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مقدمة:
ُيعدُّ احلوار اليوم أحد األدوات احلضارية للمجتمعات املعاصرة ،إذ توسعت
أساليب احلصول على املعلومات ،وتعددت األفق املعرفية ،واختلفت املضارب
واالجتاهات الثقافية والفكرية ،وترتب على هذا التحول املعرفي والثقافي تطوير
أساليب احلوار وآلياته؛ ألن احلوار يلفت القلوب ،ويقرب املسافات ،ويؤدي
إلى إشاعة مفاهيم التنوير املعرفي والتبادل الثقافي.
إن العالم الذي نعيش فيه اليوم يتطلب منا احلوار مع أنفسنا أو ًال ،واحلوار مع
اآلخر ثانياً؛ لكي نصل إلى رؤية إنسانية مشتركة ،قادرة على نقل سماحة ديننا،
وإيصال عظمة حضارتنا التي تأسست على مبادئ احلق والعدل واملساواة.
يقدم هذا الكتيب محاولة جادة نحو :توضيح بعض اجلوانب األساسية في
احلوار ،وما يتصل منها بأهميته وتأثيره في بعض القواعد املنظمة للحوار وآدابه
وأساليبه.
وقد ُروعي في إعادة سهولة اللغة وبساطة املعنى ،واالبتعاد ـ قدر اإلمكان ـ
عن العباراة واملفردات املركبة ،ويؤمل أن ينهل من مادته الشباب والناشئة،
ويستفيد منها املهتمون بقضايا احلوار وآدابه.
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تعريف احلوار
احلوار لغةً:
يعني املجاوبة :واملجادلة واملراجعة(.)1
ويذكر ابن منظور أن معنى حور :هو الرجوع عن الشيء ،وإلى الشيء ،وحار إلى
الشيء وعنه حواراً ومحاوراً ومحارة وحؤوراً :رجع عنه ،واحلور :النقصان بعد
وبي أن احملاورة تعني :املجاوبة ،والتحاور:
الزيادة؛ ألنه رجوع من حال إلى حالَّ ،
التجاوب ،وهم يتحاورون ،أي :يتراجعون الكالم ،واحملاورة :مراجعة املنطق
والكالم في املخاطبة(.)2
احلوار اصطالحاً:
هو نوع من احلديث بني شخصني أو فريقني ،يتم فيه تداول الكالم فيما بينهما
بطريقة متكافئة ،فال يستأثر به أحدهما دون اآلخر ،ويغلب عليه الهدوء والبعد
عن اخلصومة والتعصب ،ومثال ذلك ما يكون بني صديقني في دراسة أو زميلني في
عمل ،أو مجموعة في نادٍ أو مجلس(.)3
مرادفات احلوار
للحوار كثير من املرادفات التي يستخدمها ،ولكل مرادفة لها معناها الدقيق
واستخداماتها ومن هذه املرادفات:
اجلدل :هو شدة اخلصومة .وفي احلديث( :ما أوتي اجلدل قوم إال ضلوا) ،واجلدل:
مقابلة احلجة باحلجة ،واملجادلة :هي املناظرة واملخاصمة(.)4
ويعرف اجلدل أيضاً :أنه إظهار املتنازعني مقتضى نظرتهما على التدافع ،والتنافي
بالعبارة ،أو ما يقوم مقامهما من اإلشارة والداللة(.)5
( )1يحيى بن حممد زمزمي ،احلوار و�آدابه و�ضوابطه يف �ضوء الكتاب وال�سنة ،ط ،2دار املعايل ،عمان1422 ،ه2002 /م� ،ص.32 :
( )2حممد بن مكرم بن منظور ،ل�سان العرب ،ط ،بريوت ،دار �صادر1997 ،م ،مادة حور ،ح� ،2ص.183-182 :
( )3الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي ،يف �أ�صول احلوار ،ط ،4الريا�ض1416 ،هـ1995/م� ،ص.12:
( )4ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج ،1مادة جدل� ،ص.391 :
( )5عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني ،الكافية يف اجلدل ،بريوت ـ دار الكتب العلمية1420 ،هـ� ،ص.19 :
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املناظرة :هي احملاورة بني فريقني حول موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه
تخالف وجهة نظر الفريق اآلخر ،فهو يحاول إثبات وجهة نظره ،وإبطال وجهة
نظر خصمه ،مع رغبته الصادقة بظهور احلوار ،واالعتراف به لدى ظهوره.
واملناظرة :تقوم على وجود التضاد بني املتناظرين ،لالستدالل على إثبات أمر
يتخاصمان فيه نفي ًا وإيجاباً؛ بغية الوصول إلى الصواب ،وأما احلوار فإنه يقوم
على وجود التضاد بني الطرفني املتحاورين أو وجود اخلصومة بينهما(.)1
احملاجة :جاء في القرآن لفظ احلجة أو التحاج عشرين مرة ،وأطلق مبعنى التخاصم
يما َل ُك ْم
واجلدال في بعضها كما في قوله تعالىَ :
(ها َأ ْن ُت ْم َهؤ َُل ِء َح َ
اج ْج ُت ْم ِف َ
ون ِفيما َليس َل ُكم ِب ِه ِع ْلم َو ُ
اهلل َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم َل ت َْع َل ُم َ
ون)(.)2
ِب ِه ِع ْل ٌم َف ِل َم ُ َت ُّ
اج َ َ ْ َ
ٌ
ْ
املناقشة :وتأتي مبعنى االستقصاء في احلساب حتى ال يترك منه شيء(.)3
واملناقشة :هي نوع من التحاور بني شخصني أو طرفني ،ولكنها تقوم على
أساس استقصاء احلساب ،وتعرية األخطاء وإحصائها(.)4
واملناقشة أيضاً :هي قيام مجموعة متعاونة بينها على اختيار مشكلة معينة،
وحتديد أبعادها ،وحتليل جوانبها ،واقتراح احللول لها ،واختيار احلل املناسب
بعد ذلك عن طريق اإلجماع أو عن طريق األغلبية(.)5
والفرق بني احلوار واملناقشة ،أن املناقشة تقوم على احملاسبة ،وبيان األخطاء ،أما
احلوار ،فإنه ال يقوم على بيان األخطاء فقط(.)6

