فن الرتبية على الت�سامح
❁

د .علي �أ�سعد وطفة

يف عامل هيمن فيه العنف كعقيدة وممار�س� � ��ة يومية ،ويف زمن تقل�صت فيه
م�ساحات الت�سامح وتراجعت معه قيم ال�سالم حتت مطارق العنف وم�ضارب
التع�ص� � ��ب ،ما زال الباحثون يكثفون جهودهم لدرا�س� � ��ة ه� � ��ذا الواقع وحتليله
بحثاً عن �أف�ض� � ��ل ال�سبل العلمية لبناء ت�صورات علمية جديدة وا�سرتاتيجيات
�سيا�س� � ��ية و�أمني� � ��ة فعالة قادرة على مواجهة حتدي� � ��ات العنف والعدوان .لقد
�أبلى ه�ؤالء الباحثون يف املراحل املا�ض� � ��ية ،و�أفا�ض� � ��وا يف تق�صي نوازع العنف

❁ �أ�ستاذ يف جامعة الكويت (كلية الرتبية)
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العمل الفني :الفنان علي الكفري.
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فن الرتبية على الت�سامح
والبحث عن عوامله و�أ�سبابه ،ولطاملا �أكدوا

يف �أبحاثه� � ��م وتق�ص� � ��ياتهم �أهمي� � ��ة العوامل
االقت�ص� � ��ادية وال�سيا�س� � ��ية ودورها يف توليد
الت�س� � ��لط والعنف ،وت�أ�سي�س� � ��ا على درا�ساتهم

وبن� � ��اء عل� � ��ى معطي� � ��ات �أبحاثهم و�ض� � ��عت
ال�سيا�س� � ��ات وبنيت اال�س� �ت��راجتيات ملواجهة

«داوه� � ��ا بالتي كانت هي ال� � ��داء»  .فالرتبية
ميكنها – وخالفا لدوره� � ��ا التقليدي املولد
العنف �-أن حتمل ا ألمل بالت�س� � ��امح وال�سالم

يف ع� � ��امل �أنهكت� � ��ه احل� � ��روب و�أثقلته مظاهر

العن� � ��ف والع� � ��دوان .فهن� � ��اك الي� � ��وم �أمناط
و�أ�ش� � ��كال و�ص� � ��يغ ومنهجيات تربوية واعدة

العن� � ��ف والت�أث� �ي��ر يف مولداته االقت�ص� � ��ادية

والخاء والتفاهم
الن�ساين لل�سالم إ
بالتح�ضري إ

تبي �أن هذه
وعل� � ��ى مدى عقود من الزم� � ��ن نّ

الرتبية امل�س� � ��املة اليوم وبال�� �ض��رورة منطلقاً

وم�ؤثرات� � ��ه االجتماعي� � ��ة وا ألمني� � ��ة ،ولك� � ��ن
ال�سيا�سات وتلك اال�سرتاتيجيات قد �أخفقت

بني ا ألفراد واجلماعات وا ألمم ،حيث ت�شكل

حيوياً ملواجهة العنف واحلرب والتع�صب يف

يف مواجه� � ��ة حتدي� � ��ات العن� � ��ف وحما�رصته

العامل املعا�رص .ووفقاً لهذا الت�ص� � ��ور اجلديد

تبي ألجيال جديدة من الباحثني واملفكرين
نّ

الكال�س� � ��يكية ميكنها �أن تكون الدواء �إذا ما

وا�ستئ�ص� � ��ال �ش � � ��أفته واقت� �ل��اع جذوته ،وقد
�رضورة التفكري يف الدور الكبري الذي متار�سه
العوامل الرتبوية والثقافية التي قد تفوق يف
ت�أثريها ح� � ��دود ما ميكن �أن يق� � ��ع يف دائرة

الت�ص� � ��ور واالعتقاد ،حيث يذهب كثري منهم
�إىل االعتقاد ب�أن ا ألنظمة الرتبوية ال�س� � ��ائدة
حد كبري م�س � � ��ؤولية هذا العنف
تتحم� � ��ل �إىل ّ
الن�سانية  ،وب�أنها قادرة
الذي يداهم احلياة إ

يف الوقت نف�س� � ��ه على ت�أ�صيل قيم الت�سامح
وتر�س� � ��يخ مبادئ ال�سالم ،ففي الرتبية يكمن
داء العنف ودوا�ؤه تيمناً باحلكمة التي تقول
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ف�إن الرتبية تو�صف ب�أنها الداء يف ممار�ستها
عملت على بناء �أجي� � ��ال جديدة قادرة على

الن�س� � ��اين ،وجمهزة للعي�ش يف عامل
التفاعل إ
خمتلف متنوع الثقافات والديانات والعقائد
والثني� � ��ات� .إذ ميكن له� � ��ذه الرتبية �أن تعمل
إ

ب�آليات جديدة على تن�شئة ا ألجيال اجلديدة
بروح جديدة خم�ضبة بقيم الت�سامح والقبول
واالنفتاح.

فا ألجيال احلا�رضة غري قادرة اليوم وكما

يجب على مواجه� � ��ة العنف والتطرف ،ألنها
مل تزود تربويا بامله� � ��ارات والقيم التي تكفل
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فن الرتبية على الت�سامح
والميان بقيم ال�سالم
لها ممار�سة الت�سامح إ

��ض�رورة الت�سام ��ح يف ع ��امل �رسي ��ع
التغري

لنا يف كل يوم وليلة حجم امل�آ�سي التي ترتكب

الن�س� � ��انية اجلديدة� ،إنه عامل تت�ض� � ��افر فيه
إ

يف مراحل الطفولة وال�صبا وال�شباب .وهذا
العالم التي تبني
العجز ت�ؤكده اليوم و�سائل إ

فعاملن� � ��ا الذي نعي�ش في� � ��ه مذهل ب�أبعاده

والن�س� � ��ان من عنف وحرب
الن�سانية إ
بحق إ

العوملة والعاملية وا ألممية ،تتقارب فيه ا ألمم

والعدواني� � ��ة واالنتق� � ��ام والتعذي� � ��ب والقهر

عل� � ��ى �إيقاع� � ��ات �ض� � ��وئية اقت�ض� � ��اها احتاد

وقتل وتدمري .فالعامل املعا�رص مغمور بالعنف
والكراهية ،وهذه النماذج العدوانية القائمة
ا�ستطاعت بذاتها �أن تولد يف نفو�س ا ألطفال
والنا�ش� � ��ئة الن� � ��زوع �إىل العن� � ��ف والكراهي� � ��ة
وممار�سة كل �أ�شكال ال�ضغائن وا ألحقاد �ضد
حد �سواء.
ا آلخر إ
والن�سانية على ّ
و�إذا �أخذن� � ��ا بع� �ي��ن االعتب� � ��ار القاع� � ��دة

الذهبي� � ��ة التي تق� � ��ول� :إن كل عنف وعدوان
ما هو يف نهاية ا ألمر �سوى ردود �أفعال �ضد
عنف �آخر ،ف�إن� � ��ه ميكن البناء على هذا ب�أن

العنف الذي ميار�سه را�شدو اليوم ما هو �إال

ا�س� � ��تجابة طبيعية لعنف ترب� � ��وي يعيد �إنتاج
نف�س� � ��ه على نحو �ش� � ��عوري تارة وال�ش� � ��عوري
يف �أغل� � ��ب ا ألحي� � ��ان ،ومهما يك� � ��ن نوع هذه

العنف وطبيعته� ،أكان �ش� � ��عورياً �أو ال�شعورياً
�إرادي � � �اً �أم عفوياً ،ف�إن ذلك ال يغري �ش� � ��يئاً يف
حقيقة الت�أثري املدمر للعنف يف جمال احلياة
الن�سانية.
إ
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وتنكم�ش معه احلدود ،وتتغري فيه ا أل�ش� � ��ياء
الزم� � ��ان وامل� � ��كان يف عقدة كوني� � ��ة واحدة.
فاحل� � ��دود اجلغرافي� � ��ة بني الدول ت�س� � ��قط
وتغي� � ��ب تدريجياً ،ويذوب جليد الثقافات يف
م�سار التقارب والتالحم ،ووفقاً لهذا امل�شهد
الكوين ت�ضعنا هذه التحوالت وتلك التغريات
الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية يف مواجهة
حقيقية مع التعدد والتنوع يف الثقافة والقيم

و�أمناط احلياة .وهو تن� � ��وع قائم على مبد� أ
ال�ص� �ي��رورة اخلاطف� � ��ة التي تدمر ال�ص� � ��يغ
الن�ساين وت�ؤدي �إىل ظهور
التقليدية للوجود إ

�أمناط اجتماعية جديدة قائمة على عنا�رص
التع� � ��دد والتنوع الثق� � ��ايف واالجتماعي .ويف

دائرة ه� � ��ذا التحول التاريخي ف � � ��إن �أنظمة
القي� � ��م وطرق احلي� � ��اة و�أمناطه� � ��ا املختلفة

تتق� � ��ارب وتت�آلف وتتعاي�� � ��ش يف دائرة وحدة
كوني� � ��ة وثقافية .فالعامل الذي نعي�ش فيه عامل
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فن الرتبية على الت�سامح
التن� � ��وع وبالتايل ف�إنه يجب على اجلميع
مواجهة االختالف والتنوع حيث ي�شكل
التعاي�ش مع ا آلخر والتفاعل مع ح�ضوره
الن�س� � ��اين حتديا يومياً رهانه الت�سامح
إ
الن�سانية.
الن�ساين يف �أعمق دالالته إ
إ

ومن �أجل ه� � ��ذا التعاي�ش على مبد� أ

الت�س� � ��امح يتوجب على املربني و�ص� � ��ناع
ال�سيا�س� � ��ة الرتبوي� � ��ة العم� � ��ل مع � � �اً على
بن� � ��اء ا�س� �ت��راتيجيات متقدمة لرت�س� � ��يخ
دعائ� � ��م الت�س� � ��امح وال�س� �ل��ام يف ع� � ��امل
يفي�ض بالتن� � ��وع واالختالف ،حيث يربز
الت�س� � ��امح بو�صفه املبد� أ ال�ضامن للحياة
الن�سانية والدميقراطية التي تقوم على
إ

ا ألمن وال�س� �ل��ام واملحبة والقبول على مبد� أ
االخت� �ل��اف .ويف ه� � ��ذا امل� � ��دار يتوجب على
الرتبية �أن تركز على بث املعارف الت�ساحمية
وبن� � ��اء امله� � ��ارات الرتبوي� � ��ة ال�رضورية لهذه

الغاية وذلك من �أجل بناء احلياة االجتماعية

وت�أ�ص� � ��يل مقوماته� � ��ا عل� � ��ى مبد� أ الت�س� � ��امح
الن�س� � ��انية
وقبول ا آلخر على مبد� أ احلقوق إ

امل�شرتكة.

