التسامح في اإلسالم

نبيل نعمه الجابري/مركز االمام الشيرازي للدراسات والبحوث

عالمنااا اليااوم فااي حشااد الحاجااا حلااف التسااامح الاعااال والتعااايس اإليجااابي بااي النااا

حك اار ما حي و اات

مضااافظ نًااا ارل ق التياااارق باااي ال يافاااات والتااعااال باااي الحضاااارات يااازداد يوماااال بعاااد ياااوم باضااال اااور

المعلومات واالتصاالت وال ور التكنولوجيا التي حزالت الحاواجز الزمانياا والمكانياا باي اقمام والشاعوقظ

حتف حصبح الجميع يعيشو في ريا كونيا كبير .
تعريف التسامح:

ود.
ماح و َّ
(س َم َح) َّ
الج ُ
السماح ُاُ :
الس ُ
جاء في اللسا في ماد َ
وسا َامحاء
سا َ
سا وامحا ما رجااال ونساااء سااماح ُ
سا وام سح واما حر َ
وسااماحال :جااد؛ ورجا سل َ
وسا ُاموحا َ
اماح لا ُ
سا ُام َح َ
َ
سا وامح؛ ورجااال
سا س
ساام س
سا َامح وم و
يح وم و
اماحَ :
فيهماااظ حكااف اقَ ياار الاارسااي ع ا حَحمااد ب ا يحيااف .ورجاال َ
يح؛
يح ونساء َمسام ُ
َمسام ُ

َسااام ُحوا لعبااادي كإلساااماحه حلاااف عباااادي؛ اإلساااماح :لغاااا فاااي
وفاااي الحاااديث :يياااول ا عاااز وجااال :ح و
السماح؛ييال :سمح وحَسمح حذا جاد وحَعطف ع َكرٍم وس ٍ
س َامحظ وحَماا
اء؛ و يل :حنماا يياال فاي َّ
َّ
ََ َ وَ َ
السا اء َ
َ َ
وس َامح لاي
َس َمح فإلنما ييال في المتابعا واالنيياد؛ وييال :ح و
حو
سه حذا انياادتظ والصاحيح اقَول؛ َ
َس َم َح وت َن وا ُ
ساهلوا.
ساهلا .وتَسامحوا :تَ َ
الم َ
وس َمح لي بذلك َي و
س َم ُح َ
فال حَي حَعطاني؛ َ
سامحاُ :
الم َ
سماحا .و ُ
صاحبها.
المساهلا في اقَشياء تُورب ُح
وفي الحديث المشهورَّ :
َ
ماح َر س
الس ُ
باح حَي ُ
َس َم َح وت َرينتُه حذا َّ
َس َم َح وت َُروَنتُه وساامحت
وس َم َحت النا ا حذا انيادت فأَسرعتظ وح و
وييال :ح و
ذل واستيامظ َ
وس وم سح لَ وم سح.
يح لَم س
سم س
يح َ
كذلك حَي ذلت ناسه وتابعت .وييال :فال س َ
ندوح لا)1( .
سعالظ كما الوا :ح فيه لَ َم ُ
وتيول العرق :عليك بالحق فإل فيه لَ َم و
س َمحال حَي ُمتَّ َ
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والتسامح كما جاء في تعرياه حصطالحال ( :هو كلمه دارجاا تسات دم لاشاار حلاف الممارساات الجماعياا
كانت حم الارديا تيضي بنبذ التطرف حو مالحيا كل ما يعتياد حو يتصارف بطريياا م الااا اد ال يوافاق

عليها المرء)2(.

وح ي ا ارل فالتسااامح بااالمعنف الحااديث ياادل علااف بااول ا ااتالف ا

السياسا – حو عدم منع ا

ااري – س اواء فااي الاادي حم العاارق حم

ري م ح يكونوا آ ري حو حك ارههم علف الت لي ع آ ريتهم(.)3

التسامح في اليرآ الكريم:
ح اإلسااالم الااذي جاااء بااه رسااول اإلنسااانيا محمااد صاالف ا

عليااه وعلااف الااه وساالم و دمااه ذلااك التياادم

الملحوً حمل بي طياته واني عد مهما عملت علف نشره في شتف حرجاء العالم اقكبر.

فم حشهر هاذه الياواني المهماا التاي كاا لهاا الادور اقكبار والطايال فاي تيادم المسالمي فاي م تلاف

الميادي هو انو  :اللاي والالعناف والتساامح الاذي حكادت علياه ا ياات المباركاا فضاالل عا اقحادياث

الشرياا الوارد ع حهل البيت عليهم السالم.

فاي اليرآ الكريم هناك حك ر م آياا تادعو حلاف اللاي والسالم ونباذ العناف والابطسظ فياد حشاار المجادد
ال اني اإلمام السيد محمد الشيرازي حلف هذه ا يات في كتابه الالعنف في اإلسالمظ وهذه ا يات بطبيعاا

الحااال تحااث اإلنسااا علااف حجتاراح هااذه الطريااق الشااايكاظ (وال نازال نااري فااي اليارآ الحكاايم ياار دعااو
علميا وعمليا حلف الالعنف والسلم) كما هي وجها نًره ( د

سره).

