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احلمد هلل حمداً تقتضيه نعمه وآالؤه  ،والصلوات والطيبات والتسليمات على
النبي املختار محمد ،وآله وصحبه أجمعني  .أما بعد :
جاء في أهداف تأسيس مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ترسيخ مفهوم
احلوار وسلوكياته في املجتمع من خالل عدة برامج منها :اللقاءات  ،والندوات،
والتدريب ،والدراسات والبحوث.
ومن هنا ُعني املركز بنشر كثير من املطبوعات التي تنسجم مع رسالته  ،وحتقق
أهدافه .
و سلسلة رسائل في احلوار هي واحدة من املشروعات الفكرية التي أطلقها املركز؛
لتستهدف شرائح املجتمع كافة ،ولذا روعي فيها سهولة العبارة  ،ووضوح املعنى.
ونظراً ملا ينطوي عليه هذا املشروع من أبعاد ثقافية وفكرية نبيلة تلقى تنسيق
ال إيجابي ًا من لدن الباحثني ،حسب تنوع تخصصاتهم ،األمر الذي
الرسائل تفاع ً
يدفع املركز إلى مزيد من االهتمام مبثل هذه املطبوعات ،ويضاعف  -في الوقت
نفسه  -مسؤولياته جتاه املجتمع ،في ظل دعم الدولة جلهود املركز ونشاطاته..
وهذا الكتاب الذي نضعه بني يدي القارئ هو أحد ثمار هذه السلسلة والذي
يحمل عنوان( :فاعلية احلوار مع األبناء) .
فللكاتب منا جزيل الدعاء والثناء ،وللقارئ الكرمي وافر الود والتقدير

واهلل من وراء القصد..
هيئة التحرير
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على إمام املرسلني ،وعلى آله وصحبه
الطيبني الطاهرين ،ومن تبع هداهم إلى يوم الدين.
يأخذ احلوار بوصفه أسلوب ًا تربوي ًا حيزاً كبيراً من اهتمام املربني؛ وذلك ألثره الوقائي
والعالجي اإليجابي املهم ،فيضعون مقدماته وآدابه ومقوماتهُ ،بغية احلصول على
ابتداء أن اإلنسان
املنهج السليم املُوصل إلى الثمرة املرجوة من ورائه ،وهم يعلمون
ً
ال يولد وقد امتلك مقومات احلوار وآدابه ،وإمنا يحصل ذلك من خالل أسرته
وأبويه حتديداً حني يتخذان احلوار أسلوب ًا تربوي ًا يتعامالن به مع أبنائهم ،ف ُيعدُّ هم
ذلك ألي حوار آخر يقومون به مستقبالً؛ المتالكهم املنهجية ،والقدرة ،واخلبرة.
وحال تقصير اآلباء((( في تعليم األبناء فن احلوار ،نظري ًا وتطبيقياً؛ فإن ذلك قد
يؤدي إلى فقدانهم هذه املهارة ،داخل األسرة وخارجها.
وانطالق ًا من كون احلوار حق ًا متباد ًال بني اآلباء واألبناء؛ وأهميته في مساعدة اآلباء
على حتقيق واجبهم نحو صياغة فكر منهجي لألبناء بعيد عن التبعية والتقليد،
واع موضوعي ،ورؤية واضحة وناضجة ،لواقع حياتهم املرتبط
يقودهم إلى فهم ٍ
بأمتهم؛ فإن هذا الكتاب ُيساعد هذه الفئة واملهتمني بها ،ويهدف إلى:
• •تشجيع اآلباء على االهتمام باحلوار ال َف َّعال مع أبنائهم.
• •تقدمي مادة علمية وعملية تساعد اآلباء واألبناء في إيجاد حوار ف َّعال
بينهما.
• •إعداد وتأهيل ٍّ
كل من األب واالبن قبل احلوار.
• •اقتراح مراحل وخطوات تنفيذية عملية لتحقيق احلوار الف َّعال.
(« )1الأَبَوانِ  :الأَ ُب والأُ ُّم» ،ت�شمل املذكر وامل�ؤنث ،وذلك بناء على باب التغليب يف اللغة ،وهو �أنواع ،منها :تغليب املذكر .مُوي َّثل ب�إطالق
الأبوين واملراد بهما الأب والأم ،كما جاء يف قوله اهلل تعالى يف ق�صة يو�سف عليه ال�سالم َ } :و َر َف َع �أَ َب َو ْي ِه َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش َوخَ ُّروا َل ُه
ُ�س َّجد ًا { [يو�سف .]١٠٠ :ومثل ما �سبق ُيقال يف كلمة :الأبناء ،فهي من باب التغليب ت�شمل الذكور والإناث �إذا اجتمعوا.
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• •إبراز فوائد حصول احلوار الف َّعال بني اآلباء واألبناء.
• •اإلسهام في تنشئة أبناء املسلمني تنشئة صاحلة؛ بتقدمي ما يدعم عالقة
اآلباء باألبناء ،ويعني على التغلب على معوقات هذه العالقة.
• •تقدمي عدد من املقترحات التي تُساعد في تفعيل احلوار بني اآلباء واألبناء.

وقبل البدء يشار إلى ما يأتي:

موجها إلى اآلباء دون األبناء؛
• • كثيراً ما يكون اخلطاب في ثنايا الكتاب
ً
ألنهم املسؤولون عن تعليم األبناء أسس احلوار الف َّعال ومهاراته.
• •التعامل في التربية مع اإلنسان عامة ،وفي احلوار خاصة ،يحتم على اآلباء
التنبه إلى ما يناسب كل ابن وظروفه اخلاصة ،وحاجاته املُتجددة – وفق
مراحل منوه– ،وكيف ُيطبق كل مرحلة من مراحل احلوار معه ،وكيف
يختار ما يناسبه من األساليب التي سيأتي بيانها خالل الكتاب؛ مما يعني
ضرورة التحلي باملرونة عند اتِّباع اخلطوات املُقترحة.
• •أهمية حتقيق متطلبات اإلعداد للحوار التي سيأتي بيانها ،ثم التدريب
واملمارسة ملراحل احلوار املُقترحة.
وفي اخلتام أتقدم بالشكر اجلزيل إلى مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني على
ما رأيت وملست من دعمهم واهتمامهم الكرمي ،وحرصهم على استمرار مسيرة
احلوار وجناحها.
و ُأ َنبِه إلى أن مادة الكتاب ُم ْس َتلة من رسالة علمية تقدمت بها الباحثة لنيل درجة
املاجستير في التربية اإلسالمية واملقارنة من جامعة أم القرى.

12

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

فاعلية احلـــوار مع األبنــاء

عناصر الحوار

13

14

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

عناصر احلوار

للحوار عنصران  :لفظي وآخر غير لفظي ،وفيما يلي بيان املقصود بكل منهما:

احلوار اللفظي:

ويقصد به الكلمات املنطوقة ،وعددها ،ووضوحها ،ويدخل فيه طبقات الصوت:
كارتفاعه ،وانخفاضه ،والرنني املصاحب لتلك الكلمات ،وطريقة التخاطب،
سواء بالشدة أو باللني.
فكلما كثر كالم األب املنطوق ،وكان التحدث بطيئ ًا شديداً؛ فقد االبن التركيز
فيما يقوله األب وشرد ذهنه ،حيث تشير اإلحصائيات إلى أن معدل سرعة
الكلمات التي ينطق بها الشخص هي ( )200كلمة في الدقيقة ،في حني تتجاوز
سرعة تفكير الدماغ معدل ( )850كلمة في الدقيقة؛ مما يترك للمنصت فرصة
الشرود الذهني؛ فعلى األب محاولة اإليجاز في احلديث وتركيزه على النقاط
املهمة باختصار مفيد((( .مع اختيار أطايب الكالم ،اتِّباع الرفق واللني فيه؛ ألن
سببا لرغبة االبن في إنهاء احلوار،
الصوت املرتفع أو القسوة في اخلطاب قد تكون ً
مهما ،واهلل سبحانه وتعالى يقول َ { :فب َِما َر ْح َم ٍة ِّم َن
حتى وإن كان املوضوع ً
نت َف ًّظا َغ ِل َ
ا ِ
يظ ا ْل َق ْل ِب َالن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْو ِل َك َف ْاع ُف َع ْن ُه ْم
نت َل ُه ْم َو َل ْو ُك َ
هلل ِل َ
هلل إ َِّن َ
َو ْاس َتغْ ِف ْر َل ُه ْم َو َشا ِو ْر ُه ْم ِفي ا َأل ْم ِر َف ِإ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّك ْل َع َلى ا ِ
اهلل ُي ِح ُّب
المْ ُ َت َو ِّك ِلنيَ} (آل عمران .)159 :
ويقول النبي( :يا َعا ِئ َش ُة  ،إ َِّن َ
يق ُي ِح ُّب ال ِّر ْفقَ َ ،و ُي ْع ِطي َع َلى ال ِّر ْفقِ َما ال
اهلل َر ِف ٌ
َ
ُي ْع ِطي َع َلى ا ْل ُع ْن ِف َو َما ال ُي ْع ِطي َع َلى َما ِس َوا ُه)(((.
( )1حممد النغيم�ش� ،أن�صت يحبك النا�س ،ط ،2مكتبة املنار الإ�سالمية ،الكويت2005 ،م� ،ص.97–96
( )2م�سلم بن احلجاج� ،صحيح م�سلم ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،د.ت( ،اجلزء الرابع ،باب
ف�ضل الرفق ،رقم احلديث � ،2593 :ص.)2003

فاعلية احلـــوار مع األبنــاء

15

احلوار غير اللفظي:
ال يقتصر نقل األفكار واملعاني واالتصال بني اآلباء واألبناء على استخدام العنصر
اللفظي من احلوار ،بل له عنصر آخر وهو احلوار غير اللفظي ،ويقصد به تعبيرات
الوجه  ،وحركات اجلسم  ،ونبرة الصوت  ،والبيئة احمليطة ،وقد أثبتت دراسة
أن نسبة إيصال الكلمات للمعلومات ( ،)%7ونسبة إيصال النبرة الصوتيـــة لها
( ،)%38وأن نسبة إيصـــال تعبيرات الوجـــه واجلســم لها ( – ((()%55ونصيب
العني من تعبيرات الوجه يصل إلى ( ،)%89فإمياءات الوجه ،كطالقته وانبساطه أو
تقطيب اجلبني ،أو االبتسامة ،ونظرة العينني ،كلها إشارات يفهمها احملاور للبدء
أو االسترسال في احلوار ،أو التوقف ،وقد جعل النبي الكالم مع انبساط الوجه
وتهلله من املعروف فقال ( :ال تحَ ْ ِق َر َّن ِم َن المْ َ ْع ُر ِ
وف َش ْي ًئا َو َل ْو َأ ْن ت ُْفر َِغ ِم ْن َد ْلوِ َك ِفي
ِإنَا ِء المْ ُ ْس َت ْس ِقي َو َل ْو َأ ْن ت َُك ِّل َم َأ َخ َ
اك َو َو ْج ُه َك ِإ َل ْي ِه ُم ْن َب ِس ٌط )((( ،و ِمن أحق َم ْن ُي ْب َس ُط
له الوج ُه عند اللقاء اآلبا ُء واألبناء.
أما لُغة اجلسم :فتتضمن نقل املعاني من خالل حركات اليدين أو الرجلني
وإمياءاتها ،وانحناءات اجلسم ،واللمس ،وطريقة اجللوس واملشي ،والهيئة العامة،
أو السكون عن احلركة .والتي كل واحدة منها تُوحي مبواصلة احلوار واملشاركة
فيه أو التوقف عنه ،فـ«ازدياد احلركات عن املعقول أو املناسب قد يشوه املعاني
ويشوشها»((( .كذلك احلال بالنسبة إلى السكون واملسافة بني األب واالبن .فحني
يقترب األب من االبن أكثر وتقل بينهما املسافة سنجد أنه ليس من الضروري–في
( )3حممد نبيل كاظم ،كيف ندرب �أبناءنا على حرية التعبري ،دار ال�سالم ،القاهرة1427 ،هـ2006م� ،ص.28
(�  )4أحمد بن حنبل �أبو عبد اهلل ال�شيباين ،م�سند �أحمد ،م�ؤ�س�سة قرطبة ،م�صر ،د.ت( ،اجلزء اخلام�س ،م�سند الب�صريني،حديث
جابر بن �سليم الهجيمي ر�ضي اهلل عنه� ،ص.)63
( )5حممد منري حجاب ،مهارات االت�صال للإعالميني والرتبويني والدعاة ،ط ،3دار الفجر ،القاهرة2001 ،م� ،ص.37
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بعض األحوال– أن ينطق االبن بكلمة واحدة لتعرف فيما يفكر أو مبا يشعر ،إن
يديه وعينيه وفمه وجسمه مُ َت ِّكن من معرفة مشاعره احلقيقية(((.
وقد ُو ِجد أن الناس يثقون باإلمياءات وتعبيرات الوجه أكثر من ثقتهم بالكلمات(((،
وألهمية احلوار غير اللفظي في احلوار واالتصال صارت لغة اإلمياءات اجلسدية
منتشرا في اجلامعات ومراكز التدريب العاملية((( .فال يكاد يكتمل احلوار
علما
ً
ً
اللفظي إال من خالل احلوار غير اللفظي؛ ألنه «يعطي مدلوالت اللغة درجة من
احلماسة (والتعزيز) ،أو الفتور للمعنى املقصود ،وهذا له أبلغ األثر في التعبير
ثم إيصال رسائل التواصل بني األبناء وآبائهم»(((.
عن األحاسيس واملشاعر ،ومن َّ
ثم إن وسائل االستقبال متعددة  :كالعني ،واألذن ،واجللد وغيرها ،حيث يتنوع
استخدامها من شخص إلى آخر ،وفي الفرد الواحد في املوضوعات املختلفة((( ،مما
يستلزم تعدد عناصر احلوار.
وفي حالة كان عنصرا احلوار السابقني متوافقني؛ فإن مستوى جناح احلوار يكون
عاليا ،أما لو حصل تناقض بني مضمون العنصر اللفظي مع غير اللفظي كمن
ً
يحاور ابنه بألفاظ لينة ،في حني نبرة صوته ،أو حركة فمه وقسمات وجهه تدل
على الغيظ والغضب؛ فإن هذا حاجز دون حصول احلوار ال َف َّعال بني اآلباء واألبناء.

