ.34
سور رحمن هدايات :التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة ،القاهرة :دار السالم للطباعة
والنشر2111 ،م ،ص .65
صالح بن عبد هللا بن حميد وآخرون :موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم صلى هللا عليه
وسلم ،المجلد السادس ،الطبعة الرابعة ،المملكة العربية السعودية ،دار الوسيلة للنشر والتوزيع،
2116م ،صـ .2281
عارف بن مرزوق السحيمي :الجامعة وتنمية قيم التسامح الفكري :الواقع والمأمول جامعة طيبة أنموذجا.
رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم أصول التربية ،كلية التربية ،جامعة طيبة ،المدينة المنورة،
2111م.
عبد الرحمن بن ناصر السعدي :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،القاهرة ،مكتبة الصفا2114 ،م
صـ.154
عبد العزيز التويجري :حدث فريد لحوار الحضارات ،جريدة الحياة.2118/11/31 ،
عبد اللطيف بن إبراهيم الحسيني :تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر ،الدمام ،دار ابن الجوزي،
1411هـ1111 ،م ،صـ35ــ
عبد هللا بن محمد اليوسف :دور المسجد في تأصيل مفهوم الشرطة المجتمعية ،ورقة مقدمة لندوة األمن
مسئولية الجميع في دورتها السنوية األولى" تطبيقات الشرطة المجتمعية" ،المملكة العربية السعودية
في الفترة من 2118/1/ 23-21م ،صـ.11
عالء الدين زكي" :التسامح الديني في الحضارة اإلسالمية-األديب أبو إسحاق الصابي (348هـ) أنموذجا،
ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني"حوار الحضارات والثقافات" 28- 26 ،نيسان،
جامعة الطفيلة التقنية ،كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية وآدابها2116 .م.
علي أسعد وطفة" :فن التربية على التسامح" ،مقال على شبكة النبا المعلوماتية2112 ،م.
علي بن أحمد ابن حجر العسق الني :فتح الباري شرح صحيح البخاري .المجلد الثامن ،طبعة المكتبة السلفية،
د.ت.28 ،
علي جريشة :آداب الحوار والمناظرة ،دار الوفاء ،المنصورة ،مصر1411 ،هـ ،وطارق الحبيب :كيف
تحاور ،دار المسلم ،الرياض ،ط1416 ،2هـ ،وعثمان حسن :منهج الجدل والمناظرة ،دار إشبيليا،
الرياض1421 ،هـ.
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عمار العجمي ،ومد هللا العنزى :قيم التسامح لدى طلبة كلية التربية األساسية بدولة الكويت .الثقافة والتنمية،
س ،14ع ،77مصر 2114 ،3م ،ص.5
عمار جيدل :حوار الحضارات ومؤهالت اإلسالم في التأسيس للتواصل اإلنساني ،األردن :دار الحامد،
2113م ،ص .37
فارع ة حسن محمد ،دور المعلم في دعم فكرة التسامح ،الندوة الوطنية حول تعليم التسامح من خالل المدارس
المنتسبة ،اليونيسكو ،اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ،القاهرة ،في الفترة من  27-25مارس،
1115م ،صـ.4
فاطمة محمد السيد على :رؤية نقدية ألنشطة المسجد والكنيسة في المجال التربوي "دراسة مقارنة" ،مؤتمر
رابطة التربية الحديثة (نحو رؤية نقدية للفكر التربوي العربي) ،القاهرة 6-4 ،يوليو 1181م ،صـ.6
فهد بن مصنات حجاج الحربي" :التسامح والرضا عن الحياة لدي معلمي التعليم العام بمحافظة النبهانية"،
ماجستير ،جامعة أم القرى ،كلية التربية ،قسم علم النفس2116 ،م ،ص .25
فوزية محمود ،وحنان نصار :برنامج تنمية التسامح لدى طفل الروضة ،مجلة كلية التربية ،جامعة طنطا،
العدد (2111 ،)43م ،ص ص .371-218
الكتاب األبيض حول الحوار بين الحضارات ،منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،
(1423هـ) (.)51-53
ماجد بن محمد الماجد :الحوار بين األديان ضوابطه وآدابه ضمن أبحاث المؤتمر اإلسالمي العالمي للحوار
بمكة المكرمة ،د.ت.)223/1( ،
مجلة كلية التربية ،جامعـة األزهـر ،العدد ( ،2112 ،)112ص .167
مجمع اللغة العربية :المعجم الوسيط ،ط ،4مصر :مكتبة الشروق الدولية2114 ،م ،ص.447
محمد الغزالي :خلق المسلم ،نهضة مصر ،القاهرة ،ط2117 ،14م ،ص(.)42
محمد النوبي محمد على :التنشئة األسرية وطموح األبناء العاديين وذوي االحتياجات الخاصة (دليل الوالدين
وذوي االحتياجات الخاصة) ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع2111 ،م ،صـ.47
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي :مختار الصححاح ،الكويت :دار الرسالة1183 .م ،ص.312
محمد بن إسماعيل البخاري :الجامع الصحيح المختصر ،ج ،2ط ،3تحقيق ديب البغا ،بيروت :دار ابن كثير،
ج1417 ،3هـ ،صـ.1148
محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري :المستدرك على الصحيحين ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،ج،2
بيروت ،دار الكتب العلمية1111 ،م ،صـ.64
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محمد بن يزيد أبو عبد هللا القزويني :سنن ابن ماجة ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،ج ،2بيروت ،دار الفكر،
د.ت.742 ،
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي :القاموس المحيط ،مصر :الهيئة المصرية العامة للكتاب1178 ،م ،ص
.288
محمد سالم القاسمي :التسامح اإلسالمي بين الحقيقة واالفتراء ،المؤتمر العام السادس عشر للمجلس األعلى
للشئون اإلسالمية ،القاهرة 11 -8،ربيع األولـ1425 ،هـ ،صـ.232
محمد سيد محمد ،وعزة أحمد صادق :مسؤولية األسرة والمدرسة نحو تنمية قيم ثقافة التسامح "رؤية تربوية
مقترحة" ،مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر ،الجزء األول ،العدد  ،146القاهرة2111 ،م ،صـ.38
محمد صالح السيقلي :مدى تضمن محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقيمة التسامح وتصور
مقترح إلثرائها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة2112 ،م ،ص.16
محمد طاهر ابن عاشور :أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،تونس :الشركة التونسية للتوزيع1185،م،
ص .226
محمد عمـارة :اإلسـالم واآلخر ،من يعترف بمن؟ ومن ينكـر من ؟ ،القاهرة ،مكتبـة الشروق ،2111 ،ص
ص  ،11 – 17وــــــــ  :اإلسـالم والتعدديــة ،االختالف والتنـوع في إطـار الوحـدة ،القاهـرة ،دار
الرشـاد ،1117 ،1418 ،ص ص .115 – 111
محمد مكرم علي أبو الفضل ابن منظور :لسان العرب ،المجلد الثالث ،القاهرة :دار المعارف1181 ،م ،ص
.2188
محمود حمدي زقزوق :اإلنسـان والقيم في التصور اإلسالمي ،القاهـرة ،دار الرشاد ،2113 ،ص ص 162
– .164
مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان" :قيم التسامح في المناهج المدرسية العربية"الشبكة العربية للتسامح،
رام هللا ،فلسطين2113 ،م.
مريم صالح أحمد الغامدي :دور التربية في تنمية قيم التسامح في المملكة العربية السعودية الواقع والمأمول،
مجلة البحث العلمي في التربية ،مصر ،المجلد ( )4العدد (2114 ،)15م ،ص ص .352 – 323
مسلم بن الحجاج النيسابوري :صحيح مسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت ،دار إحياء التراث ،د.ت،
صـ .1334
منال بنت جابر بن ساعد الحازمي :التوجيهات التربوية للتسامح من خالل كتاب (السيرة النبوية) البن هشام،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب والعلوم اإلدارية بمكة ،جامعة أم القرى  1432هـ،
2111م.
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نجوى يوسف جمال الدين :عولمة التعليم "دراسة تحليلية لمؤتمرات التعليم للجميع ،مجلة مستقبل التربية
العربية ،اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،المجلد السابع ،العدد ،2111 ،23صـ صـ.55-54
هاني الجزار :في أسباب التعصب "نحو رؤية تكاملية" ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،سلسلة
العلوم االجتماعية2111 ،م ،صـ.23
هبة رؤوف عزت :التسامح بوصفه أداة لإلدارة االجتماعية ،مجلة المعرفة ،العدد  ،121الرياض ،السعودية،
2115م ،صـ.16
هيثم عبد هللا عبد المجيد فايد :وعي طالب الجامعات المصرية بقيمة التسامح في اإلسالم في ضوء بعض
المتغيرات المجتمعية المعاصرة " دراسة ميدانية " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،
جامعة األزهر.45 ،2117 ،
يحيى محمود النجار وعطاف محمود أبو غالي" :دور التعليم العالي في تعزيز قيم التسامح من وجهة نظر
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس – جامعة األقصى أنموذجا" ،مجلة جامعة األقصى (سلسلة العلوم
اإلنسانية) ،المجلد الحادي والعشرون ،العدد األول2117 ،م ،ص.423
يوجد مجموعة من هذه المراكز في العالم العربي والعالم الغربي ،ومنها في المملكة مثالُ مركز الملك عبد
العزيز للحوار الوطني وموقعه على الشبكة  ، www.kacnd.orgوهناك مركز عربي في واشنطن
يهدف إلى الحوار العربي العربي ،والحوار مع الغرب في واشنطن وهو مركز الحوار وموقعه
 www.alhewar.comوله أنشطة عديدة.
يوسف محمد القحطاني :التعددية العقائدية وموقف اإلسالم منها ،دار التدمرية2111 ،م ،ص .211
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