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 التسامح الديني
 (التسامح يف األديان السماوية والوضعية)

        صالح كاظم جابر   .أ. د: عبداهلل راجح حميد          الباحث              
      

 قسم عمم االجتماع / كمية اآلداب / جامعة القادسية 
Salah.kathem@qu.edu.iq   abdullh.rajeh@gmil.com       

 :الممخص 
التسامح مبدأ أنساني وأخالقي واجتماعي دعا إليو الرسؿ واألنبياء والمصمحوف كافة لما لو مف دور  إف  

والصراعات بيف وأىمية كبرى في تحقيؽ وحدة المجتمعات وتضامنيا وتماسكيا والقضاء عمى الخالؼ 
دؿ والحريات ، ويشكؿ التسامح ركيزة أساسية لحقوؽ اإلنساف والديمقراطية والعاإلفراد والجماعات

اف كؿ االدياف السماوية وبدوف استثناء ىي ، حيث اإلنسانية التي دعت إلييا دوؿ الغرب والشرؽ
وىي ذات مصدر اليي واحد واف اختمفت الظروؼ الزمانية  ،ادياف قامت عمى مبدأ ثقافة التسامح 

وازاء ذلؾ اتفقت االدياف السماوية باإلجماع عمى مبدأ ثقافة التسامح فنجد الديانة الييودية  ،والمكانية 
 ،دعت مف خالؿ النبي موسى )عمية السالـ( وما انزلو ا عمية لمبشرية الى التمسؾ بتعاليـ السماء

حية في تكوينيا كذلؾ الديانة المسي ،ال تحسد االخريف  ،ال تسرؽ،فقولو في وصاياه العشر ال تقتؿ 
اما في االسالـ فأف االساس الذي قاـ عميو واالصؿ الذي ابتنت ،كانت دعوة نحو السالـ والتسامح ،

 ماحة والسالـ ديف المحبة واالخاء.لذلؾ فأنو ديف الس،عميو الشريعة ىي ثقافة التسامح 

 الكممات المفتاحية: )التسامح الديني، األديان السماوية والوضعية (.
Religious tolerance 

)Tolerance in the monotheistic and positive religions( 

Researcher: Abdullah Rajeh Hamid                Dr.. Salah Kazem Jaber 

Al-Qadisiyah University/College of Arts/Department of Sociology 

Abstracts: 

Tolerance is a human, moral and social principle called for by all the 

apostles, prophets and reformers because of its great role and importance in 

achieving the unity, solidarity and cohesion of societies and eliminating 

disagreement and conflicts between individuals and groups. All the heavenly 

religions, without exception, are religions based on the principle of a culture 

of tolerance, and it is of one divine source, even if the temporal and spatial 

circumstances differ. In this regard, the heavenly religions unanimously 

agreed on the principle of a culture of tolerance, so we find the Jewish 

religion called through the Prophet Moses (peace be upon him) and what God 
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revealed He has for humanity to adhere to the teachings of heaven, for his 

saying in his ten commandments: Do not kill, do not steal, do not envy 

others, as well as the Christian religion in its formation, was a call towards 

peace and tolerance. Therefore, it is a religion of tolerance and peace, a 

religion of love and brotherhood. 

Keywords: (religious tolerance, divine and positive religions). 

 
  :المقدمة

إف التسامح مفيوـ أخالقي اجتماعي دعا إليو  الرسؿ واألنبياء والمصمحوف كافة لما لو 
مف دور وأىمية كبرى في تحقيؽ وحدة المجتمعات  وتضامنيا والقضاء عمى الخالفات 
والصراعات بيف اإلفراد والجماعات ، والتسامح يعني احتراـ ثقافة  اآلخريف وعقيدتيـ 

ة لحقوؽ اإلنساف والديمقراطية والعدؿ والحريات اإلنسانية وىو ركيزة أساسي،وقيميـ 
العامة . ونتيجة الحتكاؾ المجتمعات بعضيا ببعض وتشابؾ المصالح بسبب ثورة 
االتصاالت والمعمومات والمواصالت جعمت التسامح والتعايش واالتصاؿ والحوار 

ونبذ العنؼ  المفتوح ضرورات البد منيا لتحقيؽ حالة االستقرار في المجتمعات 
ف ما يشجع عمى األخذ بنيج التسامح ىو أف البشر بطبيعتيـ مختمفوف  والتعصب ، وا 

ولذا فانو أدعى ليـ أف يتعايشوا ويتعارفوا ويتعاونوا ، إذ ثمة حقيقة إنسانية ثابتة ينبغي ،
االستناد إلييا في عممية تطوير العالقات االجتماعية واإلنسانية وتجاوز كؿ األحقاد 