وهنا حسجل بعضال م هذه ا يات ليتدبرها اليارئ:
س ُ ))4(.
ييول سبحانه وتعالف :و
س َنا َو َجاد ول ُه وم بالَّتي ه َي ح و
َح َ
سبيل َرِّب َك با ولح وك َما َوا ول َم ووعًَا ا ول َح َ
(ادعُ حلَف َ
سالَ لما))5(.
(وا َذا َ ا َ
ط َب ُه وم ا ول َجاهلُو َ َالُوا َ
وييولَ :
س ُ ))6(.
(والَ تُ َجادلُوا ح و
َه َل ا ولكتَاق حالَّ بالَّتي ه َي ح و
َح َ
وييولَ :
ض َع و ا ول َجاهلي َ ))7(.
َعر و
وم ور با ول ُع ورف َوح و
وييول ُ ( :وذ ا ول َع وا َو َوح ُ
س ُّبوا اللَّ َه َع ود لوا ب َغ وير ع ولٍم))8(.
س ُّبوا الَّذي َ َي ود ُعو َ م و ُدو اللَّه فَ َي ُ
(والَ تَ ُ
وييولَ :
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ف َع ا ون ُه وم
ً ا ول َي ولااق الَ وناَ ُّ
ات فًَبااا َنلااي َ
ض اوا م ا و َح وولا َ
ااع ُ
ات لَ ُها وام َولَا واو ُك ونا َ
وييااول( :فَب َمااا َر وح َما ٍاا م ا و اللَّااه ل ونا َ
اك فَا و
استَ وغا ور لَ ُه وم))9(.
َو و
صااَ ُحوا حَالَ تُحبُّاو َ حَ و َي وغا َار اللَّا ُه لَ ُك وام) ( ..)11حلاف نيرهاا ونيرهاا ما آياات الاذكر
(وول َي وعاُوا َوول َي و
وييولَ :
الحكيم.
التسامح في السنا النبويا:
حما التسامح م وجها نًر السانا النبوياا فإلناه يتشاارك ماع ماا جااءت وحملتاه هاذه اللاًاا لغوياال فاأ

معنف التسامح هو التساهل والمساهلا في كل جوانق الحيا لذلك جاء ول الرسول اقكارم محماد صالف

ا

عليه وعلف اله وسلم(:رحم ا

ح سااير الرسااول محمااد صاالف ا

امرئ سمحال حذا باع واذا اشتري واذا ا تضف).

عليااه وعلااف الااه وساالم وحهاال بيتااه علاايهم كااانوا حباارز تجاال ومصااداق

لسلوك منهجيا السالم والتسامح في اقما؛ فالرسول اقكرم صلف ا

السلميا الالعنايا اقولف في تاريخ العالم.
وهو صلف ا

عليه وعلف اله وسلم ايد الحركاا

عليه وعلاف الاه وسالم حامال راياا السالم والساالم قناه يحمال للبشاريا الناور والهداياا

وال ير والرشاد والرحما والرحفا فييول صالف ا

علياه وعلاف الاه وسالم(:حنما حناا رحماا مهادا ) ()11ظ

ويتحدث اليرآ الكريم ع رسالته فييول(:وماا حرسالناك حال رحماا للعاالمي )  12ظ فاأ الرحماا والسالم
والسالم جاء بها اإلسالم للنا

كافا.

وك ر لاً وتكرار السالم علف هذا النحو مع ححاطته بالجو الديني الناسي م شأنه ح يو ً الحوا

جميعها ويوجه اقفكار واقنًار حلف المبدح السلمي العًيم)13(.

و د حهتم علماينا في تدوي كل ما يتعلق في ذلك فيد حلّف حاول ذلاك اإلماام الشايرازي( د

عا تااريخ الرساول اقعًام صالف ا

ساره) كتاباال

علياه وعلاف الاه وسالمظ وهاو تحات عناوا (وقول مار فاي تااريخ

العالم)؛ قنه قول مر في التاريخظ وبعد فتر م الرسل ًهرت هذه الحركاا السالميا الشااملاظ واإللهياا

المباركاظ بيياد الرسول اقعًم محمد ب عبد ا

صلف ا

عليه وعلف اله وسالمظ وبهاذا الشاكل الاذي

ال يزال يتااعل في الناو ظ ويترك ح ره الطيق في العالم حتف اليوم))15( .

ويتبنف هذه الرؤيا حيضال الباحاث ( االج جلباي) حذ يشاير حلاف (ح محماد با عباد ا

وعلف اله وسلم كا صاحق حعًم اور العنايااظ فاي تااريخ الجان
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صالف ا

علياه

البشاريظ نجاح فيهاا نجاحاال كااماللظ

وح ااام النًااام السياساايظ باادو انيااالق عسااكريظ وجيااوس وحساالحاظ وحااروق وناازواتظ وباادو سااااك

دماء))16(.

بها م

فهذا اإلمام علي ب حبي طالق عليه السالم ييول في حمر ال الفا( :ليد علمتم حني ححق النا
ِّ
علاي اصاا التماساال قجار ذلاك
جاور حالَّ َّ
نيري وا قُسلم َّ ماا سالمت حماور المسالمي ولام يكا فيهاا س
وفضلهظ وزهدال فيما تنافستموه م ز رفا وزبرجا))17(.
كما ح عليال عليه السالم هاو الاذي هتاف ٍ
باأمر ما الرساول صالف ا

علياه وعلاف الاه وسالم -عنادما

فتح المسلمو مكا المكرما -بشعار( :اليوم يوم المرحما اليوم تحمف الحرما ) ..بعد ح ردد ساعد با

عباااد شااعاره الجاااهلي( :اليااوم يااوم الملحمااا اليااوم تساابف الحرمااا)م ..ولليااارئ ح يتأماال الااارق الكبياار
والشاسع بي الشعاري مم ليطمي حلف ح السلم والالعنف ياار اساتراتيجي فاي اإلساالمظ (ولاذا ناري ح

اقنبيااااء واقيماااا علااايهم الساااالم والمصااالحي كاااانوا يجنحاااو للساااالم ال بااال ااادرتهم بااال حتاااف بعاااد
درتهم))18(.

المعنف الشامل للتسامح:
ح الماهوم العام للتسامح ال يعني بالضرور ح يرتبط بالجانق االجتماعي علف حسااق جواناق الحياا

اق ري فك ي ارل ما تست دم هذه الكلما في المساايل االجتماعياا حتاف حنهاا تاوحي بأنهاا ما مارداتهاا حو
م ا مصااطلحاتهاظ حال حنااه م ا المصااطلحات ذات المعنااف العااام والشااموليظ حذ ال ييتصاار علااف الجانااق

االجتماعي فحسق حنما يتعداه حلف الجانق واال تصادي وحتف السياسيظ وله عال ا عامه وشموليا في
كل جوانق العلم والمعرفا وله دور في م تلف حبعاد الحيا .

