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متهيــد:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ،ومن سلك سبيلهم ،ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين ..أما بعد:
فإنه ال يخفى علينا أن شروط احلياة الكرمية تزداد تعقيداً ،كما ال يخفى ّأن
عاملنا يزداد ازدحام ًا في ِّ
كل شيء  :األفكار ،واملذاهب ،والتحليالت ،والفرص،
والتحدياتُّ ..
كل هذا يزدحم ويكثر على نحو غير مألوف وغير معهود ،والسير
وسط ِّ
كل هذا الزحام يحتاج إلى املزيد من البصيرة ،واملزيد من املعرفة ،واملزيد من
االستقامة وصالبة التدين ،إضافة إلى املزيد من املهارة واإلتقان.
وصار من املعترف به لدى ِّ
تربويي العا َل ِم َّأن األسرة هي التي ستبذر في
كل
ّ
نفس الطفل َّ
كل بذور اخلير والفضيلةّ ،
وأن األسرة هي التي ستضع الركائ َز الفكري َة
ِ
والنفسي َة في شخصية الطفل.
وعلى املدرسة ـ من خالل االتفاق مع األسرة في منهج التربية ،وفي العناية
باألطفال ومعرفة مشكالتهم ..ـ أن تُكمل الطريق الذي نفترض أن تكون األسرة
قصرت في أداء دورها ،مع أن
قد بدأته ،وأن تنوب قدر اإلمكان عن ا ُألسر التي َّ
الذي ثبت أنه ال أحد يستطيع أن يقوم بدور األسرة ،وبدور البيت في التربية،
والتوجيه على نحو جيد.
تهميش واسع ِة النطاق ِّ
لكل املؤسسات
نحن نعرف أن العوملة تقوم بعملية
ٍ
والسلطات التربوية وغير التربوية لصالح توسيع سلطة املال واملالكني له.
ومن وجه آخر ورثنا عن عصور االنحطاط ـ في القرون الثالثة املاضية ـ على
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أقل تقدير عادات وتقاليد تتعلق بأسلوب التربية في البيوت وأسلوب التعليم في
العادات والتقاليدُ تؤكد باستمرار هيمنة املعلم والوالد ـ على نحو
املدارس ،وتلك
ُ
خاص ـ على الطفل وت َْسييره بحسب رؤية الكبار.
كان يسود في األسرة في بعض البالد نظا ٌم شب ُه عسكري ،نظا ٌم صار ٌم ومتن ِّف ٌذ
ِّ
بكل ما تعنيه الكلمة ،وقد وصل األمر إلى أن ميثِّل األخُ األكب ُر اإلخو َة األصغ َر سن ًا
أمام السلطة العليا في األسرة ،وهي األب .فاألخ األكبر يستمع من إخوته إلى
طلباتهم وحاجاتهم ،ثم يوصلها إلى األب! .متام ًا كما يفعل اجلندي حني يريد
شيئ ًا من ضابط كبير مسؤول عنه ،فعليه أن يتبع طريق التسلسل بحسب الرتب
العسكرية!
واشتهرت في بعض اجلماعات واالجتاهات عبار ٌة تؤكد معنى اإلذعان املطلق من
الطالب ألستاذه بعيداً عن احلوار ،وبعيداً عن االستفهام والنقد ..قال أحدهم :
«من قال لشيخه ِ :ل َم ؟ لم ُيفلح أبداً !» ،فإذا رأى شيئ ًا من أستاذه ،أو سمع منه
فعلت ذلك ،و ِل َم حدث ذلك ،و ِل َم قلت ذلك...؟ فهذا
شيئاً ،ثم قال له ِ :ل َم
َ
الرجل لن يفلح أبداً في سيرِه إلى اهلل تعالى ،وفي ارتقائه بنفسه!
كان األهل في كثير من البلدان حني يذهبون بالطفل إلى الكتاب يقولون
للمعلم « :لك اللحم ،ولنا العظم » أي  :لك أن تضرب حتى لو أدى ذلك إلى
متزق اللحم ،أما العظم فليس من حقك كس ُر ُه ،وكأن الوالد هو الذي سيقوم بتلك
املهمة ،لتكتمل دائرة العنف على الطفل املسكني!..
اليأس ،واخلوف
تخريج أجيال ُيسيطر عليها
وكانت نتيج ُة تلك التربية
َ
ُ
واالتكالية ،وانتظار املساعدة عوض ًا عن تقدميها إلى اآلخرين ،أجيال ال ُتسن
التعبير عن نفسها وحاجاتها وآرائها ،وال تشعر باالعتزاز في ذواتها وإمكاناتها.
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وكانت احلصيلة النهائية ِّ
لكل ذلك انحدا َر مكان ِة األمة بني األممَ ،
وط َم َع األعداء
فيها ،وانتشار التعانف والتقاتل في ديارها عوض ًا عن التراحم والتعاون والتناصر
والتدافع بالتي هي أرفق وأحسن وأجمل.
ُ
واجلدال كلمتان تدالن على شيء مشترك ،تدالن على دوران الكالم بني
احلوا ُر
طرفني ؛ أي  :انتقال الكالم من طرف إلى آخر يتكلم هذا تارة ،و ُينصت له اآلخر،
ثم يتحدث هذا املنصت ؛ ل ُينصت الذي كان قبل قليل متحدثاً..
َ
اجلدال كثيراً ما مييل إلى اخلصومة
ونلمح في العديد من النصوص واملناظرات أن
الكالمية ،كما ينطوي على حرص ِّ
كل واحد من املتجادلني على غلبة خصمه
وإفحامه وإلزامه باحلجة.
وبعض اال ِّدعاء في
ُ
بعض الظلم
ونتيجة لهذا فإن من املألوف أن يقع خالل اجلدل ُ
املبالغـــة ،والكـــذب ،والتطـــاول ،واستخفاف أحد املتجادلني باآلخر ..وقد قال
اهلل َّ
اس َم ْن ُي َج ِاد ُل ِفي ا ِ
اب
هلل ِب َغ ْي ِر ِع ْل ٍم َوال ُه ًدى َوال ِك َت ٍ
جــل وعـــال َ { :و ِم َن ال َّن ِ
ُم ِن ٍير} (احلج  ،) 8 :ومن هنا وجهنا اهلل تعالى إلى أن جنادل املجادلة املقيدة باألدب
الرفيع ،واملجادلة باحلق السـاعيـــة إليه ،حيـث قال َّ
جل ثناؤهَ { :و َج ِاد ْل ُه ْم بِالَّ ِتي
ـي َأ ْح َس ُـن إ َِّن َر َّب َ
يـن}
ـك ُه َـو َأ ْعـ َل ُم ِب َْـن َض َّـل َع ْـن َسبِيـ ِل ِه َو ُه َـو َأ ْعـ َل ُم ب ِْالُ ْه َت ِـد َ
ِه َ
(النحل َ { ،)125 :وال ُ َت ِادلُوا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
ين َظ َل ُموا
اب ِإ َّال بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ِإ َّال الَّ ِذ َ
ِم ْن ُه ْم َو ُقولُوا آ َم َّنا بِالَّ ِذي ُأ ْنز َِل ِإ َل ْي َنا َو ُأ ْنز َِل ِإ َل ْي ُك ْم َو ِإ َل ُه َنا َو ِإ َل ُه ُك ْم َو ِاحدٌ َو َن ْح ُن َل ُه
ُم ْس ِل ُم َ
ون } (العنكبوت .)46 :
أي باجلميل واللطيف من القول.