غائف والمحف التي تحدث بيف البشر جراء تبايف وجيات نظرىـ أو تناقض والض
ف االختالؼ بيف البشر مف  مصالحيـ أو اختالؼ مشاريعيـ األيدولوجية والفكرية وا 
النواميس الكونية واالجتماعية التي ال يمكف نفييا أو التغاضي عنيا ، وسيبقى 

َوَلْو َشاَء  ﴿كما في قولو تعالى االختالؼ وليس الخالؼ سنة ماضية في حياة البشر 
 118سورة ىود/ ﴾َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َواَل َيزَاُلوَن ُمْخَتِمِفيَن 

 ة الدراسة : مشكمأوال / 
إذ تتظافر ،بات العالـ الذي نعيش فيو اليوـ مذىاًل بأبعادىا اإلنسانية الجديدة  

فيو العولمة والعالمية واألممية وتتقارب فيو األمـ وتنكمش معو الحدود فتسقط الحدود 
الجغرافية بيف الدوؿ وتغيب تدريجيًا وينجذب جميد الثقافات في مسار التقارب والتالحـ 
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. وعمى وفؽ ىذا المشيد الكوني فإف ىذه التحوالت تضعنا في مواجية التغيراّت الثقافية 
جتماعية والسياسية والتي تؤثر بدورىا في التعدد والتنوع في الثقافة والقيـ وأنماط واال

 الحياة . 
أف الواقع العراقي الحالي السيما بعد االحتالؿ  وما أبرزه مف تغيرات عمى  

التي  ،مستوى البناء االجتماعي خصوصا السمبية منيا مف إشاعة لمعنؼ الغير المبرر
 ،ف العوامؿ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحزبية والفئوية تتداخؿ فييا الكثير م

فأصبح الخالؼ واإلقصاء والتناحر والتعصب مف السمات التي تميزت بيا تمؾ 
ف ثقافة العنؼ واإلقصاء التي تأسست عمى الجيؿ والتعصب ونبذ  المجتمعات . وا 

مف  الباحث اصر. وقد أراداألخر وعدـ تقبؿ المخالؼ في الفكر والرأي في واقعنا المع
ىذا الموضع إشاعة ثقافة التسامح ىذا المفيـو الذي نستطيع أف نطمؽ عميو بأنو قيمو 

 .إجابيو بدال مف المفاىيـ العدوانية المتعمقة بالعنؼ والتعصب والتطرؼ
 ثانيا / أهمية الدراسة :

أف التسامح أمر ضروري في العالـ الحديث وجوىري في واقعنا الراىف بكؿ ما يحممو 
ف ثقافة التسامح ليست مجرد ترؼ فكري إنما األسموب ،مف قيمة إنسانية عميقة  وا 

. كما تأتي أىمية التسامح  مف كونو  الوحيد القادر عمى جعؿ المجتمع مكانًا صالحاً 
ف فضيمة أخالقية وضرورة سياسية وم دارتيا ، وا  جتمعية وسبياًل لضبط االختالفات وا 

نما  ضعؼ التسامح بوصفو فضيمة أخالقية ال يعد ضعفًا في محتواه ومضمونو القيمي وا 
. كما اف استشراء ظاىرة العنؼ التي  يعكس أنانية وانتيازية مف يجيؿ فضائمو وأىميتو

مما يستوجب  ،يمكف تجنبيا تكّمؼ البمد ثمنًا باىضًا والسيما إنيا ليست ظاىرة طبيعية
بالضرورة العمؿ عمى تعزيز ثقافة التسامح في المجتمع والتي يمكف عف طريقيا حصر 

 ...الظاىرة والتوصؿ إلى الوسائؿ التي تساعد في تنفيذ ذلؾ
 ثالثا / اهداف الدراسة :

تسعى الدراسة لبياف ماىية التسامح التسامح  الديني  واثره عمى االفراد داخؿ  .1
 تمع.المج

 تسعى لرصد المتغيرات الدينية في تعزيز ثقافة التسامح الديني  . .2
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الوصوؿ الى نتائج وتوصيات ومقترحات تساعد عمى نشر و إشاعة ثقافة  .3
 التسامح في المجتمع العراقي.