( ) ١عجك ،احلوار الإ�سالمي امل�سيحي� ،ص.21 :
(� )٢سورة �آل عمران ،الآية.66 :
()٣ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج ،6مادة نق�ش� ،ص.244 :
() ٤عجك ،احلوار الإ�سالمي امل�سيحي� ،ص ،22خالد بن حممد املغام�سي ،احلوار �آدابه وتطبيقاته يف الرتبية الإ�سالمية ،ط ،1مركز امللك عبد العزيز
للحوار الوطني ،الريا�ض 1425هـ� ،ص.34:
( ) ٥املغام�سي ،احلوار �آدابه وتطبيقاته يف الرتبية الإ�سالمية� ،ص.35 :
( )٦املرجع ال�سابق� ،ص.35 :
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أهمية احلوار وأهدافه
للحوار أهمية كبيرة ،والهدف منه إقامة احلجة ودفع الشبهة والفساد من القول
والرأي ،فهو تعاون بني املتحاورين على معرفة احلقيقة والتوصل إليها ،ليكشف كل
طرف ما خفي على صاحبه منها ،والسير بطرائق االستدالل الصحيح للوصول إلى
احلق(.)1
واحلوار حاجة إنسانية تتمثل في استخدام أساليب احلوار الب َّناء ،إلشباع حاجة
اإلنسان إلى االندماج في جماعة والتواصل مع اآلخرين ،فاحلوار يحقق التوازن بني
حاجة اإلنسان إلى االستقاللية وحاجته إلى املشاركة والتفاعل مع اآلخرين(.)2
ومن جهة أخرى تزداد أهمية احلوار في ظل متغيرات العالم العلمية واملعرفية،
الذي أوجد فجوة دائمة ومستمرة بني ما ميتلكه الفرد من معلومات ومعارف وآخر
ما توصل إليه العلماء في هذا املجال ،وتُعدُّ الندوات واللقاءات واملؤمترات إحدى
وسائل ممارسة احلوار الف َّعال الذي يعالج القضايا واملشكالت التي تواجه اإلنسان
املعاصر(.)3
ومن أهداف احلوار الفرعية ،هي:
·إيجاد حل وسط يرضي جميع األطراف.
·التعرف إلى وجهات نظر الطرف اآلخر أو األطراف األخرى ،وهو هدف
متهيدي مهم.
•البحث والتنقيب من أجل االستقصاء واالستقراء في تنويع الرؤى والتصورات
املتاحة ،للوصول إلى نتائج أفضل وأمكن ،ولو في حوارات تالية(.)4
·تقريب وجهات النظر بني املتحاورين.
·اخلروج بتوصيات مفيدة ترضي جميع املشاركني في احلوار مبختلف
أطيافهم.
·االستماع لوجهات النظر املختلفة.
·القضاء على اخلالفات املذهبية في املجتمع عن طريق احلوار.
(� )١صالح عبد اهلل بن حميد� ،أ�صول احلوار و�آدابه يف الإ�سالم ،ط ،1دار املنارة للن�شر ،جدة1415 ،هـ1995 ،م� ،ص.7 :
( )٢منى �إبراهيم اللبودي ،احلوار فنياته و�إ�سرتاتيجياته ،و�أ�ساليب تعليمه ،ط ،1مكتبة وهبة ،القاهرة1423 ،هـ2003/م� ،ص.21 :
( )٣املرجع ال�سابق� ،ص .11
( )٤ابن حميد� ،أ�صول احلوار و�أدابه� ،ص.7 :
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قوة احلوار و�أثره
احلوار الهادف له تأثيره القوي في تقريب وجهات النظر ،واحملاور املتمكن هو الذي
يستطيع أن يصل إلى هدفه دون تعثر أو ملل.
وكان نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم مثا ًال ُيحتذى به في حتاوره مع أصحابه ،حيث
كان صلى اهلل عليه وسلم يطبق مبدأ احلوار في تعامله مع جميع القضايا وامللمات التي
حدثت في أثناء بنائه أمته اإلسالمية.
وسوف نعرف احلوار الذي دار بني الرسول صلى اهلل عليه وسلم واألنصار بعد االنتهاء من
غزوة حنني ،وتوزيعه صلى اهلل عليه وسلم الغنائم على قريش وبعض قبائل العرب ،ولم
ُي ِ
عط األنصار منها شيئاً؟
فقد أورد الطبري هذا املوقف في تاريخه ،حيث ذكر أنه ملا أعطى الرسول ـ صلى اهلل
عليه وسلم ـ ما أعطى من تلك الغنائم في قريش وقبائل العرب ،ولم يعط األنصار شيئاً،
ووجدوا في أنفسهم حتى قال قائلهم :لقي رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ قومه
فأخبر سعد بن عبادة رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ بذلك ،فقال له :فأين أنت يا
سعد؟ قال :أن من قومي ،قال :فأجمع قومك لي ،فجمعهم فأتاهم رسول اهلل ـ صلى اهلل
عليه وسلم ـ فقال( :ما حديث بلغني عنكم؟ ألم آتكم ضال ًال فهداكم اهلل بي ،وفقراء
فأغناكم اهلل بي ،وأعداء فألف اهلل بني قلوبكم بي؟) ،قالو« :بلى واهلل يا رسول اهلل ،وهلل
ورسوله املن والفضل» فقالوا« :مباذا جنيبك؟» ،فقال( :واهلل لو شئتم لقلتم فصدقتم:
ال فواسيناك ،أوجدمت
أتيتنا مكذب ًا فصدقناك ،ومخذو ًال فنصرناك ،وطريداً فآويناك ،وعائ ً
يا معشر األنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا ،تألفت بها قوم ًا ليسلموا ،ووكلتكم
إلى إسالمكم أفال ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ،وترجعوا برسول اهلل إلى
رحالكم؟ والذي نفسي بيده لوال الهجرة لكنت أمراً من األنصار ،ولو سلك الناس
شعباً ،وسلكت األنصار ِشعب ًا لسلكت ِشعب األنصار ،اللهم ارحم األنصار ،وأبناء
األنصار ،وأبناء أبناء األنصار ،قال :فبكى القوم حتى أخضلوا حلاهم ،وقالوا« :رضينا
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برسول اهلل قسم ًا وحظاً ،وتفرقوا(.)1
ويتبني من هذا احلوار الناجح الذي جرى بني الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ واألنصار
مدى تأثيره في إقناعهم وإرضائهم بقسمة الغنائم وحتى جعلهم يبكون ،ويفرحون،
ويقولون في سعادة وسرور :رضينا برسول اهلل قسم ًا وحظاً.
ويروي أيض ًا أن اخلليفة الراشدي علي بن أبي طالب ـ رضي اهلل عنه ـ بعث ابن عباس ـ
رضي اهلل عنهما ـ إلى اخلوارج املسلمني باحلرورية ،فذهب إليهم ابن عباس ـ رضي اهلل
عنهما ـ وعليه حلة جميلة ،قالوا له :يابن عباس ،ما الذي جاء بك؟ وما هذه الثياب
علي ،فما تنقمون مني؟ فواهلل لقد رأيت رسول اهلل
التي عليك؟ فقال :أما الثياب التي َّ
صلى اهلل عليه وسلم ،وعليه حلة ليس أحد أحسن منها ،ثم تال قوله تعالىُ ( :ق ْل َم ْن
ين آ َم ُنوا ِفي ْ َ
هلل الَّ ِتي َأخْ َر َج ِل ِع َب ِاد ِه َو َّ
َح َّر َم زِي َن َة ا ِ
الط ِّي َب ِ
ال َيا ِة الدُّ ْن َيا
ات ِم َن ال ِّرز ِْق ُق ْل ِه َي ِل َّل ِذ َ
ات ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
َخا ِل َص ًة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َك َذ ِل َك ُن َف ِّص ُل ْال َي ِ
ون)(.)2
قالوا :ما الذي جاء بك يا بن عباس؟
قال :جئتكم من عند أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وليس فيكم أنتم يا معشر
اخلوارج واحد من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وجئتكم من عند ابن عم رسول
اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ يعني علي ًا بن أبي طالب ،وعليهم نزل القرآن ،وهم أعلم

بتأويله ،جئت ألبلغكم عنهم ،وأبلغهم عنكم ،فأنا رسول ـ أي وسيط ـ بينكم وبينهم.
قال بعضهم :ال حتاوروا ابن عباس ،ال تخاصمــوه ،فـــإن اهلل تعـالى يقول عن قريش:
( َو َقالُوا َأآ ِل َه ُت َنا َخ ْي ٌر َأ ْم ُه َو َما َض َر ُبو ُه َل َك إ َِّل َجدَ ًل َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َخ ِص ُم َ
ون)(.)3
فلما خافوا من الهزمية قالوا :اتركوا هذا جدل إنسان خصم ،وقال :بعضهم :بل نكلمه،
ولننظر ماذا يقول؟
( )1حممد بن جرير الطربي ،تاريخ الطربي ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1418 ،هـ1998/م ،ج� ،3ص.188،192 :
(� )2سورة الأعراف ،الآية.23 :
(� )3سورة الزخرف ،الآية.85 :
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قال ابن عباس رضي اهلل عنه« :فكلمني منهم اثنان أو ثالثة ،فقال لهم :ماذا تنقمون
على علي بن أبي طالب ـ رضي اهلل عنه -؟
قالوا :ننقم عليه ثالثة أمور:
قال :هاتوا!
قالوا :األول أن علي ًا بن أبي طالب حكم الرجال في كتاب اهلل وقصة التحكيم معروفة،
واهلل تعالى يقول( :إ ِِن ْ ُ
ال ْك ُم إ َِّل ِ ِ
ل)(.)1
قال :هذه واحدة ،فما هي الثانية؟
قالوا :الثانية أن علي ًا بن أبي طالب قاتل ولم ِ
يسب ،أي :قاتلهم وما سبى نساءهم ،فلئن
كانوا مسلمني ،فقتاله حرام ،ولئن كانوا كفاراً فلماذا لم يسبهم؟
قال :وهذه أخرى ،فما الثالثة؟
قالوا :الثالثة أنه نزع نفسه من إمرة املؤمنني ،بل قال :علي بن أبي طالب.
قال :أو قد فرغتم؟
قالوا :نعم.
قال :أما األولى فقولكم حكم الرجال في كتاب اهلل تعالى ،فإن اهلل تعالى في محكم
الص ْيدَ َو َأ ْن ُت ْم ُح ُر ٌم َو َم ْن َق َت َل ُه ِم ْن ُك ْم ُم َت َع ِّم ًدا َف َج َزا ٌء
ين آ َم ُنوا َل ت َْق ُت ُلوا َّ
التنزيلَ ( :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
ِمث ُْل َما َق َت َل ِم َن ال َّن َع ِم َي ْح ُك ُم ِب ِه َذ َوا َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم)(.)2
ذكر اهلل تعالى حكم ذوي عدل فيما قتله اإلنسان من الصيد سألتكم اهلل تعالى :التحكيم
في دماء املسلمني وأموالهم أعظم أم التحكيم فيما قتله اإلنسان من الصيد؟
قالوا :ال ،بل التحكيم في دماء املسلمني وأموالهم أعظم!
قال :فإن اهلل تعالى يقول في كتابهَ ( :وإ ِْن ِخ ْف ُت ْم ِش َق َ
اق َب ْي ِنهِ َما َفا ْب َعثُوا َح َك ًما ِم ْن َأ ْه ِل ِه
(� )1سورة الأنعام ،الآية.57 :
(� )2سورة املائدة ،الآية.95 :
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اشدتكم اهلل تعالى :التحكيم في دماء املسلمني وأموالهم أهم أم التحكيم في بضع
امرأة؟
قالوا :ال ،التحكيم في دماء املسلمني ،وأموالهم.
قال :انتهت األولى!
قالوا :نعم ،فالثانية.
قال :أما الثانية ،فقولكم :قاتل ولم ِ
يسب ،هل تسبون أ َّمكم عائش َة ـ رضي اهلل عنهاـ
ألنها كانت الطرف اآلخر ،وتستحلون منها ما يستحل الرجال من النساء ،إن قلتم ذلك
كفرمت ،وإن قلتم :ليست بأ ِّمنا كفرمت ـ أيض ًا ـ ؛ألنها أم املؤمنني ،فاستحيوا من ذلك
وخجلوا.
قالوا :فالثالثة.
قال :أما قولكم :خلع نفسه من إمارة املؤمنني ،وإذا لم يكن أمير املؤمنني فهو أمير
الكافرين ،فإن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،ملَّا عقد كتاب الصلح مع أبي سفيان وسهيل
بن عمرو في صلح احلديبية ،قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،قالوا :لو كنا نعلم أنك رسول اهلل ما قاتلناك ،اكتب اسمك واسم أبيك،
فمحا النبي ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ الكتابة ،وقال :اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن
عبد اهلل.
فرجع منهم عن مذهب اخلوارج ألفان ،وبقيت بقيتهم ،فقاتلهم علي بن أبي طالب
رضي اهلل(.)1
فانظر كيف أثر احلوار الهادىء القوي العميق في كثير من اخلوارج ،وقادهم إلى االقتناع
والرجوع عن اخلطأ ،حتى رجع منهم ألفان إلى مذهب أهل السنة واجلماعة في مجلس
واحد لم يستغرق دقائق معدودة.
(� ) 1إ�سماعيل بن كثري القر�شي الدم�شقي ،البداية والنهاية ،ط ،11دار الفجر للرتاث ،القاهرة1424 ،هـ2003/م ،ج� ،7ص� ،304-302:سلمان بن فهد
العودة� ،آداب احلوار ،ط ،1مكتبة الر�شد ،الريا�ض1424 ،هـ2003/م �ص.13-8 :
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اإلستراتيجيات الذكية للحوار
بإمكانك تنمية قدراتك على احلوار بالتزامك مجموعة من السلوكيات واأللفاظ
واإلستراتيجيات واآلداب في أثناء احلوار ،منها:
االلتزام باإلستراتيجية الذكية للحوار:
ناجحا ومتمي ًزا فيجب عليك االلتزام باإلستراتيجيات الذكية
لكي تكون
محاورا ً
ً
للحوار واستخدام هذه اإلستراتيجيات استخدام ًا مناسب ًا في أثناء احلوار ،ومن هذه
اإلستراتيجيات:
 1ـ التعبير عن شعورك بـ(أنا) ،وليس بـ(أنت) ،في أثناء تعبيرك عن
رأيك ،فإن احتمال استفزاز الطرف اآلخر سيصبح أقل لو أنك حتدثت عن
نفسك أنت بد ًال عن احلديث عنه هو(.)1
 2ـ أعد صياغة أنا وأنت لتصبح نحن ،فكلمة نحن توجد وضع ًا جديداً
من التكاتف بني الطرفني بتوجيه اهتمامهما مع ًا إلى املصالح واألهداف
املشتركة(.)2
 ٣ـ اجعل الطرف اآلخر يظن أن الفكرة فكرته ،وبهذه الطريقة يكون تأييد
الطرف اآلخر للفكرة وأهدافها مضمون ًا بنسبة كبيرة من خالل حماسه لها
وشعوره بأن الفكرة نابعة من داخله(.)3
 ٤ـ التشبث بشعرة معاوية :ونعني بذلك املرونة واحلكمة ،ويقصد بهذه
العبارة أن يتعامل اإلنسان مع اآلخرين بشيء من املرونة واحلكمة بحيث
يشد تارة ويرخي تارة أخرى ،أما إذا أصر كل طرف على رأيه دون تقدمي
أي تنازالت ،فإن هذا يؤدي إلى فشل احلوار(.) 4
( )1حممد بن را�شد دميا�س ،فنون احلوار والإقناع ،ط ،1دار ابن حزم للطباعة والن�شر ،بريوت1420 ،هـ1999/م� ،ص.205 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.205 :
()3املرجع ال�سابق� ،ص.205 :
()4املرجع ال�سابق� ،ص.206 :
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 5ـ إقفال املناقشة :وهو أصعب جزء في احلوار وأكثره احتياج ًا إلى املهارة،
فعندما يكون النقاش مع آخرين تضييع ًا للوقت وتبديداً للجهد ،عند ذلك
يفضل إقفال املناقشة بطريقة لبقة وذكية تشعر اآلخرين أنه لم ينسحب
عجزاً أو يترك املناقشة هزمية ،ويستطيع احملاور أن يجد له عذراً إلنهاء
املناقشة؛ إما لوجود موعد مسبق ونهم لديه ،وإما أن لديه أعما ًال مهمة
تتطلب ذهابه فوراً(.)1
 6ـ القدرة :كن قدوة حسن فيما تدعو إليه من أفكار وآراء حتى تكون ذا تأثير
على اآلخرين.
 7ـ النهاية املؤثرة :خلص عناصر موضوعك ،والدعوة إلى عمل شيء ما مع
إحياء املشاعر القلبية ،وتقدمي الشكر للمستمعني ،ومن الروعة أن تترك
املستمعني ضاحكني ،وذلك بعد اختيار اللحظة املناسبة(.)2
 8ـ حتني الظرف املناسب :يحسن باملتحاور أن يلقي نظرة إلى من حوله قبل
أي :حوار ،ثم يحدد تالؤم احلال للحوار ،فإن وجده مالئم ًا استعان باهلل
وبدأ ،وإال سكت وتريث(.)3
 9ـ راقب نفسك وقيمها ،هل أنت مستمع جيد؟ وهل صوتك مناسب؟
وهل أنت ملتزم مبا سبق أن هيأته من أفكار؟ هل أدبت نفسك بآداب
احلوار؟ كذلك على احملاور احلكيم أن يراقب نفسه بالدرجة نفسها من
اليقظة واالنتباه التي يراقب بها اآلخرين(.)4
 10ـ عود نفسك على االبتسامة ،واجعلها ال تفارق ثغرك في أثناء حوارك مع
اآلخرين ،وكم يسر اجللسات حني يرون محــاورهم ال تفـارقه االبتسامة ،وهذا
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.207 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .202
()3املرجع ال�سابق� ،ص.213 :
( ) 4املرجع ال�سابق� ،ص.214 :
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األدب هو أدب نبينا ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ في محادثته أصحابه وفي
مالحظته جلساته ،وقد روى اإلمام أحمد عن أم الدرداء رضي اهلل عنهما،
قالت :كان أبو الدرداء إذا حدث حديث ًا تبسم ،فقلت :ال ،يقول الناس:
إنك أحمق ،أي :بسبب تبسمك في كالمك ،فقال أبو الدرداء :ما رأيت
أو سمعت رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ يحدث حديث ًا إال تبسم،
فكان أبو الدرداء إذا حدث حديث ًا تبسم اتباع ًا لرسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم في ذلك(.)1
 ١١ـ التركيز على الرأي ال على صاحبه :فيركز احملاور على الرأي
واملخالفة بغض النظر عن صاحبهما ،فإذا كان احلوار مشافهة فينفي
التجريح(.)2

