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

 :الممخص
ييدؼ البحث الى تسميط الضوء واىتماـ المعنييف بضرورة دراسة ثقافة التسامح لما ليا مف أىمية 

ونبذ التفرقة والتمييز ، كما يعد   تساىـ في تقوية الروابط االجتماعية واضحة في حياة االفراد النيا
التسامح مفيوما عالميا يشكؿ أساسا لمتخاطب والتحاور والتفاىـ بيف الشعوب والقوميات واألدياف وعدـ 
 قدالتمييز بيف االفراد ، وتالفيا ألي فيـ قاصر مف االنا اتجاه االخريف عمى تنوع الموف والعرؽ والمعت

( وما 3في فقرتو ) ( مف القانوف العاـ اليونسكو1، فأف تفعيؿ المادة )والثقافة والمغة والمذىب والديف
التسامح مسؤولية تشكؿ عماد حقوؽ االنساف والتعددية وحكـ القانوف وىو ينطوي عمى جاء في نصيا )
 الصكوؾ الدولية لحقوؽ االنسافواالستبدادية اتساقا وتوكيدا لممعايير التي نصت عمييا   نبذ الدوغمائية

وتوصؿ الباحث الى عدد مف التوصيات  .الى معرفة خصائص التسامح وانواعوكذلؾ ييدؼ البحث 
مف  مف أىميا التأكيد عمى دور التنشئة االجتماعية في غرس روح التسامح بيف افراد المجتمع ابتدءا

ثقافة التسامح مجتمع المدني لتعزيز ، كذلؾ الدعوة الى منظمات الاالسرة وحتى المؤسسات األخرى
، كذلؾ التركيز عمى مبدأ التسامح في  المناىج التربوية في مجتمع متعدد األدياف بيف افراد المجتمع

والمذاىب والثقافات ، كذلؾ تنمية ثقافة التسامح عف طريؽ وسائؿ االعالـ و وسائؿ التواصؿ 
ؽ نحو االمف واالستقرار وتحقيؽ التعايش السممي االجتماعي ، الف ثقافة التسامح ىي مف تشؽ الطري

 في المجتمع .
 الكممات المفتاحية: )ثقافة التسامح، الصكوؾ الدولية، حقوؽ االنساف(.

Tolerance - its importance - characteristics - types - dimensions 
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Abstracts: 

The research aims to shed light on the interest of those concerned with the 

need to study the culture of tolerance because of its clear importance in the 

lives of individuals because it contributes to strengthening social ties and 

rejecting discrimination and discrimination. They are limited from the ego 

towards others on the diversity of colour, race, belief, culture, language, sect 

and religion. The activation of Article 1 of the UNESCO Public Law in its 
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paragraph (3) and what came in its text (tolerance is a responsibility that 

forms the basis of human rights, pluralism and the rule of law, and it involves 

the rejection of dogmatism The research aims to know the characteristics and 

types of tolerance, and the researcher reached a number of recommendations, 

the most important of which are emphasizing the role of social upbringing in 

instilling a spirit of tolerance among members of society, starting with the 

family and even other institutions, as well as calling for Civil society 

organizations to promote a culture of tolerance among members of society, as 

well as focusing on the principle of tolerance in educational curricula in a 

society Multi-religious, sects and cultures, as well as the development of a 

culture of tolerance through the media and social media, because the culture 

of tolerance is what paves the way towards security and stability and the 

achievement of peaceful coexistence in society. 

Keywords: (culture of tolerance, international instruments, human rights(. 

 

 :المقدمة 
االختالؼ مف اكثر الموضوعات أىمية في العالـ المعاصر ، يعد التسامح والحؽ في 

النيـ يمثموف المبادئ األساسية التي تقوـ عمييا الحياة االجتماعية المدنية في اطار 
مجتمع يتسـ بالتعددية االجتماعية والثقافية وتممئو الصراعات السياسية والفكرية ومف 

التنمية والتقدـ والرقي  جانب اخر يعد التسامح مطمب ميـ وضروري إلحداث
اف التسامح في  كافة وعمى جميع األصعدة ، االقتصادي واالجتماعي في المجتمعات 