 
 المفاهيم والمصطمحات :رابعا / 

يعرؼ التسامح لغويا كممة مشتقة مف المسامحة : أي الجود ويقاؿ اسمح التسامح :  
وسامح أي وافقني عمى المطموب . والمسامحة : المساىمة ، وسمح : اجاد وأعطى عف 

 (489، ص 2009)أبو الفضؿ بف منظور ، كـر وسخاء ، والتسامح معناه التساىؿ 
كيات السمبية تجاه مف اساءوا الينا والتسامح ببساطة يعني نبذ المشاعر واألفكار والسمو 

، واستبداؿ مشاعر وأفكار وسموكيات إيجابية بيا ، والتسامح ىو طريؽ الشعور بالسالـ 
الداخمي والسعادة وىو سبيمنا الى الطمأنينة رغـ الشعور باأللـ واالستمرار في الحياة بعد 

 (  9، ص 2015ميشيؿ ماكمو ،  )تعرضنا لإليذاء مف االخريف 
رؼ التسامح بأنو احتراـ الرأي والرأي االخر فالتسامح يقيـ عالقة إيجابية مع االخر ويع

ويدفع المرء الى اف يكوف حضاريا متسامحا في مواجية أخطاء االخريف وزالتيـ ، فيو 
فضيمة نبيمة نتنج مف احتراـ االخر واالعتراؼ بو عف طريؽ التواصؿ والتفاىـ والحوار 

 ( 272،  2015) إبراىيـ الحيدري ، 
يعرؼ التسامح الديني قبوؿ واحتراـ المعتقدات الدينية والمذىبية التسامح الديني  : 

األخرى المختمفة والمخالفة ، والتسامح اتجاه معتنقييا واالعتراؼ بحؽ المرء في تبني 
 (  21، ص2012) عمي مراد ، أي ديانة او مذىب 

يقتضي المساواة في الحقوؽ والواجبات ، كما تتجسد قيمة التسامح الديني في كونو 
فالغاية مف االختالؼ ىو التعارؼ ال التناكر والتعايش ال االقتتاؿ والتعاوف ال التطاحف 

)   والتكامؿ ال التعارض فأىمية التسامح تتمثؿ في كونو ضروري ضرورة الوجود نفسو
 (  537،  2012محمد زيدالديف ، 

لمحبة لمناس جميعا وعدـ التمييز بينيـ عمى وفؽ الموف كما يعرؼ التسامح الديني بأنو ا
 او الجنسية والمعنى السائد لمتسامح الديني يقوـ عمى مبدأ قبوؿ االخر بأختالفو وتباينو 

 (453،  2015) نبراس المطيري ، 
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ويعرؼ أيضا بأنو التعايش بيف األدياف وحرية ممارسة الشعائر الدينية مع التخمي عف 
 (  13، ص 2016) مكي الربيعي ، ي والديني التعصب المذىب

 
 خامسا / التسامح في الديانات السماوية

 أوال : التسامح في الديانة اليهودية 
اف الديانة الييودية وكتابيا المقدس ) التوراة ( ، قد أعيدت كتاباتيا عدة مرات        

وفي أحد ىذه المرات فقدت تماما ، حيث أف ىناؾ عوامؿ وراء إعادة كتابة التوراة منيا 
إعطاء بعض القوانيف والطقوس حديثة العيد قدسية واحتراـ وىناؾ فرؽ بيف الموسوية 

حيث أف القديمة كانت تعتقد اف ا ىو ألو كؿ الشعوب واألمـ ، الحديثة والقديمة 
) محمد  والحديثة ترى اف ا ألو بني إسرائيؿ وأف بني إسرائيؿ ىـ شعب ا المختار

 (  40، ص 2001صبري ، 
وليذه العدوانية الشديدة اخفى الييود ىذا الكتاب عف بقية البشر قرونا طويمة      

لمسيحي وما يبرر نظرتيـ الدونية لمبشر نظرتيـ الى انفسيـ انيـ وخاصة عف العالـ ا
 (  10، ص 2006) الحسيني المعدي ، شعب ا المختار  

ولقد وجدنا في التعاليـ الييودية ما يقترب مف تعاليـ اإلسالـ وال ضير في ذلؾ        
عاليـ الييودية ىو الف التعاليـ ىي ألييو ومصدرىا واحد ىو ا سبحانو ، وتعالى ومف ت

التوجو الى تشذيب الروح والجسد والكؼ عف إيذاء لألخريف واالبتعاد عف الفساد في 
) األرض وفي واحدة مف األوامر نجد القوؿ )اغتسموا وتطيروا وازيموا شر افكاركـ( 

 (  62، ص 2001اسعد السحمراني ، 
االىتماـ باألرامؿ  ومف االخالؽ الحميدة التي يشجع عمييا الكتاب المقدس      