( )1املرجع ال�سابق� ،ص.216 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.702 :
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املبادىء العشرة لإلنصات
ي ُعد حسن االستماع واإلنصات في احلوار أحد املقومات التي متيز احملاور
الناجح ال تقتصر براعة احلديث على أسلوب الكالم وجدة محتواه ،بل
إن حسن اإلصغاء يعد فن ًا من فنون احلوار ،وبراعة االستماع تكون باألذن
وطرف العني ،وحضور القلب ،وإشراقة الوجه ،وعدم االنشغال بتحضير
الرد(.)1
()2
وفيما يلي نعرض املبادىء العشرة لإلنصات التي ذكرها محمد دمياس
لتعمل على حتقيق أعلى درجات اإلنصات ،وهي:
 ١ـ جهز نفسك لعملية اإلنصات ،وركز انتباهك على كل ما يقوله
محدثك ،وأشعره مبتابعتك وباهتمامك مبا يقول ،من خالل احملافظة
على اتصال العينني ،ومن خالل هز الرأس واالبتسامة ،واالنتباه الكامل
دون االنشغال بكل ما ميكن أن يبدد انتباهك لكالمه ،مثل :حركة
األقالم ،واملفاتيح ،والهاتف اجلوال في اليدين ..إلخ.
 ٢ـ ال تقاطع محدثك ،وأعطه الفرصة الكافية لقول كل ما يود التعبير
عنه ،وحبل مضامني ما تسمعه ،يقول دايل كارنيجي(.)3
إذا كنت تريد أن ينفض الناس من حولك ويسخروا منك حينما توليهم
ظهرك فهاك الوصفة :ال تعط أحداً فرصة للحديث ،وتكلم بغير
انقطاع ،وإذا خطرت لك فكرة في حني غيرك يتحدث ،فال تنتظر حتى
يتم حديثه ،فهو ليس ذكي ًا مثلك ،ف ِل َم تضيع وقتك فـــي االستمـــاع
إلــــى حديثـــه السخيف؟ اقتحــم عليــه احلديـــث،
( )1طارق بنعلي احلبيب ،كيف حتاور ،ط ،1م�ؤ�س�سة اجلري�سي للتوزيع والإعالم ،الريا�ض1434 ،هـ� ،ص.23 :
( )2حممد دميا�س ،فنون احلوار والإقناع� ،ص.14 :
( )3دايا كازنيجي ،ولد يف عام 5581م ،مبدينة بو�سنت بوالية تك�سا�س الأمريكية ،وهو كاتب �أمريكي متخ�ص�ص يف ت�أليف الكتب التي مت�س اجلوانب النف�سية
للأ�إن�سان.
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واعتذر في منتصف كالمه.
 ٣ـ حاول أن تفهم كل ما يقوله محدثك ،واستفسر عن كل ما لم تفهمه
دون إفراط في األوقات املناسبة.
 ٤ـ ال جتعل مشاعرك تؤثر في آرائك وال تدع عصبيتك تخفض من
اهتمامك.
 ٥ـ اصبر على كالم محدثك واحذر امللل أو إشعاره بذلك.
٦ـ أصغ بهدف الفهم واالستيعاب ،وليس بهدف املناقضة والرد.
٧ـ ال تشغل بالكتابة ،ولكن ميكنك تلخيص أهم نقاط محدثك أو كتابتها
باختصار ،وهذا أفضل بكثير من أن تقطع حبل أفكار اآلخرين،
فيضيقوا بك ذرعاً.
٨ـ وفر املناخ املناسب ،واجلو الهادىء لالستماع ،وتخلص من مشتتات
التفكير.
٩ـ ال تصدر أحكام ًا مبكرة بينك وبني نفسك ،فإن هذا بالطبع سوف يؤثر
في إصغائك للمتحدث.
 ١٠ـ كن منشرح الصدر عند االستماع ،وذلك بتهيئة نفسك للمتحدث،
دون التفكير في أمور خارج موضع احلوار.
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حتليل احلوار
في أثناء تلقيك دعوة للمشاركة في لقاء حواري فكري ،يجمع نخبة كبيرة من
نخب املجتمع املختلفة :ثقافي ًا ومذهبياً ،واجتماعياً ،فإنه يجب عليك أن حتلل
حوارك إلى عنصرين هما:
1.1املقدمات املنطقية :وهي تلك البيانات أو احلقائق واألسباب التي تستند
إليها النتيجة وتفضي إليها ،بحيث تكون جميع البيانات واحلقائق
صحيحة وموثوقة من املتحدث ،ليتم تضمينها بالتوصيات النهائية التي
سوف يعلنها املتحاورون(.)1
2.2النتيجة :وهي ما يرمي الوصول إليها احملاور أو املجادل ،وهذا ما يريده
املتحاورون دائم ًا وهو الوصول إلى نتائج مفيدة ترضي جميع املشاركني في
احلوار(.)2
يعد اإللقاء املؤثر من أهم فنون احلوار ،فإذا كان احملاور قوي التأثير على اآلخرين
باستخدامه طبقات صوته ،والتركيز على املعاين املهمة التي يريد إيصالها إلى
اآلخرين ،فهو يعد محاوراً متمكن ًا شديد التأثير على اآلخرين.
وهنا نذكر بعض من تلك املؤثرات ،وهي:
•التأني بالكالم :من حسن احلديث أن يتكلم احملاور بتمهل ،حتى يفهم
الناس منه ويعقلوا عنه( ،)3قال عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه ـ شر
الكتابة املشق( ،)4وشر القراءة الهذرمة(.)5
( ) 1دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.68 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.68 :
( )3دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.194 :
( )4امل�شق� :سرعة الكتابة مع بعرثة احلروف.
( )5الهذرمة :ال�سرعة يف القراءة
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•شدد على الكلمات املهمة خالل حوارك :شدد على كلمة ،أو جزء من
عبارة ،كي جتعلها أكثر وضوحاً ،وتثير اهتمام صاحبك بها(.)1
•كرر الفكرة :حاول أن تكرر بعض العبارات بني الفينة واألخرى ،على
فترات متباعدة ،وأساليب مختلفة ،ومن غير تكلف(.)2
•غير طبقات صوتك :فإن املستمع حلديثك سرعان ما ميل عندما حتدثه
بطبقة رتيبة وصوت جاف ،وعلى وتيرة واحدة ،ولكن الصوت يؤدي
دوراً كبيراً في اإلقناع ،ولهذا غير طبقات صوتك برفعه تارة ،وال سيما
في مواطن الشدة واحلماسة ،وخفضه تارة أخرى في مواطن اللني والرحمة
والتعليل واالستشهاد(.)3
•غير معدل سرعتك في الكالم فتكون أبطأ عند اجلمل املهمة ،وأسرع عند
سواها(.)4
•توقف قبل األفكار املهمة وبعدها لتوكيدها :توقف قبل كل جملة
تريد توكيدها ،حتى حتفز أعصاب صاحبك لالستعداد ،وتوقف بعدها
فتضيف إلى قوتها قوة بصمتك ،وتوقف بعد فواصل اجلمل ،وسرد
الشواهد ،وبعد األسئلة االستجوابية التي تطرحها(.)5
•اخفض من صوتك  :يعاب على احملاور علو صوته من غير حاجة ،فاحلجة
الواهية ال يدعمها صوت مهما عال وارتفع ،واحلجة الظاهرة غنية بذاتها
عن كل صوت واملثل اإلجنليزي يقول :املاء العميق أهدأ(.)6

