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المستخمص
واليمكن ان يغفل تراثنا االسالمي الحنيف ان يتحمى اإلنسان المسمم بالقيم األخالقية
ومن أىميا التسامح والتآخي والمساواة بين أفراد المجتمع وطبقاتو ،لكون الدين اإلسالمي ىو
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
الحرية والكرامة اإلنسانية  ،والعدالة وحقوق اإلنسان  ،وحقوق األقميات ،وكميا تقع تحت
منظومة قيم التسامح مما يم ّكن 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
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
بمشاكل األسرة األساسية أي المشاكل التي تنشأ بين األب واألم  ،وعدم بث الفرقة بين األخوة
أو خمق جو من التنافس بينيم بل توجيو األطفال الى تعاون في إنجاز أعماليم سويا.
الثاني طريق المدرسة وىو الرحم الخارجي الثاني بعد رحم األسرة وىو مؤسسة اجتماعية
وأىم مؤسسة لتربية الطفل بعد األسرة .إذ أنيا تكمل دورىا بتعميم األطفال قيم وأىداف
وعادات المجتمع محولة إياىم إلى كائنات قادرة عمى التفاعل والعيش مع أطفال آخرين.
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
. باعتبار التعميم حق لمجميع وحق من حقوق لطفل.الفرص التعميمية
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
االىتمام أصب ح 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
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
 م ف ففن: حي ف ففث ان التس ف ففامح ف ف ففي لغ ف ففة الع ف ففرب،تعري ف ففف التس ف ففامح م ف ففن الناحي ف ففة المغوي ف ففة
 أي ج ف ف ففاد: س ف ف ففمح ب ف ف ففو يس ف ف ففمح ب ف ف ففالفتح فيي ف ف ففا س ف ف ففماحا وس ف ف ففماحة.الس ف ف ففماح والس ف ف ففماحة الج ف ف ففود
 واإلسف ف ففماح لغف ف ففة فف ف ففي. والمسف ف ففامحة والمسف ف ففاىمة وتسف ف ففامحوا تسف ف ففاىموا.وسف ف ففمح لف ف ففو أي أعطف ف ففاه
الس ف ففماح يق ف ففال سفف ففمح أس ف ففمح إذا جفف ففاد وأعط ف ففى ع ف ففن ك ف ففرم وسف ف ففخاء وقي ف ففل إنمفف ففا يق ف ففال ففف ففي
 ويطم ف ففق التس ف ففامح.الس ف ففخاء س ف ففمح وق ف ففوليم الحنيفي ف ففة الس ف ففمحة ل ف ففيس فيي ف ففا ض ف ففيق وال ش ف ففدة
)1(

. والصفح، والصمح، والمغفرة، العفو، الرحمة:ويراد بو أيضا معاني قريبة منو مثل
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وق ف ففد ى ف ففذه المع ف ففاني ويف ف فراد بي ف ففا التس ف ففامح ،األول ى ف ففو أن تت ف ففرك لك ف ففل إنس ف ففان حري ف ففة
التعبير عن آرائو وان كانت مضادة آلرائك.

()7

وقريف ففب م ف ففن ى ف ففذا المعن ف ففى  ،ى ف ففو أن التسف ففامح ثاني ف ففا ،ى ف ففو ان ال يتخمف ف في الم ف ففرء ع ف ففن
معتقدات ف ففو  ،أو االمتن ف ففاع ع ف ففن إظيارى ف ففا  ،أو ال ف ففدفاع عني ف ففا  ،أو التعص ف ففب لي ف ففا  ،ب ف ففل يج ف ففب
عميو االمتناع عن نشر آرائو بالقوة والقسر والقدح والخداع.

()3

الثال ف ف ففث ى ف ف ففو ان والتس ف ف ففامح أن يحت ف ف ففرم الم ف ف ففرء آراء غيف ف ف فره العتق ف ف ففاده أني ف ف ففا محاول ف ف ففة
لمتعبير عن جانب من جوانب الحقيقة.

