
 

 

 البيتدب احلوار يف ثقافة أهلأ

 2)ايران( طباطبايئ النجفي الس يد عيلادلکتور. ، 1)السعودية( عواطف الفضيل: الُکتّاب

 

 خالصة البحث

يمهية عىل مر الزمان مثل ما للحوار من أيمهية، تتضاعف ت ك األيمهية يف زماننا احلا،ر، قد ال يكون ملوضوع من األ

ّ فقد كرثت وسائل الاتصال وبرامج احلوار حىت عّ  ه هذه القنوات من الغث ت هبا القنوات الفضائية وما تبث

خرض واليابس ، بل حترق األفقط -شئنا أم أبينا -والسمني، ومن أفاكر ضاةل وعقائد منحرفة، ال تؤثر عىل أبنائنا

مه ملقابةل ت ك الهجامت وابملقابل، فإن احلوار يبقى الوس يةل األ يف جممتعاتنا أيضاً با تغذيه من مشاعر العداء والتفرقة.

كام هو احلال  -كام يقولون- الضاةل من هجة، ونرش الهداية ونور احلق من هجة أخرى، إال أن ذكل برشطها ورشوطها

هداف أىل ما أعد هل من إلكه ويوصل أليك يؤيت  ؛سس فنية حصيحةأعىل  ن يكون قامئاً أمي يراد به يف أي معل عل

دب احلوار ويف ،رورته القصوى، فنحن ل وهلل امحلد ل دلينا ثروة ثقافية وفكرية أيت البحث يف أوغاایت، وهنا ي

خالقية حصيحة، ممتثةل ابلقرآن الكرمي أقية و سالمية منط إوعقائدية واجامتعية وس ياس ية عظمية قامئة عىل أسس ثقافية 

مواج العاتية اليت تعصف ابإلسالم من لك ، فهم مدرستنا ومالذف يف هذه احلياة املليئة ابألوالعرتة الطاهرة

ىل احلقيقة إمن أجل الوصول  ؛اجلهات، فعلينا أن نقتدي هبم ونتسلح بفكرمه وثقافهتم يف مواهجة الطرف املقابل

، قال  دةل والرباهني الواحضة،دابه الصحيحة وابألآسس احلوار و أة حصيحة هادئة موضوعية قامئة عىل بطريقة فني

َّىِت ِِهَ أَْحَسنُ اَوجل :تعاىل وأما مهنج التحقيق اذلي اخرتفه يف هذه املقاةل، فهو املهنج  .[125/ النحل]ِدلْهُم اِبل

وأما أمه النتاجئ  نسانية بصورة عامة.يف أكرث ادلراسات اإلسالمية واإلالتوصيفي التحلييل املركب، وهو املهنج املتبع 

 :ما ييل لهيا من خالل البحث والتحقيق يف هذه املقاةلإاليت توصلنا 

 ل احلوار هو العنرص الاسايس يف أي تفاعل معلومايت حىت لو اكن هذا التفاعل بني خشصني ال أكرث.1

  ما للحوار من أيمهية يف تبادل املعلومات وبناء الفكر واحلضارة.بنيت ل وبناء عىل احلقيقة السابقة، ي 2

ن يكون هناك قواعد وضوابط خاصة حتمك ذكل العنرص أل ولأليمهية القصوى اليت يمتتع هبا احلوار، البد 3

 هداف املتوخاة منه.ىل األإحبيث يعطي ألكه ويوصل 

 .البيتهلأقصد أ ؛دهلاإلسالمية املمتثةل ابلقران الكرمي وعِ سس احلوار وآدابه هو الثقافة أس تقى منه ل إن خري ما یُ 4

 خالص والاحرتام واملوضوعية.سس احلوار يف الثقافة اإلسالمية يه: اإلأمه أل 5

 سلوب احلوار، أسس احلوارأ، البيت: احلوار، اآلداب، الثقافة اإلسالمية، القرآن، أهلئيسةالر اللكامت 

                                                 
 hf@gmail.com.awatef، رانيمق، ا ة،يالعامل  یالفقه والقانون، جامعة املصطف ةيلك  ة،يجلنة الفقه والرتب  ة،ياإلسالم  عةيفرع الرش  طالبة یف -1

 tabatabainajafi@gmail.com، رانيمق، ا ة،يجامعة املصطفى العامل  ة،يادلراسات اإلسالم  ةيلك  ة،يجلنة ادلراسات اإلسالم  حما،ر یف -2
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 املقدمة

نواع برامج أمنا هذه حىت عت هبا القنوات الفضائية ومجيع أای يف وبرامج احلوار كرثت وسائل الاتصال

 ّ ه هذه القنوات وت ك الربامج من الغث والسمني، ومن أفاكر ضاةل وعقائد منحرفة، ال التواصل مع ما تبث

ً بافقط، بل حترق األ - شئنا أم أبينا -تؤثر عىل أبنائنا  تغذيه من  خرض واليابس يف جممتعاتنا أيضا

 مشاعر العداء والتفرقة والبغضاء.