واليتامى وقوؿ الحؽ والسؤاؿ عف المرضى واالىتماـ بالجار والمحتاجيف واكراـ الضيؼ 
ويحذر الكتاب المقدس مف االخالؽ السيئة كالزنى وعبادة االوثاف والسحر والعداوة 

 (  195، ص 2007) دانياؿ معربي ، والخصاـ 
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 ثانيا : التسامح في الديانة المسيحية 
لمسيحية عمى العفو ودفع السيئة بالحسنة وتقديـ الخير لمناس والدعاء ليـ أكدت ا

باليداية وتقديـ العوف لممحتاج وفي انجيؿ متى ) اف أردت أف تكوف كامال فأذىب وبع 
مالؾ وأعط لمفقراء ، لؾ كنز في السماء ( كذلؾ شجعت المسيحية عمى الزكاة ومما 

ف وتصدقوا ، واتخذوا ألنفسكـ أكياسا ال تبمى جاءه في انجيؿ لوقا ) بيعوا ما تممكو 
وكنز في السماوات ال ينفذ ، حيث ال يقرب سارؽ وال يبمى سوس فأنو حيث يكوف 

 ( 434) مازف عبداالمير ، ب.ت ، صكنزكـ ىناؾ يكوف قمبكـ أيضا ( 
أف السيد المسيح )ع( في تعاليمو الداعية الى رفض العنؼ أساسا وأبدالو بمبدأ      

سامح أنما يستند في ذلؾ عمى االنجيؿ ، اذا ما سممنا جدال بأف كالـ ا ولـ تدخؿ الت
عميو التحريفات المقصودة أو غير المقصودة فأف ا سبحانو وتعالى خير راع لمسالـ 
وأعظـ داعية لو واف تعددت واختمفت أساليب إيصاؿ تمؾ الدعوة ، وقوؿ المسيح )ع( 

عمى خدؾ األيمف فحوؿ لو االخر أيضا ومف سخرؾ اف ال تقاـو الشر بؿ مف لطمؾ 
) انجيؿ تسير معو ميال واحدا فأذىب معو ميميف ومف أراد اف يقترض منؾ فال ترده  

 (  81متى ،ص
كما دعا السيد المسيح )ع( الى المساواة بيف الناس وأوصى تابعيو بمعاممة الناس      

اواة التي يدعوا الييا ىي مساواة الروح ال بمثؿ ما يحبوف اف يعاممونو بو واعمف اف المس
 (  464، ض 2015) نبراس المطيري ،   الجسد فالناس متساووف بأرواحيـ اماـ ا

وتدعو الديانة المسيحية إلى التسامح عمى لساف نبييا عيسى )عميو السالـ( كونو      
عبدا مف عباد ا الصالحيف الذي تـ اختيارىـ لتبميغ رسالة السماء مف لدف رب 
العالميف ومف أجؿ تصحيح واستكماؿ الديانة الييودية بعد ما إصابيا التحريؼ والتزوير 

وصاياه وتعاليمو ) ال تظنوا إني جئت ألنقض الناموس او  ومف داللتو في ما ورد في
 ( 13، ص 1984) االب شحاتو ، األنبياء ما جئت ألنقض بؿ ألكمؿ  

 ثالثا : التسامح في الديانة اإلسالمية 
أف الديف اإلسالمي يدعوا لمتعايش والتقارب ويحث أتباعو الى التسامح ويمحوا التعصب 

عروؼ اف المسمميف مارسوا التسامح مع غير المسمميف والتطرؼ مع االخريف ومف الم
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تسامحا فريدا ال يوجد نظيره في التاريخ ومف ابرز نصوص القرأف الكريـ التي تدؿ عمى 
التسامح ) ال ينياكـ ا عف الذيف لـ يقاتموكـ في الديف ولـ يخرجوكـ مف دياركـ اف 

خير دليؿ عمى حث الديانة تبروىـ وتقسطوا ألييـ أف ا يحب المقسطيف ( وىذا 
 (  58،  2016) معراج النداوي ،  اإلسالمية عمى التسامح وحب الغير 

جاءت شريعة اإلسالـ بكتابيا المنزؿ القراف الكريـ الى تكويف مجتمع فاضؿ يقوـ       
عمى أساس التكافؿ والحب واالخاء يضـ االسرة اإلنسانية كميا " كؿ األدياف " عف 

الشاممة والعبادات التي تعزز عالقة االنساف بربة وعف طريؽ الحث عمى طريؽ العقيدة 
صالح األفكار وتنظيـ العالقات التي تضبط حياة  مكاـر االخالؽ وتطيير النفوس وا 