ّإن الترفق في الكالم ،ومقابلة كالم املخالف بكالم أرفق منه وأحسنُ ..يعد
وصية عامة من اهلل تعالى ألنبيائه وعباده الصاحلني ،وهي وصية الرسل ألتباعهم،
ولدينا العديد من النصوص التي تشير إلى ذلك:
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اس ُح ْسناً( }...البقرة .)83 :
{ َو ُقولُوا ِلل َّن ِ
ان َك َ
الش ْي َط َ
الش ْي َط َ
ان َين َز ُغ َب ْي َن ُه ْم إ َِّن َّ
{ َو ُق ْل ِل ِع َب ِادي َي ُقولُوا الَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن إ َِّن َّ
ان
نس ِان َعدُ ّواً ُمبِين ًا } (اإلسراء .)53 :
ِل ِإل َ
ين ُه ْم َع ِن ال َّلغْ وِ ُم ْعر ُِض َ
ون } (املؤمنون .)3 :
{ َوالَّ ِذ َ
الس ِّي َئ َة َن ْح ُن َأ ْع َل ُم بِ َا َي ِص ُف َ
ون } (املؤمنون .)96 :
{ ْاد َف ْع بِالَّ ِتي ِه َي َ
أحس ُن َّ
وقال اهلل تعالى موجه ًا موسى وهارون ـ عليهما السالم ـ عندما أمرهما بالذهاب
إلى فرعون َ { :ف ُقوال َل ُه َق ْو ًال َل ِّين ًا َل َع َّل ُه َي َت َذ َّك ُر َأ ْو َي ْخ َشى } ( طه .) 44 :
وقال عليه الصالة والسالم :
يحب الرفق ،و ُيعطي على الرفق ما ال ُيعطي على العنف ،وما ال
( إن اهلل ٌ
رفيق ّ
يعطي على سواه ) (.)1
تبسم َك في وجه أخيك صدقة) (.)2
(
ُ
( الكلم ُة الطيبة صدقة ) (.)3
احلوا ُر :هو تداول الكالم بني شخصني أو فريقني أيضاً ،وكما أن اجلدال هو تداول
للكالم ،كذلك احلوار هو تداول للكالم ،لكن احلوار ال يحمل صفة اخلصومة ،وإمنا
يحمل صفة احلرص على العلم والفهم واملعرفة واالطالع.
والدافع األساسي للمحاور اجليد ليس إقناع من يحاوره بوجهة نظره ،وليس جعله
ري محاوره ما ال يراه ؛ أي  :أن َي ّ
دل
يقف إلى جانبه ،وإمنا دافعه األساسي أن ُي َ
محاوره على نقطة ال يراها أو خُ فيت عليه ،وأن ُيطلعه على شيء غائب عن ذهنه،
شيء ال يعلمه ،وفي الوقت نفسه ـ وهو يحاوره ـ يأمل أن يظفر هو أيض ًا من محاوره
بأن يكشف له عن غموض أمور ال يراها أو ال يعرفها.
( )1م�سلم ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب  :ف�ضل الرفق ،رقم .2593
(� )2صحيح ابن حبان ،رقم .474
(� )3صحيح ابن حبان ،رقم .472
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املتحاورين يطلبان العلم والوضوح ومعرفة احلق ،وال شك في أن بعض
إن كال
ِ
احلوار قد ينقلب إلى جدل عقيم ومقيت ،كما أن بعض اجلدل قد يتسم بالرفق
واحلكمة ،ومهمتنا دائم ًا أن نكون محاورين جيدين ،ومجادلني بالتي هي أحسن،
ودعا ًة إلى احلق بأحسن أسلوب ،وأرفع خُ لق ،وأكثر مراعاة ملن جنادلهم ونحاورهم
وندعوهم.
وقد قص اهلل ( ع َّز َّ
وجل ) علينا في كتابه الكرمي بعض املراجعات التي أذن بها
لبعض عباده تلطف ًا وكرم ًا ؛ ل ُيعلمنا ويؤسس في أذهاننا االهتمام مبا يقوله اآلخرون
مهما كانت الوضعية التي هم فيها سيئة ومتدنية.
ُ
إن حكم اهلل ( ع َّز َّ
ُ
الفصل ،وال ُمع ّقب حلكمه
احلق
وجل ) نافذ ،وقولُ ُه هو
القول ُّ
وأمره ،ومع هذا فإن َ
بعض خيار عباده كما أخبر سبحانه ،وكذلك بعض شرار عباده
أيضاً ..هؤالء وهؤالء راجعوا اهلل ( ع َّز َّ
وجل ) في بعض األمور يقول اهلل تعالى :
يم
يم ال َّر ْو ُع َو َجا َء ْت ُه ا ْل ُب ْش َرى ُي َجا ِدلُ َنا ِفي َق ْو ِم لُ ٍ
وط ،إ َِّن ِإ ْب َر ِاه َ
{ َف َل َّما َذ َه َب َع ْن ِإ ْب َر ِاه َ
يم َأ ْعر ْ
اب
ِض َع ْن َه َذا ِإ َّن ُه َقدْ َجا َء َأ ْم ُر َر ِّب َك َو ِإن َُّه ْم آ ِتيهِ ْم َع َذ ٌ
يم َأ َّوا ٌه ُم ِن ٌ
َ َل ِل ٌ
يبَ ،يا ِإ ْب َر ِاه ُ
َغ ْي ُر َم ْر ُد ٍود } ( هود 74 :ـ .)76
يش ًة َضنك ًا َو َن ْح ُش ُر ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َأ ْع َمى َ ،ق َ
{ َو َم ْن َأ ْع َر َض َع ْن ِذ ْكرِي َف ِإ َّن َل ُه َم ِع َ
ال
نت َب ِصيراًَ ،ق َ
ال َك َذ ِل َك َأ َت ْت َك آ َيا ُت َنا َف َن ِسي َت َها َو َك َذ ِل َك
َر ِّب ِل َم َح َش ْر َت ِني َأ ْع َمى َو َقدْ ُك ُ
ُنسى} (طه 124 :ـ .)126
ا ْل َي ْو َم ت َ

ولنستمع إلى كالم اهلل تعالى إلبليس عدو اهلل ،ور ِّده على سؤال له ،ورد
الباري ّ
جل وعال على سؤاله:
ينَ ،ق َ
يس َأ َبى َأ ْن َي ُك َ
{ َف َس َجدَ ْالَال ِئ َك ُة ُك ُّل ُه ْم َأ ْج َم ُع َ
الس ِ
ال
اج ِد َ
ونِ ،إ َّال ِإ ْب ِل َ
ون َم َع َّ
ينَ ،ق َ
يس َما َل َك َأ َّال ت َُك َ
الس ِ
ال َل ْم َأ ُك ْن َأل ْس ُجدَ ِل َب َش ٍر َخ َل ْق َت ُه ِم ْن
اج ِد َ
ون َم َع َّ
َيا ِإ ْب ِل ُ
ون } (احلجر  30 :ـ .)33
َص ْل َص ٍال ِم ْن َح َم ٍإ َم ْس ُن ٍ
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قام إبليس هنا بقياس  :إنه خُ لق من نار ،وآدم عليه السالم خُ لق من طني ،وملَّا
كانت النار حترق الطني ،فهو إذاً أقوى منه ،فكيف يسجد َم ْن خُ لق ِم ْن قوة لشيء
خُ ـلق من ضعف ..هذا قياس إبليس !..فأجابه الباري سبحانه َ { :ق َ
ال َفاخْ ُر ْج ِم ْن َها
ينَ ،ق َ
ال َر ِّب َف َأن ِْظ ْر ِني ِإ َلى َي ْو ِم ُي ْب َعث َ
ُون،
يمَ ،وإ َِّن َع َل ْي َك ال َّل ْع َن َة ِإ َلى َي ْو ِم الدِّ ِ
َف ِإن ََّك َر ِج ٌ
َق َ
ِينِ ،إ َلى َي ْو ِم ا ْل َو ْق ِت ْالَ ْع ُلو ِمَ ،ق َ
ال َر ِّب بِ َا َأ ْغ َو ْي َت ِني أل َز ِّي َ َّ
ن َل ُه ْم
ال َف ِإن ََّك ِم ْن ْالُ ْن َظر َ
ألغوِ َي َّن ُه ْم َأ ْج َم ِعنيَِ ،إ َّال ِع َبا َد َك ِم ْن ُه ْم ْالُ ْخ َل ِصنيََ ،ق َ
ال َه َذا ِص َر ٌ
ِفي ا َأل ْر ِض َو ْ
اط َع َل َّي
يم ،إ َِّن ِع َبا ِدي َل ْي َس َل َك َع َل ْيهِ ْم ُس ْل َط ٌ
ِينَ ،وإ َِّن َج َه َّن َم
ان ِإ َّال َم ِن ا َّت َب َع َك ِم َن ا ْل َغاو َ
ُم ْس َت ِق ٌ
ني }(احلجر 34 :ـ.)43
َلَ ْو ِعدُ ُه ْم َأ ْج َم ِع َ

وقص اهلل تعالى علينا قصة املرأة التي كانت حتاور النبي صلى اهلل عليه وسلم في
ظهار زوجها لها فقال َ { :قدْ َس ِم َع اهلل ُ َق ْو َل الَّ ِتي ُ َتا ِدلُ َك ِفي َز ْو ِج َها َوت َْش َت ِكي ِإ َلى
ا ِ
يع َب ِصي ٌر } ( املجادلة .) 1 :
هلل َواهلل ُ َي ْس َم ُع َ َتا ُو َر ُك َما إ َِّن اهلل َ َس ِم ٌ
يقول املفسرون  :إن خولة بنت ثعلبة ـ رضي اهلل عنها ـ وهي زوجة أوس بن
الصامت ،جاءت إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تشكو إليه ظلم زوجها،
ونثرت له بطني ـ أيُ :كثر ولدها ـ حتى إذا
فقالت  :يا رسول اهللَ ،أ َك َل شبابي،
ُ
علي كظهر أمي» فجعل رسول اهلل
ك ُبرت سني ظاهر مني «أي :قال لها  :أنت َّ
صلى اهلل عليه وسلم يقول  ( :ما أراك إال قد َح ُر ِ
مت عليه ).