( )1دايل كارنيجي ،فن اخلطابة ،ترجمة :رمزي احل�سامي ،عامل الكتب للطباعة والن�شر ،لبنان1422 ،هـ2001/م� ،ص ،71 :دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.194 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص ١٩٤ :
( )3كارنيجي ،فن اخلطابة� ،ص 72 :دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.194 :
( )4كارنيجي ،فن اخلطابة� ،ص ،72 :دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.195 :
()5كارنيجي ،فن اخلطابة� ،ص ،73 :دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.195 :
( )6دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.196 :
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يجدر بك في أثناء احلوار أن تعبر بطريقة مؤثرة ،حتى تتمكن من شد انتباه اجلميع
والتأثير فيهم ،وإليك خمس طرائق ذكرها محمد دمياس( )1ميكن استخدامها في
التأثير في اآلخرين في أثناء احلوار:
1 -1اجعل تعبيراتك مرتبطة باملوضوع الذي تتحدث عنه ،فإذا كان سلوكك
التعبيري غير مرتبط باحلديث؛ فسوف ينصرف عنك الطرف اآلخر لتفسير
تنس أن كلماتك عندما تخطىء في املقصود منها،
هذا التفاوت ،وال َ
فإنك ميكن أن تصححها إمنا أنت ال ترى نفسك وأنت تتكلم وتفضحك
تعبيراتك دائماً ،كما أنه ال ميكنك أن تقوم بتصحيحها.
2 -2كن طبيعياً ،أي :اجعل اجلسم يعبر عنك أنت ،ألنه جسمك أنت ،فال
تكن رسمي ًا للغاية مع الطرف اآلخر؛ ألنهم يبحثون عن األلفة ،فأنت بال
شك غيره.
3 -3اجعل من جسمك مرآة صادقة ألحاسيسك ،وكلما كنت شغوف ًا مبا تقدمه
لآلخرين كنت مقنع ًا لهم ،أسقط األقنعة واسمح ملشاعرك أن تتفاعل مع
مشاعر الطرف اآلخر ،من خالل كلماتك ،ومن خالل تعبيراتك.
4 -4أعد لنفسك مقدماً ،واظهر دائم ًا مبظهر اخلبير الواثق ،فال شيء يبهر الناس
جيدا؛
أكثر من معلوماتك ومعرفتك مبفاهيمهم ،وكلما أعددت نفسك ً
فسوف تكون أكثر تواضعاً ،وأقل عصبية .وكلما عرفت تكون كلماتك
أكثر إتقاناً ،وتعبيراتك أكثر ثقة ،ومن ثم فإن مقابلتك بابتسامة الثقة خير
دليل على جناحك.
5 -5إن محيط عملك هو املكان الرئيس للتدريب على األفضل في احلديث
والتعبير ،فال سبيل إلى تطوير دون املمارسة ،وحتني فرصة التدريب لتتعلم
كثيراً.
( )1دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.82 :
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كيف حتاور..؟

احلوار ليس بالكلمة اجلديدة أو الدخيلة على مجتمعنا ،بل هي أصيلة في حضارتنا
اإلسالمية ،فقد ورد احلوار في عدة آيات من القرآن الكرمي منهاَ ( :ق َ
ال َل ُه َص ِ
اح ُب ُه)(.)1
لذلك فإن كثيراً من الناس يعرفون كلمة احلوار وما هو معناها ،ولكنهم ال يستطيعون
تطبيق هذه الكلمة في بيوتهم أو في أثناء أداء عملهم أو في أثناء مشاركتهم بإحدى
اجللسات احلوارية ،من أسباب ذلك عدم نشر ثقافة احلوار في املجتمع.
وإذا أردت أن تكون محاور ًا ناجح ًا جتيد احلوار بأساليب جيدة ،فعليك اتباع
األساليب اآلتية:
•احملاور الناجح هو الذي يجيد استخدام أساليب احلوار اجليدة ومن هذه األساليب:
 ١ـ التزام القول احلسن ،وجتنب منهج التحدي واإلفحام :إن من أهم ما يتوجه إليه
احملاور في حواره ،التزام احلسنى في القول واملجادلة ،وجتنب أسلوب التحدي
والتعسف في احلديث ،وتعمد إيقاع اخلصم في اإلحراج ،فإن كسب القلوب
مقدم على كسب املواقف ،وقد تفحم اخلصم ،ولكنك ال تقنعه ،وقد تسكنه
بحجة ،ولكنك ال تكسب تسليمه وإذعانه(.)2
جيدا حتى ال تكون ـ وأنت حتاور ـ كحاطب ليل أو كضال في
 ٢ـ استعداستعدا ًدا ً
صحراء ،لذلك يجب على احملاور أن يعد مادته إعداداً جيداً ،وأن يحضر لها
حتضيراً شامالً ،حتى ال يظهر مبظهر الضعيف ،وال يكون كالمه ال قيمة له(.)3
 ٣ـ ال تبقَ على طراز واحد؛ فبعضهم ال يراعي مستوى من يخاطبهم ،ويتعامل
مع جميع الناس على أنهم طراز واحد ،فيكون كالمه غير مقنع ،وردوده غير
مجدية ،ورمبا تكون غير مفهومة ،فتزيد الطني بلة ،وتفسد أكثر مما تصلح،
(� )1سورة الكهف ،الآية.37 :
( )2بن حميد� ،أ�صول احلوار و�آدابه� ،ص.26-25 :
( )3حممد دميا�س ،فنون احلوار� ،ص..25 :
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لذلك رؤي عن علي بن أبي طالب ـ رضي اهلل عنه ـ أنه قال :خاطبوا الناس على
قدر عقولهم ،أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله(.)1
 ٤ـ وعليك أن تدرك أن الناس تستخدم أساليب مختلفة من لغة احلواس؛ فمنهم من
يستوعب بعينه ،أو بأذنه ،أو مبشاعره فلو استخدم الطرف اآلخر ألفاظ ًا خاصة
بالرؤية ،مثل :أترى ماذا أقول؟ أو لننظر مع ًا إلى هذه النقطة ،فحاول أن تتجاوب
معهم باستخدام عبارات متشابهة ،مثل :إني أرى وجهة نظرك ،أو أستطيع أن
أصغ
أتصور ما حتاول أن تقوله ،ولو أنهم يعتمدون أكثر على ألفاظ سمعية ،مثلِ :
إلي فعليك أن ترد قائالً :أنا أسمعك ،وإن كانت لغتهم تركز على املشاعر ،مثل:
َّ
أيضا ال أشعر بالراحة
ال أشعر أن ذلك أمر سليم ،فباستطاعتك أن ترد بالقول :أنا ً
لذلك ،فأفضل طريقة للوصول إلى اآلخرين هي أن تستخدم اللغة التي يجيدون
فهمها ،وأن تتعرف إليهم ،وإلى طبيعتهم ،وإلى خصائصهم ،وإلى أحوالهم(.)2
 ٥ـ كن ربان ًا ماهراً :احلوار ميوج ويضطرب ،وأشد من موج البحر في يوم عاصف،
فإن لم يكن املتحاوران أو أحدهما ربان ًا ماهراً مينع االستطراد واالسئثار باحلديث،
غرقت سفينة احلوار في بحر النقاش العقيم .إن احملاور الذكي هو الذي يتجنب
االستطراد واالسئثار باحلديث من أجل الوصول إلى نتيجة من حواره دون تضييع
لوقته ووقت غيره(.)3
 ٦ـ عليك بالعقل واملنطق :من األساليب املهمة للحوار أسلوب العقل واملنطق كما
بينتها لنا السنة النبوية ،وسار عليه السلف الصالح رضوان اهلل عليهم جميع ًا(.)4
ال من املسلمني كان يتهم عثمان بن عفان ـ رضي اهلل عنه ـ أنه يهودي،
روي أن رج ً

