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تأصيل قيم التسامح في العملية التربوية
قي�س اجله�ضمي

ينطلق الكاتب علي �أ�سعد وطفة يف مقالته مبجلة الت�سامح «الرتبية على قيم الت�سامح» من � ّأن العنف على تعدد م�شاربه و�سلوكيات �أ�صحابه كان
الوجه امل�ضاد لتطور احل�ضارة الإن�سان ّية ،و� ّأن مواجهة العنف هو املنطلق اال�سرتاتيجي يف اجتاه بناء ال�سالم والأمن واحلرية وتلك هي ال�شروط
الأ�سا�سية لبناء احل�ضارة ،لكن العنف ال يواجه بالعنف ،و� ّإنا رف�ضه كما يرى كارل بوبر يجب �أن ينبع من الأفراد �أنف�سهم قبل كل �شيء ،ويعول
على احلكومات والدول يف �إدراك هذه احلقيقة ثم ت�أ�صيل قيم ثقافة الت�سامح يف نفو�س ال�صغار وقلوبهم ونبذ العنف ،و�أن ت�صبح هذه الرتبية
ك�أولوية �إن�سانية واجتماعية ،و�ستوفر عليها الكثري من تكاليف مواجهة العنف ب�أ�ساليب العنف.
فـي مفهوم الت�سامح:
يعلن كثري من املفكرين عن وجود �صعوبة كبرية يف حتديد مفهوم
الت�سامح ،لأن مفهوم الت�سامح ميثل ج��وه��ر الإن���س��ان ومنطلقه،
وتتجلى هذه ال�صعوبة يف قول ريت�شارد مكيون�« :إذا مل ت�س�ألني عن
ماهية الت�سامح ف�أنا �أعرف هذه املاهية و�إذا �س�ألتني ف�أنا ال �أعرف»..
فالقوامي�س العربية ال حتيل �إىل املعاين احلديثة للت�سامح �إذ تعني
اجلود والكرم كما هو يف ل�سان العرب وخمتار ال�صحاح وغريها ،ويف
قامو�س ال�لارو���س الفرن�سي :الت�سامح « »toleranceاح�ترام
حرية الآخر وطرق تفكريه و�سلوكه و�آرائه ال�سيا�سية والدينية� ،أما
يف قامو�س «ان�سيكلوبيديا بريتانيكا» :هو «ال�سماح بحرية العقل �أو
احلكم على الآخرين».
�أمّا من الناحية التاريخية فيعتقد الفال�سفة واملفكرون الغربيون
� ّأن فكرة الت�سامح م�صدرها الربو�ستانتية ويعود �أ�صلها �إىل جون
ل ��وك (1702-1632م) يف ك�ت��اب��ه «ر� �س��ال��ة يف ال �ت �� �س��ام��ح» ،فمفهوم
الت�سامح هو وليد حركة الإ�صالح الديني بني القوى املت�صارعه يف
القرن ال�ساد�س ع�شر و ّ
مت جتاوزه عن طريق االعرتاف باالختالف
يف املعتقد ث ّم الفكر بوجه عام ،كما يعد الفيل�سوف الفرن�سي فوليرت
(1694-1779م) فيل�سوف الت�سامح لأ ّنه ارتفع باملفهوم �إىل املفهوم
املعا�صر �إذ يقول( :كلنا �ضعفاء وم ّيالون لقانون الطبيعة واملبد�أ
الأول للطبيعة هو التنوع ،وهذا ي�ؤ�س�س للتنوع يف احلياة الإن�سانية،
وقبول هذا التنوع حق �أ�سا�سي للوجود) ،ففي ع�صر التنوير ت�أ�س�ست
فكرة الت�سامح على مبد�أ �إن�ساين هو �أال وجود حلقيقة مطلقة مما
�أدى �إىل االميان باحلرية ومبد�أ االختالف.