فتقول  :يا رسول اهلل ،ما طلقني واهلل ،وإن لي منه صبي ًة صغاراً :إن ضمم ُتهم
إلي جاعوا ..فماذا ترى!..؟
إليه ضاعوا ،وإن ضمم ُتهم ّ
فرج
وأخذت املرأة جتادله صلى اهلل عليه وسلم وتراجعه فأنزل اهلل تعالى ما فيه ٌ
هن في مثل حالها ،والتي ذكر اهلل
ومخرج لتلك املرأة ولنساء األمة من بعدها ممن ّ
ٌ
(ع َّز َّ
ين ُي َظ ِاه ُر َ
ون ِم ْن ُك ْم ِم ْن ِن َسا ِئهِ ْم َما
وجل ) فيها كفارة الظهار ،حيث قال { :الَّ ِذ َ
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ُه َّن ُأ َّم َها ِتهِ ْم إ ِْن ُأ َّم َهات ُُه ْم ِإ َّال ال َّ
ال ِئي َو َلدْ َن ُه ْم َو ِإن َُّه ْم َل َي ُقولُ َ
ون ُم ْن َكراً ِم َن ا ْل َق ْولِ َوزُوراً}
(املجادلة.)2:
وأما ُمراجعات األمم أنبياءهم ـ عليهم السالم ـ فهي كثيرة مشهورة في الكتاب
احلكيم.
إن احلوار ليس أسلوب ًا نستخدمه في األسرة من أجل تربية أبنائنا أو نستخدمه في
املدرسة من أجل تعليمهم وتفتيح أذهانهم ..إن مجاله ووظيفته ليسا محصورين
في ذلك ..إن احلوار في حقيقة األمر هو أسلوب ومنهج حياة يجب أن يسود
داخل األسرة وفي املدرسة وفي املسجد وفي املؤسسة والشركة والنادي ،وبني ِّ
كل
للجهال أو الضعفاء أو الصغار
الفئات والشرائح االجتماعية ،وهو ضروري ليس ُ
فحسب ،بل إنه حيوي للجميعٌّ ،
وكل يستفيد منه ،وإن غياب احلوار عن حياتنا
سيؤذي اجلميع من دون استثناء؛ ألن البديل عنه سيء دائماً ،وهو القهر ،والكبت،
واألنانية ،واتّباع الهوى ،وتصلب الذهن ،ومحدودية الرؤية واخلبرة ،وإعجاب ِّ
كل
ذي رأي برأيه.
ال يكاد يخلو مجتمع وال مؤسسة وال أسرة وال مدرسة من شيء من احلوار
واملراجعة واجلدل ،هذه هي طبيعة األشياء ،لكن هل ُّ
كل حوار يؤدي إلى تربية
كاف لزرع املفاهيم والقيم والعادات اجليدة والصحيحة
أي حوار ٍ
جيدة..؟ وهل ُّ
في شخصيات الصغار والكبار ..؟
كل حوار كافي ًا ُ
بالتأكيد ال ،وإال لو كان ُّ
لك ّنا جميع ًا قد حصلنا على ثمرات
احلوارُ ،
ولك ّنا جميع ًا في حالة حسنة.
إن املطلوب في تربيتنا اجلديدة هو حوار جيد  :موضوعي وعلمي ،وقائم على
أسس أخالقية متينة ،وحني يتوافر احلوار اجليد واملتني واملستمر فإنه يولد ـ ويقضي
بطريقة غير مباشرة ـ عدداً ممتازاً من األفكار واملفاهيم والرؤى واملبادئ واملثل
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والعادات ،والسلوكيات الصحيحة والراشدة الشديدة ..وما ْإن نقرر أن نتخذ من
احلوار أسلوب ًا في التربية ،وفي التعليم ،وفي معاجلة املشكالت ،وفي التواصل ،وفي
التفاهم ..بطريقة آلية ،وبطريقة غير مقصودة حتى تتحسن أشياء كثيرة في رؤانا
وفي مفاهيمنا وفي عاداتنا.
هذا ك ُّله يجعلني أركز حديثي في هذا الكتاب على محورين اثنني :
احملور األول  :وسأحتدث فيه ـ بعون اهلل وحوله ـ عن الشروط التي يجب توافرها في
حواراتنا حتى تسير في الطريق الصحيح ،ومن َث َّم نستطيع أن نقول  :إن حواراتنا
ناجحة ،ومن حقنا أيض ًا أن ننتظر منها الثمار التربوية املرجوة.
أما احملور الثاني  :فيتركز في شرح ما يجب علينا تأسيسه من خالل احلوار على
املستوى العقلي ،واملستوى الفكري ،واملستوى األخالقي والسلوكي ،واملستوى
االجتماعي.
إننا حني نُراعي آداب احلوار ،وشروطه ،ومنارسه بطريقة صحيحة نكون قد َش َرعنا
في الوقت نفسه في تربية اإلنسان املتزن ،واملواطن الصالح ،واإليجابي والكفء،
واملنتج ،ونكون قد بدأنا منط ًا جديداً من التربية جنني ثماره أشكا ًال وألوان ًا ـ بإذن
اهلل ـ من غير شعور منا.
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شروط احلوار املنتج
إن شروط احلوار املنتج والناجح عديدة سأسوق أهمها في املفردات اآلتية:
أو ًال  :يقوم احلوار بني األقران وفي األسر وفي املدارس على إميان عميق ّ :
بأن من
حق ِّ
كل إنسان أن ُيع ّبر عن ذاتهْ ،
وأن يدافع عن قناعاته في إطار املبادئ الكبرى
املجمع عليها.
إن إتاحة الفرصة للمرء كي يوضح حاجاته ،ويعبر عن مزاجه وآرائه ُيعد مطلب ًا
أساسي ًا لنمو احلياة العقلية والروحية ،ولنمو الشخصية ،وهو مطلب أساسي لشعور
اإلنسان بالكرامة.
إن الشخص الذي ال ُيستخدم معه أسلوب احلوار يصعب جداً أن نقول  :إنه
يشعر بأنه إنسان مك ّرم كما خلقه اهلل َّ
جل وعال.
ولو أننا تأملنا في الكتاب العزيز لوجدنا عشرات اآليات التي ُتدثنا عن مجادالت
الناس املؤمنني وغير املؤمنني للرسل واألنبياء ـ عليهم السالم ـ ،املؤمنون يجادلون
أنبياءهم ،وغير املؤمنني يجادلون أيضاً.
قص اهلل تعالى علينا فيها مواقف
ولو تأملنا لوجدنا كذلك عشرات اآليات التي ّ
الكفار ومعتقداتهم ،وآراءهم ؛ ذلك ألن اإلميان ال يكون إال على قاعدة االختيار
وبناء على االختيار
كما قال تعالى { :ال إ ِْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
ين } (سورة البقرةً ،)256 :
وبناء على املسؤولية يكون احلساب.
تكون املسؤوليةً ،
ليس من العدل في شيء أن ُيتاح ألحد أفراد األسرة أن يعبر عن آرائه ورغباته
السمار
و ُيحرم باقي إخوته من ذلك ،وليس من العدل في شيء أن يفرض أحدُ ّ
نفسه على مجلس ساعتني متتاليتني دون أن يتيح الفرصة ألي من احلاضرين بتوجيه
سؤال أو اعتراض أو بإدالء دلوه في شرح القضية املطروحة.
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إذاً ..من شروط جناح احلوار ،اإلميان بحق الناس في املشاركة في احلديث ،واإلميان
بأن تكافؤ الفرص في احلديث مطلب شرعي ،ومطلب أخالقي وحضاري.
مكرر مُ ِ ٍّل سطحي ،وإذا حاول أحد
وكم رأينا من يتكلم نصف ساعة بكالم
ٍ
احلاضرين مقاطعته بعشر كلمات تضايق وتب ّرم ،وكأنه الشخص الوحيد الذي يحق
له الكالم!
