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  ملخص

انوي   األول فين للص   المدرسية اإلسالميةر آتب الثقافة     الكشف عن دو   إلىهدفت الدراسة     الث
سامح مع اآلخر في                  ة الحوار والت ديم        .األردنوالثاني الثانوي في نشر ثقاف وحاولت الدراسة تق

 اإلسالمية  الحوار والتسامح مع اآلخر التي يمكن تضمينها في آتب الثقافة  لمبادئ مقترح   تصنيف
ية ّوالمدرس د تك ع الد وق صف  ن مجتم ب ال ن آت ا م ة وعينته انوي األولراس اني الث انوي والث  الث

  الحوار والتسامح مع اآلخر   لمبادئ ف تصني بتصميم  الباحث قاموقد    .األردنللمرحلة الثانوية في    
دأ  )١٧(بلغت  د مب ىأبع ام بعرضها عل بعة ن ق ن صدق االداة س د م ك للتاآ ين وذل ن المحكم   م

اني فكانت     وعمل الباحث من اجل التاآد من الث   ل ث بات علي تحليل آتب الثقافة االسالمية مع محل
ين  ين المحلل اق ب سبة االتف تخراج   %)٨٦.١( ن ة واس ة الدراس ب عين ل الكت ام الباحث بتحلي م ق  ث

د    لة الدراسة أسئ عن   من اجل االجابة   المئويةالتكرارات والنسب    ائج عدم تضمين   أظهرت  وق   النت
ر من   مرحلة الثانوية في االردن  آتب الثقافة االسالمية المدرسية لل     ادئ  الكثي سامح   مب  الحوار والت

شمول والتكامل   و نظام معين تباعا مع عدم األخرى المبادئوتدني االهتمام ببعض     عدم مراعاة ال
ة            .والتوازن ادئ  اإلسالمية وتوصي الدراسة بضرورة تضمين آتب الثقاف سامح     لمب  الحوار والت
   .ول والتكامل والتوازن بطريقة منظمة ومخطط لها مع ضرورة مراعاة الشم،مع اآلخر
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Abstract 

This study aimed at revealing the role of the school Islamic culture 
textbooks for the first and second secondary classes, in the outspread of 
the dialogue culture and tolerance in Jordan. It endeavoured to present a 
proposed classification for dialogue and tolerance principles, which could 
be enclosed in the school Islamic culture textbooks. Thus, the first and 
second secondary textbooks were included in the population of the study. 
The researcher developed a classification for dialogue and tolerance 
principles that reached about 17 principles after displaying them to seven 
judges to insure the validity of the instrument. To verify its reliability the 
researcher analysed the content of the Islamic culture textbooks with 
another analyst, the percentage of the agreement between the two 
analysts reached 86.1%. The researcher analysed the textbooks and 
estimated the frequencies and the percentages to answer the questions of 
the study. The results showed the non-existence of many of the principles 
of dialogue and tolerance in the school Islamic culture textbooks of the 
secondary stage in Jordan. In addition to that, there was a less interest in 
some principles, no systematic discipline, and no comprehensiveness, 
integration and equilibrium in others. The study recommended the 
necessity for the inclusion of dialogue and tolerance principles in the 
Islamic culture textbooks. Moreover, it suggested the necessity of 
maintaining comprehensiveness, integration and equilibrium in an 
organized and planned method.   

  
  المقدمة

 في  ؛ لالختالف أخرى وأحيانا ، الحق والصواب  إلى للتفاهم والوصول    داةأ أحيانايعد الحوار   
سفات   ،اآلراء ة والفل دارس الفكري رت الم ذلك أظه ددة ل ات المتع ي ا اختالف ة  راء آلف ول ماهي ح
  .)٩، ص١٩٨٩فرحان،  (إليه ونظرة آل منها اإلنسان

ة        ،لذلك افي دعت منظم ؤتمر     وبسبب التنوع الثق ة    اإلسالمي  الم ة   اإلسالمية  والمنظم  للتربي
 ،واإلرهاب  ثقافة العنف  سيطرة بديًال عن ، الحوار بين الحضارات والثقافات إلى والثقافةوالعلوم  

 مما يتعارض    ، ثقافة الحوار والتسامح والتفاهم    وإضعاف ،التي تدفع العالم بقوة في اتجاه الصراع      
دات   دولي والمعاه انون ال ع روح الق ةم ة    ، الدولي صوصيات الثقافي رف بالخ ر وتعت ي تق  الت

 ، والجماعات في التمسك بها والعيش في آنفها       األفراد وتكفل حقوق    ، والشعوب لألمموالحضارية  
 تعاون  أي فال يمكن تصور     ،اإلنسانية األهدافضرورة دفع الحوار بين الشعوب والثقافات نحو        و
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ات في             أو ين الحضارات والثقاف ي ب ر باستمرار دون         حوار حقيق الم يتغي رار ع وع     اإلق دأ التن  بمب
ين        إن ثم   ،الثقافي وع ب رام التن ة الحوار واحت م  البديل عن تربي ستقبل    األم شعوب والتأسيس لم  وال

شترك  رم اً أآث ًا واطمئنان المًا وتعاون ف ، س و العن اب ه صاء واإلره روب واإلق الن( والح  اإلع
  .)٢ ص،٢٠٠٤  الثقافي،التنوع حول اإلسالمي

ة         ؛ هو دين التسامح والحوار واالعتراف باآلخر      اإلسالمن  ألو ذه الدراسة لمعرف ور د تأتي ه
ة  ب الثقاف يةاإلسالميةآت ة   المدرس شر ثقاف ن خالل ن وار الحضارات م ي ح ة ف ة الثانوي  للمرحل

  .األردنالتسامح والحوار مع اآلخر في 
  

  مشكلة الدراسة

د ة  تع اهج الثقاف المية من ن  اإلس ا م رأآ وآتبه ب   ث اة الطال ة بحي ية عالق اهج المدرس  ، المن
سامح  ، الصالح المؤمن بربه   اإلنسان إيجاد ولها دور في     ، ومجتمعه ،وأسرته ة     ، المت ل للحري  المتقب
ى اختالف        بالمساواة المؤمن   ،حقوقه وواجباته ل المدرك   ،والحوار اتهم   أجناسهم  بين الناس عل  ولغ
الم       في ظل ما   ،وألوانهم شهده الع ى وجه الخصوص من تطوير               اإلسالمي ي ي عل وطن العرب وال

ة                ؛للمناهج الدراسية  اج الثقاف ام منه ذه الدراسة للكشف عن درجة اهتم أتي ه ا  اإلسالمية  ت  وآتبه
ذه  و ، مع اآلخر والتسامحالحوار  بثقافةاألردنللمرحلة الثانوية في    تحديد درجة مواآبة محتوى ه

ة   والت الراهن رات والتح ب للتغي ل،الكت ل   والتعام ابي وفاع شكل ايج ا ب ذه  ، معه سعى ه ذلك ت  ل
   : عن السؤالين اآلتيينجابةاإلالدراسة 

 سامح      مبادئ  هي ما ة                 الحوار والت ضمينها في آتب الثقاف ي يمكن ت  اإلسالمية مع اآلخر الت
   ؟األردن للمرحلة الثانوية في المدرسية

 ا وافر  م دى ت ادئم سامح  مب وار والت ة اال الح ب الثقاف ي آت ر ف ع اآلخ الميةم يةس   المدرس
 ؟األردنللمرحلة الثانوية في 