()1

مل تق� � ��ف عملي� � ��ة احلداث� � ��ة والتحدي� � ��ث
عن� � ��د ح� � ��دود تولي� � ��د التن� � ��وع يف الهوي� � ��ات
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واالهتمام� � ��ات ،بل جتاوزت هذا �إىل �إحداث
عملي� � ��ة تغي� �ي��ر اجتماع� � ��ي تت�ص� � ��ف بالعمق
وال�ش� � ��مول والدميومة .وهذا التحول �ش� � ��مل
كث� �ي��راً من البن� � ��ى وامل�ؤ�س�س� � ��ات االجتماعية

والرتبوي� � ��ة الت� � ��ي كان يعتقد ب�أنه� � ��ا مكونات
طبيعي� � ��ة مطلق� � ��ة للوج� � ��ود االجتماعي مثل
ا أل�رسة والدين والقرابة ،ولكن عملية التغيري

هذه ا�س� � ��تطاعت �أن حتدث ث� � ��ورة يف طبيعة
ه� � ��ذه امل�ؤ�س�س� � ��ات و�أن ت�س� � ��تبدلها ب�أمن� � ��اط
اجتماعية فر�ض� � ��تها ال�ص� �ي��رورة التاريخية
للتطور احلداثي بذاته.
وعل� � ��ى ه� � ��ذا املن� � ��وال ف � � ��إن املجتمعات
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فن الرتبية على الت�سامح
الن�س� � ��انية احلديثة �أخذت �صورة التنوع يف
إ

ال�شعور بالهوية مبواقف وردود �أفعال عنيفة

الن�سانية،
وجودها واالختالف يف مكوناتها إ

وغري مت�ساحمة.

وه� � ��ي يف دوامة التناق�� � ��ض والتغاير والتنوع

فظاهرة الالت�س� � ��امح التي تفر�ض نف�سها

الثقايف والدين� � ��ي والعرقي ،وهو التنوع ذاته

�ضد ا آلخرين� ،ض� � ��د الفقراء �أو املعمرين �أو

ا�س� � ��تطاعت �أن تغتن� � ��ي م� � ��ن طبيع� � ��ة التنوع
ال� � ��ذي كان يف �أ�ص� � ��ل التناف�� � ��س الثقايف بني
الن�س� � ��انية ال� � ��ذي كان وما يزال
اجلماعات إ

اليوم  -التي ت�أخذ �ص� � ��ورة عدوانية متنامية
املعوقني� ،أو التمييز �ض� � ��د ا ألقليات �أو نق�ص

االح� �ت��رام �إزاء ا ألجان� � ��ب – تعد جت�س� � ��يدا

يحم� � ��ل يف ذاته خماط� � ��ر ال�� �ص��راع الثقايف

ونتيج� � ��ة مبا�رشة لعملية التغ� �ي��ر االجتماعي

والفكري واالجتماعي.

الناجمة عن التحدي� � ��ث واحلداثة .وبالتايل

ويف دائ� � ��رة ه� � ��ذا التن� � ��وع املتنام� � ��ي

ف�إن هذه املواقف تعبري عن �إح�س� � ��ا�س ذاتي

للم�ؤ�س�س� � ��ات االقت�ص� � ��ادية واالجتماعية ،مل

بعدم الثقة ونق�ص يف ال�شخ�ص� � ��ية والكينونة

بالتنوع القائ� � ��م ،بل وعلى خالف ذلك كانت

امل�س� � ��تقبل ال� � ��ذي يتحدد وفق� � ��ا الجتاهات

ت�س� � ��تطع احلرية �أن حتقق تقدم� � ��ا ومل تغنتِ

الح�س� � ��ا�س با ألم� � ��ن وخ� � ��وف على
وغي� � ��اب إ

احلرية تعطي �إح�سا�ساً ب�أنها ظاهرة مزعجة

التغ� �ي��ر القائ� � ��م يف املجتمع واحلي� � ��اة .و�إذا

حيث ي�ص� � ��عب يف مثل هذه الظروف املعقدة

ال�س� � ��لبية على حممل اجلد وال�سيما ظاهرة

و�أنها ت�ش� � ��كل �أحد عوامل الفو�ضى والعبثية.
واملتنوعة ت�شكيل هويات ثابتة ودائمة ن�سبياً.

�إن متجي� � ��د الذات وتبخي�� � ��س ا آلخر عندما

مل ت�ؤخ� � ��ذ الي� � ��وم هذه املظاه� � ��ر االجتماعية

العدوان �ض� � ��د ا ألجانب والتطرف ال�سيا�سي
والعن�رصية ،ف�إنها �س� � ��تعمل عل� � ��ى تغذية كل

يتعر�� � ��ض الفرد للكب� � ��ت والقه� � ��ر �أو عندما

عوامل ومكونات اخلطر يف املجتمع و�ستهدد

ي�ش� � ��عر بالتعر�ض لهويته لي�� � ��س �إال حالة من

النظام االجتماعي الدميقراطي برمته.

حاالت ال�ش� � ��عور الذاتي بعدم الثقة وا ألمن.

فاملجتمع� � ��ات الدميقراطية تع� � ��د اليوم

الح�سا�س
بع�ض ا ألفراد ي�ستطيعون تعوي�ض إ

جمتمع� � ��ات تعددي� � ��ة مفتوح� � ��ة للجميع على

بالنق�� � ��ص وغي� � ��اب الثقة بالنف�س و�ض� � ��مور

تنوعهم وتباينه� � ��م يف اللون والعرق واجلن�س
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فن الرتبية على الت�سامح
واللغة والعقائ� � ��د .ويف مرحلة تنامي التنوع

والتعدد يف �أمناط احلياة والوجود ،ف�إنه ملن

ال�� �ض��رورة مبكان العمل عل� � ��ى �إيجاد طرائق
ومناه� � ��ج متكامل� � ��ة للحفاظ على الن�س� � ��يج
االجتماع� � ��ي والنظام ا ألخالقي .وهذا يعني
البحث عن ا أل�ساليب التي حتافظ على هوية

املجتمع� � ��ات الدميقراطي� � ��ة وعل� � ��ى مزاياها
الن�س� � ��انية حيث تت� � ��م املحافظة على حقوق
إ
الن�سان وقيم الت�سامح وقبول ا آلخر.
إ
فاحلري� � ��ة الفردي� � ��ة متث� � ��ل قيم� � ��ة �أولية

وجوهري� � ��ة يف املجتمع� � ��ات الدميقراطي� � ��ة،
ولك� � ��ن الطريقة التي تت� � ��م فيها فهم احلرية
ال�شخ�صية تطرح �إ�ش� � ��كالية جوهرية يف كل

دميقراطية قائمة .حيث مل ي�س� � ��تطع جمتمع
الن�س� � ��انية �أن يجد احلل
م� � ��ن املجتمع� � ��ات إ

املثايل بني التناق�ض الذي تفر�ض� � ��ه احلرية
ال�شخ�صية ومقت�ض� � ��يات احلياة االجتماعية
ومتطلباته� � ��ا .فبع�ض اجلماع� � ��ات وا ألفراد
ي� � ��رون حقهم يف احلرية ال�شخ�ص� � ��ية مهدداً
ب�أفع� � ��ال ا آلخري� � ��ن .ويف كل م� � ��كان يف العامل
يفر�ض الالت�سامح ح�ض� � ��وره بدرجة �أقل �أو
�أك� �ث��ر وبدرج� � ��ات متفاوتة :وه� � ��ذا يعرب عن
متييز واعي ي�س� � ��تهدف غالبا ا ألقليات وكل

ما هو �أجنبي وغريب.
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الت�سامح يف مواجهة التنوع:
يف عامل يتكاث� � ��ف فيه التن� � ��وع ،ويتعاظم
في� � ��ه االخت� �ل��اف والتناق�� � ��ض ،وترتاجع فيه
والح�سا�س با ألمن ،وتتعاظم
م�ش� � ��اعر الثقة إ
م� � ��ع ذلك بوادر القلق ،وتنبت غرا�س اخلوف
يف القلوب وتزدهر يف النفو�س ،يف هذا العامل

القلق� ،أ�س� � ��ئلة كثرية تطرح نف�س� � ��ها ب�إحلاح:.
ما العمل؟ وكيف هو ال�س� � ��بيل وما الطريقة
التي ميكنها �أن ت�س� � ��مح أ
للفراد يف املجتمع

بامل�ش� � ��اركة الفعلية يف احلياة الدميقراطية
ويف اتخاذ القرار مبا ي�ض� � ��من م�ص� � ��احلهم

ويلبي حاجاتهم؟ وم� � ��اذا ميكن �أن نفعل كي
من ّك� � ��ن املواطنني من احلي� � ��اة معاً يف جمتمع
متع� � ��دد الثقاف� � ��ات؟ وماذا ميك� � ��ن �أن نفعل

لنجعلهم قادرين عل� � ��ى مواجهة ال�رصاعات
والتناق�ض� � ��ات القائمة يف ه� � ��ذه املجتمعات
واملالزمة لها؟ كيف ميكن احتواء ال�رصاعات
الديني� � ��ة والتناق�ض� � ��ات الثقافية يف املجتمع

بطريق� � ��ة فعالة متك� � ��ن كل فرد م� � ��ن �أفراد

املجتم� � ��ع �أن ميتلك احلق يف تطوير نف�س� � ��ه
الن�سانية.
وقدراته وتلبية مطالبه إ
وبالتايل ف�إن حتقيق هذا الهدف يتطلب

بناء نظام للتوا�صل يقوم على مبد� أ الت�سامح،
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فن الرتبية على الت�سامح
ويتميز بقدرته على تر�سيخ قيمه وف�ضائله.