وابملقابل، فإن احلوار يبقى الوس يةل الامه ملقابةل ت ك الهجامت الضاةل من هجة، ونرش الهداية ونور 

ىل ما إن يوصل أاحلق من هجة أخرى، إال أن ذكل غري ممكن ل كام هو احلال يف أي معل علمي يراد به 

ً ذإإال  هداف وغاایتأأعد هل من  احلوار دب أيت البحث يف أسس فنية حصيحة، وهنا يأعىل  ا اكن قامئا

دلينا ثروة ثقافية وفكرية وعقائدية واجامتعية وس ياس ية عظمية  -وهلل امحلد -ويف ،رورته القصوى، فنحن

، فهم خالقية حصيحة، ممتثةل ابلقرآن الكرمي والعرتة الطاهرةأسالمية منطقية و إقامئة عىل أسس ثقافية 

مواج العاتية اليت تعصف ابإلسالم من لك اجلهات، فعلينا أن رستنا ومالذف يف هذه احلياة املليئة ابألمد

ىل احلقيقة بطريقة فنية إنقتدي هبم ونتسلح بفكرمه وثقافهتم يف مواهجة الطرف املقابل، من أجل الوصول 

، قال  والرباهني الواحضة، دةلدابه الصحيحة وابألآسس احلوار و أحصيحة هادئة موضوعية قامئة عىل 

َّىِت ِِهَ أَْحَسنُ اَوجل :تعاىل  .[125/ النحل]ِدلْهُم اِبل

 مطالب متهيدية( 1

 التعريف ابحلوار وأدبه -الف

 احلوار يف اللغة والاصطالح وىل:النقطة األ

  املعىن اللغوي للحوارأواًل :     

 

«»
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 أيمهية احلوار و،رورته -ب

فهو وس يةل من وسائل الاتصال الفعاةل للوصول للحوار أيمهية كبرية هممة حساسة غاية يف احلساس ية؛  نَّ إ

ش باع حاجته يف التواصل والاندماج مع إنسان من أجل وهو مطلب إنساين یس تخدمه اإل ىل احلقيقة،إ

 وهذا ما يطلق عليه اليوم بثقافة احلوار، مم،نه يعكس الواقع احلضاري والثقايف للشعوب واألأاآلخرين، كام 

 ،ىل احلقيقة وتقريب وهجات النظرإاملؤمترات والندوات، من أجل الوصول  فتقوم ادلول واملنظامت بعقد

ن َذكَرج َوُأنََث َوَجَعلْنَاُُكْ ُشُعواًب َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا ِإنَّ أَْكرَ  :تعاىل ، قال َا النَّاُس ِإفَّ َخلَْقنَاُُك مِّ َممُكْ ِعنَد اَی أَُّيُّ

 َ ِ أَتْقَاُُكْ ِإنَّ اَّللَّ  .[13/ احلجرات]عَِلمٌي َخِبريٌ  اَّللَّ

ويرد عىل  نسان معتقداته وقميه،صالح، فيه يطرح اإلن احلوار يعترب من أمه وسائل الرتبية واإلأكام 

ن الاختالف أل ؛ليك جیيب عىل أس ئةل الطرف املقابل ،دةل والرباهنيويطرح األ ش هبات احملاورين،

ليه القرآن إحد إكاكرها أو حىت جتاهلها، وهذا ما أشار وال ميكن أل والتعددية بني البرش قضية واقعية،

ًة َواِحَدًة فَاْختَلَُفواْ  بقوهل: الكرمي  .[19/ يونس]َوَما اَكَن النَّاُس ِإالَّ ُأمَّ

أن اآلية تكشف عن نوعني من  :ىلإية الرشيفة املتقدمة، یشري العالمة الطباطبايئ ويف تفسري اآل

الاختالف يف نفس ادلين وما تضمنه الكتاب  واثكهيام: حيث املعاش،الاختالف من  الناس أحدهام:

 ىىل طريقي الهداية والضالل، فهدإصول والفروع، وبذكل ينقسم الطريق لهيي من املعارف احلقة يف األاإل

دة، ساس أمة واح. ولكهنم يف األ(30-29. ص، 11ج ؛1997 )الطباطبايئ، ؛ختلفوا فيه من احلقا، اذلين آمنوا ملا 

 :شرتملاكل األ مام عيلوخري شاهد عىل ذكل عهد اإل نسانية،ن اختالفهم ال يلغي الوحدة اإلإو

مْ  َوالتَُكوكَنَّ » ُمْ  الَْكَهُمْ  تَْغتَِنُ  ضاِرایً  َسُبعاً  عَلهَْيِ ا: ِصْنفانِ  فَِاهنَّ ينِ  یِف  كَلَ  اَخٌ  ِامَّ  «یِف الَْخلْقِ  كَلَ  نَظريٌ  َوِاّما ادلِّ