  
   الدراسةأهمية

ود المؤسسات          المدرسية  اإلسالمية في تطوير آتب الثقافة     تسهم هذه الدراسة     شيًا مع جه  تم
ادئ  معرفة مدى توافر عن طريق التعليمية في حوار الحضارات      سامح مع اآلخر     مب  الحوار والت

ة      ى                المدرسية  اإلسالمية في آتب الثقاف اآلخر مت راف ب ارف واالعت ة والتع اء المعرف ة بن  ومحاول
اون         وحضارة عنده من معرفة     تستطيع التقارب مع اآلخر ومعرفة ما      ارب والتع ى يتحقق التق  حت

   .واإلرهاب والعنف اإلقصاءتجنب يوالتفاهم و

سامح   مفهوم الحوار   إضافة تأآيد   إلىوتسعى هذه الدراسة     ة         والت اهج الثقاف  يةاإلسالم  في من
اهج        والتسامح  الحوار لمبادئ مقترح   تصنيٍف وتقديم   وآتبها ضمينها في من  مع اآلخر التي يمكن ت
 حول  أخرى دراسات إجراء ومساعدة الباحثين على األردن للمرحلة الثانوية في  اإلسالميةالثقافة  
  . الحوار والتسامح وتضمينها في المناهج والكتب المدرسيةمبادئ
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  أسئلة الدراسة

   :االتيين الدراسة في السؤالين أسئلة تتحدد

  سؤال ا:األولال ي م ادئ   ه سامح مب وار والت ب  الح ي آت ضمينها ف ن ت ي يمك ر الت ع اآلخ م
   ؟األردن للمرحلة الثانوية في  المدرسيةاإلسالميةالثقافة 

   ة          الحوار والتسامح   مدى توافر مبادئ      ما :الثانيالسؤال  اإلسالمية مع اآلخر في آتب الثقاف
  ؟األردن للمرحلة الثانوية في درسيةالم
  
  ةاإلجرائي اتالتعريف

سامح ر        :الت كال التعبي الم وألش ات الع ري لثقاف وع الث دير للتن ول والتق رام والقب و االحت  ه
صفات  سانيةولل ضمير       ،اإلن ر وال ة الفك صال وحري اح واالت ة واالنفت سامح بالمعرف زز الت  ويع

  .)١، ص١٩٩٥التسامح، دئ  المتحدة حول مبااألممإعالن (والمعتقد 

ين طرفين أو         :الحوار ار ال أطراف،  مناقشة الرأي ب ات حق ود       ظه ع شبهه من     ف  حجة واثب
 .والتعصب الخصومة الحقيقة بطريقة تعتمد على السلم والعقل بعيدًا عن إلىاجل الوصول 

دارس        األول هي صفوف    :الثانويةالمرحلة   انوي في م ة االرد    الثانوي والثاني الث ة   المملك ني
 .الهاشمية

ة  ب الثقاف الميةآت رّ :اإلس ب المق ي الكت ي    ه يم ف ة والتعل ل وزارة التربي ن قب سها م ر تدري
 .ية الهاشميةاألردن  المملكة المدارس الحكومية والخاصة في

  
  الطريقة واإلجراءات

ة االسالمية المدرسية                   اَت وى آتب الثقاف ل محت بع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، في تحلي
ا تتضمنه                  )موضوع البحث ( مرحلة الثانوية، لل ى م ل؛ للتعرف إل ة وحدة للتحلي ، اذ استخدم الحمل

  .الكتب المذآورة، من دالالت ومفاهيم ومبادي، توصي بالحوار والتسامح مع اآلخر
  

  مجتمع الدراسة وعينتها

ة     مجتمع الدراسة هو عينة الدراسة نفسها      ة الم لصفوف     المدرسية  اإلسالمية  آتب الثقاف  رحل
 ، فصول دراسية  ة يتوزع محتوى هذه الكتب على ثالث   اذ ) الثاني الثانوي  ، الثانوي األول (الثانوية
انوي  األول وثاني للصف    أول فصل انوي         فقط   وثالث  ، الث اني الث دارس      و للصف الث درس في م ت

م   والجدول ٢٠٠٩/٢٠١٠ الهاشمية للعام الدراسي  األردنيةوزارة التربية والتعليم في المملكة      رق
ام       دديبين اسم الكتاب والصف وعدد الوحدات وع         ) ١( صفحات والمجموع الع دروس وعدد ال  ال

   .لكل منها
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دول  ة     :)١(ج ب الثقاف وى آت الميةمحت ي   اإلس ة ف ة الثانوي ي   األردن للمرحل ام الدراس للع
٢٠٠٩/٢٠١٠.  

  عدد الصفحات  عدد الدروس  عدد الوحدات  الصف  اسم الكتاب
   اإلسالميةالثقافة 
   اإلسالميةالثقافة 

   الثانوياألول
  الثاني الثانوي

٦  
٧  

٦٤  
٦٩  

٢٠٣  
٢٥٤  

  
   الدراسةأداة

ى         االطالع عل وي  األدبقام الباحث ب ق بموضوع الدراسة       الترب سابقة  والدراسات     المتعل  ال
اهج والكتب المدرسية              ا التي تناولت التسامح والحوار في المن رة يأب دراسة   : منه ) ٢٠٠٤ ( زهي

م        ) ٢٠٠٣(ير  ودراسة الصغ  يم رق اده   ) ٣(وعلى قانون التربية والتعل ذي  ، )١٩٩٤(سنة   ) ٣(م ال
دافها بين فلسفة التربية     ى  وع ،األردن في    وأه صادر عن          إعالن  ل سامح ال ادئ حول الت م  المب  األم

افي      اإلسالمي واإلعالن ،)١٩٩٥(المتحدة   وق     واإلعالن  ،)٢٠٠٤( حول التنوع الثق المي لحق  الع
سان ة  ؛)١٩٤٨ (اإلن ب الثقاف ي آت ا ف ي ينبغي توافره سامح الت وار والت ادي الح د مب ك لتحدي  وذل

ك      ؛االسالمية المدرسية للمرحلة الثانوية في االردن       ى ذل اًء عل صنيف    صمم   وبن ادئ   ًا الباحث ت  لمب
سامح وار والت ر موضوعي  الح ع اآلخ ة م ة  ؛الدراس ب الثقاف ان دور آت المية لبي يةاإلس   المدرس
ة  ة الثانوي ة  للمرحل شر ثقاف ن خالل ن وار الحضارات م ي ح سامح ف وار والت ي الح ر ف ع اآلخ م

   .األردن

   الدراسة وثباتهاأداةصدق 

 في   نين اث :مختصينمحكمين  سبعة   الدراسة قام الباحث بعرضها على       أداةللتأآد من صدق    و
د    معلمينة االسالمية، وثالث الدراسات في   نين واث ، التدريس وطرائقالمناهج    ريس مختصين في ت
دأ  ) ٢٣( من  المبدئية في صورتها األداة وقد تكونت ،سالمية في لواء المزار الجنوبي  اال الثقافة مب

إجراء وبعد االطالع على آراء المحكمين ومالحظاتهم قام الباحث    ديالت  ب ة  التع  من حذف   االزم
رتها  في صو    األداةظهرت   ف .النحوية األخطاءتصويب  و اللغوية   الصياغةتعديل  وبعض الفقرات   

ة ن النهائي ه م ادئ ) ١٧( مكون ن مب دأ م سامح مب وار والت ع الح ى  م رة اخرى عل م عرضت م ث
سمى                    ا ي ذا م ذة الدراسة، وه المحكمين المذآورين فأقروها، وبهذا تكون األداة صادقة ومناسبة له