فالإن�سان لي�س �شري ًرا بطبعه � ّإن��ا ه��و �شرير عندما تقت�ضي
احلاجة لذلك ،وقد ب ّينت التجربة �أنّ التع�صب يوجد عند الفئات
االجتماعية املقهورة ،و�أنّ و�سائل االت�صال والإعالم والأدب ال�سائد
م�ث��ل الق�صة وامل���س��رح�ي��ات وال�ك�ت��ب ال��دي�ن�ي��ة ��س��اع��دت ع�ل��ى تنامي
التع�صب والعنف ،يقول حممد �أركون�« :إنّ الت�سامح لي�س ف�ضيلة
�أ��س��ا��س�ي��ة متليها ال�ت�ع��ال�ي��م ال��دي�ن�ي��ة والفل�سف ّية العظيمة ولكنه
ب��الأح��رى ميثل ا�ستجابة للمتطلبات االجتماع ّية وال�سيا�سية يف
�أوق��ات اال�ضطرابات االيديولوجية الكبرية» ،فمهمة الت�سامح -
كما يرى وطفة -هي ت�أمني التعاي�ش امل�شرتك يف ن�سق التباين ومن
ث� ّم احل�ف��اظ عليهما وحماية م��ا تنطويان عليه م��ن قيم �أ�سا�سية
للوجود الإن�ساين.

فـي مفهوم العنف:
يف البحث عن مفهوم العنف كتب هاكري�« :إنّ العنف اخلام هو
ال�شكل املرئي واحلر للعدوان وال ي�أخذ كل عدوان �صورة للعنف»،
مبعنى �أنّ العدوان دائ ًما ما ي�أخذ �شكل العنف لكن العنف ال ي�أخذ
بال�ضرورة �إرادة العدوان ،فمثال املربي حني يفر�ض على الطفل
بع�ض القواعد وااللتزامات ب�صورة عنيفة لي�س بال�ضرورة �أن
يكون عدوان ًيا �إال �إذا ات�ضح �أ ّن��ه �أراد إ�ي��ذاء الطفل فهنا العنف
يكون عدوان ًيا ،لذا كتب فرويد يف ر�سالته �إىل با�ستور في�سرت:
«فنحن ال ن�ستطيع �أن ن��ؤدي �شيئا يف واقع الأم��ر دون قليل من
ريا من الن�شاطات الإن�سانية ال تتحقق �إال
الإجرام» ،معلال �أنّ كث ً
بوجود العنف ولو بالقليل.
بني الأنا والآخر:
ي�ت�ح��دد وج ��ود الإن �� �س��ان يف ال�ل�ح�ظ��ة ال�ت��ي ي�ت�ع��ام��ل فيها مع
الآخ � ��ر ،والآخ� � ��ر -ك �م��ا ي �ع�بر ع �ن��ه ال �ك��ات��ب -يف �أك �ث�ر جت�ل�ي��ات��ه
النف�سية ح�ضورا ي��أخ��ذ ��ص��ورة كينونة �إن�سانية جامعة ملعاين
اخل��وف والتحدي واخلطر ،ووج��ود املختلف ي�شكل خطرا على
الأن ��ا م��ع �أن ��ه ق��د ال ي�شكل �أي خطر يف احلقيقة ،فكلما زادت
رقعة االختالف بني الأنا والآخر زادت م�ساحة اخلوف والقلق،
بجانب هذا دائما ما ي�سعى الإن�سان �إىل �إ�شباع �إح�سا�س التملك
وال�سيطرة عن طريق �سلب ملكية الآخر ،ولإيجاد احللول لهذا
ال�صراع بني الأن��ا والآخ��ر هو �إ�شباع رغبات التملك وال�سيطرة
لدى الطرفني �سلميا �أو جعلهما يتنازالن عن بع�ض رغباتهم
ع��ن ق�ن��اع��ة ت��ام��ة ،ف�ي�ك��ون ق ��وام احل �ي��اة ب�ي�ن�ه�م��ا م �ب��د�أ العي�ش
امل�شرتك القائم على الت�سامح.
الرتبية على الت�سامح:
�أثبتت الرتبية �أنّها �أداة فاعلة ملواجهة الت�سلط والعنف ،يقول
جونز كوزكزاك« :و�أدركنا �أن ال�سيطرة على عقول الأطفال مل
تكن الطريقة املثلى للرتبية على احلرية ،فللطفل  -وباعتباره
�إن�سانا -احلق يف احرتامه واحرتام عامله وتفكريه» ،وقد جاء يف
البند  29من الإعالن العاملي حلقوق الطفل الذي �أقره جمل�س
الأمم املتحدة 1989-11-20م �أن تربية الطفل يجب �أن تركز
اهتمامها على الآت��ي :تر�سيخ اح�ترام احلريات واح�ترام حقوق
الإن���س��ان يف ذه��ن الطفل� ،إع ��داد الطفل �إع ��دادا ي�ؤهله لتحمل
م�س�ؤوليات احلياة يف جمتمع حر.

