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ويف مقابل هذا الو�ضع، فاإّن وجود درو�س دينية تــنظمها جهات 
جمهولة وال تراقبها الدولة، ميثل من جهته خطرا. وهناك مدينة برلني 
التي تتمتع بو�ضع د�ضتوري خا�س ناجت عن فرتة ما بعد احلرب العاملية 
الثانية، ففيها تعليم اإ�ضالمي يف املدار�س ال يخ�ضع ملراقبة الدولة، وتتهم 
جمموعات  اإلى  تنتمي  باأنها  التعليم  هذا  على  ت�ضرف  التي  املجموعة 
االإ�ضالم ال�ضيا�ضي. ويف النم�ضا التي تعتمد و�ضعا قانونيا �ضبيها بو�ضع 
يرف�ضون  االإ�ضالم  مدر�ضي  اأّن 20٪ من  اإلى  االآراء  �ضرب  ي�ضري  برلني، 

الدميقراطية و18٪ منهم يتفهمون اأن ُيقتل امل�ضلم الذي يغرّي دينه. 

اأملانيا،  اإلى  هاجروا  علماء  ومنهم  امل�ضلمني،  من  كثري  يوجد   -
يعملون على جتاوز هذه امل�ضاعب. وال بّد اأن ت�ضجع الّدرا�ضات التاريخّية 
والنقدّية واأن توؤّثر يف الت�ضّور ال�ّضائد لل�ضريعة وتدفع اإلى اإعادة تعريف 
ال�ضوابط. اإّن هذا امل�ضعى هو من م�ضوؤولية امل�ضلمني قبل كّل �ضيء، لكّن 

نتيجته توؤّثر يف الو�ضع القانوين للمجموعة ككّل وتهّم كّل الب�ضر.

ولفغونغ بوك رجل قانون وخبري يف القانون الد�ستوري الأملاين.

درا�سة من كتاب



259المسبار

تدريس التنّوع الديني بألمانيامن خالل 
الكتب التعليمية اإلسالمية

الأ�ستاذ معز اخللفاوي

 مقّدمة 

تعليم  املداخلة  هذه  امل�ضتعملة يف  الديني«  »التعليم  عبارة  تعني 
هذه  تهتم  وال  العمومية،  الرتبوّية  املوؤ�ّض�ضات  يف  االإ�ضالمي  الدين 
ة اأو املدار�س االإ�ضالمّية.  املداخلة بالتعليم الديني يف املوؤ�ّض�ضات اخلا�ضّ
ومنذ �ضتينيات القرن املا�ضي، عرفت اأوروبا الغربّية ازدهارا اقت�ضاديا 
العاملّية  احلرب  يف  اأ�ضابها  ما  بعد  وجّذابة  مبهرة  قّوة  اإلى  وحتّولت 
من  خا�ضة  اإليها  القادمة  الهجرة  موجات  من  �ضهدته  وما  الثانية، 
ال�ضو�ضيولوجية  البنية  يف  املعطى  هذا  اأّثر  وقد  االإ�ضالمية،  البلدان 
والدميغرافية االأوروبية، وكان له اأثر متاأكد يف م�ضامني الرتبية الدينية 
تبعات  ثالث  وهناك  خ�ضو�ضا،  االإ�ضالم  حول  التعليمية  واملادة  عامة 

ميكن ا�ضتنتاجها:

وما يرتتب  اأوروبا  اال�ضتقرار يف  املهاجرين يف  العّمال  نّية  اأوال: 
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على ذلك من وجود متوا�ضل و�ضلمي لالإ�ضالم وامل�ضلمني على االأرا�ضي 
االأوروبية.

ثانيا: يتمثل املتغري الثاين يف كون »االآخر« )اأي امل�ضلم واالإ�ضالم( 
الذي كان ينظر اإليه اإلى احلرب العاملية الثانية نظرة املختلف واملقابل 
واملناف�س الأوروبا، قد اأ�ضبح ب�ضبب الهجرة جزءا من املجتمع االأوروبي 

ومن »النخب« االأوروبية.

