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 الملّخص: 

إ�� الّراهنــة  الّدراســة  سامح لدى طـالب جامعة ب�ي سو�ف، والّتعّرف ع��   ��دف 
ّ
الت صوره  رصــد ثقافة 

قافّية لهذه العملّية.  ا�ختلفة
ّ
 ال�ي يتبنو��ا، والكشف عن ا�حّددات االجتماعّية والث

هابرماس)   (يورجن  رؤ�ة  إ��  البحث  هذا   �� استندنا  من    Habermasوقد  انبثقت  ال�ي  سامح 
ّ
الت حول 

االجتما��، امل�ح  من�ج  مطّوع�ن  الّتواص��.  الفعل  بنظرّ�ة  املوسوم  الكب��  الفكرّي    قمنا ا  لذ  مشروعھ 

خالل الفصل   طالبا وطالبة من مختلف �ليات جامعة ب�ي سو�ف،  300باختيار عينة طبقية بلغ حجمها  

 .  2021/  2020الدرا��ي الثا�ي من العام ا�جام�� 

سامح، موزعة ع�� ثالثة أ�عاد:    35صياغة مقياس ت�ّون من    وحاولنا �� مرحلة أخرى 
ّ
بندا لقياس درجة الت

سامح 
ّ
سامح الدي�ي، الت

ّ
سامح الفكري. االجتما��.الت

ّ
   الت

وقد أف��ى بنا البحث إ�� اإلقرار با�حضـور القوي والوا�ح لثقافة التسـامح ب�ن أفراد العينة، و�وجود  

أش�ال عّدة للتسامح يؤمن ��ا الشباب ا�جام�� �� مجتمع البحث و�� التسامح الدي�ي، والتسامح الفكري،  

 والتسامح االجتما��،  

�ح لنا �� هذ
ّ
ه الّدراسة أيضا أن هناك عالقة ب�ن متغ�� النوع ودرجة التسامح، حيث تبّ�ن أّن اإلناث  وات

أك�� �سامحا من الذ�ور، كما تبّ�ن أّن هناك عالقة أيضا ب�ن نمط التعليم والتسامح، فالدارسون للعلوم  

 االجتماعية أك�� �سامحا من الدارس�ن للعلوم الطبيعية.

املفاتيح  االجتما��    –الدي�ي    التسامح  –التسامح   :ال�لمات  التواص��    -التسامح  يورج�ن   -الفعل 

 . هابرماس
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Abstract : 

 The present study aims at monitoring the culture of tolerance among students at Beni Suef 

University, identifying the different forms of tolerance that they adopt. The study also aims at 

revealing the social and cultural determinants of this process . 

 The study is based on Jürgen Habermas' vision about tolerance, which emerged from his 

great intellectual project called The Theory of Communicative Action . 

 The study relies on the Social Survey method, using the Sample method, where a stratified 

sample of 300 students was selected from the various colleges of Beni Suef University, during 

the second term of the academic year2020/2021 . 

 The researcher has formulated a scale of tolerance, consisting of 35 items to measure the 

degree of tolerance, distributed over three dimensions: Religious tolerance, social tolerance, 

and Intellectual tolerance . 

 The study revealed a strong and clear presence of a culture of tolerance among the sample 

members, and the study showed that there are several forms of tolerance, namely religious 

tolerance, intellectual tolerance, and social tolerance , 

The study showed that there is a relationship between the gender variable and the degree 

of tolerance, as it was found that females are more tolerant than males, and there is also a 

relationship between education and tolerance, as students of social sciences are more tolerant 

than students of physical sciences . 

Key Words: Tolerance – Religious Tolerance – Social Tolerance - The Theory of 

Communicative Action - Jürgen Habermas. 
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 مقدمة:  -1

تقراره و�سهم �� ـيرتكز ا�جتمع اإل�سا�ّي ع�� دعائم اجتماعّية وثقافّية وأخالقّية، �عمل ع�� بقائھ واس

ل القيم االجتماعّية والثقافية واحـدة من
ّ
أهـم تلك الركـائز، حيث تمثل امل��ل الذي �ستمد منھ    تطـّوره، وتمث

و  االجتماعّية،  تفاعال��م  وجودهم ومعاي��  شروط  ا�جتمع  سامح  يعد  أفراد 
ّ
أهّم  Toleranceالت واحدا من 

 القيم اإل�سانّية ال�ي �سهم بإيجابية �� بقاء ا�جتمع وتطوره. 

ال�ي تتسم  عات�جتما �� خاصة واجتماعية، أخالقية وضرورة مدنية �عد فضيلة والواقع أّن التسامح

والطائفي السيا��ي، بالّتنوع فإّن  والّدي�ي،  ولذلك  ضرورة   التسامح وجود.  �عد   ال�ي للمجتمعات الزمةال 

 السلم أوقات �� ل�ّل ا�جتمعات ح�ى الزمة �عد ضرورة إّن وجوده بل فحسب، صراعات أو نزاعات من �عا�ي

 ) 1:2012اجتماعية متباينة. (ع�� مراد وفاتن رزاق  م�ونات ذاا�جتمع  ي�ون  عندما

وحتمّيا �� �ل وقت، فإّن  و�ذا �ان حضور التسامح ب�ن �افة ا�جماعات والفئات االجتماعية أمرا مهّما  

باب
ّ
  ا�جـام�� �� ال�حظة اآلنية �عّد أمرا أك�� أهمية و��حاحا؛ ذلك أن الشباب ا�جام�� هو   حضوره ب�ن الشـ

املسئولية االجتماعية �� مختلف ا�جاالت �� املستقبل القر�ب، و�الّتا�� سيسهم    ذلك ا�جيل املنوط بھ حمل

 والتمي�� �� �افة الفضاءات االجتماعية.   �سلوكھ ل�ل صور الّتعصب  بفكره �� �شر قيم التسامح، و�تصّدى

ب�ي  جامعة  طالب  لدى  سـامح 
ّ
الت ثقافة  واقع  عن  للكشــف  الّراهنــة  الّدراســة  تأ�ي  سـبق  ما  ع��  و�ناء 

ة والثقافّية. 
ّ
 سو�ف، وجوانب تلك الثقافة، ورصد أبرز محـّددا��ا االجتماعيـ

 مشکلة الدراسة وتساؤالتها:   -2

تتحدد مش�لة الدراســة الراهنــة �� رصــد ثقافة التسامح لدى طـالب جامعة ب�ي سو�ف، والّتعرف ع��  

صور التسامح ا�ختلفة ال�ي يتبنو��ا، والكشف عن ا�حددات االجتماعية والثقافية لهذه العملية، بمع�ى 

 تعّددة أو إقصا��ا. الكشف عن دور األ�عاد االجتماعية والثقافية �� تنمية قيم التسامح امل 

ساؤالت الفرعية.    واستنادا
ّ
د عنھ مجموعة من الت

ّ
إ�� ذلك تحاول الدراسة اإلجابة عن سؤال رئيس تتول

فالتساؤل الرئيس هو: ما مدى حضور قيم التسامح �� فكر طالب جامعة ب�ي سـو�ف وسلوكهم؟ وما �� أبرز 

وما �� أهّم ا�حددات االجتماعية والثقافية ال�ي   و��ا؟ أنماط التسـامح ال�ي يؤمن ��ا هؤالء الطـالب و�مارسـ

 تن�ي قيم التسامح لد��م أو �سهم �� غيا��ا؟ 

 وتتفرع عن السؤال السابق اإلش�اليات اآلتية  

 ما مستوى حضور ثقافة التسامح لدى عينة الدراســـة؟ وما �� أهّم صورها وأش�الها؟ -1

 مجتمع البحث؟ وما �� أبرز مالمحهما؟  ما مستوى التسامح الدي�ي والفكري السائد �� -2

 ما درجة التسامح االجتما�� لدى مجتمع البحث؟ وما �� أهم تجلياتھ؟ -3

ما دور �عض العوامل االجتماعية �النوع ونمط التعليم وم�ان اإلقامة ومحل امليالد واملستوى   -4

 االقتصادي واالنتماء الدي�ي �� تب�ي قيم التسامح؟ 



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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 أهمیة الدراسة:  -3

ا�حالية أهمية نظر�ة وتطبيقية �� آن، فاألهمية النظر�ة، تنبع من أهمية التسامح وضرورتھ،    للدراسة

بوصفھ قيمة اجتماعية وأخالقية. حيث تطمح الدراسة إ�� رصد أ�عاده ا�ختلفة، و�براز أهمية التعاطي  

الظاهر  رصد   �� الّسوسيولو��  �اث 
ّ
ال� ثراء  مدى  ع��  والّتعرف  للظاهرة،  �افة  السوسيولو��  وتفس��  ة 

 جوان��ا.  

سامح  
ّ
 قيم الت

ّ
أما ع�� املستوى الّتطبيقي، فال شك أّن ثّمة ضرورة اجتماعّية وأخالقّية وسياسّية لبث

وقبول االختالف ونبذ الّتعصب والّتطرف ب�ن فئات ا�جتمع وخاصة الشباب منھ، و�التا�� يمكن االستفادة  

ة  من نتائج الّدراسة �� الّتعّرف ع�� واقع ث
ّ
باب ا�جام��، ومن ثّم يمكن وضع خط

ّ
سامح لدى الش

ّ
قافة الت

علمّية لنشر تلك الثقافة وتنمي��ا ومحاصرة �ل صور الّتعصب والّتطرف والال�سامح ، وت�حيح املفاهيم  

وقبول   بالتسامح  ق 
ّ
يتعل فيما  ا�جتمع  فئات  ب�ن  بّ��ا  التطرف  قوى  �عض  تحاول  ال�ي  املغلوطة  واألف�ار 

برامج  االختالف. و  ل�ّل  قافّية 
ّ
والث ا�حاضنة االجتماعّية  ل 

ّ
تمث سامح وحضورها 

ّ
الت ثقافة  أّن سيادة  ال شك 

التنمية االجتماعية واالقتصادّية، فا�جتمع املتسامح هو ا�جتمع األك�� انفتاحا ع�� الّتغ�ّ� والتطور �� �افة  

 ا�جاالت. 

 اإلطار النظري للدراسة:  -4

ل اإلطار النظري  
ّ
سامح، ورصد جذوره الفكر�ة، ثّم عرض االتجاهات  يتش�

ّ
للدراسة من تحديد مفهوم الت

 الّنظر�ة املفّسرة لھ. 

 مفھوم التسامح: الدالالت اللغویة والجذور التاریخیة والمضامین المعاصرة:  -4-1
م  �شأ مصط�ح التسامح �� سـياق ثقافة مختلفة وظـروف تار�خيـة متباينة؛ وألسباب اجتماعّية وثقافّية ل

تمّر ��ا �ّل ا�جتمعات اإل�سانّية، ثم انتقل هذا املصط�ح إ�� مناطق وسياقات ثقافّية مغايرة حكم��ا ظروف  

عشر   الّسا�ع  القرن�ن   �� األورو�ي  الّتنو�ر  عصر  من  أساسا  سامح 
ّ
الت مبدأ  انبثق  فقد  مختلفة،  تار�خية 

�ر الكبار: جون لوك، فولت��، و���ك��  والثامن عشر ، وت�املت صياغتھ الفلسفية ع�� أيدي فالسفة التنو 

 ) 66:2005وغ��هم. (أشرف عبد الوهاب 

غة العر�ّية  
ّ
سامح يجد ف��ا اختالفا كب��ا ب�ن الل

ّ
وا�حّق أّن املتأّمل �� جذور الّدالالت اللغوّ�ة ملصط�ح الت

االختال  ذلك  و�رتبط  والفر�سية،  اإلنجل��ية  اللغت�ن   �� خاص  و�وجھ  األورو�ية،  منھ  واللغات  جزء   �� ف 

غو�ة من جهة، و�الّسياق الّتار��� ا�حضاري الذي برز فيھ املصط�ح من جهة أخرى.
ّ
 بالبنية الل

وسماحة : الن وسهل. و�قال:    سْمحا ، وسماحا،  -ففي اللغة العر�ية، نجد �� امل�جم الوسيط (سَمَح)  

بذل �� العسر واليسر عن كرم    سمح العود: استوى وتجّرد من العقد، وانقاد �عد استصعاب، وسمح فالن:

سماحة وُسُموحة: صار من أهل السماحة فهو سْمح.   - و�خاء، و�قال سمح لھ بحاجة �سرها لھ. و (سُمح) 

وسميح. و (أسمح): سمح و�قال أْسَمَحْت نفُسھ ذلت واطاعت وانقادت، (سامحھ) بكذا، وفيھ وافقھ ع��  
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ح) : َسَمَح. أي صار س��ا سهال، وسّمح  مطلو�ھ، وسامحھ بذنبھ: عفا عنھ، و�قال �� الدع  اء سامحك هللا. (سمَّ

كذا:    �� (�سامح)  و  ساهلھ،  فالنا  ح  وسمَّ وثّقفھ،  لّينھ  وغ��ه:  الرمح  سّمح  و�قال  سهال،  لينا  جعلھ  ال��يء 

ساهل. ومنھ بيع السماح وهو البيع بأقّل من الثمن  
ّ
سامح والت

ّ
ح) فيھ �سامح، و(السماح) الت �ساهل. و (�سمَّ

 )447:2004ملناسب. (امل�جم الوسيط  ا

الدالالت   لم �عرف  القديمة  العر�ّية  اللغة   �� “التسامح”  �لمة  أّن  الّسياق  �� هذا  كر 
ّ

بالذ ا�جدير  ومن 

معا�ي    -كما بينا منذ قليل    -ا�حديثة ال�ي يحيل إل��ا املصط�ح �� الوقت الراهن، فهذه ال�لمة لم تتجاوز  

ساهل واليسر
ّ
    -و�نسب متفاوتة    -النظر عن غ�� املر��ّي، لكّننا نجد ما ي��ض ��ذه الدالالت  وغّض    الت

ً
موّزعا

ل 
ّ
ب�ن عبارات ومصط�حات أخرى، مثل “الوفاق، املسامحة، التسالم، العدل، التفّهم، التحاّب”. و�� تمث

الختالف والتأليف  ا�جهاز االصطال�� الذي اعتمدتھ ا�خطابات االجتماعّية والفلسفّية الرامية إ�� �شريع ا

 .)11 - 10: 2016ب�ن ا�جموعات البشرّ�ة �� ا�حضارة اإلسالمية. (ناجية الور��ي 

ھ ع�� الرغم من أّن الّنصوص الك��ى للفكر  2010  -  1928و�ذهب محمد أر�ون (  
ّ
العر�ي اإلسالمي    ) إ�� أن

سامح، وتدّل ع�� الطر�ق املؤّدي إ
ّ
ليھ باملع�ى ا�حديث لل�لمة، و�تج��  �انت تتضمن البذور األو�� لفكرة الت

نا ال يمكن  
ّ
ذلك عند أعالم هذا الفكر مثل ا�حسن البصري وا�جاحظ و الكندي والتوحيدي واملعري. إال أن

واألطر   الّسائدة  االجتماعّية  الُب�ى  �سبب  اإلسالمّية؛  البيئة   �� شائعة  كممارسة  سامح 
ّ
الت عن  نتحّدث  أن 

ا�جتمعات اإلسالمّية أوضاعا صعبة منذ القرن الثالث عشر امليالدي، فمنذ  الفكرّ�ة املهيمنة، فقد �ابدت 

بقات  
ّ
والط ا�حضرّ�ة  والّنخب  والثقافّية  العرقّية  ل�جماعات  وا�حة  فرز  عملّيات  شهدت  الوقت  ذلك 

عبية، وأقيمت من ثّم ا�جدران وا�حواجز بي��ا. (محمد أر�ون 
ّ

   )114 - 113: 1995الش

أر�ون، ا ملوقف 
ً
 هو    وخالف

ً
�امال  

ً
تّيارا لتشمل  التسامح   

َ
دائرة  

ً
ا�جابري موّسعا عابد  موقف محّمد  جاء 

�� فكر أوائل    -حسب رأيھ  -التّيار القدرّي واإلرجائّي �� بداية الدولة العر�ّية اإلسالمّية. فقد ظهر هذا املفهوم  

اه بذاتھ من محاور  قائًما  محوًرا ً  ل 
ّ
ومث واملرجئة”،  “القدرّ�ة  م�ن 

ّ
خالل  املت�ل من  الفكرّ�ة، وذلك  تماما��م 

ا واسًعا   أّن عدم تكف�� هؤالء املت�لم�ن  ذلك   مسألة “اإليمان” 
ً

من التسامح،    ملرتكب الكب��ة، �عكس هامش

ق األمر بارت�اب معصية أو  
ّ
وقع فيھ الفصل ب�ن اإليمان والعمل. إّن العمل ال يبطل اإليمان، حّ�ى و�ن �عل

دينّية. . . . و�صل ا�جابري إ�� استنتاج مفاده أّن “ا�جيل األّول من املثّقف�ن  �عدم القيام ببعض الواجبات ال

�� ا�حضارة العر�ّية اإلسالمّية راح يدافع عن مفهوم لإليمان قائم ع�� االعتدال والتسامح، مفهوم لي��ا�ّ�  

ه “قّمة التسامح”، استعمال هذه ال�لمة �� هذا السياق ”، و يقّدم ا�جابري فكر ابن رشد باعتبار   إذا جاز

يقول: “و�بلغ التسامح قّمتھ �� موقف ابن رشد من آراء ا�خالف�ن وا�خصوم، حينما يلوم الغزا�� ع�� �ونھ 

املوقف.   هذا  إ��  أّدت  ال�ي  املقّدمات  اعتبار  دون  بفساده  يحكم  بل  ا�خصم،  موقف  يتفّهم  أن  يحاول  ال 

 ) 9:2016(ناجية الور��ي 

، �ش�� األول إ��   Tolerationوالثا�ي  Toleranceك مقابالن ل�لمة �سامح، األول  و�� اللغة اإلنجل��ية هنا

  استعداد ال�خص لتحّمل معتقدات وممارسات وعادات تختلف عّما �عتقد فيھ، أما املع�ى الثا�ي فيش�� 

قضة للمعتقد  بدرجة أك�� إ�� التسامح الدي�ي، فهو �ع�ي الّسماح بوجود اآلراء الّدينية وأش�ال العبادة املنا
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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�� مواجهة ا�حروب الدينّية   هو السائد �� القرن السادس عشر  Tolerationالّسائد. وتار�خيا �ان مصط�ح  

سامح �� ذلك الوقت بالصبغة الدينية، و�ان مجرد سلوك فاضل،  
ّ
ال�ي شهد��ا أورو�ا، ولذلك تم�� مفهوم الت

�سامح األع��   املفهوم محيال ع��  لك يصبحمما يف��ض ضمنا عدم وجود مساواة ب�ن طر�� التسامح، و�ذ

فال يف��ض هذا الّتدرج، بل �ع�ي املساواة ب�ن �ّل األطراف، وتبعا لذلك   Toleranceمع األد�ى، أما مصط�ح  

سامح اح��ام ا�ختلف مهما �ان مصدر اختالفھ،
ّ
فتحّول التسامح من مفهوم ذي طا�ع هرمي يقوم    �ع�ي الت

 ) 67:2005� حّق ل�ّل البشر .(أشرف عبد الوهاب ع�� تفضيل طرف ع�� طرف إ�

مصط�ح   اشــتق  الالتي�ي    Toleranceوقد  الفعل  األف�ار    tolerareمن  تحّمل  أي  الّتحّمل،  �عـ�ي  الـذي 

ـخص متسامحا �ع�ى إدراكـھ لالختالفات وقبولها ��  
ّ

والّرؤى وأنماط ا�حيـاة املتباينة واالعـ��اف ��ا. و�ون الش

اليوميّ  وأنماطهم  ا�حياة  اآلخر�ن  معتقدات  الشـخص  قبل  إذا  متسـامحة  الشـخص  نظر  وجـهة  و�عد  ة، 

  (Miloloža, Ivana et.al. 2014: 291)السلوكية رغم اختالفها عن معتقداتھ وأنماط ســلوكھ ا�خاصة. 