مو ف اقديا م التسامح الديني
ح اقديااا بحكاام حنتمايهااا حلااف السااماءظ فإلنهااا ال تااأمر حالّ بااال ير والحااق والصااالح وال تاادعو حالّ بااالب ّر
والحق والرحما واإلحساا ظ وال توصاي حال بااقم والسالم والساالمظ وماا كانات يوماال فاي ِّ
حاد ذاتهاا عايياال
حمااام التبااادل والااتال ح والتَّ ااا ف وال حمااام التعااايس والتعااارف والحااوارظ وانمااا العااايق يكماا فااي الااذي
يتوهمو حنهم يمتلكو الحييياا المطلياا ويساتغلو اقدياا فاي ح ادار الناا

التي حبف ا

تعالف ح يمنحها قنبيايه اق يار.

ومصاايرهمظ تلاك المهماا

والمهم حيضالظ ح اإلشكال لي في اقديا ذاتها وانما هاو كاام فاي ُعيام حفهاام بعاض الياايمي عليهاا
وال زالت الماار ات بي المبادئ والممارسات الوا عا هنا وهناك ال تُحصف وهذا ما سأبينه ا .
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-1التسامح في اإلسالم:
ح التسااامح وفااق المنًااور اإلسااالميظ فضاايلا ح ال ياااظ وضاارور مجتمعياااظ وساابيل لضاابط اال تالفااات

وادارتهاظ واإلسالم دي عالمي يتجه برسالته حلاف البشاريا كلهااظ تلاك الرساالا التاي تاأمر بالعادل وتنهاف

ع الًلم وتُرسي دعايم السالم في اقرضظ وتدعو حلف التعايس اإليجابي بي البشر جميعال في جو م

اإل اء والتسامح بي كل النا
فالجميع ينحدرو م (نا
م و َّن وا ٍ َواح َد ٍ ﴾)19(.

بصرف النًر ع حجناسهم وحلوانهم ومعتيداتهم.

ُّها َّ
النا ُ اتَّيُوا َرَّب ُك ُم الَّذي َ لَيَ ُك وام
واحد )ظ كما جاء في اليرآ
َ
الكريم﴿:يا حَي َ

كما ح اإلسالم م جهته يعترف بوجود الغيار الم االف فاردال كاا حو جماعاا ويعتارف بشارعيا ماا لهاذا

الغير م وجها نًر ذاتيا في االعتياد والتصور والممارسا ت الف ماا يرتااييه شاكالل ومضامونالظ ويكااي
سامف ِّ
الشارك ديناال علاف الارنم ما وضاوح بطالناهظ ال لشايء حالّ قناه فاي
ح نعلم ح اليارآ الكاريم اد ّ
وجدا معتنييه دي )21(.

التدي التي حَ ََّرها اليرآ بموضوعياظ
والوا ع ح المرء حذا نًر حلف تلك المبادئ المتعليا بموضوع حريا ّ
ال يسعه حالّ االعتراف بأنها فعالل مبادئ التسامح الديني في حعمق معانيه وحروع صوره وحبعد يمه.
فعالمناا اليااوم فااي حشااد الحاجااا حلااف التسااامح الاعااال والتعااايس اإليجااابي بااي النااا

حك اار ما حي و اات

مضااافظ نًااا ارل ق التياااارق باااي ال يافاااات والتااعااال باااي الحضاااارات يااازداد يوماااال بعاااد ياااوم باضااال اااور

المعلومات واالتصاالت وال ور التكنولوجيا التي حزالت الحاواجز الزمانياا والمكانياا باي اقمام والشاعوقظ

حتف حصبح الجميع يعيشو في ريا كونيا كبير .
والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هو:

ما هي الجذور المعرفيا والاكريا لماهوم التسامح في اإلسالم؟
لاجابا ع هذا السؤال ينبغي علينا ح نعرف اقمور التاليا:
ح -يعترف اإلسالم في كل حنًمته وتشريعاتهظ بالحيوق الش صيا لكل فرد م حفراد المجتمعظ وال يجيز
حي ممارسااا تاضااي حلااف انتهاااك هااذه الحيااوق وال صوصااياتظ وال ريااق حنااه يترتااق -علااف ذلااك -علااف
الصعيد الوا عي الك ير م نياط اال تالف بي البشارظ ولكا هاذا اال اتالف ال يؤسا

والتباعدظ وانما يؤس

للمدا ار والتسامح مع الم تلف.
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لليطيعاا والجاااء

ق -ح المنًوماا اق ال يااا والساالوكياظ التااي شاارعها الاادي اإلسااالمي ما

بياال الرفااق واإلي ااار والعاااو

واإلحسااا والماادا ار واليااول الحس ا واقلاااا واقماناااظ وحااث المااؤمني علااف االلت ازام بهااا وجعلهااا سااما

ش صيتهم ال اصا والعاماظ كلها تيتضي االلتزام بمضمو مبدح التسامح.
وم

الل هذه المنًوما الييميا واق ال ياظ نري ح المطلوق م اإلنسا المسلم دايما وحبدال وفي كال

ححواله وحوضاعهظ ح يلتزم بميتضيات التسامح ومتطلبات العدالا.
فالتسامح كسلوك ومو ف لي

منا حو دليل ضاعف وميوعاا فاي االلتازام باالييمظ بال هاي ما ميتضايات

الياايم ومتطلبااات االلتازام بالمبااادئظ فالغلًااا والشااد والعنااف فااي العال ااات االجتماعيااا واإلنسااانياظ هااي
المنا ضا للييمظ وهي المضاد لطبيعا متطلبات االلتزام وهي دليل ضعف ال و .

فاقصاال فااي العال ااات االجتماعيااا واإلنسااانياظ ح تكااو عال ااات ايمااا علااف المحبااا والمااود والتا لفظ

حتااف ولااو تبايناات اقفكااار والموا اافظ باال ح هااذا التباااي هااو الااذي يؤكااد ضاارور االلت ازام بهااذه الياايم

والمبادئ.

