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  تربية االطفال على حب التسامح
 د. محمد هاتو عزيز 

 قسم الفمسفة  -كمية اآلداب /جامعة بغداد
 المستخمص

واليمكن ان يغفل تراثنا االسالمي الحنيف ان يتحمى اإلنسان المسمم بالقيم األخالقية   
سالمي ىو ومن أىميا التسامح والتآخي والمساواة بين أفراد المجتمع وطبقاتو، لكون الدين اإل

الدين الذي ينبع من ثقافية شمولية عالمية ىي ثقافة الوحي اإلليي فال غرو ان تتصف تمك 
الثقافة بأنيا ثقافة كونية التي حثت عمى التعارف والتوحد والتعايش بين الشعوب ، وتدعم 

ت اإلنسان ، وحقوق األقميات، وكميا تقع تحإلنسانية ، والعدالة وحقوق  والكرامة ا الحرية
منظومة قيم التسامح مما يمّكن من بناء مجتمع متسامح مع نفسو، وقد نصت آيات قرآنية 

 كثيرة عمى التسامح والتآخي والمساواة بين الناس.
ولبساطة البحث المقدم فإننا نجمل عممية خمق التسامح بين االطفال واإلبتعاد عن العنف 

 الطفولي من خالل طريقين
ا في تفعيل وتركيز قيم التسامح والقيم األخالقية األخرى ، من األول: طريق األسرة ودورى

خالل خمق جو أسري يبتعد عن استخدام العنف بين افراد األسرة ، وعدم اشراك األطفال 
بمشاكل األسرة األساسية أي المشاكل التي تنشأ بين األب واألم ، وعدم بث الفرقة بين األخوة 

 جيو األطفال الى تعاون في إنجاز أعماليم سويا.أو خمق جو من التنافس بينيم بل تو 
مؤسسة اجتماعية  وىو الرحم الخارجي الثاني بعد رحم األسرة  وىو المدرسةالثاني طريق 

وأىم مؤسسة لتربية الطفل بعد األسرة. إذ أنيا تكمل دورىا بتعميم األطفال قيم وأىداف 
تفاعل والعيش مع أطفال آخرين. وعادات المجتمع محولة إياىم إلى كائنات قادرة عمى ال

وتقوم المدرسة بيذا الدور من خالل المناىج الدراسية وعممية التدريب عمى النظام واحترامو. 
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واحترام الزمن واىميتو في حياتيم وتقوم بإزالة الطبقية وتداخميا واندماجيا وضمان تكافؤ 
 فل.الفرص التعميمية. باعتبار التعميم حق لمجميع وحق من حقوق لط

إن انتقال الطفل من األسرة إلى المدرسة يعني انتقالو من مجتمع صغير بسيط محدود إلى 
مجتمع أوسع اتصاال بالحياة "نظام وقوانين تكاليف وواجبات لم يألفيا من قبل عالقات من 
نوع جديدمنافسات جديدة التضحية بكثير من الميزات التي كان ينعم بيا فمن كان مركز 

ح يعامل سواسية مع غيره ال يسخر من غيره ويحترم من يحدثو يمتزم الصمت االىتمام أصب
 .في أوقات معينة ال يغضب أمام مصمحة الجماعة ال يأخذ أكثر من نصيبو

وفي أحيان كثيرة يعتمد التسامح النشئ في األطفال عمى التربية األسرية ، وبما أودعتو  
حترام القانون واألنظمة الديمقراطية التي سيكتب من قيم دينية واخالقية في احترام المقابل وا

 ليا النجاح ان استمر اإلنسان في بث روح التسامح داخل المجتمع األسري.
Abstract 

  The Islamic religion can not ignore the fact that the Muslim man has 

moral values, the most important of which is tolerance, brotherhood and 

equality among the members of society and its strata, because the 

Islamic religion is the religion that originates from a universal global 

culture that is a culture of divine revelation. It is not surprising that 

culture is characterized by a cosmic culture that has encouraged 

acquaintance Support for freedom and human dignity, justice and 

human rights, and the rights of minorities, all of which fall under the 

system of values of tolerance, enabling the building of a tolerant 

society. Many Qur'anic verses have stated tolerance, fraternity and 

equality among people. 