�ي للغة  و�ش�� �لمة التسامح �� املعاجم اإلنجل��ية إ�� معظم املعا�ي السابقة، ففي م�جم ال��اث األمر�

�ع�ي   The American Heritage Dictionary of the English Languageاإلنجل��ية   املثال  سبيل  ع�� 

القدرة ع�� تحّمل املشّقة واأللم، القدرة ع�� االع��اف بمعتقدات وممارسات اآلخر�ن    كما �ع�ي  التسامح 

مت  خص 
ّ

ال� ي�ون  وأن  معّينة،  معاي��  حول  االختالف  وقبول  تحّمل واح��امها،  ع��  قدرتھ  �ع�ي  سامحا 

 )Soukhanov, Anne 1992: 7481(معتقدات اآلخر�ن وممارسا��م وسما��م املتباينة. 

سـامح �� أورو�ا �� وقت مبـكر من القــرن الثا�ي امليـالدي، وذلك �� تأمالت
ّ
 The  وتار�خّيا، ظـهرت �لمة الت

Meditations  ) لق    الذي ع�ّ�   م)  180  –  121مار�وس أور�ليوس
ُ

عن مضمون التسامح �� العبارة التالية: (خ

تحملهم   أو  جيدا  علمهم  إذن  البعض،  �عضهم  أجل  من   ,All men are made one for anotherالبشر 

either then teach them better, or bear with them  )Doorn, V. Marjoka 2014:2 ( 

سامح ومعناه قد ورد �� عّدة مواضع �� كتاب الّتأمالت، ففي الكتاب األول يقول  وا�حقيقة أ
ّ
ّن مصط�ح الت

مت من سكستوس  
ّ
األر�حّية . . . ومفهوم ا�حياة ال�ي �عاش وفقا للطبيعة، ووقارا ��   Sextusأور�ليوس: " �عل

سـامح تجـاه ا�جهـال من الناس و 
ّ
ف، ورعاية مصا�ح األصدقاء، والت

ّ
تجـاه راك�ي رؤوسهم، والّتلطف  غ�� ت�ل

: قل لنفسك ح�ن تقوم �� الصباح اليوم سأقابل من الناس من هو    مع ا�جميع" و�ذكر �� الكتاب الثا�ي 

وا�حسود واألنا�ي، أما أنا وقد أدركت طبيعة    متطفل، ومن هو جاحد، ومن هو عنيف، وسألتقي بالغادر

رفت أنھ قبيح، وعرفت أن مرتكب الّرذائل ال يختلف  ا�خ�� ، وعرفت أنھ جميل، و�صرت بطبيعة الشر وع

ع�ي أد�ى اختـالف �� طبيعتھ ذا��ا، فنحن ال تجمعنا قرابـة الدم والعـرق فقط، بل قرابة االنتساب إ�� نفس  

�ي
َ

لقنا للتعاون    العقل، ونفس القبس اإلل�ي، ولذلك فلن َ�ُسوؤ
ُ

أي واحد م��م، ولن أ�خط عليھ، فقد خ

شاحن والعداوة مناقضان للطبيعة" (مار�وس أو�ر�ليوس  شأننا شأن اليدي
ّ
ن والقدم�ن، وا�جفن�ن، إن الت

2010 :11 ،44.(  

سامح  
ّ
من وقت أور�ليوس إ�� يومنا    -الّنا�عة من قرابة الّدم وقرابة العقل    - لقد تب�ى الفالسفة فكرة الت

�� ا�جتمع.   - خاصة املتباينة دينيا  -  هذا، �وسيلة للتغلب ع�� االختالفات العميقة ب�ن ا�جماعات املتنوعة
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سامح بوصفها سياسة إدار�ة  
ّ
 قبل أن تتب�ى الديمقراطيـات ا�حديثة سـياسـة الت

ً
لقد استغرق األمر وقًتا طو�ال

سـامح وجـدت �� املقاومـة الفعلّية للطغيان والقمع قبل    كما �عرفها اليوم.
ّ
وا�حقيقة أّن جذور مضمون الت

 ).Doorn, V. Marjoka 2014:2(ساب ال�لمة رواجها �� املعاجم العلمية. ف��ة طو�لة من اكت

الرغم أّن  وع��  ل من 
ّ
 معظم تؤكد اإل�سا�ي، الّتار�خ �� قديمة مراحل إ�� يرجع التسامح مفهوم �ش�

ھ منظور تار��� من ال�ي تناولتھ الّدراسات
ّ
والفلسفي   الّسيا��ي ا�خطاب  �� مركزي  مفهوم إ�� يتحّول  لم أن

 سائر اجتاحت ال�ي والسياسّية الدينّية ال�ي تلت ا�حروب الدي�ي باإلصالح  ُعرف ما ��ة�� ف  واالجتما�� إال

 .)15:2019عشر (من�� الكشو  السا�ع القرن  �� األورو�ية  البلدان

الفر�سية  من اللغت�ن الالتينية و   Toleranzو�ذكر هابرماس أّن اللغة األملانية لم �ستعر �لمة التسامح  

مع   التسامح  وهو  لها  الضيق  املع�ى  استخدم  وقد  عشر،  السادس  القرن   �� الدي�ي  اإلصالح  ف��ة   ��  
ّ
إال

الدي�ي  التسامح  مفهوم  تحول  عشر  والسا�ع  السادس  القرن�ن  سياق  و��  األخرى،  الدينية  الطوائف 

religious toleration  إ�� مصط�ح قانو�ي(Habermas 2003: 2). 

  Martin Luther  )1483من الباحث�ن أّن مؤسس املذهب ال��و�ستان�ي املعروف (مارتن لوثر)    ويعتقد كث�� 

عام  1546  - حدود   �� ا�حديث، وذلك  العصر   �� سامح 
ّ
الت استخدم مصط�ح  أّول من  ، وذلك  1541) هو 

اإل�سا الن�عة  انبثاق  مع  ذلك  وتزامن  والضم��،  واإليمان،  االعتقاد،  بحر�ة  التسامح  ر�ط  لدى  عندما  نية 

إراسموس  مثل  ال�اثوليكية،  الكنيسة  إصالح   �� بقوة  روا 
ّ
أث الذين  املسيحي�ن  الالهوتي�ن  من  مجموعة 

Erasmus  ومونتانMontan  و دي لوسبيتال ،De Lospital  69: 2005(أشرف عبد الوهاب(. 

فون �� أورو�ا باستخدام �لمة التسامح �� منشورا��م  
ّ
و�� خضم القرن السادس عشر املضطرب بدأ املؤل

و�ان   املهرطق�ن.  أو  بالزنادقة  يوصفون  من  ع��  الواقع  واالضطهاد  الّتفتيش  محاكم  ع��  لالحتجاج 

عصره الذين دافعوا  ) أحد املفكر�ن البارز�ن ��  Sebastian Castellio  )1515-1563سيباستيان �استيليو  

قضية   من  وانطلق  الدي�ي  بالتسامح  "�استيليو"  وا�شغل  والسيا��ي،  الدي�ي  سامح 
ّ
الت عن  و�قوة  عالنية 

أساسية و�� أّن من يصدر حكما ع�� معتقدات اآلخر�ن يحل محل هللا، و�رى �استيليو أّن اضطهاد غ��  

ھ للتسامح بمثابة دعوة لالستقرار والتعا�ش  املتدين�ن يؤّدي إ�� قالقل واضطرابات، ولذلك فقد �انت دعوت

ما ظهر الّنضال  
ّ
الّسل�ي، وع�� مدار القرن الثامن عشر لم يتجّل فقط الّنضال من أجل ا�حر�ة الدينية، و�ن

 ). Doorn, V. Marjoka 2014:2– 3( من أجل التسامح العلما�ي ومعارضة الّدين بطر�قة سلمّية

الك الّتنو�ر  ، وجون لوك  و روسو،  سبينوزا،  -   باروقد ساهم فالسفة عصر  املفهوم،   وفولت��  إثراء   ��

) �� الفصل األخ�� من رسالتھ �� الالهوت  1677  –  1632حيث كتب سبينوزا (  وتوسيع حقول استعمالھ.

بالشرفاء من رعاياها   إ�� املنفى  الدولة هـو ذلك الذي تبعث فيھ  والّسياسة: "إّن أسـوأ موقف توضـع فيھ 

مجر  (و�أ��م  روسو  وكتب  إخفاءها،  �ستطيعون  ال  مخالفة  آراء  اعتنقوا  أل��م  إال  ل��يء  ال    -  1712مون، 

فهذان  ) �� العقد االجتما��: "يخطئ أولئك الذين يفصلون ب�ن الال�سامح املد�ي والال�سامح الدي�ي،1778

أّ��م �عتقد  من  جانب  إ��  �سالم  العيش  ر 
ّ

املتعذ من  إذ  بي��ما.  انفصام  ال  شق��    الّنوعان  (صا�ح  هال�ون 

 ).142: 2014وساطع رضوان 
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-   مسألة �خصّية: ف�ّل مواطن بوصفھ عضوا �� ا�جماعة السياسية  -�� رأي سبينوزا    -إّن الّدين يظل  

يحّق لھ ممارسة الدين الذي يختار؛ إذ التدّين شأن �خ��ّي. فال دين امللك ُيلزم املواطن�ن، وال    -  وكذا األم��

د الفصل ال�امل ب�ن الفلسفة والالهوت، و�علن  دين املواطن�ن ُيلز 
ّ

م امللك. إّن رسالة الالهوت والسياسة تؤك

 ).21:2019عن استقاللهما املتبادل(من�� الكشو 

) لوك  جون  كتب  السياق  ذات  ��  1706  –   1632و��  منفاه   �� الالتينية  باللغة  التسامح"   �� "رسالة   (

ھ ليس من حق أحد  و�ان    1689هولندا دون كتابة اسمھ �� عام ،
ّ
د أن

ّ
التسامح الدي�ي لب اهتمامھ، حيث أك

ي�ون    
ّ
أال الدي�ي  التسامح  الدنيو�ة. ويستلزم  األمور  يقتحم  أن  أو  املدنية،  ا�حقوق  الدين  باسم  ين��ك  أن 

للدولة دين؛ إّن خالص النفوس من شأن هللا وحده، كما أّن هللا لم يفوض أحدا �� أن يفرض ع�� اآلخر�ن  

 ). 1997:7نا (جون لوك دينا معي

ودعا "لوك "�� كتابھ إ�� القضاء ع�� بنية التفك�� األحادي املطلق، وروح التعصب الدي�ي املغلق، و�قامة  

و�ناء منظومة حقوق تؤسس ملفهوم التسامح �عتمد مبدأ الفصل ب�ن دور الكنيسة ودور    العقل،الدين ع��  

لطوائف الدينية. و�قول جون لوك �� الكتاب: "يجب أن تّتخذ  الدولة، ومبدأ املساواة �� ا�حقوق ب�ن جميع ا

سامح أساسا �حر���ا، وأن �علم أّن حر�ة الضم�� حّق طبي�� ل�ّل إ�سان يخّصها كما يخص  
ّ
الكنائس من الت

 ). 142: 2014املنشّق�ن ع��ا، و أّن ال إكراه �� الدين سواء بالقانون أو بالقوة (صا�ح شق�� وساطع رضوان 

 ) ) وال�ي �سّم��ا البعض التنو�ر  1750  –  1650إّن ا�حقبة ال�ي شهدت بزوغ التسامح العلما�ي �� أور�ا 

�� ال�ي مّهدت الطر�ق لتأسيس الّنظم الّديمقراطية اللي��الية �� أورو�ا،   radical enlightenmentا�جذري  

ھ �� حاالت كث��ة لم تكن
ّ
�سو�ة الن�اعات الدينّية �� فقط ال�ي   كما �عرفها اليوم، ومن ا�جدير بالذكر، أن

  �� إ�� تحقيق االستقرار السيا��ي واالجتما�� والدي�ي ساهمت أيضا  ما ا�حاجة 
ّ
التسامح، و�ن عّززت فكرة 

 .(Doorn, V. Marjoka 2014:3) ذلك

واستنادا إ�� هذا املوروث التار��� وا�حضاري، جاءت الّتعر�فات املعاصرة للمصط�ح، فُتعّرف منظمة  

األش�ال   واح��ام  العالم،  ثقافات  ب�ن  �ي 
ّ
ال� بالّتنوع  واالع��اف  والقبول  االح��ام  ھ 

ّ
بأن التسامح  اليو�س�و 

املتباينة �� الّتعب��، وتقدير الّصفات اإل�سانّية لدينا، و�تعّزز التسامح باملعرفة واالنفتاح والتواصل وحر�ة  

ما  واملعتقد. إّن التسامح هو اال��جام �  الفكر والضم�� 
ّ
� سياق التباين، وهو ليس واجبا أخالقّيا فقط، و�ن

UNESCO ,(  هو أيضا ال��ام سيا��ي وقانو�ي، وفضيلة �سهم �� إحالل ثقافة الّسالم محل ثقافة ا�حرب

1995: 71.( 

ھ االع��اف واالح��ام املتبادل، ومراعاة ا�حقوق وا�حر�ات  
ّ
ووفقا ملواثيق األمم املتحدة، �عرف التسامح بأن

من  �جم غ��ها  أو  واإلثنّية  والدينّية  والطبقّية  االجتماعّية  ا�خصائص  أساس  ع��  تمي��  دون  الناس،  يع 

الصفات، و�رى �عض علماء ال�ّ�بية أّن التسامح هو �لمة الّسر �� نبذ العنف والّتخ�� عن العدوان، و�تج��  

وأنم  ا�حياة،   �� وطرائقهم  اآلخر�ن،  آراء  أّن  إدراك  ع��  الفرد  قدرة  سما��م  ��  من  والعديد  سلوكهم،  اط 

 .Mitin, Sergei et.al( األخرى تختلف عن سماتھ وطرائقھ هو، ومن ثّم �ع��ف ��ا دون مواجهة أو اع��اض

2017:1194.( 
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 و(فضيلة) االجتماعية، الّنظر  وجهة من إليھ ينظر حينما (قيمة) فهو وجه�ن: �� التسامح مفهوم �تمثلو 

 هو بل فحسب، قيمة ذا  التسامح ليس قيمة  يمارسھ، (فبوصفھ الذي  الفرد  من جانب  إليھ  حينما ينظر 

 أو ُيبادل وأن ثمن، لھ ي�ون  أن يمكن وال ومنفعة أهمية  تفوقھ بأشياء ُ�ستبدل أن فال يمكن ذاتھ، �� قيمة

 و�وصفھ .كقيمة صفتھ يفقد أن  دون  عامة أو  فردية أ�انت  سواء املنفعة أو مثل األمن أخرى  بقيم يقايض

تسامح األخال�� الفاعل يقوم بھ الذي  ا�ُجهد فالتسامح هو فضيلة
ُ
 الذي  القو�م  السلوك ُمقت��ى لتحقيق امل

ما ،متعال ألمر  استجابة وال  ذاتھ عن الفعل سابقة لقاعدة تطبيق مجّرد  ي�ون  ال
ّ
 ينشد الذي  الفعل هو و�ن

 القو�م املعيار ع��  للتعّرف ا�خاصة بأنوارها  �س��شد تحقيق لذات وهو الذا�ي، جهده  خالل من  يتحّدد خ��ا

   ).5: 2019) (من�� الكشو  املتبّصر للسلوك

وهكذا أض�� التسامح مفهوما مهما وضرور�ا للتعا�ش ب�ن البشر، وأصبح فضيلة وقيمة إ�سانية رفيعة  

والرفاهية للمجتمع اإل�سا�ي،  تتبناها املنظمات االجتماعية والسياسية، والهيئات الدولية لتحقيق السالم  

 وساهم العلماء �� تخصصات علمية ش�ى �� بلورة مفهومھ وتحديد أ�عاده ا�ختلفة.