 .(518. ص، 53فمه  ؛1414 )الريض؛

ىل التعامل مع هذه إوقد أرشدف القرآن الكرمي  ن الاختالف حقيقة وواقع،أومن ذكل يتضح لنا 
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ميان ابهلل ىل اإلإساس ية لدلين اإلساليم يف دعوته فاحلوار هو القاعدة األ احلقيقة من خالل احلوار،

 وكذا يف لك قضاای اخلالف بينه وبني أعدائه. وعبادته،

 فاكر والثقافات، وبدونه لن يكون أي تالحق وال تطور وال ثقافة.خمترصة: احلوار هو جرس التالحق الفكري ومترير األ وبلكمة

 أساليب احلوار يف الثقافة اإلسالمية (2

 ساليب احلوار يف القران الكرميأوىل: النقطة األ

نه وذكل أل ؛نساينالعقل اإل ساليب بزيات خاصة اليرىق لهاسلوب القرآين عن غريه من األميتاز األ

سلوب الوصفي ساليب اليت اس تعملها القرآن الكرمي األومن هذه األ سلوبه،أحتدى العرب بإعازه و 

بقصد تبس يط فكرة وتقريهبا للمس متع من  حيث يقوم بعرض قصص ومشاهد حوارية واقعية التصويري،

  موقف حصيح.خالل احلوار اجلاري، ومحهل عىل تبّن 

قال  وفرعون، ساليب احلوار هو ما وقع من حوار بني موىسأسلوب املتقدم من املثال لأل

وِقنِنيَ  *قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ الَْعالَِمنيَ  :تعاىل َيْهَنَُما إن ُكنمُت مُّ ْرِض َوَما ب َماَواِت َواأْلَ قَاَل  *قَاَل َربُّ السَّ

ُّ * لَِمْن َحْوهَلُ أَاَل تَْستَِمُعونَ  لِنيَ قَاَل َرب وَّ لَْيمُكْ لََمْجُنونٌ * مُكْ َوَربُّ آاَبئِمُكُ اأْلَ ي ُأْرِسَل ِإ ِ * قَاَل ِإنَّ َرُسولمَُكُ اذلَّ

ِق َوالَْمْغِرِب َوَما بَيْهَنَُما ِإن ُكنمُتْ تَْعِقلُونَ   .[28 -23/ الشعراء]قَاَل َربُّ الَْمرْشِ

وهو : سلوب احلجايج والربهايناألومن أساليب احلوار األخرى اليت اس تعملها القرآن الكرمي 

دعاءات املنكرين للتوحيد والبعث بأس ئةل تتوىخ اسلوب اذلي يعمتد عىل احلجة والربهان دلحض األ

ىل توحيدمه للنظر والتفكري يف آایت ، من أجل بناء إوهتدف  زعزعة تقاليدمه ومعتقداهتم الباطةل،

ِ َما اَل يَنفَُعمُكْ َشيْئًا َواَل  :ومثال ذكل قوهل تعاىل قناعات ومواقف حصيحة، قَاَل أَفَتَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَّ

ُكُْ  ِ أَفاََل تَْعِقلُونَ  *يرَُضُّ َّمُكْ َولَِما تَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَّ  .[67 -66 /نبياءاأل]ُأفٍّ ل

 البيتهلأساليب احلوار يف ثقافة أ: النقطة الثانية

، أن أمئة البيتهلأساليب للحوار جنده يف الس نة الرشيفة وثقافة أ ما تقدم يف القران الكرمي من

، مه اذلين طبقوا أساليب القرآن الكرمي أفضل تطبيق وأخذوا به يف خمتلف حواراهتم مع موالهيم الهدى

يف  حيث اكن خلقهم القرآن الكرمي، وهذا ما اعرتف به ابن أيب العوجاء من أسلوب اإلمام الصادق

اِدِق فََما َهكََذا خياطبنا َواَل ِبِمثِْل » قال خماطباً املفضل:احلوار، ف ِد الصَّ اِب َجْعفَرِْبِن ُمَحمَّ َوِإْن ُكْنَت ِمْن أحَْصَ

ى يِف جو  َعُة فََما أَفَْحُش يِف خطابنا َواَل تََعدَّ ا مُسْ َمنَا أَْكرَثَ ِممَّ َع ِمْن لََكَ َّ َدِلي َكَ جُیاِدلُنا َولَقَْد مَسِ ُه لِلَْحِلمِي ابنا َوِإن

َمنَا َويُْصِغَي ِإلَْينَا وَ  َ الرزين الَْعاِقُل الرصني ال يَْعرَتِيِه ُخْرُق َواَل طيش َواَل كََزِق َویَْسَمُع لََكَ ُتنَا َحىتَّ عِر ْستَ ی ف ُحجَّ

مج یَِس ْفِر تَ سَ  ُتنَا بِالَكَ َّا أَفَّ قَْد قََطْعنَاُه أَْدَحَض ُحجَّ ِة َويَْقَطُع غنا َما ِعْنَدَف َوَظنَن ابج قَِصرُي يَلَْزُمنَا ِبِه الِْحجَّ ريج َوَخطَّ