إن من املهم أن نعتقد أن أطفالنا بحاجة ماسة إلى أن ننمي فيهم فضيلة احترام
اآلخرين وتقديرهم ،وأفضل سبيل إلى ذلك هو أن نحترم األطفال بأن نتيح لهم
الفرصة ليتكلموا ويتحاوروا ويشاركوا ويسألوا ويجيبوا ..وسيكون من غير
ُكن له االحترام أن يحترمك ،أو يحترم غيرك.
املنطقي أن تطلب من إنسان ال ت ّ
ثاني ًا  :حتى يصبح احلوار أسلوب حياة يجب أن نؤمن بأن الواحد منا مهما بلغ
من التحصيل ،ومهما كانت عقليته ممتازة وخبراته عظيمة فإنه في نهاية املطاف
ال يستطيع إال أن يصدر عن رؤية جزئية وجانبية محدودة ..وهكذا ُّ
كل البشر.
من خالل احلوار يتم كشف النقاط املظلمة ،وتسليط الضوء على الزوايا املعتمة،
وتتع ّزز الرؤى واالجتهادات ،وتتالقح األفكار ،وتتضح اآلراء والطروحات ؛ لذلك
قالوا « :إن األفكار ال تنضج إال إذا َ
الكتها ألسن ٌة ُمناظرة».
إن مئة من الناس لو اشتركوا في بلورة قضية فإنه ال ضمان مطلق ًا لوصولهم إلى
احلق والصواب القطعي ،لكن ال نرتاب في ّأن اجتماع عشرة أطباء على تشخيص
حالة مرضية يكون في العادة أقرب إلى احلق واحلقيقة من تشخيص طبيب واحد
انفرد برأيه.
إن ذكاء اجلماعة أعلى من ذكاء الفرد ،ومن خالل احلوار نستطيع معرفة رأي
اجلماعات واملجموعات واالستفادة من أكبر قدر ممكن من اآلراء.
اجتمع في إحدى اجلامعات مجلس صندوق الطالب ؛ ليضع ضوابط إلقراض
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الطالب من ذلك الصندوق ،وبعد أن مت االتفاق على تلك الضوابط قال أحد
أي طالب من طالب اجلامعة مع أن الطالب
احلاضرين  :أال تالحظون أنه ليس بيننا ُّ
هم الذين سيستفيدون من هذا الصندوق ،وهم أدرى بشؤونهم ،ويجب أن نستنتج
آراءهم من خالل فئة متثلهم ؟ فر ّد عليه أحد أعضاء مجلس الصندوق ،وقال  :إن
الطالب ليسوا على درجة كافية من النضج واخلبرة كي يسهموا في بلورة ضوابط
عمل الصندوق ..ودار جدال عنيف بني األعضاء حول إشراك الطالب في احلوار
حول قضية اإلقراض ،وانتصر في نهاية األمر الرأي الذي يؤيد مشاورة الطالب،
وحضر ثالثة من طالب السنة األخيرة من ثالث كلياتّ ،
واطلعوا على الضوابط،
وأبدى أحدهم اعتراض ًا على شرط وضعه أعضاء الصندوق ،كان ذاك الشرط « :
ُيح َرم من احلصول على قرض ُّ
كل طالب لم يصل مجموع معدله التراكمي إلى تقدير
جيد وقت تقدمي طلبه» وقالوا  :إن الهدف من ذلك هو جعل القرض محفزاً للطالب
على االجتهاد ،وهي وجهة نظر منطقية ،ولكن قال الطالب  :إن الفقر وشدة احلاجة
من األمور التي تؤدي ببعض الطالب إلى التقصير في دراستهم واحلصول على
معدالت متدنية ،وذكر لهم الطالب حاالت من ذلك القبيل ،حيث كان الطالب
ُيطلبون إلى العمل في املساء من أجل اإلنفاق على أسرهم ومساعدتها ..وهكذا
فإن هذا الشرط يعد ظلم ًا ؛ ألنه يحرم الشباب املكافحني والعصاميني من املساعدة
التي هم في أمس احلاجة إليها ،وهكذا اقتنع معظم األعضاء بكالم الطالب ،ومت
إلغاء ذلك الشرط.
ثالث ًا  :كثيراً ما يغيب احلوار عن بيوتنا وعن مدارسنا وعن حياتنا العامة ؛ ألننا
نخشى من أن يجلب احلوار لنا بعض االنتقادات.
إن املدّ رس الذي تع ّود أن يكون سيد املوقف وسيد املكان بني طالبه وفي مدرسته
ال يرتاح للحوار ؛ ألنه يرى فيه انتقاص ًا لتلك السيادة ،وقد يسمع خالل احلوار من
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اآلراء ما يشير إلى تقصيره في عمله.
وحني يجري احلوار حول مدى استفادة الطالب من مادة من املواد ،فإن هناك
إمكانية كبيرة ألن يقول أحدهم  :إن أسلوب تدريسك ليس جيداً ،أو إن استخدام
وسائل اإليضاح من املعلم ليس على ما ينبغي.
يتم في الدول الصناعية واملتقدمة تقومي أداء املدرسني من الطالب دون حساسية؛
ألنهم ينظرون إلى ذلك التقومي على أنه من حق الطالب ،وعلى أنه أفضل محفز
للمعلم كي يرفع مستوى أدائه.
ونحن ننظر إلى آرائنا على أنها جزء من شخصيتنا وجزء من كرامتنا ؛ لذلك
نتضايق من أي مناقشة ،أو أي تفنيد وتضعيف آلرائنا ،ولو أننا نظرنا إلى األمور
مبنظار مختلف لتحسن حالُنا.
إن ما توصلنا إليه من آراء وطرائق ومواقف هو اجتهاد ،واملجتهد يخـــطئ
ويصيـــب ،وحني جنتــــهد في تقدمي خدمة ـ التربية خدمة تقدّ مها األسرة إلى
الطفل ،والتعليم خدمة أيض ًا تقدّ مها املدرسة إلى الطالب ـ فإن من حق من يتلقى
اخلدمة أن يقول  « :هذه خدمة جيدة ،أو يقول  :هذه خدمة غير جيدة ،» ..كما
قالوا  :إذا أردت أن تتعرف إلى جودة طعام مطعم من املطاعم ،فال تسأل صاحب
املطعم ،وال تسأل مدير املطعم ،وال تسأل العاملني فيه ؛ فهؤالء أصحاب مصلحة
في أن يقولوا  :طعامنا أطيب طعام ..لذلك عليك أن تسأل الذي تذوق الطعام :
هل هذا الطعام لذيذ؟ هل هذا الطعام نظيف؟
أيض ًا هذا الطالب أو الطفل حني نسأله عن التربية التي نقدمها إليه ،أو عن
اخلدمة التي نقدمها إليه ،فهو في كالمه مجتهد يخطئ ويصيب ،لكن من خالل
املناقشة يراجع ُّ
كل واحد منا نفسه ويستزيد في سبيل الصواب ،ونقترب من احلق
أكثر فأكثر.
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حني نتحدث عن احلوار فإننا في احلقيقة نتحدث عن شيئني :
الشيء األول  :احلوار بوصفه ج ّواً ،وثقافة ،وأسلوب حياة ،وأسلوب تقرير
نب للقرارات واألشياء ،وهذا ما علينا أن نعمل على توصيله في
لألمور ،وأسلوب ت ٍّ
حياتنا على املدى البعيد.
الشيء الثاني  :إثارة احلوار ـ حول قضية من القضايا داخل صف مدرسي أو
داخل أسرة أو في مجلس سمر أو في ندوة أو مؤمتر..
شروط احلوار الناجح :
جناح احلوار وسي ُره بطريقة جيدة ،وخروجه بنتائج ذات قيمةُّ ..
كل هذا يتطلب
حتقيق بعض الشروط ،منها:
الشرط األول  :حتديد موضوع النقاش :
ما لم يتم حتديد موضوع النقاش ،فإن احلوار قد ال يأتي بأي نتيجة ،وجتد الناس
آنذاك ُيش ِّرقون ويغ ّربون ،وفي ذهن ِّ
كل واحد صورة ـ عن املوضوع الذي ُيناقش ـ
مختلفة عن الصورة التي في ذهن اآلخر.
وأذكر في مواقف كثيرة ال أكاد أحصيها أننا كنا نتحاور مع بعض األصدقاء
والزمالء في قضايا تاريخية واجتماعية وعلمية وثقافية ويطول بنا احلوار ،ونخرج
من مسألة اجتماعية إلى مسألة أخالقية إلى مسألة فقهية ..وهكذا نشعر بأننا
حتدثنا في ِّ
كل شيء ،ولكن لم نتفق على شيء ،ولم نخرج بأي شيء !..ال بأس
في أن ُن ْنفق بعض الوقت في حتديد ما نريد أن نتحاور فيه على وجه الدقة.