�إن ال�ط��ري�ق��ة الأف���ض��ل لإع ��داد الأط �ف��ال لي�صبحوا مواطنني
م���س��ؤول�ين ع��ن امل�ج�ت�م��ع ه��ي تنظيم امل ��دار� ��س و�إع � ��داد مناهجها
م�ستقاة من قيم الدميقراطية كتعليمهم احرتام حقوق الإن�سان يف
الو�سط املدر�سي ،وقد �أكد غاندي على �أن الأطفال لن ي�ستطيعوا
�إدارة مدار�سهم ما مل ي�ستطيع الكبار �إدارة حكوماتهم� ،إحياء لقيم
الدميقراطية يف كل �شرائح املجتمع.
وعلى املدر�سة تطهري نف�سها من جميع الأف�ك��ار املناوئة لقيم
الت�سامح وال�ت��ي ت�ه��دد ال�ن�ظ��ام ال��دمي�ق��راط��ي يف احل�ي��اة ،ويتجلى
هذا التطهري يف حترير الأطفال من النظرة الدونية �إىل الآخر
وق �ب��ول الآخ ��ر مهما ي�ك��ن ع�ل��ى م �ب��د�أ االخ �ت�ل�اف ،وي ��رى العديد
من الكتاب �أن القليل من العنف ال ي�ضر �أب��دا بل �ضروري ومهم
وم��ن امل�ستحيل �إل�غ��اء العنف نهائيا م��ن حياتنا ،فالعنف ميتزج
بني نوعني وكثري ما يحدث اخللط بينهما ،العدوانية وهي قوة
احلياة ،والإيذاء الذي يعرب عن قوة املوت ،وعندما ت�ساءل فيليب
مرييو عن غاية املدر�سة خرج بالنتيجة التالية�« :إن غاية املدر�سة
هي بناء الإن�سانية يف الإن�سان»� ،أي �أنها هي من تتحمل م�س�ؤولية
حتقيق التوا�صل بني النا�س.
دور امل�ؤ�س�سة املدر�سية يف ت�أ�صيل قيم الت�سامح:
�إن ع�ل��ى امل��ؤ��س���س��ة ال�ترب��وي��ة ن�ب��ذ ك��ل امل�ف��اه�ي��م وال�ق�ي��م العرقية
والتع�صبية التي ت�سود يف الذهنية العربية ،و�أن مت�ضي يف حترير
مناهجها وممار�ساتها من خمتلف �أ�شكال التع�صب الذي تعانيه ،ثم
تبني مناهج تربوية جديدة قادرة على تعزيز قيم الت�سامح واحلب
وحقوق الإن�سان بني الأجيال و�أفراد املجتمع ب�صورة عامة ،لذا من
الأه��داف التي يرى الكاتب على املدر�سة حتقيقها يف جمال حقوق
الإن�سان :ت�صفية كل �أ�شكال التفرقة والتميز القائمة على �أ�سا�س
اجلن�س �أو الأ�صل االجتماعي ،وت�أ�صيل قيم الت�سامح وال�سالم يف
البنية الذاتية للإن�سان العربي ،وتعزيز وعي الفرد بحقوق الإن�سان
وواجباته ،هكذا ويجب �أن ت�شمل الرتبية على حقوق الإن�سان يف
املجاالت املعرفية وال�سلوكية :فاملعرفية ت�ساعد املتعلم على �إدراك
املفاهيم الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ومبادئ الت�سامح ،وال�سلوكي هو
�إح��داث حت��ول يف املواقف الأول�ي��ة وال�سلوكيات العفوية ،كما يجب
عليها رف�ض �سيادة بع�ض النماذج الرتبوية التي تتعار�ض مع روح
الرتبية مثل ال�ن�م��وذج القائم على نقل امل�ع��ارف �أو التلقني ال��ذي
يكون فيه املعلم هو املحور يف العملية التعليمية.
qabuazan@gmail.com