وهذا �أمر تقت�ض� � ��يه �رضورة احلياة والتطور

فالت�س� � ��امح ميكّن ا ألفراد من تقييم �أفعالهم

للن�سانية نف�سها .ومن مقت�ضيات
احل�ضاري إ

وم� � ��ن ثم ف�إن اكت�س� � ��اب املع� � ��ارف واملهارات

وبقيمة ا آلخ� � ��ر� ،أي ب�أهميته الذاتية و�أهمية

ملمار�سته وجتنب كل �أ�شكال العنف وال�رصاع

على تقدمي العون ال�رضوري آ
للخر بالدرجة

اخلا�ص� � ��ة وتوجيهه� � ��ا عل� � ��ى نحو �إن�س� � ��اين.
العملية للت�س� � ��امح ي�ش� � ��كل ال�رشط ا أل�سا�سي

الت�سامح �أن ي�ش� � ��عر املت�سامح بقيمته الذاتية
ا آلخر معا و�أن يرافق ذلك �ش� � ��عور ب�أنه قادر

والتحدي( .)2وهذا يعني �أن الت�س� � ��امح لي�س

نف�س� � ��ها التي يحتاج فيها هو نف�سه �إىل عون

تنطوي على مطالب متنوعة معرفية وعملية،

والن�س� � ��انية .وه� � ��ذا يعن� � ��ي �أن العالقة بني
إ

�أمراً ي�س� � ��هل حتقيقه بل هو ممار�سة معقدة
فالت�س� � ��امح ال يبقى عند ح� � ��دود حتمل �آراء
ا آلخري� � ��ن ومواقفهم ،و�إمن� � ��ا يتطلب قبولهم

واحرتام �آرائهم وت�صوراتهم .وهذا يعني �أنه
يجب على الفرد �أن يخ�ضع ملتطلبات الت�سامح

ومقت�ض� � ��ياته بطريقة ي�شعر فيها ا آلخر ب�أنه
مقب� � ��ول ومعرتف بوجوده ككي� � ��ان حيوي يف
املجتم� � ��ع ،و�أنه معني ب�رضورة امل�ش� � ��اركة يف
احلي� � ��اة االجتماعية .وبعب� � ��ارة �أخرى ميكن

القول �إن مفهوم الت�س� � ��امح يت�ض� � ��من جوانب

معق� � ��دة تتمث� � ��ل يف قبول ا آلخر عل� � ��ى مبد� أ
الميان ب�رضورة
االخت� �ل��اف كما تتمث� � ��ل يف إ
وجوده �أي وجود ا آلخر مبقت�ض� � ��ى ال�رضورة

�أي �رضورة احلياة نف�سها ،وب�رضورة م�شاركته
يف خمتل� � ��ف فعالي� � ��ات احلي� � ��اة االجتماعية
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ا آلخر ودعمه يف جم� � ��ال احلياة االجتماعية

ا ألنا وا آلخر معادلة �إن�س� � ��انية يجب �أن تقوم
على �أ�س� � ��ا�س الت�س� � ��امح اخلالق ،و�أن الرتبية

على الت�س� � ��امح ه� � ��ي بال�� �ض��رورة تربية على
الدميقراطية وقيمها.

()3

يف مفهوم الت�سامح:
تت�ض� � ��من لغتنا اليومية تعبريات متواترة
يف الت�س� � ��امح حيث يجري الت�أكيد على قيمة
الت�س� � ��امح يف ا ألحاديث اليومية حيث ن�سمع
عبارات يومية كثرية دالة على الت�س� � ��امح يف
احلي� � ��اة اليومية مثل�« :إنني مت�س� � ��امح»« ،ال
ميكن الت�سامح بب�ساطة يف كل �شيء»« ،يجب
�أن تكون مت�ساحماً»�« ،إنه مت�سامح يف الواقع»،
«�إن� � ��ه رجل مت�س� � ��امح»« ،اغ�س� � ��ل قلبك وكن
مت�س� � ��احماً» .يف كل ي� � ��وم ويف حياتنا اليومية
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فن الرتبية على الت�سامح
ن�س� � ��مع هذه العب� � ��ارات واجلم� � ��ل التي ت�ؤكد

فال ي� � ��رى فيه �أك� �ث��ر من حالة م� � ��ن حاالت

الالمباالة التي ميكنها �أن ت�ؤدي �إىل التواط�ؤ

الم
قيمة الت�سامح و�أهميته يف احلياة .ولكن �إ َ
تذهب �إليه هذه العبارات وهذه ا ألقوال التي

مع ال�س� � ��لطة .ولكن هذه املع� � ��اين تتبلور يف

حت�ض على الت�سامح؟ هل تدل على ما يعنيه

عراب الت�سامح الديني جون لوك
ت�ص� � ��ورات ّ

الت�سامح هنا جمرد ف�ضيلة �أخالقية؟ �أم �أنه

يف تعريفه للت�سامح «لي�س ألي �إن�سان ال�سلطة

مفهوم الت�سامح نف�سه ب�صيغته العلمية؟ هل

( )John Locke 1704-1632حيث يقول

موقف �أخالقي؟ هل هو عادة؟ �أم �أنه �س� � ��مة

يف �أن يفر�ض على �إن�سان �آخر ما يجب عليه

�أو خا�ص� � ��ة من خوا�ص و�سمات املت�ساحمني؟
وهل ي�ش� � ��كل ه� � ��ذا املفهوم رابطة �إن�س� � ��انية
�رضوري� � ��ة يف كل جمتمع تعددي؟ هل ي�ش� � ��كل
الت�سامح منهجاً و�س� �ل��احاً ملحاربة التع�صب
والعن�رصي� � ��ة؟ هل ميكن لهذه الكلمة �أن تعرب

�أن ي�ؤمن ب� � ��ه �أو �أن يفعله ألجل جناة روحه،
ألن هذه امل�س � � ��ألة �ش�أن �شخ�صي وال يعني �أي
�إن�سان �آخر� ،إن اهلل مل مينح مثل هذه ال�سلطة
ألي �إن�س� � ��ان �أو جماعة وال ميكن ألي �إن�سان
�أن يعطيها إلن�س� � ��ان �آخر فوق� � ��ه �إطالقا»(.)4

ع� � ��ن الالمب� � ��االة؟ �أم �أنها كلم� � ��ة للتعبري عن

لق� � ��د نظر كل من لوك ومنت�س� � ��كيو ورو�س� � ��و

طريق� � ��ة خلف�ض التوت� � ��ر ورف�ض االختالف

وفولتري �إىل الت�س� � ��امح بو�صفه ركيزة للنظام

دينياً؟

دائرة ال�رصاع الدموي الذي عا�ش� � ��ته �أوروبة

وذل� � ��ك عندما يواجه املرء اختالفاً ثقافياً �أو
فمفه� � ��وم الت�س� � ��امح كما يبدو يت�ض� � ��من
دالالت عدي� � ��دة ومع� � ��ان خمتلف� � ��ة ومتنوعة،

وهذا ا ألمر لي�س م�س� � ��تغرباً �أو جديداً ،حيث
يقول غوته يف هذا اخل�ص� � ��و�ص (Johann

الدميقراطي ومنهجا �أ�سا�س� � ��ياً للخروج من

يف ظل احلروب الدينية.

()5

ويع� � ��د الفيل�س� � ��وف الفرن�س� � ��ي فولت� �ي��ر
 1694( Francois Marei Voltaireـ
 )1778فيل�سوف الت�س� � ��امح بحق ألنه ارتفع

� )Wolfgang Goetheإن الت�س� � ��امح لي�س

بالت�س� � ��امح واقرتب فيه من املفهوم املعا�رص،

هريبارا مارك� � ��وز ()Herbert Marcuse

للن�سان .يقول فولتري
للقول بحقوق طبيعية إ

�ش� � ��يئا �آخر �إال حالة من حاالت العرفان� .أما
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�إذ و�ضعه يف �صيغة املبد� أ الطبيعي وك�أ�سا�س
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فن الرتبية على الت�سامح
يف هذا اخل�ص� � ��و�ص :كلنا �ض� � ��عفاء وميالون

الت�س� � ��امح؟ م� � ��ا ال�س� � ��لوك �أو الفع� � ��ل الذي

التنوع وهذا ي�ؤ�س� � ���س للتنوع يف جمال احلياة

الالت�س� � ��امح؟ فالت�س� � ��امح هو رد فعل ممكن

لقانون الطبيعة ،واملب� � ��د� أ ا ألول للطبيعة هو
الن�س� � ��انية ،وقبول هذا التنوع حق �أ�سا�س� � ��ي
إ

للوجود.

()6

وعلى خ� �ل��اف التعريفات الكال�س� � ��يكية

ميكن �أن ي�ص� � ��نف حتت ت�س� � ��مية الت�سامح �أو

من ب� �ي��ن ردود حمتملة يف مواجه� � ��ة التعدد
واالختالف .فعندما نواجه ونفاج� أ بوجهات

نظر و�سلوكات متناق�ضة مع �أفكارنا و�سلوكنا

الهام� � ��ة التي تركز عل� � ��ى اجلانب ا ألخالقي

نك� � ��ون يف حالة اختبار يتعل� � ��ق بقدرتنا على

للت�س� � ��امح وعل� � ��ى قيمته الفردي� � ��ة يف ع�رص

ممار�سة الت�سامح.