يدور احلوار غالب ًا حول مشكلة ،وليس من العسير توضيح أبعاد املشكلة موضع
البحث ،وسيكون من مسؤولية املتحاورين تنبيه ِّ
كل من يخرج عن موضوع احلوار
وإيقافه عن االسترسال ؛ حتى يتمكنوا من بلورة ما ُيريدون بلورته على نحو جيد.

التربية باحلوار

25

الشرط الثاني  :إعطاء معلومات للمتحاورين:
قبل الشروع في احلوار البد من إعطاء معلومات للمتحاورين عن القضية التي
سيتحاورون فيها ،وهذا ضروري جداً لطالب املدارس واجلامعات .إن املعلم حني
يختار املناقشة واحلوار أسلوب ًا للتعليم يكون قد اختار أسلوب ًا شديد التميز وعظيم
الفائدة له ولطالبه ،لكن التجربة دلّتنا على أن الطالب ال يشاركون أستاذهم
احلوار ،وال يتفاعلون معه ،ليس ألنهم سلبيون وال يحبون احلوار ،ولكن ألنهم
ال ميلكون معلومات مالئمة متكنهم من املشاركة ورفع الرأس ،ولهذا فإن البيوت
جتري فيها حوارات يومية كثيرة ،ويشارك معظم أفراد األسرة فيها ..والسبب في
ذلك أن األسرة تناقش موضوعات اجتماعية ،ولدى ِّ
كل أفراد األسرة درجة من
املعرفة في تلك املوضوعات ،ولذلك يشاركون ؛ فهم يعرفون ماذا يقولون ،لكن
إلى اآلن في معظم املدارس واجلامعات ما استطعنا أن نتحول من أسلوب التلقني إلى
أسلوب احلوار ..والسبب اجلوهري في تصوري هو أن الطالب ال ميلكون املعلومات
املطلوبة للمشاركة في احلوار.
ال أهمية العنصر البشري في التربية ،فإن
فإذا أراد املعلم أن يناقش مع طالبه مث ً
عليه من خالل عشر دقائق إلى ربع ساعة أن يقدم معلومات حول عدد السكان
في بلده ،ونسبة الشباب فيه ،وحول الرؤية السامية لإلنسان ،وكونه مركز الكون
واألساس في ِّ
كل نهضة ،ثم يتحدث عن قيمة العلم والتدريس في ترقية الشخصية
وصقلها ،ويقدم إليهم بعض املبادئ واملفاهيم حول شروط التفوق والنجاح على
الصعيد اخللقي ،وعلى الصعيد املهاري والتقني.
وسوف يجد املدرس ـ كما سيجد غيره ـ جتاوب ًا كبيراً من الطالب ومشاركة في
احلوار واملناقشة أكثر مما هو متوقع.
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الشرط الثالث  :حتديد ما ليس موضع ًا للحوار :
من الواضح أننا حني نتحاور في أي مسألة من املسائل فإن ذلك يعني أن لدينا
نوع ًا من االختالف ،ولو حول بعض الفروع واجلزئيات ،وال يكون هناك حوار بني
املتفقني في ِّ
كل شيء؛ ألنهم مباذا سيتحاورون ..وليس في اختالفنا ما هو معيب،
لكن الذي يحدث في كثير من األحيان أن نُخفق في التعبير عن آرائنا ومعتقداتنا،
ومن َث َّم نصبح كمن يدور حول نفسه ،وفي كثير من احلوارات واملجادالت الساخنة
جداً التي كنت أظن فيها أن املتحاورين قد فقدوا ما بينهم من حلمة املودة واألخوة،
في تلك احلوارات يأتي من يقول لنا  :ألم أقل لكم  :لسنا مختلفني ونحن متفقون
على األسس !
فيأتي أحد احملاورين ويقول  :هذا ليس بصحيح ؛ نحن مختلفون متاماً ،ولكنك
لست فاهم ًا لنا.
بعد أن يتم إلقاء شيء من الضوء على موضوع احلوار ،ميكن أن نقول  :نحن ال
نقتنع ال في كذا وال في كذا ،وأن نقول  :إن الذي يحتاج إلى حوار وبحث هو
كذا وكذا.
ممهداً ألن يكون حوارنا حواراً في محله ،وفي أشياء
إذا فعلنا ذلك صار الطريق ّ
ال حتتاج إلى حوار حقيقي.
هي فع ً
الشرط الرابع  :البعد عن التجريح :
من املهم في ِّ
كل حوار البعد عن التجريح الشخصي ،والتعريض باحملاور اآلخر؛
وعما يجب أن يسود من
ألننا بذلك نكون قد ابتعدنا كثيراً عن األدب الرفيعّ ،
اللباقة وجتنب اإلحراج.
ويكمن التجريح الشخصي في العديد من الصور  :فقد يتجسد في ذكر مخالفة
سلوك احملاور ملا يقول ،فإذا قال أحد املتحاورين  :إن احملافظة على الوقت أساس في
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النجاح ..فقد يأتي من املتحاورين معه من يقول له  :وهل أنت حتافظ على الوقت
حتى تقول ذلك..؟
وإذا قال احملاور  :إذا أخفقنا في تربية أبنائنا فمعنى ذلك أننا لن نفلح في أي
شيء ..فقد يأتي من يقول له  :أنت الذي تقول ذلك ،وكلنا يعرف وضع أوالدك!
ويكون التجريح أحيان ًا بالتعريض لقبيلة الرجل أو جماعته أو مؤسسته.
إن البشر مخلوقات عاطفية في املقام األول ،والكالم بالنسبة إليهم يداوي
ويجرح ويقتل ،ويجب أن نهتم بهذا ونتنبه إليه.
الشرط اخلامس  :إدارة احلوار:
يحدث أثناء احلوار اجلماعي أن يدور الكالم بني شخصني ،ويسكت الباقون،
وتسود روح من التحدي ،ويكثر الصياح ،وترتفع األصوات ،ويكثر االبتعاد عن
جوهر املوضوع ،وكلما حاول أحد احلاضرين أن ُيع ّلق بكلمة ،أو يشارك بطرح
فكرة ،أسكته أحد القطبني املتحاورين ؛ ليتكلم هو ويستمر في مباراته مع خصمه!
من الواجب في هذه احلالة أن يقود احلوار أحد احلضور ؛ ليجعل ِّ
لكل احلاضرين
في املجلس قسط ًا من الوقت مساوي ًا لغيره ،و ُمنهي ًا االستقطاب الثنائي للمجلس.
الشرط السادس  :تلخيص أهم النقاط:
أهم ما
حتى نشعر بأننا خرجنا بشيء ملموس فإن علينا أن نقوم باستعراض ّ
توصلنا إليه ،واستعراض جميع اخليوط املبعثرة واملشتتة ،وتقدميها في ملخص
مختصر يشتمل على ما ّمت االتفاق عليه ،وعلى ما يحتاج إلى املزيد من احلث،
وعلى ما ال سبيل إلى وفاق فيه ؛ لكونه غامض ًا أو جزئي ًا أو فرعياً ،كما يشتمل
التلخيص على أهم الفوائد والطرائف الفكرية والعلمية التي وردت في النقاش.
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يتعلق احملور الثاني مبا نستهدف إرساءه وتعميقه من قيم ومفاهيم وعادات
ميكن أن نصل إليها عن طريق احلوار بوصفه أسلوب ًا للمعايشة ،وأسلوب ًا
الكتشاف احلقيقة ومعرفة الواقع ،ويأخذني احلديث هنا في نقاط عشر أسوقها
على النحو اآلتي :
النقطة األولى :
ا ُخللق األساسي والتوجه اجلوهري الذي ينبغي أن ينطوي عليه صدر احملاور هو
احلرص على معرفة احلق والوصول إلى احلقيقة.