اِبِه خفاطبنا ِبِمثِْل خطابه  .(58 .، ص3؛ ج1403)اجملليس،  «الُْعْذَر َواَل نَْستَِطيُع لَِجَواِبِه َرّداً فَِإْن ُكْنَت ِمْن أحَْصَ

 أهداف احلوار يف الثقافة اإلسالمية (3
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 يف القران الكرمي هداف احلوارأ: وىلالنقطة األ

الكتاب اخلادل والنور الساطع، اذلي ال يأتيه  الشك أن القرآن الكرمي هو كتاب هداية لاكفة الناس، وهو

بأهنام  دل القرآن، وقد رصح الرسول األعظممه عِ  البيتوأهل الباطل من بني يديه وال من خلفه،

 .لن يفرتقا حىت يردا عليه احلوَض 

 هدافمي الثاليث لألالقرآن الكرمي والتقس 

هداف وادلراسات هداف بصورة عامة، جند أن املتخصصني يف األوعندما كريد أن نتحدث عن األ

هداف املهارية، هداف املعرفية، اثنياً: األىل ثالثة أقسام، ويه أواًل: األإاخلاصة يف هذا اجملال، يقسموهنا 

وقد س بق القرآن الكرمي هذه  ،(10-9. ص؛ 2008 م،)بلو هداف الرتبوية أو العاطفية والوجدانية اثلثاً: األ

ى ُهوَ  :هداف يف قوهل تعاىلادلراسات وبني هذه األ ِ يِّنيَ  یف بََعث اذلَّ هنُمْ  َرسوالً  اأُلمِّ  عَلهَِيمْ  يَْتلُوا مِّ

ِّهِيمْ  َءايَتِهِ  َزک ُِّمهُمُ  َويُ َ  لَِفى قَْبلُ  ِمن اكنُوا َوِإن احِلْْکَةَ  وَ  الِْکتَب َويَُعل ِبنيج  لج ضل وجاء يف  ،[2/ امجلعة] مُّ

جاء أحدها مكقدمة وهو  يف ثالثة أمور: ة الهدف من بعثة الرسوليخلصت اآل: ةيتفسري هذه اآل

)هتذيب وتزكية النفس( و)تعلميهم الكتاب واحلْکة(  :مران اآلخران أي األبيامن شلّك  ت علهيم،ایتالوة اآل

 .(315. ص، 18ج ؛2002 )الشريازي،؛الهدف الهنايئ الكبري

ایته( هو آن نقول بأن املقصود من مجةل )يتلوا علهيم أية الكرمية، ميكن ومما ورد يف تفسري اآل

ساس يف مجيع ت ك العمليات، هداف املعرفية اليت ال غىن عهنا يف أي معلية علمية تعلميية، فإهنا األاأل

فإهنا املسائل الرتبوية اليت جاء هبا القران هداف العاطفية والوجدانية؛ وأما )يزكهيم( فاملقصود مهنا األ

 هداف املهارية؛ فإن احلْکة ال تنفكّ وأما مجةل )يعلمهم...( فاملقصود مهنا األ ألجل الزتكية وتربية النفس،

 ىل املهارة واحلنكة.إدةل، ويه العملية اليت حتتاج قامة األإعن الرباهني و

ایت قدم وحىت أنه يف بعض اآل علمي والزتكية يف اذلكر،وحنن نعن إن القرآن الكرمي قد قرن بني الت

يطهرمه  :)الزتكية( عىل )التعلمي( وهو الهدف الهنايئ كام جاء يف الكثري من الرواایت، ومعىن )يزكهيم( أي

وهذا ما يؤيد قول ( 4ص، 10ج ؛1409 )الطويس، فيجعلهم أزكياء، ،ميانىل اإلإمن دنس الرشك با ُّيدُّيم 

َّ » الرسول مَ  بُِعثُت  امإن  .(106. ص، 2؛  ج2007 ،اللكين) «اخلالقِ  َماكِرمَ  اُلتَمِّ

تتجىل  البيتن مجيع الصور والامنذج احلوارية اليت وردت يف القرآن الكرمي ويف مواقف أهلإو

ال مقدسات »عالمة الس يد محمد حسني فضل ، ويقول ال هداف بوضوح وبأمكل صورها،فهيا هذه األ

ميان لك يشء قابل للحوار حىت وجود ، س بحانه وتعاىل، ورساةل النيب وخشصيته، واإل ،«يف احلوار

وكذكل حواره مع املالئكة يف  بليس،إابليوم اآلخر، فقد حدثنا ، س بحانه وتعاىل عن حواره مع 

وقد اكن تعجب املالئكة من هذا الاس تخالف من أجل احلصول  رض،مسأةل اس تخالف آدم عىل األ

 رض.نسان واس تخلفه عىل األىل احلقيقة اليت من أجلها خلق ، اإلإملعرفة والتوصل عىل ا

 البيتهلأهداف احلوار يف ثقافة أالنقطة الثانية: 
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وسريته العملية يف دعوة  عظمهداف احلوار، حفياة النيب األأفهيي حافةل ب البيتهلأوأما ثقافة 