فوحدتنا االجتماعيا والوطنيا اليومظ بحاجاا حلاف نار

وال يافي والسياسي.

ايم ومتطلباات التساامح فاي فضااينا االجتمااعي

-2التسامح في االديا اال ري
والصااحيح ح اإلسااالم لاام يك ا وحااده فااي حشااتماله علااف مبااادئ التسااامحظ فالمساايحيا التااي تيااول

بالشار
الشار
حناجيلها :ليد يل لكم م بل ح الس ّ بالس ّ واقناف بااقنفظ وحناا ح اول لكام :ال تيااوموا
ّ
ّ
فحول حليه ال د اقيسر وم ح ذ رداءك فأعطه حزارك وا س ّ رك لتسير معاه
بل م ضرق ّدك اقيم
ّ
ميالل فسر معه ميلي )21(.
م استغار لم ًلمه فيد هزم الشيطا )22(.-عاشروا النا

معاشر ح عشتم ح ّنوا حليكم وا متّم بكوا عليكم)23(.

َجلااف
هاذه نصااوج ماأ وذ ما اإلنجيال (الكتاااق المياد ) وهااي بادورها تتضا ّام مباادئ التسااامح فاي ح و
صورهظ بل حنه تسامح يبدوا ححيانال فوق الطا اظ وهذا دليال اا ٍ علاف تشاارك اقدياا الساماويا فاي هاذا

ومشارع اليايم السامحا واحادظ علاف
الارق واحاد
الجانق الاضيل م جوانق الحيا وال نرابا في ذلك ال
ّ
ّ
الرنم م ا تالف اقنبياء واقديا .

6

وكذلك فأ اليهوديا تدعو حلف التسامح فإلذا نًرنا حلف م ل هذه الوصايا..
تاعله حنت بغيرك)24(.
ياعله نيرك بك فإلياك ح
كل ما تكرهُ حُ
ُ
شاااار حفكااااااركم ( )...وكاّااااوا عاااا اإلساااااء تعلّموا اإلحسااااا والتمساااااوا
انتساااالواوتطهااااروا وحزيلااااوا َّ
ّ

اإلنصاف.25

وهكذا.....بات واضحال ح التسامح الديني مطلق حنساني نبيل َد َعات حلياه اقدياا كافااظ وكياف ال تادعو
حليااه و ااد حرادتااه الحكمااا اإللهيااا وا تضااته الاطاار اإلنسااانيا واسااتوجبته النشااأ االجتماعيااا وفرضااته

المجتمعات المدنيا وحتّمته وما تحتاج حليه م

ومدنيا نبيلا.
َيم حضاريا َ

روح التسامح:
في اإلسالم تعد الكلما حول وآ ر شيء في الدعو ظ ذلك ق الدعو حلف ا

تعالف لماا كاا الهادف ما

حيصال الحاق حلاف اليلاوق ليساتير فيهاا ويحارك اإلنساا باتجااه الاضايلاظ فاإل ما الضاروري ح تكاو
الكلماا الوسايلا اقساا

فاي تحيياق هااذا الهادفظ بسابق ماا فيهاا ما رؤياا ولاي و ادر علاف اإل ناااعظ

وبسبق ما تحييه م ضمانا ال بات والتمك قفكارها في اليلوق والسلوك.

وهذا السياق هو الذي تؤكده ا يات الكريماا بوصااه المياز التاي ا تصات بهاا الادعو اإلساالمياظ التاي

حرادت السمو باإلنسا حلف ملكوت ا

بجواره.

تعالف واقن

فييول تبارك وتعالف(:حدعُ حلف سبيل ربك بالحكما والموعًا الحسنا وجادلهم بالتي هي ححس ))26(.
والموعًااا الحساانا علااف حااد تعبياار بعااض الماسااري هااي :التااي تااد ل اليلااق برفااقظ وتعمااق المشاااعر

بلطفظ ال بالزجر والتأنيق في نيار موجاقظ وال باضاح اق طااء التاي اد تياع عا جهال حو حسا نيااظ
فإل الرفق في الموعًاا ك يا ار ماا يهادي اليلاوق الشاارد ويؤلاف اليلاوق الناافر وياأتي ب يار ما الزجار

والتأنيق.

والدعو حلف سلوك الطريق اقحس في ميام الجدل والصراع الاكريظ هي دعو رآنيا ت اطق كل مجاال

ما مجاااالت الصاراع فااي الحيااا وتتصال بكاال عال اا ما عال ااات اإلنساا بأ يااه اإلنساا فااي مجاااالت

الصرع.
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حنها دعو ا

حلف اإلنسا في وله تعالف ( :ادفع بالتي هي ححس فاإلذا الاذي بيناك وبيناه عاداو كأناه

ولي حميم)( )27ظ و ولاه(:و ل لعباادي ييولاوا التاي هاي ححسا ح الشايطا ينازب بيانهم ح الشايطا

كا لانسا عدوا مبينا).

هذه الدعو الصافيا التي توحي لانسا في كال زماا ومكاا ظ ح مهمتاه فاي الحياا هاي ح ي يار فاي

اإلنسانيا عوامل ال ير ويلتيي بها في عمليا حست ار واسات مارظ بادال ما عوامال الشار التاي تهادم وال
تبني وتضر وال تناع وتدفعه في الو ت ناسه حلف ح يجعل ا تيار اقحس في كل شيء وفي كل جانق
م حياته شعاره الذي يرفعه في كل مكا وزما .