وا�حّق أّن مصط�ح التسامح لم �عد قاصرا �� الوقت الراهن ع�� التسامح نحو التنوع الدي�ي فقط، بل  

العر التنوع  املتباينة، وقضايا مثل  التوجهات السياسية  النوع االجتما��، املوت الرحيم ا�سع ليشمل   ،��

euthanasia    مث��ة املعتقدات  ت�ون  عندما  تظهر  التسامح  أهمية  أّن  املش��ك  القاسم  و�بقى  واإلجهاض. 

 .(Doorn, V. Marjoka 2014:3) ل�جدل، والعالقات ب�ن ا�جماعات متضار�ة 

واح��  اآلخر  مع  االختالف  قبول  ا�حالّية  الّدراسة   �� بالتسامح  الدينية  و�قصد  ومعتقداتھ  أف�اره  ام 

واالجتماعية، واالع��اف بحقھ �� ممارسة شعائره الدينية، وعدم القيام بأّي سلوك تمي��ي ضّده لناء ع��  

هذا االختالف. و�قصد بثقافة التسامح مجموعة القيم واملبادئ املرتبطة بقبول اآلخر ا�ختلف والتعا�ش  

 معھ.

 االتجاه النظري للدراسة:  -4-2
حول التسامح ال�ي انبثقت من مشروعھ الفكري    Habermasلدراسة ع�� رؤ�ة (يورجن هابرماس)  �عتمد ا

 The Theory of Communicative Action الكب�� املوسوم بنظر�ة الفعل الّتواص��

�عّد هابرماس بال شك واحدا من أك�� املنظر�ن االجتماعي�ن شهرة �� الوقت الراهن، و�شهد ع�� ذلك  

�اث الهائل الذي أنتجھ، وثّمة أسباب معلومة لتلك الشهرة الهائلة، م��ا دعوتھ السياسية  أعمالھ امل
ّ
تم��ة وال�

النظم   الواسع من  العليلة، واملدى  الغر�ية  اللينينية والّديمقراطية  ب�ن االش��اكية  ثالث  األخالقية لطر�ق 

تھ لتخوم علمية جديدة لم �سبقھ إل��ا  العلمية واألطر النظر�ة ال�ي استقى م��ا دالئلھ ومناقشاتھ، وغزوا

 Van denأحد، وصعو�ة أسلوب كتاباتھ ومناقشاتھ ال�ي اتخذها �عض م�جبيھ دليال ع�� عمقها وثرا��ا. (

Berg 1990:161 ( 

وقد درس هابرماس ع�� يد أدورنو سنوات عدة، ويعد �ش�ل عام الور�ث األسا��ي املعاصر ل��كة مدرسة  

ھ ن�� باملدرسة من�� مغايرا،  فرانكفورت، وع�� الرغم  
ّ
من وجود أف�ار مش��كة جلية بينھ و��ن أسالفھ، إال أن
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الفعل  حول  نقدية  اجتماعية  نظر�ة  وقدم  االجتماعية،  والُب�ى  الفعل  تحليل  ع��  جهده  معظم  وركز 

 ). 308 –  305: 1999التواص��، ومنتقدا ما أسماه العقل األدا�ي الوض��. (إيان كر�ب 

هابرما سوسيولوجّية  قّدم  رؤى  ع��  صياغ��ا   �� اعتمد  الّتواص��،  الفعل  حّول  شاملة  نظرّ�ة  س 

وفي��  وماركس  لدور�ايم  املتباينة  الرؤى  مبدعة  بطر�قة  ودمج  عميقة،  وفلسفّية  ولغوّ�ة    وسي�ولوجّية 

الغر�ي    و�ارسونز للمجتمع  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  الب�ى  مفهومھ    -حول  هابرماس  وأسس 

للنسق  ا العديد من وظائف    System�خاص املغاير  البناء الذي يرتب  ، فالنسق من وجهة نظره هو ذلك 

من خالل وسائط املال والسلطة، ويستع�� هابرماس مفهوم (عالم ا�حياة أو العالم املعيش)    ا�حياة اليومية 

Lifeworld    نظر�ة تنبثق من خ��ة  من الفينومينولوجيا، حيث يتم تحليل ا�خطاب اليومي من أجل �شييد

ا�حياة اليومية. إّن العالم املعيش هو امل�ان الذي يتفاعل فيھ الناس �� ا�حياة اليومية، يتبادلون األف�ار  

فيما بي��م، و�صوغون بطر�قة تواصلية بناءة القيم واملعتقدات ا�خاصة ��م، و�وجد هذا العالم �� املن�ل،  

  ).Gouthro, Patricia A. 2002(  �يوا�جتمع ا�ح�� ومنظمات ا�جتمع املد

إ�� ان��ت  الغر�ية قد  أّن ا�حداثة  بالعقل األدا�ي    يرى هابرماس    وهو   Instrumental Reasonما �عرف 

الفكر   الّتكميم والقياس واملوجھ نحو ما هو عم�� ونف��، بحيث غدا  القائم ع��  الّتق�ي الوض��  العقل 

آلة اخ��ال    بمثابة  وتم  الكمية  ر�اضية،  املقوالت  وفق  الوقائع  وتصنيف  والتجر�ب،  املالحظة   �� العقل 

اعتبار    والصور املنطقية ابتغاء صياغة قوان�ن حتمية، ولذلك تّم إعالء قيمة الر�اضيات واإلحصاء، لدرجة

ك  استنادا إ�� ذل  –�ل ما ال يتطابق مع معاي�� ا�حساب والكم والتقن�ن أمرا مشبوها ومضادا للتنو�ر، وتم  

إقصاء القيم الدينية وا�جمالية واألخالقية والفلسفية ال�ي اعت��ت أمورا ميتاف��يقية ال عالقة لها باملعرفة    -

   ).14 – 13 :2010العلمية (كمال بو من�� 

للتجر�ب والتكميم    -حسب ما يرى هابرماس و رواد مدرسة فرانكفورت    – إّن إخضاع الطبيعة واإل�سان  

ا ترى  ما  حسب  االجتماعية  الر�ا��ي  العمليات  إدراك  عن  تماما  عاجزا  العقل  جعل  الوضعية،  لفلسفة 

واإل�سانية �� سياقها الشامل الذي يتخطى حدودها املباشرة، وجعلھ عاجزا كذلك عن إدراك املعا�ي ال�لية  

ع��   للمعطيات ا�جزئية ا�حسوسة، و�ذلك أصبح العقل األدا�ي أس�� املالحظة والتجر�ة اآلنية، وغ�� قادر

 ).  30  – 29 :2010(كمال بو من��  لفهم املا��ي واستشراف املستقبل تجاوز ا�حاضر

ھ خلص  
ّ
من خـالل قراءاتھ    - ولذلك انتقد هابرماس هذا العقل الذي سلب من اإل�سان إ�سانيتھ، إذ أن

الغر�ي   والفلسـفي  السـوسـيولو��  لل��اث  هر�  -املتعمقة  وجورج  وفي��  هيجل  فكر   ��  �
ّ

تج� ميد  كما  رت 

وغ��هم   وأدورنو  الوض��  -وهـوركهايمر  األدا�ي  العقل  نقد  أّن  التشيؤ  إ��  لظواهر  نقد  جوهره   ��   هو 

réification    واالغ��ابAlienation    ��إ اإل�سان  تحول  حيث  الغر�ية،  الرأسمالية  ا�جتمعات  سادت  ال�ي 

إ�� االجتماعية  العالقات  واستحالت  االس��الك،  و  لإلنتاج  أداة  (شيئّية)    مجرد  مادية  عالقات 

chosification،   وا�جتمع واإل�سان  للطبيعة  إحصائّية  كمية  رؤ�ة ٍ  إ��  إذن  األدا�ي  العقل  أف��ى    لقد 

)368 -Habermas, Jurgen 1984: 366   .( 
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من أجل ذلك اعت�� هابرماس أّن ا�حداثة مشروع لم يكتمل �عد، ورأى أّن حل أزمات العقالنية وقيم  

ما ينب�� إكمالھ وت�حيحھ، ولذا فقد وضع (هابرماس) العقل التواص�� �� التنو�ر ليس �
ّ
� التخ�� عنھ، و�ن

مقابل العقل األدا�ي، وخلص إ�� أّن ا�خروج من القفص ا�حديدي للعقل األدا�ي ا�حسا�ي ال ي�ون بنفيھ  

ما ي�ون باالعتماد ع�� العقل التواص��
ّ
 ).812: 2015 (عزمي �شارة واالتجاه نحو الالعقالنية، و�ن

وتأسيسا ع�� ما سبق، قدم هابرماس نقدا قاسيا للعقل األدا�ي، وطرح بديال لھ وهو الفعل التواص��  

أو العقل التواص��، و�قصد بھ التفاعل الذي يحدد طبيعة العالقات االجتماعية أو اإل�سانية �� ف��ة زمنية  

  ا�جتمع و�ش�ل فهمهم لذوا��م، و�تحدد ذلك �� معينة، بواسطة الرموز واملعاي�� ال�ي تحدد تطلعات أفراد

اإلكراه   استبعاد  يتم  ولهذا  واالتفاق.  التفاهم  تحقيق  ابتغاء  والسياسية،  وا�جمالية  األخالقية  ا�جاالت 

والعنف والسيطرة؛ ألّن الفعل الّتواص�� عنده يرتكز ع�� مقار�ة ��دف إ�� تحقيق اتفاق مب�ي ع�� قناعات  

ا�جتمع، فيتحقق إجماع عقال�ي يمكن أن �غّ�� مسار الفعل األدا�ي وتأسيس العقالنية  متبادلة ب�ن أفراد  

 ). 34 :2010(كمال بو من��  التواصلية

ذات�ن ب�ن  الّتفاعل  ھ 
ّ
بأن التواص��  الفعل  ابتداء  هابرماس   

ُ
األقل two subjects  ويعّرف ع��  فاعل�ن  أو 

يس عالقات �خصية مش��كة سواء أ�انت لغو�ة أو  قادر�ن ع�� الكالم والفعل، وقادر�ن كذلك ع�� تأس

التوصل لفهم إ��  الفاعلون  الفعل والتخطيط الستيعابھ  Understanding  غ�� لغو�ة، ويس��  من    سياق 

التفاعل إ��  التفس�� هنا  أو  التفاهم  التوافق والتفاهم، ويش�� مصط�ح  االجتما�� والفكري    أجل تحقيق 

 ).Habermas, Jurgen 1984: 86(  للوصول إ�� اإلجماع أو االتفاق

األدا�ي، الفعل  لتجاوز  هابرماس  جانب  من  مبدعة  يمثل محاولة  التواص��  الفعل  ھ  إّن 
ّ
لتنمية    إن أداة 

الوض��   الشمو��  والعقل  الذات  حول  املتمركز  العقل  تتجاوز  وآلية  للعقل،  واإل�سا�ي  املوضو��  البعد 

بل غدا    - سواء أ�ان ا�جوهر ذاتا أو موضوعا    -فالعقل لم �عد جوهرا  املنغلق، الذي يفتت الواقع و�جزئھ.  

من أجل بلورة إجماع �ع�� عن املساواة داخل مجال   هابرماس الفعل التواص�� فاعلية ودينامية ؛ لقد صاغ

عام �س��د الفرد من خاللھ جانبا من ذاتيتھ و�دمجها �� فعل جما�� قائم ع�� التواصل والتفاهم، كما جاء  

لفعل التواص�� لتجاوز العالقات االجتماعية القائمة ع�� اإلكراه والهيمنة، واستبدالها �عالقات اجتماعية  ا

 ).2013سليمة، قائمة ع�� ا�حوار والنقاش والتفاهم (نور الدين علوش 

العقالنية   أو  التواص��  للفعل  نموذجا  بوصفھ  للتسامح  هابرماس  رؤ�ة  فهم  يمكن  سبق  ملا  واستنادا 

��دف  التوا التواص��  يرى هابرماس    -صلية، فالفعل  الفاعل�ن االجتماعي�ن،    -كما  ب�ن  تفاهم  إ�� تحقيق 

إم�انية استخدام األسس العقلية إليجاد اع��اف الذوات    وحجر األساس الذي يقوم عليھ هذا التفاهم هو

  ق وا�حوار والقابلية للنقد.إال ع�� الصد  يتأسس ذلك االع��اف وال   Intersubjective recognitionفيما بي��ا  

)Habermas, Jurgen 1984:x.( 

ففي إطار الفعل التواص�� �عتمد محصلة التفاعل ع�� مدى قدرة املشارك�ن ع�� االتفاق فيما بي��م  

الّتفاعل فقط عندما �ستطيع املشار�ون تحقيق توافق   املتبادلة، و�مكن أن ينجح  حول تقييم عالقا��م 
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فيما   وتفاهم  القضايا واع��اف  �عض  حول  املتباينة  االستجابات  رغم   Habermas, Jurgen(   بي��م 

1984:106.( 

التقليدية   والرؤى  التصورات   �� التفك��  إعادة  ضرورة  ع��  هابرماس  يؤكد  سبق  ما  ع��  وتأسيسا 

  هوم (اللي��الية) املتعلقة بالتسامح (واملرتبطة بدورها بالفعل األدا�ي)، ومن ثم ا�حفاظ ع�� التسامح كمف 

ال�ي تتمثل �� جانب�ن األول: االعتقاد أّن �ّل    وممارسة، وتجنب األخطاء والتناقضات املرتبطة بتلك الرؤى 

ملا    خط فاصل   فعل للتسامح يجب أن يحّد من نطاق السلوك الذي يجب ع�� ا�جميع قبولھ ، و�التا�� وضع 

جانب واحد ، فإّن وصمة االستبعاد    ال يمكن تحملھ، وطاملا تم رسم هذا ا�خط بطر�قة استبدادية، أي من

التعسفي تظل منغمسة �� التسامح. و�التا�� فإن شرط التسامح هو عدم التسامح أو تقييده، أما التناقض  

الثا�ي فيتعلق باألطراف املشاركة �� فعل التسامح، حيث �سمح أحد الطرف�ن للطرف اآلخر بقدر مع�ن من  

 ).Habermas, Jurgen 2004: 6-7ال يتجاوز عتبة التسامح (االختالف عن ا�حياة الطبيعية شر�طة أ

جميع   يتبادل  أن  يتطلب  ا�حقيقي  التسامح  أّن  و�رى  املشروط،  التسامح  ذلك  هابرماس  يرفض  لذلك 

املعني�ن بقضية معينة وجهات نظر اآلخر�ن، و�نب�� أن يوافق �ل �خص طوعا ع�� الظروف ال�ي يرغب  

 The thorn of intolerance لتا�� �ساهم التسامح �� كسر شوكة التعصبأن يمارس التسامح �� ظلها، و�ا

(Habermas, Jurgen 2004:7). 

وآرائھ،  اآلخر  بأف�ار  اك��ا��ا  عدم  هو  للتسامح  التقليدية  للمقار�ة  هابرماس  نقد  سبب  أّن  والواقع 

�� ضرورة مناقشة  ووضعها خارج النقاش حفاظا ع�� حر�ة األفراد حسب زعمها، بينما يؤكد هابرماس ع

هذه املعتقدات ع�� أساس املباالة بما يؤمن بھ اآلخر، وا�حرص ع�� تفهمھ، والتواصل ا�حّر معھ؛ بحيث ال  

سامح  
ّ
ي��تب ع�� ذلك أن ي�ون التسامح هنا �سامًحا مفروًضا بحكم األخالق والفضائل فقط. إّن معاي�� الت

اش ا�حّر. بمع�ى آخر ير�د هابرماس أن نقبل بما هو قائم  �� ضوء التفاعل والنق -�� رأي هابرماس  -تتحّدد 

من تناقضات معرفية متبادلة ب�ن األفراد، وعّدها تناقضات غ�� محلولة للتِو وال�حظِة. ولكن وجود هذه  

القيام بمناقش��ا (محمود عبد هللا   �� اآلراء واألف�ار واملعتقدات ال �ع�ي عدم    –   217:  2018التناقضات 

218.( 

يتعلق بالتسامح الدي�ي يرى هابرماس أّن الّتعا�ش ب�ن ا�جماعات املتباينة دينيا يتأسس ع�� مبدأ   وفيما

ومنع   تبش��ية،  ألغراض  السياسية  السلطة  استغالل  حظر  ع��  و�رتكز  املتبادل،  واالع��اف  القبول 

ع�� حق األفراد  السلطات الدينية من التدخل لفرض معتقدا��ا �ش�ل إجباري ع�� أفرادها، و�قوم أيضا  

دستور   ظل   �� لديانا��م  اآلخر�ن  ممارسة  من  االستياء  عدم  الوقت  ذات  و��  معتقدا��م،  عن  التعب��   ��

ا�جتمع   مواطنو  ف��ا  يقبل  ظروف  ظل   �� مرنة  بطر�قة  يمارس  أن  يمكن  الدي�ي  التسامح  إّن  ديمقراطي. 

رك�ن �� وضعھ، فإّن االمتثال القانو�ي  الّديمقراطي �عضهم �عضا، وعندما يصبح ا�خاطبون بالقانون مشا 

  ).Habermas, Jurgen 2004:7( للتسامح يندمج مع االل��ام الذا�ي بالتسامح كسلوك فاضل

أّن هابرماس يحرص ع�� تأسيس عقلية تواصلّية تر�خ لفلسفة �سامحّية جديدة،  من الوا�ح إذن 

ا�جـال   �� والّنقاش  وا�حـوار  للّتفاهم  أخـالقّيات  الضيق،   وتحقق  أفقها  من  الذات  إخراج  أجـل  من  العـام 
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إ�� توطيد ُعرى    - من جهة أخرى    - ويس�� هابرماس    وانطالقها نحو الّتواصل واملشاركة والتبادل الفكري.