فاحلوار ليس وسيلة للتفوق على املنافسني ،وليس وسيلة إلفحام املخالفني
واملخاصمني؛ إنه وسيلة عظيمة للتعلم والفهم وحتسني الرؤية ..ومن هنا فإن احملاور
ال يبالي هل يصل إلى احلقيقة من خالل تشغيله ذه َن ُه؟ أم من خالل ما يسمعه من
محاوره  .وهذا اإلخالص ارتقى لدى بعض الناس إلى حدود رفيعة ومثالية على
نحو ما ُروي عن حامت األصم ـ رحمه اهلل ـ من قوله  :معي ثالث خصال أظهر بها
على خصمي ؛ أي  :أغلب بها خصمي ،قالوا  :وما هي ؟ قال  :أفرح إذا أصاب
خصمي ،وأحزن إذا أخطأ ،وأحفظ نفسي من أن أجتاهل عليه؛ أي  :أضبط نفسي
من أن أسيء األدب أثناء احلوار فبلغت ،مقالته هذا اإلمام أحمد ـ رحمه اهلل ـ فقال:
سبحان اهلل ..ما كان أعقله من رجل(!)1
إن حلقة احلوار هي حلقة تعلم ،وإن األجر على وقت في طلب العلم إذا حصل
فيه اإلخالص أعظم من األجر على وقت ميضي في أداة النافلة ،وهذا يعني أن
نوقف احلوار إذا شعرنا بأنه انقلب إلى ج َل َبة ،وإلى إظهار للنفس بد ًال من أن يكون
طريق ًا إلى العلم والفهم.
( )1حلية الأولياء ()82/8؛ املنظم يف التاريخ ،ابن اجلوزي (.)127/11
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النقطة الثانية:
مما نود تربية أنفسنا وتنشئة أبنائنا عليه ،حسن االستماع ملن يتحدث أمامنا،
سواء كان ذلك في حوار أو كان في خُ طبة أو في محاضرة أو في مجلس من مجالس
ينم عن احترامنا لشخصه ،واحترامنا للعلم الذي
السمر ..إن استماعنا للمتحدث ُّ
يذكره بيننا.
االستماع اجليد يكون باإلصغاء التام ،وحضور الذهن ،وانفتاح النفس للسماع،
كما يكون بالنظر إلى وجه املتحدث ،فالعينان مرآة الروح ،وهما ت ّ
ُنظمان التفاعل
الداخلي بني املتحدث والسامع.
بعض الناس بأمور تافهة ،ويتركون ُم ِ
حاض َرهم و ُمجالسهم في حالة أشبه
يتشاغل ُ
نفسه ،وبعضهم يقاطع املتحدث قبل أن ينهي فكرته ،وبعضهم
بحالة َم ْن يكلم َُ
يشتغل عن السماع اجليد بتحضير الر ِّد على املتحدث ؛ ولذلك فإن ردو َد كثير من
املتحاورين ال تكون في محلها أحياناً؛ ألنه في أثناء كالم محاوِره كان مشغو ًال عنه،
ولم يستوعب ما قال ،وكان ُي ِّ
حضر ر ًّدا ..ولذا يكثر أن يقول ألحد احلاضرين« :أنا
إلي ولم تفهم عني.»..
ما قلت هذا ،وما
ُ
قصدت ..هذا ألنك لم تنتبه ِِّ
بعض الناس ُيكمل اجلملة للمتحدث قبل أن ينطق بها ،كأنه يريد أن يقول :
مناف آلداب السماع.
«ما تقوله معروف لنا» وهذا ك ُّل ُه ـ في تصوري ـ ٍ
إن كرام املثقفني يتفاعلون مع املتحدّ ث ،حتى وإن كان يتحدث بكالم يعرفونه،
أو يعرفون ما هو أكثر منه ،وما هو فوقه.
ويذكرون في هذا السياق ّأن شاب ًا قام في مجلس الفقيه العالم عطاء بن رباح ـ
رحمه اهلل ـ وأخذ هذا الشاب يتحدث أمام عطاء ،فأنصت إليه عطاء ،وكأنه يسمع
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الشاب وانصرف أبدى احلاضرون تعج ّبهم من إنصات
حديثه ألول مرة ،فلما انتهى
ُ
أدب رفيع
عطاء فقال  :واهلل إني ألعلم الذي قاله قبل أن يولد أبوه )1( ..ولكنه ٌ
يعلمه عطاء ـ رحمه اهلل ـ للحاضرين.
احللم ر َّد جوابه
بإنسان إذا خاصمتــــ ُه
َم ْـن لي
ٍ
وج ُ
َ
هلت ،كان ُ
ِ
وتراه ُي ِ
ِ
وبقلــــــ ِب ِه ولع َّلــــــــــه أد َرى بــــــــه
بسمعه
للحديث
صغي
النقطة الثالثة :
من املهم أن نتعود في حواراتنا على االستدالل ملا نقول ،وأن نتعلم كيف نضبط
أنفسنا ،فال نسوق من الدعاوي ما يزيد على حجم البراهني واألدلة املتوافرة ،وصار
االهتمام بقول احلق ،واالهتمام بالدقة في الطرح ،وااللتزام باملوضوعية ..ضعيف ًا
إلى أبعد احلدود ،بل يؤسفني أن أقول  :إن فن الدعاية واإلعالم قد اخترق َّ
كل
املجاالت ؛ لتسود املبالغة والتز ُّيد والتق ّول كثيراً من الوسائل اإلعالمية ،وكثيراً من
املؤمترات والندوات!
وقد كان علماؤنا ـ رحمهم اهلل ـ يضعون قواعد جميلة في هذا الشأن حني قالوا:
ال فالصحة ،وإن كنت مدَّ عي ًا فالدليل.
إن كنت ناق ً
ليدقق ٌّ
كل منا في صحة األخبار التي ينقلها من هنا وهناك ،وإذا كان احملاور
يسوق رأي ًا جديداً فليقدم األدلة السمعية والعقلية على الصحة.
تتجسد آفة كثير من الكالم الذي ُيقال في الظن ،وتتجسد أيض ًا في الهوى،
ورؤى غير
فكثير من الناس ليس لديهم سوى ظنون وأوهام ونظريات محتملة،
ً
ممحصة ،ثم يسوقها وكأنها قطعيات ال خالف فيها ،فيخدع املستمعني الذين ال
ّ
خبرة لهم وال معرفة.
(� )1شعب الإميان ،البيهقي ،رقم .1708
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أما الهوى فإنه يدفع صاحبه إلى أن يقول ما ليس ُمقتنع ًا به ،وما ال يعتقده
من اآلراء واألقوال ،ولكن ملصلحة ما ساقه ،وصار يحتج به ،وقال اهلل تعالى لنبي
إسرائيل َ ...{ :أ َف ُك َّل َما َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ول بِ َا ال ت َْه َوى َأن ُف ُس ُك ُم ْاس َت ْك َب ْر ُ ْت َف َفرِيق ًا َك َّذ ْب ُت ْم
َو َفرِيق ًا ت َْق ُت ُل َ
ون } (البقرة .)87 :
ين آ َم ُنوا إ ِْن َجا َء ُك ْم
وقال سبحانه موجه ًا اخلطاب إلى هذه األمة َ { :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
َف ِ
ني }
اس ٌق ِب َن َب ٍإ َف َت َب َّي ُنوا َأ ْن ت ُِصي ُبوا َق ْوم ًا ب َِج َها َلةٍ َف ُت ْصب ُِحوا َع َلى َما َف َع ْل ُت ْم َن ِاد ِم َ

(احلجرات .)6:
النقطة الرابعة :
من املهم االعتراف باحملدودية وقلة العلم في تربيتنا ألبنائنا ،وفي عالقاتنا مع
طالبنا ،وفي حواراتنا ومحاضراتنا ،وفي ِّ
كل شؤوننا.
ِّ
إن البداية ِّ
ولكل تقدّ م أن نعترف بجهلنا وضعفنا وعيوبنا وأمراضنا.
لكل إصالح،
إذا سأل الطفل سؤا ًال ال نعرف جوابه فال ينبغي أن ننهره ونو ّبخه ،كما ال ينبغي
صحته ،أو نرى أنه جواب غير مقنع ..الواجب أن نقول
أن نقدّ م جواب ًا ال نعتقد ّ
الكلمة التي قالها كبار أئمة الهدى وعظماء العقالء في ِّ
كل زمان ومكان ،إنها
كلمة  :ال أدري ..ال أعلم.
وميكن أن نقدم وعداً بالعثور على جواب ،وسوف نُخطئ إذا ظننا أن منزلتنا في
عيون طالبنا سوف تهت ّز إذا قلنا كلمة  :ال أدري ..ال أعلم.