وا اليو مهما كانت درجتهاا لا تنساجم ماع طبيعاا الرساالا اإلساالمياظ مادامات الياو تعناي محاصار

العيل وفرض الاكر عليه تحت تأ ير اقلم حو ال وف لذلك فإل الباري عز وجل يحذر رسوله ح يماار

التبليغ بروح السيطر واالستعالءظ (فذكر حنما حنت مذكرظ لست عليهم بمسيطر))28(.
ولما كانت اق الق تتجلف ر ا وحنانا واستيعابا لآل ري ظ فإلننا نالحً ح ا

تعالف يذكر نبياه بالياعاد

الذهبيا التي جعلته داعي لا ناجحال وميبواللظ ويؤكاد لاه ح حيازتاه علاف هاذه الساجيا حنماا هاي باضال ا
وتوفييااه( :فبمااا رحمااا م ا ا

لناات لهاام ولااو كناات فًااا نلاايً اليلااق الناض اوا م ا حولااك) آل عم ا ار

159ظ وفااي هااذا الجااو الماعاام باااق الق وطيااق اليلااق والعاااوظ نحاادد عال تنااا باقشااياء واقش ا اجظ
لتكو بأجمعها مشدود حلف هذه الييم النبيلاظ وسايد في هذا االتجاه.

فاقصل في العال ا باي بناي اإلنساا بصارف النًار عا حتجاهااتهم اقيدلوجياا والاكريااظ هاو الرحماا

واإلحسا والبر واليسط وتجنق اإليذاء.

التسامح والتعدديا
ليد جاء في الماد ر م " "1م اليانو العام لليونسكو الاير " :"3ح التساامح مساؤوليا تشاكل عمااد
حيوق اإلنسا والتعدديا (بما في ذلك التعدديا ال يافيا) والديميراطيا وحكام الياانو وهاو ينطاوي علاي

نبذ الدونماتيا29ظ واالساتبداديا وي بات المعاايير التاي تانج عليهاا الصاكوك الدولياا ال اصاا بحياوق

اإلنسا )31(.

ذوي اليناعااات الدينيااا واإليديولوجيااا والسياساايا

لااذا يكتسااق التسااامح حهميااا اصااا حذا كااا للنااا

الم تلاا يرنبو في ح يعيشوا معال في مجتمع ديميراطي تعدُّدي.
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ح العصر الحديث يشهد والسيما في المنطيا العربيا بروز مجتمعات متعدِّد ال يافات حلف مادي يتزاياد

بإلساتمرارظ يتحيَّااق فياه ااالل فتاار طويلاا تنا ُّاوعس فاي الااوارق الدينيااا والمذهبيااظ فااإل ذلاك يجعاال فضاايلا
التسامح ضروريا حلف ح صف الحدود.

وم هناا ال يجاوز ح ُينًار حلاف ا اتالف الجماعاات البشاريا فاي حع ار هاا وحلوانهاا ومعتياداتها ولغاتهاا
علف حنها تم ل حاايالل يعاوق التياارق والتساامح والتعاايس اإليجاابي باي الشاعوقظ فياد لاق ا الناا
ُّك﴾()31ظكما ييول اليرآ الكريم.
﴿والَ َي َازلُو َ ُم و تَلاي َ حالَّ َم و َرح َم َرب َ
م تلاي َ :
ولكا هاذا اإل ااتالف باي النااا

فاي حجناسااهم ولغااتهم وعياياادهم ال ينبغاي ح يكااو منطلياال حو مباار ارل

للنااازاع والشااياق بااي اقماام والشااعوقظ باال اقحااري ح يكااو هااذا اال ااتالف والتنااوع دافع اال حلااف التعااارف

يصابو حلياه ما تباادل للمناافع وتعااو علاف تحصايل
والتعاو والت لف بي النا م حجل تحييق ما و
اال
ااعوبال َو َ َبايا َ
﴿و َج َع ول َناااا ُك وم ُ
شا ُ
المعاااايس وا اااراء للحياااا والنهاااوض بهاااا .ومااا هناااا يياااول اليااارآ الكاااريمَ :

لتَ َع َارفُوا﴾()32ظ والتعارف هو ال طو اقولف نحو الت لف والتعاو في جميع المجاالت.
التسامح والحوار:

ح الحوار في معناه الصحيح ال ييوم وال ياؤدي حلاف الهادف المنشاود حال حذا كاا هنااك احتارام متباادل

بي حطراف الحوارظ واحترام كل جانق لوجها نًر الجانق ا

واحترام حريا ا

ام الرحي ا
ري ظ واحتر ُ

ر وبهذا المعنف فإل الحوار يعني التسامح

ر ال يعني بالضرور اليبول به.

ارظ

ولي الهدف م الحوار مجرد ف ّك االشتباك بي ا راء الم تلاا حو تحييد كل طرف حزاء الطارف ا
وانما هدفُه اقكبر هو ح راء الاكر وترسيخ يماا التساامح باي الناا ظ وتمهياد الطرياق للتعااو الم مار
فيما يعود علف جميع اقطراف بال يرظ وذلك بالبحث ع اليواسم المشتركا التي تشاكل اقساا

المتاي

للتعاااو الب ّناااء بااي اقماام والشااعوق .والح اوار بهااذا المعنااف ُيعااد يمااا حضاااريا ينبغااي الحاارج عليهااا
والتمسك بها واشاعتها علف جميع المستويات.
والااوعي بااذلك كلااه حماار ضااروري يجااق ح نعلمااه ل جيااال الجديااد ظ وبصاااا اصااا ع ا طريااق الياادو

ولي

ع طريق التلياي وال جادال فاي ح الحاوار اد حصابح فاي عصارنا الحاضار حك ار حلحاحاال ما حي

و ت مضفظ بل حصبح ضرور م ضرورات العصرظ لاي

علف مستوي العال ات بي اقمم والشعوق الم تلاا.
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فياط علاف مساتوي اقفاراد والجماعااتظ وانماا

واذا كانت بعض الدول في الير الجديد ال تزال تاضل شريعا الغاق بدالل م اللجوء حلف الحاوارظ فاإل

يصااحح اقوضاااعظ ويعيااد م اال هااذه الاادول ال ارجااا علااف الياايم اإلنسااانيا
علااف المجتمااع الاادولي ح
ّ
والحضاريا حلف صوابها حتف تنصاع حلف اقسلوق الحضاري في التعامال وهاو الحاوارظ فلاي هنااك ما
سبيل حلف حل المشكالت وتجنق النازاعات حال م

الل الحوار.