( )١املرجع ال�سابق� ،ص.30 :
( )٢حممد دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.33-32 :
( )٣حممد دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.55 :
( )٤املرجع ال�سابق� ،ص.60
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وحاول املسلمون أن يقنعوه بأنه مسلم فما استطاعوا أن يزيلوا هذه الشبهة
من عنده ،فجاء إليه اإلمام أبو حنيفة فقال له :جئتك خاطباً ،فقال :من؟ قال
ابنتك ،قال :ملن؟ قال :لرجل شريف عفيف صالح منفق كرمي ،صوام بالنهار،
قوام بالليل ،فقال الرجل :فيما دون ذلك مقنع ،فقال أبو حنيفة :ولكن فيه
عيب واحد ،فقال الرجل :وما هو؟ ،قال أبو حنيفة :إنه يهودي ،فقال الرجل:
يغفر اهلل لك يا أبا حنيفة! تريد أن أزوج ابنتي من يهودي؟ فقال أبو حنيفة:
نعم ،لقد زوج الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ابنته من يهودي ،وهو عثمان،
فانتبه الرجل واقتنع ،وقال :أستغفر اهلل! إن عثمان مسلم ،وليس يهودي ًا(.)1
 ٧ـ اجعل األفعال دائم ًا أقوى من الكلمات :إن التعبير اجلسمي الصحيح يضع
النقاط فوق احلروف للكثير مما تقدم من الطرف اآلخر ،حيث نقاط التأكيد،
ونقاط عدم االهتمام ،ونقاط التأثير في الدوافع ،فأنت تصنع بصوتك
وتعبيراتك فواصل ،ونقاطاً ،وعالمات تعجب ،وتؤثر في الطرف اآلخر
مستخدم ًا يديك ،ومستخدم ًا تعبيرات اجلسم ،ويعتقد كثيرون أن التعبير
هو الصياغة الطبيعية لدرجة حماستك في مواجهة الطرف اآلخر ،إذ إن
تعبيرات اجلسم وحركاته هي التي توضح درجة اهتمامك به ،وكلما ظهرت
عالمات اخلوف والتردد على وجهك؛ فأنت في الطريق إلى عدم متكنك من
إقناع الطرف اآلخر(.)2
 ٨ـ احمل راية الرفق واحلنان :جامل الناس تكسب و َّد اجلميع ،وهذا

األسلوب غاية في تهيئة النفوس لتلقي العلم ،وحسن االنتفاع باملناظرة
يوضح دايل كارنيجي ذلك بأسلوب تصويري جميل فيقول :إن قطرة
عسل جتذب ذباب ًا من جالون علقم ،واألمر كذلك بالنسبة إلى الناس
فإن أردت أن جتذب الشخص اآلخر إلى وجهة نظـــرك أقنعه أو ًال أنك
صديقه املخلص ،ومن َث َّم سيكون بعد ذلك

( )١دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.60 :
( )٢املرجع ال�سابق� ،ص.75-74 :
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قطرة العسل التي جتذب قلبه وتفكيره( ،)1يقول شوقي:
رب قيد من جميل وصنيع
جـامل الناس حتــــــز رق اجلميــع
َّ
فقدمي ًا جمل املـرء األدب
عــامل الكــــل بإحســــان ُتــــب
٩ـ استخدم الوسائل التعليمية واألساليب احلسية ،يقول املثل العربي :ليس من
سمع كمن رأى ،ويقول املثل الياباني :الرؤية خير مئة مرة من االستماع،
وقد أثبتت الدراسات احلديثة التي أجريت في الواليات املتحدة األمريكية
ـ وبطريقة علمية ـ جدوى استخدام الوسائل وضرورتها من خالل بيانها أن
اإلنسان ميكن أن يتذكر ( )10مما قرأه )20( ،مما سمعه )30( ،مما شاهده،
( )50مما شاهده وسمعه في الوقت نفسه )70( ،مما رواه أو قاله )90( ،مما
عمل معي ًنا(.)2
رواه في أثناء أدائه ً
 ١٠ـ ابدأ بنقاط االتفاق :عند البدء في احلوار جتنب عرض نقاط االختالف؛ ألنه
يوقف احلوار من أوله .يقول دايل كارنيجي :اجعل الطرف اآلخر يوافقك
الرأي ،وحاول أن تثنيه عن التفوه بكلمة ال ،فما أحرى بنا أن نهمل خالفنا،
ونهمله شيئ ًا من الوقت حتى ال نقع في شرك كلمة ال ،ومن ثم أين املخرج؟
يقول أوفر ستريت في كتابه التأثير في الطبيعة اإلنسانية :إن كلمة ال عقبة
كؤود يصعب التغلب عليها ،فمتى قال أحد :ال ،أوجبت عليه كبرياؤه
أن يظل مناصراً بنفسه .إن قول :ال ،أكثر من مجرد التفوه بكلمة مكونة
من حرفني ،إن كيانه جميع ًا بغدده وأعصابه وعضالته يتحفز ليناصره باجتاه
الرفض ،لذا فتبدأ عند احلوار بالتقاط املتفق عليها( ،)3هذه من أهم األساليب
اجليدة التي قد تساعدك على أن تكون محاوراً جيداً.
( )١املرجع ال�سابق� ،ص .84
()٢املرجع ال�سابق� ،ص.144-143 :
( )٣طارق احلبيب ،كيف حتاور� ،ص.28-27 :
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أدبيات احلوار

للحوار أدبيات كثيرة ومتعددة ،فإذا متكن احملاور من اتباع هذه األدبيات في أثناء
مشاركته بإحدى اجللسات احلوارية ،فإنه يعد من احملاورين الناجحني ومن هذه
األدبيات:
 ١ـ اإلخالص والتجرد :على احملاور أن يتجرد من التعصب؛ ألن بعضهم يعقد
التعصب لفرقته ومذهبه وفكرته ،ثم ال يقبل منك ويريد أن تسلم وتقر له
دون أن يناقشك ،أو يقبل منك أدلة(.)1
 ٢ـ اإلصغاء وحسن اإلستماع :يجب على املتحاور أن يستمع جيداً من يحاوره،
وأن يستوعب ما يقوله املتحاورون ،ويكون أذن ًا صاغية لهم ،ويتأمل ما
ال على قوتك ،وقدرتك على احلوار(.)2
يقولونه ،وهذا يكون دلي ً
 ٣ـ االبتعاد عن التعصب :احلق هو ضالة ينشده حتى ولو كان على نفسه،
فذلك العقل بعينه ،والتحرر من تبعية الهوى ،أما التعصب فهو عدم قبول
احلق عند ظهور الدليل ،وهو زراية بالعقل الذي فضل اهلل به اإلنسان على
احليوان(.)3
واملتعصب :هو ذلك اإلنسان الذي غطى هواه على عقله ،فتراه يكثر من مقاطعة
محاوره ،وق َّلما اعترف بخطأ ،بل يكثر الردود ويسعى إلى حماية نفسه وما
يخصه دون تفكير ونظر ،وهو أشبه بشخص يعيش وحده في بيت من املرايا،
فال يرى فيها إال شخصه أينما ذهب ،مينة أو يسرى ،وكذلك املتعصب ال يرى
غير عمله ـ رغم كثرة اآلراء ـ فهو مغلق على وجهة نظره وحدها ،وال يفتح عقله
لوجهة سواها ،يزعم أنه األذكى عقالً ،واألوسع علماً ،واألقوى دليالً ،وإن لم
يكن لديه عقل يبدع ،وال علم يشبع ،وال دليل يقنع(.)4
( ) 1عاي�ض بن عبد اهلل القرين� ،أدب احلوار ،ط ،1م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والن�شر ،بريوت1425 ،هـ2004/م� ،ص.11 :

(� )2سلمان العودة� ،أدب احلوار� ،ص.38 :
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.145 :
( )٤املرجع ال�سابق� ،ص.541 :
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1 -1التزام القول احلسن وجتنب منهج التحدي واإلقحام( :)1يقول اهلل تعالى في
محكم كتابهَ ( :و َج ِاد ْل ُه ْم بِالَّ ِتي ِه َي)( ،)2فحق العاقل اللبيب طالب احلق
أن ينأى بنفسه عن أسلوب الطعن والتجريح.
2 -2االلتزام بوقت محدد في الكلم(:)3
يستحسن باحملاور أن يلتزم بالوقت احملدد له ،وأال يستأثر بالكالم على حساب
وقت املتحاورين اآلخرين ،وااللتزام بالوقت من صفات احملاور اجليد وأخالقياته.
3 -3تقدير اخلصم واحترامه:4
ينبغي أن يكون هناك احترام متبادل فيما بني املتحاورين في أثناء احلوار
واملناقشة ،حتى يكون احلوار هادف ًا ومفيداً.
4 -4التركيز على الفكرة ال على صاحبها(:)5
على احملاور أن يلتزم بنقاش األفكار التي يتم تداولها في أثناء احلوار ،والفصل
بني الفكرة وصاحبها.
5 -5إنهاء احلوار بأدب ولباقة(:)6
على املتحاورين أن يختموا حواراتهم بجمل رقيقة وحسنة ،مع إبداء الشكر
والتقدير لكل املتحاورين ،وإذا كان ختام اجللسات الدورية فيه شكر وعرفان
للجميع ،تصبح هذه اجللسات من الذكريات اجلميلة لدى املتحاورين فيما
بينهم.