رض خري دليل وشاهد عىل نصارى جنران وماكتباته مللوك األكفار قریش وأهل الكتاب من ُّيود املدينة و 

ن ُدوِن ِ، اَل يَْمِلُكوَن  :قال تعاىل ومهنا حواره مع املرشكني من قومه، ذكل، مُت مِّ يَن َزمَعْ ِ ُقِل اْدُعوا اذلَّ

َملَوِت َواَل یِف األ ة یِف السَّ ك َومَ ِمثْقَاَل َذرَّ ن َظهِري،ْرِض َوَما لَهُْم ِفهِيَما ِمن رِشْ فَل ا هَلُ ِمهْنُم مِّ عَُة اَواَل تَنفَُع الشَّ

ْم قَالُوا َماَذا قَاَل َربُّمُكْ قَالُوا الَْحقَّ َوُهوَ  ُقْل َمن  الَْعىِلُّ الْكَِبرُي، ِعنَدُه ِإالَّ لَِمْن أَِذَن هَلُ َحىتَّ ِإَذا فُزَِّع َعن ُقلُوهِبِ

َملَوِت َواأل َن السَّ ِبنيْرِض يَْرُزُقمُك مِّ ُُكْ لََعىَل ُهدًى أَْو یِف َضلَلل مُّ ففي  ،[24-22 /س بأ]قَِل ُ، َوِإفَّ أَْو ِإایَّ

واملرشكني من  بطال عقائد املرشكني بعد احلوار اذلي دار بني الرسولإایت جند أنه بعد تفسري هذه اآل

دب ومتوامئ مع غاية األميكنه أن يكون أساساً دلليل واقعي » :ىل موضوعإقومه، یشري يف آخر اآلية 

ىل التفكر إنصاف بطريقة تس نزنل الطرف املقابل من مركب الغرور والعناد اذلي ميتطيه، وتدفعه واإل

ِبني :والتأمل بقوهل تعاىل ُُكْ لََعىَل ُهدًى أَْو یِف َضلَلل مُّ  .(442. ص، 13 ج ؛2002)الشريازي، «َوِإفَّ أَْو ِإایَّ

يقاظ الوجدان وإاثرة إىل إبق هو مراعاة اجلانب النفيس اذلي يؤدي واذلي يتضح من احلوار السا

وهو الهدف العاطفي  حياهئا فيه، وهو یشلك أمه هدف من أهداف احلوار،إروح البحث عن احلقيقة و

واليت جیب  حاسيس اليت تشلك جانباً همامً من روحه،نسان مجموعة من العواطف واألفاإل والوجداين،

 ملزج بني املنطق والعقل يف احلوار.  ش باعها من خالل اإ

عمتد عىل احلوار مع ا مام عيلفاإل ،عىل هنج الرسول محمد البيتمئة أهلأوقد سار 

يف احتجاهجا عىل  وكذكل ما فعلته الس يدة فاطمة الزهراء خصومه عندما غصبوا حقه يف اخلالفة،

مة حبقهم لك ذكل اكن من أجل تعريف األنصار وخطبهتا البليغة والرائعة، بوبكر وأحاديهثا مع األأ

هل بيته من اخلوارج اذلين اكنوا من أشد الفرق عداءاً هل وأل مام عيلاملغصوب، وأما موقف اإل

ً معارضاً، طهار،األ بنفسه قبل معركة  مام عيلم اإلفقد حاهجَّ  وقد شلك اخلوارج تياراً فكراًی وس ياس يا

بأهنا لكمة حق ولكن  مام عيلإلال هلل(، وقد أقّر اإوفة )ال حمك الهنروان عندما أطلقوا مقولهتم املعر 

ً  أريد هبا ابطل،  إمام حق. وطمس احلقيقة املمتثةل بأن عليا

ثَِن املفضل»محمّد بن س نان عنه حيث قال:  يف ما رواه وكذكل ما ورد عن اإلمام الصادق  بن َحدَّ

َر قَاَل: ُكْنُت َذاَت يَْومج بَْعَد الْعَ  ُ مُعَ ِيفَِة بنَْيَ الْقرَْبِ َو الِْمْنرَبِ َوأَفَّ ُمفَكُِّر ِفميَا َخصَّ اَّللَّ ْوَضِة الرشَّ رْصِ َجالِساً يِف الرَّ

ا اَل يَْعرِفُُه الُْجمْ  تََعاىَل ِبِه َسيِِّدَف محمّداً  فُُه َوَحبَاُه ِممَّ ِف َوالْفََضائِِل َوَما َمنََحُه َوأَْعَطاُه َورَشَ َ هُوِر ِمَن ِمَن الرشَّ

لُوُه ِمْن فَْضهِلِ َوَعِظمِي َمزْنِلَتِِه وخطري َمْرتَبَتِِه فَإِ  ُملِْحُد  َرُجلُ -اْبُن أيَِب الَْعْوَجاءِ ]ينِّ لَكََذكِلَ ِإْذ أَْقبََل اأْلََمِة َوَما هَجِ