()1
()2
()3
()4
()5

حممد حممد بدري ،اللم�سة الإن�سانية ،ط ،3دار ال�صفوة ،القاهرة1427 ،هـ–2006م� ،،ص.546
�سكوت براون ،التفاو�ض مع الأطفال ،ترجمة :نبيلة جوهر ،دار الثقافة للجميع ،دم�شق1428 ،هـ–2007م� ،ص.152
حممد النغيم�ش� ،أن�صت يحبك النا�س ،مرجع �سابق� ،ص.83
حممد نبيل كاظم ،كيف ندرب �أبناءنا على حرية التعبري ،مرجع �سابق� ،ص.27
 �إبراهيم الديب ،املحاور املحرتف �آداب ومهارات ،مركز ال�سالم1426 ،هـ–2005م� ،ص.100
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قواعد احلوار ال َف َّعال

إذا كان احلوار عامة ُي ِ
وصل رسالة إلى الطرف اآلخر بغض النظر عن األثر من َعدَ ِمه؛
فإن احلوار ال َف َّعال هو الذي يحصل فيه أثر وجتاوب من طرفي العملية االتصالية
يؤدي إلى استجابة معرفية أو سلوكية لدى االبن ،وميكن حتقيق فاعلية احلوار
بني اآلباء واألبناء خاصة ،من خالل حتقيق عدد من القواعد وااللتزام بها .والبد
من التنبيه أو ًال على ضرورة قيام عالقة اآلباء مع األبناء على أسس سليمة سيأتي
بيانها ،وكذلك تغلب العالقة بينهم على العوائق التي قد تعرض لها ،والتي منها
ما يؤثر في احلوار مباشرة ،وقواعد احلوار ال َف َّعال بني اآلباء واألبناء هي:

اجلمع بني اإلنصات واحلوار:

اإلنصات هو « :التركيز العميق فيما يقوله املتحدث ،وسط خضوع تام جلميع
بعيدا عن التصنع والتكلف»((( ،وإذا كان االستماع « ُي َش ِكل نحو
اجلوارحً ،
نصيبا
يوميا»((( فإن اإلنصات ينال
ً
( )%45من النشاط اللغوي الذي ميارسه الفرد ً
أكبر من األهمية؛ ألنه يتضمن االستماع  ،ولكن يزيد عليه في درجة الشدة
السماع ،فاألخير يكون
واالنتباه((( ،وبذلك يختلف اإلنصات عن االستماع وعن ّ
تقصد ،وقد جاء
لكل ما يطرق األذن من أصوات ،أي  :أنه قد يكون دون انتباه أو ُّ
نص ُتوا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
اس َت ِم ُعوا َل ُه َو َأ ِ
ون}
في تفسير قوله تعالى َ { :و ِإ َذا ُقر َِئ ا ْل ُق ْر ُآن َف ْ
(األعراف  )204 :أن اإلنصات هو السكوت واالستماع((( ،فهو استماع مركز
مصحوب باألثر الذي ُيرجى حصوله نتيجة االستماع((( ،ويالحظ أن اإلنصات ال
يعني عدم التحدث مطلقًا ،إمنا إعطاء الفرصة لالبن ليتم حديثه ،ثم يتحدث بعد
( )1حممد النغيم�ش� ،أن�صت يحبك النا�س ،مرجع �سابق� ،ص.20
( )2طاهرة �أحمد الطحان ،مهارات اال�ستماع والتحدث يف الطفولة املبكرة ،دار الفكر ،ع ّمان1424 ،هـ–2003م� ،ص.12
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.15
( )4فخر الدين حممد بن عمر الرازي ،التف�سري الكبري ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت1425 ،هـ–2004م ،اجلزء اخلام�س ع�شر� ،ص.83
( )5طريف �شوقي ،ال�سلوك القيادي وفعالية الإدارة ،مكتبة غريب ،القاهرة ،د.ت� ،ص. 298
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ذلك األب ،فيكون األب ً
وسطا بني رد الفعل السريع الذي قد ُي ْن ِتج اخلسائر ،و رد
الفعل املتأخر الذي يبدد الوقت واجلهد دون فائدة.
واإلنصات من أهم مهارات التعلم  ،وشرط أساسي للنمو اللغوي  ،وحلقة من
حلقاته ،حيث «تثبت الدراسات أن القراءة والكتابة تأتيان في مرحلة تَعقب
اإلنصات ،إذ يصعب على املرء أن يحسنها قبل أن يجيد اإلنصات»(((.
وتظهر أهميته كذلك في أنه ُي َز ِّود األب باملعلومات الضرورية للفهم الكامل
لالبن ،ومعرفة حالته املزاجية  ،وما يشعر به ؛ مما يسهل التفاعل معه والتأثير فيه،
حيث يستطيع اآلباء بناء عالقات أجنح مع أبنائهم عندما يقضون وق ًتا أطول في
اإلنصات لهم(((.
إن تَدَ ُّبر ما يقوله األبناء ال يأتي إال من اإلنصات ملا يقولون حتى آخره ،وعدم
الطمع في الكالم بد ًال منهم؛ ألن هذا الطمع يزهدنا فيما يقولون ،أما اإلنصات
فإنه ُي ْشعرهم بجدية احلوار معهم ،وثقتنا في الوقت ذاته فيما عندنا من أفكار(((.
ويعلمهم كيف ينصتون لنا.
وقد كان النبي أحسن الناس إنصا ًتا ،ومن دالئل ذلك ما جاء في سيرته((( ،ملَّا جاءه
عتبة بن ربيعة – أحد كفار مكة – يعرض عليه املال ،أو السيادة ،أو امللك ،وطلب
منه أن يسمع له ،فرد النبي بقولهُ ( :ق ْل َيا َأ َبا ا ْل َو ِل ِ
يد َأ ْس َم ْع ) ،ثم قال النبي بعد
أن انتهى عتبة من كـــالمهَ ( :أ َقدْ َف َر ْغ َت َيا َأ َبا ا ْل َو ِل ِ
يد؟ ) ،ليمنحه فرصة أخرى
لتذكر أي شيء رمبا نسيه أو إضافته ،أو غفل عنه ،ثم مضى النبي يقرأ عليه
( )6حممد النغيم�ش� ،أن�صت يحبك النا�س ،مرجع �سابق� ،ص.26–25
(� )7سكوت براون ،التفاو�ض مع الأطفال ،مرجع �سابق� ،ص.105
( )8حممد حممد بدري ،اللم�سة الإن�سانية ،مرجع �سابق� ،ص.51
( )9ابن ه�شام ،ال�سرية النبوية ،حتقيق :م�صطفى ال�سقا و�آخرون ،م�ؤ�س�سة علوم القر�آن ،جدة،د.ت ،اجلزء الأول� ،ص .292
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عال ،وذوق جم ،وحسن استماع يستدعي
من سورة فصلت ،وفي تصرفه أدب ٍ
مستعدا للتلقي(((.
حسن إصغاء من عتبة – حني يتحدث النبي – ،ويجعله
ً
وقد قال عبد اهلل بن وهب :إني ألسمع من الرجل احلديث قد ِ
سمع ُته قبل أن
يجتمع أبواه ،ف ُأ ِ
نص ُت له كأني لم أسمعه((( .ويقول األوزاعي :حسن االستماع
قوة للمتحدث((( .ففي هذه اآلثار دليل على مَ َت ُّيز السلف بحسن اإلنصات،
وحرصهم على تعليم هذه املهارة واألدب لغيرهم.
واإلنصات أحد مهارات االتصال التي تصاحب احلوار ؛ وذلك لوجود ارتباط
وثيق بينهما ،فقد يسبق اإلنصات احلوار ،وأحيا ًنا أخرى يتخل ُله.
وتعتمد فعالية احلوار على إتقان األب مهارة اإلنصات واجلمع بينها وبني احلوار
بعنصريه اللفظي وغير اللفظي ،ويظهر اإلتقان في معرفة متى يجب عليه أن
ينصت  ،ومتى يحق له أن يحاور ،واملقصود أن يكون هناك توازن بني حسن
اإلنصات لالبن واحلوار معه- ،كما م َّر سابقًا  ،-ومن أهم األمور التي جتعل من
جيدا ألبيه في أثناء احلوار أهمية املوضوع بالنسبة إلى االبن ،فـ«كلما
االبن منص ًتا ً
مهما كان املنصت أكثر جدية وفاعلية في إنصاته»(((.
كان سبب اإلنصات ً

فهم خصائص منو األبناء وحاجاتهم:

يختلف األبناء في حوارهم مع اآلباء؛ فمنهم ُم َب ِادر باحلوار مع األب ،ومنهم
املُستجيب ،أو الرافضٌ ،
وكل من هؤالء يحتاج إلى اهتمام األبوين؛ إما لتحفزه
على االستمرار باحلوار ،وإما حتسينه ،وإما معاجلة رفضه مبعاجلة أسبابه ،وظروف
انعدامه ،ولعل السبب األساس في اختالف قدرة األبناء على احلوار ناجت من
( )1الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي ،يف �أ�صول احلوار ،ط ،4م�ؤ�س�سة الطباعة وال�صحافة والن�شر ،جدة1415 ،هـ– 1994م� ،ص.16
( )2عودة عبد عودة عبد اهلل� ،أدب الكالم و�أثره يف بناء العالقات الإن�سانية يف �ضوء القر�آن الكرمي ،دار النفائ�س ،الأردن1425 ،هـ–
2005م� ،ص.262
( )3حممد النغيم�ش� ،أن�صت يحبك النا�س ،مرجع �سابق� ،ص.98
( )4املرجع �سابق� ،ص.29
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اختالفهم في املرحلة العمرية وخصائص كل مرحلة واحتياجاتها ،ومن هنا ميكن
القول :إن احلوار بني اآلباء واألبناء مبني على فهم خصائص كل ابن وحاجاته،
والتعامل معه ككل متكامل ،من دون الفصل بني قوله وسلوكه وخصائص
وحاجات املرحلة العمرية التي يمَ ُ ّر بها.
حاجات االبن تبدأ منذ الوالدة فهو بحاجة إلى احلنو واإلشباع العاطفي ،وبحاجة
إلى التقدير االجتماعي ،وبحاجة إلى النجاح والتفوق ،وإلى االنتماء ،وإلى األمن،
وتختلف شدة احلاجات وإحلاحها تب ًعا للمرحلة العمرية التي مير بها الفرد(((،وكلما
ازدادت معرفة األب مبراحل منو ابنه ومتطلباتها َس ُهل عليه تفهم سلوكه وأسبابه.
وإذا كان احلوار مع االبن يبدأ منذ والدته؛ فإن مهاراته تستمر في النمو والتطور
بازدياد مراحله العمرية ،ومعرفة األب بخصائص مراحل االبن العمرية وحاجاته
يسمح له مبعرفة عناصر احلوار وقواعده املناسبة معه  ،ومتى ميكن له استخدامها ،أو
إضافة املزيد منها لدعم سابقتها؛ ففي املرحلة األولى من عمر الطفل يكون الصراخ
أو البكاء أو التبسم تعبيراً تفهمه األم على أنه يحمل معنى احلوار وحتاول تفسيره،
وإن كان في حقيقته فعل غير إرادي من الطفل في بداية املرحلة ،ومع مرور الوقت
يغدو من السهل على األم تفسير تعبيرات وجه الطفل وحركات جسده ،ولألم
هنا دور مهم في تعليم الطفل أهمية احلوار خاصة في اللغة املنطوقة؛ من خالل
زيادة حصيلته اللغوية واحلرص على تسمية األشياء مبسمياتها الصحيحة وبلغة
واضحة ،ثم تشجيعه مع تقدم العمر على املبادرة وطلب ما يريد بد ًال من تقدميه
مباشرة له ،فاستجابة األم ملا يصدر عن طفلها من إشارات أو عادات يغذي عنده
القدرة على احلوار مع اآلخرين ،وبث الثقة بالنفس ،وزيادة النمو املعرفي(((.
( )5مي�سرة طاهر و�آخرون ،مدخل �إلى الإر�شاد الرتبوي والنف�سي ،مرجع �سابق� ،ص.103
( )6حممد عبد الرحيم عد�س ،الآباء وتربية الأبناء ،دار الفكر ،ع ّمان1416 ،هـ–1995م� ،ص.47
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وفهم اآلباء حاجات األبناء وخصائص مراحلهم العمرية ،يساعدهم في إدراك
أيضا في مد جسور الثقة بينهم؛
الفروق الفردية بينهم وتفهمهم إياها ،ويساعد ً
ألن أحد أسباب عدم ثقة الطفل في أبويه ،هو عدم قدرة األبوين أو أحدهما على
االستجابة الحتياجات الطفل أو تفهمها(((.