 (  77،  ص 2004)خالد الزواوي ،  المجتمع والبشرية بشكؿ عاـ 
افضؿ الصالة والسالـ  فالسماحة في اإلسالـ بدأت منذ مولد رسولنا الكريـ عميو       

ومعيشتو مع أبناء قريش عندما كاف يصؼ بالصادؽ األميف واف ا تعالى انزلو رحمة 
، والرحمة مف ا تعني اف تكوف ذو منزلة مف ا تخاطب البشر باسـ ا وقاؿ 
الرسوؿ )ص( ) مف ال يرحـ الناس ال يرحمو ا ( وقاؿ ) ال يؤمف أحدكـ حتى يحب 

يحب لنفسو ( ويطمب رسولنا مف المسمميف اف يكونوا رحماء فيما بينيـ حيث  ألخيو ما
قاؿ ) أرحموا مف في األرض يرحمكـ مف في السماء ( فتشمؿ كؿ الناس القريب والبعيد 
والمسمـ وغير المسمـ والغني والفقير والطفؿ والشيخ والمرأة والعالـ والجاىؿ والصحيح 

 (  288،  2004) عز الديف التميمي ،  والمريض
 سادسا / التسامح في الديانات الوضعية 

 : التسامح في الديانة الهندوسية  اوال
اليندوسية أو ) البرىمية ( : ىي ديانة وثنية يعتنقيا معظـ أىؿ اليند وىي      

مجموعة مف التقاليد والعقائد التي تشكمت عبر مسيرة طويمة مف الزمف بأشكاؿ مختمفة 
تظـ القيـ الخمقية والروحية الى جانب المبادئ التنظيمية والقانونية متخذه  وأنيا ديانة 

)   عدة أليو بحسب االعماؿ المتعمقة بيا ، فمكؿ منطقة ألو ولكؿ عمؿ او ظاىرة ألو
 (  209،  2011رؤوؼ سبياني ، 
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حيث ال يوجد لمديانة اليندوسية مؤسس معيف وال يوجد لمعظـ كتبيا مؤلفوف       
معينوف فقد تـ تشكيؿ الديانة والكتب عبر مراحؿ طويمة مف الزمف ومما يذكر فأف 
األريوف الذيف قدموا الى اليند في القرف الخامس عشر قبؿ الميالد تعايشوا وامتزجوا مع 

اندمجت معتقدات الشعوب والقبائؿ الوافدة الى اليند مع أىميا لـ يمحوا ديانتيا بؿ 
معتقدات أىميا األصمييف ونتج عف ىذا االندماج طقوس دينية وعقائد وبناء ديني 
 متكامؿ ومقدس وقد حظية ىذه العقائد الدينية بشرعية وقدسية عند عموـ سكاف اليند  

 (  773ىػ ، ص 140) مانع الجيني ، 
دوسية تحتوي عمى أساطير وخرافات وعبادة الحيوانات وعمى رأس والديانة الين       

تمؾ الحيوانات البقرة التي تحتؿ عبادتيا مكانا مرموقا في عقيدتيـ حتى االف فضال عف 
 (  77، ص 2002) مصطفى حممي ،   االعتقاد بتناسخ األرواح ووحدة الوجود

الفضائؿ والتسامح ووردت وتوجد في اليندوسية عدة وصايا تؤكد عمى أتباع         
بعض النصوص في ذلؾ ) ال تؤذي غيرؾ ولو أوذيت ، ال تتكمـ بما يؤذي غيرؾ 
ويمنعؾ مف النعيـ االخروي وجاء في تعاليميا بستأصاؿ الفساد مف المجتمع كما تحـر 
الغش والسرقة وقد أتسمت اليند بكثرة الديانات والمعتقدات وىذا يدؿ عمى اف التسامح 

سس تكويف المجتمع اليندي كذلؾ يظير التسامح بشكؿ واضح في أساس مف أ
 (  18، ص 2016) مكي الربيعي ،   المعتقدات اليندوسية لكثرة اآللية التي يعبدونيا

 : التسامح في الديانة الكونفوشيوسية :ثانيا 
تعد الكونفوشيوسية مذىبا أخالقيا اكثر مما ىي ديانة ألنيا تعتمد في مبادئيا      
ساسية عمى االرشاد والنصح واألخالؽ وىذه المبادئ ىي مف مبادئ التسامح ، األ

فالتسامح ال يمكف اف يكوف اذا لـ تكف ىناؾ اخالؽ واإلرشاد ىو عممية تقويمية مبنية 
عمى التوجيو بالطريؽ الصحيح والنصح ىو أساسا عممية تسامحيو فبيذا يكوف اوؿ مبدأ 