النه�ض� � ��ة عمل� � ��ت النظري� � ��ات احلديثة على

فالت�س� � ��امح �أو الالت�س� � ��امح ال يكون� � ��ان

�إعط� � ��اء ه� � ��ذا املفه� � ��وم �أبع� � ��اده القانوني� � ��ة

�إال عندم� � ��ا يك� � ��ون هناك �� �ص��راع واختالف

واحلقوقي� � ��ة واالجتماعية حي� � ��ث تتجه �إىل
تعري� � ��ف الت�س� � ��امح ب�أن� � ��ه ف�ض� � ��يلة جوهرية

الت�س� � ��امح ينطوي على املعيار الذي ن�ستطيع

ذهنية� ،أو بو�ص� � ��فه ن�سقا من ال�سلوك والقيم

مواجهة ا آلخر� ،إن� � ��ه املنهج الذي نعتمده يف

وقيمة حقوقية ،وب�أنه �س� � ��مة عقلية �أو عادة

ومواجهة مع ا آلخ� � ��ر .وهنا ميكن القول ب�أن
فيه التحكم وال�سيطرة على ردود �أفعالنا يف

ا أل�سا�س� � ��ية� ،أو نوعاً من الفعاليات الثقافية

تنظيم ال�رصاع على نحو �س� � ��لمي بامل�ش� � ��اركة

يف التعريف بالت�س� � ��امح ناج� � ��م عن غمو�ض

من مبد� أ امل�س� � ��اواة يف احلقوق للجميع دون

املمكنة .ويف حقيق� � ��ة ا ألمر ف�إن هذا التنوع

مع ا ألطراف املعنية بال�رصاع وذلك انطالقا

داللته وعن طبيعة ا�ستخدام مفهوم الت�سامح

ا�ستثناء.

لداللة املفهوم يتطلب ا ألم� � ��ر تبني منهجية

املمار�سة الت�ساحمية يف حياتنا ،وعلى ا ألخ�ص

ذاته يف اللغة اليومية .ومن �أجل فهم �أف�ضل
علمية ت�أخذ بعني االعتبار خمتلف التجليات
والدالالت املرتبطة مبفهوم الت�سامح.

يف �أي �س� � ��ياق ميك� � ��ن توظي� � ��ف مفه� � ��وم
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و�إذا �أردنا يف حقيقة ا ألمر توظيف هذه

يف املج� � ��ال الرتبوي ،ف�إن� � ��ه يتوجب علينا �أن

ندرك �أبعاد هذا املفهوم بدقة ومو�ض� � ��وعية
الن�س� � ��اين �أو فيما
عرب الرتكيز على اجلانب إ
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فن الرتبية على الت�سامح
الن�س� � ��اين ا أل�سا�س� � ��ي لتطوير
يتمثل باحلق إ
والمكاني� � ��ات الذاتية �إىل احلدود
القدرات إ
الق�صوى املمكنة.

()7

التي تفر�ض� � ��ها معايري التعام� � ��ل مع ا آلخر.

وهنا ميك� � ��ن املالحظة �أن مفهوم الت�س� � ��امح
وثيق ال�صلة بال�رصاع والنزاع ،حيث ال يكون

ه� � ��ذا ويعد مفهوم الت�س� � ��امح م� � ��ن �أكرث

الت�س� � ��امح من غري �رصاع ونزاع وتخا�ص� � ��م.

املفاهيم تداوال وقبوال يف امل�س� � ��توى النظري

ففي حالة ال�رصاع يعتمد الت�س� � ��امح معياراً

القرار باملبد� أ
حيث ال �إ�شكالية �أو م�شاكلة يف إ

الت�ساحمي يف امل�ستويات الفكرية والنظرية،
ولكن هذا املفهوم ي�أخذ طابعا �إ�شكاليا عندما
الن�سانية احلية.
ن�ضعه يف �س� � ��ياق التجربة إ
وغالبا ما ي�صعب تعيني هذا املفهوم وحتديد
داللته يف �س� � ��ياق املمار�سة الفعلية والرتبوية.
وهنا تقع مهمتنا عرب هذه املقالة يف ر�ص� � ��د
الن�سانية احلية
هذا املفهوم وحتديد �أبعاده إ
الن�س� � ��انية للت�س� � ��امح.
يف دائ� � ��رة التجرب� � ��ة إ
وهذا يعني البحث عن �ص� � ��يغة عملية ملفهوم

لتحقي� � ��ق التوازن بني اخل�ص� � ��وم املتنازعني.
وه� � ��ذا يعني ب � � ��أن الت�س� � ��امح ي�ض� � ��من لكل
ا ألطراف ر�ؤية �ش� � ��مولية ت�س� � ��مح لكل فريق

بقبول �أفكار ا آلخر ور�ؤاه على �أنها م�رشوعة
وقيمة .وهذا املوقف �إزاء ال�رصاعات ي�ضمن

ملختلف اجلماعات نوعاً من الر�ضا والتوازن.

وهذا يعني �أن الت�س� � ��امح ي�شكل عمق توافق
دميقراطي بعيد ا ألغوار والداللة ،يف الوقت
نف�سه ي�شكل طاقة ال تخ�ضع ملعايري القيا�س

والتكميم حيث ال ن�س� � ��تطيع �أن نتحدث عن

الن�ساين والتجربة
الت�سامح يف دائرة التفاعل إ

درجة الت�سامح وحدوده .وال�س�ؤال اجلوهري

�أن تكون فعالة يف و�ص� � ��ف �أبعاد الت�سامح يف

ا ألفراد قبول الت�س� � ��امح واخل�ض� � ��وع ملعايريه

الن�سانية ،حيث ميكن لهذه ال�صيغة ا ألداتية
إ

دائرة الواقع واحلياة الرتبوية واالجتماعية.

الت�سامح �أداة لتنظيم ال�سلوك:

فالت�سامح ميار�س دوره يف عملية تنظيم
ال�س� � ��لوك وتوجي� � ��ه اخلي� � ��ارات ال�شخ�ص� � ��ية
امل�س� � ��املة يف م�س� � ��ار املواجه� � ��ات والتحديات
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الذي يطرح نف�س� � ��ه هنا �إىل �أي حد ي�ستطيع

الدميقراطية؟

وهنا يج� � ��ب �أن نالحظ بدقة �أن تعريف

الت�س� � ��امح بو�ص� � ��فه معياراً للتفاعل والتوازن
وقبول ا آلخر يختلف كث� �ي��راً عن التعريفات
اليومي� � ��ة التي ا�ستعر�ض� � ��ناها يف بداية هذه
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املقال� � ��ة ،والتي ترتك� � ��ز �إىل دالالت �س� � ��لبية

حق ا آلخ� � ��ر يف التطوير الذات� � ��ي إلمكانياته

ال ينج� � ��م عن جم� � ��رد ر�ؤي� � ��ة �أخالقية بل هو

تكون �ش� � ��كلية ولي�س� � ��ت جوهرية ،حيث تبدو

وانفعالية .وهذا يعن� � ��ي �أن التعريف العملي
مفهوم �أداتي يتي� � ��ح للنا�س معرفة اخليارات

ال�سلوكية املتاحة يف الو�ضعية التي يواجهون
بها خالفا مع ا آلخر.

دوافع الت�سامح:
�إن معرف� � ��ة الدواف� � ��ع التي جتع� � ��ل املرء
يختار بني عدة خيارات �س� � ��لوكية يف و�ضعية
خ� �ل��اف مع ا آلخر �أم� � ��ر يف منتهى ا ألهمية:

بع�ض العوام� � ��ل تكون م�ؤث� � ��رة وذلك عندما
يتعلق ا ألمر بالتمييز بني مفهومي الت�س� � ��امح

والالمب� � ��االة� ،أو ب� �ي��ن مفهوم� � ��ي الت�ض� � ��امن
واملحبة .ولكن ه�ؤالء الذين يتبنون مبد� أ حق
ا آلخ� � ��ر يف الوجود وحقوق� � ��ه يف تطوير ذاته
وقدراته �إىل �أق�ص� � ��ى احلدود املمكنة ،ه�ؤالء
وحده� � ��م ميكنهم قبول التن� � ��وع واالختالف

وال� � ��ر�أي ا آلخ� � ��ر ،ويدرك� � ��ون يف الوقت ذاته
�رضورة البحث عن حلول �إن�سانية ومو�ضوعية
لل�رصاع.
لق� � ��د بين� � ��ت جمموع� � ��ة بريتل�س� � ��مان يف

درا�س� � ��تهم حول الت�سامح �أهمية الك�شف عن

بواعث الت�س� � ��امح ،و�أكدوا على �أهمية مبد� أ
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ووج� � ��وده .و�أبرزوا ب�أن دوافع الت�س� � ��امح قد
يف ظاهرها ممار�س� � ��ات ت�ساحمية ولكنها يف
حقيقة ا ألمر قد تكون ممار�سات ال ت�ستند �إىل
الن�ساين للت�سامح احلقيقي ذاته ،وهذا
املبد� أ إ
ما يطلق عليه بريتل�س� � ��مان مفهوم الت�س� � ��امح
الظاه� � ��ر باملقارنة مع الت�س� � ��امح احلقيقي.
فالت�سامح الظاهر يفر�ض نف�سه يف كثري من

ا ألحيان لتجنب ال�رصاع ،وال يكون قائما على
مبد� أ االعرتاف با آلخر وحقه يف االختالف،
وهذا الن� � ��وع من الت�س� � ��امح الظاهري يكون
اليجابية
قائما على موازن� � ��ات بني العوامل إ

وال�س� � ��لبية لل�رصاع مع ا آلخر ،وبعد املقارنة
وح�ساب النتائج يكون اختيار ال�سلوك الذي
يوحي ب�أنه �س� � ��لوك ت�ساحمي .وقد يكون هذا
ال�سلوك الت�ساحمي الظاهر ناجما عن عوامل
�أخرى كثرية مثل جتنب ال�رصاع ،عدم وجود
الوقت ال� � ��كايف لالنخراط يف االختالف مع

ا آلخ� � ��ر� ،أو بدواع� � ��ي ال�ش� � ��فقة� ،أو بدواعي
�إعطاء انطباعات جيدة عن ال�شخ�صية �إزاء
ا آلخري� � ��ن .ومثال ذلك ما جن� � ��ده يف دوائر
العمل حيث يتجنب املوظف م�صادمة رئي�سه
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فن الرتبية على الت�سامح
�أو مر�ؤو�س� � ��ه يف العمل ،فق� � ��د ي�ؤثر املوظف
اخل�ض� � ��وع جتنباً أ
لل�رضار املادية والنف�سية

التي ق� � ��د يتعر�ض له� � ��ا من ج� � ��راء ال�رصاع
واالختالف.