نقد الفكرة وليس صاحبها:

وهذا يعني أن يتوجه النظر إلى موضوع احلوار؛ ليتم تناوله بالبحث والنقاش
بعيداً عن صاحبه أو قائله ؛ وذلك حتى ال ُي َح َّول احلوار إلى مبارزة كالمية طابعها
الطعن والتجريح والعدول عن مناقشة القضايا واألفكار إلى مناقشة التصرفات
واألشخاص ،إال في حاالت قليلة يستحب اخلروج من هذه القاعدة ؛ وذلك
عندما تقتضي مصلحة احلق تعرية الطرف اآلخر وبيان ما فيه((( ،وهذا منهج
نبوي كرمي جاء عن النبي ،فكان إذا بلغه عن أحد أصحابه شيء وأراد أن يدله
موجها اخلطاب
على احلق –وسائر أصحابه–ال يصرح باسمه ،و ُي َل ّمح ِل َي ْس ُتر عليه،
ً
حرصا على التعليم ،فلم يكن الفاعل هو
بصيغة اجلمع فيقول :ما بال أقوام(((ً ،
املستهدف ،إمنا التنبيه على الفعل والترغيب في تركه وعدم اإلقرار على الباطل
والرضا عنه ،وهذا ال ينافي النصح ،وتصحيح األخطاء.
أما انتقاد االبن انتقاداً دائم ًا ومستمراً والتربص له في أثناء كل حركة تصدر منه أو
إحساسا بأنه مرفوض ،
كلمة يتفوه بها ،واستدعاء أخطائه السابقة ،فس ُيولِّد لديه
ً
ويصيبه باإلحباط وخيبة األمل  ،وينزع منه الثقة بقدراته وإمكاناته ،ويقتل روح
املبادرة عنده(((.
( )1ح�سني ح�سن �سليمان ،ال�سلوك الإن�ساين والبيئة االجتماعية ،جمد امل�ؤ�س�سة اجلامعية ،بريوت1425 ،هـ–2005م� ،ص.118
( )2زهري كتبي ،فن احلوار ،دار الفكر ،ع ّمان1416 ،هـ–1995م� ،ص.208
( )3حممد بن �إ�سماعيل البخاري� ،صحيح البخاري ،حتقيق :م�صطفى ديب البغا ،ط ،3دار ابن كثري ،بريوت1407 ،هـ–1987م،
(اجلزء الأول ،كتاب ال�صالة ،باب رفع الب�صر �إلى ال�سماء يف ال�صالة ،رقم احلديث� ،717 :ص.)261
( )4جلنة البحوث والدرا�سات ،الإبداع يف تربية الأوالد� ،إ�شراف :توفيق الواعي ،دار البحوث العلمية ،الكويت1424 ،هـ–2004م� ،ص.166
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لذلك ينبغي في حوار اآلباء مع األبناء التأكيد على االحترام املتبادل ،وإعطاء كل
ذي حق حقه ،واالعتراف مبنزلة االبن ومقامه ،وعدم املساس بذاته عند السلوك
ِ
فيخاطب
غالبا،
اخلاطئ ،مع تذكر حق البنوة من قبل األب؛ ألنه في موضع القوة ً
ابنه بالعبارات الالئقة ،واأللقاب ُ
والكنى احملببة ،واألساليب املهذبة.

الوضــوح:

ملضمون احلوار أهمية كبيرة في احلوار بني اآلباء واألبناء ،فحتى يكون مضمون
احلوار مفهوم ًا ومؤثراً ومقنع ًا البد من وضوحه ،وهذا يتطلب العناية بوضوح
هدف احلوار لدى كال الطرفني ،مبا يساعد في توظيف العنصر املناسب من عناصر
احلوار؛ سواء اللفظي أو غير اللفظي ،ويساعد وضوح مضمون احلوار كذلك في
موضوعا أو ينتقالن إلى غيره حتى ينهياه.
ضبط مسار احلوار ،فال يترك الطرفان
ً
يشمل وضوح مضمون احلوار وضوحه في ذهن احملاوِر– الذي بدأ باحلوار– أو ًال،
من خالل حتديد املعنى املراد وصوله إلى الطرف اآلخر ،وتوافر املعلومات حول
موضوع احلوار ،وترتيب األفكار ،وإتقان عنصر احلوار املناسب للموضوع وللطرف
اآلخر ،ثم بعد ذلك العناية بوضوح املضمون للمتلقي بحيث يتيسر له فهمه،
وتفسيره التفسير الصحيح.
ومن الوضوح في احلوار  ،وضوح اللغة والصوت ،واأللفاظ ،وسهولة العبارة
املستخدمة مع االبن ،خاصة كلما كان في مرحلة عمرية أقل ،واستخدام وسائل
أيضا حسن العرض ،وهذا يعني تنظيم
إيضاح حسية مناسبة تُقرب املعنى ،ومنه ً
طرح حقائق احلوار ومضامينه مبا يتناسب وقدرة االبن على االستيعاب.
وميكن لألب معرفة مدى وضوح مضمون احلوار مع االبن من خالل مالحظة رد
فعل االبن ،وجتاوبه مع احلوار ،فقد كان النبي ُيعنى عناية فائقة بفهم السامع ،فعن
َأن ٍَس  -رضي اهلل عنه« -عن ال َّنب ِِّي َأ َّن ُه َك َ
ان ِإ َذا ت ََك َّل َم ب َِك ِل َمةٍ َأ َعا َد َها َثالثًا َح َّتى

26

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

وع ْن َعا ِئ َش َة
ت ُْف َه َم َع ْن ُهَ ،و ِإ َذا َأتَى َع َلى َق ْو ٍم َف َس َّل َم َع َل ْيهِ ْم َس َّل َم َع َل ْيهِ ْم َثالثًا »(((َ ،
ــت َ
«:ك َ
ال َي ْف َه ُم ُه ُك ُّل َم ْن
ان َكال ُم َر ُسول ِاهلل َكال ًما َف ْص ً
َرضـــــي اهلل َع ْنهــاَ ،قا َل ْ
َس ِم َع ُه»((( ،ومعنى َف ْصل؛ أيَ :بينِّ ٌ  ،و«هذه األحاديث تشير إلى عناية الرسول
بفهم السامع ،واستيعابه ،وحفظه وجتاوبه ،وعدم العجلة عليه ،أو إيقاعه في
اللبس واالضطراب ،بل األولى التأني والوضوح املؤديان إلى حتقق الهدف املراد،
بخالف السرد والتتابع اللذين قد يفوتان على املستمع الفائدة كلها أو بعضها،
ورمبا زهد في بضاعة املربي وأعرض عنه»(((.

مراعاة الزمان واملكان:

الختيار املكان والوقت املناسبني للحوار مع االبن أهمية كبيرة لكي يؤتي احلوا ُر
ثمر َت ُه ،وهو مما ُيقلل اجلهد املبذول في ذلك ،فعلى األب أن يشعر االبن بقربه
منه ،فيكون احلوار في غرفة االبن اخلاصة ،أو في أثناء اخلروج مع األب؛ وفي
هذا محافظة على خصوصية االبن ،وقد فعل ذلك النبي مع الشاب الذي طلب
منه اإلذن بالزنا ،فـ«طلب من الشاب أن يقترب منه ،وهنا نفهم داللة املسافة بني
األشخاص ،فقرب املسافة يمُ َِّكن من توفير جو مناسب للحوار ،أما املسافة البعيدة،
فهي ال تصلح إال إلمالء األوامر وإصدار التعليمات»((( غالباً.
إن القلوب تُقبِل وتُدْ بِر ،ومن احلكمة أن يستغل اآلباء زمن إقبال قلوب أبنائهم؛
ومن ذلك إرجاء احلوار في بعض املوضوعات إلى الوقت الذي يرغب فيه األبناء(((،
مع متابعة التنفيذ ،وذكر سبب التأجيل؛ فإن للكالم ُسلطة إذا جاء في موضعه.
()1
()2
()3
()4
()5

حممد بن �إ�سماعيل البخاري� ،صحيح البخاري ،مرجع �سابق( ،اجلزء الأول ،كتاب العلم ،باب من �أعاد احلديث ثالث ًا ليفهم عنه،
رقم احلديث� ،95 :ص .)48
�سليمان بن الأ�شعث بن داود ال�سج�ستاين� ،سنن �أبي داود ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الفكر ،د.ت( ،اجلزء
الرابع ،باب :الهدي يف الكالم ،رقم احلديث� ،4839 :ص.)216
عبد العزيز بن حممد النغيم�شي ،علم النف�س الدعوي ،دار امل�سلم ،الريا�ض1415 ،هـ� ،ص.307
حممد حممد بدري ،اللم�سة الإن�سانية ،مرجع �سابق� ،ص.406
حممد �أحمد عبد اجلواد،كيف حتاور �أبناءك وت�ستمتع بهذا احلوار ،دار التوزيع والن�شر الإ�سالمية ،القاهرة1426 ،هـ–2005م� ،ص.52
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وقد جاء في وصية أب البنه :يا بني! ال يكونن من خُ لقك أن تبتدئ حدي ًثا ثم
تقطعه وتقول :سوف كأنك روأت فيه بعد ابتدائك إياه ،وليكن ترويك فيه قبل
التف ّوه به ،فإن احتجان احلديث بعد افتتاحه خطر فادح ،يا بني :اخزن عقلك
حسن كل صواب .وإمنا
وكالمك إال عند إصابة املوضع؛ فإنه ليس في كل حني َي ُ
إصابة الرأي أو القول بإصابة املوضع»(((.
واحلكمة هي« :أن تعطي كل شيء حقه ،وال ُت َعدِّ يه حده ،وال تعجله عن وقته،
وال تؤخره عنه»((( ،ومن احلكمة في أثناء احلوار التجاوب السريع مع الطرف
اآلخر؛ «ألن عدم التجاوب السريع مع الطرف اآلخر قد يف ّوت عليه كثيراً من
املعلومات التي ينبغي أن يتوقف عندها ويعاجلها بلباقة وحنكة»(((.
وعلى طرفي احلوار قضاء الوقت الكافي للحوار ،مع االلتزام بوقت محدد فال يستأثر
باحلديث أحدهما دون اآلخر ،فليس من املهم طول زمن احلوار؛ ألن البالغة في
اإليجاز ،وقوة احلوار تكمن في احلق الذي فيه وليس بعدد كلماته ،تقول عائشة ـ
(إن ال َّنب َِّي َك َ
رضي اهلل عنها ـَّ :
ان ُي َحدِّ ُث َح ِدي ًثا َل ْو َعدَّ ُه ا ْل َع ُّاد َأل ْح َصا ُه )((( ،وعنها
ان َر ُس ُ
ول اهلل َي ْس ُر ُد َس ْر َد ُك ْم َه َذاَ ،و َل ِك َّن ُه َك َ
أنها قالتَ ( :ما َك َ
الم
ان َي َت َك َّل ُم ب َِك ٍ
َب ْي َن ُه َف ْص ٌلَ ،ي ْح َف ُظ ُه َم ْن َج َل َس ِإ َل ْي ِه)( ،((1فكان حديثه متمي ًزا بالوضوح وفصل
الكلمات بعضها عن بعض ليسهل على مستمعه حفظه ،وليس هذا مبستغرب؛
فقد أوتي جوامع َ
الك ِلم.
( )6عبد القادر ال�شيخلي� ،أخالقيات احلوار ،مرجع �سابق� ،ص.78
(� )7أبو عبداهلل حممد بن �أبي بكر ابن قيم اجلوزية ،مدارج ال�سالكني بني منازل �إياك نعبد و�إياك ن�ستعني ،حتقيق :حممد حامد
الفقي،ط ،2دار الكتاب العربي ،بريوت1393 ،هـ–1973م ،اجلزء الثاين� ،ص .479
( )8عبد ال�ستار الهيتي ،احلوار الذات والآخر ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،قطر1425 ،هـ–2004م� ،ص.78
( )9حممد بن �إ�سماعيل البخاري� ،صحيح البخاري ،مرجع �سابق( ،اجلزء الثالث ،كتاب املناقب ،باب �صفة النبي  ،jرقم احلديث:
� ،3374ص .)1307
(� )10أبو عي�سى الرتمذي � ،سنن الرتمذي ،حتقيق :كمال يو�سف احلوت ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ت( ،اجلزء اخلام�س ،باب :يف
كالم النبي  ،jرقم احلديث� ،3639 :ص ، )560وقال الرتمذي حديث �صحيح :يف اجلزء وال�صفحة نف�سيهما.
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التشجيــع :