ىو التسامح وليذا يعد مؤسس ىذه الديانة رجال  مف مبادئ الديانة الكونفوشيوسية
 (  277، ص 1982) عبدا خريجي ،  وحكيما ومصمحا اجتماعيا واخالقيا فيمسوفا 

والكونفوشيوسية ىي مذىب فمسفي اجتماعي سياسي ديني يديف بيا اىؿ الصيف ،     
وـ عمى ظيرت في القرف السادس قبؿ الميالد عمى يد رجؿ يدعى ) كونفوشيوس ( تق



 هـ4111-م  2022. لسنة  الرابع العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

9 

عبادة ألو السماء او االلو األعظـ وتقدس المالئكة وعبادة أرواح اإلباء واالجداد مضيفا 
ألييا مف فمسفتو وآرائو في االخالؽ والمعامالت والسموؾ القديـ وقد التزمتو الصيف دينا 

 (  2، ص 1011) عبدالعزيز المطيري ،  رسميا لمدولة 
إلصالح االجتماعي وحاوؿ وضع نظاـ وقد حث كونفوشيوس أتباعو عمى ا     

أخالقي وسياسي أبتغاءا لمسالـ والعدالة والسمـ العالمي والتسامح وأصبحت تعاليمو 
أساس النظاـ الخمقي لمكونفوشسية التي تأسست أصال عمى العقائد السابقة ثـ تطورت 

،  1982) عبدا خريجي ،  فيما بعد لتصبح مف االعماؿ الميمة في االدب الصيني 
 (  221ص

وكانت قاعدة كونفوشيوس الشييرة ) عامؿ االخريف بما تحب أف يعامموؾ بو او ال      
تفعؿ باألخريف ما ال تريد اف يفعموه بؾ ( وىي تنطوي عمى الدعوة لالبتعاد عف االنانية 
ومعاممة االخريف بمعاممة متبادلة أساسيا المحبة والتسامح واالحتراـ كما اعتقد اف 

ة الصالحة ىي التي تحقؽ السعادة لمشعب وىي الخير وليست المنفعة او الحكوم
المصمحة واف معامالت الناس البد اف تسير عمى مبدأ تبادؿ المعاممة بالمثؿ فيجب اف 
يمنع الفرد اف يفعؿ لألخريف ما ال يريد لألخريف اف يفعموه بو وال بد مف تثقيؼ الناس 

 (  104، ص 2018) وريدة خيمية ،  دة عمى روح التضامف وتربيتيـ تربية جي
 التسامح في الديانة البوذية :  : ثالثا 
ظيرت ىذه الديانة بعد الديانة اليندوسية في اليند في القرف الخامس قبؿ الميالد     

وكانت ىذه الديانة تناىض اليندوسية وتتجو دعوتيا الى العناية باإلنساف ونبذ الترؼ 
 (  182، ص 2011) محمد البوطي ،   والتسامح وفعؿ الخيروالمناداة بالمحبة 

كاف ظيور الديانة البوذية ردة فعؿ لتعسؼ البراىمة في الديانة اليندوسية فنظاـ        
الطبقات الذي وضعو اليندوس خص البراىمة انفسيـ بالعديد مف االمتيازات ففي ضؿ 

ىذا االستبداد واصبحوا يتمنوف ىذا النظاـ ظير طغيانيـ مما أدى الى ضجة الناس مف 
ظيور قائد روحي يخمصيـ مف ظمـ وطغياف البراىمة ودب في نفوس أبناء الطبقات 
إحساس بضرورة الثورة وتطور ىذا اإلحساس ونمى عمى مر الزمف حتى اصبح واقعا 

 (  105، ص 1984) احمد شبمي ،   فظيرت البوذية عمى غرار اليندوسية
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ساس في الديانة البوذية جوىر أخالقي بكؿ ما لمكممة مف حيث كاف الجوىر األ     
معنى ، فالبوذية تدور حوؿ الوضع االجتماعي بشكؿ أساسي فيي ذات بعد انساني ولـ 
تكف تيتـ بالبعد المادي وسميت بيذا االسـ نسبة الى مؤسسيا )بوذا( الذي عد الحكمة 

نزع الى رفض النظاـ الطبقي اوؿ قانوف لمحياة وبيذا اصبح داعية الى التسامح حيث 
 (  483، ص 2011) اسعد السحمراني ،   اليندوسي

وعدـ االذية واالنفتاح العالمي  تميزت الفمسفة البوذية بالمحبة والتسامح والالعنؼ      
اإلنساني الشامؿ فالبوذية نظاـ وأسموب حياة قائـ عمى التسامح والتطيير والمحبة ، 
ويتجمى تميز البوذية في التسامح بتحذير بوذا مف التعصب ألنو يعمى عف الحؽ لذلؾ 