For the simplicity of the research presented, we complete the process of 

creating tolerance between children and avoiding child violence through 

two paths 

The first is the way of the family and its role in activating and focusing 

the values of tolerance and other moral values by creating a family 

atmosphere that avoids the use of violence among family members, and 

not involving children in the basic family problems, ie problems that 
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arise between father and mother, Competition between them, but to 

guide children to cooperate in accomplishing their work together. 

The second is the school road, which is the second outer uterus after the 

womb of the family, which is a social institution and the most important 

institution for raising the child after the family. They complement their 

role in educating children about the values, goals and customs of the 

community, transforming them into beings capable of interacting and 

living with other children. The school plays this role through the 

curriculum and the training and respect of the system. Respect for time 

and its importance in their lives and remove class, overlap and 

integration and ensure equal educational opportunities. Considering that 

education is a right for all and a right for a child. 

A child's transition from family to school means moving from a small, 

simple society to a more society that is more connected to life. "A 

system and laws of costs and duties that are not familiar with 

relationships of a new kind. New competitions sacrifice many of the 

features it enjoys. Does not make fun of others and respects those who 

keep silent at certain times does not get angry in front of the interest of 

the group does not take more than his share. 

 In many cases, children's tolerance is based on family education and 

religious and moral values in respect of respect and respect for the law 

and democratic systems that will succeed if the person continues to 

instill a spirit of tolerance within the family. 

 المقدمة
التسفففففامح ففففففي لغفففففة العفففففرب: مفففففن  ان تعريفففففف التسفففففامح مفففففن الناحيفففففة المغويفففففة، حيفففففث

لجفففففففود. سفففففففمح بفففففففو يسفففففففمح بفففففففالفتح فييفففففففا سفففففففماحا وسفففففففماحة: أي جفففففففاد السفففففففماح والسفففففففماحة ا
وسففففففمح لففففففو أي أعطففففففاه. والمسففففففامحة والمسففففففاىمة وتسففففففامحوا تسففففففاىموا. واإلسففففففماح لغففففففة فففففففي 
السففففففماح يقففففففال سففففففمح أسففففففمح إذا جففففففاد وأعطففففففى عففففففن كففففففرم وسففففففخاء  وقيففففففل إنمففففففا يقففففففال فففففففي 

لتسفففففامح  السفففففخاء سفففففمح  وقفففففوليم  الحنيفيفففففة السفففففمحة  لفففففيس فييفففففا ضفففففيق وال شفففففدة. ويطمفففففق ا
   (1).ويراد بو أيضا معاني قريبة منو مثل: الرحمة، العفو، والمغفرة، والصمح، والصفح
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ىففففففو أن تتففففففرك لكففففففل إنسففففففان حريففففففة األول ىففففففذه المعففففففاني ويففففففراد بيففففففا التسففففففامح، وقففففففد 
  (7).التعبير عن آرائو وان كانت مضادة آلرائك

عفففففن  المفففففرء يخمفففففيتال ىفففففو ان  ثانيفففففا، وقريفففففب مفففففن ىفففففذا المعنفففففى ، ىفففففو أن التسفففففامح
معتقداتفففففو ، أو االمتنفففففاع عفففففن إظيارىفففففا ، أو الفففففدفاع عنيفففففا ، أو التعصفففففب ليفففففا ، بفففففل يجفففففب 

 (3).عميو االمتناع عن نشر آرائو بالقوة والقسر والقدح والخداع
والتسففففففففامح أن يحتففففففففرم المففففففففرء آراء غيففففففففره العتقففففففففاده أنيففففففففا محاولففففففففة  الثالففففففففث ىففففففففو ان

  (4).لمتعبير عن جانب من جوانب الحقيقة
حفففففدد الفالسففففففة وعممفففففاء الفففففنفس معفففففايير لتحقيفففففق روح التسفففففامح بفففففين االطفففففففال  وقفففففد

 نحددىا بما يأتي: 
.تنفففففففوير اآلبفففففففاء واالميفففففففات بمففففففففاىيم حديثفففففففة تفففففففتالءم وروح العصفففففففر ففففففففي معرففففففففة 1
 التسامح.
. اشففففففباع االطفففففففال بالحاجففففففات االساسففففففية لنتشففففففئتيم عمففففففى القناعففففففة النفسففففففية وعففففففدم 7