( )1ابن حميد� ،أ�صول احلوار� ،ص.25 :
(� )2سورة النحل ،الآية.125 :
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.29 :
( )4املرجع ال�سابق� ،ص.32 :
( )5املغام�سي ،احلوار �آدابه وتطبيقاته� ،ص.181 :
( )6املرجع ال�سابق� ،ص.189 :
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صفات احملاور اجليد
ينبغي على املتحاورين في أثناء جلوسهم على طاولة احلوار أن يدركوا
أن هناك صفات إذا اتبعها كل واحد منهم؛ فإنه يكون محاوراً متمكن ًا
وناجحاً ،ومن هذه الصفات هي:
١ـ األمانة والصدق :يجب أن تتصف باألمانة والصدق في جميع أحوالك،
موضوعا
وخاصة في أثناء مشاركتك في احلوار ،وذلك أثناء طرحك
ً
علميا أو غيره(.)1
اجتماعيا ،أو اقتصاد ًيا ،أو ً
ً
 ٢ـ قدم التحية ملن حتاوره وبروح مرحة ،وع ّرف بنفسك وباإلدارة التي
تعمل بها(.)2
 ٣ـ دع فقرتك االفتتاحية تسترعي انتباه من حتاوره(.)3
 ٤ـ ال ترفع صوتك :يحسن باحملاور أال يرفع الصوت أكثر مما يحتاج إليه
السامع في أثناء احلوار(.)4
 ٥ـ ال تتحدث مع زميلك وأنت في حوار مع شخص آخر ،فإن هذا العمل
يقلل من قيمة من حتاوره ،ويسبب إحراج ًا له.
ثوان ،وانتبه إلى لقبه الصحيح
 ٦ـ استخدم اسم من حتاوره في أول (ٍ )10
واملركز الذي يشغله(.)5
 ٧ـ مازح الشخص الذي حتاوره مهما كان فظ ًا( ،)6وهذه الصفة قل ما
جندها في بعض األشخاص الذين يضفون جواً من املرح في أثناء احلوار.
 ٨ـ االتفاق على أصل يرجع إليه في حالة االختالف على مسألة وردت في
احلوار تكون الفيصل الذي يستند إليه املتحاورون(.)7
( )1دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.15:
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.322 :
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .321
( )4الندوة العاملية� ،ص .79
( )5دميا�س ،فنون احلوار� ،ص.322 :
( )6املرجع ال�سابق� ،ص.322 :
( )7املرجع ال�سابق� ،ص.223 :

قواعد ومبادئ احلوار الفعال

35

 ٩ـ اللباقة ،وهي :أن تقول أكره األشياء وأقسامها بأرق العبارات وأحالها(.)1
 ١٠ـ رباطة اجلأش وهدوء البال :حاول أن تصبح هادىء البال عند النقاش،
وتبادل اآلراء في أثناء احلوار(.)2
 ١١ـ حضور البديهة :كلما كنت حاضر البديهة كنت محاوراً ناجح ًا
باستحضار املعلومات ،والتحضير املسبق ،وتوقع األسئلة ،واحلضور
الذهني(.)3
 ١٢ـ قوة الذاكرة :احملاور قوي الذاكرة غالب ًا يكون حواره ونقاشه مترابط ًا بعضه
ببعض( ،)4ومن األمور التي قد تقع هي عدم انتباه بعض املتحاورين إلى
أين وصل احلوار من النقاش ،وفي أي محور هم يتحدثون.
 ١٣ـ استخدم نبرة صوت مرحة وهادئة حتى تتمكن من شد انتباه احلاضرين(.)5
 ١٤ـ يجب أال ينعكس مزاجك على صوتك في أثناء احلوار(.)6
ال اعتذر عن بدء احلوار ،وحدد موعداً آخر للحوار(.)7
 ١٥ـ إذا كنت مستعج ً
 ١٦ـ ال تستخدم عبارة يجب عليك القيام به(.)8
 ١٧ـ قارن النظام اجلديد الذي تريد إقناع مستمعك به بنظام مألوف لديه(.)9
 ١٨ـ أكد في ختام حوارك األعمال التي تريد أن تنجز(.)10
 ١٩ـ ال تتناول األكل أو الشرب في أثناء احملادثة ،وال تتحدث مع من حتاوره
وفمك مشغول(.)11
( )1املرجع ال�سابق� ،ص15 :
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.15 :
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.15 :
( )4املرجع ال�سابق� ،ص.15 :
( )5املرجع ال�سابق� ،ص.15 :
( )6املرجع ال�سابق� ،ص.23 :
( )7املرجع ال�سابق� ،ص.223 :
( ) 8املرجع ال�سابق� ،ص.224 :
( )9املرجع ال�سابق� ،ص.224 :
( )10املرجع ال�سابق� ،ص.224 :
( )11املرجع ال�سابق� ،ص.224 :
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 ٢٠ـ استخدم ميكن لتقول ال بطريقة لبقة(.)1
 ٢١ـ استعمل الكلمات اإلقناعية جديد مجرد فعال ..إلخ(.)2
 ٢٢ـ اإلملام باملشكالت اإلنسانية واألوضاع العاملية ،فاحملاور املثقف الذي
لديه إملام بجميع جوانب احلياة ،فال شك أن هذا يساعده على أن
يكون محاوراً ناضجاً.
 ٢٣ـ االستشهاد بالقصصص وعرضها بأسلوب جذاب ومختصر ،ويفضل
أن تكون هذه القصص من القصص املؤثرة التي لها عالقة مبوضوع
احلوار.
 ٢٤ـ احلوار بطريقة السؤال :تنوع أساليب احلوار ومنها السؤال االستفهام
للحصول على معلومات تستطيع أن جتعل منها عناصر حديثة ،وطريقة
إلشراك احملاور في التفكير معك وإبداء وجهة نظره.
 ٢٥ـ التفريق بني الفكرة وصاحبها :تناول الفكرة بالبحث والتحليل ،أو
()3
بالنقد والنقض بعيداً عمن هو صاحب الفكرة
 ٢٦ـ عدم اتهام النيات :على املتحاورين عدم اتهام نية صاحبه والطعن في
()4
مقصده

( )١املرجع ال�سابق� ،ص.224 :
( )٢املرجع ال�سابق� ،ص.224 :
( )٣الندوة العاملية� ،ص.72 :
(� )٤أحمد بن عبد الرحمن ال�صويان ،احلوار �أ�صوله املنهجية و�آدابه ال�سلوكية ،ط ،1دار الوطن للن�شر1413 ،هـ� ،ص.115 :
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احملددات التنظيمية للحوار الف َّعال
عند التنظيم حلوار فعال البد من اإلعداد املسبق والتخطيط له ،وتهيئة املناخ
املناسب والبيئة املناسبة ،وفيما يلي بعض احملددات التي يجب مراعاتها ،وهي:
أوالً :إعداد اخلطة للحوار الفعال(:)1
إذا أردنا أن يكون احلوار فعا ًال يجب أن يكون هناك عدة محددات وهي:
 ١ـ حتديد املوضوع :موضوع احلوار هو جوهر احلوار ،وحتديده ،يجعل
احلوار واضح ًا ومعلوم ًا لدى املشاركني ،حتى يلتزم املتحاورون باألفكار
واحملاور التي مت االلتزام بها في أثناء مشاركتهم باحلوار.
 ٢ـ حتديد املفاهيم :من الضروري للمتحاورين أن يتفقوا على املفاهيم
واملصطلحات التي سيستخدمونها قبل بدء احلوار(.)2
 ٣ـ حتديد هدف احلوار :وهذا يعد ركن ًا من أركان احلوار الناجح
املفيد ،وطاملا كان احلوار جاداً وصادق ًا ونافعاً؛ فالبد أن يحدد له هدف
يسعى املتحاورون إلى بلوغه كثمرة لهذا احلوار(.)3
 ٤ـ حتديد اآلليات :يجب حتديد آليات احلوار وإجراءاته فهي ذات
أهمية تنظيمية ،إضافة إلى أنها من أدوات بلوغ احلوار هدفه املنشود(.)4

( )١عبد القادر ال�شيخلي� ،أخالقيات احلوار ،ط ،1دار ال�شروق للن�شر والتوزيع ،عمان1993 ،م� ،ص.60-52 :
( )٢املرجع ال�سابق� ،ص.53 :
( )٣املرجع ال�سابق� ،ص.53 :
( )٤املرجع ال�سابق� ،ص.60 :
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ثانياً :مقومات املناخ الصحي للحوار الفعال:
عند إقامة أي حوار فعال يتطلب توافر مقومات أساسية تشكل مناخ ًا
صحي ًا للحوار الفعال ومن أهمها:
 .١ضرورة اإلميان بحرية الفكر :وهي إحدى الضروريات التي يجب
احترامها .
 .٢ضرورة التخلي عن النرجسية :يجب على املتحاورين احترام
إنسانية اآلخرين وشخصياتهم ،والتخلي عن سياسة تعظيم الذات.
 .٣ضرورة مراعاة أساسيات فن احلوار :هناك جملة من األساسيات
واملهارات التي يجب على املتحاور أن يتحلى بها(.)1
 .٤تهيئة املكان املناسب للمتحاورين.
 .٥إصدار جدول زمني يوضح اجللسات الصباحية واملسائية وفترة
التوقف ألداء الصلوات وتناول الوجبات الغذائية ،ألن هذا يساعد
جميع املتحاورين على معرفة برنامجهم اليومي ،ومن ثم ينعكس ذلك
عن جناح احلوار.
٦ـ تزويد املتحاورين مبحاور موضوع اللقاء بفترة كافية قبل بدء
احلوار؛ ليتسنى لكل متحاور أن يبحث ويقرأ في تلك املوضوعات.