()4

وق ف ففد ح ف ففدد الفالس ف فففة وعمم ف ففاء ال ف ففنفس مع ف ففايير لتحقي ف ففق روح التس ف ففامح ب ف ففين االطف ف ففال
نحددىا بما يأتي:
.1تن ف ف ففوير اآلب ف ف ففاء واالمي ف ف ففات بمف ف ف ففاىيم حديث ف ف ففة ت ف ف ففتالءم وروح العص ف ف ففر ف ف ف ففي معرف ف ف ففة
التسامح.
 .7اش ف ففباع االطف ف ففال بالحاج ف ففات االساس ف ففية لنتش ف ففئتيم عم ف ففى القناع ف ففة النفس ف ففية وع ف ففدم
تجاوزىم عمى حقوق اآلخرين.
.3انشف ف ففاء المف ف ففدارس النموذجيف ف ففة التف ف ففي تيف ف ففتم بتربيف ف ففة االطفف ف ففال عمف ف ففى فيف ف ففم المعف ف ففاني
المتعددة لمتسامح في كافة مرافق المجتمع اي في البيت والشارع واماكن التنزه الخ.
.4معالجف ف ففة المشف ف ففاكل والعقف ف ففد النفسف ف ففية مف ف ففن خف ف ففالل بف ف ففث االطمئنف ف ففان واالمف ف ففان فف ف ففي
نفوسيم.
 .5كمف ف ففا يعف ف ففد العامف ف ففل الجغ ارفف ف ففي والبيئف ف ففي مف ف ففن العوامف ف ففل الميمف ف ففة لتربيف ف ففة االطفف ف ففال
عمى الحب والتسامح)1(.
وىنال ف ف ففك مجموع ف ف ففة م ف ف ففن االرش ف ف ففادات الت ف ف ففي يم ف ف ففن ان نحص ف ف ففل م ف ف ففن خاللي ف ف ففا عم ف ف ففى
نماذج مميزة من االطفال االسوياء والتي تحققت في دواخميم المقدرة عمى التسامح.
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.1قف ف فراءة القص ف ففص والرواي ف ففات لالطف ف ففال ،وراء ال ف ففدمى واأللع ف ففاب الت ف ففي تش ف ففجع عم ف ففى
العطف ف ففاء والبف ف ففذل والتضف ف ففحية ،عوض ف ف فاً عف ف ففن األلعف ف ففاب التف ف ففي تشف ف ففجع عمف ف ففى الف ف ففبغض والقتف ف ففل
والتحطيم وعدم احترام اآلخر،
 .7ان يك ف ف ففون ألب أو االم او المعم ف ف ففم عم ف ف ففى وض ف ف ففوح ف ف ف ففي ح ف ف ففديثيم م ف ف ففع االطف ف ف ففال
عف ففن التسف ففامح فف ففي فيف ففم اآلخ ف فرين بف ففروح انسف ففانية مطمقف ففة عف ففدم النظف ففر بعنص ف فرية او طائفيف ففة
او مذىبي ف ففة  ،وعن ف ففدما يعم ف ففق تعميق ف ففات تس ف ففيء إل ف ففى الط ف ففرف اآلخ ف ففر ،أنبي ف ففو إل ف ففى تصف ف فرفاتو
المرفوضة بوضوح.
:.3الرغب ف ف ففة الج ف ف ففادة والفعمي ف ف ففة ب ف ف ففإن يك ف ف ففون ابن ف ف ففي متس ف ف ففامحاً ،ل ف ف ففذلك أب ف ف ففدأ بنفس ف ف ففي،
ألنن ففي عم ففى ثق ففة تام ففة ب ففأن الطف ففل ال ففذي نش ففأ ب ففين أى ففل متس ففامحين ،فإن ففو س ففوف يطب ففق م ففا
يتعممو من خالل المراقبة لألىل.
 ..4ع ف ف ففدم تعف ف ف فريض األطف ف ف ففال لمشف ف ف فاىد العن ف ف ففف سف ف ف فواء ف ف ف ففي الواق ف ف ففع أو األخب ف ف ففار أو