 تجاوزىم عمى حقوق اآلخرين.
شففففففاء المفففففففدارس النموذجيفففففففة التفففففففي تيفففففففتم بتربيففففففة االطففففففففال عمفففففففى فيفففففففم المعفففففففاني .ان3

 المتعددة لمتسامح في كافة مرافق المجتمع اي في البيت والشارع واماكن التنزه الخ.
.معالجفففففففة المشفففففففاكل والعقفففففففد النفسفففففففية مفففففففن خفففففففالل بفففففففث االطمئنفففففففان واالمفففففففان ففففففففي 4
 نفوسيم.

مفففففففل الميمفففففففة لتربيفففففففة االطففففففففال . كمفففففففا يعفففففففد العامفففففففل الجغراففففففففي والبيئفففففففي مفففففففن العوا5
 (1)عمى الحب والتسامح.

وىنالفففففففك مجموعفففففففة مفففففففن االرشفففففففادات التفففففففي يمفففففففن ان نحصفففففففل مفففففففن خالليفففففففا عمفففففففى 
 .نماذج مميزة من االطفال االسوياء والتي تحققت في دواخميم المقدرة عمى التسامح
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.قفففففراءة القصفففففص والروايفففففات لالطففففففال، وراء الفففففدمى واأللعفففففاب التفففففي تشفففففجع عمفففففى 1
البفففففففذل والتضفففففففحية، عوضفففففففًا عفففففففن األلعفففففففاب التفففففففي تشفففففففجع عمفففففففى الفففففففبغض والقتفففففففل العطفففففففاء و 

  والتحطيم وعدم احترام اآلخر،
. ان يكففففففففون ألب أو االم او المعمففففففففم عمففففففففى وضففففففففوح فففففففففي حففففففففديثيم مففففففففع االطفففففففففال 7

عفففففن التسفففففامح ففففففي فيفففففم اآلخفففففرين بفففففروح انسفففففانية مطمقفففففة عفففففدم النظفففففر بعنصفففففرية او طائفيفففففة 
ت تسفففففيء إلفففففى الطفففففرف اآلخفففففر، أنبيفففففو إلفففففى تصفففففرفاتو او مذىبيفففففة  ، وعنفففففدما يعمفففففق تعميقفففففا

 المرفوضة بوضوح.
.:الرغبفففففففة  الجفففففففادة والفعميفففففففة بفففففففإن يكفففففففون ابنفففففففي متسفففففففامحًا، لفففففففذلك أبفففففففدأ بنفسفففففففي، 3

ألننفففي عمففففى ثقفففة  تامففففة بفففأن الطفففففل الفففذي نشففففأ بفففين أىففففل متسفففامحين، فإنففففو سفففوف يطبففففق مففففا 
 يتعممو من خالل المراقبة لألىل.

اىد العنفففففففف سفففففففواء ففففففففي الواقفففففففع أو األخبفففففففار أو .. عفففففففدم تعفففففففريض األطففففففففال لمشففففففف4
األفففففففالم وىففففففذا يجعميففففففم يتسففففففمون بالقسففففففوة بعففففففض الشففففففيء فففففففي شخصففففففيتيم، ىنففففففا يففففففأتي دور 
األسفففففففففرة وخاصفففففففففة األم إذ يجفففففففففب عمييفففففففففا أن تجعفففففففففل طفميفففففففففا مفففففففففدركًا جيفففففففففدًا لمفففففففففدى أىميفففففففففة 
الصفففففات القيمففففة مثففففل الطيبففففة ومراعففففاة شففففعور اآلخففففرين ، وأن تسففففاعد طفميففففا عمففففى التطففففوع 

األعمففففففال الخيريففففففة المتنوعففففففة وتشففففففجعو عمففففففى تمففففففك األمففففففور حتففففففى يشففففففعر بأنيففففففا جففففففزء فففففففي 
 طبيعي من حياتو.