يف جامعة موني� � ��ك ب�أملانيا (� )Munichإىل
بناء ت�صور ملفهوم الت�سامح ()Tolérance

يقوم على مبد� أ املمار�س� � ��ة الواقعية يف جمال
العمل الرتبوي وي�ؤ�س� � ���س �أداة عملية لت�أ�صيل

فن الرتبية على الت�سامح:

الت�سامح يف جمال الرتبية املدنية .وي�ؤكد يف

يت�ض� � ��ح بال�� �ض��رورة االجتماعي� � ��ة وجود

الوقت نف�سه على الدور احلا�سم الذي ميكن

احلاج� � ��ة �إىل ا�ستح�ض� � ��ار منهجي� � ��ة دقيقة

للرتبية على الدميقراطية والت�سامح �أن تلعبه

وفعالة متكننا من ترجمة مفهوم الت�سامح �إىل
�ص� � ��ورته العملية وا ألداتية يف جمال املمار�سة

يكت�س� � ��ب فن الت�س� � ��امح طاب� � ��ع ا ألولوية

�أن تو�ض� � ��ع يف خدمة ا ألهداف الرتبوية ويف

الرتبي� � ��ة ا أل�رسية �أي�ض� � ��ا .حيث تتمحور هذه

الرتبوية ،حيث ميكن لهذه املنهجية ا ألداتية

متن� � ��اول املعلمني املعني� �ي��ن بالرتبية املدنية.
و�إذا كان الت�س� � ��امح يف حقيقة ا ألمر خا�صة
من خوا�ص املجتمع� � ��ات الدميقراطية ف�إنه
يجب التفكري يف املناهج العملية والو�س� � ��ائل
الفعالة التي ت�سمح للمعلمني واملربني بتعليم

يف عامل �شديد التنوع والتعدد.

()8

وا ألهمي� � ��ة يف الرتبية املدنية املدر�س� � ��ية ويف

الرتبية يف تر�س� � ��يخ املفاهيم ا أل�سا�سية ملبد� أ
والمي� � ��ان ب�� �ض��رورة وجوده
قب� � ��ول ا آلخ� � ��ر إ

و�أهميت� � ��ه .فتعلي� � ��م امله� � ��ارات االجتماعية
التي ت�ؤ�س�س لفن الت�س� � ��امح ينبغي �أن ي�شمل

امل�س� � ��تويات العقالنية والعاطفية والعملية.

الت�سامح وت�أ�صيل قيمه ومهاراته ا أل�سا�سية.

وه� � ��ذا الف� � ��ن يق� � ��وم عل� � ��ى معرف� � ��ة دقيقة

ال�ش� � ��ارة �إىل منهج تعليمي
وهنا ميك� � ��ن إ

ومو�ض� � ��وعية ملفهوم الت�سامح كما ينطلق من

للت�س� � ��امح وه� � ��و املنه� � ��ج ال� � ��ذي اعتمد من

امتالك متقن ملهارات الت�سامح نف�سه بو�صفه

قب� � ��ل جمموعة بريتيل�س� � ��مان (le Groupe

فنا وطريقة ومنهجا وهذا االمتالك للمفهوم

Bertelsmann pour la recherche

واملهارة ميكن ا ألفراد بال�رضورة من ممار�سة

 )politiqueحيث خل�ص� � ��ت هذه املجموعة

الت�س� � ��امح احلقيقي يف جمتمع متنوع ميتلك

عرب درا�س� � ��اتها يف مركز البحوث ال�سيا�س� � ��ي

عوامل االخت� �ل��اف والتباين .فهناك عوامل
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متعددة وم� � ��ن �أهمها �رضورة املعرفة املعمقة
ملفهوم الت�س� � ��امح بدالالت� � ��ه ومعانيه ومن ثم
اكت�ساب القدرة على ال�سلوك الت�ساحمي ومن
ثم امتالك القدرة على توظيف هذه املعرفة
وهذا ال�س� � ��لوك يف مواق� � ��ف خالفية تتطلب
ممار�سة الت�سامح.

()9

�إن �إدراك معنى الت�سامح وداللته ي�ؤ�س�س

ملعرفة عملية يف جمال الرتبية الت�س� � ��احمية،
وه� � ��ذا بدوره ي�ض� � ��من تطوير ه� � ��ذه املعرفة

 -الق� � ��درة عل� � ��ى احل� � ��وار والتوا�ص� � ��ل

والميان
واال�س� � ��تماع �إىل وجهات نظر ا آلخر إ
بحقوقه وتقدير حاجاته.

 القدرة على تقبل الر�أي ا آلخر -الق� � ��درة على توظيف مناذج �س� � ��لوكية

دميقراطية من �أجل تنظيم اخلالف واحتواء
النتائج املرتتبة عليه.

 -تولي� � ��د معرفة بال� � ��ذات قائمة على �أن

الن�سان بتكويناته الذاتية ال يت�صف بالكمال
إ

وتوظيفه� � ��ا فعلي� � ��ا يف م�س� � ��تويات احلي� � ��اة
املختلفة .وعلى هذا ا أل�س� � ��ا�س ميكن الت�أكد

و�أن مواقف� � ��ه ور�ؤاه وت�ص� � ��وراته وتف�س� �ي��راته

من م�صداقية القرار الت�ساحمي وم�رشوعيته.
وهذا يتطلب �أن يدرك املرء نتائج ممار�سته

و�أن هذا النق�ص واالنحياز الذاتي ميكنه �أن

الت�ساحمية ويقبل بنتائجها ،حيث يرتتب على
املت�س� � ��امح �أن يدرك حدود و�أبعاد الت�س� � ��امح

و�أن يك� � ��ون ق� � ��ادرا يف الوق� � ��ت نف�س� � ��ه على
ا�س� � ��تخدام وتوظيف و�سائل �أخرى وخيارات
جديدة �رضورية يف خمتلف املواقف احلياتية
التي تتطلب ممار�س� � ��ة ت�ساحمية .وهنا يجب
�أن ن�أخ� � ��ذ بعني االعتبار �أن املعرفة مبفردها
ال ت�ش� � ��كل حاف� � ��زا كافيا من �أجل ممار�س� � ��ة
الت�سامح يف حالة �رصاع �أو اختالف .فهناك

للن�سان �أن يوظفها
ن�سق من القدرات ميكن إ
يف توليد ممار�سة ت�ساحمية ن�شطة ،ومنها
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معر�ض� � ��ة للخط� أ والزلل والنق�ص واالنحياز.
يكون يف �أ�صل اخلالف مع ا آلخر.

فالرتبي� � ��ة عل� � ��ى الت�س� � ��امح ال تقف عند
حدود ب� � ��ث املعلومات والتعري� � ��ف باملهارات
التي ت�ساعد على اكت�س� � ��اب املعرفة العملية
يف جمال ممار�س� � ��ة الت�س� � ��امح ،بل ومن �أجل

ترجمة هذه املعلوم� � ��ات وهذه اخلربات �إىل
جمال الفعل واملمار�س� � ��ة يتوجب على الرتبية

�أن تبني �إح�سا�س � � �اً كبرياً بالت�س� � ��امح وت�شبعاً
مبعانيه كما يتطلب ذلك �إح�سا�س � � �اً �أ�ص� � ��ي ً
ال
بالهوي� � ��ة ألن امتالك هذا ال�ش� � ��عور بالهوية

املتما�س� � ��كة ميك� � ��ن الفرد املعن� � ��ي من تقدير
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ا آلخرين وهذا التقدير ي�شكل �رضورة لتقدير

للمدر�سني اعتمادها بب�ساطة يف جمال عملهم

الن�س� � ��اين .فم� � ��ن ال يقدر ذات� � ��ه وال يحرتم
إ

للت�س� � ��امح .فالتعلي� � ��م يحتاج بال�� �ض��رورة �إىل

الذات ومدخال �أ�سا�سيا من مداخل الت�سامح
نف�س� � ��ه ال ي�ستطيع بال�رضورة تقدير ا آلخرين

الرتبوي لتحقيق الغايات وا ألهداف الرتبوية
ا�س� �ت��راتيجية عملية متكن من بناء املهارات

واحرتامهم .وهذا التقدير للذات وا آلخر يف

والقدرات الت�ساحمية عند التالمذة والطالب

التنوع واالختالف ذات� � ��ه والنظر �إىل التباين

حتديدا ملختلف املعاي� �ي��ر العملية للفعاليات

ا آلن الواحد ي�ش� � ��كل منطلقا جديدا لتقدير

واملريدي� � ��ن .وهذا املنهج يجب �أن يت�ض� � ��من

الن�س� � ��اين والثقايف على �أنه �صورة من �صور
إ

التطبيقية املمكنة يف جمال الت�سامح ب�صورة

الن�س� � ��اين ولي�� � ��س مظهراً من
الغنى والرثاء إ

تت�صف بطابع الدميومة واال�ستمرار.