األف ف ففالم وى ف ففذا يجعمي ف ففم يتس ف ففمون بالقس ف ففوة بع ف ففض الش ف ففيء ف ف ففي شخص ف ففيتيم ،ىن ف ففا ي ف ففأتي دور
األس ف ف ف فرة وخاصف ف ف ففة األم إذ يجف ف ف ففب عمييف ف ف ففا أن تجعف ف ف ففل طفميف ف ف ففا مف ف ف ففدركاً جيف ف ف ففداً لمف ف ف ففدى أىميف ف ف ففة
الصف فففات القيمف ففة مثف ففل الطيبف ففة وم ارعف ففاة شف ففعور اآلخ ف فرين  ،وأن تسف ففاعد طفميف ففا عمف ففى التطف ففوع
فف ف ففي األعمف ف ففال الخيريف ف ففة المتنوعف ف ففة وتشف ف ففجعو عمف ف ففى تمف ف ففك األمف ف ففور حتف ف ففى يشف ف ففعر بأنيف ف ففا جف ف ففزء
طبيعي من حياتو.
.5ىنف ف ففاك مكانف ف ففان ميمف ف ففان ف ف ف ففي الحيف ف ففاة ىمف ف ففا المف ف ففذان يعمم ف ف ففان الطفف ف ففل قف ف ففيم الحي ف ف ففاة
الميم ف ف ففة وى ف ف ففذان المكان ف ف ففان ىم ف ف ففا البي ف ف ففت والمدرس ف ف ففة  ،فتعم ف ف ففيم الطف ف ف ففل التس ف ف ففامح يتطم ف ف ففب ان
ينشف ففيء فف ففي بيئف ففة عائميف ففة يتمتف ففع فييف ففا افرادىف ففا بيف ففذا الخمف ففق ويكف ففون اسف ففموب حياتيمف ففا حتف ففى
يتعممف ف ففو بالتقميف ف ففد ولف ف ففيس باالجبف ف ففار وبعف ف ففد ذلف ف ففك يف ف ففاتي دور المدرسف ف ففة لتأصف ف ففيل وتثبيف ف ففت ىف ف ففذا
الخم ففق وغيرى ففا م ففن االخ ففالق الحمي ففدة وتطويرى ففا ففففي بيئ ففة اكب ففر م ففن المن ففزل وبيئ ففة متنوع ففة
وفييا تحدي اكثر الختبار ىذه االخالق والتعامل معو.
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واليمكن ان يغفل تراثنا االسالمي الحنيف ان يتحمى اإلنسان المسمم بالقيم األخالقية
ومن أىميا التسامح والتآخي والمساواة بين أفراد المجتمع وطبقاتو ،لكون الدين اإلسالمي ىو
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
الحرية والكرامة اإلنسانية  ،والعدالة وحقوق اإلنسان  ،وحقوق األقميات ،وكميا تقع تحت
منظومة قيم التسامح مما يم ّكن من بناء مجتمع متسامح مع نفسو ،وقد نصت آيات قرآنية
كثيرة عمى التسامح والتآخي والمساواة بين الناس.
قف ف ففال تعف ف ففالى ( يف ف ففا أييف ف ففا النف ف ففاس إنف ف ففا خمقنف ف ففاكم مف ف ففن ذكف ف ففر وأنثف ف ففى وجعمنف ف ففاكم شف ف ففعوبا
كرمن ف ففا
وقبائ ف ففل لتع ف ففارفوا إن أك ف ففرمكم عن ف ففد ا اتق ف ففاكم)( 13الحجف ف فرات) ،وق ف ففال تع ف ففالى( ولق ف ففد ّ
ممف ففن
بنف ففي آدم وحممنف ففاىم فف ففي البف ف ّفر والبحف ففر ورزقنف ففاىم مف ففن الطيبف ففات وفضف ففمناىم عمف ففى كثيف ففر ّ