ثالثا: ينبغي ملفهوم الديانة اليهودية امل�ضيحية الذي كان �ضائدا 
اإلى ذلك الع�ضر يف الثقافة االأوروبية اأن يرتك مكانه ملفهوم التعددية 

الدينية.

لقد برز االأثر املبا�ضر لتحّول جمتمع من و�ضع االنغالق اإلى و�ضع 
االنفتاح والتعددية من خالل قرارات املجمع الفاتيكاين الثاين )1962-

التعاي�س  حول  والكاثوليكية  الربوت�ضتانتية  الكنائ�س  وقرارات   )1965
بني االأديان يف �ضياق متعّدد الثقافات. فكّل هذه القرارات قد �ضّددت 
على �ضرورة االإ�ضالح يف هذا امليدان. وقد تواترت هذه القرارات منذ 
لتحّديات  اأو الربوت�ضتانت، ومّثلت جوابا  الكاثوليك  1958، �ضواء لدى 
املجتمعات  يف  به  م�ضّلما  بعدا  واأ�ضبحت  الدينّية،  والتعددية  احلداثة 

االأوروبّية. 

وكان من نتائج التعددية الدينية يف اأوروبا الغربية اأن اأ�ضحاب 
ال�ضتينيات  حد  اإلى  متجاهلني  كانوا  الدين  امل�ضيحية  غري  الديانات 
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االهتمام  مو�ضوع  ف�ضيئا  �ضيئا  اأ�ضبحوا  قد  الديني،  التعليم  درو�س  يف 
اأّما ذكر غري  باأملانيا.  والتفكري، واأ�ضبح لهم ذكر يف الدرو�س الدينية 
فالهدف  متباينني.  لهدفني  خ�ضع  فقد  الدينية،  الدرو�س  يف  امل�ضلمني 
االأخرى،  العقائد  اأ�ضحاب  على  التعّرف  هو  املربني  بع�س  ح�ضب  منه 
واإبراز قّوة االإ�ضالم ووحدته باملقارنة باالأديان االأخرى. ويف مقابل هذا 
الت�ضّور »اجلوهراين« فاإن جمموعة اأخرى من املربني ترى اأّن احلديث 
عن االأديان االأخرى ينبغي اأن يهدف الإثراء الثقافة الدينية للتالميذ، 

وفتح اآفاقهم املعرفية حول االأديان والثقافات االأخرى.

الذي  وال�ضيا�ضي  بال�ضياق االجتماعي  و�ضاأهتّم يف هذه املداخلة 
اأبرز  اأن  وغايتي  اأملانيا،  يف  االإ�ضالمية  الدينية  الدرو�س  ظهور  �ضهد 
االأطروحة التالية: اإّن احلديث عن االأديان والعقائد غري االإ�ضالمية يف 
االأديان يف  تعليم  بو�ضع  ارتبط  قد  باأملانيا  االإ�ضالمية  التعليمية  الكتب 
املنظومة الرتبوية، وهو يعك�س و�ضعية االأقلّية التي متيز امل�ضلمني وما 
يحملون من اآمال ويواجهون من حتديات. فتنزيل الربامج االإ�ضالمية 
املقرتحة يف �ضياقها التاريخي هو الذي يبنّي اأّن هناك تطّورا ملحوظا، 
بل هناك تغرّي جذري يف طرق امل�ضلمني للحديث عن االأديان االأخرى. 
التغرّي قد ارتبط بعمق التطّور الالهوتي  ال�ضوؤال مطروحا: هل  ويبقى 
امل�سلمون  لها  خ�سع  التي  ال�سغوط  عن  ناجت  تغيرّ  اإنرّه  اأم  الإ�سالمي، 