تشجيع األبناء لإلقبال على احلوار يتحقق عند إحساسهم بثقة آبائهم فيهم،
حيث ُيعد ذلك «من أكبر احملفزات حلوار األبناء مع اآلباء؛ إذ إن اإلحساس بهذه
الثقة يقود إلى الصراحة وتالفي اخلوف ،ويدفع إلى احلديث املتواصل»((( ،ولن
يمَ نح اآلباء هذه الثقة إال عند إحساسهم ابتداء بجدوى احلوار مع أبنائهم ،فهو
الذي س ُيقنعهم بضرورة تعلم مهارات التحاور الالزمة للتعامل مع األبناء ،ومن
املهم أيض ًا شعور األبناء بالثقة في اآلباء ،والتي حتصل متى ما شعروا بأمانة آبائهم
وصدقهم.
كذلك من أهم األمور املشجعة على احلوار حسن اإلنصات ،والبدء باألمور املُبشرة
غير املنفرة ،والثناء بالعبارات والكلمات املساعدة في االسترسال في احلديث،
مثل :ممتاز ،نعم ،أحسنت تابع...؛ ألن هذا يجعل االبن يحس أن محاوالته
للحوار تلقى االهتمام والترحيب من أبيه ،ويالحظ هنا أن يكون األب صادقًا
وأمي ًنا في التشجيع ،ويظهر ذلك من خالل تعبيرات وجهه وعينيه ،فــ «الثناء
املمزوج بتعبيرات الوجه احلانية هو الطريقة الصحيحة في التشجيع»(((.
ومن األمور املشجعة على االستمرار في احلوار اإلشادة باألفكار :فمن اإلنصاف أن
يبدي األب إعجابه باألفكار الصحيحة ،واألدلة اجليدة واملعلومات اجلديدة التي
يوردها االبن و ُي َس ِّلم بها ،وهذا يفتح قلب االبن لقبول آرائه ،ويذهب بروح التوتر
التي تسود أجواء بعض احملاورات ،وتضفي على احملاور صفة املوضوعية(((.
ومن األمور املشجعة على االستمرار في احلوار ،إشعار االبن بأنه مدار االهتمام،
وأنه جدير باالحترام؛ وذلك باستخدام اإلمياءات :كاإلقبال عليه ،وهز الرأس داللة
على املشاركة ،واللمس ،والتربيت على الكتف ،و«االلتفات الكامل لالبن ،
( )1حممد �أحمد عبد اجل ّواد ،كيف حتاور �أبناءك وت�ستمتع بهذا احلوار ،مرجع �سابق� ،ص.21

( )2حممد حممد بدري ،اللم�سة الإن�سانية ،مرجع �سابق� ،ص.77
( )3زهري كتبي ،فن احلوار ،مرجع �سابق� ،ص.209
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وترك جميع املشاغل حني يبدي رغبته في احلوار ،والتركيز بالعينني؛ ألن العني
آثارا فورية ملا تختلج به النفس ،وملا حتب وما ال حتب»((( ،وقد جاء عن
تعطي ً
النبي أنه كان ُي ْقبِل بوجهه على من يكلمه حتى يفرغ من كالمه ،فعن أبي هريرة
رضي اهلل عنه ،أن رسول اهللَ ( :ل ْم َي ُك ْن َأ َحدٌ َي ْأخُ ُذ ِب َي ِد ِه َف َي ْنز ُِع َيدَ ُه ِم ْن َي ِد ِه َح َّتى
َي ُك َ
ون ال َّر ُج ُل ُه َو ُي ْر ِس َل ُهَ ،و َل ْم َي ُك ْن ُي َرى ُر ْك َب ُت ُه َخار َِج َة ُر ْك َب ِة َج ِل ِ
يس ِهَ ،و َل ْم َي ُك ْن
َأ َحدٌ ُي َك ِّل ُم ُه ،إال َأ ْق َب َل َع َل ْي ِه ِب َو ْجهِ ِهُ ،ث َّم َل ْم َي ْص ِر ْف ُه َح َّتى َي ْف ُر َغ ِم َن َكال ِم ِه )(((.
مبنيا
كذلك من األمور التي تشجع على االستمرار في احلوار أن يكون احلوار ً
على املرونة ،فقد يكون االبن على خطأ في الفكرة أو املعلومة التي يطرحها،
ولكن املرونة والهدوء يعمالن على استمرار احلوار واستكمال موضوعاته ،أما
التوتر والتعصب ،فهما حاالت ال تشجع على احلوار وال تخدم أهدافه((( ،ومن
املرونة التنقل بني مخاطبة العاطفة ومخاطبة العقل ،فمخاطبة عاطفة االبن ومجاراة
حالته العاطفية تشعره بأن األب يشاركه في جميع ظروفه  ،وتهيئ االبن لتقبل
ما سيقوله ،واخلطاب املباشر لعقل االبن ،وتبيني احلقائق له ،وترتيب املعلومات
الفكرية ليحفظها مع فهمها ،يجعل من االبن أشد قبو ًال ،وأكثر استعدا ًدا
للتلقي(((.
ومن التشجيع على بدء حوار جديد ،في مواقف تالية أن يظهر األب الفهم
بتلخيص ما قاله االبن في نهاية احلوار؛ ليستدل االبن من ذلك على تركيز أبيه
واهتمامه مبا قاله ،فيتشجع ويصبح لديه استعداد لبدء حوار آخر.
( )4حممد �أحمد عبد اجل ّواد ،الإدارة باحلوار ،دار التوزيع والن�شر الإ�سالمية ،القاهرة1426 ،هـ–2005م� ،ص.56
(� )5أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد الطرباين ،املعجم الأو�سط للطرباين ،حتقيق :طارق بن عو�ض اهلل حممد وعبد املح�سن
بن �إبراهيم احل�سيني ،دار احلرمني ،القاهرة1415 ،هـ( ،اجلزء الثامن ،باب :من ا�سمه مطلب ،رقم احلديث:
� ،8688ص.)298
( )6عبد ال�ستار الهيتي ،احلوار الذات والآخر ،مرجع �سابق� ،ص.88–87
( )7حممد نور �سويد ،منهج الرتبية النبوية للطفل ،ط ،5دار ابن كثري ،دم�شق1425 ،هـ2004م� ،ص.116
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مراحل احلوار الف َّعال

احلوار الف َّعال –اإليجابي– يجب أن يحصل فيه أثر وجتاوب من طرفي العملية
االتصالية – األب واالبن – حيث يؤدي إلى استجابة معرفية أو سلوكية لدى
االبن ويحقق الهدف منه ،فال يتحول إلى محاضرة يفقد فيها هدفه أو وضوح
مضمونه.
وهناك ثالث مراحل مقترحة لتحقيق احلوار الف َّعال تُبنى على ُمتطلبات احلوار،
التي سبق بيانها:

املرحلة األولى(التهيئة):

هي اجلزء الذي يمُ ثل نقطة االنطالق وبداية احلوار ،وبها يمُ هد األب أو االبن ملا يليها
من مراحل.

وتشمل هذه املرحلة قسمني:

1 .1حتديد هدف احلوار وموضوعه ،أي :الغاية التي يريد الطرفان الوصول إليها
من وراء عملية التحاور((( ،والغرض من حتديد الهدف واملوضوع حفظ وقت
طرفي احلوار وجهدهما.
ويمُ كن حتديد هدف احلوار مبعرفة السبب الداعي إلى احلوار والنتيجة املطلوبة،
والبد من احملافظة على استحضار هذا الهدف في أثناء احلوار ،أما حتديد موضوع
احلوار ،فيكون بجمع املعلومات حوله وتقسيمه إلى محاور– إذا لزم األمر– واضحة
يسهل فهمها ،واالنتقال بينها.
2 .2اختيار املدخل واستخدامه ،وهو طريقة البدء املناسبة لتهيئة الطرف اآلخر–
مع إمكانية اجلمع بني أكثر من مدخل– ،والغرض منه إثارة انتباه الطرف
اآلخر وجذبه ،وإيجاد انطباع وشعور حسن لديه نحو الطرف األول يدفعه
املرجوة.
نحو التفاعل اإليجابي معه؛ ألن البداية القوية سبب حلصول النتائج ُ
( )1عبد ال�ستار الهيتي ،احلوار الذات والآخر ،مرجع �سابق� ،ص.68
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ويتطلب معرفة األب أو االبن بوضع الطرف اآلخر واملدخل الذي يناسبه.
ومن أمثلة مداخل احلوار:
كسبا للمحبة واألفضل أن يكون
• • ُحسن االستهالل بإلقاء السالم؛ ً
في مَّأت صيغة وهي :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،ملا للسالم
من أثر في إشاعة احملبة مصداقًا لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم:
السال َم َب ْي َن ُك ْم)(((.
( َأ َوال َأ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َش ْيءٍ ِإ َذا َف َع ْل ُت ُمو ُه تحَ َ ا َب ْب ُت ْم َأ ْفشُ وا َّ
• •النداء املُصاحب لوصف األبوة :يا ِ
ني،
أبت  ،أو وصف البنوة :يا ُب َّ
مع تكرار النداء.
• •االستفهام وذلك بطرح سؤال ،تُعد اإلجابة عنه بداية للحوار.
• •تعداد احملاور التي سيتم احلوار حولها.
• •البدء بالثناء على النقاط اإليجابية في الطرف اآلخر.
• •اللمسة احلانية.

اخلطوات التنفيذية:

1 .1حتديد هدف احلوار وموضوعه ،و ُيفضل تخصيص موضوع واحد في كل
جلسة حوارية إال إذا دعت احلاجة إلى احلوار في أكثر من موضوع كعدم توافر
فرصة قريبة حلوار آخر .
2 .2االقتراب من الطرف اآلخر–االبن كمثال– ،وأخذ املستوى نفسه في اجللوس
أو الوقوف ،مع أهمية إظهار احلرص ،ووضوح عاطفة احملبة ،وهنا يأتي دور
احلوار غير اللفظي.
3 .3استخدام املدخل املناسب للطرف اآلخر.
4 .4بعد تهيئة الطرف اآلخر للحوار يمُ كن االنتقال إلى املرحلة الثانية –مضمون
احلوار– التي سيأتي بيانها.