ىذا العصر الراىف لو ضرورياتو الممحة اكثر مف أي وقت مضى فالمجتمع العراقي 
يعيش بفترة عصيبة مف تاريخو حيث انتشرت العديد مف الظواىر التي تيدد استقرار 

ات مثؿ التطرؼ واإلرىاب والتعصب والعنؼ مما يعني اف ىناؾ غياب وامف المجتمع
لثقافة التسامح كما اف تحقيؽ ثقافة التسامح ونشرىا ضرورة لممجتمعات لسيادة قيـ 
السالـ واإلحساف واالحتراـ وتقبؿ التعايش والتعددية الثقافية بيف الشعوب وال يمكف ليذه 

ـ تتضاد مع قيميا التي تتسـ بالتعصب الثقافة اف تشيع وتنتشر في ضؿ وجود قي
والرفض واالقصاء لألخر وثقافتو بالرغـ مف اف التسامح مف الصفات اإلنسانية التي ال 
تنفؾ عف االنساف وىي مالزمة لوجوده  لذا فالتسامح امرا جوىري في واقعنا الراىف بكؿ 

 ادارتيا .ما يحممو مف قيـ إنسانية واخالقية عميقة وسبيؿ لضبط االختالفات و 
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يعرؼ التسامح لغويا كممة مشتقة مف المسامحة : أي الجود ويقاؿ  التسامح لغة :
اسمح وسامح أي وافقني عمى المطموب . والمسامحة : المساىمة ، وسمح : اجاد 

) أبو الفضؿ بف منظور ، وأعطى عف كـر وسخاء ، والتسامح معناه التساىؿ  
( 489، ص2009  

ويعرؼ اصطالحا : ىو حؽ االخر باالختالؼ والتعايش معو ، مف دوف قطيعة او 
جفاء او صداـ او عداوة ، وال يعني التسامح التنازؿ عف المعتقدات او القناعات الفكرية 

او المساومة حوليا ، وانما يعني التعايش مع االخر ، والتعامؿ معو بإنسانية وعدالة 
(31، ص2018) عبداهلل يوسؼ ، كاره واخطئيا  وانصاؼ بغض النظر عف صحة أف  

والتسامح ببساطة يعني نبذ المشاعر واألفكار والسموكيات السمبية تجاه مف اساءوا الينا 
، واستبداؿ مشاعر وأفكار وسموكيات إيجابية بيا ، والتسامح ىو طريؽ الشعور بالسالـ 

باأللـ واالستمرار في الحياة بعد الداخمي والسعادة وىو سبيمنا الى الطمأنينة رغـ الشعور 
( 9، ص2015) ميشيؿ ماكمو ،  تعرضنا لإليذاء مف االخريف  

 اوال : مشكمة البحث:
يعاني المجتمع العراقي بصورة عامة مف تفاقـ مظاىر التعصب والعنؼ وغياب التسامح 
الناشئة عف موجات الصراع الطبقي واالجتماعي عمى كافة المستويات واالصعدة مما 

دى الى مزيد مف التفكؾ وشيوع ثقافة الكراىية والخصاـ بيف افراد ىذا المجتمع وانشار أ
الفوضى والعنؼ والظمـ وتقييد الحريات مما يدؿ عمى وجود ازمة حقيقية تتمثؿ في 

غياب ثقافة التسامح . اذ يشيد المجتمع العراقي في الوقت الراىف اسوء نماذج 
نؼ الدموي وىذا العنؼ ليس ال يقتصر عمى جية الالتسامح والتعصب المقروف بالع

معينو فحسب وانما اخذ اطار واسع وتداخؿ في جميع مفاصؿ الحياة االجتماعية 
والسياسية والدينية فأصبح التعصب والصراع مشكمة يعاني منيا المجتمع ككؿ وىذا 

الصراع ليس بيف األدياف والمذاىب والقوميات فحسب ولكف داخؿ الديف الواحد 
والمذىب الواحد ذاتو وداخؿ الجنس الواحد ذاتو وداخؿ القبيمة والعشيرة الواحدة ذاتيا ، 