ب�ضبب املنظومة القانونية واالجتماعية االأملانية؟

اأّن اعتماد روح  اأطروحة ثانية، وهي  هذه االأطروحة تتكامل مع 
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االآخر،  نحو  وال�ضلوك  االأخرى  االأديان  معاجلة  يف  الدينية  التعددية 
والتنوع  التعددية  بقبول  ارتبط  اإذا  اإاّل  واقعا  اأمرا  ي�ضبح  اأن  ميكن  ال 
داخل االإ�ضالم نف�ضه، اأي يف عالقات امل�ضلمني بع�ضهم البع�س. فت�ضّور 
امل�ضلم لالآخر يرتبط بت�ضّوره لذاته امل�ضلمة يف كتبه التعليمية. واأخريا 
فاإن االأطروحة الثالثة التي اأوّد اإبرازها يف هذه املداخلة تت�ضل بوظيفة 
احلديث عن االأديان والعقائد االأخرى يف الدرو�س الدينية االإ�ضالمية، 
يكون  اأن  اإّما  اإمكانيتني:  بني  يتاأرجح  والعقائد  الديانات  هذه  فذكر 
فر�ضة لتاأكيد وحدة االإ�ضالم وقوته، اأو اأّنه فر�ضة الإثراء االنتماء الديني 

وتر�ضيخ التعددية الدينية امل�ضار اإليها يف الدرو�س املعنية.

واأقّدم يف هذه املداخلة اجلواب عن �ضوؤالني اأ�ضا�ضيني:

كيف تذكر االأديان االأخرى يف الكتب التعليمية للدين االإ�ضالمي 
يف اأملانيا؟

التعليم  درو�س  يف  االأخرى  االأديان  عن  احلديث  من  الهدف  ما 
االإ�ضالمي؟

و�ضاأعمد اإلى در�س ثالث مدّونات للتعليم الديني االإ�ضالمي تقدم 
اأ�ضكاال وم�ضامني خمتلفة، اقرتحت للتعليم الديني االإ�ضالمي يف اأملانيا. 
فاملدونة االأولى هي املقرتحة من املجل�س االإ�ضالمي االأملاين، وهي هيئة 
�ضنة،  اإيرانيون،  األبان،  اأملان،  عرب،  )ترك،  م�ضلمة  جمعّية   19 ت�ضّم 
اأملانيا،  يف  امل�ضلمني  حياة  تنظيم  الهيئة  هذه  وهدف  اإلخ(.  �ضيعة... 
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منهجا  الهيئة  هذه  قدمت  وقد  االأملاين.  املجتمع  يف  اندماجهم  ودعم 
الغر�س.  لهذا  تكونت  بيداغوجية  جلنة  اإعداده  توّلت   1999 �ضنة  يف 
واملدونة الثانية قد اقرتحت من الفدرالية االإ�ضالمية بربلني، وهي هيئة 
ن�ضاأت �ضنة 1980 و�ضمت 26 جمعية ثقافية ودينية اإ�ضالمية، وهدفها 
االأملاين«.  املجتمع  يف  امل�ضلمني  اندماج  وتي�ضري  باالإ�ضالم  »التعريف 
وقد قدمت منهجها يف 1999 عن طريق »املعهد البيداغوجي الدويل« 
ومقّره مدينة كولونيا، وبداأ اختباره منذ �ضنة 2001. وهذان املنهجان 
ويقع  الفدرايل،  امل�ضتوى  على  اقرتح  ما  اأّول  هما  الديني  التعليم  يف 
املدونة  اأّما  وانتقادات.  وتنقيحات  ت�ضحيحات  مع  حاليا  اعتمادهما 
الثالثة التي �ضاأعتمدها فهي ال�ضادرة �ضنة 2008 وعنوانها »�ضفري« وهي 
عبارة عن كتاب تعليمي للدين االإ�ضالمي للف�ضلني اخلام�س وال�ضاد�س، 
املنهج  هذا  اأّن  ويبدو  امل�ضلمني.  من  بيداغوجية  جمموعة  اأعّدته  وقد 
ال يرتبط بجمعّية دينّية خم�ضو�ضة. وقد اعتمد اإلى حّد االآن يف اأربع 
اأملانية. �ضاأبنّي روؤية كل مدونة من هذه املدونات للمجموعة  مقاطعات 

امل�ضلمة واأ�ض�س تكوينها وروؤيتها للعقائد واالأديان االأخرى.