َعهَا الُْمفَضَّ  [َمْعُروفج  َّيِت مَسِ ُجِل ال ُل(: فََنْ أَْم ِكْ نَْفيِس  ...لِ ِإىَل أَْن يَْذُكَر أََحاِديِث َهَذا الرَّ ِإىَل أَْن )قَاَل الُْمفَضَّ

 ِ َسُه اذلَّ ِ َوأَْككََرِت الْبَاِري َجلَّ قَدَّ ِ أَلَْحْدَت يِف ِديِن اَّللَّ ي َخلِْقَك يِف غََضباً َوغَْيظاً وحنقاً، فَُقلُْت: ایعدّو اَّللَّ

 يِف أَْحَواكِلَ َحىتَّ بَلََ  ِإىَل َحْيُث اْكهَتَْيَت. فَلَْو تَفَكَّْرُت يِف نَْفِسَك أَْحَسِن تَْقِوميج وصّورك يِف أَََتَّ ُصوَرُة َونَق ََكَ 

ْنَعِة ِفيَك قَائَِمُة، وَ  بُوِبيَِّة َوآاَثِر الصَّ قََك َولَِطيِف َحَسِك، لََوَجْدَت َداَلئِِل الرُّ َس يِف واهِ شَ َوَصدَّ ده َجلَّ َوتَقَدَّ
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ةج وبراهين ُة تَِبْعنَاَك، َخلِْقَك َواحِضَ ِم لكّمناك فَِإْن ثَبَتَْت كَلَ ُحجَّ ه كَلَ الحئة، فَقَاَل: ایهذا ِإْن ُكْنُت ِمْن أَْهِل الْالَكَ

اِدِق فََما َهكََذا  ِد الصَّ اِب َجْعفَرِْبِن ُمَحمَّ ، َوِإْن ُكْنَت ِمْن أحَْصَ مج كَلَ  ِبِمثِْل خُتَاِطَبنَا َواَل َوِإْن لَْم تَُكِن ِمهْنُْم فاََل لََكَ

ى  َعُة فََما أَفَْحُش يِف خطابنا َواَل تََعدَّ ا مُسْ َمنَا أَْكرَثَ ِممَّ َع ِمْن لََكَ َُّه الَْحِلمُي َدِلي َكَ جُتَاِدِل ِفينَا َولَقَْد مَسِ يِف جوابنا َوِإن

 َ َمن ُتنَا َحىتَّ ِإذا الرزين الَْعاِقُل الرصني ال يَْعرَتِيِه َخَرَق َواَل طيش َواَل كََزِق یَْسَمُع لََكَ ُف ُحجَّ ا َويُْصِغَي ِإلَْينَا َويَتََعرَّ

ابج قَِصرُي يَلَْزُمنَا ِبِه ا مج یَِسريج َوَخطَّ ُتنَا بِالَكَ َّا أََف قََطْعنَاُه َدْحِض ُحجَّ ِة َويَْقَطُع الُْعْذِر اس تفرغنا َما ِعْنَدَف َوَظنَن لِْحجَّ

اِبِه خفاطبنا ِبِمثِْل خطابهَواَل نَْستَِطيُع لَِجَواِبِه َرّداً فَإِ   .(9-7 صص؛ 1424 )املفضل، «ْن ُكْنَت ِمْن أحَْصَ

سلوب أُياورون املالحدة والزفدقة، وكذكل علامء املذاهب األخرى ب مئتناأهكذا اكنت سرية 

ظهار إو وهدفهم هدايهتم وتزكيهتم. والكشف عن سامحة اإلسالم، املنطق والعقل واملوضوعية والهدوء،

 هذا ادلين الرابين. عظمة

 سس احلوار يف الثقافة اإلسالميةأ (4

ودورمه الرایدي يف  البيتأهلایت القرآن الكرمي ولكامت ومواقف آمن خالل اس تعراضنا لبعض 

يدُّيم وما علّموها أادلفاع عن اإلسالم ومقدساته من خالل احلوارات واملناظرات اليت جرت عىل 

داب العامة اليت ينبغي احلوار يف الثقافة اإلسالمية، ويه من اآل سس يفنس تكشف أمه األ لصحابهتم،

خالق داب يه من األوهذه اآل ن الاخذ هبا جیعل للحوار قميته العلمية،إو للمتحاورين أن يلزتموا هبا،

 يمهها:أاإلسالمية اليت جیب أن يتحىل هبا لك مسن وليس فقط املتحاورين، ويف ما ييل نذكر 

  والتولك عليه س بحانه وتعاىل: خالص النية هللإأ. 