فذلؾ المجتمع يكاد اف ينفرد بيف المجتمعات في العالـ المعاصر بعمؽ القمؽ الذي 
يعيش وبسبب ازدواجية خطيرة يختمط فييا قيـ ذات صمة بالنصوص الشرعية وقيـ 
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الجتماعية واالقتصادية والسياسية في العصر الحديث مادية برزت لمتطمبات الحياة ا
بفعؿ المؤثر الغربي مما احدث تصاما وازدواج فيما بينيما. لذا جاءت ىذه الدراسة 

 لتجيب عمى مجموعة مف التساؤالت التي وضعيا الباحث بالشكؿ االتي :
.كيؼ نعزز ثقافة التسامح في المجتمع العراقي  ػ  1  
األشخاص نحو  اتجاىاتػ ما العوامؿ االجتماعية او الوسائؿ األكثر تأثير في  2

 نشر ثقافة التسامح في الحياة االجتماعية ..
عػ ما مدى انتشار ثقافة التسامح في المجتم 3  
   ما الحاجة مف ثقافة التسامح في مجتمعاتنا العربية . ػ 4
:بحثا : أهمية الثاني   
ف التسامح في ىذا العصر الراىف لو ضرورياتو الممحة اكثر مف أي وقت مضى ا

فالمجتمع العراقي يعيش بفترة عصيبة مف تاريخو حيث انتشرت العديد مف الظواىر 
التي تيدد استقرار وامف المجتمعات مثؿ التطرؼ واإلرىاب والتعصب والعنؼ مما يعني 

يؽ ثقافة التسامح ونشرىا ضرورة لممجتمعات اف ىناؾ غياب لثقافة التسامح كما اف تحق
لسيادة قيـ السالـ واإلحساف واالحتراـ وتقبؿ التعايش والتعددية الثقافية بيف الشعوب وال 

يمكف ليذه الثقافة اف تشيع وتنتشر في ضؿ وجود قيـ تتضاد مع قيميا التي تتسـ 
مف الصفات  بالتعصب والرفض واالقصاء لألخر وثقافتو بالرغـ مف اف التسامح

اإلنسانية التي ال تنفؾ عف االنساف وىي مالزمة لوجوده  لذا فالتسامح امرا جوىري في 
واقعنا الراىف بكؿ ما يحممو مف قيـ إنسانية واخالقية عميقة وسبيؿ لضبط االختالفات 

.وادارتيا   
 ثالثا : اهداف البحث :

ػ الوقوؼ عمى معنى التسامح وابعاده واثاره .1  
دواعي االىتماـ بنشر ثقافة التسامح .. ػ تحديد 2  
شاعة ثقافة التسامح  3 ػ الوصوؿ الى نتائج وتوصيات ومقترحات تساعد عمى نشر وا 

 في المجتمع العراقي .
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 :رابعا : خصائص التسامح 
التسامح مبدأ أخالقي ال يمكف فيمو اال كنقيض لمتعصب وباإلضافة الى ذلؾ        

حيث يعد شرطا أساسيا لممارسة ديمقراطية حقيقية وعالوة  يمثؿ التسامح قيمة سياسية
عمى ذلؾ فأنو يعد مفيوما فمسفيا صقمتو تجارب البشرية كما يعد مبدءا دينيا ال يمكف 
فيمو بعيدا عف معاني المحبة واالخاء فيو مبدأ حقوقي شرع لعدـ التمييز وتحديد 

اجية مشكالت المجتمع متعدد الحقوؽ والواجبات ومف ثـ انو يؤدي دورا أساسيا في مو 
 (12، ص2003) سميح محسف ،  الثقافات
وأف التسامح يقـو عمى مبادئ أخالقية معينو وىذه المبادئ تعتمد عمى عدـ انتياؾ      

بعد االخريف اإلنساني ويمكف اف يحدث ذلؾ عندما تكوف ىناؾ محاولة لعرض وجيات 
تعارض مع معتقداتو الخاصة او نظر مختمفة او مطمب بأف يتصرؼ الشخص بطريقة ت