المدونة األولى

باأملانيا  االإ�ضالمي  املجل�س  اأعّدها  التي  هي  االأولى  املدونة 
احلياة  منط  تقريب  يلي:  كما  الديني  التعليم  من  الهدف  حتّدد  وهي 
ف�ضال  وجند  امل�ضلمون.  التالميذ  يعي�ضه  الذي  الو�ضع  اإلى  االإ�ضالمي 
عنوانه »اأنا وجمموعتي الدينية« )�س4( وهو اأّول ف�ضول املدونة، وكونه 
االأّول يعك�س االهتمام البالغ الأ�ضحاب املدونة بق�ضّية الهوّية االإ�ضالمّية، 
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وترتكز هذه الهوّية على التمييز بني امل�ضلم وغري امل�ضلم، وتدفع املدونة 
عندما  االإ�ضالمّية  اجلماعة  اإلى  يتجهوا  اأن  اإلى  امل�ضلمني  التالميذ 
يف  االأولى  احللقة  االأ�ضرة  ومتثل  الدعم.  ويطلبون  باحلاجة  ي�ضعرون 
اجلماعة، يليها امل�ضجد وزمالء الدرا�ضة، وبذلك يحظى التلميذ امل�ضلم 

بتن�ضئة اإ�ضالمية منا�ضبة )�س4(.

وترى املدونة اأّن وجود امل�ضلم يف �ضياق غري اإ�ضالمي ميثل خطرا 
اأن  �ضرورة  على  املدونة  اأ�ضحاب  ي�ضّدد  لذلك  هويته،  على  حمتمال 
يحظى ال�ضاب بالرعاية واالإحاطة من املجموعة امل�ضلمة. وهناك اإ�ضرار 
اأّما االختالفات داخل  امل�ضلمني وغريهم.  تاأكيد االختالفات بني  على 
املجموعة امل�ضلمة ذاتها فال تذكر يف كل ف�ضول املدونة، بل على العك�س 
نرى اأن اأ�ضحاب املدونة قد �ضعوا اإلى التقريب بني كل املذاهب والفرق 
بالتغا�ضي عن االختالفات بينها. وال توجد اإ�ضارة مثال اإلى االختالف 
االهتمام  ويقع  االإ�ضالمية.  واملذاهب  الفرق  بني  ال�ضنة  مدونات  حول 
بالقراآن اأ�ضا�ضا ب�ضفته العن�ضر امل�ضرتك بني جميع امل�ضلمني. وترتكز 
العالقة باالآخر على فكرة الت�ضامح، واالقت�ضار على هذه الفكرة يوؤكد 
اأّن اأ�ضحاب املدونة يتم�ضكون بو�ضع تقليدي مل�ضاألة عالقة امل�ضلم بغري 
تقت�ضي  التي  الدينية  التعددية  االأمر احلديث عن  يقت�ضي  اإذ  امل�ضلم، 
ل البقاء يف  االعرتاف بوجود االأديان االأخرى. لكن املدونة االأولى تف�ضّ

مفهوم الت�ضامح.   
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المدونة الثانية

والنبوة  لالألوهية  ت�ضّور  »تقدمي  فـي  هدفها  املدونة  هذه  حتّدد 
واخل�ضال والقيم االإ�ضالمية«. وت�ضري اإلى قّلة جدوى احلفظ والتلقني 
يف التعليم، وتقرتح تقدمي معلومات متنوعة للتالميذ من دون اإجبارهم 
باأّنها  االإ�ضالمية  اجلماعة  املدونة  وحتّدد  معينة.  ن�ضو�س  حفظ  على 
جزء من اجلماعة الب�ضرية عامة، وتتحدث عن االختالفات بني امل�ضلمني 
فال�ضاب  متنوعة،  اأّنها  على  االإ�ضالمّية  اجلماعة  اإلى  وتنظر  اأنف�ضهم، 
امل�ضلم ينتمي اإلى االإ�ضالم عامة، لكن ميكن اأن يكون منتميا اأي�ضا اإلى 
كي  االإ�ضالمية  االأّمة  مفهوم  املدونة  وتو�ّضع  معني.  اأو مذهب  جمموعة 
املدونة  اأ�ضحاب  ويوؤكد  االأملاين.  املجتمع  عنا�ضر  من  عن�ضرا  ي�ضبح 
�ضرورة تهيئة التالميذ الإعمال عقولهم والتفكري باأنف�ضهم والقدرة على 

اتخاذ القرار.