ن املتحاور يريد إثبات حق من أل من أمه أخالقيات احلوار، إن اخالص النية هلل عزوجل والتولك عليه،

 ىل جادة الصواب.إخر ظهار احلقيقة وهداية الطرف اآلإحقوق ، عليه، وهو 

 التاكفؤ يف العن: ب. 
داب احلوار أن يتحاور العامل مع آن من إذلكل ؛ العن أي أن يكون املتحاوران عىل درجة واحدة من

َما َجاَدلَْت َجاِهاًل »: مام عيلنه بذكل يضيع احلق. ويف ذكل يقول اإلأل وليس العامل مع اجلاهل، العامل،

 اَنْ  قَْبلَ  ْاالجابَةُ  جاِهلِ الْ  اَْخالقِ  ِمنْ »: مام الصادقوقال اإل، «ِإالَّ َوغَلََبِن َوَما َجاَدلَْت عَالِامً ِإالَّ غَلَبَْتهُ 

 .(278، ص. 78، ج1403اجملليس، ) «يَْعنَُ  ال ِبام َوالُْحمْكُ  يَْفهَمُ  اَنْ  قَْبلَ  َوالُْمعاِرِضهِ  یَْسَمعَ 

 الصرب واحلن:ج. 
وصياء، فإهنم نبياء واألخر، جیب عليه أن يتحىل ابلصرب واحلن ويه صفة األإن من يدخل يف حوار مع اآل

ابلصرب  قواهمم من أجل هدايهتم، و، س بحانه وتعاىل يأمر النيبأملوا صنوف العذاب من صربوا وحت

ُسلِ  :تعاىل، قال  والصمود،  .[35/ حقاف]األفَاْصرِبْ مََكَ َصرَبَ ُأْولُوا الَْعْزِم ِمَن الرُّ
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 الرمحة: د. 

رسل خاَت النبيني أو،  نسانية،ة واإلفديننا دين الرمح تتجىل صفة الرمحة يف ديننا احلنيف بأجىل صورها،

ِّلَْعالَِمنيَ  :قال تعاىل للعاملني، رمحةً  محمد ًة ل . وقال ، تعاىل خماطباً [107/ نبياء]األ َوَما أَْرَسلْنَاَك ِإالَّ َرمْحَ

ا غَِليظَ الْقَ  :رسول ، َن اَّلّلِ ِلنَت لَهُْم َولَْو ُكنَت فَظًّ وْا ِمْن َحْوكِلَ فَِبَما َرمْحَةج مِّ / معرانآل] لِْب اَلنفَضُّ

159]. 

 الاحرتام املتبادل والتقدير: . م

سس مشرتكة أقواعد و  من ن الاحرتام هو أساس احلوار، والاختالف همام بل  بني املتحاورين البد هناكإ

 هل ، س نة طبيعية،ن الاختالف والتعددية يه مبدأ إلهيي وقد جعأل؛ ال متنعهم من الاحرتام املتبادل بيهنم،

مع املبادئ والقمي اليت نؤمن هبا ... وال  فاكر اليت تتنایف رصاحةً قرار ابألولكن احرتام الرأي اآلخر ال يعن اإل

لغاء اآلخر، وال يتنایف إوليس هذا  يعن السكوت عن مواهجهتا والتصدي لها، وحتصني اجملمتع من أخطارها،

 .هذا مع أدب احلوار والاختالف

 التواضع و لني اللكمة: .ن

إْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن  :قال تعاىل هنا تفتح القلوب،أل ؛إن املهنج اإلساليم يؤكد عىل اللكمة اللينة يف احلوار

َش  ُ يَتََذكَُّر أَْو خَيْ ََّعهلَّ َّيِّنًا ل َُّه َطغَى، فَُقواَل هَلُ قَْواًل ل  ر.اللغة اللينة يه لغة احلواف ،[44-43/ طه] ِإن

 املوضوعية: . و
ّ  إن احلوار الباحث عن احلقيقة جیب أن يكون حواراً موضوعياً، حملاس بة  ر لنا فرصةً فاحلوار املوضوعي يوف

 ىل احلقيقة.إوأن ال يكون احلوار من أجل احلوار، وإمنا من أجل الوصول   وُّييأ لنا قبول اآلخر، أنفس نا،

 نصات:سن الاس امتع واإلحُ . ی

ُ َوأُْولَئِكَ بَ فَ  :قال تعاىل يَن َهَدامُهُ اَّللَّ ِ يَن یَْستَِمُعوَن الْقَْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسنَُه أُْولَئَِك اذلَّ ِ ْ ِعبَاِد، اذلَّ -17/ الزمر] مُهْ أُْولُوا اأْلَلْبَاِب رشِّ

 ىل احلق.إوصول دةل والرباهني من أجل الألن احلوار يقوم عىل طرح األ؛ فالقرآن يؤكد عىل اتباع أحسن القول، [18

رتم اإل رتم حقه يف وأخرياً إن من ثقافة احلوار وآدابه يف اإلسالم، أن ُُيْ نسان وحريته يف الاختيار، كام ُُيْ

 للعبيد. وما ربك بظالمج  هتدى فلنفسه ومن ضل فعلهيا،اويف النتيجة، مفن  الاختالف ويف احلوار واجملادةل،

 مية  سالإسس أتمنية همارة أدب احلوار عىل ( 5

ما يتعلمه  أنَّ املهارة: يشء ميكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه دلى املتعن، عن طريق احملااكة والتدريب، و 