التسامح ال�و�ي املرتبط بالديمقراطية وتحقيق السالم العاملي، وترسيخ مواطنة إ�سانية مبنية ع�� أساس  

اص�� منفتح ومتنوع ومختلف، يضمن تواصال يتسم بالوضوح وا�جّدية والصدق،  أخال�� �شار�ي وعقل تو 

ال�ونية األ�عاد  بذلك  تقر  وتنكشف  الهو�ات  ال�ي  والثقافات �عضها ع�� �عضها،    بانفتاح  الرؤى  متعددة 

 ). 2015وصنع مجتمع �و�ي إ�سا�ي متسامح (كمال ط����ي 

 الدراسات السابقة:  -5

�� مختلف    حظي موضوع التسامح بقدر هائل من االهتمام تج�� �� عدد كب�� من الدراسات والبحوث

�ة خاصة الفلسفة وعلم النفس  ا�جاالت، بحيث أض�� لدينا تراث عل�ي معت�� من مختلف النظم الفكر 

   والسياسة حول الظاهرة، وقد �ان اإلسهام السوسيولو�� حاضرا بقوة �� سياق هذا ال��اث.

وســوف �عرض �� هذا السياق طائفة من الدراسات العر�ية واألجنبية ال�ي تنت�ي لنظم علمية متباينة،  

 الدراسات تار�خيا من األقدم إ�� األحدث.تمثل نماذج لتناول األ�عاد ا�ختلفة للظاهرة، وسيتم عرض 

: التسامح االجتما�� ب�ن ال��اث والتغ�� (أشرف عبد الوهاب  أجرى أشرف عبد الوهاب دراسة �عنوان

)، تحّدد هدفها �� محاولة إلقاء الضوء ع�� قيمة التسامح االجتما�� والثقا�� �� ا�جتمع املصري، 2005

 الثقا�� �� ا�جتمع، وقد اقت��ى ذلك تحديد نوع�ن من األهداف: وكيف تتج�� هذه القيمة �� ال��اث 

املفاهيم   - ببعض  وعالقاتھ  وخصائصھ،  التسامح  مفهوم  تحديد  حول  تدور  النظر�ة:  األهداف 

لنشأة   التار�خية  ا�جذور  تتبع  مع  والفكري،  النظري  ال��اث   �� التسامح  تجليات  ودراسة  األخرى، 

 ا�حددات االجتماعية للتسامح.املفهوم، وكذلك إبراز 

األهداف التطبيقية: قياس مدى �سامح ا�جمهور املصري، وعالقة هذا التسامح ببعض مؤشرات   -

اليومية،   ا�حياة   �� التسامح  تجليات  طبيعة  و�حث  واالجتما��،  والثقا��  االقتصادي  املال  رأس 

 ري.  والكشف عن مدى التغ�� والثبات �� قيمة التسامح �� ا�جتمع املص 

ثانوي   تّم إجراء تحليل  التحلي�� واألسلوب املقارن، كما  وقد اعتمدت الدراسة ع�� األسلوب الوصفي 

للبيانات، حيث عمد الباحث إ�� تحليل البيانات اإلحصائية ا�خاصة بالدراسة، كما قام بتحليل البيانات  

و�ان البحث.  مجتمع  خصائص  �عكس  ال�ي  الّرسمّية  والّتقار�ر  حصائية 
ٌ
األداة  اإل  �� املقابلة  استمارة  ت 

وتمثل مجتمع البحث    بندا.  65األساسية �جمع البيانات. وقد تضمنت االستمارة مقياسا للتسامح ت�ون من  

�� ثالث محافظات تم اختيارها عمديا و��: محافظات أسيط (ممثلة للوجھ القب��) واملنوفية (ممثلة للوجھ  

 ه�ن القب�� والبحري.البحري) والقاهرة كقاسم مش��ك ب�ن الوج

 وأو�حت نتائج الدراسة ارتفاع �سبة معتد�� التسامح �ش�ل عام �� ا�حافظات الثالثة إذ بلغت �سب��م 

)43.2) املنخفض  التسامح  يل��م ذوو   (%31.2) التسامح  ثم مرتفعو  %). ويع�ي ذلك سيادة نمط  %25.6) 

%) من  74.4تسامح ومرتفعو التسامح معا (التسامح �ش�ل عام �� ا�جتمع املصري، حيث يبلغ متوسطو ال

 جما�� عينة الدراسة. 
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وكشفت الدراسة عن وجود فروق وا�حة �� متوسط التسامح ب�ن محافظات الدراسة، ولوحظ وجود  

تفاوت شديد �� مستو�ات التسامح ب�ن محافظ�ي القاهرة واملنوفية، وهو ما لم يالحظ �� محافظة أسيوط.  

   متوسطي التسامح ب�ن جميع مناطق الدراسة تقر�با. وكشفت الدراسة سيادة فئة 

و�ينت الدراسة أّن س�ان الر�ف أك�� �سامحا من س�ان ا�حضر، وأّن الذ�ور أك�� �سامحا من اإلناث،  

الدين والتسامح، حيث   ب�ن  دالة إحصائيا  أّن هناك عالقة  العزاب، كما  أك�� �سامحا من  امل��وج�ن  وأّن 

التس  منخف��ي  �سبة  التعليم  ارتفعت  مستوى  من  �ل  ب�ن  العالقة  انتفاء  وتب�ن  املسيحي�ن،  لدى  امح 

 واملستوى االجتما�� االقتصادي ودرجة التسامح.  

) عن قيم التسامح  2008(صا�ح هندي ومها الغو�ري  و�� دراسة صا�ح ذياب هندي ومها سالمة الغو�ري 

 العاشر  املتضمنة ��
ّ

 ��  الّدراسة هدفاألردن، حّدد الباحثان    األسا��ي ��  كتاب ال��بية اإلسالمية للصف

سامح قيم عن الكشف
ّ
�بية كتاب يتضم��ا ال�ي الت

ّ
 ال�ي  والكيفّية األسا��ّي، العاشر للصف اإلسالمية ال�

 عن اإلجابة  محاول��ا  خالل من  وذلك  ألهمّي��ا؛ اإلسالمّية ال��بية معل�ي تقدير �� ا�جنس وأثر  فيھ، تتوّزع

 اإلسالمية، لل��بية ومعلمات معلم�ن  (104)من الدراسة مجتمع ت�ّون   .ا�جوانب هذه تتناول   ثالثة أسئلة

 عشوائية، بطر�قة ا�جتمع هذا أفراد ب�ن من الّدراسة  عّينة اختيار وتم أساسية، مدرسة  ( 35 )ع�� موزع�ن

 .العاشر الصف ع�� �شتمل أساسية مدرسة  ( 27 )ع�� موزع�ن ومعلمة معلًما  ( 71 )عددها فبلغ

  ( 45 )من  م�ّونة استبانة والثانية تحليل قائمة إحداهما أدات�ن، البيانات جمع ��  الباحثان واستخدم

 هذا �� عادة تتّبع ال�ي العلمّية بالطرق  األدات�ن وثبات صدق  من الّتأكد وجرى .  مجاالت  سبع �� صنفت فقرة

أن
ّ

�و�ر    باستخدام القائمة  ثبات  و�لغ .الش  بحساب  استبانة  ثبات بلغ  ح�ن ��  Cooper ( 0.89)معادلة 

 املعيار�ة واالنحرافات املتوسطات  استخدمت للدراسة الثالثة األسئلة عن ولإلجابة.) ،   .( 0.95 ألفا معامل

 ."ت "واختبار والتكرارات املئو�ة والنسب 

 وعدد  قيمة   ( 31)اإلسالمية  ال��بية كتاب �� املتضمنة التسامح قيم عدد ّن أ  الدراسة  نتائج  أظهرت وقد

  .الفقرات محتوى  �ان  التسامح  قيم  فيھ  وردت  الذي  الكتاب  أش�ال من  ش�ل  أك��  ، كما أّن  85 )تكرارا��ا( 

أّن  �ح 
ّ
 املعلم�ن تقدير �� أهمي��ا �� كب��ة درجة ذات �انت االستبانة �� الواردة التسامح قيم جميع وات

تب�ن  واملعلمات كما   باختالف  تختلف ال التسامح قيم ألهمية اإلسالمية ال��بية معل�ي تقدير درجة أّن ، 

 )∝ 0.05 =مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم  test-T  اختبار نتائج أظهرت حيث جنسهم. ؛
أهّمها  الّتوصيات من جملةإ��   الدراسة وان��ت.  املعلمات وتقدير املعلم�ن تقدير متوسطات ب�ن (   من 

 اق��حت إجراء كما تطو�رها،  عند أو جديد من   اإلسالمّية ال��بية كتب  تأليف عند  التسامح  بقيم االهتمام

 .بموضوعها الصلة ذات والدراسات البحوث �عض

��    الفلسطينية عن دور ا�جامعات    دراسة )  2009وأجرى محمد حسن محمد املز�ن (محمد حسن املز�ن  

قيم   �عز�ز   �� الفلسطينية  ا�جامعات  دور  الّتعرف ع��   �� تحّدد هدفها  طلب��ا،  لدى  التسامح  قيم  �عز�ز 

حاول الباحث اإلجابة عن عدة �ساؤالت م��ا: ما واقع ثقافة    التسامح لدى الطالب، ولتحقيق ذلك الهدف

التسامح األك�� شيوعا وال�ي �عززها تلك    التسامح �� ا�جامعات الفلسطينية بمحافظات غزة؟ وما مجاالت
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ا�جامعات �� غزة؟ وما درجة اختالف دور ا�جامعات الفلسطينية �� �عز�ز قيم التسامح باختالف ا�جامعة  

 والتخصص الدرا��ي والنوع؟

 84استخدم الباحث املن�ج الوصفي التحلي��، وقام بتصميم أداة الدراسة و�� استبانة اشتملت ع��  

موزعة األزهر    فقرة  جامعات  طالب  من  الدراسة  مجتمع  وت�ون  الدراسة.  أ�عاد  �غطي  محاور  ستة  ع�� 

واألق��ى وا�جامعة اإلسالمية مّمن هم �� مرحلة الّتخرج (املستوى الرا�ع وا�خامس) وامل�ّجل�ن �� الفصل  

 وطالبة.  طالبا   294). وتم تطبيق الدراسة ع�� عّينة عشوائّية قوامها 2009/ 2008الدرا��ي الثا�ي (

سامح �سود بدرجة متوسطة ب�ن طالب ا�جامعات الفلسطينية ��  
ّ
أو�حت نتائج الدراسة أّن ثقافة الت

كما أّن قيم التسامح االجتما�� �� أك�� قيم   %.70.2غزة حسب مقياس ليكرت ا�خما��ي، إذ بلغت �سب��ا 

فكري، وجاءت قيم التسامح السيا��ي التسامح شيوعا، يل��ا ع�� ال��تيب قيم التسامح العل�ي، والدي�ي، وال

أقل القيم شيوعا. وكشفت الدراسة أّن دور ا�جامعات الفلسطينية �� �عز�ز قيم التسامح لدى دارس��ا قد  

  تراوح ب�ن الضعيف واملتوسط، وتبّ�ن وجود فروق دالة إحصائيا �� دور ا�جامعات الفلسطينية �� �عز�ز

وعدم   ا�جامعة،  متغ�ّ�ي  حسب  القيم  التخصص  هذه  بمتغّ��ي  يتعلق  فيما  إحصائيا  دالة  فروق  وجود 

 الدرا��ي والنوع.

) دراسة �عنوان ثقافة التسامح مع اآلخر ومدى  2010وأجرت الباحثة (مر�م بنت صا�ح أحمد الغامدي 

سامح مع اآلخر ومدى    انتشارها ب�ن طالب وطالبات جامعة طيبة
ّ
، تحّدد هدفها �� الّتعرف ع�� ثقافة الت

ا ب�ن طالب وطالبات جامعة طيبة، والكشف عن الفروق ب�ن آراء الطالب والطالبات حول تقبل  انتشاره

التعامل مع اآلخر  �� الثقا��، وقياس اتجاههم  للمتغ��ات   التنوع  الوالدين،    تبعا  ال�لية، �عليم  اآلتية: نوع 

س��، وتّم بناء استبيان  واستخدمت الدراسة املن�ج الوصفي امل   السفر خارج اململكة، الّصداقة مع اآلخر.

سامح مع اآلخر، وت�ّونت األداة من محور�ن، األول يقيس مدى تقّبل  
ّ
�جمع املعلومات ال�ي تقيس ثقافة الت

قا�� اشتمل ع��  
ّ
نموذجا من ثقافات �عض دول العالم، أّما ا�حور الثا�ي    34الطالب والطالبات للّتنوع الث

 عبارة.   30لبات �� الّتعامل مع اآلخر اشتمل ع�� فقد �ان يقيس درجة اتجاه الطالب والطا

ب�ن   تراوحت  قافية 
ّ
الث للنماذج  العّينة  أفراد  تقبل  أّن درجة  م��ا:  النتائج  بالعديد من  الّدراسة  خرجت 

املنخفضة جدا واملرتفعة، وأّن درجة املتوّسط العام لهذا القبول �انت منخفضة، كما أّن درجة متوسط  

ب�ن اإليجا�ي جدا وا�حايد، واملتوّســط العام إيجا�ي، و�لغت أع�� متوسطات  االتجاه نحو اآلخر ترا  وحت 

املتوّسطات   أد�ى  و�لغت  عليا،  مؤّهالت  أمها��م  تملك  الذين  ب�ن  األخرى  قافات 
ّ
الث نماذج  تقّبل  درجة 

�بية. وأو�حت الّدراسة وجود فروق إحصائية
ّ
البات الال�ي ينتم�ن للقسم األدبية ب�لية ال�

ّ
�� درجة تقّبل    الط

نماذج الثقافات األخرى ب�ن الذ�ور واإلناث لصا�ح الذ�ور، كما أو�حت وجود فروق إحصائية �� درجة  

تقبل نماذج الثقافات األخرى ب�ن الذين سافروا لدولة غ�� إسالمية، والذين لم �سافروا لدولة غ�� إسالمية  

 لصا�ح الفئة األو��.  

عن الصداقة والثقة والتسامح ب�ن  (Rydgren et.al,. 2013)  ن وآخـرونو�� الدراسة ال�ي أجراها ر�دجر�

الثقة   ل حاو    Tolerance:Interethnic Friendship, Trust, and  األعراق ب�ن  العالقة  كشف  الباحثون 



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا
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ً
أوال الباحثون  وقام  العرا��،  ا�جتمع  هو  بالعنف  مفعم  اجتما��  سياق  إطار   �� والتسامح  االجتماعية 

مثل ا�ج��ة،   -رتباط روابط الصداقة ال�ي تتجاوز ا�حدود اإلثنية بمساحات تفاعلية محددة بفحص مدى ا

وثانًيا  السياسية،  واألحزاب  املد�ي  ا�جتمع  ومنظمات  العمل  ب�ن    وأماكن  الصداقات  ارتباط  مدى  رصـد 

 األعراق بالثقة والتسامح.  

ن بالتنوع اإلث�ي الكب��، حيث �عيش ف��ما  جمعت بيانات الدراسة من مدين�ي كر�وك و�ر�يل اللت�ن تتسما

من   م�ونة  استبيان  �حيفة  واستخدمت  واألشور�ون،  �كمان 
ّ
وال� والعرب  املادة    53األكراد  �جمع  سؤاال 

 مفردة تم اختيارهم بطر�قة عشوائية طبقية.   2264امليدانية، بلغ حجم العينة 

ينة عرقيا لد��م قدر أك�� من روابط  كشفت الدراسة أّن األ�خاص الذين �عيشون �� مجتمعات متبا

سامح االجتما�� والثقة  
ّ
سمون بدرجة عالية من الت

ّ
الصداقة ال�ي تتجاوز ا�حدود اإلثنية، و�التا�� فإّ��م يت

 �� ا�جماعات العرقية األخرى.

وزمالؤها ساروسيك  جاستينا  طالب    Sarosiek, Justyna et.al. (2014(  وأجرت  �سامح  حول  دراسة 

الطبية مع التنوع العر�� واللغوي والدي�ي �� بولندا، تحّدد هدف الدراسة ��    Bialystok  جامعة بايليستوك

 تقدير مستوى التسامح لدى طالب ا�جامعة نحو االختالفات العرقية واللغو�ة والدينية.

ت التمر�ض  طالبا وطالبا با�جامعة الطبية �� تخصصا 198 أجر�ت الدراسة ع�� عينة عشوائية قوامها

واإلنقاذ    Radiology  ، والطب اإلشعا��Dieteticsوعلوم التغذية    Physiotherapyوالطب، والعالج الطبي��  

 ، وتّم صياغة �حيفة استبيان �جمع املادة امليدانية. Medical Rescueالط�ي 

سط من  %) يتمتعون بقدر عال أو متو 96كشفت نتائج الدراسة عن أن الغالبية العظ�ى من الطالب (

التسامح �ش�ل عام، وع�� أك�� من نصف العينة عن دعمهم القوي لفكرة فتح جامع��م للطالب األجانب،  

كما ات�ح وجود عالقة ذات داللة إحصائية ب�ن متغ��ي العمر والسنة الدراسية ومستوى التسامح نحو  

سامحا من الطالب األصغر سنا،  التنوع العر�� واللغوي والدي�ي، حيث تبّ�ن أّن الطالب األك�� سنا أك�� �

   وذلك نتيجة تراكم خ��ا��م االجتماعية وتنوع عالقا��م االجتماعية.