إن القضية معكوسة ؛ ألن املعلم الذي يقول  :ال أعلمُ ..يشيع الثقة في نفوس
يترسخ في نفوس الطالب أنهم
طالبه ،ويكتسب املزيد من املصداقية  ،حيث ّ
ورحم اهلل مالك بن أنس عندما قال:
يحصلون على املعلومات الصحيحة والدقيقة،
َّ
إذا أخطأ العالم كلمة « :ال أدري» ُأ
صيبت َمقا ِت ُل ُة(.)1
ْ
( )1طبقات ال�شافعية الكربى (.)62/2
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ويذكرون أن ثعلب ًا وهو أحد أئمة نحاة الكوفة ُسئل عن مسألة فقال  :ال أدري،
ثم سئل عن مسألة أخرى ،فقال  :ال أدري ،وسئل عن مسألة ثالثة ،فقال  :ال
أدري ،فاستغرب السائل من هذا املوقف ،وضاق ذرعاً ،وقال له  :أسألك ،فتقول :
ال أدري ،وأسألك فتقول  :ال أدري ..فما الذي تدريه..؟ فأجاب ثعلب  :يا هذا
لو كان عند أمي مقابل ِّ
كل مسألة ال أعرفها بعر ٌة ال س َتغْ َن ْت .أي  :لو كانت والدة
ثعلب متلك بعرة مقابل ِّ
كل مسألة يجهلها ثعلب لصارت من وراء ثمن ذلك البعر
امرأة غنية ،وكأنه يقول  :ما أجهله أكثر مما أعلمه.
في املواقف احلوارية تثور احلم ّي ُة ،ويخاف ُّ
خصم ُه،
فحم ُه
كل محاور أن ُي َ
ُ
التقحم في
و ُيسك َت ُه من خالل طرح سؤال ال يعرف جوا َب ُه ،ومن َث َّم فإنه يكثر
ُّ
الكالم ،وإطالق األلسنة مبا لم تستيقنه الصدور.
املسألة على ِّ
كل حال مسألة دين ،ومسألة أمانة ،ورحم اهلل إمام أهل املدينة مالك
بن أنس()1؛ فإنه قلما يفتي بشيء إال ويتلو هذه اآلية  ...{ :إ ِْن َن ُظ ُّن ِإ َّال َظ ّن ًا َو َما
ني } ( اجلاثية  ،)32 :وذلك منه ـ رحمة اهلل عليه ـ احتياط ًا لدينه،
َن ْح ُن بِ ُْس َت ْي ِق ِن َ
ولزوم ًا جلادة احلق ،وتقديراً للحقيقة.
النقطة اخلامسة :
ال تغضب( ..)2هذه وصية النبي صلى اهلل عليه وسلم لرجل سأله أن يوصيه ،وقال
نفسه عند الغضب ).
أيض ًا( ( :)3ليس الشديد ُّ
بالص َر َعة ،إمنا الشديد الذي ميلك َ
ليس الشخص الشديد هو القوي الذي يصرع الناس ويغلبهم في املصارعة ،إن
الرجل الشديد هو الذي ميلك عواطفه ،وميلك انفعاالته في املواقف املغضبة.
( )1حلبة الأولياء (.)323/6
( )2البخاري ،كتاب  :الأدب ،باب احلذر من الغ�ضب ،رقم .5765
( )3البخاري ،كتاب  :الأدب ،باب احلذر من الغ�ضب ،رقم .5763
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يثير بعض املتحاورين أثناء احلوار التغضيب ،من خالل إلقاء بعض الكلمات غير
الالئقة ،فيثور احملاور اآلخر ،وقد يوجه إليه نقداً الذعاً ،وقد ُينهي احلوار قبل بلوغ
غايته.
احللم ،وسعة الصدر ،واألناة ،وحمل كالم احملاور على أحسن الوجوهّ ،
وغض
الطرف عن عثراتهُّ ..
كل هذا من الصفات احلميدة التي نحتاج إليها في ِّ
كل
املواقف ،وفي ِّ
كل األوضاع واألحوال ،ويستطيع الفرد من خالل مجاهدته لنفسه
في ذات اهلل تعالى أن يستوعب كثيراً من تش ّنجات خصومه ،وبذلك يكون قد
خطا خطوة على طريق الفالح وطريق الفضل.
النقطة السادسة:
خفض الصوت ،واحترام املجالس ،ولزوم السكينة ..هذه الصفات مهمة
يظن أنه من
وجميلة ،ويجب أن نتخلق بها ،ومن املؤسف أن كثيراً من احملاورين ّ
خالل الصياح والضجيج واجلبلة وضرب املنضدة بيده ..يستطيع إفحام خصمه،
ويستطيع السيطرة على املجلس ..إن هذا من بقايا عصور االنحطاط ،وبقايا
التخلف.
إن احملاور القوي يستمدّ قوته من هدوئه ورزانته ،ومنطقية أقواله وحججه ،وليس
من الصراخ والصياح ؛ فالصوت املرتفع ُيه ّيج أعصاب السامعني ،ويجعل احلوار
أشبه باملقاتلة الكالمية ،وليس ألحد مصلحة أو فائدة في ذلك.
النقطة السابعة :
من املهم أن نحصل من وراء احلوار على ثمرة ملموسة؛ ألن احلوار ما دام يتم غالب ًا
بني مختلفني ولو على مستوى الفرعيات واجلزئيات ،وألنه ما دمنا ننشد من وراء
احلوار الوصول إلى احلق ..فإذاً من الطبيعي أن يحدث تغيير في آراء املتحاورين.
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وشاهدت شخصي ًا العديدَ من احلاالت التي تغيرت فيها آرا ُء بعض املتحاورين،
ُ
وأشخاص ًا كثيرين يدافعون عن أفكارهم في بعض احلوارات ببسالة وصالبة،
آراء كانوا
ويردون آرا َء غيرهم بقوة ،ثم أشاهدهم في مجالس أخرى وقد تب ّنوا ً
يردونها ،وهذا يدل على أن احلوار عامل مهم في التغيير وفي التطوير.
ُّ
ويذكرون في هذا السياق أن اإلمام الشافعي ،واإلمام أبا عبيد القاسم بن سالم
تناظرا في تفسير ( ال ُق ْرء ) فذهب أحدهم إلى أن ال ُقر َء هو مد ُة احليض ،وذهب
اآلخر إلى أنه مدة ُّ
الط ْهر بني احليضتني.
وبعد انتهــاء احلوار كـان ُّ
كــل واحد متمسك ًا ـ على ما يبدو ـ برأيه وقوله ،وبعد
أيام حدثت مفاجأة سارة ونبيلة ،حيث وجد الناس أن اإلمامني تبادال املواقع
العلمية ،وصار ُّ
واحد منهما بعد تلك املناظرة يقول بقول صاحبه الذي كان
كل ٍ
عليه قبل املناظرة(.)1
إن هذا من األشياء اللطيفة جداً في التاريخ ،ورمبا حتدث أيض ًا في الواقع اليوم.
ال شك في أن بعض الناس يصاب بتص ّلب الذهن ،وهو ينظر إلى التغيير والتجديد
على أنه يشكل نوع ًا من التنازل أو التهاون في حدود الشريعة الغ ّراء ! وهذا ليس
بصحيح.
ميكن أن يكون التغيير نحو األحسن واألفضل واألصوب ،وحني يتم التجديد
بطريقة صحيحة؛ فإنه يهدف إلى احملافظة على اجلوهر ،ولو أدى ذلك إلى التضحية
ببعض الشكليات وبعض اجلزئيات.

( )1ينظر  :طبقات ال�شافعية الكربى ،ال�سبكي ،يف معر�ض احلديث عن ترجمة القا�سم بن �سالم.

التربية باحلوار

37

النقطة الثامنة :
نحن نستهدف من وراء احلوار تنمية احلس النقدي لدى األطفال في البيوت
واملدارس ،وإن ما يتم من مراجعات ومجادالت بني املتحاورين يعدّ وسيلة مثالية
للوصول إلى تلك التنمية.
إن النقد ال يعني البحث عن السلبيات واملساوئ وأشكال القصور فحسب ،بل
خواص وحق ،وأن نكتشف
يعني إلى جانب هذا أن نكتشف ما في األقوال من
ّ
مساحات اجلمال املوجودة في األشياء ،ومساحات اخلير املوجودة في األفعال
واملواقف ،ولدى الناس كافة.
باختصار  :إن النقد يعني اكتشاف اإليجابيات والسلبيات ،وما يقترب وما
ينتمي إلى ٍّ
كل منهما.
نحن نريد من وراء احلوار أن ننمي لدى الصغار حاسة املقارنة ؛ ألن املقارنة هي أ ُّم
ِّ
كل العلوم ،نريد أن يدرك األطفال منذ وقت مبكر أن اخلير في الناس ليس مطلقاً،
وكذلك الشر ،بل هو شيء نسبي ،ولم يجعل اهلل ع َّز َّ
وجل الفضائل حكراً على
جيل ،أو على شعب ،كما أنه لم يجعل الرذائل من نصيب أمة معينة من األمم.