المدونة الثالثة

عن  ليحدّثهم  امل�ضلمني  التالميذ  اإلى  »�ضفري«  كتاب  يتوّجه 
الهدف  ويحدد  واآمالهم.  وم�ضكالتهم  احلالية  املعي�ضية  اأو�ضاعهم 
املتعلقة  االأ�ضا�ضية  املعلومات  االإ�ضالمية يف اطالعهم على  الرتبية  من 
بدينهم وحياتهم اليومية وم�ضكالتهم. وتقّدم املجموعة امل�ضلمة يف هذا 
ثم جزء  اأّوال،  الب�ضرية  املجموعة  من  اأّنها جزء  على  التعليمي  الكتاب 
من املجموعة االجتماعية االأملانية ثانيا. وت�ضري اإلى االختالفات داخل 
حتّل  اأن  ميكن  االختالفات  هذه  اأّن  وتعترب  نف�ضها،  امل�ضلمة  املجموعة 
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باملفاو�ضة واحلوار.

الدرا�ضي يف احلديث  الكتاب  اأّن طريقة هذا  فيه  �ضّك  ومّما ال 
باملجموعات  االأر�ضي وعالقته  العامل  وو�ضعه يف  امل�ضلم  ال�ضخ�س  عن 
ال�ضابقتني.   باملدونتني  باملقارنة  وا�ضحا  تغرّيا  يوؤكد  االأخرى،  الدينية 
فاملجموعة االإ�ضالمية ال تقّدم على اأّنها منغلقة على نف�ضها، وال يعتمد 
الزوج )م�ضلما اأو غري م�ضلم( �ضابطا وحيدا للتمييز بني الب�ضر. وبدل 
الكتاب  فاإن  امل�ضلمني  وغري  امل�ضلمني  بني  االختالفات  عن  احلديث 
عّدة  يف  الكتاب  ويقّدم  بينهم.  امل�ضرتكة  العنا�ضر  حتديد  اإلى  ي�ضعى 
موا�ضع معلومات عن االأديان التوحيدية وغري التوحيدية، وغايته اإثراء 

املعلومات لدى التالميذ من دون ترجيح كفة اأحدها.

الثالث تتحدث عن غري امل�ضلمني بطرق  اأّن املدونات  فالوا�ضح 
خمتلفة، ويوؤكد التحليل اأن اختالف الطرق يرتبط بالروؤية لالختالفات 
اإبراز  اإلى  ت�ضعى  االأولى  فاملدونة  نف�ضها.  االإ�ضالمية  املجموعة  داخل 
هذا  يقوم  اأن  ت�سرتط  لكنها  الأخرى،  الأديان  على  الإ�سالم  انفتاح 
هذه  حماور  اأغلب  وتنح�ضر  االإ�ضالمية.  االأمة  قاعدة  على  االنفتاح 
تت�ضمن  وال  اإلخ(  وال�ضوم...  وال�ضالة  )العقائد  العبادات  يف  املدونة 
ف�ضوال حول املعامالت والت�ضريعات. فالهدف هو م�ضاعدة ال�ضبان على 
االندماج يف املجتمع من دون فقدان هويتهم الدينية وثقتهم باأنف�ضهم. 
عن  واختالفه  االإ�ضالم  يف  القوة  عنا�ضر  اإبراز  اإلى  املدونة  وتهدف 

االأديان االأخرى.
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والعبادات  العقائد  على  اأي�ضا  تقت�ضر  فهي  الثانية،  املدونة  اأما 
دون املعامالت، وتهدف اإلى تقدمي معلومات لل�ضباب امل�ضلم عن االأديان 
اأ�ضبح  االأخرى  الديانات  مع  التوا�ضل  اإّن  اإذ  معه،  املتعاي�ضة  االأخرى 
�ضروريا بحكم الطابع التعّددي  للمجتمع. والهدف من احلديث عنها 
هو حتديد نقاط م�سرتكة ميكن اأن تكون قاعدة لعالقة اإيجابية بالآخر.