.ىنفففففففاك مكانفففففففان ميمفففففففان ففففففففي الحيفففففففاة ىمفففففففا المفففففففذان يعممفففففففان الطففففففففل قفففففففيم الحيفففففففاة 5
الميمفففففففة وىفففففففذان المكانفففففففان ىمفففففففا البيفففففففت والمدرسفففففففة ، فتعمفففففففيم الطففففففففل التسفففففففامح يتطمفففففففب ان 
ينشفففففيء ففففففي بيئفففففة عائميفففففة يتمتفففففع فييفففففا افرادىفففففا بيفففففذا الخمفففففق ويكفففففون اسفففففموب حياتيمفففففا حتفففففى 

دور المدرسففففففة لتأصففففففيل وتثبيففففففت ىففففففذا  يتعممففففففو بالتقميففففففد ولففففففيس باالجبففففففار وبعففففففد ذلففففففك يففففففاتي
الخمففففق وغيرىففففا مففففن االخففففالق الحميففففدة وتطويرىففففا فففففي بيئففففة اكبففففر مففففن المنففففزل وبيئففففة متنوعففففة 

 (1).وفييا تحدي اكثر الختبار ىذه االخالق والتعامل معو
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واليمكن ان يغفل تراثنا االسالمي الحنيف ان يتحمى اإلنسان المسمم بالقيم األخالقية      
التسامح والتآخي والمساواة بين أفراد المجتمع وطبقاتو، لكون الدين اإلسالمي ىو ومن أىميا 

الدين الذي ينبع من ثقافية شمولية عالمية ىي ثقافة الوحي اإلليي فال غرو ان تتصف تمك 
الثقافة بأنيا ثقافة كونية التي حثت عمى التعارف والتوحد والتعايش بين الشعوب ، وتدعم 

اإلنسان ، وحقوق األقميات، وكميا تقع تحت إلنسانية ، والعدالة وحقوق  ا والكرامة الحرية
منظومة قيم التسامح مما يمّكن من بناء مجتمع متسامح مع نفسو، وقد نصت آيات قرآنية 

  كثيرة عمى التسامح والتآخي والمساواة بين الناس.
شففففففعوبا قففففففال تعففففففالى ) يففففففا أييففففففا النففففففاس إنففففففا خمقنففففففاكم مففففففن ذكففففففر وأنثففففففى وجعمنففففففاكم 

الحجففففففرات(، وقففففففال تعففففففالى) ولقففففففد كّرمنففففففا  13)وقبائففففففل لتعففففففارفوا إن أكففففففرمكم عنففففففد ا  اتقففففففاكم(
بنففففي آدم وحممنففففاىم فففففي البففففّر والبحففففر ورزقنففففاىم مففففن الطيبففففات وفضففففمناىم عمففففى كثيففففر مّمففففن 

اإلسففففففراء( وقففففففال تعففففففالى ) ال ينففففففاىكم ا  عففففففن الففففففذين لففففففم يقففففففاتموكم فففففففي  7خمقنففففففا تفضففففففيال()
كم مفففففن ديفففففاركم أن تّبفففففروىم وتقسفففففطوا إلفففففييم إن ا  يحفففففب المقسفففففطين( الفففففدين ، ولفففففم يخرجفففففو 

الممتحنفففففففففة(، وقفففففففففال  تعفففففففففالى ) أدعو إلفففففففففى سفففففففففبيل ربفففففففففك بالحكمفففففففففة والموعظفففففففففة الحسفففففففففنة  8)
النحفففففل( ، وقفففففال تعفففففالى  ) فبمفففففا رحمفففففة مفففففن ا  لن فففففت  175وجفففففادليم بفففففالتي ىفففففي أحسفففففن ()

فففوا مففففن حولفففك ففففاعفو عفففنيم واسفففتغفر ليفففم وشفففاورىم فففففي  ليفففم ولفففو كنفففت غمفففيظ القمفففب ال نفضف
 آل عمران( 159األمر( )

وقففففففد وضففففففح ا  فففففففي كتابففففففو الكففففففريم القففففففيم األخالقيففففففة التففففففي يجففففففب ان يتحمففففففى بيففففففا 
المسففففففمم المففففففؤمن ، وعمففففففى ىففففففذه األسففففففس حففففففث ا  تعففففففالى عمففففففى تربيففففففة اإلنسففففففان عمففففففى روح 
أو التسفففففامح والمسفففففاواة وعفففففدم التجفففففاوز عمفففففى حقفففففوق اآلخفففففرين او التعفففففدي عمفففففى ممتمكفففففاتيم 