كما نريد أن نرسخ في أذهان األطفال من خالل احلوار والشرح املطول واملركز أن
اخلير احملض نادر ،كما أن الشر احملض نادرّ ،
وأن هناك واجب ًا دون واجب ،وحرا ّما
وأذى دون أذى ،وجناح ًا دون جناح ،وإخفاق ًا دون إخفاق.
دون حرامً ،
إن تنمية هذه املعاني تساعدنا على التخفيف من التوتر ومن االحتقان االجتماعي،
وتؤسس في عقول أبنائنا ونفوسهم ونظراتهم إلى احلياة فقه املوازنات ،وهذا الفقه
العظيم يقوم على عدد من املبادئ اجلوهرية واألساسية في التفكير وفي الفهم وفي
رؤية األشياء.
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ومن املبادئ التي يقوم عليها فقه املوازنات  :لكل شيء ثمن.
انتهى زمن األشياء املجانية ،لذلك ِّ
لكل شيء ثمن ،وهذا الثمن قد يكون ما ًال،
وقد يكون جهداً ،وقد يكون وقتاً ،وقد يكون على حساب كرامة اإلنسان ،وقد
يكون على حساب التزامه وتد ّينه ،وقد يكون على حساب سمعتهُّ ..
كل شيء
له ثمن يجب أن يذكر ،وأصبح الهواء النقي في بعض املناطق امللوثة من العالم له
ثمن يجب دفعه.
ومن املبادئ التي يقوم عليها فقه املوازنات  :ضرورة العمل على حتقيق خير
اخليرين ،ودفع ش ِّر الشرين ،فقد ُيف ِّوت املر ُء خيراً أصغر للحصول على خير أكبر،
وقد يدفع شراً أكبر بالوقوع في ش ٍّر أصغر ،وقد نحتمل الضرر األصغر من أجل
تفادي الضرر األكبر.
ال ريب في أن جهدنا وإمكاناتنا محدودة ،وأعمارنا محدودة ،وطاقتنا على
التحمل محدودة ،وعلومنا محدودة ،ومعارفنا محدودة ،وعالقتنا محدودة،
ومساعدة الناس لنا محدودة أيضاً؛ لذا فإن من أسس فقه املوازنات أن اإلنسان
ما دام يعتمد في أعماله ومواقفه وإجنازاته وعالقاته على عدد من األشياء الناقصة
واحملدودة ..فهذا يعني أننا ال نستطيع الوصول إلى ِّ
كل ما نريده دائماً ،أو إلى
معظم ما نريده في بعض األحيان ،فلنحاول أن نفعل أفضل ما ميكن فعله ،و َن َ
رضى
مبا َيقسم اهلل تعالى لنا من ثمرات ونتائج ،بد ًال من اللجوء إلى الشكوى ،وشجب
الذات ،ولوم اآلخرين.
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النقطة التاسعة :
تتأسس من خالل احلوار ـ على نحو غير مرئي ،وغير محسوس ،وغير مباشر ـ
نفسية الرخاء ،وعقلية السعة ،وروح الرحابة.
حني ينعدم احلوار أو يضعف في مؤسسة أو أسرة أو مدرسة أو مجتمع ،فإن َّ
كل
واحد من الناس يشعر بالع َوز ،ويشعر بالضيق ،وقلة الفرص ،ويسود اعتقاد « :إن
تقدمي وجناحي يجب أن يكون على حساب اآلخرين !» ،ويعتقد اآلخرون مبثل
ذلك أيض ًا ؛ أي  :ال يستطيعون التقدم إال على حساب أشخاص آخرين ؛ وهذا
بسبب سيطرة فلسفة خفية توحي إلى الناس  :بأنه ليس في األرض ما يكفي من
اخلير إلسعاد جميع الناس ،فتسيطر عقلية الشح حتى في األفكار واآلراء.
فاألمور محسومة  :فإما أن يكون احلق معي ،وإما أن يكون معك ،وإما أن أكون
على الطريق الصحيح ،وإما أن تكون أنت على الطريق الصحيح  ،حيث ليس هناك
طريق ثالث!..
يفكر الناس في حالة انعدام احلوار ويتصرفون على أساس  :إما أنا وإما أنت!..
ال يرون أن هناك ألوان ًا قد تصل إلى املليون ،بل في رأيهم هناك لونان فقط  :أبيض
وأسود ،إما معنا وإما ضدنا !
ان َي ِعدُ ُكم ا ْل َف ْقر َو َي ْأمر ُكم بِا ْل َف ْح َشا ِء َو ُ
تعالوا نتأمل قول اهلل َّ
جل وعال َّ { :
الش ْي َط ُ
اهلل
َ ُُ ْ
ُ
يم } ( البقرة .)268 :
َي ِعدُ ُك ْم َمغْ ِف َر ًة ِم ْن ُه َو َف ْض ً
ال َواهلل ُ َو ِاس ٌع َع ِل ٌ
إننا من خالل احلوار نكتشف القواسم املشتركة ،وجند أن الذي يقف في أقصى
اليمني ،والذي يقف في أقصى اليسار ،يبدوان لنا أنهما متباعدان جداً ،وهذا
صحيح ،ولكن حني ُيع َتمد احلوار على أنه أسلوب حياة فإنه يتطلب بطبيعته بلورة
قواعد جديدة للتعامل ،واكتشاف أرضيات جديدة للتالقي والتواصل.
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إن اللعب مث ً
ال هو اللغة التي يتواصل بها األطفال ،أو هو احلوار الذي يستخدمه
األطفال حني يجتمع بعضهم مع بعض ،ومن املالحظ أنك لو أعطيت د ّراجة لألطفال
ليركبوها ،أو أعطيتهم صوراً ليلعبوا بها ،فإنه خالل دقائق معدودة بضعون قواعد
للعب والتس ّلي مبا أعطيتهم إياه.
وهكذا نحن الكبار؛ فإننا من خالل احلوار الناجح واملستمر نبدأ في اكتشاف
املبادئ واملصالح واألدبيات والرمزيات التي جتمع بيننا ،وتقرب بعضها من بعض.
يحدُّ احلوار من اخلالف في العديد من األمور ،و ُيزيل سوء الفهم ،وسوء التقدير،
وسوء الظن الذي يسود في حاالت التدابر والتجافي ،وهذا كله يُ ّهد الطريق للتعاون
والتعاضد والعمل معاً ،وكأننا فريق واحد.
النقطة العاشرة :
إن احلوار ينعش فيمن نربيهم الشهية لطرح األسئلة ،ويتضمن احلوار بطبيعته ما
ال يخفى من األسئلة.
يستفهم احملاور من محاوره عن بعض الغوامض ،ويطلب منه الدليل على بعض
ما ميليه من أقوال وآراء ومسائل ،كما أنه يعترض من خالل األسئلة على بعض ما
يقوله محاوره ..وهذا كله يُ ِّرن األطفال والناشئة والشباب والكبار على أن يسألوا
عن األشياء غير املنطقية وغير املستساغة مما يرون ويسمعون.
إن كثيراً من ينابيع احلكمة يتفجر ،وكثيراً من شرارات اإلبداع واالبتكار ينقدح
ويتوهج ويتألق من خالل األسئلة التي يطرحها النابغون والسائرون في طريق النجاح
وفي طريق التفوق.
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اخلامتة
اخلالصة من وراء ِّ
كل ما قلته  :إن طريق احلوار هو طريق املستقبل ،وهو طريق
الفهم العميق ،والرؤية الثاقبة ،وطريق التآخي والتعاون.
وال نعني من ِّ
كل هذا أال حتدث بعض األضرار اجلانبية ؛ فاخلير احملض كما أشرت
نادر ،وإذا لم نسلك طريق احلوار فقد يكون الطريق الذي نسلكه هو التباغض
والتجافي والتعانف واالنغالق وسوء الفهم ..وال يستطيع أحد أن يدافع عن هذا
الطريق أو يرجتي منه خيراً يذكر.
هذا ما أردت بيانه في هذا العمل ،وأسأل اهلل تعالى بأسمائه احلسنى ،وصفاته
العليا أن يلهمنا رشدنا في األمر ك ِّل ِه ،وأن ينور قلوبنا ويبصرنا بعيوبنا إنه سميع
مجيب.
وصلى اهلل وسلم على عبده وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعني..
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