 . (213ص  ،1997 )عبدالشايف،؛خيتلف ابختالف نوع املادة وطبيعهتا وخصائصها والهدف من تعلمها

نه ميكن أ إالن اكنت فطرية إون املهارة أمور ويه ومن خالل التعريف املتقدم تتضح دلينا بعض األ

 مهيا عن طريقني، وهام: ن يتعلمها أو يكتس هبا وينّ أنسان لإل
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 ي يكون دليه قدوة يف التعن، والتدريب: وهو املامرسة العملية.أاحملااكة: 

عىل وهو س يد ن دلينا املثل األأىل أدب احلوار من وهجة النظر اإلسالمية، فإننا جند إوعندما ننظر 

نتأىس بسريهتم، فهم القرآن الناطق،  وصياء من بعده صفوة اخللق أمجعنيواأل محمد املرسلني

وحياهتم ومواقفهم لكها دروس نس تفيد مهنا يف حياتنا، فيبقى دلينا يشء واحد وهو املامرسة والتدريب عىل 

املعرفية اليت ضافية، مثل املهارات همارة احلوار من خالل بذل اجلهد يف احلصول عىل بعض املهارات اإل

دارة املعرفة(، ومثل إتشمل )همارات التفكري، حل املشالكت، معاجلة املعلومات، الفهم والاستيعاب، 

هداف(، ومثل همارات احلياة )التواصل، رادة، ادلافعية، الضبط اذلايت، وضع األاملهارات الشخصية )اإل

 دارة الضغوط، املواهجة، اختاذ القرار(.إدارة الوقت، إ

نا وخاصة يف زماننا هذا اذلي أصبح العامل فيه قرية ئ بناأدب احلوار دلى أىل تمنية إأحوج تعلمينا وما 

ذلكل جیب عىل املسؤولني يف  فوسائل الاتصال والتكنولوجيا موجودة يف لك بيت وال غىن عهنا، صغرية،

أخطار الطرف اآلخر اخملتلف نا وبناتنا بثقافة احلوار اإلساليم ملواهجة ئ املؤسسات التعلميية تسليح أبنا

 معنا، ليس تطيعوا مواهجة ما يصادفهم من أفاكر ضاةل وعقائد منحرفة.

 اخلامتة( 7

 : نتاجئ البحثأوالً 

ن احلوار يلعب دور همامً يف حياتنا املعارصة بسبب الانفتاح الكبري عىل الثقافات أنس تنتج من ذكل لكه 

لعلمي الهائل يف عامل التكنولوجيا والاتصاالت من هجة واحلضارات بني الشعوب من هجة وبني التقدم ا

ً من املناجه  ً بأدب احلوار وتعتربه مهنجا ً ابلغا أخرى، ذلكل جیب عىل أمتنا اإلسالمية أن هتمت اهامتما

 الرئيس ية يف املؤسسات التعلميية.

 لهيا كام ييل:إوميكن ترتيب النتاجئ اليت توصلنا 

 لهيا من خالل البحث والتحقيق يف هذه املقاةل، مفهنا:إوأما أمه النتاجئ اليت توصلنا 

 سايس يف أي تفاعل معلومايت حىت لو اكن هذا التفاعل بني خشصني ال أكرث.ل احلوار هو العنرص األ1

 بني ما للحوار من أيمهية يف تبادل املعلومات وبناء الفكر واحلضارة.ت ل وبناء عىل احلقيقة السابقة، ي 2

ن يكون هناك قواعد وضوابط خاصة حتمك ذكل أى اليت يمتتع هبا احلوار، البد ل ولأليمهية القصو 3

 هداف املتوخاة منه.ىل األإالعنرص حبيث يعطي ألكه ويوصل 

 ؛ن الكرمي وعدهلآسس احلوار وآدابه هو الثقافة اإلسالمية املمتثةل ابلقر أل إن خري ما یس تقى منه 4

 .البيتهلأقصد أ

 خالص والاحرتام واملوضوعية و...لثقافة اإلسالمية يه: اإلسس احلوار يف اأمه أل 5
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 : املقرتحاتاثنياً 

ً ىل ما جاء يف البحث، وابألإونظرة عابرة رسيعة  مام مجةل من أ خص يف اخلالصة، يفتح الباب واسعا

 دابه، من ت ك التوصيات:آالتوصيات املهمة يف جمال احلوار و 

 ساس التواصل والثقافة.أه ىل أيمهية احلوار ابعتبارإل الانتباه 1

 ىل حوار جاد وهادف.إسس وضوابط البد مهنا للوصول أدراك لزوم وجود إل 2

سس وضوابط أمن  ؛يف الثقافة اإلسالمية املمتثةل ابلقرآن وأهل بيت النيبل الاهامتم با ورد 3

 ً ً  ترتقي ابحلوار وجتعهل فنيا  .حصيحا

 دابه ابلصورة الالئقة ابأليمهية القصوى اليت يمتتع هبا.آسسه و أو  ىل تمنية ثقافة احلوارإل توجيه الاهامتم 4
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