( )2م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ،مرجع �سابق( ،اجلزء الأولَ ،بابَ :بيَانِ �أَ َّن ُه ال يَدْ ُخ ُل الجْ َ َّن َة �إِال المْ ُ�ؤْمِ ُنونَ ،
الم َ�س َب ٌب لحِ ُ ُ�صولِها ،رقم احلديث� ،54 :ص .)74
َو�أَنَّ محَ َ َّب َة المْ ُ�ؤْمِ ِن َني مِ نْ الإِميَانِ َ ،و�أَنَّ �إِف َْ�شا َء َّ
ال�س ِ
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املرحلة الثانية (املضمون):

وهي اجلزء الذي يشمل موضوع احلوار وكيفية تناوله ،والوسائل واألساليب
املستخدمة فيه.
والغرض من هذه املرحلة تبادل احلوار بعنصريه  :اللفظي وغير اللفظي بني الطرفني؛
للوصول إلى نتيجة مرضية لكليهما.
ُيستخدم في هذه املرحلة عدد من األساليب التي سبق ذكرها ،والتي منها:
االستفهام ،وا ُحل َّجة ،والنداء ،والتدرج ،والتعليل ،والتوكيد ،وأخذ املوثق
واإلشهاد ،وضرب املثل ،والقسم ،واألمر والنهي ،وتقبيح السلوك السيئ في نظر
املحُ اور لدفعه نحو تركه ،وكذلك يمُ كن استخدام الوسائل التوضيحية احلسية،
التي تساعد في توصيل ما يراد ،وتقريب املعنى وسرعة الوصول إلى الهدف:
كالرسم على الورق أو األرض ،واإلشارات ،واألرقام ،واألدلة احلسية ،مبا يوافق
للمحاور ،واستخدام طريقة غير مباشرة :كالتلميح وعدم
املستوى العمري ُ
التصريح باخلطأ ،عندما يكون موضوع احلوار نصيحة يبدأ بها األب مثالً.

اخلطوات التنفيذية:

مختصرا أو بتفاصيله ،وفق ما يناسب املوقف ال ُع ْمري ومستواه
1 .1عرض املوضوع
ً
وزمن احلوار ،والبدء باألهم ثم املهم ،والتكرار إذا لزم األمر.
2 .2اختيار األسلوب املناسب ملوضوع احلوار ولشخصية األب أو االبن واستخدامه،
مع أفضلية اجلمع بني أكثر من أسلوب كما هو املنهج في آيات احلوار بني اآلباء
واألبناء ،وفق ما يقتضيه املوقف احلواري ،كاجلمع بني أسلوب األمر أو النهي
مع أسلوب التعليل ،وميكن عدم التصريح باخلطأ لالبن في بعض األحيان ،
واستخدام أسلوب غير ُمباشر في ال ُنصح.
3 .3استخدام ألفاظ سهلة الفهم واضحة املعاني ،واألكثر وق ًعا في النفس ،والتي
تالمس املشاعر ،مع اختيار أطيب الكلمات ،واتباع الرفق واللني ،حيث ال
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ينفع في بعض األحيان إال التودد واإلحسان ،كما يظهر في آيات احلوار بني
اآلباء واألبناء.
4 .4البدء بنقاط االتفاق وتنميتها بني الطرفني ،وبذلك يتم َك ْسب النفوس
واستمالتها.
5 .5اإلنصات إلى الطرف اآلخر ،وال يعني اإلنصات عدم التحدث مطلقًا ،إمنا
إعطاء فرصة الكالم والرد في الوقت املناسب ،ومما يستلزم املرونة من الطرفني.
6 .6إظهار االهتمام بالطرف اآلخر والتجاوب بالعني واحلركات واملشاعر :كالفرح
في حال الفرح ،أو احلزن في حال احلزن.
7 .7التشجيع على احلوار باأللفاظ ،كقول :أحسنت ،أو أحب سماع رأيك ،أو
جميل ما تقوله ،ويحصل التشجيع باحلوار غير اللفظي :كإمياءات الوجه أو
اجلسد؛ ألن طالقة الوجه وانبساطه ،أو تقطيب اجلبني ،أو االبتسامة ،ونظرة
العينني ،كلها إشارات إلى احملاور للبدء أو االسترسال في احلوار ،أو التوقف.
8 .8ضبط االنفعاالت حتى في حال اختالف وجهات النظر خاصة من األب؛ ألن
االنفعال قد يوقف احلوار من االبن ،ويدعوه إلى الكذب في حوارات قادمة.
9 .9ضرورة االعتراف باخلطأ؛ سواء من األب أو من االبن.
1010بعد االنتهاء من احلوار في ُصلب املوضوع و َم َحا ِورِه املحُ ددة ،والوصول
إلى ما يرضي الطرفني ،يمُ كن االنتقال إلى املرحلة الثالثة من احلوار– خامتة
احلوار ،وسيأتي بيانها.

املرحلة الثالثة (اخلامتة):

وهي اجلزء الذي مُيثل نهاية احلوار في املوقف احلواري.
والغرض منها :حتديد نتيجة احلوار ،ومعرفة مستوى الفهم واالستيعاب ملضمون
احلوار ،وإنهاء احلوار.
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اخلطوات التنفيذية:

 1ـ حتديد النتيجة النهائية للحوار والتأكيد عليها ،ويحصل ذلك مبا يأتي:
بالتعقيب املباشر وتلخيص املحَ َاوِر التي دار حولها احلوار.
• •ذكر أهم ما ورد خالل احلوار :كاألفكار اجلديدة التي تُوصل إليها.
وسبل حتقيقها.
• •االتفاق على احللول العمليةُ ،
 2ـ معرفة مستوى الفهم واالستيعاب ،بحصول تغذية راجعة« :ليس بالضرورة
أن تكون كال ًما منطوقًا ،بل قد تكون إشارة ،أو حملة من املُستمع إلى املُتحدث،
تدل على أن املعنى املقصود وصل بوضوح إلى فهم السامع أو تدل على
العكس؛ مما يستدعي قيام املُتحدث بإعادة الرسالة بطريقة أوضح»((( ،أي:
أن التغذية الراجعة حتصل بعدد من الطرائق ،منها:
• • السؤال املُباشر عن النتيجة التي تُوصل إليها.
• • االستدالل بإشارة تدل على أثر احلوار :كانتقاد ،أو امتعاض،
أو رضا الطرف اآلخر.
• •مالحظة االستجابة السريعة ملا اُتفق عليه.
 3ــ إنهاء احلوار بطريقة ترضي كال الطرفني ،مع التنبيه على عدم استخدام
السلطة األبوية في إنهائه ،وجعل االبن ينهيه في بعض املرات؛ لكي ال يبقى
في نفس االبن شيء كان يرجو احلوار حوله ،ويمُ كن إنهاء احلوار بعدد من
الطرائق املُناسبة للموقف احلواري واملستوى ال ُع ْمري ،منها:
• • الرجوع عن اخلطأ إن ُو ِجد ،واالعتذار عنه.
وحسن االستماع وعلى التمسك
• • الشكر على بذل الوقت للحوارُ ،
بأدب احلوار.
• • إبداء الترحيب واالستعداد للتحاور مع الطرف اآلخر ُمستقب ًال في أي وقت.
• • التحية ،وهي قول :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

( )1حممد منري حجاب ،مهارات االت�صال للإعالميني والرتبويني والدعاة ،ط ،2م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1419 ،هـ–1998م� ،ص.18
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فوائد احلوار الف َّعال

والستخدام أسلوب احلوار الف َّعال ،بني اآلباء واألبناء ،فوائد كثيرة حتصل نتيجة
اتباع اآلباء املراحل احملددة التي مضى بيانها ،ومن َث َّم توظيفها التوظيف الصحيح
في تربيتهم ،ومبا أن احلوار أسلوب مناسب لكل املراحل ال ُعمرية لألبناء؛ فإنه
ال ميكن حتديد زمن حتقق كل فائدة بفترة معينة ،بل ميكن أن تتحقق الفائدة
كما وكي ًفا ،وفيما
الواحدة على مدى أكثر من مرحلة ،ولكن مبستويات تختلف ً
يلي ذكر هذه الفوائد:

التنشئة االجتماعية:

التنشئة االجتماعية عملية ُيشكل فيها السلوك اإلنساني بتكوين املعايير والقيم
واملهارات واالجتاهات لألفراد؛ كي تتطابق وتتسق مع دورهم االجتماعي ،وحتى
يسلك كل فرد حسب جنسه (ذكر– أنثى) ودوره املتوقع في املجتمع الذي
حاضرا ومستقب ً
يعيش فيه
ال(((.
ً
ويتمثل اكتساب املعرفة ،واألفكار الالزمة للقيام باألدوار االجتماعية ،واملعايير،
والقيم ،واالنفعاالت ،في الكلمات والتعبيرات اللغوية التي يتعلمها الطفل.
ولذلك تعد األسرة – ممثلة في اآلباء– أول اجلماعات وأهمها التي حتصل فيها
التنشئة االجتماعية للطفل؛ ألنه يقضي فيها أهم مرحلة عمرية؛ وهي مرحلة
الطفولة ،حيث تطول فترة اعتماده على أبويه وحاجته إليهما.
ومن الطرائق التي يتبعها اآلباء في هذه العملية :التوجيه املُباشر الصريح لسلوك
الطفل وتعليمه املعايير االجتماعية للسلوك واألدوار والقيم واالجتاهات(((.
واحلوار هو األسلوب املُناسب الذي ينتقل من خالله هذا التوجيه؛ ألنه ُيوفر
( )1زكريا ال�شربيني وي�سرية �صادق ،تن�شئة الطفل و�سبل الوالدين يف معاملته ومواجهة م�شكالته ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
1421هـ–2000م� ،ص.18
( )2عبد اهلل الر�شدان ،علم اجتماع الرتبية ،دار ال�شروق ،ع َّمان1999 ،م� ،ص.84
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التفاعل املطلوب بني اآلباء واألبناء الذي ينبني عليه مسار التوجيه ،حيث يعكس
تقبل االبن ملا ُيع ِّلمه األب له من نظم املجتمع ،ويسمح لالبن بإبداء الرأي أو
ثم يحصل التعليم على أساس من الفهم والقبول والقناعة.
السؤال ،ومن َّ

تعليم اللغــة:

اللغة أساس مهم للحياة االجتماعية؛ فهي أداة اإلنسان للتواصل مع اآلخرين
والتفاهم وتبادل األفكار واآلراء واملشاعر معهم ،وطريقه إلى فهمهم وإيجاد
العالقات وبناء الروابط معهم(((.
ميكن من خالل احلوار بعنصريه اللفظي وغير اللفظي تعليم اللغة لالبن ،فمن
خالل الكالم املصحوب بتعبيرات الوجه املناسبة تنمو احلصيلة اللغوية وتزيد،
حيث يقول أحد العلماء« :تكلموا مع األطفال بصوت مرتفع عن كل األشياء
كل نشاط َّ
التي ترونها أو تفعلونها ،ع ِّلموهم أن َّ
مسمى ،وإذا حاولتم
وكل شيء له
ً
أن تكلموهم بتمهل ووضوح؛ فإن الفائدة التي يحصل عليها الطفل ستكون أكثر
نف ًعا»((( ،فعلى اآلباء احلرص على التأكيد على مخارج احلروف وتكرار الكلمات
في جمل مفيدة ،إلى جانب تصويب الكلمة اخلاطئة من االبن دون تأنيب؛ فذلك
يؤدي إلى تعديل لغته وحتسينها مع مرور الوقت؛ «ألن قصور الكالم والتأخر في
النضج اللفظي لدى الطفل يأتي نتيجة لضيق املساحة الكالمية مع الطفل داخل
األسرة»((( ،ومع ممارسة االبن للحوار مع األبوين تزداد حصيلته اللغوية وقدرته
على التعبير والطالقة في التحدث مع غيره.