وم منطلق اقهميا البالغا للتعارف بي اقمم والشاعوق والحضاارات واقدياا -بارنم اإل تالفاات فيماا

بينها-كانت دعو اإلسالم حلف الحوار بي اقديا )33(.
وذلك لما ل ديا م تأ ير عميق في الناو

َه َل ا ولكتَاق تَ َعالَ ووا حلَف
في وله تعالف ُ ﴿:ول َيا ح و
ضا ح وَرَب لابا م و ُدو ا فَإل و
ض َنا َب وع ل
َوالَ َيتَّ َذ َب وع ُ

ويعد اإلسالم حول دي يوجه هذه الدعو واضحا صريحا
َكلم ٍا سو ٍ
ش واي ليا
اء َب وي َن َنا َوَب وي َن ُك وم حَالَّ َن وع ُب َد حالَّ ا َ َوالَ ُن و
شر َك به َ
َ ََ
سل ُمو َ ﴾)34(.
تََولَّ ووا فَيُولُوا ا و
ش َه ُدوا بأ ََّنا ُم و
يم التسامح

يتضح مما سبق ح التسامح الديني حو التسامح الشامل له يم علف حساسها يبنف وفي ضامها يحياق

نايته وهذه الييم هي:

 -1يما التسامح في كونه ضرور وجوديا:
ح ما يجاق تساليط الضاوء علياه ح حهمياا التساامح الاديني تتم ّال فاي كوناه ذا ُبعاد ُوجاوديظ حي حناه
ضروري ضرور الوجود ناسه.
سا ّنا الوجاود اد ا تضات ح يكاو وجاود الناا
ولتوضيح ذلك يمك االلماع حلف ح ُ

علاف اقرض فاي

التجمااع
تجمعااات بشاارياظ وهااي وا اتّاياات فااي مااا يجمااع بينهااا م ا وحااد اقصاال والحاجااا حلااف
ّ
شااكل ّ
العمار والتَّاوق
التماد و ا
السعي في ح اماا
والحرج علف البياء والرنبا في التّم ّك م
ّ
ميومات الحيا و ّ
ّ

تتارد به كل مجموعاا ما
حلف االرتياء و ّ
التيدم فإلنها د تباينت في ما ّ
و يافيا.
صرح اليرآ بهذه الحيييا الوجوديا فيال ( :يا حيها الناا
ود ّ
شعوبال و بايل لتعارفوا))35(.

صوصايا عر ياا ودينياا وبييياا

ح ّناا لينااكم ما ذكار وحن اف وجعلنااكم

و د حلمع اليرآ حلف ضرور هذا اال تالف النمطيظ والف حتميا وجوده حتف يتم ّك كل فرد وكل مجتمع
م العيس حسق ما لديه م حراد وحريا وا تيار وبالطرييا التي يهواها ويرتضيها.
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وم َادنيات حنماا هاو
وهكذا َ
نلحًظ ح الغايا م ا اتالف الناا حلاف شاعوق و بايال وتناوعهم حلاف يافاات َ
التعارف ال التَّناكرظ والتعايس ال اال تتَالظ والتعاو ال التَّطااح ظ والتكامال ال التعاارضظ وباات واضاحال ح
حهميا التسامح الديني تتم ّل في كونه ضروريال ضرور الوجود ناسه.
 -2يما التسامح الديني تتم ّل في كونه ييتضي االحترام المتبادل:
التناوع ويعتارف بالتغااير ويحتارم ماا يمياز
ير اال تالف وييبال ّ
ح يما التسامح الديني تتم ّل في كونه ُي ّ
اقفراد م معطيات ناسيا ووجدانيا وعيلياظ وييدر ما ي تج به كال شاعق ما مكوناات يافياا امتازج

ومبعاث
فيها ديم ماضيه بجديد حاضره ورؤيا مساتيبلهظ هاي سابق وجاوده ّ
وسار بياياه وعناوا هويتاه َ
اعتزازه.
 -3يما التسامح الديني تتم ّل في كونه ييتضي المساوا بالحيوق:
م ا الواضااح ح

يمااا التسااامح الااديني تتم ّاال فااي كونااه ييتضااي التسااليم المطلااق – حعتيااادال وساالوكال

وممارسا – بأنه حذا كا لهؤالء وجود ف وليك وجودظ واذا كا لهاؤالء ديا لاه ُحرمتاه ف ولياك ديا لاه
الحرما ناسهاظ واذا كا لهؤالء ُ صوصيا يافيا ال ترضف االنتهاك ف ولياك ُ صوصايا يافياا ال تيبال
ُ

الام ّ حبدال.
َ

 -4يما التسامح الديني تتم ّل في كونه داعمال لً إل اما مجتمع َمدني:
فالتعددياا
عاد حرضايا حساسايا لبنااء المجتماع المادني وارسااء واعادهظ
ّ
م الواضح ح التسامح الديني ُي ّ
والديمو راطيا وحريا المعتيد و بول اال تالف في الرحي والاكر و يافا اإلنسا وتيدير الموا يق الوطنياا
واحترام سياد اليانو ظ يارات استراتيجيا و يم حنسانيا ناجز ال تيبل التراجع وال التاريط وال المساوماظ

ومشجع علف تاعيل واعده.
فالتسامح عامل فاعل في بناء المجتمع المدنيظ
ّ
معطيات التسامح اإلجتماعي والسياسي

باال ح نباادح بالحااديث ع ا اقبعاااد االجتماعيااا ل يافااا التسااامحظ ال بااد لنااا ح نوًااف عيولنااا وحفكارنااا

وعلومنا وبيلوق صافيا ونيياظ لاهم المعاني الحييييا لهذه ال يافا وما يمكا ح تحيياه فاي مجتمعاتناا
وسالم ورفا ٍ
ٍ
ير ٍ
ٍ
هيا وتيدم.
وحق
العربيا م
فعلف الصعيد االجتماعي تتجلف هذه ال صيصا الحضاريا في محيطنا االجتماعي في مااذا سانجني ما

التسامح وماذا سيمنحنا م مكتسبات ترتيي بنا حلف مصاف التحضر؟
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فالتسامح االجتماعي يحرج حلف تعزيز اقمور التي سوف حسو ها في بح ي هذا وهي:
 -1تعزيز الحريا:
ح التسامح ياتح آفا ال جدياد فاي فهام حياوق ا

علف ا

اري وواجبااتهم تجااه نيارهم وعادم فارض ياود

ري ما يتيح تحول اقفراد والمجموعات لمزيد م التمد ويؤصل م

يما الحريا.