ا�حر�ي  وحاول   فالح  (  )2014(ا�حر�ي  بدر  املوسومة  دراستھ  لدى  بالهناء  وعالقتھ التسامح ��   الذا�ي 

 التسامح ب�ن العالقة بيعةط حائل) اإلجابة عن �ساؤل رئيس هو: ما  ملنطقة  التا�عة ال�حية املراكز مراج��

ھ   ملنطقة التا�عة  ال�حية املراكز  مراج�� الذا�ي لدى  والهناء 
ّ
حائل؟ �عرف الباحث الهناء الذا�ي إجرائيا بأن

وحضور  املشاعر وغياب  ا�حياة عن الرضا  ال�ي بالدرجة  البعد هذا و�تحدد  االيجابية  املشاعر السلبية 

 الذي  "الذا�ي الهناء  "ملقياس إجابتھ خالل  من حائل ملنطقة  ال�حية التا�عة  للمراكز املراجع عل��ا يحصل

 العر�ية.  البيئة �� وتقنينھ ب��جمتھ وقام مر�� سالمة يو�س  Corey Keyesأعده

  .حائل ملنطقة التا�عة ال�حية املراكز مراج�� لدى  ا�جنس�ن من مستجيًبا  607من  الدراسة عينة  تت�ون

 موزعة عبارة 18من   و�ت�ون   Heartland Forgiveness Scaleله��تلند التسامح مقياس الباحث واستخدم

و�ت�ون من ست عبارات(   ، Forgiveness of selfالتسامح مع الذات يقيس ا�حور األول  محاور، ثالثة ع��
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عبارات (من  ، و�تضمن ست    Forgiveness of others اآلخر�ن مع  التسامح الثا�ي ) و�قيس ا�حور 6  –   1من  

  Forgiveness of situations ف��ا املتحكم غ�� �� املواقف التسامح فيقيس الثالث أما ا�حور  ، 12 )12 – 7

 ).  18 – 13و�تش�ل من ست عبارات (من 

Short Form  –SF ) Mental Health Continuum -(MHC  فهو  الذا�ي/ ال�خ��ي الهناء مقياس أما 

و��:  أساسية محاور   ثالثةل ممثلة  عبارة  14  من  يت�ون  والذيes 2006) (Corey Key  بإعداده قام   والذي

من   العبارات  أما  االجتما��، الهناء  لتقدير   8  –  4  من  العبارات   االنفعا��، الهناء  لتقدير  3  –   1من    العبارات 

 النف��ي.   الهناء لتقدير ف�ي 14 – 9

 فروق ووجود الذا�ي) ال�خ��ي) والهناء التسامح ب�ن موجبة  دالة عالقة وجود إ�� الدراسة وقد خلصت

 
ً
 بضرورة اهتمام الدراسة وأوصت  .العمر�ة للفئة ال�خ��ي طبًقا  /الذا�ي والهناء التسامح �� دالة إحصائيا

الذا�ي   الهناء تحقيق �� دوره وتأكيد التسامح قيمة لتعز�ز واألخالقية؛ القيمية با�جوانب اإلعالم وسائل

وعلم   النفسية بال�حة ارتباطھ وتأكيد التسامح، موضوع حول  والدراسات األبحاث من املز�د و�جراء 

 متباينة.  عينات  ع�� بالتطبيق الذا�ي الهناء تحقيق �� دوره سيما ال اإليجا�ي  النفس

وزمالؤها وأجر  ميلولوزا)  "إيفانا  مع    (Miloloža, Ivana et.al. 2014)  ت  التسامح  �� كرواتيا عن  دراسة 

التعرف ع�� مدى    Tolerance for Disagreement for Students  االختالف لدى الطالب  �� تحدد هدفها 

بكرواتيا للتسامح مع آراء األ�خاص اآلخر�ن    Koprivnicaاستعداد طالب �لية اإلعالم بجامعة �و�ر�ف�ا  

 ا�ختلف�ن معهم.

الذي    Tolerance for Disagreement Scale (TFD)التسامح مع االختالفاعتمدت الدراسة ع�� مقياس  

عبارة تتضمن مؤشرات عن مدى    15وت�ون املقياس من    James C. McCroskey  صاغھ جيمس مكروس�ي

  –محايد    –أوافق    –استجابات أوافق جدا    5قبول أو رفض أف�ار وأفعال محددة، و�لغ عدد االستجابات  

فق ع�� اإلطالق. وتم إجراء الدراسة ع�� الطالب الذين اجتازوا اختبار القبول بال�لية  غ�� موا  –غ�� موافق  

 % من الذ�ور. 40% من اإلناث، و60طالبا،   147و�لغ عددهم 

أظهرت نتائج الدراسة أّن طالب �لّية اإلعالم يتسامحون جيدا مع األفراد ا�ختلف�ن ع��م أثناء التواصل 

٪  60.9٪)، �� ح�ن أظهر  37ثلث العينة مستوى عاليا من التسامح مع االختالف (حيث أظهر أك�� من    معهم،

وتب�ن أّن متغ��ي النوع والسن ال يؤثران ��   من األ�خاص مستوى متوسطا من عدم التسامح مع االختالف.

 عملية التسامح لدى الطالب. 

ستوى التسامح لدى طالب  بحثا اس��دف التعرف ع�� م  ) 2014وأجرى (مناف فت�� ا�جبوري (ا�جبوري  

مستوى   قياس  أيضا  واس��دفت  النوع،  ملتغ��  وفقا  التسامح  مستوى  وقياس  بالعراق،  كر�الء  جامعة 

الطالب لدى  االجتما��  والتماسك    التماسك  التسامح  ب�ن  العالقة  عن  الكشف  ثم  النوع،  ملتغ��  وفقا 

 االجتما��. 



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
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رحلة الثالثة باألقسام ا�ختلفة �� �لية ال��بية تألفت عينة البحث من مائة طالب وطالبة من طالب امل 

م. أعد الباحث مقياسا  2013 – 2012للعلوم اإل�سانية بجامعة كر�الء �� الف��ة الصباحية للعام ا�جام�� 

، وتمت معا�جة البيانات  2007للتسامح، وتب�ى مقياس (محمد رجال) للتماسك االجتما�� الذي صيغ ��  

   ومعامل ارتباط ب��سون.  T. testاي، واالختبار التائي إحصائيا باستخدام مر�ع � 

كشفت نتائج البحث أّن طالب جامعة كر�الء ال يتمتعون بالتسامح، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية  

ب�ن الذ�ور واإلناث �� مستوى التسامح، كما أشارت النتائج إ�� تمتع الطالب بمستوى عال من التماسك  

�� مستوى التماسك االجتما��، و���    �عدام الفروق ذات الداللة اإلحصائية ب�ن ا�جنس�ناالجتما��، و و��� ا

 عالقة إحصائية ب�ن التسامح والتماسك االجتما��.  عدم وجود

 Muslim, Nazri and Noor, M. Mansor)و�� الدراسة ال�ي أجراها �ل من ناظري مسلم ومنصور نور  

 Ethnic Tolerance،  حول التسامح العر�� ب�ن الطالب �� مؤســسـات التعليم العا�� العامــة �� ماليـــز�ا   (2014

among Students of Public Higher Learning Institutions in Malaysia    ��حــاول الباحثــان التعرف ع

وحّددا األهداف الرئيسة للدراسة    مستوى التسامح العر�� ب�ن الطالب �� عشر مؤسسات للتعليم العا��.

�� الكشف عن مدى و�� الطالب بالفروق العرقية، والتعرف ع�� مدى تقبلهم لتلك الفروق واالرتياح معها،  

   ومشاركة اآلخر�ن ا�ختلف�ن عرقيا، ثم الكشف عن مدى اع��از الطالب بالتنوع العر�� �� ا�جتمع املال��ي.

��    SPSSاسة من خالل �حيفة استبيان، وتم االعتماد ع�� برنامج  وقد تم ا�حصول ع�� بيانات الدر 

طالبا وطالبة موزع�ن ع�� عشر مؤسسات �عليمية ح�ومية.    6580تحليل املادة امليدانية، بلغ حجم العينة  

 تم اختيارهم بطر�قة العينة الطبقية.

ن أّن ثمة وعيا وا�حا  أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع من التسامح ب�ن الطالب، حيث تب�

د  
ّ

أك التنوع، و�قدر��م ع�� قبولھ، كما  بارتياحهم لهذا  الثقافات واللغات واألديان، وأقر املبحوثون  بتنوع 

  �� العر��  بالتنوع  الطالب  اع��از  النتائج  وأو�حت  ع��م،  ا�ختلف�ن  اآلخر�ن  مشاركة  حرصهم  الباحثون 

   مال��يا.

دراسة �عنوان العالقة ب�ن املسئولية االجتماعية وثقافة    )0152هادي عاشق الشمري (الشمري وأجرى 

األمنية العر�ية نايف جامعة  طلبة لدى التسامح   الهللعلوم  �ان  العالقة،  رصد  م��ا    املسئولية  ب�ن دف 

 بي��م.  التسامح ثقافةانتشار و  ة ال�ي يل��م ��ا طالب جامعة نايف للعلوم األمنيةاالجتماعي

املسئولية  ثالبح  أهداف ولتحقيق  مقياس  ع��  الباحث  ا�حار�ي،   االجتماعية اعتمد  صاغھ  الذي 

للكشف عن تلك العالقة. واعتمد الباحث ع�� عينة   الباحث؛ وذلك التسامح الذي أعده ثقافة ومقياس

   طالبا فقط. 481طالبا، وأجاب ع�� االستبانات  500طبقية بل قوامها 

عالية من املسئولية االجتماعية �� مجتمع البحث، و��� أّن ثقافة  درجة   وجود إ�� البحث نتائج أشارت

 طردية إيجابية التسامح متوفرة بدرجة كب��ة لدى عينة الدراسة. كما كشفت نتائج البحث عن وجود عالقة 

ر وثقافة االجتماعية املسؤولية ب�ن
ّ
  فروق التسامح، وعن توف

ً
  املسئولية �� دالة إحصائيا

ً
 ال�خصية، تبعا



 د. حسني ٕابراهيم عبد العظيم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  ثقافــة التسامح لـدى الّشــباب الجامعّي 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)208( 

الزواجية،  العمر�ة  الفئة �ي  غ�ملت أيضا وا�حالة    دالة  فروق  وجود مثلما رصدت 
ً
 ثقافة درجة �� إحصائيا

 الشهري.   الدخل العمر�ة ومستوى  الفئة ملتغ��ي  التسامح تبًعا

  ,Ananina, Valentena and Danilov)أما الدراسة ال�ي أجراها �ل من فالينتينا أنانينا ودانيل دانيلوف

Daniil 2015)    فتنطلق من مقدمة مهمة و�� أّن البحوث السوسيولوجية للتسامح ب�ن الشباب لها أهمية

التسامح   �شكيل  قضية  الدراسة  تناولت  الثقافات.  األعراق  متنوعة  ا�جتمعات   �� خاصة  كب��ة،  عملية 

مل الرئيسية املؤثرة  العر�� ب�ن طالب ا�جامعات �� روسيا، وتحدد الهدف األسا��ي لها �� استكشاف العوا

 �� �شكيل التسامح العر�� �� البيئة الطالبية �� ا�جتمع الرو��ي ا�حديث.

جماعة   120�� مقاطعة األورال الفيدرالية ال�ي تضم  2014أجري البحث �� الف��ة من أبر�ل إ�� سبتم�� 

د البحث �ش�ل أسا��ي  مؤسسة دينية. واعتم  1300طائفة دينية، و    40جماعات رئيسية)، و    6عرقية (م��م  

 . 2010ع�� مجموعة من البيانات املستقاة من التعداد الس�ا�ي �� روسيا عام 

عضوا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة األورال، تمت مقابل��م مقابالت    216وتم اختيار عينة حجمها  

 متعمقة للكشف عن العوامل املؤثرة �� التسامح ب�ن الطالب. 

رة ع�� مستوى التسامح العر�� لطالب جامعة األورال  كشف تحليل نتائج الدراس
ّ
ة عن أهم العوامل املؤث

العر�� والثقا��، وتدعم  التنوع  أهمية  للطالب تكشف  التدريس   �� ابت�ار منا�ج جديدة  الفيدرالية، و�� 

الطالب   واحتواء  الطالب  مع  ا�جيد  والتواصل  وثقافيا،  عرقيا  ا�ختلف�ن  الطالب  ب�ن  االندماج  عملية 

فإّن عاملھ الداخ�� ي�ون مليئا بقيم ا�جتمع    ا�ختلف�ن عرقيا، فعندما يدخل شاب بيئة اجتماعية جديدة،

 الذي �ان �عيش فيھ. ومن العوامل املهمة كذلك تحديث املقررات الدراسية باستمرار. 

�� الدين ع�� التسامح  عن تأث  (Idris, Fazilah et.al. 2016)و�� الدراسة ال�ي أجر��ا فاز�ال إدريس وزمالؤها  

والسلوك    Rational Choice Theory (RCT)العر�� �� مال��يا، تم االعتماد ع�� نظر��ي االختيار العقال�ي  

�� تفس�� العالقة ب�ن الدين والتسامح العر��    Theory of Planned Behaviour (TPB)  املقصود أو ا�خطط

هن  أّن  الباحثون  يرى  إذ  املال��ي،  ا�جتمع  العر�� من  ��  التسامح  تناولت  ال�ي  األبحاث  زهيدا من  اك قدرا 

  �� األعراق  ب�ن  التسامح  لغرس  العلمية  والوسائل  الطرق  توف��  الدراسة  وتحاول  السوسيولو��.  املنظور 

 مال��يا، واملساعدة �� مواجهة �ل صور التعصب العر�� والدي�ي. 

اجعة ال��اث العل�ي باستخدام قاعد البيانات  اعتمدت الدراسة ع�� من�جية وصفية تحليلية، فتمت مر 

وغ��هما    Scopusو موقع "س�و�س"    Google Scholarاإللك��ونية املعروفة مثل الباحث العل�ي �� جوجل  

من قواعد البيانات العاملية، كما استخدم الباحثون ا�جداول الر�اضية وا�خرائط الذهنية لعرض القضايا  

 النظر�ة للدراسة. 

ھ وفقا لنظر�ة االختيار الرشيد يمكن أن يتأثر التسامح العر�� باملعتقد الدي�ي لدى  كشفت الدرا 
ّ
سة أن

أولئك الذين يؤمنون أّن هللا سيعوضهم خ��ا جزاء لذلك التسامح. أما وفقا لنظر�ة السلوك ا�خطط فإّن  

وتو��ي الدراسة بضرورة    الدين يمكن أن يؤثر �� السلوك واملعاي�� الذاتية وكيفية ممارسة التسامح العر��.
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االعتماد ع�� النماذج النظر�ة السوسيولوجية �� الدراسات املستقبلية املتعلقة بالتسامح من أجل تقديم 

   فهما أك�� ا�ساعا وعمقا أل�عاده املتعددة.

 عينة لدى  �سمات ال�خصية واالنتقام عالقة التسامح)  2017وتناولت دراسة نورة بنت سعد البق�ي (

هذه طلبة  من فلقد هدفت  اإلسالمية،  بن سعود  محمد  اإلمام   طبيعة ع�� التعرف  إ��  الدراسة جامعة 

 الفروق  عن الكشف كذلك ا�جامعة، طلبة لدى  ال�خصية وسمات واالنتقام التسامح من �ل ب�ن العالقة

 واإلناث.   الذ�ور  ب�ن واالنتقام �� التسامح 

سعود   بن  محمد  اإلمام  جامعة طلبة  من وطالبة  طالب  423من   م�ونة عينة ع�� البحث  أجري 

 )الباحثة �عر�ب (  االنتقام ومقياس )الباحثة  (الذي عر�تھ التسامح  سمة مقياس و�استخدام اإلسالمية،

   )2010غزال ( وأبو �عر�ب جرادات لل�خصية  الك��ى  ا�خمسة العوامل ومقياس

ا ودال سالب ارتباط وجود إ�� النتائج أشارت  ارتباطات ظهرت كما  واالنتقام، التسامح ب�ن إحصائي�

 ا�خ��ة، ع�� واالنفتاح الضم��، و�قظة  واملقبولية، االنبساطية، من  و�ل التسامح ب�ن  ودالة إحصائّيا  موجبة

ا ب�ن التسامح   سالًبا االرتباط �ان ح�ن ��  إحصائي�
�
  ودالة  سالبة  عالقة  وجدت كما  والعصابية،  وداال

ً
 إحصائيا

 ودالة موجبة وعالقة واملقبولية،  ا�خ��ة، ع�� واالنفتاح الضم��، و�قظة االنبساطية، من و�ل االنتقام ب�ن

 
ً
 اإلناث، باتجاه الفروق و�انت  التسامح �� ا�جنس�ن ب�ن فروق  ظهرت كما .والعصابية االنتقام ب�ن إحصائيا

 اإلطار ضوء �� النتائج مناقشة وتمت الذ�ور، و�اتجاه دالة ا�جنس�ن ب�ن االنتقام �� الفروق �انت �� ح�ن 

 .السابقة  والدراسات  النظري 

وتحدد   Islamova, E. Artem et al. 2017)وزمالؤه (   أما الدراسة األخ��ة فقد أجراها (أرتيم إسالموفا )

الطالب   لدى  التسامح  سلوك  �شكيل  آليات  عن  الكشف   �� or Students’ Tolerant Behaviهدفها 

Formation Mechanisms    وانطلقت الدراسة من قضية مهمة و�� أّن دمج الطالب �� أش�ال معينة من

األ�شطة االجتماعية ال�ي تن�ي الو�� بقيمة التسامح، يخلق لد��م القدرة ع�� قيام بأفعال متسامحة ��  

 الواقع الفع��.