مظاهر التهدي� � ��د والتخوي� � ��ف والقلق .ويف
هذا التتابع يقت�ض� � ��ي فن الت�س� � ��امح امتالك

أ
الهداف الرتبوية للت�سامح:

ي�أخذ الت�س� � ��امح الي� � ��وم دورا مركزيا يف

الح�سا�س بالثقة بالنف�س
املنهج املنا�سب لبناء إ

الن�س� � ��انية املعا�رصة نظرا ملا
دائرة احلي� � ��اة إ

والذات والقدرة على التعبري عن االنطباعات

تع� � ��رف به هذه املجتمعات م� � ��ن تنوع وتعدد

الذاتية وعن ا آلراء وا ألفكار واحلاجات التي

وتباي� � ��ن واخت� �ل��اف ،والت�س� � ��امح يف خمتلف

تقت�ضيها �رضورة الوجود واحلياة.

معانيه ميثل حاجة دميقراطية يف ال�ص� � ��ميم

و�إذا �أردن� � ��ا يف حقيق� � ��ة ا ألم� � ��ر بن� � ��اء

ا�س� �ت��راتيجيات �رضوري� � ��ة لتعليم الت�س� � ��امح
بطريق� � ��ة فعال� � ��ة ف � � ��إن املرب� �ي��ن يحتاج� � ��ون
بال�رضورة �إىل بن� � ��اء مناهج تعليمية متطورة
ومتخ�ص�ص� � ��ة لرت�س� � ��يخ ف�ض� � ��يلة الت�سامح،
حي� � ��ث ميك� � ��ن له� � ��ذه املناه� � ��ج التعليمية �أن

جتعل من مهمة تعليم الت�س� � ��امح �أمرا �سهال
ومي�سورا وقابال للتطبيق تربويا ،حيث ميكن
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و�� �ض��رورة ال حمي� � ��د عنه� � ��ا يف املجتمع� � ��ات

الدميقراطية .فالت�س� � ��امح كما �أ�سلفنا ي�سمح
ألف� � ��راد املجتم� � ��ع باحلياة امل�ش� �ت��ركة وقبول

االختالف ،كما �أنه ي�س� � ��مح أ
للفراد بتقدير
الن�س� � ��اين.
�أنف�س� � ��هم و�أفعاله� � ��م ووجودهم إ

ال�ش� � ��ارة من جديد �إىل �أهمية
وهذا يتطلب إ
املعارف العملية للت�س� � ��امح بو�ص� � ��فها �رضورة
حيوية لتنظيم ال�سلوك بعيدا عن كل �أ�شكال
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العنف والت�شنج وال�رصاع .وهذه القدرة على
التنظيم ال�سلمي للحياة ي�شكل جوهر احلياة
الدميقراطية وموطن قوتها.
فاملع� � ��ارف واملهارات التي ت�ش� � ��كل عماد
املعرفة العملية يف جمال ممار�س� � ��ة الت�سامح
ميكن تعلمها واكت�سابها .ومن �أجل ذلك يجب

 اال�ستفادة من خمتلف التجارب الرتبويةيف جمال الت�سامح والرتبية على الت�سامح.

 -تدري� � ��ب ا ألف� � ��راد على اختب� � ��ار نتائج

الت�س� � ��امح احلقيق� � ��ي باملقارنة مع ال�س� � ��لوك

القائم على مبد� أ الالت�سامح.

 -التعري� � ��ف بوجود �إمكانيات وو�س� � ��ائط

بناء و�إعداد املناهج الرتبوية املنا�س� � ��بة لهذا
التعليم وذلك على �أ�سا�س النظريات الرتبوية

�أخرى متعددة ميكنها توظيفها يف و�ضعيات

والتجارب امليدانية اجلارية يف هذا امليدان.
ال�شارة �إىل �أهمية بناء التقنيات
وهنا جتب إ

مبعلومات م�ؤكدة عن هذه الو�سائط.

الت� � ��ي متك� � ��ن الفرد من ال�س� �ي��ر مبقت�ض� � ��ى
الت�س� � ��امح وربط هذه التقني� � ��ات بالنظريات
الرتبوية املعا�رصة حول الرتبية على الت�سامح
الن�سان .وهذا يعني �أنه يتوجب بناء
وحقوق إ

االخت� �ل��اف وال�� �ص��راع وتزوي� � ��د ا ألف� � ��راد
وه� � ��ذه الفعاليات املنهجي� � ��ة تتطلب من

املربني حتمل م�س � � ��ؤوليات كب� �ي��رة يف ميدان
الرتبية على الت�س� � ��امح وقب� � ��ول ا آلخر ،حيث

يرتتب عليهم �إ�ضافة �إىل ذلك كله توفري املناخ
الت�س� � ��احمي الذي ميكن املتعلم من اكت�ساب

املناهج وفقا للمعايري التالية:
-متكني ا ألفراد من جتاوز كل ال�سلوكيات

قيم الت�س� � ��امح ومعانيه .وهذا يعني �أن تعليم

القائمة على �س� � ��وء الفه� � ��م والتقدير والنظر
�إىل هذا ا ألمر بو�ص� � ��فه �أمرا طبيعيا ومن ثم

النق� � ��دي يف طرائ� � ��ق ا�س� � ��تجاباتهم العادية

التغلب على االختالف والتباين عرب االت�صال
مع ا آلخر والتوا�صل معه.
-تعري� � ��ف ا ألف� � ��راد ب�س� � ��مات وخماط� � ��ر

التوا�ص� � ��ل حيث ميكنهم ذلك من ال�س� � ��يطرة
على �سلوكهم وت�رصفاتهم يف و�ضعية ال�رصاع
واالختالف.
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الت�س� � ��امح يتمثل يف دعوة ا ألفراد �إىل الت�أمل
واليومية ،ومن ثم تنقية هذه ا أل�س� � ��اليب من

خمتلف ال�ش� � ��وائب الت�س � � �لُّطية التي تغ�شاها،
ومن ثم تعلم طرائق جديدة و�أ�ساليب جديدة

متكنهم من جت�س� � ��يد روح الت�سامح ومنهجه
يف تعامله� � ��م م� � ��ع ا آلخر على مب� � ��د� أ القبول
والتقدير واالحرتام .ويف هذا ال�س� � ��ياق ف�إنه
العــــــــــــ��دد  553ت�ش��ـــــــرين أ
الول 2009

فن الرتبية على الت�سامح
يتوج� � ��ب على املربني الك�ش� � ��ف ع� � ��ن التنوع

على الت�سامح .فالرتبية على الت�سامح يجب

القائم يف وجهات النظ� � ��ر والعقائد ومن ثم

�أن تكون م�س � � ��ؤولية املدر�سة بالتحديد ألنها

العمل على تق� � ��دمي ر�ؤى �أكرث جدة وغنى يف

املعني� � ��ة ب�إعداد ا ألف� � ��راد للحياة يف املجتمع

جتاوز حتديات الت�سلط والتع�صب.

و�أن تعلمهم معنى املواطنة ودالالتها.

وال�س � � ��ؤال ا آلن� ،أين هو املكان املف�ض� � ��ل

ومن امل�ؤ�س� � ��ف اليوم �أن الربامج املدر�سية

ملمار�س� � ��ة هذه الرتبية الت�ساحمية؟ هل متثل
هذه الرتبية� -أي الرتبية على الت�سامح  -مهمة

تفتقر اليوم �إىل الرتبية على الت�سامح ،وهي
قلما تعتم� � ��د �أي مناهج متج� � ��ددة يف جمال

جمتمعية على وجه العموم �أم �أنها مهمة تقع

الرتبية على هذا النمط من القيم الت�ساحمية

يف فناء املدار�س وعلى عاتق املعلمني؟ وهنا ال

الن�سانية
التي يعول عليها كثريا يف املجتمعات إ

بد من القول ب�أن م�س�ؤولية الرتبية الت�ساحمية

املعا�رصة .فالرتبية املدنية تكاد تقت�رص اليوم

تق� � ��ع على كاه� � ��ل املجتمع واملدر�س� � ��ة يف �آن

على تق� � ��دمي معلوم� � ��ات نظرية ح� � ��ول قيم

واحد .فالرتبية على الت�س� � ��امح ،وهذا يعني
الرتبية على الدميقراطية ،لي�س� � ��ت من �أجل

الن�س� � ��ان واملواطنة ،ولكن
الت�سامح وحقوق إ

املهم هو �أن تقوم املدر�س� � ��ة اليوم ببلورة هذه

�إعداد ا ألف� � ��راد للحياة يف املجتمع والتفاعل

املع� � ��ارف يف دائرة احلياة االجتماعية احلية

م� � ��ع مكوناته عل� � ��ى نحو �إن�س� � ��اين ،بل يجب

اليومية املعا�ش� � ��ة للطالب والتالميذ .فتعليم

علينا �أن ننظر �إىل هذه الرتبية الت�س� � ��احمية

حية وفاعلة يعي�شها ا ألفراد
بو�ص� � ��فها حياة ّ

يف كل حلظة من حلظات وجودهم وحياتهم
االجتماعية .ومع �أهمية اجلانب االجتماعي
لرتبية الت�س� � ��امح ف�إنه يج� � ��ب علينا �أن نقول

ب�أن املدر�س� � ��ة مع ذلك متث� � ��ل املكان احليوي
اال�سرتاتيجي ل�ضمان هذا النمط من الرتبية
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الت�س� � ��امح م�رشوع بعيد املدى طويل ا ألجل.
ومن �أجل ت�أ�ص� � ��يل هذا التعليم وحتويله �إىل
حية ف�إنه يتوجب على املدر�سة �أن تدمج
طاقة ّ