( )١ي�شمل هذا الكتاب تلك الأ�سا�سيات.
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الشعر واحلوار
أسهم الشعر في ترسيخ أدبيات احلوار الفعال ومفاهيمه عبر التاريخ ،من خالل
التأكيد على أهمية احلوار وآدابه ،ومن تلك األبيات التي استقرأنا فيه ذلك ما يأتي:
قال اإلمام الشافعي:
حليــمـــ ًا ال تلــح وال تكـــابر
إذا ما كنــــت ذا فضـــــل وعلـــم
وقال أيضاً:
فأكــره أن أكــون له مجيبـ ًا
يخاطبني السفيه بكــــل قبــح
كعــــود زاده اإلحـــــراق طيب ًا
يزيد سفــــاهة فأزيــــد حلمــــــ ًا
وما أحسن ما قاله أحد الشعراء:
وهــــــــوادة وترفـــــــق وليـــــان
لو ناقشوك وجادلوك بحكمة
لرجعت عن رأي تبني خطــؤه ونزلت عن دعواك باإلذعان
وما أفضل ما قاله محمود الوراق:
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثــرت منـــه علــــي اجلرائــم
فمـاالنـاسإالواحـــدمــــــــنثالثـــــة شريفومشروفومثليمقــــاوم
فأما الذي فوقـــــي فأعــــرف فضــله وأتبــــع فيــــه احلــــق ،واحلق الزم
وأما الذي دوني فإن قــال صنـت عن إجــــابتــــه عرضـــــي وإن الم الـئم
وأمـا الذي مثــــلي فــــإن زل أو هفـا تفضلت إن احللم للفضل حاكم
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أنواع احلوارات
أنواع احلوارات كثيرة أهمها ما ورد في الكتاب والسنة ،وإن املتأمل لكتاب اهلل عز وجل
يجد فيه كثيراً من احلوارات التي تقوي اإلميان ،وكانت هذه احلوارات متنوعة جتعل
املستمع لها ينجذب إليها ،وتدخل إلى وجدانه فيتأثر مما ورد فيها(.)1
وكذلك في سنة نبينا محمد ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ كثير من احلوارات التي دارت بينه
وبني قومه أو أصحابه هدفت إلى دعوة هذه األمة اإلسالمية(.)2
وهناك أنواع أخرى من هذه احلوارات نود أن نذكرها وهي كما يأتي:
 .١احلوار بني الشباب والشيوخ يطلق على هذا احلوار مصطلح صراع األجيال؛
فالشباب ميثلون احليوية والرغبة في التجديد ،في حني الشيوخ ميثلون خبرات
مجد
احلياة والرغبة في احلفاظ على قسم الشعب وتراثه ،واحلوار بني الطرفني ٍ
من حيث السعي إلى تصحيح مسيرة املجتمع وأهدافه في ضوء احلقائق التي
يطرحها كل جيل(.)3
 . ٢حوار االستزادة من املعلومات والثقافة حينما نراقب شتى احلوارات الفكرية
والسياسية واالجتماعية جند متحاورين يهدفون إلى زيادة معلوماتهم وإثراء
ثقافتهم ،وهم يقبلون على احلوار برغبة فكرية ونفسية تنم عن حب الفكر
وعشق احلقيقة والعمل على استمرار التثقيف الذاتي دون توقف وبال كلل أو
ملل(.)4
 .٣حوار احلقيقة البحث عن احلقيقة :هناك من يسعى في حواره إلى بلوغ
احلقيقة أ ًّيا كانت ،ويبحث ويحاور من أجل احلقيقة ،وهذا هو رجل العلم
مبفهومه احلقيقي(.)5
 .٤احلوار املنتج لألفكار :هو احلوار املفيد الهادف للوصول إلى احلقيقة ،أو
اكتشاف جوانب جديدة وتقدمي أفكار بناءة(.)6
( ) 1املغام�سي� ،ص.57 :
( )2املغام�سي� ،ص.57 :
( )3ال�شيخلي� ،أخالقيات احلوار� ،ص.26 :
( )4ال�شيخلي� ،أخالقيات احلوار� ،ص.20 :
( )5املرجع ال�سابق� ،ص.21 :
( )٦املرجع ال�سابق� ،ص.24 :
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مناذج من احلوارات القرآنية
ورد في كتاب اهلل عز وجل حوارات كثيرة جداً ،وسوف نقتبس بعض ًا من مناذج
تلك احلوارات:
• حوار اهلل عز وجل مع املالئكة:
( َو ِإ ْذ َق َ
ال َر ُّب َك ِل ْل َم َل ِئ َك ِة ِإنِّي َج ِاع ٌل ِفي ْ َ
يها َم ْن ُي ْف ِسدُ
ال ْر ِض َخ ِلي َف ًة َقالُوا َأ َ ْت َع ُل ِف َ
يها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء َو َن ْح ُن ن َُس ِّب ُح ب َِح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َ
ال ِإنِّي َأ ْع َل ُم َما َل ت َْع َل ُم َ
ون،
ِف َ

ال ْس َما َء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َع َلى ْالَ َل ِئ َك ِة َف َق َ
َو َع َّل َم آ َد َم ْ َ
ال َأ ْن ِب ُئو ِني ِب َأ ْس َما ِء َهؤ َُل ِء إ ِْن
يم ْ َ
يم)(.)1
ال ِك ُ
ُك ْن ُت ْم َص ِاد ِقنيََ ،قالُوا ُس ْب َحا َن َك َل ِع ْل َم َل َنا إ َِّل َما َع َّل ْم َت َنا ِإن ََّك َأن َْت ا ْل َع ِل ُ
•حوار اهلل عز وجل مع إبليس:

اك ْم ُث َّم َص َّو ْر َن ُ
( َو َل َقدْ َخ َل ْق َن ُ
يس
اك ْم ُث َّم ُق ْل َنا ِل ْل َم َل ِئ َك ِة ْاس ُجدُ وا ِل َد َم َف َس َجدُ وا إ َِّل ِإ ْب ِل َ
ال َما َم َن َع َك َأ َّل ت َْس ُجدَ ِإ ْذ َأ َم ْرت َُك َق َ
ين(َ )2ق َ
الس ِ
ال َأ َنا َخ ْي ٌر ِم ْن ُه
اج ِد َ
َل ْم َي ُك ْن ِم َن َّ
َخ َل ْق َت ِني ِم ْن َن ٍار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن ِط ٍني(َ )3ق َ
ال َف ْاهب ِْط ِم ْن َها َف َما َي ُك ُ
يها
ون َل َك َأ ْن َت َت َك َّب َر ِف َ
ُونَ .ق َ
ِينَ .ق َ
ال َأن ِْظ ْر ِني ِإ َلى َي ْو ِم ُي ْب َعث َ
ِين.
َفاخْ ُر ْج ِإن ََّك ِم َن َّ
ال ِإن ََّك ِم َن ْالُ ْن َظر َ
الص ِاغر َ
َق َ
يمُ .ث َّم َل ِت َي َّن ُه ْم ِم ْن َب ْ ِ
ي َأ ْي ِديهِ ْم
ال َفب َِما َأ ْغ َو ْي َت ِني َ َل ْق ُعدَ َّن َل ُه ْم ِص َر َاط َك ْالُ ْس َت ِق َ
ِينَ .ق َ
ال اخْ ُر ْج ِم ْن َها
َو ِم ْن َخ ْل ِفهِ ْم َو َع ْن َأ ْيَا ِنهِ ْم َو َع ْن َش َما ِئ ِلهِ ْم َو َل َ ِتدُ َأ ْك َث َر ُه ْم َش ِاكر َ
ورا َلَ ْن َت ِب َع َك ِم ْن ُه ْم َ َل ْم َ َ
ل َّن َج َه َّن َم ِم ْن ُك ْم َأ ْج َم ِعنيَ)(.)4
َم ْذ ُءو ًما َمدْ ُح ً

(� )1سورة البقرة ،الآيات.٣١-٣٠ :
(� )2سورة الأعراف ،الآيات.18-11 :
(� )3سورة املائدة ،الآيات.120-116 :
(� )4سورة الأعراف ،الآيات.18-11 :
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• حوار اهلل مع األنبياء:
( َو ِإ ْذ َق َ ُ
ي ِم ْن ُد ِ
اس ات َِّخ ُذو ِني َو ُأ ِّم َي ِإ َل َه ْ ِ
ون
يسى ا ْب َن َم ْر َ َي َأ َأن َْت ُق ْل َت ِلل َّن ِ
ال اهلل َيا ِع َ
ون ِلي َأ ْن َأ ُق َ
هلل َق َ
ا ِ
ال ُس ْب َحا َن َك َما َي ُك ُ
ول َما َل ْي َس ِلي ب َِح ٍّق إ ِْن ُك ْن ُت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ َع ِل ْم َت ُه
ت َْع َل ُم َما ِفي َن ْف ِسي َو َل َأ ْع َل ُم َما ِفي َن ْف ِس َك ِإن ََّك َأن َْت َع َّل ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وبَ .ما ُق ْل ُت َل ُه ْم إ َِّل
َ
يدا َما ُد ْم ُت ِفيهِ ْم َف َل َّما
َما َأ َم ْر َت ِني ِب ِه َأ ِن ْاع ُبدُ وا اهلل َر ِّبي َو َر َّب ُك ْم َو ُك ْن ُت َع َل ْيهِ ْم َشهِ ً
يب َع َل ْيهِ ْم َو َأن َْت َع َلى ُك ِّل َش ْيءٍ َشهِ يدٌ  .إ ِْن ُت َع ِّذ ْب ُه ْم َف ِإن َُّه ْم
َت َو َّف ْي َت ِني ُك ْن َت َأن َْت ال َّر ِق َ
ال ُ
يمَ .ق َ
ِع َبا ُد َك َوإ ِْن تَغْ ِف ْر َل ُه ْم َف ِإن ََّك َأن َْت ا ْل َعزِي ُز ْ َ
ني
الصا ِد ِق َ
اهلل َه َذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع َّ
ال ِك ُ
يها َأ َب ًدا ر ِضي ُ
ات َ ْترِي ِم ْن َ ْت ِت َها ْ َ
اهلل َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا
ِصدْ ُق ُه ْم َل ُه ْم َج َّن ٌ
ين ِف َ
الن َْها ُر َخا ِل ِد َ
َ َ
ات َو ْ َ
يمِ ِ .
الس َما َو ِ
ال ْر ِض َو َما ِفيهِ َّن َو ُه َو َع َلى ُك ِّل َش ْيءٍ
ل ُم ْل ُك َّ
َع ْن ُه َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُ
()1
َق ِدير).
•حوار اآلباء واألبناء:
ُوح ا ْب َن ُه َو َك َ
( َو ِه َي َ ْترِي بِهِ ْم ِفي َم ْو ٍج َك ْ ِ
ان ِفي َم ْعز ٍِل َيا ُب َن َّي ا ْر َك ْب
ال َبالِ َو َنا َدى ن ٌ
ِينَ .ق َ
ال َسآوِي ِإ َلى َج َب ٍل َي ْع ِص ُم ِني ِم َن ْالَا ِء َق َ
ال َل َع ِ
اص َم
َم َع َنا َو َل ت َُك ْن َم َع ا ْل َكا ِفر َ
هلل إ َِّل َم ْن َر ِح َم َو َح َ
ان ِم َن ْالُغْ َر ِقنيََ .و ِق َ
ال َب ْي َن ُه َما ْالَ ْو ُج َف َك َ
ا ْل َي ْو َم ِم ْن َأ ْم ِر ا ِ
ض
يل َيا َأ ْر ُ
الو ِد ِّي َو ِق َ
ال ْم ُر َو ْاس َت َو ْت َع َلى ْ ُ
يض ْالَا ُء َو ُق ِض َي ْ َ
ا ْب َل ِعي َما َء ِك َو َيا َس َما ُء َأ ْق ِل ِعي َو ِغ َ
يل
ُوح َر َّب ُه َف َق َ
ال َر ِّب إ َِّن ا ْب ِني ِم ْن َأ ْه ِلي َوإ َِّن َو ْعدَ َك ْ َ
ُب ْع ًدا ِل ْل َق ْو ِم َّ
ال ُّق
الظ ِالِنيََ .و َنا َدى ن ٌ
ال ِاك ِمنيََ .ق َ
َو َأن َْت َأ ْح َك ُم ْ َ
ُوح ِإ َّن ُه َل ْي َس ِم ْن َأ ْه ِل َك ِإ َّن ُه َع َم ٌل َغ ْي ُر َصا ِل ٍح َف َل
ال َيا ن ُ
ال ِاه ِلنيََ .ق َ
ون ِم َن ْ َ
ت َْس َأ ْل ِن َما َل ْي َس َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم ِإنِّي َأ ِع ُظ َك َأ ْن ت َُك َ
ال َر ِّب ِإنِّي َأ ُعو ُذ ب َِك
()2
َأ ْن َأ ْس َأ َل َك َما َل ْي َس ِلي ِب ِه ِع ْل ٌم َوإ َِّل تَغْ ِف ْر ِلي َو َت ْر َح ْم ِني َأ ُك ْن ِم َن ْ َ
ال ِ
ِين)
اسر َ
(� )1سورة املائدة ،الآيات.١٢٠-١١٦ :
(� )2سورة النمل ،الآيات.28-20 :
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اختبر قدرتك على احلوار