طالب ا�جامعة الفيدرالية الشمالية  عضو هيئة تدريس من    500طالب، و  500ت�ّونت عينة الدراسة من  

Southern Federal University   .روسيا، تم اختيارهم بطر�قة العينة متعددة املراحل �� 

الطالب ��   التسامح لدى  وقيم  �� �شكيل سلوك  ال�ي �ساهم  اآلليات  أهم  أّن  الدراسة  نتائج  كشفت 

راء مسابقة للمهارات املهنية، ومسابقة  تنظيم بيئة خاصة بممارسة التسامح (تتضمن أ�شطة من قبيل إج

�� أ�شطة تن�ي التسامح (مثل مشاركة الطالب ��    ألفضل �حيفة حائط عن التسامح)، مشاركة الطالب 

(التواصل ب�ن األجيال) وضع باقات الورد ع�� مقابر ا�حار��ن    حمالت اجتماعية كـ (أعطوا األطفال األمل)

للتعاون القائم ع�� التباينات    ت اس��اتيجيارقية)، خلق مواقف و�ناء  القدماء ع�� اختالف انتماءا��م الع

التفاهم   وتنمية  الدير)،  ورئيس  امل�جد  إمام  مع  مش��ك  اجتماع  عقد  (مثل  والثقافية  والدينية  العرقية 

   والقبول ب�ن ا�جماعات املتباينة عرقيا وثقافيا ودينيا.
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حول التسامح أّن غالبية الدراسات    ا�جهد البح�ي�ش�ل موجز من �عض جوانب  يت�ح مما سبق عرضھ  

أّن  بيد  العر�� والدي�ي،  التسامح  التسامح وجوانبھ ا�ختلفة، وركزت معظم الدراسات ع��  تناولت �عض 

��تّم  للّنظر هو عدم وجود دراسة  أّن أغلب الدراسات تفتقد  الالفت    بالتسامح االجتما�� والفكري، كما 

ليل. ومن هنا، تتج�� أهمية الدراسة ا�حالية ال�ي ��تم �ش�ل مباشر ومكثف  ا�حس السوسيولو�� �� التح

 باأل�عاد وا�حددات االجتماعية والثقافية للتسامح ب�ن طالب جامعة ب�ي سو�ف. 

   البناء المنهجي للدراسة:  -6

االجتما��   امل�ح  من�ج  ع��  الدراسة  بطر�ق   Social Survey�عتمد  تم  ،  Sampleالعينة    وذلك  حيث 

طالبا وطالبة من مختلف �ليات جامعة ب�ي سو�ف، وذلك   300تيار عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها  اخ

، وقد رو�� �� االختيار تمثيل �ليات العلوم 2021/    2020من العام ا�جام��    ثا�يخالل الفصل الدرا��ي ال

ال� ب�لية  األدبية  واألقسام  االجتماعية  وا�خدمة  وا�حقوق  (�اآلداب  العلوم  االجتماعية  و�ليات  �بية) 

واألقسام   والتمر�ض  والزراعة  والهندسة  األسنان  وطب  الطبي��  والعالج  والصيدلة  (�الطب  الطبيعية 

 العلمية ب�لية ال��بية).  

وقد قام الباحث بصياغة مقياس للتسامح لتطبيقھ ع�� عينة الدراسة، و اعتمد الباحث �� صياغة هذا  

راسات العر�ية واألجنبية، حيث تم الرجوع إ�� مقياس التسامح الثقا�� املقياس ع�� مراجعة العديد من الد

 Greenberger)  و املقياس الذي صاغتھ إل�ن جر�ن��جر  (Gasser 1994)الذي أعده ميشيل بالك جاسر  

وو�تمان    (2001 و�ايرتل  توماي  صاغھ  الذي  املقياس   .Thomae, M., Birtel, & Wittemann, Jوكذلك 

إ�� االطالع ع�� املقاييس ال�ي صاغها �عض الباحث�ن العرب، مثل (أشرف عبد الوهاب    باإلضافة)  (2016

)  2011) و (أحمد عبد اللطيف أبو سعد  2010و (جاسم عيدي    ) 2010) و (مر�م بنت صا�ح الغامدي  2005

 ). 2014وكذلك (عماد خليل أبو هاشم 

 ع�� ثالثة أ�عاد: عبارة لقياس درجة التسامح، موزعة  35وت�ون املقياس من 

 عبارة.  14التسامح الدي�ي  -

 عبارات. 10التسامح االجتما��  -

 عبارة.    11التسامح الفكري  -

وقد تم وضع ثالث استجابات ل�ل عبارة تو�ح مدى موافقة املبحوث عل��ا، وتم وزن تلك االستجابات  

 كما ي��: 

 غ�� موافق  محايد  موافق 

3 2 1 
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الكفيلة بضمان درجة مالئمة من صدق وثبات املقياس، املن�جية    �عض اإلجراءات  اعتمد الباحث ع��

 وذلك ع�� النحو التا��:  

قياس الصدق: ثم ُعرض املقياس ع�� مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بقسم علم االجتماع،   -

�عض   إجراء  �عد  وذلك  لقياسھ،  أعّد  ما  بالفعل  يقيس  ھ 
ّ
أن أي  املقياس  بصدق  أفادوا  الذين 

يث تمت إضافة �عض العبارات واستبعاد أخرى، و�جراء �عديل �� الصياغة اللغو�ة التعديالت، ح

   لبعضها اآلخر.

للمقياس ع�� عينة صغ��ة بلغ حجمها ثالث�ن طالبا وطالبة    test-preقام الباحث بإجراء اختبار قب��   -

 . من �لية اآلداب جامعة ب�ي سو�ف؛ للتأكد من اال�ساق الداخ�� للمقياس

ا  - ألفا كرونباخواعتمد  ثبات املقياس، و�لغ  Cornbach Alpha  لباحث ع�� معامل  معامل    لقياس 

 وهو ما يؤكد تمتع املقياس بدرجة ثبات عالية.  0.92الثبات الك�� للمقياس 

 وتم حساب درجة التسامح لدى عينة البحث من خالل املعادلة اآلتية: 

 2=  1  – 3  لالستجابةا�حد األد�ى   –ا�حد األق��ى لالستجابة 

ـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــاملدى = ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ =ـــ ـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  66.6=  ــــــــــــــــــ

 3 عدد االستجابات

 و�تطبيق املعادلة السابقة تم حساب درجة التسامح ع�� النحو اآل�ي:

درجة  

 منخفضة 

درجة  

 متوسطة 

درجة  

 مرتفعة 

1  >1.67 1.67   >

2.34 

2.34 - 3 

 

للعلوم  اإلحصائية  (ا�حزمة  برنامج  باستخدام  تّمت  فقد  الدراسة  ملتغ��ات  اإلحصائية  املعا�جة  أما 

حيث تّمت عملية   SPSSاملعروف اختصارا ب��نامج  Statistical Package of Social Sciences  االجتماعية) 

 إدخال البيانات وجدول��ا واستخدام معامل االرتباط مر�ع �اي؛ للكشف عن االرتباط ب�ن متغ��ات الدراسة.  

 نتائج الدراسة:  -7

 فيما ي��:  جاءت الدراسة امليدانية بمجموعة متنوعة من النتائج، �عرض أهمها

 خصائص العینة:  -7-1
 ا�سمت عينة الدراسة بمجموعة من ا�خصائص نو�حها �� النقاط اآلتية: 

 % من مجموع العينة.42.7% �� ح�ن لم تتجاوز �سبة اإلناث    57.3من حيث النوع، بلغت �سبة الذ�ور   -أ
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وفيما يتعلق بالفئات العمر�ة فقد توزعت العينة ع�� ثالث مراحل عمر�ة، فالذين تقل أعمارهم عن    - ب

%، أما  49عاما فقد بلغت �سب��م    22  –  20%، والذين ت��اوح أعمارهم ب�ن  31عاما بلغت �سب��م  20

 % من مجموع العينة.  20عاما فقد بلغت �سب��م  22من تز�د أعمارهم عن 

%، ولم  62بنوعية التعليم ا�جام��، فقد بلغت �سبة طالب �ليات العلوم االجتماعية    و فيما يتعلق  - ج

 %من مجموع العينة. 38تتجاوز �سبة طالب �ليات العلوم الطبيعية 

% من مجموع العينة، كما أن  60وات�ح أن غالبية أفراد العينة ينتمون ألصول ر�فية إذ بلغت �سب��م   -د

 %.56�ف إذ بلغت �سب��م غالبي��م يقيمون حاليا �� الر 

 % من مجموع العينة.26% ، و�سبة املسيحي�ن 74ومن حيث الديانة، بلغت �سبة املسلم�ن  - ه

وفيما يتعلق بمستوى الدخل الشهري فقد �ان هذا املستوى متوسطا �ش�ل عام لدى أك�� من نصف  

 فضة.% من ذوي الدخول املنخ11% بمستوى دخل مرتفع، وهناك 37%، و�تم�� 52العينة 

 واقع ثقافة التسامح بین طالب جامعة بني سویف، وأھم صورھا: -7-2
حض  عن  الدراسة  العينة،  ـ كشفت  أفراد  ب�ن  التسـامح  لثقافة  ووا�ح  قوي  املتوسط  ور  بلغ  حيث 

قدره  2.42ا�حسا�ي   معياري  بانحراف  االجتما�� 538،  والتسامح  الدي�ي  التسامح  درجات  جاءت  وقد   ،

فعة، وتبعا لذلك جاء معدل التسامح العام هو اآلخر مرتفعا، و�ت�ح ذلك من  والتسامح الفكري �لها مرت

 ا�جدول التا��:

 درجات التسامح وصوره ب�ن أفراد العينة  )1جدول (

املتوسط   ا�حور  م

 ا�حسا�ي 

 ال��تيب درجة التسامح  االنحراف املعياري 

 3 مرتفعة   .819 2.33 التسامح الدي�ي 1

 2 مرتفعة  .495 2.39 االجتما�� التسامح  2

 1 مرتفعة  .520 2.51 التسامح الفكري  3

  مرتفعة  .538 2.42 املعدل العام للتسامح  

 

) إليھ دراسة أشرف عبد الوهاب  النتيجة مع ما توصلت  التسامح  2005وتتفق تلك  ) من سيادة نمط 

%) من  74.4التسامح ومرتف�� التسامح معا (�ش�ل عام �� ا�جتمع املصري، حيث بلغت �سبة متوسطي  

 Sarosiek, Justyna( إجما�� عينة الدراسة، كما تتفق مع ما ان��ت إليھ دراسة جاستينا ساروسيك وزمال��ا 

2014et.al. () الطالب  من  العظ�ى  الغالبية  أن  من  التسامح  96.  من  متوسط  أو  عال  بقدر  يتمتعون   (%

�ش�ل عام، وع�� أك�� من نصف العينة عن دعمهم القوي لفكرة فتح جامع��م للطالب األجانب، كذلك  
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الطالب ��  ) من أّن  Miloloža, Ivana et.al. 2014تتفق مع ما توصلت إليھ دراسة إيفانا ميلولوزا) وزمال��ا (

 عينة الدراسة يتسامحون جيدا مع األفراد ا�ختلف�ن ع��م أثناء التواصل معهم.

نور   مسلم ومنصور  ناظري  من  �ل  أجراها  ال�ي  الدراسة  إليھ  توصلت  ما  مع  الدراسة  نتائج  تتفق  كما 

)Muslim, Nazri and Noor, M. Mansor 2014لتعليم  ) حول التسامح العر�� ب�ن الطالب �� مؤســسـات ا

العا�� العامــة �� ماليـــز�ا، وال�ي كشفت عن وجود مستوى مرتفع من التسامح ب�ن الطالب، حيث تب�ن أّن  

ثمة وعيا وا�حا بتنوع الثقافات واللغات واألديان، وأقّر املبحوثون بارتياحهم لهذا التنوع، و�قدر��م ع�� 

ع��م، وأو�حت النتائج اع��از الطالب بالتنوع    قبولھ، كما أكدوا ع�� حرصهم مشاركة اآلخر�ن ا�ختلف�ن

 العر�� �� مال��يا. 

) ا�جبوري  فت��  (مناف  دراسة  إليھ  توصلت  ما  مع  تختلف  النتيجة  تلك  أّن  طالب  2014غ��  أن  ) من 

جامعة كر�الء ال يتمتعون بالتسامح، نتيجة للظروف السياسية واالجتماعية ال�ي عاشها العراق منذ الغزو  

، وأرجع الباحث ذلك إ�� الظروف االجتماعية والسياسية ال�ي يمر ��ا ا�جتمع العرا�� منذ  2003  األمر��ي ��

 . 2003عام 

 التسامح الدیني: أبرز مالمحھ وإشكالیاتھ:   -7-3
ھ يرتبط  

ّ
يمثل التسامح الدي�ي واحدا من أهم صور التسامح وأك��ها تأث��ا �� حياة ا�جتمعات، ذلك أن

ا إجابات ��ائية لألسئلة الك��ى، و�� إجابات مطلقة ال تقبل الشك، وثمة تباين  باملقدس الذي يطرح غالب

الذات وعدم   إ�� اال�غالق ع��  ب�ن األديان واملذاهب ا�ختلفة، وهو ما قد يف��ي  �� تلك اإلجابات  وا�ح 

   قبول الرؤى املتباينة.

الدي�ي   التسامح  معانيھ    -ويش��  أحد  درجة  -��  اآل   إ��  معتقدات  معتقدات  قبول  عن  ا�ختلفة  خر�ن 

وآرا��م   بمعتقدا��م  التمسك   �� اآلخر�ن  بحق  االع��اف  وأيضا  بإنصاف،  معها  والتعامل  ذاتھ،  ال�خص 

الدينية وا�حر�ة �� أداء �ّل أش�ال العبادات الدينية، والتمّتع ب�افة ا�حقوق االجتماعية �غض النظر عن  

  Kilani, A. 19)(273 :96االختالف �� االنتماء الدي�ي. 

الدي�ي وجود رؤى دينية متباينة، وسياق اجتما�� �عّددي �عزز ا�حقوق املتساو�ة،   سامح 
ّ
الت و�ف��ض 

والتكيف والقبول والعيش املش��ك ب�ن ا�ختلف�ن، رغم االختالف ب�ن العقائد واملذاهب، فالتسامح الدي�ي 

يحق للناس بموج��ا أن تختار وتمارس  -اضع  مثل الفضائل األخرى �االح��ام والتو - فضيلة إ�سانية وأخالقية  

 : Benson, I. 2016)(293  ما �عتقده، دون رفض أو تمي�� من قبل اآلخر�ن.

وقد كشفت نتائج الدراسة عن درجة مرتفعة من التسامح الدي�ي ب�ن أفراد العينة، ورصدت الدراسة  

 العديد من جوانب التسامح الدي�ي يو�حها ا�جدول اآل�ي:
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 مالمح التسامح الدي�ي  )2جدول (

 ال��تيب الدرجة االنحراف   املتوسط  الفقرة  م

 2 مرتفعة  .495 2.80 أدافع عن املظلوم ح�ى و�ن �ان ع�� غ�� دي�ي 1

 8 متوسطة  .865 2.23 لدي صداقة متينة مع من يختلفون م�� �� الدين  2

3 
مع   واجتماعية  ثقافية  أ�شطة   �� املشاركة  أقبل 

 الدين ا�ختلف�ن م�� ��

 11 متوسطة  .928 2.04

4 
أح��م معتقدات الديانات األخرى ح�ى ولو لم أؤمن  

 ��ا

 4 مرتفعة  .749 2.36

 14 متوسطة  .659 1.44 ٌ◌أقرأ �� الكتب املقدسة للديانات األخرى  5

6 

والصلوات   ال��اتيل  سماع  من  كمسلم  أنز�ج  ال 

 الصـادرة من الكنيسـة /

يز�ج�ي كمسي�� صــوت اآلذان وخطبـة ا�جمعة  وال  

 �� املساجد 

 10 متوسطة  .885 2.07

7 
مناسباتھ   الدين   �� ع�ي  ا�ختلف  زمي��  أشارك 

 الدينية

 7 متوسطة  .881 2.28

 3 مرتفعة  .562 2.55 أرفـض التعصـب والغلو �� الديـن 8

9 
دي�ي  واجب  ع��ا  والدفاع  للكنائس  املسلم  حماية 

 وأخال��ووط�ي 

 6 مرتفعة  .823 2.33

10 
ووطنية   دينية  قيمة  للمساجد  املسي��  اح��ام 

 وأخالقية  

 5 مرتفعة  .867 2.35

11 
اتقبل املناقشة �� األمور الدينية مع ا�ختلف ع�ي ��  

 الدين

 9 متوسطة  .871 2.13

12 
أقر بحر�ة أي �خص �� اعتناق الدين الذي يختاره  

 إكراه بال 

 13 متوسطة  .877 1.55

13 
أو   دينھ  عن  النظر  بصرف  اإل�سان  بكرامة  أؤمن 

 لونھ  مذهبھ أو

 1 مرتفعة  .498 2.85

14 
�عض   ع��  الدين   �� ع�ي  ا�ختلف  صديقي  أئتمن 

 أسراري 

 12 متوسطة  .889 1.86

  مرتفعة  .819 2.33 الدي�ياملعدل العام للتسامح 
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وجود  ا�جدول   يكشف عن  هذا    السابق  �عقد  �عكس  الدي�ي،  التسامح  مؤشرات   �� وا�حة  تباينات 

ا�جوانب املرتبطة  ، و�� تلك  هناك جوانب مرتفعة من التسامح الدي�يفاملالحظ أن    النمط من التسامح،

فنجد أّن أع�� مؤشرات التسامح الدي�ي �� اإليمان بكرامة اإل�سان بصرف النظر    بالقيم اإل�سانية العامة،

) يليھ الّدفاع عن املظلوم ح�ى و�ن �ان مخالفا ��  2.85عن دينھ أو مذهبھ أو لونھ ( بمتوسط حسا�ي قدره 

ح�ى ولو لم  ) ثم اح��ام معتقدات الديانات األخرى  2.55) ثم رفض الغلو والتعصب �� الدين (2.80الدين، (

) ثم حماية املسلم  2035) ي�� ذلك اح��ام املسي�� للمساجد قيمة دينية ووطنية وأخالقية (2.36يؤمن ��ا (

 ).2.33للكنائس والدفاع ع��ا واجب دي�ي ووط�ي وأخال�� (

جوانب مرتبطة �� جزء م��ا باملمارسات واألفعال  و��    ،جوانب متوسطة للتسامح الدي�يونالحظ أّن ثمة  

الواقعيةال الدينية (متوسط حسا�ي    عالقات االجتماعية  ينت�ي لدين مخالف مناسباتھ  مثل مشاركة من 

وعدم    )2.13) وتقبل املناقشة �� األمور الدينية (2.23) ووجود صداقة متينة مع املغاير �� الدين (2.28قدره  

وا�خطب من ال��اتيل  (  االنزعاج من سماع  املغايرة.  العبادة  ثقافية  ) وق2.07دور  أ�شطة   �� املشاركة  بول 

 ).2.04واجتماعية مع ا�ختلف�ن �� الدين (

رؤ�ة   حسب  للتسامح)  (عتبة  تمثل  تجاوزها  يمكن  ال  للتسامح  شائكة  جوانب  ثمة  أّن  أخ��ا  ونالحظ 

) واإلقرار بحر�ة أي �خص ��  1.86هابرماس، م��ا ائتمان الصديق ا�ختلف �� الدين ع�� �عض األسرار ( 

 ). 1.44) ثم القراءة �� الكتب املقدسة للديانات األخرى (1.55لدين الذي يختاره بال إكراه (اعتناق ا

وا�حقيقة أّن حر�ة اعتناق الفرد للدين الذي يختاره يمثل أك�� مؤشرات التسامح الدي�ي صعو�ة؛ نظرا  

واالجتما�� للفرد، و�رتبط ا�خروج من الدين  ألن الدين �� ا�جتمع الشر�� يمثل جزءا من رأس املال الرمزي 

   بوصمة اجتماعية تصيب ا�جماعة القرابية بأسرها وال تقف فقط عند الفرد.