مؽ فقد عد التعصب أعدى أعداء الديف فدعى أتباعو الى المحبة الشاممة لسائر الخ
 (  103، ص 2018) وريدة خيمية ،   فيي أىـ االعماؿ الحسنة لدى الجماعة البوذية 

 سابعا : نتائج وتوصيات الدراسة
كما يجب  ،أف لكؿ بحث عممي نتائج محددة وىي محصمة ما قاـ بو الباحث مف جيد

عمى الباحث أذا ما اراد المساىمة في حؿ مشكمة موضوع بحثو أف يضع بعض 
مجيات المختصة عمى أف تراعي تمؾ الجيات قدر المستطاع االخذ بيذه التوصيات ل
 التوصيات

 ـ نتائج الدراسة  1
إف الديف ىو المصدر األساس لنشر ثقافة التسامح وتعزيزىا في المجتمع فيو  .1

يدعو إلى التسامح والمحبة والتآزر والتضامف والوحدة بيف جميع األفراد مف دوف 
 .ف أو المذىب تمييز بيف العرؽ أو المو 

إف مف مبادئ الديف اإلسالمي التعايش مع اآلخر وىي سمة مميزة لإلسالـ ػ  .2
ومممح جامع يطبع كؿ جوانبو التشريعية والسموكية وىي مف أىـ صفات الديف 
اإلسالمي المميزة التي تعني الحرية لمبشر كافة والمساواة بينيـ مف غير تفوؽ 

  ،جنسي أو تمييز عنصري
التسامح تمثؿ ثقافة رادعة ضد ثقافات التطرؼ والتعصب واالنغالؽ إف ثقافة    .3

 العقمي والفكري والحضاري .
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إف التسامح يعمؿ عمى إحالؿ ثقافة السالـ واألماف بداًل مف ثقافة الحرب  .4
 في المجتمع .والدينية  والصراعات والتوترات السياسية 

 
 : توصيات الدراسة  2

توصي الدراسة باالستفادة مف مبادئ األدياف السماوية التي تعمؿ عمى تعزيز  .1
التسامح والرحمة والتعاطؼ بيف األفراد جميعيـ وتؤكد عمى المبادئ الديمقراطية 
 والعدالة والمساواة بيف الجميع مياديف الحياة  كافة مف أجؿ تقدـ المجتمع وتطوره . 

وتوفير الضمانات المادية  ،ة كميا في المجتمعاحتراـ الديانات والطوائؼ المختمف .2
والمعنوية ليـ ، وتطبيؽ القوانيف بصورة عادلة ومتساوية عمى الجميع وتوفير األمف 

شراكيـ في مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية .   والحماية ليـ وا 
ي إشاعة ثقافة التسامح ورفض ثقافة التطرؼ عبر تفعيؿ دور الوحدات اإلرشادية ف .3

المدارس والجامعات وبالتعاوف مع وزارتي التربية والتعميـ العالي في تبني برامج 
 تقوـ عمى أسس واعية وصحيحة ورفض تيميش اآلخر

توصي الدراسة إف ثقافة التسامح والحوار ىي جوىر العممية الديمقراطية وركف ميـ  .4
روري وضع مف أركاف البناء الحضارية لممجتمع وأساس تماسكو فقد بات مف الض

برنامج عممي يستوعب الحقائؽ الميدانية واألىداؼ المبتغاة وصواًل إلى تحقيؽ 
المجتمع الديمقراطي الواعي والمحصف ضد أي محاولة إلشاعة التطرؼ والطائفية 

 وانتياؾ حقوقو وحرياتو األساسية وتماسكو الداخمي .
 المصادر :

بيروت ، دار المكتبة العممية ، جماؿ الديف ابف منظور ، لساف العرب ، أبو الفضؿ  ػ 1
2009  . 