  .صدق األداة

وب  األداةوللتأآد من ثبات  م      Cooper راستخدم الباحث معادلة آ ل حيث ت ار  افي التحلي ختي
ديم    ، عينه الدراسة  اإلسالمية من آتب الثقافة     عشوائيةعينه   ة  األداة  ثم تق ا    والعين م اختياره ي ت  الت
وى      خبرةله    آخر  محلل إلى ل المحت ة االسالمية في         في مجال تحلي دريس الثقاف دارس   حدى إ  وت  م

ى     المختارة العينة تحليل   إليهطلب   وقد ُ  ،لواء المزار الجنوبي   ة        وهي الوحدة االول اب الثقاف  من آت
ة  بعد توضيح     االسالمية للصف الثاني الثانوي      ة  الطريق ل    المتبع سير  في التحلي ل     لت ة التحلي  عملي

ام الباحث    اآلخر جل معرفة ثبات تحليل الباحث مع المحلل      أمن  و .مناسب ودقيق شكل  ب  بحساب    ق
  : نسبة الثبات التي تسمى نسبه االتفاق بين المحللين حسب القانون اآلتي
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   المتفق عليها اإلجابات                    عدد 

  %  ١٠٠×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..نسبة االتفاق 

   مجموع االجابات الكلي                    

ا ينأم ع المحلل اق م سبة االتف دل ن ت مع رى الباحث % ٨٦.١  فكان ذه أنوي سبة ه ة الن  آافي
   .الدراسة أغراضلتحقيق 

  اإلحصائي التحليل اليبأس

ة                   ل آتب الثقاف ائج تحلي  اإلسالمية استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية في معالجة نت
  .الدراسة أسئلة عن اإلجابةجل أ عينه الدراسة وذلك من المدرسية

  خلفية الدراسة

ديانات   نهاءابلقد تبين للمهتمين     ة  الصراع المحتدم بين الحضارات وال ي ،المختلف ددت   الت  تع
ه ودرجات حّد،صوره ات،ت ادل االتهام تخدام ، من تب لحة واس دمرة األس ق النصر الم  دون تحقي

 األسس  من  أدنى حد إيجاد بهدف   ؛ن الحل الوحيد المتبقي هو التحاور     بألذلك   ،النهائي ألي طرف  
شترآة ذ الحرب الم سلمي ونب ايش ال اب للتع فواإلره اقو ، والعن اط االتف ن نق د م ق المزي  لتحقي
   .والعقدية األيدلوجية الهوة  أثروتضيق

ؤتمرات د من الم د العدي د عق ة ،ولق دوات الدولي ة والن االتاألبحاث والفت ،واإلقليمي   والمق
ام            التي سياسي والحضاري الع ديني           ، غلب على بعضها الطابع ال ى بعضها اآلخر الطابع ال  وعل

 والمؤآد على ضرورة الحوار     ،ابت االيجابي الث  اإلسالم ويساندها موقف    ،المتخصص أوالخطابي 
رين ع اآلخ التي هي ،م ولأحسن ب اال لق بحانه امتث الى و  اهللا س ى ادُع(تع ة إل ك بالحكم بيل رب  س

   .)١٢٥النحل ( )أحسنتي هي والموعظة الحسنة وجادلهم باّل

 وتحديث مضامينها     ، تكييف المناهج الدراسية   إلى) ٢٠٠١( المؤتمر الدولي للتربية     دعاوقد  
صادية     لتراع ة واالقت وق     ،ي التغيرات االجتماعي ى حق ز عل سان  والترآي ة  ،اإلن شر ثقاف   الحوار  ون

سامح و ةالت رة والعولم افي،والهج وع الثق ية  ، والتن اهج الدراس ة المن ضمان مالئم سعي ل  وال
دولي      ، والعالمي ، والوطني ،للتجديدات التربوية على المستوى المحلي     ه     وتشجيع التفاهم ال ى أن عل

يلة يةأ وس شتركساس ايش الم اء ؛ للتع ن اجل بن سانية الحضارة م ة اإلن ؤتمن( العالمي  ،٢٠٠٢ ،م
   ).٤٥-٣٧ص

ان    الة عم ت رس ذلك دع ى )٣، ص٢٠٠٤(ل ة إل ام بثقاف وار االهتم وق  و  الح سامح وحق الت
ة  وتأآيد حقه في الحياة      ،األساسية وحرياته   اإلنسان ه      ،واألمن  والكرام  ،األساسية  وضمان حاجات
شورى     ،ن المجتمعات  شؤو وإدارة تفادة  ، وفق مبادئ العدل وال ا قدّ  واالس ه المجتمع    مم ساني م  اإلن

   .من صيغ وآليات لتطبيق الديمقراطية
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ن  ةوم رى جه الحوار  ،أخ سلمون ب ؤمن الم م ؛ ي يء    ألنه القرآن مل رعًا ف ه ش أمورون ب  م
و وأبالحوارات بين رسل اهللا       اد         ،همماق الى وبعض عب ين اهللا تع ى    ،ه وب الى      اهللا أن حت  سبحانه وتع

 لذلك يجب االهتمام بثقافة الحوار بدل ثقافة الصراع سواء بين الحضارات         .إبليسقه  لحاور شر خ  
  ).٣٦ص ،٢٠٠٥ القرضاوي،(أم بين الديانات 

ادة حَ   الحوار من   : عرف الحوار في اللغة   يو شيء    عن والحور الرجوع     : َرَوم ى  ال شيء   إل  ال
  ).١٦٣ص ،١٩٧٠ ابن منظور،(ه وحار الشيء حورا ومحاورا رجع عنه والي

ة           أومحادثة بين شخصين    : والحوار اصطالحاً  ا وجه  فريقين حول موضوع محدد لكل منهم
دًا                إلى أو الحقيقة   إلى هدفها الوصول    خاصةنظر   در ممكن من تطابق وجهات النظر بعي ر ق  اآب

ل أوعن الخصومة  م والعق ى العل د عل ة تعتم ر، التعصب بطريق تعداد آال الط ع اس ول  م فين لقب
   .)٥ص ،١٩٩٨ ،عجك( الحقيقة ولو ظهرت على يد الطرف اآلخر

ي تهدف            ،وقد استخدم القرآن الكريم الحوار آثيراً      ى  وخصوصًا الحوارات القصصية الت  إل
ن المؤمنين أ و، عهد محمد عليهم الصالة والسالمإلى من عهد نوح   ، الدين آله من عند اهللا     أنبيان  
اء وردت قصص عدد من       ما  وآثيراً ، الجميع  واهللا رب  ةمة واحد أآلهم    ة في صور    ة مجتمع  األنبي
دعوة  في أساسيًا ولما آان هذا غرضًا    ، لتؤيد هذه الحقيقة   خاصة بطريقة   معروضة ،ةواحد  وفي  ال

ر             ،اإلسالميبناء التصور    ذا النحو مع اختالف في التعبي ى ه ذه القصص عل  فقد تكرر مجيء ه
   .)٤٨ص ،١٩٦٦ ،قطب( ي النفوسلتثبيت هذه الحقيقة وتوآيدها ف

ى  الحوار والجدال من اجل الوصول          أساليب على رفض العنف في آل       اإلسالموقد رآز     إل
   .)٦٩ص  ،١٩٨٥ اهللا،فضل  (أحسنالتي هي ب المعرفة