معتقدات االخريف في الوقت نفسة ، ىذه الطبيعة األخالقية لمتسامح ال تتطمب مف الفرد 
اف يخفؼ مف معتقداتو او ايمانو ولكنيا تتطمب احتراما مطمقا العتقاد االخر حتى اذا 

)  ية لـ يكف ىناؾ مبادئ مشتركة بينيما وىذا ىو األساس الحقيقي لمحقوؽ اإلنسان
 ( 454، 2015نبراس المطيري ، 

اف  ثقافة التسامح تؤدي الى تعزيز ثقافة مدنية أي تركيز ثقافة المجتمع المدني       
والذي يكوف ىدفو تحقيؽ المصمحة العامة لممجتمع ككؿ عمى حساب المصالح الفئوية 

عمى     الضيقة وىذا االمر سيدفع الجميع الى زيادة المطالبة بالحقوؽ الجماعية 
حساب الحقوؽ الدينية والسياسية كما وانو سيبعث الروح فييـ ألجؿ المطالبة بالتعددية 

،  2015) نبراس المطيري ،   والديمقراطية وحرية المعتقد وقبوؿ اآلخر وغير ذلؾ
 (36ص

 خامسا : أنواع التسامح :
 ـ التسامح الديني:  1

ويقصد بو قبوؿ واحتراـ االخر وعدـ التطرؼ ، والتسامح الديني ىو التعايش بيف       
األدياف وحرية ممارسة الشعائر الدينية والتخمي عف التعصب الديني واالنفتاح الفكري 
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،  2020) خولة محمد ،  اتجاه االفراد الذيف يمارسوف ديانات وعقائد دينية مختمفة 
 .(  1230ص

يقصد بو القبوؿ واحتراـ المعتقدات الدينية والمذىبية األخرى المختمفة كما       
)   والمخالفة والتسامح اتجاه معتنقييا واالعتراؼ بحؽ المرء في تبني أي ديانة او مذىب

 ( 21، ص 2013عمي مراد ، 
ويشكؿ التسامح الديني قيمة إنسانية عميا تقتضي أتباع العفو والتسامح واالحتراـ      
لصفح عمى اختالؼ معتقداتيـ ومذاىبيـ وتنوعيا والتعامؿ معيـ عمى أساس وا

المنظومة الدينية واألخالقية التي شرعيا اإلسالـ كاإليثار واإلحساف والعفو والرفؽ 
والقوؿ الحسف والمداراة وحث المؤمنيف عمى االلتزاـ بيا وجعميا سمة شخصيتيـ 

 ) ىناء حسيف ،دأ التسامح ومضمونو العاـ الخاصة والعامة والتي تقتضي االلتزاـ بمب

  (21، ص 2009

 ـ التسامح االجتماعي: 2
يعني التسامح االجتماعي في قاموس العموـ االجتماعية قبوؿ اراء االخريف      

وسموكيـ عمى مبدأ االختالؼ وىو يتعرض مع مفيـو التسمط والقير والعنؼ ويعد ىذا 
المفيوـ مف احدى أىـ سمات المجتمع الديمقراطي ، والتسامح فف عيش مشترؾ مع 

ف ضرورات الحياة العامة وضرورات التطمع دوما الى الحفاظ عمى مسافات صحيحة بي
)عمي وطفة ،  الحياة الخاصة ، فميمة التسامح ىي تأميف التعايش في اطار التبايف 

   ( 18، ص 2004
والتسامح االجتماعي ىو االستعداد لقبوؿ وجيات النظر المختمفة فيما تتعمؽ      

العتراؼ باألخر عمى باختالؼ السموؾ والرأي ولكف دوف الموافقة عمييا بالضرورة ، وا
أساس انساني وليس عمى أساس التمايز والتفاضؿ والعنصرية والعدوانية والعرقية التي 

 .( 14، ص 2016) مكي الربيعي ،  تتعارض مع مبدأ التسامح
 : ـ التسامح السياسي 3
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كاف اقمية او أكثرية واالعتراؼ بحقو في العمؿ  يقصد بو االعتراؼ باألخرسواء      
الحزبي والتنظيـ والترويج ألفكاره السياسية بعيدا عف أي قمع او ضغط يمارس ضده 