وتتفق هذه النتائج مع رؤ�ة هابرماس للتسامح الدي�ي، حيث يرى أّن الّتعا�ش ب�ن ا�جماعات املتباينة  

.  .  . املتبادل،  واالع��اف  القبول  مبدأ  ع��  يتأسس  عن    دينيا  التعب��   �� األفراد  حق  ع��  أيضا  يقوم  و 

إّن   ديمقراطي.  دستور  ظل   �� لديانا��م  اآلخر�ن  ممارسة  من  االستياء  عدم  الوقت  ذات  و��  معتقدا��م، 

التسامح الدي�ي يمكن أن يمارس بطر�قة مرنة �� ظل ظروف يقبل ف��ا مواطنو ا�جتمع الّديمقراطي �عضهم  

بالقانون مشارك�ن �� وضعھ، فإن االمتثال القانو�ي للتسامح يندمج مع    �عضا، وعندما يصبح ا�خاطبون 

  ).Habermas, Jurgen 2004:7االل��ام الذا�ي بالتسامح كسلوك فاضل. (

 درجة التسامح االجتماعي لدى مجتمع البحث وأھم تجلیاتھ:  -7-4
االجتما��،   �عد التماسك   �� املهمة  اآلليات  إحدى  االجتما��  االجتما��  التسامح  بالتسامح  و�قصد 

قبول "ا�خصائص النسبية ال�ي يتمتع ��ا األ�خاص عند الوالدة مثل العرق أو لون البشرة أو  �ش�ل عام  

oorn, V. Marjoka D(   يكتسبو��ا �� التنشئة االجتماعية املبكرة �اللغة والعادات والطقوس االجتماعية" 

2014:4( 
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التسامح االجتما�� عنصرا مهما وداعما من عناصر رأس املال االجتما��   ل 
ّ
الذي    social capitalو�مث

أفراد  ب�ن  التعامل   �� املساواة  ومعاي��  ا�جتمع  أفراد  ب�ن  قة 
ّ
والث االجتماعية،  العالقات  شب�ات  يتضمن 

� ا�حفاظ عليھ واستمراره من خالل تأسيس عالقات اجتماعية  ا�جتمع، و�التا�� �سهم التسامح االجتما�� �

 (Kobayashi, Tetsuro 2010:546)  من�جمة ومتوازنة ب�ن أفراد ا�جتمع وجماعاتھ ا�ختلفة.

رصدت   كما  العينة،  أفراد  ب�ن  االجتما��  التسامح  من  مرتفعة  درجة  عن  الدراسة  نتائج  كشفت  وقد 

 االجتما�� يو�حها ا�جدول التا��: الدراسة العديد من تجليات التسامح 

 جوانب التسامح االجتما��  )3جدول (

 ال��تيب الدرجة االنحراف   املتوسط  الفقرة  م

أن 1 ا�حقوق    ينب��   �� متساو�ن  جميعا  الناس  ي�ون 

 والواجبات 

 1 مرتفعة  .398 2.91

 4 مرتفعة  .824 2.47 ال يضايق�ي أن ت�ون املرأة رئيسة �� �� العمل 2

 3 مرتفعة  .766 2.61 دور املرأة �� ا�جتمع ضروري وحيوي  3

مراحل  4  �� واإلناث  الذ�ور  ب�ن  االختالط  ع��  أوافق 

 التعليم ا�ختلفة 

 6 متوسطة  .856 2.30

 7 متوسطة  .889 2.28 أؤمن بأن النساء شقائق الرجال  5

 8 متوسطة  953 2.12 أح��م طر�قة �عب�� اآلخر�ن عن عادا��م  6

ال  7 ح�ى  ا�خاصة  االحتياجات  ذوي  توظيف  يجب 

 تحدث بطالة ب�ن األ�حاء 

 10 متوسطة  .937 1.87

 5 مرتفعة  792 2.39 رغم غراب��ا   اتقبل عادات وتقاليد �عض الشعوب 8

أرفض استخدام قصار القامة �وسيلة لإل�حاك ��   9

 األفالم واملسرحيات 

 2 مرتفعة  .629 2.71

املستوى  أتحا��ى   10  �� دو�ي  هم  بمن  االختالط 

 االجتما�� واالقتصادي

 9 متوسطة  .929 1.98

  مرتفعة  .495 2.39 املعدل العام للتسامح االجتما�� 

أّن هناك درجة عالية من التسامح االجتما�� العام تتمثل �� االعتقاد �� ضرورة    يكشف ا�جدول السابق

ا�حقوق والواجبات بصرف النظر عن انتماءا��م االجتماعية (بمتوسط  أن ي�ون الناس جميعا متساوون ��  

و�� فئة قصار    ) ي�� ذلك التعاطف مع إحدى الفئات االجتماعية ال�ي تتعرض للتمي��2.91حسا�ي قدره  
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واألعمال الدرامية ا�ختلفة    استخدامهم وسيلة لإل�حاك �� األفالم واملسرحيات  القامة ، من خالل رفض

)2.71(. 

��   وتظهر الدراسة درجة عالية من التسامح نحو املرأة وقضاياها، فثمة موافقة عالية ع�� أّن دور املرأة

) وال يرى الذ�ور بأسا �� أن ت�ون املرأة رئيسة لهم �� 2.61ا�جتمع ضروري وحيوي (بمتوسط حسا�ي قدره 

ور واإلناث �� مراحل التعليم ا�ختلفة االختالط ب�ن الذ�  ) كما ال ترى عينة الدراسة غضاضة ��2.47العمل (

 ). 2.28وثمة إيمان بأّن النساء شقائق الرجال ( )2.30(

ونالحظ أّن هناك �سامحا نحو ذوي االحتياجات ا�خاصة من خالل املوافقة ع�� تخصيص �سبة لهم �� 

  ) ا�ح�ومي  فيما1.87التوظيف  التسامح  من  درجة متوسطة  أّن هناك  نالحظ  آخر  جانب  يتعلق    )، ومن 

 باالختالط والتفاعل مع الفئات األد�ى من الناحية االقتصادية واالجتماعية. 

خالل   االجتما�� من  التسامح  تحقيق  بالتأكيد ع��  (هابرماس)  إليھ  ذهب  ما  مع  النتائج  تلك  وتتماس 

ية مبنية  توطيد ُعرى التسامح ال�و�ي املرتبط بالديمقراطية وتحقيق السالم العاملي، وترسيخ مواطنة إ�سان 

سم بالوضوح وا�جّدية  
ّ
ع�� أساس أخال�� �شار�ي وعقل تواص�� منفتح ومتنوع ومختلف، يضمن تواصال يت

والصدق، وتنكشف بذلك األ�عاد ال�ونية ال�ي تقر بانفتاح الهو�ات متعددة الرؤى والثقافات �عضها ع��  

 .)2015�عضها، وصنع مجتمع �و�ي إ�سا�ي متسامح (كمال ط����ي 

 :وأھم مؤشراتھ ،التسامح الفكري لدى مجتمع البحثمستوى  -7-5
أو   معينة  جماعة   �� وانتشارها  التسامح  ثقافة  وجود  مدى  ع��  وا�حا  مؤشرا  الفكري  التسامح  �عّد 

  �� واملرونة  ا�ختلفة  والتجارب  واألف�ار  الرؤى  ع��  االنفتاح  الفكري  بالتسامح  و�قصد  محدد،  مجتمع 

لفكر  التعصب  عن  والبعد  اآلخر�ن  مناقش��ا،  نظر  وجهات  تقبل  ع��  والقدرة  مع�ن،  رأي  أو  محددة  ة 

 .(Shearman, Sachiyo and Levine, Timothy 2006: 275) واح��امها رغم االختالف معها

(الدوجمائية)  �مثل  و  الفكري  ا�جمود  أو  التصلب  ملصط�ح  النقيض  الفكري    Dogmatismالتسامح 

ال�ي �ع�ي حرفيا ما    )δόγμα(شتقة من ال�لمة اليونانية  امل  Dogmaو�رجع أصل هذا املصط�ح إ�� �لمة  

وأف�ار   آراء  اح��ام  أو  قبول  أو  معرفة   �� الرغبة  عدم  بأ��ا  الدوجمائية  و�عرف  �حيح،  أنھ  املرء  �عتقد 

اآلخر�ن الدوجمائيون  وسلوكيات  األ�خاص  و�تسم   ،dogmatic persons    الزائد وا�حماس  بالتعصب 

قة غ�� نقدية �� التفك��، و�ف��ضون أّن معتقدا��م حقائق ثابتة و��ائية �� �ل ألف�ارهم، كما يتبنون طر�

خاصة عندما ت�ون تلك اآلراء مخالفة    -زمان وم�ان. إّن هؤالء األ�خاص ال يرغبون �� معرفة آراء اآلخر�ن  

ا�خاصة   عند  -ملعتقدا��م  ح�ى  يقبلو��ا  وال  لرؤاهم  املغايرة  الرؤى  وتحليل  فهم  يمك��م  أك��  وال  ت�ون  ما 

 .(Malmir, Maryam 2019:5 6) عقالنية وأفضل مما �عتقدون 

ولذلك يحاول الدوجمائيون ع�� الدوام تجنب املعلومات ال�ي تتعارض مع أف�ارهم، و�تمركزون حول  

والنأي   اال�عزال  إ��  و�ميلون  الفكر�ة،  املناقشات   �� مرونة  يبدون  وال  ا�خاصة  واتجاها��م  معتقدا��م 

 . (Shearman, Sachiyo and Levine, Timothy 2006: 276)  بفكرهم املتصلب
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درجة   و�التا��  البحث،  مجتمع   �� الفكري  التسامح  من  مرتفعة  درجة  عن  الدراسة  نتائج  كشفت  وقد 

 منخفضة من الدوجمائية، ورصدت الدراسة أهم مؤشرات التسامح الفكري كما يو�حها ا�جدول اآل�ي: 

 لتسامح الفكري مؤشرات ا )4جدول (

 ال��تيب الدرجة االنحراف  املتوسط  الفقرة  م

من الضروري �شر ثقافة التسامح وقبول اآلخر ��   1

 مجتمعنا 

 3 مرتفعة  .720 2.50

 10 متوسطة  .940 1.90 رأيي هو الصواب ورأي غ��ي خطأ 2

أميل إ�� استخدام النقد البناء عندما أتحاور مع   3

 اآلراء األخرى 

 2 مرتفعة  .513 2.81

ال أتنازل عن فكري وآرائي و�نما أح��م فكر اآلخر   4

   وحر�تھ �� التعب�� عنھ

 4 مرتفعة   .869 2.48

 1 مرتفعة  .444 2.85 يفسد للود قضية  االختالف �� الرأي ال ينب�� أن 5

 5 متوسطة  .942 2.05   أقدر وأح��م آراء اآلخر�ن مهما �انت درجة �ساط��ا 7

 9 متوسطة   .775 1.93 عن �ل النظر�ات واملذاهب الفكر�ة والفلسفية أقرأ  8

وتبادل اآلراء مع اآلخر�ن مهما اختلفت   أؤمن با�حوار 9

 معهم

 8 متوسطة  .925 2.01

أ�عامل بإيجابية وانفتاح مع اآلخر ح�ى لو �ان   10

 مختلفا ع�ي �� الرأي

 6 متوسطة  .931 2.04

إيجابية مهما قيل عن  أي مذهب فكري بھ جوانب  11

 سلبياتھ وقصوره 

 7 سطة و مت .921 2.02

  مرتفعة  .520 2.62 املعدل العام للتسامح الفكري 

 

يرصد ا�جدول السابق أهم املؤشرات الدالة ع�� وجود التسامح الفكري �� عينة الدراسة، يأ�ي ع�� رأس  

)  2.85ال ينب�� أن يفسد للود قضية (بمتوسط حسا�ي قدره (  تلك املؤشرات االعتقاد بأّن االختالف �� الرأي 

) ثم االعتقاد بأّن من الضروري �شر  2.81ي�� ذلك امليل إ�� استخدام النقد البناء �� ا�حوار مع اآلخر�ن (

) ثم عدم التنازل عن األف�ار واآلراء ا�خاصة مع اح��ام فكر  2.50ثقافة التسامح وقبول اآلخر �� مجتمعنا (

 وحر�تھ �� التعب�� عنھ.  اآلخر

ي�� ذلك مجموعة من املؤشرات الداعمة ملا سبق و�ن �ان قبولها بدرجة متوسطة، مثل تقدير واح��ام  

عامل بإيجابية وانفتاح مع اآلخر ح�ى لو �ان مختلفا �� ) والت2.05آراء اآلخر�ن مهما �انت درجة �ساط��ا(

أي  واإلقرار بأّن  )  2.04آلخر ح�ى لو �ان مختلفا ع�ي �� الرأي (والتعامل بإيجابية وانفتاح مع ا )  2.04الرأي (
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) واإليمان با�حوار وتبادل اآلراء مع  2.02مذهب فكري بھ جوانب إيجابية مهما قيل عن سلبياتھ وقصوره (

 ).1.93القراءة عن �ل النظر�ات واملذاهب الفكر�ة والفلسفية (  ) ثم2.01اآلخر�ن مهما �ان االختالف معهم (

مة مؤشر واحد فقط يتناقض مع التسامح الفكري تمت املوافقة عليھ بدرجة متوسطة وهو االعتقاد  وث

 . )1.90بأّن الرأي ال�خ��ي صواب ورأي اآلخر�ن خطأ (

وتتفق تلك النتائج مع ما يطرحھ (هابرماس) من ضرورة تأسيس عقلية تواصلية تر�خ لفلسفة �سامحية  

و  للّتفاهم  أخـالقيات  وتحقق  أفقها  جديدة،  من  الذات  إخراج  أجـل  من  العـام  ا�جـال   �� والّنقاش  ا�حـوار 

 . )2015الضيق، وانطالقها نحو التواصل واملشاركة والتبادل الفكري (كمال ط����ي 

ونالحظ �ش�ل عام من خالل النتائج السابقة أّن درجة التسامح �� ا�جاالت الثالثة مرتفعة، وأّن ذلك  

�� بارز لدى الشباب ا�جام�� بأهمية التسامح ودوره �� ا�حفاظ ع�� تماسك  �عد مؤشرا مهما يكشف عن و 

 ا�جتمع كما تؤشر تلك النتائج ع�� تراجع اتجاهات التعصب والتطرف لدى هذا ا�جيل.

دور بعض العوامل االجتماعیة كالنوع ونمط التعلیم ومكان إلقامة ومحل المیالد والمستوى  -7-6
 تبني قیم التسامح؟  االقتصادي واالنتماء الدیني في

 النوع وارتباطھ بالتسامح: -7-6-1

 يو�ح العالقة ب�ن النوع ومستوى التسامح  )5جدول (

 النوع

 التسامح مستوى 
 ا�جموع 

 

 

قيمة  

 ) 2(�ا

11.13 

 

   مرتفع   متوسط منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 172 41 71 55 95 4 6 ذكر 

 100 128 58 74 42 54 0 0 أن�ى 

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 

التسامح، فاإلناث أك��   �� مستوى  ب�ن الذ�ور واإلناث  تباينا م�حوظا  ثّمة  أّن  يكشف ا�جدول السابق 

% من  41% من اإلناث مقابل  58التسامح مرتفع لدى  �سامحا من الذ�ور �ش�ل عام، حيث أّن مستوى  

) الذ�ور،  ب�ن  �سب��م  من  أقّل  اإلناث  ب�ن  التسامح  متوسطي  �سبة  أّن  كما  مقابل  42الذ�ور،   %55  .(%

و�ذلك فإّن معطيات ا�جــدول تؤكد أّن    % ب�ن الذ�ور.4وتنعدم �سبة منخف��ي التسامح لدى اإلناث مقابل  

 ا حاســما �� مستوى التسامح.  يمثـل متغ��  Genderالنـوع 

و��   11.13) ال�ي بلغت  2ومن أجل التأكد من العالقة ب�ن النوع ومستوى التسامح تم حساب قيمة (�ا

 ذات داللة إحصائية مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين. 
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ت إليھ  ) ولك��ا تختلف مع ما توصل2017وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليھ دراسة (نورة البق�ي  

 .) من أّن الذ�ور أك�� �سامحا من اإلناث2005) و (أشرف عبد الوهاب  2010دراسة �ل من (مر�م الغامدي  

 :نمط التعلیم (التخصص الدراسي) -7-6-2
يلعب التعليم دوًرا مهًما �� تنمية التواصل البشري ع�� �افة املستو�ات، و�� مختلف جوانب النشاط  

العامة   الثقافة  مستوى  ورفع  �خصيا��م،  تنمية   �� التعلم  عملية   �� الطالب  إشراك  ويساهم  البشري. 