قيم ودالالت ودرو�س الرتبية على الت�س� � ��امح
يف املنهاج املدر�سي .و�إنه ملن ال�رضورة مبكان
يف كل �سيا�س� � ��ة تربوية �أن يتم تزويد املربني
بالتوجهات اخلا�صة وال�رضورية للرتبية على
الت�سامح وللرتبية املدنية.
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املعني� �ي��ن با ألمر يف هذه البل� � ��دان يطرحون

وهذا �أي�ض � � �اً ال ميك� � ��ن �أن يكون كافيا �إذ
�إن� � ��ه ملن ال�رضورة الق�ص� � ��وى مب� � ��كان ت�أمني

ا�سرتاتيجيات ومبادرات و�أفكاراً جديدة فعالة

نوعية متطورة ومتقنة من املعايري والو�سائل

م� � ��ن �أجل تربية ا ألفراد عل� � ��ى الدميقراطية

والتقانات الرتبوي� � ��ة يف هذا املجال .وهناك

والت�س� � ��امح .و�إذا كانت هذه اال�سرتاتيجيات

عن�رص حيوي ال يقل �أهمية يف هذا امل�س� � ��ار

ته� � ��دف �إىل بن� � ��اء املجتمع املت�س� � ��امح ف�إنها

لعملية تقومي م�س� � ��تمرة ودائمة كما يتوجب

والثقافي� � ��ة و�أن ترتبط ب�ص� �ي��رورتها ودورتها

وهو �أن الرتبية على الت�سامح يجب �أن تخ�ضع

حت�سني هذه الرتبية وتطويرها دون انقطاع.
وبالتايل ف�إنه يتوجب على �أ�ص� � ��حاب القرار

واملتخ�ص�صني يف هذا املجال �ضمان فعالية
هذا التعليم وجودته.
�إن �أح� � ��د �أه� � ��م ا أله� � ��داف ا أل�سا�س� � ��ية

أ
للنظمة الرتبوية يتمثل يف تعزيز و�ض� � ��مان
احلي� � ��اة الدميقراطية وتر�س� � ��يخ مبادئها يف
جمال احلياة اليومية ،وه� � ��ذا بدوره يتطلب
جه� � ��ودا كب� �ي��رة م�س� � ��تمرة ال تنقط� � ��ع .فكل
ا ألنظمة الدميقراطي� � ��ة ،وبغ�ض النظر عن
التنوع الثقايف الذي يفر�ض نف�سه يف �صميم
هذه املجتمعات ،تعمل على �ض� � ��مان تطبيق
املبد� أ ا أل�سا�س� � ��ي لوجودها والذي يتمثل يف
الن�سانية .ووفقا
امل�ساواة والقانون واحلقوق إ
لهذه الو�ض� � ��عية وما تقت�ض� � ��يه من �ضمانات
احلي� � ��اة الدميقراطية يف ه� � ��ذه البلدان ف�إن
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يجب �أن تندرج يف دائرة احلياة االجتماعية
الدموي� � ��ة اليومي� � ��ة .وهنا يج� � ��ب �أن تتكامل
جه� � ��ود ال�سيا�س� � ��يني واملربني يف التح�ض� �ي��ر
والت�أ�صيل لعملية ا�ستح�ض� � ��ار قيم الت�سامح
يف دورة احلي� � ��اة احلقيقية .فالت�س� � ��امح �أداة
ملواجهة التنوع واالختالف �إنه م�رشوع ثقايف
تربوي يفر�ض نف�س� � ��ه يف جمتمعات متعددة
والثنيات م�رشوع ثقايف
الثقافات والقوميات إ
يهدف �إىل احتواء التناق�ض� � ��ات االجتماعية
والثقافية وتوظيفها �إن�سانياً يف دورة احلياة
الدميقراطية� ،إنه م�رشوع ثقايف تربوي ينا�شد
الن�سانية بني ا ألنا وا آلخر لي�ستلهم
العالقة إ

كل �أ�شكال الغنى واخل�صوبة من �صلب التنوع
والتعدد ،وهذا امل�رشوع �س� � ��يكون قادراً على

�أن يغتني ويغني ويثمر يف جمال الرتبية على
الت�سامح.
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خامت ��ة :يف فل�سف ��ة الرتبي ��ة عل ��ى
الت�سامح:

لق� � ��د بين� � ��ت الدرا�س� � ��ات وا ألبح� � ��اث

ب�ص� �ي��روراته املتوات� � ��رة وتغي� �ي��ره والت�أثري يف
مكوناته .وتوجيه م�ساره.

�إن الو�س� � ��يلة ا أل�سا�س� � ��ية يف عملي� � ��ة بناء

االجتماعية والنف�س� � ��ية �أن ممار�س� � ��ة القوة

املواط� � ��ن النقدي احلر املت�س� � ��امح تكمن يف

والت�سلط يف العملية الرتبوية ت�ؤدي بدورها

تنمية الذكاء و�إيقاظ ال� � ��روح النقدية ،وهنا

�إىل توليد الت�س� � ��لط االجتماعي وال�سيا�س� � ��ي
على املدى البعيد ،والت�س� � ��لط الرتبوي ي�شكل

يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار �أن هذا الذكاء
يتميز عن املعرفة ذاتها التي تزوده بالطاقة

املنهجي� � ��ة الرتبوي� � ��ة الت� � ��ي تتبن� � ��اه ا ألنظمة

والقدرة واالقتدار .فالذكاء هو العملية التي

ال�سيا�س� � ��ية ذات الطابع ال�شمويل .فالت�سلط

نوظفها يف عملية فهم احلياة التي نعي�ش� � ��ها

الرتب� � ��وي يعن� � ��ي يف جوهره رف�ض � � �اً للتطور

و�إدراك الوظائ� � ��ف ا أل�سا�س� � ��ية والعملي� � ��ات

الطبيع� � ��ي وتنك� � ��را لوجود ا آلخ� � ��ر الذي هو

احليوية للو�س� � ��ط الذي ننت�سب �إليه ،والذكاء

تعبري عن وجود فر�ض� � ��ته الطبيعة واقت�ضته

�إ�ضافة �إىل ذلك ميثل عملية توظيف معقدة

فطرة الكون ،وينجم عن هذا الت�سلط �أي�ضا

ونقدي� � ��ة للمعلومات يف فهم دوافعنا وميولنا

رف�ض للت�سامح وتعزيز للتع�صب والعن�رصية.
ٌ

وعاداتن� � ��ا وتقاليدن� � ��ا على نحو مو�ض� � ��وعي

فالرتبي� � ��ة الت�س� � ��لطية ت � � ��ؤدي �إىل اخل�ض� � ��وع
واالمتث� � ��ال حيث يتحول الفع� � ��ل الرتبوي �إىل
والخ�ضاع
ممار�س� � ��ة تكر�س مبد� أ الرتوي�ض إ
وتعمل عل� � ��ى تغييب التفك� �ي��ر النقدي الذي
ي�صدر عن الفرد ذاته.
والرتبية احلرة الت�ساحمية ميكنها وحدها

وعلم� � ��ي� .إنه نوع من ال� � ��ذكاء الذي ال يقف
عن� � ��د حدود ا�س� � ��تعرا�ض املعرفة واملعلومات
اجلاهزة بل هو الذكاء الذي يرف�ض اخل�ضوع

ألي فك� � ��رة �أو معرف� � ��ة �أو ر�أي ما مل يخ�ض� � ��ع
للم�ساءلة النقدية.
وعلى خالف هذه ال�ص� � ��ورة ف�إن املعرفة

�أن تعمل على بناء �شخ�صية الطفل وكينونته

املدر�س� � ��ية التلقيني� � ��ة تعم� � ��ل عل� � ��ى �إحداث

الذاتية احلرة راف�ض� � ��ا للتبعية واخل�ض� � ��وع

الفو�ض� � ��ى واخللل ،وتعمق البع� � ��د الغرائزي

وقادرا يف الوقت نف�س� � ��ه على حتليل الواقع

لالنغ� �ل��اق واجلم� � ��ود واخل�ض� � ��وع ،ومن ثم
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�إ�ض� � ��عاف القدرة على التفكري النقدي وذلك
ألن املعرف� � ��ة التلقيني� � ��ة تتناق�� � ��ض مع الروح
النقدية والنظرة العقالنية .وهذا النوع من
املعرفة هو الذي يجع� � ��ل من الطالب حملة

ال�ش� � ��هادات العلمية املمي� � ��زة �أكرث قدرة على

الن�سان وتدفعه ملمار�سة التع�صب
التي ت�شوه إ
واالنغالق.

وهذه امل�س�ألة لي�ست جديدة حيث تناولها

دي� � ��كارت  Descartesيف كتاب� � ��ه مقالة يف
املنه� � ��ج Discours de la Méthode

()10

تبني �أف� � ��كار عرقية عن�رصي� � ��ة حت�ض على

حيث يعال� � ��ج فيه مفه� � ��وم ال�ش� � ��ك املنهجي

الكره والتع�صب واحلقد.