ح الحد م سلطا السلطا واليو لدي الارد والتاكير بطرييا متعايشا ومحبا لآل ري يدعو لمزيد

م تشذيق سلوكياتنا وتينينها نحو الحيوق والواجبات التي تؤطر حياتنا.

فالسلطا المتسامحا حينما تترك للشعق ح يكو مسؤوالل لما سي تاره لناسهظ فإلنها في وا ع اقمار

ستساهم في دفع اقفراد للحد م سلطتهم تجاه نيرهم وسنجد حناسانا فاي ححضاا دولاا مدنياا يحكمهاا

اليانو ويسودها التبادل المناعي مما يؤدي حلف تعزيز العدالا بشكل كبير.
باال ح التسااامح سيساااهم بجدياااا فااي تكااري

اقطااار الديميراطياااظ ذلااك ح جااازءال كبياا ارل ماا ماهاااوم

الديميراطيا يرتبط بالمشاعر الش صيا فاحترام اقنلبيا لرحي اق ليا يتطلق روحيا معنويا اصا تتيبل

احترام اق ليا وترتضي ع طيق اطر ممارسا اق ليا حيو ها المشروعا وشعايرها.
 -2تحييق العدالا:
ح كل ش ج لديه الحاق فاي التساامح المسااوي لحياوق ا

ييتصر علف آراينا وحعمالنا وسلوكياتنا وال يحق راء وحعمال ا

ح ذلااك ساايكر

اري ظ فاال نساتطيع ح نياول ح التساامح
ري التمتع به.

ماهوم اال تكاملي اال جدياادال للعدالااا فااي المجتمااع ويضاايف حبعااادال حك اار حهميااا م ا

ٍ
ومساو.
المناصاا وتوزع الحيوق علف الجميع بشكل عادل

ااالل

 -2التسامح اإلجتماعي مجال صق لصناعا اقفكار:
ييول الرسول اقكرم صلف ا

عليه وعلف آله وسلم( :الرفق حر

الحكما).

ح التسامح يدعو لاهم اقفكار واستيعابها ويعمل علف استحواذ انتباهنا ل لايات كافا اقفكار المحيطا

بنااا و اصااا حفكااار ا

منطييا.

ااري المنافسااي حو اقناادادظ وا كاناات وجهااا نًرنااا تباادو نريبااا وكريهااا ونياار
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فاي الو ت الذي تطالق وبإللحاح االهتمام الجدي بما تيوله وتطرحاه ما حفكاار ومعتيادات فأنات مطالاق

حيضال باالستماع واالنتباه لما ييوله ا

رو .

وفي ذلك ييول الماكر الارنسي(فولتير)( :حنا ال حؤم بكل ما تريد ح تيول ولكنني سأدافع حتف الماوت

في حيك ح تيول ما تريد).
ح التباادل اق ال ااي ماع ا

ااري وفكاارهم ينطاوي علااف صاناعا وتأصاايل الااوعي المتزاياد ويشااكل لايااا

يافيا ناهضا تيبال علاف اراء وتاحاج ماا يتبنااه ا

ار الم تلاف كماا ياتاحج ا

ي ري الساحا ويحدث موجا م التال ح الاكري والحيوي وال يافي.
والتسااامح كااذلك يؤسا

اعااد تغيياار حفكااار ا

ااري علااف حسا

ارو فكرنااظ مماا

عيالنيااا وهااو بحااد ذاتااه جهااد يااافي

وفكااري جبااار مم اا يلاازم ححااداث تجديااد فكااري و يااافي فااي اقمااا يتناسااق وعيالنيااا ااادر علااف مجااا ار

النهوض الاكري المنتشارظ صوصاال وماا يحادث الياوم علاف السااحا العالمياا ما نًرتهاا تجااه اإلساالم
هااذه النًاار التااي البسااها بعااض المتطاارفي ليًهااروا للعااالم ح اإلسااالم ال يحماال م اال هااذه ال صيصااا

اإلنسانياظ فع طريق التسامح يكو

العمل علف صيانا آليات عمل مناسبا لصهر الجميع في بوتياا

المجتمع والدولا وعدم حتاحا الارصا لتغلغل مشاعر الار ا والشتات والضياع.

 -4نيد الذات:
ياعل التسامح فعل السحر في ممارسا النيد الذاتيظ حذ حنه يلح علف رواده توجيه التاكيار نحاو الحييياا

والوصول حلف جوهر الاكر وحصالتهاظ ال التاكير بنزعات النا

والهاوي الماالزم للاكار ظ ولناا ح نتصاور

كيف يمك ح يحاافً المتساامحو علاف الاروح النيدياا ما كافاا المعضاالت والمشااكل واقحاداث التاي

تحيق بهم حذا امتلكوا روحال شاافا تبحث ع الحيييا وتؤ ر م ذاتها قجل نصر الحق.

ولنا في ذلك ضرق في اقم ال متم ل في حيمتنا عليهم السالم وما حدث ماع اإلماام الباا ر علياه الساالم

مر علف اإلمام الباا ر علياه الساالم فياال لاه :الساالم علياك ياا
هو ير مصداق لكالمناظ فيذكر ح رجالل ّ
بير م
فيال اإلمام عليه السالم :حنا البا ر .
فيال له الرجل :يب الطبا هم
فيال له اإلمام عليه السالم :هو دحبها.
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فيال الرجل :يب بذييا اللسا م
فيال اإلمام عليه السالم :ح كانت كذلك نار ا
فيال الرجل ا

لها وا كنت كذلك نار ا

لك.