()1

أجب عن العبارة التالية بعالمة (صح) أو بعالمة (خطأ) ،وذلك ملعرفة قدراتك
على احلوار علم ًا أن اإلجابة النموذجية تلي التمرين:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

العبارة
عندما �أحتدث مع الطرف الآخر �أنظر �إلى عينيه
�أميل بطبيعتي �إلى الإن�صات �إلى الطرف الآخر
�أنادي من �أحتدث معه با�سمه �أو بكنيته التي يحب
�أثني على الطرف الآخر �إذا فعل �أو قال �شيئ ًا ح�سن ًا
�أرد على الطرف الآخر �إذا خالفني قبل �أن يتم حديثه
قد تكون حماور ًا فعا ًال عندما تكون لغة ج�سدك وكلماتك �إيجابية
لدي دليل �صحيح ال �أتردد يف �إفحام من �أحاوره
�إذا كان َّ
ال �أتقبل النقد الب َّناء من الطرف الآخر
�إذا كان الطرف الآخر فظ ًا ،فمن حقي �أن �أكون فظ ًا معه
من اخلط�أ �أن �أقنع �شخ�ص ًا ال يريد اال�ستجابة
من ال�صواب �أن �أجتاهل امل�شاعر العدائية ،و�أركز على امل�شكلة عند احلوار
�أن �أب�سط لإ�شراك الطرف الآخر هو �أن ت�س�أله عن �أفكاره
من اخلط�أ �أن جتعل الطرف الآخر ي�شعر �أن احلل ينبع �أو يبنى على �أفكاره
عليك �أن حتدد �أ�سلوب الطرف الآخر �إذا �أردت فهمه وجتنب �أخطائه
لي�س مهم ًا كيف تقول ،بل الأهم هو ما تقول
يجب عليك �أن تكون مقتنع ًا قبل �أن تقوم بعملية الإقناع
الهجوم امل�ضاد غالب ًا ما ي�ؤدي �إلى مواجهة عقيمة
كلما زاد حتكمك و�سيطرتك على م�شاعرك ق َّل احتمال ح�صولك على رد فعل

19

�سلبي من الطرف الآخر
ت�ستطيع �أن تغري موقف الآخر عندما تنجح يف �إر�ضاء احتياجاته الأ�سا�سية

( )١دميا�س ،فنون احلوار والإقناع� ،ص.225 :

الإجابة
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العبارة
ال ميكن �إقناع الطرف الآخر مبو�ضوع ما ،دون جذب انتباهه و�إثارة اهتمامه
ال�شخ�ص امل�ستعجل ميكن �أن ي�ساعد على �إنهاء احلوار بتفاهم م�شرتك
من احلكمة �أال نتقبل اعرتا�ضات الطرف الآخر بالرف�ض
�إذا �أردنا ك�سب الأفراد فيجب �أن نقدمهم ك�أ�شخا�ص على الأفعال ،فنقول مث ًال:
�أ�سعدتنا بزيارتك للم�ؤ�س�سة
االعرتا�ض على �أمر معني ال يعني الرف�ض
كلما �أمكن تنظيف مائدة احلوار �أو ًال ب�أول من امل�شكالتّ ،
اطرد �سري املفاو�ضات
وارتفعت الروح املعنوية
يجب �أن ي�شعر الطرف الآخر �أن الر�أي الذي تو�صل �إليه هو ر�أي اجلميع ،ولي�س ر�أينا
نحن وحدنا
�إن بناء النتائج على �أ�سا�س املقدمات من �أف�ضل �أ�ساليب الإقناع
يلقى االقرتاح ا�ستجابة �أكرب لو كان م�صحوب ًا باحلقائق والإح�صائيات
من الأدب عدم الكالم �أو ال�س�ؤال عندما يكون الفم مملوء ًا بالطعام �أو ال�شراب
�إن �أ�سو�أ االجتماعات �أن يتحدث كل اثنني مع ًا دون البقية
الأطفال يت�أثرون بالرتغيب والرتهيب �أكرث من غريهم
احلوار وح�صول الت�أثري يف امللتقى يربز ب�شكل �أقل مع االت�صال ال�شخ�صي �شخ�ص
مقابل �شخ�ص
احلوار هوات�صال بحد ذاته ،ولي�س كل ات�صال حوار ًا
من و�سائل الإقناع الدعاية ،وهي تعني فن �إقناع اجلماهري
�إن للمو�ضوعية والت�سل�سل املنطقي يف عر�ض الأفكار واملعلومات ت�أثري ًا رائع ًا على امل�ستمع
املحاور املرن هو الذي يدير ال�سفينة ،بحيث ال ت�صطدم بالعقبات ،وت�صل �إلى �أهدافها
املن�شودة
ي�سمى الإقناع الذي ينطلق من قاعدة واحدة وقيم م�شرتكة بني الطرفني دون ا�ستخدام
الأ�سلوب القهري ،بالإقناع املتبادل
الأطفال والن�ساء يت�أثرون بالعاطفة وبو�سائل الإقناع التو�ضيحية ،بعك�س الرجال فهم
مييلون �إلى ا�ستخدام العقل فيما يعر�ض عليهم
الواجب على العاقل �أن يداري جماراة الرجل ال�سايح يف املاء اجلاري
�إذا كان الدليل �ضعيف ًا وجد الطرف الآخر جما ًال وا�سع ًا للنقد واالعرتا�ض

الإجابة
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الإجابات النموذجية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الإجابة

×
×
×
×
×
×
×
×
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الإجابة
×

×

×
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قائمة املراجع
·ابن حميدة ،صالح بن عبد اهلل ،أصول احلوار وآدابه في اإلسالم ،ط،1
دار املنارة للنشر ،جدة1415 ،هـ1994 /م.
·ابن فارس ،أبو احلسني أحمد ،معجم مقاييس اللغة ،بيروت ،دار
الفكر1418 ،هـ.
·ابن كثير ،إسماعيل القرشي الدمشقي ،البداية والنهاية ،ط ،11دار
الفجر للتراث ،القاهرة1424 ،هـ2003/م.
·ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ط ،2مؤسسة اجلريسي
للتوزيع واإلعالم ،الرياض1424 ،هـ.
·دمياس ،محمد بن راشد ،فنون احلوار واإلقناع ،ط ،1دار ابن حزم
للطباعة والنشر ،بيروت1420 ،هـ1999/م.
·زمزمي ،يحيى بن محمد ،احلوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب
والسنة ،ط ،2دار املعالي ،عمان1422 ،هـ2002/م.
·الشيخلي ،عبد القادر ،أخالقيات احلوار ،ط ،1دار الشروق للنشر
والتوزيع ،عمان1993 ،م.
·الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبري ،ط ،1دار الفكر ،بيروت،
1418هـ1998/م.
·عجك ،بسام ،احلوار الغسالمي املسيحي ،دمشق ،دار قتيبة1418 ،هـ.

قواعد ومبادئ احلوار الفعال

49

·العودة ،سلمان بن فهد ،أدب احلوار ،ط ،1مكتبة الرشيد ،الرياض،
1424هـ2003/م.
·القرني ،عايض بن عبد اهلل ،أدب احلوار ،ط ،1مؤسسة الريان للطباعة
والنشر ،بيروت 1425هـ2004/م.
·كارنيجي دايل ،فن اخلطابة ،ترجمة رمزي احلسامي ،عالم الكتب
للطباعة والنشر ،لبنان2001/1422 ،م.
·اللبودي ،منى إبراهيم ،احلوار فنيات وإستراتيجياته واساليب تعليمه،
ط ،1مكتبة وهبة ،القاهرة1423 ،هـ2003/م.
·املغامسي ،خالد بن محمد ،احلوار آدابه وتطبيقاته في التربية اإلسالمية،
ط ،1مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،الرياض1425 ،هـ.
·الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،في أصل احلوار ،ط ،4الرياض،
1995/1416م.