ػ ميشيؿ ماكمو ، التسامح النظرية والبحث والممارسة ، ترجمة عبير محمد أنور ، دار 2
 . 2015الكتب والوثائؽ القومية ، القاىرة ،

لمنشر ، لبناف ػ  ابراىيـ الحيدري ، سوسيولوجيا العنؼ واإلرىاب ، دار الساقي  ػ3
 . 272، ص 2015بيروت ، 
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ػ عمي عباس مراد وفاتف محمد رزاؽ . التسامح في بعض الحضارات القديمة ،  4
،  22المستنصرية ، العدد  المجمة السياسية الدولية  ، كمية العموـ السياسية ، الجامعة

20-12 . 
، العالقات العامة لتنمية قيـ التسامح وثقافة الحوار مع االخر  ػ محمد جياد زيدالديف 5

 .  2012، العراؽ ،  11، مجمة ادأب الفراىيدي ، العدد 
مة ػ نبراس عدناف المطيري ، ثقافة التسامح والتعايش في األدياف السماوية ، مج 6

 .  2015،  112اآلداب ، العدد 
التسامح الديني والسمـ االجتماعي في بناء العالقات ػ مكي عبد مجيد الربيعي ، اثر  7

 .2016،  3، العدد  8اإلنسانية ، مجمة رسالة الحقوؽ ، المجمد 
مطباعة ػ محمد صبري ، التممود شريعة بني إسرائيؿ حقائؽ وقائع ، مكتبة مدبولي ل 8

 .  2011والنشر ، القاىرة ، 
 .2006دار الكتاب العربي ، دمشؽ ،  ػ الحسيني المعدي ، التممود أسرار وحقائؽ ،9

ػ أسعد السحمراني ، البياف في مقارنة األدياف ، دار النفاس لمطباعة والنشر  10
 . 2001والتوزيع ، بيروت ،

لمطباعة والنشر ،  ػ دانياؿ معربي ، فيـ وتفسير الكتاب المقدس ، دار كيواف 11
 .   2007دمشؽ ، 

التسامح في الديانات السماوية الييودية والمسيحية  مازف صباح عبد األمير ، ػ 12
واإلسالمية مف خالؿ المدونات ، المؤتمر الدولي األوؿ لمجمعية العراقية العممية 

 . لممخطوطات ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، ب ت
 . جيؿ متى ، االصحاح الخامس ػ الكتاب المقدس ، العيد الجديد ،  ان 13
االب جورج شحاتة ، المسيحية والحضارة العربية ، المؤسسة العربية لمدراسات ػ 14

 .  1984، بغداد ،  2والنشر ، ط
ػ معراج أحمد معراج الندوي ، التسامح الديني والتعايش السممي في ضوء القراف  15

 . 2016،  1والسنة ، مجمة الديبؿ ، العدد
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الـ العالمي ، دار الوفاء لمطباعة والنشر ، ػ خالد الزواوي ، سماحة األدياف والس 16
 . 2004اإلسكندرية ، 

ػ عز الديف الخطيب التميمي ، التسامح في اإلسالـ ، نصوص مف الكتاب والسنة  17
) التسامح في الحضارة اإلسالمية ( مف أعماؿ المؤتمر العاـ السادس عشر لممجمس 

 .2004األعمى لمشؤوف اإلسالمية ، القاىرة ، 
رؤوؼ سبياني ، تاريخ األدياف القديـ ، مؤسسة البالغ لمطباعة والنشر ، دار  ػ18

 . 2011سموني ، بيروت ، 
ػ مانع بف حمادة الجيني ، الموسوعة الميسرة في األدياف والمذاىب واألحزاب  19

، الرياض ،  4المعاصرة ، المجمد الثاني ، دار الندوة العالمية لمطباعة والنشر ، ط
 .  ىػ 1420

ػ مصطفى حممي ، اإلسالـ واألدياف دراسة مقارنة ، دار الدعوة لمطبع والنشر  20
 . 2002، مصر/ اإلسكندرية ،  3والتوزيع ، ط

 .1982عبدا خريجي ، عمـ االجتماع الديني ، رامتاف لمتوزيع ، جدة ، ػ  21
المطيري ، الكونفوشيوسية ، جامعة الممؾ سعود ، كمية  ػ عبد العزيز بف غويزي 22

 . 2011التربية ، قسـ الدراسات اإلسالمية ، 
وريدة دالي خيمية ، التسامح : المصطمح ، المبدأ في اإلسالـ والديانات األخرى ، ػ  23

 . 2018، لبناف ،  44مجمة جيؿ العمـو اإلنسانية واالجتماعية ، العدد 
ػ محمد سعيد رمضاف البوطي ، دور األدياف في السالـ العالمي ، دار الفكر ،  24

 . 2011دمشؽ ، 
، مكتبة النيضة  4أحمد شمبي ، أدياف اليند الكبرى ، مقارنة األدياف ، الجزء ػ  25

 .  1984، القاىرة ،  11المصرية ، ط
وأخروف ، موسوعة الحضارات القديمة ) الميسرة ( ، دار  ػ أسعد السحمراني 26

 .  483، ص 2011النفائس لمطباعة والنشر ، بيروت ، 