اأما كتاب »�ضفري« ال�ضادر �ضنة 2008 فهو يحاول املالءمة بني 
التعليم الديني االإ�ضالمي والقيم واملناهج امل�ضتعملة يف التعليم االأملاين، 
املجتمع  بل  تخ�ضي�ضا،  االإ�ضالمية  املجموعة  لي�س  الكتاب  فمحور 
االأملاين ككّل، وتقت�ضر هذه املدونة،  مثل �ضابقتيها، على العبادات دون 
�ضة للحديث عن االأديان االأخرى هي  املعامالت، ولكن امل�ضاحة املخ�ضّ
م�ضاحة مهمة باملقارنة باملدونتني ال�ضابقتني. وير�ضم الكتاب �ضورا من 
احلياة اليومية يتعاي�س خاللها �ضبان م�ضلمون وغري م�ضلمني يف مواقع 

م�ضرتكة مثل املدر�ضة وال�ضوق... اإلخ.

اإّن املقارنة بني طرق حديث املدونات عن االأديان االأخرى، توؤكد 
االختالف بينها. فهذه املدونات تعك�س الرغبة يف املحافظة على الهوية 
اإثراء ملعتقد  اأنها  االأخرى على  االأديان  يعامل  »�ضفري«  امل�ضلمة، وكتاب 
امل�ضلمني، ويطرح ق�ضية العالقة باالآخرين يف اإطار عالقة االأديان بني 

بع�ضها البع�س �ضمن جمتمع تعّددي. 
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تأويل المدونات 

كي  للق�ضية؛  والثقايف  التاريخي  االإطار  اإلى  الرجوع  من  بّد  ال 
نف�ّضر مواقف املدونات الثالث للتعليم االإ�ضالمي.  فالتعليم الديني يف 
اأملانيا يح�ضل ب�ضكل من التعاون بني الدولة واجلمعيات الدينية املعرتف 
مثال(.  واإجنلرتا  فرن�ضا  يف  العمل  به  يجري  ما  غري  )على  بتمثيليتها 
بحقوق  املتعلقة  الت�ضريعات  حترتم  اأن  الدينية  الدرو�س  على  ويتعني 
االإن�ضان واحلرّيات ال�ضخ�ضية، وخا�ضة الفقرة الثالثة من املادة ال�ضابعة 
من القانون املدين االأملاين. ومبا اأّن التعليم الديني باأملانيا منظم يف �ضكل 
تعاون بني الدولة واملجموعات الدينية، واأن املنظمات الدينية املعرتف 
�ضياغة  يف  الدولة  مع  امل�ضاركة  حق  متنح  التي  وحدها  هي  بتمثيليتها 
برامج التعليم الديني، فاإن العديد من اجلمعيات الدينية االإ�ضالمية قد 
�ضعت خالل الثمانينيات، ثم خا�ضة يف فرتة الت�ضعينيات، اإلى احل�ضول 
على حق تنظيم درو�س الرتبية الدينية يف املوؤ�ض�ضات التعليمية العمومية 
جنح  قد  منها  القليل  فاإن  مهّم  اجلمعيات  هذه  عدد  اأن  ومع  باأملانيا. 
االإطار  هذا  يف  نالحظ  اأن  بّد  وال  الرتخي�س.  هذا  على  احل�ضول  يف 
االأملانية،  العمومية  املوؤ�ض�ضات  االإ�ضالمي يف  الديني  التعليم  اإقحام  اأّن 
ميّثل حتّوال ح�ضل حتت رعاية الدولة االأملانية من درو�س كانت تلقى يف 
»معلمنة«. فهذا  دينية عمومـية  اإلى درو�س  وامل�ضاجد  الدينية  املدار�س 
االنتقال من تعليم ديني يف املوؤ�ض�ضات الدينية اإلى تعليم ديني عام، قد 

ترتبت عليه تغرّيات جوهرية يف م�ضتوى املقّررات املقرتحة للتدري�س.