خمقنفف ففا تفضف ف ففيال)( 7اإلس ف ف فراء) وقف ف ففال تعف ف ففالى ( ال ين ف ففاىكم ا عف ف ففن الف ف ففذين لفف ففم يقف ف ففاتموكم فف ف ففي

ال ف ففدين  ،ول ف ففم يخرج ف ففوكم م ف ففن دي ف ففاركم أن ّتب ف ففروىم وتقس ف ففطوا إل ف ففييم إن ا يح ف ففب المقس ف ففطين)

( 8الممتحنف ف ف ففة) ،وقف ف ف ففال تع ف ف ف ففالى ( أدعو إلف ف ف ففى سف ف ف ففبيل رب ف ف ف ففك بالحكمف ف ف ففة والموعظف ف ف ففة الحس ف ف ف ففنة
وج ف ففادليم ب ف ففالتي ى ف ففي أحس ف ففن )( 175النح ف ففل)  ،وق ف ففال تع ف ففالى ( فبم ف ففا رحم ف ففة م ف ففن ا لن ف ففت
لي ففم ول ففو كن ففت غم ففيظ القم ففب النف ف
فاعف ع ففنيم واس ففتغفر لي ففم وش ففاورىم ف ففي
ضف فوا م ففن حول ففك ف ف و
األمر) ( 159آل عمران)
وقف ف ففد وضف ف ففح ا فف ف ففي كتابف ف ففو الك ف ف فريم القف ف ففيم األخالقيف ف ففة التف ف ففي يجف ف ففب ان يتحمف ف ففى بيف ف ففا
المس ف ففمم الم ف ففؤمن  ،وعم ف ففى ى ف ففذه األس ف ففس ح ف ففث ا تع ف ففالى عم ف ففى تربي ف ففة اإلنس ف ففان عمف ف ففى روح
التس ف ففامح والمس ف ففاواة وع ف ففدم التج ف ففاوز عم ف ففى حق ف ففوق اآلخف ف فرين او التع ف ففدي عم ف ففى ممتمك ف ففاتيم أو
ارضيم او عرضيم.
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أما مفيوم التسامح في أوروبا" فقد ولد وتطور بحدود القرن السادس عشر إبان الحروب
والصراعات الدينية التي قامت بين الكاثوليك والبروتستانت ،وقد أسفرت عن قيام تسامح
متبادل بين الطرفين ،ثم اخذ المدلول بالتوسع واكتسب أبعادا اشمل في الممارسة تجاه جميع
المعتقدات والديانات ،ومع نياية القرن التاسع عشر تحول إلى منيج فمسفي طال مجاالت
الفكر وحرية التعبير.
ولم يكن تحول وتطور مفيوم التسامح ممكناً إال بعد قيام سمسمة طويمة من الحروب
والصراعات الدينية داخل الكيان األوروبي بين ألمانيا وىولندا وبريطانيا واسبانيا
وفرنسا ،وخالل ىذه الحقبة المظممة والموحشة كان الكاثوليك يرفقون التسامح مع
االجتيادات الدينية عمى أساس اعتبارىا بدعة محدثة ،وسماً نشره في العقول جممة من
المفكرين الممحدين .في ىذه الظروف كتب جون لوك سنة " 1689رسالة في التسامح"
لمتخفيف من وطأة الصراعات والحروب الدينية وكان احد اكبر ىموم فالسفة مفكري
اإلصالح الديني إشاعة مفيوم التسامح في إطار تبادلي ينعم فيو االعتراف باألمر وتثبيت
الحق في االختالف في المعتقد والفكر.

()1

ولبساطة البحث المقدم فإننا نجمل عممية خمق التسامح بين االطفال واإلبتعاد عن العنف
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
بمشاكل األسرة األساسية أي المشاكل التي تنشأ بين األب واألم  ،وعدم بث الفرقة بين األخوة
أو خمق جو من التنافس بينيم بل توجيو األطفال الى تعاون في إنجاز أعماليم سويا.
الثاني طريق المدرسة وىو الرحم الخارجي الثاني بعد رحم األسرة وىو مؤسسة اجتماعية
وأىم مؤسسة لتربية الطفل بعد األسرة .إذ أنيا تكمل دورىا بتعميم األطفال قيم وأىداف
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
الفرص التعميمية .باعتبار التعميم حق لمجميع وحق من حقوق لطفل.
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
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.
وفي أحيان كثيرة يعتمد التسامح النشئ في األطفال عمى التربية األسرية  ،وبما أودعتو
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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