 ( 38) فاتف السكافي ، ب.ت، ص  كالحرية والتعددية والديمقراطية وحقوؽ االنساف
بيف مكونات النظاـ  ويعرؼ أيضا بأنو اإلقرار بالتنوع وقبوؿ التعددية واالختالؼ      

كما يقتضي التسامح السياسي ضماف . السياسي وتقبؿ الرأي االخر وحمايتو واحترامو
الحريات السياسية فردية كانت او جماعية مع نيج مبدأ المساواة والديمقراطية في تقرير 
المصير وتقديـ الرؤى ، فاإلنسانية بحاجة الى مف يقودىا اف يمتمؾ الرحمة والرأفة 

 ( 88، ص 2004) اشرؼ العجرمي ،   فقة عمى االخريفوالش
فإذا كانت السياسة وفقا لممفيوـ اليوناني )فف االتحاد بيف الناس مف أجؿ توجيو        

الحياة االجتماعية والحفاظ عمييا ( فأف الظرؼ الحالي الذي يمر فيو العراؽ يعزز ىذه 
ة األبرز بيف الحقائؽ التي تمخض المقولة ويدعميا ألنيا متناغمة ومنسجمة مع الحقيق

عنيا الجدؿ الفكري والصراع السياسي والعنؼ بأشكالو المختمفة القائمة بأف فكرة الغاء 
 19) حميد النداوي ، ب.ت ، ص  االخر واقصائو ال يمكف قبوليا ولـ يكتب ليا نجاح

 ) 
نة او الغبف او كما يتمثؿ التسامح السياسي بشعور المواطف بالتوازف وعدـ الييم       

االقصاء او التيميش ، كذلؾ تسامح القيادات السياسية اتجاه القضايا العامة سواء 
كانت احتراـ او تحريض عبر لغة التخاطب السياسية وعدـ احتكار الحكـ والسيطرة 

 (  14، ص 2016) مكي الربيعي ، عميو ومصادرة رأي االخريف وحقوقيـ وحرياتيـ  
 :مح سادسا : ابعاد التسا

  االبعاد النفسية : ػ 1
تمثؿ االبعاد النفسية لثقافة التسامح الحصف والمالذ التي تنطمؽ منو التطبيقات        

التربوية واالجتماعية لكونيا بمثابة االستعداد النفسي لمفرد لتقبؿ ىذه الثقافة ومف ثـ 
تبرز أىمية االيماف الكامؿ بيا وتسخير كؿ الطاقات في سبيؿ تحقيقيا ، ومف ىنا 

المراحؿ المبكرة في عمر االنساف حيث يتـ فييا بناء الضمير اإلنساني ومنظومة القيـ 
الفاضمة التي تتحوؿ عبر مراحؿ العمر المختمفة الى منظومات عقمية راسخة يصعب 
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زعزعتيا في المستقبؿ لذا فأف البناء النفسي السميـ في ىذه المرحمة مف مراحؿ النمو 
ا في بناء ركائز الشخصية وىذا يعود بالنفع لمفرد والمجتمع ليعـ يعوؿ عميو كثير 

 (76،  2005) عبدالمجيد الحارث ،   التسامح والسالـ في مواجية العنؼ والعدواف
 ـ األبعاد االجتماعية : 2

أف التسامح ضروري بيف االفراد وعمى صعيد االسرة والمجتمع المحمي ، واف       
جيود تعزيز التسامح وتكويف المواقؼ القائمة عمى اصغاء البعض لمبعض والتضامف 
ينبغي اف تبذؿ في المدرسة والجامعات وفي المنزؿ وفي مواقع العمؿ وفي وسائؿ 

الـ الحديث اكثر منو في أي وقت االعالـ واالتصاؿ الف التسامح امر جوىري بالع
مضى فيذا العصر يتميز بالسرعة المتزايدة بالحركة والتنقؿ واالتصاؿ والتكامؿ والتكافؿ 

) عبدالقادر الشيخمي ،   وحركات اليجرة والتوسع الحضري وتغيير األنماط االجتماعية 
  ( 59، ص 2013
او التساىؿ بؿ التسامح ىو قبؿ والتسامح االجتماعي ال يعني المساواة او التنازؿ     