( )3ثناء يو�سف ال�ضبع ،تعلم املفاهيم اللغوية والدينية لدى الأطفال ،دار الفكر العربي ،القاهرة1421 ،هـ–2001م� ،ص.28
(� )4سرجيو �سبيني ،الرتبية اللغوية للطفل ،ترجمة :فوزي عي�سى وعبد الفتاح ح�سن ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،د.ت� ،ص.95
( )5املرجع ال�سابق� ،ص.100–96

42

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

التثقيــف:

ويقصد بالتثقيف تزويد االبن مبعلومات مختلفة في مجاالت ش َتىْ ،
وإطالعه
على ما ينفعه و ُينمي خبراته في احلياة .واحلوار الف َّعال هو األسلوب األمثل الذي
من خالله تُغرس القيم واملبادئ التي لن ينساها األبناء؛ ذلك أن املعلومات التي
ُي َح ِّصلها اإلنسان من خالل التحاور واملشاركة هي أكثر املعلومات ثبا ًتا(((.
ففي املجال العقدي على سبيل املثال ،يأخذ احلوار دوره من خالل جانبني ،األول
وقائي ،واآلخر عالجي ،فاألول يمُ كن استخدام احلوار فيه من ِقبل اآلباء في إيقاظ
الفطرة وتثبيت العقيدة بتوضيح مفاهيم  :كالتوحيد ،واإلسالم ،وحب اهلل تعالى
ونبيه محمد صلوات اهلل عليه .وهذا يتطلب تحَ َ ينُّ الفرص واملبادرة من اآلباء إلى
احلوار حول هذه املواضيع ،أو اجلواب عن األسئلة التي يبدأ بها األبناء باألسلوب
واملعلومة املناسبة للسن ،مع ضرورة التدرج في غرس املفاهيم التربوية وتثبيت
وفكرا
األسس العقدية وتقويتها ؛ لبناء الشخصية اإلسالمية الصحيحة اعتقا ًدا
ً
وسلوكً ا ،وقد يستمر اجلانب الوقائي في مراحل ُعمرية متقدمة للوقاية من وساوس
الشيطان التي تطرأ على اإلنسان في جانب العقيدة واإللهيات.
أما اجلانب العالجي ،فإن ألسلوب احلوار دوره في تصحيح التصورات الباطلة
واملعلومات اخلاطئة ،وإزالة املالبسات ،وما يعلق بالذهن من األمور اخلاطئة ،التي
تنشأ عن اجلهل ،أو الشبهات؛ ألن فيه قرع احلجة باحلجة ،وتفتيح الذهن ،وفك
ما غلق واستصعب على الفهم واإلدراك.
كذلك ُيسهم ابتداء األبناء احلوار مع اآلباء في إمناء الثقافة الفردية في بقية
املجاالت ،الفكرية واألخالقية واالجتماعية ،فهو من أهم الوسائل التي تستخدم
في التعليم الذاتي(((؛ ألنه باحلوار مع غيره تتكامل األفكار بعضها مع بعض في
( )1حممد حممد بدري ،اللم�سة الإن�سانية ،مرجع �سابق� ،ص.78
( )2عبد الكرمي بكار ،حول الرتبية والتعليم ،مرجع �سابق� ،ص.146
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وحدة مترابطة ،حيث يهدف احلوار إلى إيقاظ شوقهم إلى املعرفة ووضعهم على
طريقها ،والتحقق مما مت فهمه(((.
حلهـا:
وسبل ِّ
اكتشـاف املشكـالت ُ
قد تواجه األبناء خالل مراحل منوهم بعض املشكالت – في داخل املنزل أو
خارجه– ،تختلف طبيعتها من حيث النوع والدرجة واحلدة واخلطورة واألهمية،
فيكون منها السهل البسيط الذي يتمكن االبن من حله بنفسه ،ومنها ما يحتاج
معه إلى املساعدة من قبل األبوين(((.
والتعامل مع املشكلة يتطلب أو ًال التغلب على االنفعاالت القوية – الصادرة من
اآلباء أو األبناء – املرافقة لوجود املشكلة عن طريق استخدام أسلوب االسترخاء
العضلي أو غيره من األساليب التي تساعد في خفض مشاعر القلق والتوتر
الناجمة عن وجود املشكلة ،بعد ذلك يجري التعامل مع املشكلة بطريقة منطقية
موضوعية ،بحيث جتتمع معلومات عن املشكلة ،ثم التفكير في احللول املمكنة
وموازنتها  ،واتخاذ قرار حول احلل األنسب وتنفيذه(((.
عن طريق األب يكتسب االبن منهجية حل املشكالت؛ سواء باالقتداء ومالحظة
كيف يتعامل األب معها – حني يقوم مبراقبة األب وهو يحاول حل املشكلة
ويقلد سلوكه – ،أو بالتوجيه املُباشر من األب لالبن ،وهذا يتطلب من األب عدم
املسارعة إلى إبداء احللول ،وترك االبن يحاول.
ويأتي دور احلوار بني اآلباء واألبناء بوصفه وسيلة أساسية الكتشاف املشكالت
ابتداء ،حيث ُيتيح الفرصة الكتشافها من خالل االستدالل بكالم االبن على ما
ً
يواجهه من مشكالت ،أو املصارحة من االبن وطلب العون املُباشر من األب.
( )3ثناء يو�سف ال�ضبع ،تعلم املفاهيم اللغوية والدينية لدى الأطفال ،مرجع �سابق� ،ص.166–165
( )4جلنة البحوث والدرا�سات ،الإبداع يف تربية الأوالد ،مرجع �سابق� ،ص.224
( )5ن�سيمة داود ونزيه حمادي ،م�شكالت الطفولة و�أ�ساليب مواجهتها ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،الريا�ض1425 ،هـ–
2004م� ،ص.16
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دورا في جميع خطوات حل املشكلة ،ومعاجلتها قبل أن تبلغ احلد
كما أن للحوار ً
جهدا أكبر حللها((( ،ويظهر هذا الدور في جمع املعلومات ،واقتراح
الذي يتطلب ً
احللول ،وتبادل اآلراء حول األنسب منها ،واقتراح خطوات التنفيذ ،وكل ذلك
مبشاركة طرفي احلوار األب واالبن.
و ُيشار إلى أنه باحلوار حول املشكلة ُي َت َح َّص ُل على عدد من الفوائد التربوية:
كإعطاء االبن فرصة التشاور ،واتخاذ القرار الناجح ،وحتمل املسؤولية بنفسه حتت
مراقبة األب ومتابعته ،ومن خالل النظر إلى السلبيات واإليجابيات املوجودة أو
احملتملة ،فيتعلم حسن االختيار بني البدائل.
كما يستفاد من احلوار حلل املشكالت ،في تنمية القدرات العقلية ،مثل :القدرة
على التحليل ،واالستنباط ،كذلك فإن احلوار حلل املشكالت ،يحمل االبن
على تنمية مهارات التفكير ،حيث يدعوه إلى النظر في األدلة والبراهني والوقائع
واحلقائق(((.

املُفاحتـــة:

عما يجول في خاطر ٍّ
كل
املُفاحتة بني اآلباء واألبناء هي :منح الفرصة لإلفصاح َّ
عما في نفوسهم ممَّا يتعلق بأحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهم،
منهم ،والكشف َّ
وإزالة احلواجز التي متنعهم من ذلك.
فمن خالل مد جسور احلوار بني اآلباء واألبناء – املبنية على الثقة املتبادلة والصلة
القوية واحملبة واملودة– حتصل املُفاحتة؛ ف ُيستفاد منها في التأثير على األبناء،
وتصحيح أخطائهم إن وجدت ،وتقومي سلوكهم((( ،ويستفاد منها كذلك في
عرض املواضيع التي تخص األبناء وتبادل الرأي وحصولهم على املشورة فيها،
( )1عبد الكرمي اخلاليلة وعفاف اللبابيدي ،طرق تعليم التفكري للأطفال ،ط ،2دار الفكر ،الأردن1418 ،هـ–1997م� ،ص.66
( )2املرجع �سابق� ،ص.61
( )3عبد الكرمي بكار ،دليل الرتبية الأ�سرية ،ط ،2دار الأعالم ،الأردن1423 ،هـ–2002م� ،ص.141
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كما ُيظهِ ر احلوار لآلباء ظهوراً صريح ًا أو إسقاطي ًا ((( ،مشاعر االستياء والغضب
لدى األبناء ،ويساعد في تخفيفها ،ويظهر ما يعانونه من مشكالت ،مما ُيسهل
اكتشافها وعالجها.
ولتتحقق املُفاحتة بني اآلباء واألبناء البد من اعتياد احلوار بينهم ؛ ألن إهمال
محاورة االبن تنعكس بعد ذلك على إقباله على احلوار مع األب فيما بعد ،وتزداد
هنا أهمية اإلنصات إلى االبن ،حيث َيشعر بحرص األب على االستماع إليه
ومشاركته مشاعره؛ مما يدفعه إلى االستمرار في احلوار.
أيضا من الضروري لتحصل املفاحتة ،االبتعاد عن االنفعال والغضب والتوبيخ؛
ً
ال (((.
ألنها تدفع االبن إلى إخفاء ما يخصه عن األب ،وعدم مصارحته مستقب ً

تأسيس الثقة وبناؤها:

أظهرت كثير من الدراسات أهمية شعور الفرد باحترامه لنفسه وثقته بها ،و َأ َثر
ذلك على قدرته على النجاح في احلياة وإجناز أهدافه وطموحاته ،وعلى مهاراته
َ
كليا
في التعامل وال َتك ُّيف مع اآلخرين ،والطفل في بداية األمر يعتمد اعتما ًدا ً
على الكبار كاألبوين؛ ليدرك مدى قيمة نفسه ،من خالل كالمهم أو في
إشاراتهم :كتعابير الوجه ،أو طبيعة الصوت ،وحركات اجلسم – احلوار اللفظي
وغير اللفظي– ،أي :أن عناصر تقدير النفس تبدأ في مراحل الطفولة األولى
وتستمر بالنمو ،ومن هذه العناصر :القدرة على التعبير عن النفس من خالل
معرفة كيف تحُ اور اآلخرين(((.
( )4الإ�سقاط :عملية ال �شعورية ،يل�صق الفرد فيها بالآخرين وين�سب �إليهم بع�ض �أفكاره �أو اجتاهاته وم�شاعره وحاجاته اخلا�صة،
(�أحمد حممد عبد اخلالق� ،أ�س�س علم النف�س ،ط ،3دار املعرفة اجلامعية ،الإ�سكندرية1999 ،م� ،ص.)482
( )5ح�سان �شم�سي با�شا ،كيف تربي �أبناءك يف هذا الزمان ،ط ،3دار القلم ،دم�شق1424 ،هـ–2003م� ،ص.30
( )6م�أمون مبي�ض ،هوية الطفل برنامج تطبيقي لبناء الثقة بالنف�س عند الأطفال ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت1428 ،هـ–2007م،
�ص.18/14
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حوار اآلباء مع األبناء ُيعزز ثقة األبناء بأنفسهم ،ويؤكد ذواتهم ،فاالبن الذي
ً
ممتلكا الشجاعة األدبية،
يتحاور في املنزل ويجد من يسمعه يخرج إلى العالم
ويشعر بأنه إنسان له احلق أن يسمعه اآلخرون ،وأن يعبر عن آرائه اخلاصة،
ويطالب بحقوقه بأدب ،واألبناء «الذين ال يك ِّلمهم آباؤهم إال نادراً ينشؤون أقل
ثقة بالنفس من الذين يع ِّودهم آباؤهم على الكالم واحلوار الهادئ»(((.
ويمُ كن لألب زرع الثقة في نفس االبن من خالل احلوار :باإلنصات إلى آرائه
وتشجيعه على إبدائها ،وإظهار إميانه بقدرات ابنه وثقته فيه ،ورفع معنوياته،
وبناء صورة ايجابية لدى الطفل عن نفسه ،ودفعه نحو احملاوالت ،وامتداح
مجهوداته – وليس تقدير النتائج فقط – ،والبحث عن دالئل من حياة االبن،
ومواقف أحرز فيها جناحات ملموسة وإبرازها والثناء عليها(((.

تكوين العقليات املنفتحة على متغيرات العصر:

في زمن التقدم العلمي والتقني السريع ،يشهد ُّ
تغيرا سري ًعا ،يستوجب
كل شيء ً
على املربني عامة واآلباء خاصة ،أن يجعلوا االبن يحس بالتغير احلاصل حوله،
ومدى تأثيره على جميع مفردات حياته ،وآفاق ذلك التغير وضرورة التصرف
حياله(((.
ويمُ كن أن «يعتمد األبوان أسلوب احلوار واملناقشة مع الطفل في توضيح املوقف
من األشياء اجلديدة»(((؛ ألن احلوار الهادئ ينمي عقل االبن ،ويوسع مداركه،
ويزيد من نشاطه في الكشف عن حقائق األمور ،حيث يسأل عن مجاهيل لم
يدركها ،ومن َث َّم حتدث االنطالقة الفكرية له((( ،فحني يتطلع االبن إلى التساؤل
( )1ح�سان �شم�سي با�شا ،كيف تربي �أبنائك يف هذا الزمان ،مرجع �سابق� ،ص.31
( )2م�صطفى �أبو �سعد ،التقدير الذاتي للطفل ،مكتبة املنار الإ�سالمية ،الكويت1425 ،هـ–2004م� ،ص.18
( )3عبد الكرمي بكار ،حول الرتبية والتعليم ،مرجع �سابق� ،ص.56
( )4عبد الكرمي بكار ،دليل الرتبية الأ�سرية ،مرجع �سابق� ،ص.49
( )5حممد نور �سويد ،منهج الرتبية النبوية للطفل ،مرجع �سابق� ،ص.119
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عما يراه من تقنيات ومكتشفات جديدة؛ يستجيب األبوان لتساؤالته بتبادل
َّ
احلوار حولها ،ويحاوالن الوصول م ًعا إلى معرفة حقيقتها ،وكيفية االستفادة منها.
وقد يبدأ األبوان احلوار فيلفتان انتباهه إلى القضايا االجتماعية ،والتربوية،
واالقتصادية ،وغيرها فيتدرب االبن على املالحظة واملرونة الفكرية ،والنظر
املوضوعي إلى هذه القضايا.