 ارضيم او عرضيم.
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ولد وتطور بحدود القرن السادس عشر إبان الحروب  فقد "أما مفيوم التسامح في أوروبا  
والصراعات الدينية التي قامت بين الكاثوليك والبروتستانت، وقد أسفرت عن قيام تسامح 

اه جميع متبادل بين الطرفين، ثم اخذ المدلول بالتوسع واكتسب أبعادا اشمل في الممارسة تج
المعتقدات والديانات، ومع نياية القرن التاسع عشر تحول إلى منيج فمسفي طال مجاالت 

 الفكر وحرية التعبير.
ولم يكن تحول وتطور مفيوم التسامح ممكنًا إال بعد قيام سمسمة طويمة من الحروب      

          واسبانيا  والصراعات الدينية داخل الكيان األوروبي بين ألمانيا وىولندا وبريطانيا
وفرنسا، وخالل ىذه الحقبة المظممة والموحشة كان الكاثوليك يرفقون التسامح مع  

االجتيادات الدينية عمى أساس اعتبارىا بدعة محدثة، وسمًا نشره في العقول جممة من 
"رسالة في التسامح"  1689المفكرين الممحدين. في ىذه الظروف كتب جون لوك سنة 

وطأة الصراعات والحروب الدينية وكان احد اكبر ىموم فالسفة مفكري  لمتخفيف من
اإلصالح الديني إشاعة مفيوم التسامح في إطار تبادلي ينعم فيو االعتراف باألمر وتثبيت 

 (1)الحق في االختالف في المعتقد والفكر.

عن العنف ولبساطة البحث المقدم فإننا نجمل عممية خمق التسامح بين االطفال واإلبتعاد 
 الطفولي من خالل طريقين

األول: طريق األسرة ودورىا في تفعيل وتركيز قيم التسامح والقيم األخالقية األخرى ، من 
خالل خمق جو أسري يبتعد عن استخدام العنف بين افراد األسرة ، وعدم اشراك األطفال 

دم بث الفرقة بين األخوة بمشاكل األسرة األساسية أي المشاكل التي تنشأ بين األب واألم ، وع
 أو خمق جو من التنافس بينيم بل توجيو األطفال الى تعاون في إنجاز أعماليم سويا.

مؤسسة اجتماعية  وىو الرحم الخارجي الثاني بعد رحم األسرة  وىو المدرسةالثاني طريق 
أىداف وأىم مؤسسة لتربية الطفل بعد األسرة. إذ أنيا تكمل دورىا بتعميم األطفال قيم و 

وعادات المجتمع محولة إياىم إلى كائنات قادرة عمى التفاعل والعيش مع أطفال آخرين. 
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وتقوم المدرسة بيذا الدور من خالل المناىج الدراسية وعممية التدريب عمى النظام واحترامو. 
واحترام الزمن واىميتو في حياتيم وتقوم بإزالة الطبقية وتداخميا واندماجيا وضمان تكافؤ 

 لفرص التعميمية. باعتبار التعميم حق لمجميع وحق من حقوق لطفل.ا
إن انتقال الطفل من األسرة إلى المدرسة يعني انتقالو من مجتمع صغير بسيط محدود إلى 
مجتمع أوسع اتصاال بالحياة "نظام وقوانين تكاليف وواجبات لم يألفيا من قبل عالقات من 

ر من الميزات التي كان ينعم بيا فمن كان مركز نوع جديدمنافسات جديدة التضحية بكثي
االىتمام أصبح يعامل سواسية مع غيره ال يسخر من غيره ويحترم من يحدثو يمتزم الصمت 

 .في أوقات معينة ال يغضب أمام مصمحة الجماعة ال يأخذ أكثر من نصيبو
، وبما أودعتو وفي أحيان كثيرة يعتمد التسامح النشئ في األطفال عمى التربية األسرية  

من قيم دينية واخالقية في احترام المقابل واحترام القانون واألنظمة الديمقراطية التي سيكتب 
 ليا النجاح ان استمر اإلنسان في بث روح التسامح داخل المجتمع األسري.
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