يمكن    ، معوقات الحوار الحضاري والديني    أهم وأما ا  ف ة سياسية         إجماله ات تاريخي  في معوق
ة  والغرب من  جهةلعرب والمسلمين من  وحروب بين ا   صراعاتنتجت عن    ل ،جه  الحروب  : مث
سطينية             ،الصليبية ر المنصف من القضية الفل دم         ، وموقف الغرب غي ل بع ة تتمث ات تأويلي  ومعوق

سيحيين     ود والم راف اليه الم اعت ين   ،باإلس ي ح رف  ف الم  يعت سماوية  اإلس ب ال ة  بالكت  اليهودي
سيحية ل ،والم ل ويجع ان ب ىاإليم التي موس صدق رس ًا  ب سالم رآن ا ال سى عليهم ن مهم وعي ًا م

 الشخص المشارك في الحوار      أحقية معوقات فردية تتعلق بمدى      وأخيرًا ،اإلسالمية العقيدة أرآان
  .)٧٣ص ،١٩٨٦ ،الشاهد(  ومدى قدرته على الحوار مع االخرفي الحديث باسم دينه

ه وسمح         سما ،سمح بالضم : مح مادة سُ  اللغة التسامح فنجد انه يعني في       وأما ا لدي حه وجاد بم
  ).٨٢، ص١٩٩٧ منظور،ابن ( الجود والسماحة ،ي على المطلوبن وافقأعطاني أيلي فالن 

ه التسامح  ) p11)  2004,,pasamonik  ويعرف باسامونيك ة  بأن ضيلة اجتماعي دأ  ، ف  ومب
ذين يح     أو ،األفراد سواء بين    ، يسمح للناس بالتعايش السلمي المشترك     ،سياسي ون   الجماعات ال مل
   . حياتية مختلفة ضمن سياق مجتمعي واحدمسلكيات وثقافات وًاأفكار
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م  إعالنلذلك جاء    سامح        األم ادئ الت دير      نأ ،)٢ص ،١٩٩٥( حول مب رام وتق سامح احت  ، الت
سانية وقبول للتنوع بين الثقافات والصفات       ين              ،اإلن ادل في ضوء االختالف ب رام المتب  وان االحت

اس واجب  يالن ي أخالق انوني  وسياس ين   ألوق سالم ب ة ال شر ثقاف ى ن ل عل سامح يعم من الت  األم
شعوب دًال،وال ن ب ذا ال م ة الحرب والعنف وه ي   ثقاف اعي أنيعن م االجتم ل الظل سامح يقب  أو الت

شأنها   أو عن معتقداته    اإلنسانتخلي   راف      ، التهاون ب ي االعت سامح يعن ان الت ذلك ف رار  ل ن أ ب واإلق
اتهم ومع   البشر   داتهم و  مختلفين بثقاف يمهم و     اطب تق اتهم وق سلكيا عهم ولغ م الحق في العيش         م تهم له
  .بسالم 

ي    اء ف ذلك ج النوآ م إع سامح    األم ادئ الت ول مب دة ح يم أن )٣ص ،١٩٩٥( المتح  التعل
ة     اآلخرين اد  تبع الخوف واس   إلىقاوم العوامل المؤدية    ت أنيجب  و ، ملحه ضرورة ساعدة الطلب  وم

رامج        لعلى تنمية قدراتهم على استقالل ا      سياسات والب ى ال رأي وعل ر وال ة تفكي اهج  ، التعليمي  والمن
ية  ب المدرس وى الكت ية ومحت ين  أنالدراس ضامن ب اهم والت سامح والتف زز الت ساعد وتع سهم وت  ت

   .واألمم والشعوب األفراد
  

  الدراسات السابقة

وار    ية وح اهج الدراس ت المن ي تناول ات الت ن الدراس ة م ة مجموع ث بمراجع ام الباح ق
ة            ،لحضاراتا شر ثقاف اهج في ن سامح    ودور تلك المن ي   ، مع اآلخر    الحوار والت ا يل لخص  م وفيم

  :إليها هذه الدراسات والنتائج التي توصلت ألهم

ريم            إلى دراسة هدفت    )٢٠٠٦( الجراح   أجرى رآن الك  ودرجة   ، الكشف عن الحوار في الق
ي    ة ف سات التربوي ي المؤس ته ف اء ،األردنممارس ر رؤس ة نظ ن وجه سام  م ات األق ي الجامع  ف

ة ةاألردني اء ، الحكومي سام ورؤس يم  األق ة والتعل ديريات التربي ي م ك  ف رح ب وذل ئلةط ول أس  ح
وار  وم الح همفه ي وأنواع ريمف رآن الك ه ، الق وار ومبادئ ضمون الح ي وم ريمف رآن الك تم ، الق  ف

  .الدراسة أداة تمكن الباحث من بناء التي ومبادئه وأخالقياتهاستخراج آداب الحوار 

اء  ع الدراسة من رؤس ساموتكون مجتم ات األق ي الجامع ة ف اء ،األردني سام ورؤس ي األق  ف
ددهم  الغ ع يم والب ة والتعل ديريات التربي ع  ) ٩١٦(م ن جمي ة م ة الدراس سم وتكونت عين يس ق رئ

   . الدراسة مجتمعأعضاء جميع إلى ة وقد وجهت االستبان، الدراسة مجتمعأعضاء

ة  ودى إلوتوصلت الدراس ى وج وار يجب عل وم للح سان مفه سهاإلن ان جن ا آ ه مهم  ، فهم
 وان اهللا سبحانه وتعالى منح حرية التعبير        ة وغير مباشر  ة الحوار مباشر  أنواع وان   ، ودينه ،ولونه
اء  وار  أثن سان  الح اف   لإلن افر والمن ؤمن والك ب      أ وق الم وار وطال تخدم الح ريم اس رآن الك ن الق

ى  الدراسة توصلت ، آما أحسن  مع اآلخر بالتي هي باستخدامه رآن  أن  ال سنة او الق شريفة  ل  هي  ال
  . مزيد من الدراساتإجراءدعت الدراسة الى و للحوار بين المسلمين األساسية القاعدة
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ى دراسة هدفت    ) ٢٠٠٦( عسالي   وأجرت ة في            إل ة المدني ه مدى تضمين آتب التربي  معرف
ة  يةالمرحل دناألساس ث األول يا ال اني والثال يا والث يم  ألساس سطين لق ي فل ساواة ف رالم  ، والتعبي

واطن في        ،العامةوحرية الرأي في تقلد الوظائف       شارآة الم شؤون    إدارة وم ة  ال ه عن     العام  لوطن
سامح             ،طريق الترشيح واالنتخاب   ا والت ا ونقله ة المعلومات وتلقيه ل     ، والحق في معرف د تحلي  وبع

ة  ة للمرحل ة المدني وى آتب التربي يةمحت داألساس اني والثالث األول نيا ال  توصلت األساسي والث
  .يغير منهجو  عشوائي ولكن بشكلة ممثلالدراسة في الواردة القيم أن إلىالدراسة 

اج    إلىدراسة هدفت   ) ٢٠٠٤(زهيره  أبو   أجرىآما    التعرف على مضمون التسامح في منه
سطين الدراسي من خالل  ة عن سؤالفل شكيل  :اإلجاب ي ت سهم المدرسة ف لآيف ت ة الطف   رؤي