الذي ميث� � ��ل جوهر التفكري العلمي ومنطلقه

فالغرائزي� � ��ة ميكنه� � ��ا �أن جتعل من العامل

ا أل�سا�س� � ��ي عند ديكارت ،وه� � ��و املنهج الذي

تطهم هذه الغرائزية بر�ؤى و�أفكار فل�س� � ��فية

ي�ص� � ��ورها العقل ويبدعها نقدي � � �اً .ومن هنا

حيث دفع كثريون حياتهم ثمنا لهذا التفكري

�أج� � ��ل اليقني ما زال يف طوره ا ألول ومل ي�أخذ

الذي نعي�ش في� � ��ه �أكرث خطورة وذلك عندما
رديئة .وهذا ا ألمر عرفناه يف العهود ال�سابقة

يرى ب�أن احلقيقة ال تكون �إال بالطريقة التي
ميك� � ��ن القول ب�أن تعليم ال�ش� � ��ك املنهجي من

املرع� � ��ب .ومع ا أل�س� � ��ف ف�إننا ن�ش� � ��اهد هذا

جم� � ��راه يف التعليم احلايل كطريقة فعالة يف

التوح�ش الفكري التع�ص� � ��بي يبزغ يف ف�ضاء

تناول احلقيقة ومعاجلتها ب�صورة نقدية .وما

وجودن� � ��ا وحياتنا بطريقة تدع� � ��و �إىل خيبة

زال هذا املنهج يتداخل مع مفهوم االرتياب

الرتبوية التي متار�سها ا ألنظمة الرتبوية حتى

العق� �ل��اين .فا ألطف� � ��ال ال يتعلم� � ��ون الي� � ��وم

ا ألمل .وهذا ي�ش� � ��كل نتاجاً �سلبياً للفعاليات

اليوم .وهنا يجب على جميع املربني من �آباء
ومعلمني وم�س � � ��ؤولني عن الرتبية والتعليم �أن

يعرتفوا مب�س � � ��ؤوليتهم عما يج� � ��ري يف هذا
العامل م� � ��ن عنف وتع�ص� � ��ب وكراهية ـ وذلك
ألن ا ألنظمة الرتبوية ب�أ�س� � ��اليبها وطرائقها

التلقينية تبث كل �أ�شكال العطالة ا ألخالقية
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الذي يقل�ص �إمكانية التفكري والت�أمل الفكري
مب� � ��ا فيه الكفاية طرائ� � ��ق البحث عن حلول
متنوعة مل�ش� � ��كالتهم املختلف� � ��ة ،وال يتعلمون

كيف ي�ض� � ��عون ا ألمور يف موقع الت�سا�ؤل� ،أو
العمل على بناء الفر�ض� � ��يات� ،أو على احلذر
وال�شك يف املواقف الوجودية واحليوية ،كما

�أنه� � ��م ال يتعلم� � ��ون حتى اللحظ� � ��ة الكيفيات
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التي متكنهم من اخلروج عن مركزية الذات

والن�سان .وهنا يتوجب على املعلمني حتمل
إ

مبوقفه وتلم�س �أو�ضاعه ،وهم حتى اليوم ال

ت�أ�صيل التعليم البنائي النقدي عند ا ألطفال

لي�ضعوا �أنف�سهم يف مو�ضوع ا آلخر وال�شعور

م�س � � ��ؤولياتهم الكبرية عندما ال ي�س� � ��تطيعون

يتعلمون �أب�س� � ��ط كيفيات املحاججة الفكرية

والنا�ش� � ��ئة الذي ي�ش� � ��كل منطلق الرتبية على

والذهني� � ��ة التي ميك� � ��ن �أن تعتم� � ��د يف فهم
الق�ض� � ��ايا وامل�ض� � ��امني القيمية وا ألخالقية

الت�سامح .فالرتبية على الت�سامح غري ممكنة
يف تربية ت�سلطية ويف تربية ال تتمحور حول

آ
للخر .وهنا تربز �أ�س� � ��ئلة كثرية تتعلق مبدى

ذات الف� � ��رد وال تنمي في� � ��ه الطاقة النقدية

الرتبوي� � ��ة من تعليم يتعلق مبنحهم قدرة على

امل�ستقل.

ما يحظى به ا ألطف� � ��ال يف خمتلف ا ألنظمة

حتليل الن�ص� � ��و�ص و�إدراكها نقديا ،والتعرف
عل� � ��ى التباين يف ال� � ��ر�أي واملج� � ��ادالت التي

جت� � ��ري يف كل ي� � ��وم ،ومن ث� � ��م التعرف على
�أهدافها وغاياتها؟

يف كثري من �أنظمة التعليم يتعلم ا ألطفال

ن�صو�ص � � �اً عامة عن ال�سالم والت�سامح ،ولكن
هذا التعلي� � ��م يتناق�ض م� � ��ع الواقع الرتبوي
الذي يرو�ض ا ألطفال على اخل�ضوع للن�صو�ص

والقدرة على �أن يكون م�صدرا لوجوده احلر
وهن� � ��ا يجب �أن ن�أخذ بع� �ي��ن االعتبار �أن

الرتبية على الت�سامح يجب �أن تنطلق من:

والميان
 -التعامل مع القيم ا ألخالقية إ

بها بو�ص� � ��فها قيم� � ��ا بنيوية تت�ص� � ��ف بطابع
الن�سان وت�ضع
اال�س� � ��تمرار وتعلي من �ش � � ��أن إ

مقام� � ��ه فوق كل مبد� أ �آخ� � ��ر ،وهذا يعني �أن
القيم ا ألخالقية يج� � ��ب �أال تكون جمرد قيم

حتظ� � ��ى باالح� �ت��رام وغري قابل� � ��ة للتعيني يف

ويعلمه� � ��م كيف ي�ؤمن� � ��ون ب�أف� � ��كار معلميهم

دائرة الواقع.

ال�ش� � ��ارة
وا ألولوية يف املجتمع .وهنا جتدر إ

غالبا م� � ��ا تكون نقدية ،وه� � ��ذا يعني القدرة

وكل ه � � ��ؤالء الذين ي�أخذون م� � ��كان ا ألهمية
الجالل والتقدير للكبار قد
�إىل �أن موق� � ��ف إ

يكون خطرا يف غالب ا ألحيان ،حيث يتمكن
الكبار من بث �أفكار مناه�ض� � ��ة لقيم احلرية
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 -النظ� � ��ر �إىل التقاليد م� � ��ن زاوية �أخرى

عل� � ��ى معرفته� � ��ا وحتليلها ،والتع� � ��رف على
وظائفه� � ��ا االجتماعية ،وتعل� � ��م الكيفية التي
ن�ض� � ��ع فيها هذه التقاليد مو�ض� � ��وع الت�سا�ؤل
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والنقد ،ومن ثم رف�ض كل حماولة لو�ضع هذه

التقاليد يف مو�ض� � ��ع التقدي�س والتبجيل ألنه
جمرد تقاليد.

 -النظ� � ��ر �إىل ا ألطف� � ��ال بر�ؤي� � ��ة جديدة

خمتلف� � ��ة ،وهذا يعن� � ��ي النظ� � ��ر �إىل قدراتهم
و�إمكانياتهم يف حتقي� � ��ق النجاح ،و�أن ه�ؤالء
ا ألطفال قادرون على امتالك معرفة تت�صف

بالغن� � ��ى وال� �ث��راء وا ألهمي� � ��ة ،و�أن معارفهم
املتحقق� � ��ة ميكنها �أن ت�ش� � ��كل بدايات ونقطة

انطالق نحو بناء الثقافة و�إعادة ت�شكيلها.
 �إع� � ��ادة النظر يف م�ض� � ��امني التعليم،والنظر �إىل هذه امل�ض� � ��امني بو�صفها طريقة
يف التعلم مهمتها �أن ت�سمح أ
للطفال بالفهم
والبح� � ��ث والنقد ،فالتعليم يج� � ��ب �أن ي�ؤدي

وظيفة نقدية و�أن ي�ش� � ��كل منطلق ممار�س� � ��ة

للحياة ويف احلياة ومن �أجلها ،كما يجب �أال
يكون �أبدا جمرد لهو ومتعة وحلم.

 -تعلي� � ��م اال�س� �ت��راتيجيات الرتبوية التي

حققت جناحها يف ت�أ�صيل التفرد وا أل�صالة

واالكت�ش� � ��اف ،وهذا يعني �أن نقدم أ
للطفال
القواع� � ��د واملبادئ احلقيقية للم�ش� � ��اركة يف

احلي� � ��اة االجتماعية التي ميكنه� � ��ا �أن تعمل
على تطوير الذات والقدرات.
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 -تعليم وجهات نظر ا آلخر ،حيث ميكن

للطفل �أن يتعلم كيف يدافع عن �أفكاره وكيف
يقبل �أفكار ا آلخري� � ��ن ،وكيف يجب عليه �أال
يحاور من �أجل هزمية اخل�ص� � ��م بل من �أجل
الو�ص� � ��ول �إىل احلقيقة الت� � ��ي يجب �أن تكون
فوق كل اعتبار.
 تعليم الطفل ف�ضيلة الف�ضول الفكريواملعريف و�أن هذا الف�ض� � ��ول يجب �أن يتعلق
بحياة ا آلخرين وخ�صو�ص� � ��ياتهم و�أن حدود
هذا الف�ض� � ��ول يج� � ��ب �أن ترت�س� � ��م فيما هو
علم� � ��ي ومفيد وفيما يتعلق بوجودنا وحياتنا
يف جمال الواقع واحلياة.
واخلال�ص� � ��ة ،ال بد من �إحداث طفرة يف

التفكري ويف ا ألن�س� � ��اق الرتبوية القائمة ويف
�أنظم� � ��ة التعليم ال�س� � ��ائدة ،ولنعلم �أن الذكاء
ال ميكن �أن يكون �س� � ��ببا ب� � ��ل هو دائما نتاجا
للرتبية .فالرتبية احل ّق� � ��ة ال تكون بالدرو�س
يف القاعات وال�صفوف بل تكون عرب احلياة
وفيها ومنه� � ��ا و�إليها ،وه� � ��ذا يتحقق عندما

ن�س� � ��تطيع �أن ن�ض� � ��ع التقاليد ال�ص� � ��ارمة يف
مو�ض� � ��ع النقد والتحليل والرف�ض وامل�ساءلة،
وه� � ��ذا ين�س� � ��حب عل� � ��ى العقائ� � ��د وا ألفكار
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والنظريات والقيم التي ت�سود وتهيمن بعيدا
يف دوائرها املقد�س� � ��ة بعيدا عن كل م�ساءلة
ونق� � ��د .وهذا يكون �أي�ض � � �اً بتعليم النا�ش� � ��ئة

على �أهمية التحول وال�ص� �ي��رورة ،وهذا كله
يف نهاي� � ��ة ا ألمر ينتهي �إىل فردو�س ال�س� �ل��ام
وا ألمن والت�سامح.
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