269المسبار

تجــــــارب كونيـــــــــة في تدريس األديان

يعك�س  التغيري  هذا  فهل  قائما،  اأعاله  املطروح  ال�ضوؤال  ويبقى 
املجموعة  تعتمدها  التي  الداخلية  واخلطابات  املواقف  حقيقة 
يف  ال�ضوؤال  هذا  على  احلا�ضم  اجلواب  يقّدم  اأن  ميكن  ال  االإ�ضالمية؟ 
مل�ضامني  دقيق  بتحليل  القيام  ذلك  يقت�ضي  اإذ  املداخلة؛  هذه  اإطار 
املناهج الدرا�ضية املقدمة باملقارنة مع الت�ضورات الالهوتية والعقائدية 

ال�ضائدة لدى املجموعات الدينية املعنية.

الخالصة

تقّدم املدونة االأولى ت�ضّورا ال يف�ضح جماال كبريا للعقائد االأخرى، 
االإ�ضالمية  الت�ضّورات  على  املحافظة  هو  منها  االأ�ضا�ضي  والهدف 
وتر�ضيخها لدى ال�ضبان امل�ضلمني، وم�ضاعدتهم على االحتفاظ بهويتهم. 
اأما عالقتهم باالآخرين، فاإن املدونة تعاجلها مبفهوم الت�ضامح ب�ضفته 
عدم  فكرة  يت�ضمن  ما  وهو  الدينية،  املجموعات  بني  توا�ضليا  مفهوما 
امل�ضاواة بني االأديان. فالعامل يبدو يف �ضورة تعددية االنتماءات الدينية 

والثقافية مع الف�ضل بينها، وقيام التوا�ضل بينها على مبداأ الت�ضامح.

لكن الت�ضامح يعار�س مبداأ التعّددّية الأّنه مفهوم قائم على مفارقة 
اأن  التعّددّية فهي �ضمان لكل �ضخ�س ولكل جمموعة  اأّما  وحكم قبلي. 

توجد من دون �ضغط وال حكم م�ضبق.

اأّما املدونة الثانية، فهي تقوم على م�ضّلمة اأن املجموعة امل�ضلمة 
الثالثة  املدونة  واأّما  الب�ضرية.  املجموعة  وهي  اأكرب  جمموعة  من  جزء 
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فهي تعك�س توا�ضل اجلدل حول دور الفرد امل�ضلم يف جمتمع غري م�ضلم. 
وتتطرق هذه املدونة يف عدة موا�ضع اإلى االأديان االأخرى، وتعامل هذه 

االأديان على اأنها جزء من جمموعة اأديان اأكرث عموما.

وجود  توؤكد  اعتمدناها  التي  للمدونات  التاريخّية  القراءة  اإّن 
تطّور مفاهيمي، واإذا اعتربنا مفهوم التعددّية اأكرث تّطورا من مفهوم 
الت�ضامح، فاإّنه ي�ضّح حينئذ القول باأّن املدونة الثالثة هي االأكرث تطّورا 
�ضمن املجموعة فيما يتعلق بالتعليم الديني االإ�ضالمي، وهو تطّور ت�ضهد 

له املناهج امل�ضتعملة باملقارنة باملدونتني االأخريني.
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جدول لخت�سار النتائج

املدونة الثالثةاملدونة الثانيةاملدونة الأوىلاملحور

مبداأ اإن�ساء 
املجموعة

اأن يكون ال�ضخ�س 
م�ضلما 

- اخللق االإلهي
- الدين 

- اجلن�س الب�ضري

االنتماء اإلى اجلن�س 
الب�ضري

العبارة 
امل�ستعملة 

للمجموعة

االأمة: االأقلية 
امل�ضلمة التي تعي�س 

يف املهجر

االأمة: 
- جمموعة 

الكائنات الب�ضرية
- جمموعة 

امل�ضلمني 
- التجاور الديني 

املجموعة املوجودة يف 
مكان وزمن حمددين

الوحدة 
والتنوع 

اإثراء �ضعف
اإمكانية اال�ضتفادة 

من االآخرين

التعامل مع 
الآخرين 

احلرية الدينيةالت�ضامح
التعّددّية

مبداأ 
التاأويل

انفتاح واندماججوهراين 
اندماج وانفتاح 

الأ�ستاذ معز اخللفاوي: باحث تون�سي يدر�س يف معهد جورج اأكريت 
باأملانيا.
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