   للتسامح ؟وتصوره

ئ      أن أهمها مجموعة من النتائج      الى وقد توصلت الدراسة   ة  المدرسة تهي سيًا     الطلب ًا ونف  عقلي
انون   ،المسيحية مع وبخاصة األخرى األديانعلى التعايش السلمي والتسامح مع      رام دور الق  واحت

شريعية في        ة  والمشاآل ا   األزمات  حل والمؤسسات الديمقراطية والت ا    ،لمختلف اك توجه     أن آم  هن
سامح   يم الت ز ق سطيني لتعزي ساواةفل سطينيوالم اج الدراسي الفل ي المنه ي ، ف ا هو موضح ف  آم

   .نتائج الدراسة

رى ضاة وأج دفت  )٢٠٠٣ (الق ة ه ى دراس ريم     إل رآن الك ي الق وار ف وم الح يح مفه  توض
ة   ك    ،وانعكاساته التربوي ئلة طرح عدد من       ب وذل ل  األس ا  : مث ي في    أسلوب  م ات  الحوار القرآن  إثب
د                أنوجود اهللا ؟ واثبات      لين من عن الى وان الرسل مرس د اهللا تع رآن من عن ه   ،اهللا  الق ان قيم   وبي

دًا  أن :أهمها نتائج إلى  وقد توصلت الدراسة .اآلخرة الدنيا وبيان قيمه الحياة      الحياة  الحوار مهم ج
ه     الى حاور        ،وله انعكاسات تربوية عظيم ات وجوده      وان اهللا تع ه إلثب ده        ،خلق رآن من عن  وان الق

ه  سالمأرسلوان يهم ال ار أ و، الرسل عل ا باعم دنيا حددت قيمته اة ال ا األرضن الحي ق وأنه  طري
ريم      وأوصت ،لآلخرة  الدراسة باعتماد مفهوم الحوار القرآني في آل قضايا التربية ألن القرآن الك
  . في التعامليتبعنبراس 

ي رى لكرين م    در) ٢٠٠٣( واج ع الفه صدام وواق ة ال ين نظري رب ب الم والغ ن اإلس ة ع اس
ي      الم ف ة لإلس صورة النمطي ن ال دام الحضارات وع ة ص الم ضمن نظري ع اإلس بس وموق الملت

صحيحها   ة ت داعياتها وآيفي رب وبعض ت ي    ،الغ ا ف ا ومبالغته ي تهويله ة ف ذه النظري ّين أن ه  وب
ة  تصوير الحضارة اإلسالمية آحضارة خطيرة وعدوانية ت       نم عن خلفيات سياسية أآثر منها معرف

ة   ات والحضارات األخرى                ،أآاديمية وعلمي ة للثقاف ات عدائي ا خلفي ا     ، وتحمل في طياته ك أنه   ذل
الم                   داء إزاء مختلف الحضارات في الع ة والتصعيد وشحن الع ة      تنحو إلى التعبئ ذه النظري  وأن ه

ة        تندرج ضمن سياق توفير المرجعية الفكرية وإعداد المناخ          ز الهيمن العام للواليات المتحدة لتعزي
ذي                     راغ اإلستراتيجي ال د الف على العالم وإطالة أمدها وذلك من خالل تحديد اعداء جدد خاصة بع

  .خلفه رحيل اإلتحاد السوفييتي عن الساحة الدولية

تفنز  ام س ي ) ,Stephens 2003(وق دريبي ف امج ت ة برن ار فاعلي ى اختب دفت عل بدراسة ه
ة     زيادة مستو  ات المتحدة األمريكي ين في الوالي وأشارت  ، يات ثقافة التسامح لدى الطالب والمعلم
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دال يعكس مدى   النتائج إلى أن االتجاه الكلي للمجموعة التجريبية من الطلبة المعلمين تغير بشكل         
امج ذا البرن أثير ه امج   . ت ة البرن رت أهمي ين ظه ة والمعلم ات الطلب ي اتجاه ر ف ذا التغي ًا له ووفق

  .وائد استخدامه في إعداد المعلمين وفي غرفة الصفوف

ذي عمل في    (miles, 2002) ودراسة ميلز  أن هانتنغتون أصبح في أهمية جورج آينان ال
شيوعية                     واء ال ة احت ذي وضع نظري رن الماضي وال إدارة الرئيس ترومان في األربعينات من الق

ة     ة الثاني رب العالمي ة الح د نهاي د ،بع ة  وق حت الدراس صين  نأ وض ع ال صراع م ائم، ال أن و  ق
صينية سوف                   ،العالقات بين الصين والغرب متوترة     ادات ال ل من القي اك جي أن هن ه أضاف ب  لكن

ين دار         .تكون منفتحة على الغرب سياسيًا واقتصادياً    إن الحد الفاصل ب الم اإلسالمي ف ا في الع  أم
ارا     ع ق ر أرب د عب صراع تمت ن ال ضة م ة عري رب جبه الم ودار الح د أن عرض،تاإلس  ت وبع

ا          الدراسة ًا في جميعه سلمون طرف ان الم إن دار اإلسالم حضارة تحت    و قائمة من الصراعات آ
    .الحصار

دراسة هدفت إلى معرفة دور التربية في تحقيق الحوار         ) ,Rodden 2001(وأجرى رودن   
سامح ة        ،والت ان لمواجه ون األلم ا التربوي ي طوره ة الت رامج المختلف ى الب ارت إل ف   وأش  العن

ات واألجانب         شباب ضد األقلي دى ال ه المسؤولون      ،والتمييز العنصري ل ذي قدم وي ال دعم الق  وال
سكو          ة اليون سامح برعاي دارس             واأللمان لتعليم الت ات في الم ددة الثقاف ررات خاصة متع  وضع مق

  . لنشر ثقافة الحوار والتسامح

ات         )Josef ,2001( جوزيف   واجرى ان في الحد من        دراسة حول دور حوار الثقاف  واالدي
روب ال صراع   الح ل ال ة ح سالم وإمكاني اء ال ات لبن وير االلتزام ق تط ن طري ك ع ستقبلية وذل  ،م
ددة والحوار               توصلت الدراسة الى  و ديانات المتع  أنه من الواجب بناء جسور من الفهم للثقافات وال

د    والتعاون قدر اإلمكان للتغلب على التغيرات االجتماعية واالقتصادية وال    ي تزي ة الت ثقافية والديني
روب اطر الح ن مخ ة ةضرورب واوصت ،م سالم والعدال ة ال ق ثقاف اد ، خل ات وإيج ة منظم  دولي

   .لتسهيل وتنسيق الحوار والتعاون بين الحضارات والثقافات والديانات

التعليم : بدراسة هدفت إلى مراجعة آتاب التسامح والتربية      ) ,Jacobs 2000(وقام جاآوبز   
ة             ،ع التنوع واالختالف  للعيش م  ًا معرف ا المؤلف وهي نظري ي سعى إليه  مستعرضًا األهداف الت

سامح  شجيع الت ي ت ة ف ة التربي سامح  ،إمكاني يم الت ة لتعل ات عام راح موجه ًا اقت توصلت   . وعملي
ا            ، أن التربية تزيد التسامح وتقلل من العنف       الدراسة الى  ة المدرسية بمكوناته راز دور البيئ  مع إب