كؿ شيء اتخاذ موقؼ إيجابي فيو إقرار بحؽ االخريف في التمتع بحقوؽ االنساف 
وحرياتو األساسية المعترؼ بيا عالميا وال يجوز بأي حاؿ التحجج بالتسامح لتبرير 
 المساس بيذه القيـ األساسية ، فمفيوـ التسامح مقترف دائما بمفيوـ الديمقراطية وحقوؽ

،  2020) خولة سعيد ،  االنساف فيو ضرورة وجودية وقيمة إنسانية حياتية
 ( 1225ص
 ـ األبعاد السياسية : 3

شيدت العقود األخيرة في القرف العشريف وبداية القراف الحادي والعشريف احداثا       
اب متالحقة وتطورات سريعة كاف مف اىـ مظاىرىا الحاالت السمبية والالمباالة واالغتر 

والفراغ السياسي وضعؼ الثقافة السياسية واالنتماء الوطني فضال عف انخفاض درجة 
المشاركة السياسية ونماء الالتسامح والعنؼ السياسي الذي يعد مؤشرا لمداللة عمى مدى 
تطور او تخمؼ المجتمع ونظامو السياسي ، ويؤكد عمى درجة المصداقية التي يتمتع 

ى كفالتو لمحرية المدنية والمساواة في ممارسة الحقوؽ بيا النظاـ السياسي ، ومد
 (  1، ص 2010) إسماعيؿ حسيني ، السياسية وقبوؿ التعددية السياسية والفكرية
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ولمتسامح السياسي أىمية قصوى لكوف يركز عمى الممارسات الديمقراطية        
اسعة مف التنوع وطبيعة النظاـ السياسي فكمما كانت الثقافة السياسية تقبؿ مساحة و 

السياسي زاد الميؿ نحو التسامح ، الف توافر التنوع والتعدد في أنماط السموؾ وطرؽ 
التفكير يجعؿ العالـ اكثر ثراء وبالتالي تمارس الحريات ويزاد التسامح ، باإلضافة الى 
اف الصراع والتنوع األيديولوجي يؤدي الى تقويـ األعراؼ الديمقراطية وما يترتب عمى 

ؾ ازدياد التسامح ، وكمما ازدادت الروابط بيف المنظمات التي ينتمي الييا الفرد كاف  ذل
 ( 138، ص 2006) عبدالوىاب اشرؼ ، اكثر تسامحا مع المختمفيف 

 
 سابعا : نتائج البحث وتوصياته 

أف لكؿ بحث عممي نتائج محددة وىي محصمة ما قاـ بو الباحث مف جيد, كما يجب 
ما اراد المساىمة في حؿ مشكمة موضوع بحثو أف يضع بعض عمى الباحث أذا 

التوصيات لمجيات المختصة عمى أف تراعي تمؾ الجيات قدر المستطاع االخذ بيذه 
 التوصيات.

 :/ النتائج1
 يؤدي التسامح الى الترابط وتحقيؽ التعايش السممي داخؿ المجتمع . ػ 1
 المتنوعة ثقافيا ودينيا .ػ  اف التسامح ضروري جدا في المجتمعات  2
 داخؿ المجتمع العراقي لكنيا تحتاج الى تنمية . ليا أساسيا  ػ اف ثقافة التسامح3
 ػ غياب ثقافة التسامح تولد الكثير مف الظواىر السمبية في المجتمع .4
 :/ التوصيات2
تعزيز ثقافة التسامح بيف افراد المجتمع الف التسامح يساعد عمى تجاوز اغمب ػ  1

 العقبات التي تعيؽ استقرار الفرد داخؿ المجتمع .
والسعي الى توعية المجتمع والتشديد عمى اخطار غياب ػ تحديد يوـ لمسالـ والتأخي  2

 ثقافة التسامح .
 ػ العمؿ عمى ترسيخ قيـ التسامح لدى الطمبة مف خالؿ المناىج التربوية  3



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

1884 

في الترويج لثقافة التسامح والحوار وقبوؿ ػ توصية الى وزارة الثقافة واالعالـ لمتركيز  4
 االخر .
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