دعم العالقات األسرية:

العالقات اإليجابية ،بني اآلباء واألبناء ،مطلب البد منه حلصول االستقرار
األسري ،وحتقيق األهداف املنشودة من تكوين األسرة ،ومن ُسبل حتقيق ايجابية
العالقة واستمرارها :استخدام أسلوب احلوار الف َّعال بني اآلباء واألبناء ،فبه يحصل
التآلف ،والتعاطف ،ويشعر ٌّ
كل من الطرفني بقرب الطرف اآلخر منه ،واهتمامه
مبشكالته.
وإذا كانت النتيجة املطلوبة في نهاية احلوار الف َّعال مرضية لكال الطرفني ،كتقارب
وجهات النظر ،فإن حصول اإلقناع يظل مطلب ًا مرغوباً؛ ألن اإلكراه واملضايقة
توجب املقاومة ،وتورث النزاع ،في حني اإلقناع يقود إلى التغيير بسهولة ويسر
ورضا ،ويقوي العالقة بني اآلباء واألبناء ،ويدعم العالقات بني أفراد األسرة.

تعديل السلوك:

أي نشاط يصدر عن اإلنسان؛ سواء أكان أفعا ًال
ُيع َّرف السلوك اإلنساني بأنه ُّ
يمُ كن مالحظتها ...أم نشاطات تتم على نحو غير ملحوظ :كالتفكير والتذكر،
والوساوس ،وغيرها ،وقد يكون السلوك مرغو ًبا فيه ،ويؤدي إلى نتائج إيجابية
للفرد وللناس الذين يتعامل معهم ،وقد يكون غير مرغوب فيه ،وال يستريح له
الفرد ،ويؤدي إلى نتائج سلبية له ولآلخرين(((.
( )6جودت عبد الهادي و�سعيد العزة ،تعديل ال�سلوك الإن�ساين ،الدار العلمية الدولية ،الأردن2001 ،م� ،ص.11
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وتعديل السلوك علم ُيعنى بإحداث تغيير في سلوك األفراد ،اعتما ًدا على إحداث
تغييرات في البيئة التي يحدث فيها ذلك السلوك((( ،ومما يدل على أهمية هذا
العلم قيام اإلرشاد النفسي((( على مبادئ ،منها :قابلية السلوك للتغيير(((.
وبناء على املُ َس َّل َمة التي تقول“ :إن السلوك معرفي املنشأ” – أي :أن الفرد يتصرف
ً
ثم ميكن التحكم
في ضوء املعلومات املتاحة له ،وفي ضوء معاجلته لها ،ومن َّ
في السلوك من خالل أساليب التخاطب املختلفة–((( ،و ُيسهم احلوار في تعديل
السلوك ،سواء بتنميته وتعزيزه ،أو محاولة التخلص منه.
ولذلك فإنه ميكن لآلباء تعديل سلوك أبنائهم عن طريق احلوار ،الذي يعد وسيلة
سهلة تتميز بعواقب وآثار سليمة مقبولة ؛ وذلك من خالل جانبني :جانب
معرفي :يتمثل في احلوار حول أسباب منع سلوك معني وأسباب قبول سلوك آخر،
واحلوار حول االتفاقيات التي حتدد السلوك املقبول أو غيره ،والبد هنا من ُّ
التأكد
من فهم األبناء لألنظمة الضابطة للسلوك داخل األسرة ،بإعطاء توجيهات ُمفصلة
وواضحة.
واجلانب اآلخر جانب تطبيقي ،يهتم بتحديد السلوك املطلوب تعزيزه أو تعديله،
ويكون التعزيز مبدح السلوك والثناء عليه وذكر إيجابياته ،أما التعديل فيكون
باحلرص على سماع األسباب الدافعة لالبن نحو السلوك غير املرغوب ،ثم ذكر
مبررات املنع ،والتأكد من فهمه لها ،ليتمكن األب من إقناعه بتعديله.
أخيرا أهمية التدرج في تعديل السلوك وفقًا لشدته وتكراره ،مع ضرورة
ويالحظ ً
توجيه النقد للسلوك وليس لالبن ،وإظهار احلرص واحملبة.
( )1جالل كايد �ضمرة وعريب �أبو عمرية وانت�صار خليل ع�شا ،تعديل ال�سلوك ،دار �صفاء ،الأردن1428 ،هـ–2007م� ،ص.15
( )2هو امل�ساعدة املقدمة من فرد �إلى �آخر حلل م�شكالته ورفع �إمكاناته على ح�سن االختيار والتوافق ( .مي�سرة طاهر وفاروق عبد
ال�سالم ويحيى مهني ،مدخل �إلى الإر�شاد الرتبوي والنف�سي ،مرجع �سابق� ،ص.)18
( )3مي�سرة طاهر وفاروق عبد ال�سالم ويحيى مهني ،مدخل �إلى الإر�شاد الرتبوي والنف�سي ،مرجع �سابق� ،ص.26
( )4عبد اللطيف خليفة وعبد املنعم حممود� ،سيكولوجية االجتاهات ،دار غريب ،د.ت� ،ص.177–176
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تكوين االجتاهات اإليجابية:

من خالل املجتمع الذي يعيش فيه الفرد يستمر حتقق حاجته إلى االنتماء إلى
جماعة يعيش بينها ،وينتظم بني أفرادها ،ويعمل ملصلحتها ،ومن متطلبات احلياة
في املجتمع ُحسن التعامل مع اآلخرين ،واحترام آرائهم ،وتقدير مشاعرهم.
ال في هذا اجلانب ،حيث من شأنه تقريب النفوس
دورا فاع ً
ويأخذ احلوار ً
وإصالحها ،بتعليمها أهداف اجلماعة ومعاييرها ،من خالل معرفة حقوقها
وواجباتها وحدودها.
وللحوار الف َّعال بني اآلباء واألبناء أثره في تهيئة وإخراج جيل يحترم اآلخرين،
ويتقبل وجهات نظرهم كما هم ،ويتفهم وجود االختالف بني الناس .فال شك
أن من تربى على اإلنصات سينصت إلى اآلخرين ،ومن مارس َت َق ُّبل وجهات نظره
من أبويه – وإن اختلفوا معه – يستطيع تقبل وجهات نظر من يختلف معهم من
اآلخرين((( ،وسينشأ على تقبل اخلالف ،وحفظ حقوق غيره ،واحترامهم مهما
كانت نتيجة احلوار ،وسيشعر بالرضا عن مجتمعه الذي يعيش فيه وإن اختلف
مع بعض أفراده.

( )5حممد �أحمد عبد اجلواد ،من احلوار مع الذات �إلى احلوار مع الآخر ،دار التوزيع والن�شر الإ�سالمية ،القاهرة1427 ،هـ–2006م،
�ص.109
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ُمقترحات لآلباء لتفعيل احلوار مع األبناء

1 .1االهتمام بإيجاد العالقة اإليجابية بينهم وبني األبناء وتنميتها ،وتوفير البيئة
املُشجعة على احلوار ،وهي البيئة اآلمنة التي يحس فيها االبن بالقبول واالحترام
والتقدير :لذاته وقيمه ومشاعره ،فهي مسموعة ومحل حديث وتفهم ،وفيه
ُيفسح املجال حلرية التعبير مبا يحفظ ملقام األبوة منزلته وحقوقه ،ويحقق ملقام
البنوة حاجاته وكرامته ،فال خوف من العقوبة املفاجئة غير املُبررة ،وال خوف
من االمتهان والتهديد.
2 .2احلرص على التثقيف الذاتي والقراءة ِّ
واالطالع – وفق تقنيات العصر املختلفة
واملُتطورة – على ما يمُ كن من أسس احلوار وآدابه وأساليبه وطرائق تطبيقه
املناسبة حلوار اآلباء مع األبناء.
3 .3اعتماد أسلوب احلوار القرآني  ،مثل :استخدام بعض املصطلحات بعينها
ني ،واملعاملة املصحوبة باحلب والشفقة واالستلطاف
وتكرارها ،كلفظ :يا ُب ّ
وإظهار احلرص ،واستخدام أسلوب التعليل وبيان السبب لالبن وغيرها.
منهجا يتبعه األب في تعامله مع االبن
4 .4احلرص على اتخاذ أسلوب احلوار
ً
ومع غيره؛ ألنه يمُ ثل القدوة الصاحلة ،فاملوقف احلواري الذي يستخدم فيه
تأثيرا على االبن من التلقني
األب أسس احلوار وآدابه ومهارته قد يكون أشد ً
املُباشر– على أهميته هنا– ،وهذا يتطلب من األب العناية واالنتباه إلى تطبيق
ِّ
كل ما ُيعني على حتقيق احلوار الف َّعال واإليجابي في أي موقف.
5 .5تشجيع االبن على البدء في احلوار ،ويتطلب املبادرة باحلوار من األب في أول
األمر ،ومن الطرائق التي ميكن اتِّخاذها نقطة انطالقة للحوار:
• •حتدُ ث األب عن موضوع يخُ صه كمشكلة يعاني منها في عمله،
ويطلب من االبن املشورة ،وبعض األبناء يتفاعل مع األب ويبادر بالرد.
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•البدء في احلديث معه في موضوع يشعر االبن أنه متميز فيه ،ويجد
ما يقوله عنه ،بحكم معرفته املُسبقة باملوضوع ،وامتالكه حصيلة من
املعلومات حوله ،مما ُيشعره بالثقة في قدراته.
أي حوار من االبن ببناء أفكار أو حلول أو ُمقترحات عليه،
•استغالل ِّ
وجعل االبن يحس بقيمة هذا الرأي أو الكالم الذي قاله ،وأنه هو
مصدر الفكرة أو احلل.
•طرح األسئلة املحُ ددة غير املفتوحة والتي يتمكن االبن من اإلجابة
عنها بسهولة وسرعة ،كسؤاله عن موضوع اللوحة التي رسمها،
أو الرياضة التي مارسها في املدرسة.
•وحتى يستطيع األب القيام بأي طريقة مما سبق؛ فإنه يحتاج إلى:
أي فرصة ،واالنتباه إليها.
•املهارة في اغتنام ِّ
•اختيار الوقت املناسب للحوار مبا يناسب َّ
كل ابن  :كالنـزهة،
أو اخلروج لقضاء حاجات األسرة – مشي ًا أو داخل السيارة ،وميكنه
مناسبا–،
واحدا أو جميع أبنائه وفق ما يراه
هنا أن يصطحب اب ًنا
ً
ً
أو بعد العودة من املدرسة – حيث ميتلك االبن من األحداث ما يمُ كن
موضوعا للحوار– أو قبل النوم ،أو على األكل.
أن يكون
ً
•الثناء بعبارات التشجيع التي يحبها املدعومة بنظر العني واللمسة
احلانية ،ويالحظ أن يتخلل الثناء احلوار أو يلحقه مباشرة.
•احلرص على إحساس االبن باملتعة في احلوار مع األب ،وعدم الرتابة،
لتكون مشاركته قائمة على رغبة.
•املرونة في احلوار ،فال حرج من التوقف عن احلوار ،أو تأجيله إذا الحظ
ألي سبب ،وميكن التعديل في
األب عدم استعداد االبن للحوار ِّ
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األساليب املُستخدمة  :كاالستفهام ،والنداء ،والتعليل ،والتنقل بينها
حسب ما يحتاج إليه الطرفان.
• •ضرورة تركيز األب وحسن إنصاته إلى ما يقوله االبن ،وهذا يتطلب
عدم التفكير في الرد املناسب على ما يقوله االبن في أثناء االستماع
إليه.
6 .6شراء القصص احلوارية التي ترسخ أسلوب احلوار  ،وتعني على اكتساب
مهارته وآدابه.
7 .7عقد االجتماع األسري ،ويقصد به تخصيص وقت محدد أسبوعي ُيناقش
فيه ُّ
كل ما يهم أفراد األسرة ،يعتمد على احلوار بني املُجتمعني ،و ُيعبر فيه
ُّ
كل فرد من أفراد األسرة عن رغباته ،ومتطلباته ،وهو فرصة جيدة للبدء في
احلوار وتعلم أسس احلوار وآدابه ومهاراتهُ ،يعطى ُّ
كل فرد فترة محددة للكالم
ال ُيقاطع فيها ،و ُينصت إليه اآلخرون ،و ُيحترم رأ ُي ُه فال يقلل من شأنه ،أو
ُيسخر من آرائه.
8 .8تدريب األبناء على منهجية احلوار الف َّعال ،ويتم في وقت مناسب يتفق
عليه األب واالبن ،وهنا يكون اخلطاب مباشراً لالبن بتعليمه أسس احلوار
وأساليبه ومهاراته ،متــــى ميكنـــه التحــدث ؟ وكيف يبـــدأ أو ينهــي
حديثــ ًا ؟ والتنبيـــه عـلى األخطــــاء التي ميكن أن حتصل  :كاملقاطعة ،أو
رفع الصوت ،أو االنشغال بالنظر فيما حوله عن النظر لمِحُ َاوِره وغير ذلك.
كذلك يدرب االبن على االهتمام مبنطقة احلوار؛ أي :القرب أو البعد
عمن يحاوره ،والتحكم بنغمة الصوت املناسبة للكلمات املنطوقة ،وينبه
َّ
إلى ضرورة تركيز السماع إلى املحُ َاوِر ،ووضوح النطق ،والتأكيد على بعض
الكلمات دون غيرها للفت االنتباه إليها.
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مناذج من احلوارات بني اآلباء واألبناء في القرآن