يعلم حي يضع سره.

وهذا يوضح ماا لممارساا نياد الاذات واقفكاار واقطروحاات ما تشاكيله لياعاد جوهرياا فاي حدراك رفياع

لتلك اقفكار والمضامي بعيدال ع التشنج والتعالي.

ولااو حمعا رواد الحركااا اإلسااالميا فااي التسااامح وابتعاادوا عا عيليااا االحتكااار والتااارد والوصااايا علااف

عيول وتاكير ا

ري لوجدوا حناسهم في حض النهضا ال يافيا حيث تزدهر تطلعاتهم وتانهض لاديهم

حفكار مبدعاظ لك النًر الاو يا دايماال ال تتايح التمتاع بمميازات وآراء ذلاك اقدناف اصاا حذا اصاطبغت
حفكار وآراء ذلك اقدنف بلو الكار.

توصيات عاما للوصول حلف التسامح:
قجل الوصول حلف التسامح الشامل في مجاالت الحيا السياسيا
بد علينا م ح نهتم باقمور ا تيا:
حو االجتماعيا حو حتف العيديا منها (الدينيا) ال ّ
 -1العمل علف تأصيل مبدح التسامحظ ال التأصيل النابع م ناحيا الماهوم وحولويا السبق المصاطلحي
بااي الشاارق والغاارقظ قننااا لساانا فااي صاادد ح بااات ح دميااا التسااامح فااي اإلسااالمظ حنمااا م ا حجاال حبعاااد

الحساسيا التي حبداها بعض ماكري عصر النهضا م نربا الاكر واستيرادها.

وقجال ذلااك نحا مادعو حلااف تجساايد مااا معطياات رييساايا فااي التعاماال والتكامال مااع ا

طريق:

ااري عا

ح -اإلصغاء لآل ري حيال كانوا بادافع الاتعلم مانهم ال احتارامهم فحساقظ اصاا صاومنا وحنادادنا ونعناي
باإلصغاء مالحيا ومالحًا يمهم وفكرهم وطرق تاكيرهم واقس

رحيهم وفكرهم ومنطيهم.

الاكريا التي انطليوا منها في تدعيم

ق -المطالبا بتوفير اقجواء المناسبا للتساامح وحهمهاا جعال الييماا ذات مضامو حيااتي فاي م تلاف
مشارق تعامالتناظ وحولها تأصيلها في اقسر الصغير وتشذيق سالوكياتنا بمزياد ما التساامح واال تسااع

في ذلك ليشمل كل حبعاد الحيا .
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ج-الكف ع ممارسا السلطا حو است دام اليو في التد ل ب راء ا

ري وحعمالهم ونشااطهم وحسااليق

تحركهم وطرق تاكيرهمظ نعم بإلمكاننا التنبيه علف المزالق التي ييعو بها حو كشف م ي ل بااللتزامات

اق ال يا للتسامح حو يتجااوز واعادها اقساسايا بطريياا مشايناظ ولكا ال يحاق لناا ح نتاد ل با رايهم

وحعمالهم وا كنا ال نوافق عليها عييديال حو فكريال حو ح ال يال.

 -2التأكيد علف حق اإل تالف بي البشر فاإل تالف آياا بينااظ وا كاا ال يلغاف اإلياتالفظ فالتساامح
لم يرد في الشريعا اإلسالميا حال حنه يشير حلف ححدي صاايج المجتماع المسالمظ كماا جااءت الشاريعا
بما يياربه حو يدل علف معناهظ فيد دعا اليارآ الكاريم حلاف التياوي والتشااور والتا زر والتواصاي والتاراحم

والتعارفظ وكلها م صاات التسامح.
 -3المطالبا بتكري

التسامح في الحيا السياسيا فاي ًال التعادد فاي التركيباا المجتمعياا الموجاود

في مجتمعانتا ظ فإلنه ال باد ما تيبال ياام حي ح لياا حو طايااا حو تنًايم سياساي حو ديناي تشاكيل حازق

سياساي يم لاه واليياام باالترويج قفكااره وا كاا مناهضاال قطروحاتنااظ فلاي

الحيييا السياسيا ومصادر رحي ا

ري .

لناا الحاق بادعااء حماتالك

 -4نهوض ال يافا المدنياا اليايماا علاف فلسااا تأصايل طراياق التعددياا وبنااء ماهاوم جدياد للمواطناا
ييوم علف ححترام الحريات والحيوق الممنوحاا للاارد والتاداول السالمي للسالطا ورفاض حشاكال االساتبداد

والدكتاتوريا كافا في م تلف مناحي الحياا وهاذا يتطلاق ساعيال ح ي اال نحاو تغييار كال مؤسساات الدولاا

وطر ها ع طريق اليضاء علف الاساد الموجود في مؤسسات الدولا الم تلااظ كما ويسعف حلف تأصيل
مبادئ حيوق اإلنسا ظ والعمل علف حزاحا معالم الدولا العسكريا و(عسكر الشعوق) والمركزيا المطليا

في الحكم.
اتما:

ومما تيدم يتضح لنا بجالء حلف حي مدي يعتبر التسامح اإليجاابي -بوصااه تساامحال شاامالل حو تساامحال

ديني اال -م ا العناصاار اقساساايا فااي تعاااليم اإلسااالمظ وبالتااالي م ا اقهااداف التااي ترمااي حليهااا التربيااا
اإلسالميا.

وما هنااا فااإل التازام المساالمي بااذلك وحمااايتهم لحيااوق االنسااا والجماعااات المتنوعااا وحتباااع الااديانات

اق ااري الااذي يعيشااو فااي المجتمعااات اإلسااالميا حماار يااد ل فااي حطااار التزاماااتهم الدينيااا التااي تيضااي
بالحااً والدفاع ع الحيوق اإلنسانيا العاما للجميع.
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و الدونماتيا ليست مذهبال فلسايال حو دينيالظ وانما هي سما وطرييا تاكير تتّسم بها حي فر اا حو ماذهق
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