   .عيل التسامحفي تف

صماد  ام ال ة) ١٩٩٩ (يوق دفت  بدراس ى  ه ى إل رف عل ي    التع الف ف وار والخ  آداب الح
شريعة  الميةال ى  ،اإلس ث المعن ن حي وار م ة الح ت الدراس ث تناول واع حي ور الخالف وأن  واألم
ااالواجب  وار والخالف وضرورة  تباعه د الح اة عن شريعة مراع ماحه ال المية س سرها اإلس  وي
   .وسعتها
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رأي و      اإلسالم أن أهمها عدة نتائج من      الى  خلصت الدراسة  وقد ة ال  اإلرهاب ن  أ يحترم حري
ى  ةالفكري طارئ عل ى اإلسالمن أ واإلسالمية األم اح وحث عل التي هي أب دال ب  الحوار والج

يلأحسن اره وس سلمين باعتب ر الم ع غي ة ة م ائل مهم ن وس دعوة م ى  ال د إل الى وق  أوصتاهللا تع
ة ذالك الدراس ة بإق  آ ي      ام شر وع ة لن ؤتمرات العلمي دوات والم المي  الن ول  إس وار  أدب ح  الح

   .وشروطه وضوابطه

ريم في حوار              )١٩٩٧(ري   العم وأجرى رآن الك نهج الق وان م ان  دراسة بعن ا األدي   ورد فيه
ساؤالت   على ا  عدة ت ريم الحوار مع     أجرى   آيف  :أهمه رآن الك ة  الق ع    ؟أخرى   دون فئ وهل اتب

رآن        أي ؟ والى    أخرى دون   فئةًا مع    معين اسلوبًاالقرآن   ل الق ستمر الحوار مع        أن مدى يقب اع  ي  أتب
   .ة الديانات على قضايا محددأتباع، وهل رآز القرآن في حواره مع الديانات

ث  صتحي ةخل ا  الدراس ائج أهمه ى نت ع   أن  إل اور جمي ريم يح رآن الك ان الق ائل باألدي  وس
اليب ة وأس وض  أ ومتنوع وار مرف ون الح دال ال لاذا تح رد ج دف الوصول    لمج ىيه ق إل  الح

د وآذلك يرفض الحوار     م       عن ع الظل م دون رف ذلك    أوًال وجود ظل رفض الحوار آ د  وي اءة  عن  اإلس
  .ر آان المحاور غير مؤهل للحواوإذاللدين 

  
 نتائج الدراسة ومناقشتها

  : الدراسة وهيأسئلةيمكن عرض نتائج الدراسة وتنظيمها وفق ترتيب 

  األول عن السؤال اإلجابة نتائج :أوال

سامح  مبادئ    هي ما ة                  الحوار والت ضمينها في آتب الثقاف ي يمكن ت  اإلسالمية  مع اآلخر الت
   ؟األردن للمرحلة الثانوية في المدرسية

مع اآلخر وهي   الحوار والتسامح  عمل الباحث على رصد مبادئ السؤال، هذا   عن ولإلجابة
  :التالي على النحو ةلمحكمين حيث جاءت موزعالمبادئ التي تم االتفاق عليها بين ا

  وآرامته  وتقديراإلنساناحترام حقوق.  

 بين الناس في الحقوق والواجباتبالمساواة اإلقرار .  

 الحث على التسامح والتعايش السلمي مع اآلخر.  

  والشعوباألممالحوار يرسخ قيم التسامح بين .  

 أشكاله بجميع واإلرهابعنف لرفض ا. 

 األخرىتعاون الثقافي واالقتصادي والمجاالت تشجيع ال. 

 نبذ التفوق العرقي والتميز العنصري.  
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  والتعبيراحترام حرية الفكر والرأي. 

 التأآيد على ضرورة الحوار بين الحضارات والديانات.  

  الدولي واالستقرار األمنالتسامح يساعد على حفظ. 

  ية  الجماعواإلبادة واالستبداد والهيمنةرفض الظلم. 

  واالختالط مع اآلخرالتعدديةتشجيع .  

  وقبوله وتقديرهاآلخراحترام . 

  والتحكيموالوساطةتقبل الحوار والمفاوضات .  

  أشكالهرفض العبودية والتسلط واالستغالل بجميع.  

  لآلخرينوالعقيدةاحترام حرية الدين .  

 تقبل حق االختالف مع اآلخر.  

   الثاني عن السؤالاإلجابةنتائج  :ثانيًا

ة           الحوار والتسامح   مدى توافر مبادئ      هي ما   المدرسية  اإلسالمية مع اآلخر في آتب الثقاف
   ؟األردن الثانوية في للمرحلة

ة                عن  ولإلجابة وى آتب الثقاف ل محت م تحلي سؤال ت ذا ال ه       اإلسالمية  ه ة عين ة الثانوي  للمرحل
ا      مع اآلخر و  الحوار والتسامح   الدراسة وتم رصد تكرارات مبادئ       ي طورته ادئ الت فقا لقائمة المب

ة        الحوار والتسامح   توزيع مبادئ   ) ٢( حيث يظهر الجدول رقم      ،الدراسة مع اآلخر في آتب الثقاف
   . بكل صف من الصفوف عينه الدراسة ونسبتها الكلية المدرسيةاإلسالمية

دول  ادئ :  )٢(ج ع مب سامح توزي وار والت ة   الح ب الثقاف ي آت ر ف ع اآلخ الميةم ية ااإلس  لمدرس
  . الثانويةللمرحلة

   الثانوياألولالصف 
الصف الثاني 
  الثانوي

  الحوار والتسامحمبادئ   الرقم
 التكرار

النسب 
  المئوية

  التكرار
النسب 
  المئوية

  ١٥.١٢  ١٨  ١٢.٧٤  ١٣  آرامتهتقدير  واإلنساناحترام حقوق   ١
رار  ٢ ساواة اإلق وق   بالم ي الحق اس ف ين الن  ب

  والواجبات
١٥.٩٦  ١٩  ١٣.٧٢  ١٤  

  ٢.٥٢  ٣  ٣.٩٢  ٤  الحث على التسامح والتعايش السلمي مع اآلخر   ٣
  -  -  -  -    والشعوب األممالحوار يرسخ قيم التسامح بين   ٤
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

   الثانوياألولالصف 
الصف الثاني 
  الثانوي

  الحوار والتسامحمبادئ   الرقم
 التكرار

النسب 
  المئوية

  التكرار
النسب 
  المئوية

  ٨.٤٠  ١٠  ٠.٩٨  ١  أشكاله بجميع واإلرهابرفض العنف   ٥
افي واالقتصادي والمجاالت          ٦ تشجيع التعاون الثق

  األخرى
٨.٤٠  ١٠  ٨.٨٢  ٩  

  ٤.٢٠  ٥  ٣.٩٢  ٤  لعرقي والتميز العنصرينبذ التفوق ا  ٧
  ٥.٨٨  ٧  ٨.٨٢  ٩  احترام حرية الفكر والرأي والتعبير  ٨
ضارات       ٩ ين الح وار ب رورة الح ى ض د عل التأآي

  والديانات 
١.٦٨  ٢  ١.٩٦  ٢  

ظ      ١٠ ى حف ساعد عل سامح ي ن الت تقرار األم  واالس
  الدولي

-  -  -  -  

م    ١١ ض الظل ة رف تبداد  والهيمن ادة  واالس  واإلب
  جماعيةال

١٤.٢٨  ١٧  ١٤.٧٠  ١٥  

  ٠.٨٤  ١  -  -   واالختالط مع اآلخرالتعدديةتشجيع   ١٢
  ٣.٣٦  ٤  ٥.٨٨  ٦  وقبوله وتقديرهاحترام اآلخر  ١٣
  ٢.٥٢  ٣  ٣.٩٢  ٤   والتحكيموالوساطةتقبل الحوار والمفاوضات   ١٤
ت    ١٥ سلط واالس ة والت ض العبودي ع غرف الل بجمي