أش ب�افة  التسامح  يتش�ل  ثم  ومن  و�م�انيا��م،  الطالب  قدرات  عن  والكشف  االجتما�� واملهنية،  �الھ: 

والفكري والعر�� والدي�ي. إّن التعليم (والتدر�ب أيضا) يضمن صياغة قدر مالئم من التسامح ب�ن الطالب.  

337) -(Baklashova T.A. et.al., 2015:336 

 وقد رصدت الدراسة العالقة ب�ن نمط التعليم ومستوى التسامح فيما ي��:  

 ) 6جدول (

 نمط التعليم

 التسامح مستوى 
 ا�جموع 

 

 

قيمة  

 ) 2(�ا

12.95 

 

 مرتفع   متوسط   منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 185 56 104 43 79 1 2 العلوم اإل�سانية 

 100 115 36 41 61 70 3 4 العلوم الطبيعية

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 

يت�ح من ا�جدول السابق أّن هناك اختالفا وا�حا ب�ن طالب �ليات العلوم االجتماعية وطالب �ليات  

االجتماعية أك�� �سامحا �ش�ل عام من طالب   العلوم الطبيعية �� مستوى التسامح، فطالب �ليات العلوم

% من طالب العلوم االجتماعية لد��م مستوى مرتفع من التسامح،  56�ليات العلوم الطبيعية، حيث أن  

العلوم 36مقابل   طالب  ب�ن  التسامح  �سبة متوسطي ومنخف��ي  أّن  كما  الطبيعية،  العلوم  طالب  % من 

 %)  64% مقابل 44وم الطبيعية، (االجتماعية أقل من �سب��م ب�ن طالب العل

وتكشف معطيات ا�جــدول أهمية العلوم االجتماعية �� تنمية ثقافة التسامح وترسيخها، ودورها �� ا�حد  

من ظواهر التعصب والتطرف؛ من أجل ذلك فثمة إ�حاح من جانب علماء االجتماع واألن��و�ولوجيا ع��  

ال�ليات التطبيقية، حيث أّن تدريس تلك العلوم �� �ليات  ضرورة إدراج مقررات من العلوم اإل�سانية ��  

العلوم الطبيعية من شأنھ أن �سهم �� تطور و�� الطالب بذوا��م، ويغ�� من كث�� من اتجاها��م وأف�ارهم  

ورؤاهم نحو العديد من القضايا واملوضوعات االجتماعية وال�ي ال يتيسر لهم فهمها �� إطار تخصصا��م  

 األصلية.
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  12.95) ال�ي بلغت  2جل التأكد من العالقة ب�ن نمط التعليم ومستوى التسامح تم حساب قيمة (�اأ  ومن

 و�� ذات داللة إحصائية مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين.

 : محل المیالد -7-6-3
ا�جدول   من  يتعلق    التا��يت�ح  فيما  ا�حضر��ن  والطالب  الر�في�ن  الطالب  ب�ن  ضئيال  تباينا  ثمة  أّن 

أّن   حيث  ا�حضر��ن،  الطالب  من  �سامحا  أك��  الر�فيون  فالطالب  التسامح،  الطالب  52بمستوى  % من 

% من الطالب ا�حضر��ن، كما أن �سبة متوسطي  43الر�في�ن لد��م مستوى مرتفع من التسامح، مقابل  

 %)  51% مقابل 48سامح ب�ن الطالب الر�في�ن أقّل من �سب��م ب�ن الطالب ا�حضر��ن (ومنخف��ي الت

  2.10) ال�ي بلغت  2ومن أجل التأكد من العالقة ب�ن محل امليالد ومستوى التسامح تم حساب قيمة (�ا

 .و�� غ�� دالة إحصائيا مما يؤكد ا�عدام العالقة ب�ن املتغ��ين

 ) 7جدول (

 محل امليالد 

 لتسامح مستوى ا
 ا�جموع 

 

 

يمة  ق

 ) 2(�ا

2.10 

 

 مرتفع   متوسط   منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 180 52 93 46 84 2 3 ر�ف

 100 120 43 52 54 65 3 3 حضر

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 

 

 محل اإلقامة:   -7-6-4

 ) 8جدول (

 محل اإلقامة 

 مستوى التسامح 
 ا�جموع 

 

 

قيمة  

 ) 2(�ا

3.75 

 

 مرتفع   متوسط   منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 169 53 90 45 76 2 3 ر�ف

 100 131 42 55 55 73 3 3 حضر

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 
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 �� املقيم�ن  والطالب  الر�ف   �� املقيم�ن  الطالب  ب�ن  كب��ا  تقار�ا  أّن هناك  السابق  ا�جدول  يت�ح من 

�� الر�ف أك�� �سامحا قليال من الطالب املقيم�ن    ا�حضر فيما يتعلق بمستوى التسامح، فالطالب املقيمون 

% 43% من الطالب املقيم�ن �� الر�ف لد��م مستوى مرتفع من التسامح، مقابل  53�� ا�حضر، حيث أّن  

من الطالب ا�حضر��ن، كما أّن �سبة متوسطي ومنخف��ي التسامح ب�ن الطالب الر�في�ن أقل من �سب��م  

 . %) 58ل % مقاب47ب�ن الطالب ا�حضر��ن (

  3.75) ال�ي بلغت  2ومن أجل التأكد من العالقة ب�ن محل امليالد ومستوى التسامح تم حساب قيمة (�ا

 .و�� غ�� دالة إحصائيا مّما يؤكد ا�عدام العالقة ب�ن املتغ��ين

و�ت�ح مما سبق أّن متغ��ي محل اإلقامة ومحل امليالد ليس لهما تأث�� وا�ح �� درجة التسامح، وهذا  

ھ ال وجود لفروق ر�فية حضر�ة فيما يتعلق بدرجة التسامح. وتختلف تلك النتيجة مع ما توصل إليھ  �ع�
ّ
ي أن

) من أّن الر�في�ن أك�� �سامحا من ا�حضر��ن، وتؤكد نتائج دراستنا أّن هناك  2005أشرف عبد الوهاب (

 �غ��ا إيجابيا فيما يتعلق بمستوى التسامح �� ا�حضر.  

 :االقتصاديالمستوى  -7-6-5
 ) 9جدول (

املستوى  

 االقتصادي

 مستوى التسامح 
 ا�جموع 

 

 

قيمة  

 ) 2(�ا

13.38 

 

 مرتفع   متوسط   منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 34 65 22 35 12 0 0 منخفض 

 100 155 68 105 30 47 2 3 متوسط 

 100 111 16 18 81 90 3 3 مرتفع 

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 

  �� الطالب  ب�ن  التسامح  درجة   �� م�حوظا  تقار�ا  هناك  أّن  يت�ح  السابق  ا�جدول  قراءة  خالل  من 

لالقتصادية   املستو�ات  ب�ن  مرتفع  التسامح  مستوى  أّن  فاملالحظ  ا�ختلفة،  االقتصادية  املستو�ات 

االقتصادي ودرجة  ا�ختلفة، وأّن الفروق بي��م غ�� ذات داللة، ومن أجل التأكد من العالقة ب�ن املستوى  

(�ا قيمة  حساب  تم  بلغت  2التسامح  ال�ي  ب�ن    11.38)  العالقة  ا�عدام  يؤكد  مما  إحصائيا  دالة  غ��  و�� 

 املتغ��ين.

) الوهاب  عبد  أشرف  دراسة  مع  النتيجة  تلك  الدراسات  2005وتتفق  من  العديد  مع  كذلك  وتتفق   ،(

امال مؤثرا �� التسامح؛ ألّن ثقافة التسامح وقيمھ  األخرى املتواترة، وا�حقيقة املستوى االقتصادي ال �عد ع

ما ترتبط بالبنية القيمية العميقة �� ا�جتمع. 
ّ
 أعمق وأقوى من أن تتأثر بالعوامل املادية املباشرة، و�ن
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 االنتماء الدیني:   -7-6-6
ا�جدول   يتعلق    التا��يب�ن  فيما  املسيحي�ن  والطالب  املسلم�ن  الطالب  ب�ن  وا�حا  تقار�ا  هناك  أّن 

قيم ب تب�ي   �� حازما  عامال  يمثل  ال  الدي�ي  االنتماء  متغ��  أّن  ا�جدول  قراءة  وتكشف  التسامح،  مستوى 

و�� غ�� دالة إحصائيا مما يؤكد    11.6) ال�ي بلغت  2التسامح، ومن أجل التأكد من ذلك تم حساب قيمة (�ا

 ا�عدام العالقة ب�ن متغ�� االنتماء الدي�ي ودرجة التسامح. 

نتيجة مع النتيجة العامة للدراسة املتعلقة بارتفاع درجة التسامح الدي�ي �� عينة الدراسة، وتتسق تلك ال

بأهمية   الو��  وتنامي  الشباب،  جيل   �� الدي�ي  التعصب  قيم  تراجع  عاما ع��  النتيجة مؤشرا  تلك  وتمثل 

 العيش املش��ك �� إطار اإليمان بالتنوع، واح��ام االختالف الدي�ي والفكري.

 ) 10جدول (

 الديانة 

 مستوى التسامح 
 ا�جموع 

 

 

قيمة  

 ) 2(�ا

11.6 

 

 مرتفع   متوسط   منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 223 47 107 51 112 2 4 مسلم 

 100 77 49 38 48 37 3 2 مسي�� 

 100 300 48 145 49 149 3 6 ا�جموع 

 خاتمة: مناقشة نتائج الدراسة:  -8

تحددت مش�لة الدراسة الراهنة �� رصد قيمة التسامح طالب جامعة ب�ي سو�ف، والتعرف ع�� صور  

الثقافية لهذه القيم، بمع�ى الكشف  التسامح ا�ختلفة ال�ي يتبنو��ا، والكشف عن ا�حددات االجتماعية و 

 عن دور األ�عاد االجتماعية والثقافية �� تنمية قيم التسامح أو إقصا��ا.  

دت عنھ مجموعة من التساؤالت الفرعية، 
ّ
واستنادا إ�� ذلك حاولت الدراسة اإلجابة عن سؤال رئيس تول

ب�ي سو�ف وسلوكهم؟ وما ��   فالتساؤل الرئيس هو ما مدى حضور قيمة التسامح �� فكر طالب جامعة

وما �� أهم ا�حددات االجتماعية والثقافية ال�ي تن�ي   أبرز أنماط التسامح ال�ي يؤمن ��ا هؤالء الطالب؟

 قيمة التسامح لد��م أو �ساهم �� إقصا��ا؟

��ذه   متعلقة  نتائج  من  امليدانية  الدراسة  إليھ  توصلت  ما  مكثفة  بصورة  ي��  فيما  نجمل  وسوف 

 ت:  التساؤال 
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 ما مستوى حضور قيمة التسامح �ش�ل عام لدى عينة الدراســـة؟ -1

كشفت الدراسة عن حضـور قوي ووا�ح لثقافة التسـامح ب�ن أفراد العينة، حيث بلغ املتوسط    - 

 .538، بانحراف معياري قدره 2.42ا�حسا�ي 

 البحث؟ ما �� أهم أش�ال التسامح ال�ي يؤمن ��ا الشباب ا�جام�� �� مجتمع  -2

و��    -  البحث  مجتمع   �� ا�جام��  الشباب  ��ا  يؤمن  للتسامح  أش�ال  عدة  وجود  الدراسة  بينت 

الدي�ي  التسامح  درجات  جاءت  وقد  االجتما��،  والتسامح  الفكري،  والتسامح  الدي�ي،  التسامح 

 تفعا. والتسامح االجتما�� والتسامح الفكري �لها مرتفعة، وتبعا لذلك جاء معدل التسامح العام مر 

ما هو دور �عض العوامل االجتماعية �النوع ونمط التعليم (التخصص الدرا��ي) ومحل امليالد ومحل   -3

 اإلقامة واملستوى االقتصادي واالنتماء الدي�ي �� تب�ي قيمة التسامح؟ 

رصدت الدراسة أّن هناك عالقة ب�ن متغ�� النوع ودرجة التسامح، حيث تب�ن أّن اإلناث أك�� �سامحا   -

ذ�ور، وأّن هناك عالقة أيضا ب�ن نمط التعليم والتسامح، فالدارسون للعلوم االجتماعية أك��  من ال

 �سامحا من الدارس�ن للعلوم الطبيعية.

ولم يتأكد من الدراسة وجود عالقة ب�ن متغ��ات: محل امليالد، وم�ان اإلقامة واملستوى االقتصادي  

هة أخرى. وقد حققت النتائج السابقة أهداف الدراسة  واالنتماء الدي�ي من جهة وثقافة التسامح من ج

   وأجابت ع�� �ساؤال��ا.
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 قائمة المراجع:  -9

 المراجع العربیة:
 ترجمة املعاصر، اإلسالمي الفكر هو أين :املقال فصل إ�� التفرقة فيصل )، من1995أر�ون (محمد) ( -1

 لندن.  -السا��، ب��وت  دار لندن، - ب��وت صا�ح، هاشم 

 )، التأمالت، ترجمة عادل مصطفى، رؤ�ة للنشر والتوزيع، القاهرة. 2010أور�ليوس (مار�وس)، ( -2

)، قيم التسامح �� منا�ج التعليم ا�جام��، ا�جلة العر�ية للدراسات  2011البداينة (ذياب مو��ى)، ( -3

 .53العدد ، 27األمنية والتدر�ب، جامعة نايف العر�ية للعلوم األمنية، ا�جلد 

4- ) الثا�ي  2015�شارة (عزمي)،  ا�جزء  تار���"،  �� سياق  الدين والعلمانية  ب��وت،    –)،"  ا�جلد األول، 

 املركز العر�ي ألبحاث ودراسات السياسات.  

)، التسامح الفكري وعالقتھ بالتماسك االجتما�� لدى طالب ا�جامعة،  2014ا�جبوري (مناف فت��)، ( -5

نيات والعلوم االجتماعية، جامعة واسط، العراق، ا�جلد السادس، العدد  مجلة الرك للفلسفة واللسا

 الرا�ع عشر.

 التا�عة ال�حية املراكز مراج�� لدى   الذا�ي بالهناء وعالقتھ التسامح)،  2014ا�حر�ي (بدر فالح)، ( -6

 ، رسالة ماجست��، قسم علم النفس، �لية ال��بية، جامعة أم القرى. حائل ملنطقة

(أحمد  -7 سعد  (  أبو  اللطيف)،  مركز  2011عبد  األول،  ا�جزء  وال��بو�ة"  النفسية  املقاييس  "دليل   ،(

 ديبونو لتعليم التفك��، عمان، األردن.

8-  ) (نورة)،  البق�ي   من عينة لدى  ال�خصية  �سمات وعالق��ما واالنتقام التسامح)،  2017بنت سعد 

 ، العدد الثالث. 25ية، غزة، ا�جلد ، مجلة العلوم النفسية وال��بو�ة، ا�جامعة اإلسالما�جامعة طلبة

)، تفعيل مفهوم التسامح فلسفيا، مجلة جامعة �شر�ن  2014شق�� (صا�ح) ورضوان (ساطع �سيب)، ( -9

 .5، العدد. 36للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة اآلداب والعلوم اإل�سانية، ا�جلد 

10- ) عاشق)،  (هادي   طالب  لدى  التسامح وثقافة ية االجتماع املسؤولية ب�ن العالقة)،  2015الشمري 

لتعليم   للعلوم العر�ية نايف جامعة ديبونو  مركز  املتخصصة،  ال��بو�ة  الدولية  ا�جلة  األمنية، 

 ا�جلد الرا�ع، العدد السادس.  عمان، األردن، التفك��،

11- ) (مر�م)،  الغامدي  أحمد  صا�ح  طالب  2010بنت  ب�ن  انتشارها  ومدى  اآلخر  مع  التسامح  ثقافة   ،(

 وطالبات جامعة طيبة، رسالة دكتوراه، �لية ال��بية، جامعة طيبة باملدينة املنورة. 

12- ) (كمال)،  للدراسات  2015ط����ي  حدود  بال  مؤمنون  مؤسسة  والتسامح،  االختالف  فلسفة   ،(

 واألبحاث، الر�اط. 

13- ) (محمود)،  هللا  تفكيكيّ 2018عبد   �� سوسيولوجّية  قراءة  الغر�ّية:  الفلسفة   �� التسامح  جاك  )،  ة 

 .61در�دا، مجلة التفاهم، العدد 

14- ) (أشرف)،  الوهاب  والتغ��  2005عبد  ال��اث  سلسة  والتغ��"،  ال��اث  ب�ن  االجتما��  "التسامح   ،(

 �لية اآلداب، جامعة القاهرة.  – االجتما��، الكتاب الثا�ي عشر، مركز البحوث والدراسات االجتماعية  
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ن ال�حظة الدر�دية وال�حظة الهابرماسية، مجلة ا�حوار  )، سؤال التسامح ب�2018عدالن (رو�دي)، ( -15

 الثقا��، جامعة عبد ا�حميد بن باد�س، ا�جزائر، ا�جلد السا�ع، العدد الثا�ي. 

16- ) الدين)،  (نور  واأل�عاد،  2013علوش  املنطلقات   �� قراءة  هابرماس:  عند  التواص��  الفعل  نظر�ة   ،(

 لر�اط  مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، ا
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