  أشكاله
٠.٨٤  ١  ١.٩٦  ٢  

  ١٣.٤٤  ١٦  ١٣.٧٢  ١٤  لآلخرين والعقيدة الدين احترام حرية  ١٦
  ٢.٥٢  ٣  ٤.٩٠  ٥  تقبل حق االختالف مع اآلخر  ١٧

    ١٠٠  ١١٩  %١٠٠  ١٠٢%  

م   دول رق ن الج ر م ادئ  ) ٢( يظه ع مب سامح  توزي وار والت ة  الح ب الثقاف ي آت الميةف  اإلس
ه    للصفين المدرسية ة  حيث جاء      .الدراسة  عين ا  بالمرتب اب    من حيث مجموع التكر        العلي ارات آت

ة  انوي اإلسالميةالثقاف اني الث رارًا) ١١٩( للصف الث ة ،تك اب الثقاف اء آت  للصف اإلسالمية وج
انوي األول ول     ) ١٠٢( الث ن الق ذلك يمك ة ل ة الثاني ي المرتب رارًا ف ادئ  أنتك ع مب وار  توزي الح

سامح  ة  والت ه الدراس ب عين ي الكت دنياف صفي   ال صاعد ال سب الت سبتها بح صاعد ن ن تت  ألولا  م
    . الثاني الثانويالى الثانوي

زًا        اإلسالمية آتاب الثقافة    أنآذلك  ) ٢(ويظهر الجدول رقم      للصف الثاني الثانوي جاء مرآ
ات           بالمساواة اإلقرارعلى مبادئ    وق والواجب اس في الحق سبة     ) ١٩( بين الن رارًا بن % ١٥.١٢تك
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م       ة تاله مبدأ رفض الظل تبداد    والهيمن ادة  واالس ة    الجما واإلب سبة      )١٧(عي رارا بن م  % ١٤.٢٨تك ث
   .%١٣.٤٤تكرارًا بنسبة  )١٦ (لآلخرين والعقيدةمبدأ احترام حرية الدين 

ة  األردنوهذا ينسجم مع فلسفة وزارة التربية والتعليم في           دين      المنبثق ذي   اإلسالمي  من ال  ال
وق               المساواةيحث على    دير حق رام وتق ات واحت وق والواجب اس في الحق ه  ساناإلن  بين الن  وآرامت

م  ةورفض الظل تبداد والهيمن ادة واالس ة واإلب رام حري ة واحت دة الجماعي رين العقي ذلك ،لآلخ  وآ
 العامة األهدافتحت عنوان ) ٤ (المادة حيث جاء في اإلنساناتفاق هذه المبادئ مع مبادئ حقوق       

ي  رةف دير  )ف (الفق سانيهتق سان إن سلوك   اإلن ي ال ة ف ادئ الديمقراطي ل المب ردي  وتمثي  الف
ادة واالجتماعي وجاء في       ادئ       ) ٥ (الم وان مب سياسة تحت عن ة في   ال رة  التربوي ترسيخ  ) ج (الفق

   . والديمقراطية وممارستهاوالمساواة والعدالة المشارآةمبادئ 

ر    اإلسالمية من آتاب الثقافة ّضتفي حين لم ي   انوي آثي اني الث ادئ   ًا للصف الث الحوار   من مب
ر مقصود  ةي جاءت بصوره عرض    أنهاوأ ألداةاالتي تضمنتها   والتسامح   ل الحوار    ة غي دأ تقب  آمب

ايش        والوساطةوالمفاوضات   سامح والتع ى الت  والتحكيم وتقبل حق االختالف مع اآلخر والحث عل
ة واالختالط مع           السلمي والتأآيد على ضرورة الحوار بين الحضارات والديانات وتشجيع التعددي

ين      في الكتاب منها آون    نهائيًا   من لم تضّ  التيمبادئ  الاآلخر و  سامح ب يم الت م  الحوار يرسخ ق  األم
ى حفظ        آون  والشعوب و  ساعد عل دولي    األمن التسامح ي تقرار ال  يعزو   أنيمكن للباحث       و   واالس

ا     واإلرهاب  عانت من ويالت الحروب         عامة  والمنطقة العربية  األردن أن إلىذلك    والصراع مم
ادة  واالحتالل واالستبداد    والهيمنةفض الظلم والعدوان     على ر   للترآيز دفع مصممي المنهاج    واإلب

ادئ        سامح     الجماعية بدل تضمين المنهاج لمب دم جدوى          الحوار والت اد بع ذلك االعتق مع اآلخر وآ
   . الحوار بين الحضارات والدياناتأهمية

لمرتبة  الثانوي جاء في ااألول للصف اإلسالمية آتاب الثقافة أن) ٢(آما يظهر الجدول رقم  
 آما هو الحال في        أيضانه جاء مرآزًا    أتكرارًا من حيث مجموع التكرارات حيث       ) ١٠٢(الثانية  

م          اإلسالميةآتاب الثقافة    ة  للصف الثاني الثانوي على مبدأ رفض الظل تبداد  والهيمن ادة  واالس  واإلب
ة  سبة   )١٥(الجماعي رارًا بن دأ  % ١٤.٧٠تك اله مب رارت ساواة اإلق اس  بالم ين الن وق   ب ي الحق ف

ات  سبة ) ١٤(والواجب رارًا بن دين  % ١٣.٧٢تك ة ال رام حري دأ احت دةومب رين والعقي ) ١٤ (لآلخ
سبة  رارًا بن وق % ١٣.٧٢تك رام حق دأ احت م  مب ذلك ، ث سانآ دير  واإلن ه تق رارًا ) ١٣(آرامت تك

  % .١٢.٧٤بنسبة 

ى     سالماإل ومع   األردنوهذا ينسجم آذلك مع فلسفة وزارة التربية والتعليم في            الذي يحث عل
  .المبادئهذه 

ة      في حين لم يضمّ     اب الثقاف ر  األول للصف    اإلسالمية ن آت انوي آثي ادئ الحوار    ًا الث  من مب
دأ الحث   ة عرضي ة بصور ة جاءت مضمن  أو الدراسة  أداةوالتسامح مع اآلخر التي تضمنتها        آمب

ز   ي والتمي وق العرق ذ التف ر ونب ع اآلخ سلمي م ايش ال سامح والتع ى الت ل عل صري وتقب  العن
ضارات والديانات ورفض  ح والتحكيم والتأآيد على ضرورة الحوار بين ال   والوساطةالمفاوضات  

سامح   أن في حين ،أشكالهالعبودية والتسلط واالستغالل بجميع       األخرى  بعض مبادئ الحوار والت
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دأ الحوار ل مب ًا مث ذآر قطعي م ت ذيل ين  ال سامح ب يم الت م يرسخ ق شعوب واألم و وال سامح ن آ الت
   . والسلم الدولي وتشجيع التعددية واالختالط مع اآلخراألمنيساعد على حفظ 

ة         األسباب إلىويعزو الباحث ذلك     اب الثقاف ي منعت تضمين آت  للصف  اإلسالمية  نفسها الت
ه                  اج أي شيء ل ة المنه ة الثاني الثانوي من عدم تضمين وثيق ادئ    عالق سامح    بمب مع  الحوار والت

ا        اآلخر والظرو  ي يمر به ة من حروب          األردنف الت ة العربي ذلك     وإرهاب  والمنطق  وصراع وآ
دوى   دم ج رين بع اد الكثي ةاعتق ًا  وأهمي ديانات علم ين الحضارات وال وار ب ان أن الح الة عم  رس

 وتأآيد حقه   األساسية وحرياته   اإلنسان االهتمام بثقافة التسامح وحقوق      إلىدعت   )٣، ص ٢٠٠٤(
اة  ي الحي ةف نواأل والكرام ه م ية وإدارة وضمان حاجات ادئ  األساس ق مب ات وف ؤون المجتمع  ش

شورى  دل وال تفادةالع ع واالس ه المجتم ا قدم ساني مم ة اإلن ق الديمقراطي ات لتطبي  من صيغ وآلي
ين    اقوأالقرآن ملئ بالحوارات بين رسل اهللا و      وبالحوار بدل الصراع      يأمر اإلسالمن  ألو مهم بل يب

   .إبليسنه سبحانه وتعالى حاور شر خلقه أ اهللا تعالى وبعض عباده حتى

را د وأخي ة أظهرت فق ب الثقاف ل آت ائج تحلي يةاإلسالمية نت ادئ  المدرس بعض مب ًا ب  اهتمام
سبة  مهمة أخرى لمبادئ   وإهماًالالحوار والتسامح مع اآلخر      ة  بالن ر    للطلب م يكن       أن غي ا ل  توزيعه

ة     لذلك يرى ا،عشوائية ة بل جاءت موزع    ومنظماً ًامخطط اهج التعليمي ره للمن لباحث ضرورة آبي
ى         اإلسهام  في دورها في     اإلسالميةوخصوصًا منهاج الثقافة     سامح مع اآلخر عل  في الحوار والت

دة  انقاع ور   اإليم ة وبل ة الثقافي خ بالتعددي وار البّن   ة الراس ة للح ر مرجعي م  ،اء أط ض الظل  ورف
ة  تبداد وآاف كالواالس ديأ أش صري وال ي والعن ز العرق ل لتمي ض آ كالني ورف صب أش  التع

راث              غواالن رام الت سامح واحت الق واالستعالء والعنصرية وقبول اآلخر وتعزيز روح الحوار والت
   . والشعوباألممالثقافي لكافة 

  
   واالقتراحاتالتوصيات

   :باآلتي فان الدراسة توصي إليهافي ضوء النتائج التي تم التوصل 

      ا    اإلسالميةضرورة تضمين آتب الثقافة ا له ر  أ  من  لمبادئ الحوار والتسامح مع اآلخر لم ث
   . االيجابيكالسلو لتكوين لطلبةافي نفوس 

     شمول والتكامل               اإلسالمية تضمين آتب الثقافة ة تراعي ال سامح بطريق ادئ الحوار والت  لمب
 .مسبقًا ومخطط لها ةوالتوازن بطريقة منظم

    وار وا ة الح شجع ثقاف ي ت دوات الت ؤتمرات والن د الم دال عق سامح واالعت و  نأللت ديل ه  الب
سالم     التسامح مع اآلخر الأن وتوضيح ، والصراعواإلرهابالصدام والحروب   ي االست يعن

 .واالستبدادوالخضوع وقبول الظلم والتبعية 

 ة ومكمل      إجراء سامح و     ة دراسات مماثل ذه الدراسة حول الت ديانات   ح  له وار الحضارات وال
 .لمناهج الدراسية في اتعالج مواطن الخلل والضعف
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   العربية واألجنبيةالمراجع

 بيروت .دار صادر. لسان العرب. )١٩٩٧ (. محمد بن مكرم،ابن منظور .  

 ر  أبو سى ،   زهي سامح   " .)٢٠٠٤(. عي ساواة الت سطيني      والم اج الفل سامح   . " في المنه ة ت  .مجل
  .٨٠ - ٦٩ص.  )٤(٢

 ة    اإلسالمي معتمد من المؤتمر .  حول التنوع الثقافي  اإلسالمي عالناإل وزراء الثقاف ع ل  الراب
   .٢٠٠٤المنعقد في الجزائر في ديسمبر 

 وق      عالناإل المي لحق سان  الع الم       . اإلن ى الع شر عل د ون ة       . اعتم رار الجمعي  ةالعام بموجب ق
   .١٩٤٨ ديسمبر ١٠تاريخ .  المتحدةلألمم

 ١٩٩٥اآتوبر ٢٥.  المتحدةلألمم العامةالجمعية . التسامح مبادئ حول النإع.  

 ليم   ،راحج ح س راح مفل ي      " .)٢٠٠٦ (.ج ته ف ة ممارس ريم ودرج رآن الك ي الق وار ف الح
سات ي   المؤس ة ف شوره    ."األردنالتربوي ر من وراه غي الة دآت د   . رس وك ارب ة اليرم جامع

   .األردن

 ٢٠٠٤ تشرين ثاني . الهاشميةاألردنيةالمملكة . سالة عمانر.   

 للنشر  األميندار  .  الحوار إلى من الجوار    المسيحية واإلسالم ) ١٩٨٦ (.السيد محمد  ،الشاهد 
  .السعودية .والتوزيع

 صفير ي ،ال ة  .)٢٠٠٣ (.عل وى وثيق ه لمحت راءه تحليلي ةق ع المواطن ث والراب صفين الثال  لل
دة  ة المتح ي المملك دائي ف دوه . االبت اهج"ن اء المن ة األسس. بن ا آلي ي نظمته ات الت  والمنطلق

  .ضالريا. جامعة الملك سعود/ التربية 

 مجلة دراسات   ."اإلسالمية الشريعة الحوار والخالف في     أدب" .)١٩٩٩( .احمد ،الصمادي
  .٨٣-٥٤. الجامعة االردنية .)٢٦( ١٢ والقانون الشريعةفي علوم 

 اريخ والموضوعات      .  المسيحي  اإلسالميالحوار   .)١٩٩٨(. بسام داود  ،عجك ادئ والت المب
  . والتوزيع دار قتيبة للطباعة والنشر.  دمشقواألهداف

 سالي اء ،ع وق      " .)٢٠٠٦ (.علي ر وبعض الحق رأي والتعبي ة ال سامح وحري يم الت ل ق تحلي
   .٧٨-٥٦ .)١٤(٤. مجلة تسامح. "المدنية في آتب التربية المدنية في المنهاج الفلسطيني
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 د صالح      ،العمري ونس احم ريم في حوار           " .)١٩٩٧ (.ي رآن الك نهج الق ان م الة  . "األدي رس
  .األردن .جامعة آل البيت. نشورهماجستير غير م

 منشورات وزارة التعليم العالي    . دراسات في فلسفة التربية    .)١٩٨٩ (.محمد جلوب  ،فرحان
  .العراق .جامعة الموصل. والبحث العلمي

  ريم قواعده         .)١٩٨٥ (.محمد ،فضل اهللا اليبه الحوار في القرآن الك ه أس دار المالك  .  معطيات
  .بيروت .للطباعة والنشر

 ١٩٩٤لسنة . )٣(ماده . )٣(رقم  . األردنينون التربية والتعليمقا.   

 اوي ين  " .)٢٠٠٥ (.يوسف ،القرض وار ب المالح صرانية اإلس شبكة  . "والن ى ال وفر عل مت
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 د عدنان    ،القضاة وم الحوار في ا      " .)٢٠٠٣ (. محم ة       مفه اته التربوي ريم وانعكاس رآن الك  "لق
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