احتوى القرآن الكرمي على عدد من النماذج حلوارات اآلباء مع أبنائهم((( ،يساعد
مَ َت ُّث ُلها وتوظيفها في االرتقاء بقدرة األب واالبن على احلوار ،وميكن وضع تقسيم
مجمل لها على النحو اآلتي :
1 .1حوار بني األب الصالح وابنه الصالح ،كحوار :إبراهيم مع إسماعيل عليهما
السالم.
2 .2حوار بني األب الصالح وابنه العاصي ،كحوار :يعقوب -عليه السالم -مع
بنيه قبل توبتهم وطلبهم من أبيهم االستغفار لهم.
3 .3حوار بني األب الصالح وابنه الكافر ،كحوار :نوح -عليه السالم -مع ابنه.
4 .4حوار بني االبن الصالح واألب الكافر ،كحوار :إبراهيم -عليه السالم -مع
أبيه آزر.

ومن نتائج دراسة هذه احلوارات ما يأتي (((:

1 .1الواقعية ،اشتملت على ما ميثل النماذج البشرية وما ميكن أن تكون عليه
النفوس من ُقرب للحق ،أو بعد عنه ،على م ّر العصور ،وما يفي بحاجات
الواقع البشري.
2 .2يحصل أحيان ًا استخدام األلفاظ التي تستثير املشاعر ،وذلك في حاالت
خاصة؛ للتأثير على االبن العاصي أو الكافر ولم تكن متكلفة ،بل بدافع
األبوة املتلهفة واخلائفة على مصير االبن.
3 .3الهدوء وإظهار احلرص سمتان غالبتان على حوارات اآلباء مع األبناء في
القرآن.

( )1بلغ عدد موا�ضعها �سبعة ع�شر مو�ض ًعا.
( )2جاءت هذه النتائج نتيجة درا�سة جميع حوارات الآباء مع �أبنائهم يف القر�آن الكرمي ،يف ر�سالة حوار الآباء مع الأبناء يف القر�آن
الكرمي  ،للكاتبة.
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4 .4وضوح العاطفة املصاحبة للحوار  :كالبكاء ،والرحمة ،والشفقة ؛ سواء من
األب أو من االبن.
5 .5األدب صفة مالزمة لآلباء واألبناء ،ظهر منذ بداية احلوار وحتى نهايته ،ومن
ذلك أن النداء بيا ِ
بني ،إال في حالة كفر أحد طرفي
أبت يقابله في الغالب يا ّ
احلوار كما كان من آزر.
6 .6التسلط في احلوار لم يظهر إال في حالة األب الكافر آزر ،نحو ابنه إبراهيم
عليه السالم.
7 .7عالقة األخوة من العالقات املؤثرة واملتأثرة بحوار اآلباء مع أبنائهم كما ظهر
من حوارات إخوة يوسف عليه السالم مع أبيهم.
8 .8لم يحصل نداء األب البنه باسمه الصريح إال من آزر البنه إبراهيم عليه
دائما.
السالم ،بل كان النداء بـ  :يا بني ً
9 .9وفيما يلي مناذج للحوار بني اآلباء واألبناء ،مع بعض الفوائد املستخلصة منها:

احلوار بني إبراهيم ويعقوب  -عليهما السالم  -مع بنيهم(((:

اص َط َف ْي َنا ُه ِفي
يم ِإ َّال َم ْن َس ِف َه ن َْف َس ُه َو َل َق ِد ْ
قال تعالىَ { :و َم ْن َي ْر َغ ُب َع ْن ِم َّل ِة ِإ ْب َر ِاه َ
ال َل ُه َر ُّب ُه َأ ْس ِل ْم َق َ
الصالحِ ِ نيَِ ،إ ْذ َق َ
الدُّ ْن َيا َو ِإ َّن ُه ِفي ِ
ال َأ ْس َل ْم ُت ِل َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَ،
اآلخ َر ِة لمَ ِ َن َّ
َ
ين َفال مَ ُتوت َُّن ِإ َّال
يم َب ِني ِه َو َي ْع ُق ُ
اص َط َفى َل ُك ُم الدِّ َ
وب َيا َب ِن َّي إ َِّن اهلل ْ
َو َو َّصى ب َِها ِإ ْب َر ِاه ُ
وب المْ َ ْو ُت إ ِْذ َق َ
َو َأ ْن ُتم ُم ْس ِل ُم َ
ال ِل َب ِني ِه َما ت َْع ُبدُ َ
ون
ونَ ،أ ْم ُكن ُت ْم ُش َهدَ ا َء ِإ ْذ َح َض َر َي ْع ُق َ
يم َوإ ِْس َم ِاع َ
يل َوإ ِْس َحقَ ِإ َله ًا َو ِاحداً َون َْح ُن
ِم ْن َب ْع ِدي َقالُوا ن َْع ُبدُ ِإ َل َه َك َو ِإ َل َه آ َبا ِئ َك ِإ ْب َر ِاه َ
َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون } (البقرة.)١٣٣ – ١٣٠ :
( )3الآيتان ،131–130لي�ستا من الآيات املت�ضمنة للن�ص احلواري املطلوب يف هذا املو�ضع ،و�إمنا �سيقت ليت�ضح معنى ما بعدها .وجمع
هذا املو�ضع بني حوار �إبراهيم -عليه ال�سالم -مع بنيه ،وحوار يعقوب -عليه ال�سالم -مع بنيه ،لدرا�ستها مع ًا ،ب�سبب ا�شرتاكهما
يف ن�ص الو�صية نف�سها التي دار حولها احلوار.
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ب َّينت اآليات ما َّ
ويعقوب -عليهما السالم -أبناءهما عليه ،وهو
إبراهيم
حث
ُ
ُ
الثبات على اإلسالم قائ َلينْ  :يا أبناءنا إن اهلل اختار لكم هذا الدين– وهو دين
اإلسالم الذي جاء به محمد– فال تفارقوه أيام حياتكم ،وال يأتكم املوت إال وأنتم
املوت جمع أبناءه وسألهم :ما تعبدون
عليه ،وملَّا حضر
يعقوب -عليه السالمُ -
َ
إلها
من بعد موتي؟ قالوا :نعبد إلهك وإل َه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ً
واحدا ،ونحن له مطيعون خاضعون(((.
ً

الفوائد التربوية حلوار اآلباء مع األبناء:

1 .1اجلواب في احلوار قد يكون بالقول فقط ،أو بالفعل فقط((( ،أو بالقول
والفعل م ًعا ،والنوع األخير هو األفضل في حوار األبناء مع آبائهم؛ ألنه ُيدخل
الطمأنينة على قلب األب أكثر من غيره؛ حيث القول مؤَ يد بالفعل ،ففي
حوار يعقوب -عليه السالم -وبنيه ،حصل التجاوب من أبنائه قو ًال وفعالً .ملَّا
سألهم َ { :ما ت َْع ُبدُ َ
يم
ون ِم ْن َب ْع ِدي}« ،أجابوه{ :ن َْع ُبدُ ِإ َل َه َك َو ِإ َل َه آ َبا ِئ َك ِإ ْب َر ِاه َ
َوإ ِْس َم ِاع َ
يل َوإ ِْس َحقَ ِإ َله ًا َو ِاحداً َون َْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون} ...وفي إجابتهم له بإظهار
الفعل (نعبد) تأكيد ملا أجابوه به ،إذ كان يجوز أن يقال :قالوا :إلهك»(((،
ولكنهم جمعوا بني القول والفعل.
2 .2استخدام النداء في احلوار ُم َر ِّغب في االمتثال ،حيث نادى ٌّ
كل من إبراهيم
ويعقوب -عليهما السالم -أبناءهما بقولهماَ { :يا َب ِن َّي } ،وهو نداء تكرمي
وتلطفُ ،يرغب في امتثال الوصية.

( )1نخبة من العلماء ،التف�سري املي�سر ،جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف ،املدينة املنورة1418 ،هـ� ،ص.20
( )2من �سمات احلوار القر�آين �أن الإجابة قد تكون بالفعل كما تكون بالقول ،ويف حوار �إبراهيم -عليه ال�سالم -مع بنيه طلب منهم–
ن�صا يف الآيات ،ودليل �إجابتهم له التـزام �أبنائه و�أحفاده
بالقول– �أال ي�أتيهم املوت �إال وهم على الإ�سالم ،ف�أجابوه و�إن مل يرد ذلك ً
من الأنبياء بو�صيته ،فعا�شوا وماتوا على الإ�سالم ،و�ساروا على خطاه ،ومنهم حفيده يعقوب -عليه ال�سالم -ملّا ح�ضرته الوفاة،
و�صى جده �إبراهيم -عليه ال�سالم -كما بينت الآيات.
و�صى �أبناءه مبثل ما ّ
ّ
(� )3أبو حيان حممد بن يو�سف ،البحر املحيط ،دار الفكر ،لبنان1412 ،هـ–1992م ،اجلزء الأول� ،ص.642

فاعلية احلـــوار مع األبنــاء

61

3 .3استخدام أسلوب االستفهام في احلوار لغرض معرفة صحة ما يحمله االبن من
وبناء على ذلك
مفاهيم ،أو مدى فهمه واستيعابه للمعارف التي م َّرت بهً ،
ُيقدم األب ما يحتاج إليه االبن من تعليم؛ سواء تصحيح مفهوم أو توجيه نحو
األفضل ،وقد استخدم يعقوب -عليه السالم -في وصيته أسلوب االستفهام
(مبعنى طلب الفهم)؛ لينظر مقدار ثبات أبنائه على الدينّ ،
ويطلع على
خالص طويتهم؛ ف ُيلقي إليهم ما سيوصيهم به من التذكير(((.
4 .4االستفادة من احلوار في تذكير األبناء مبا توجبه عليهم عقيدتهم من التوحيد
اخلالص هلل تعالى ،فيبقون على ذلك ،ويراعونه بقية حياتهم؛ سواء في
عباداتهم ،أو أخالقهم ،أو سلوكهم.
5 .5دعوة األبناء إلى العناية بكل ما َي ُّسر األب خالل احلوار ،وذلك باالستجابة
واالمتثال إلى ما يتمناه في حياته قبل موته ،وقد أجاب أبناء يعقوب أباهم
مبا قرت به عينه ،وسكنت به نفسه ،فقالوا له { :ن َْع ُبدُ ِإ َل َه َك َو ِإ َل َه آ َبا ِئ َك
يم َوإ ِْس َم ِاع َ
يل َوإ ِْس َحقَ ِإ َله ًا َو ِاحداً َون َْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون} ،وكذلك ظهرت
ِإ ْب َر ِاه َ
عنايتهم مبا يسره من خالل االهتمام بتأكيد اجلواب لألب عند السؤال ،قط ًعا
للريبة وزيادة في طمأنته ،حيث «أجابوه بشيئني :أحدهما :الذي سـأل عنه:
{ن َْع ُبدُ ِإ َل َه َك } ،والثاني (بقية اآلية) مؤكد ملا أجابوا به ،فيكون من باب
اجلواب املُ ْربي على السؤال»((( ،أي :الزائد على ما يطلبه السؤال من جواب.
6 .6اختيار اللفظ املناسب في احلوار:
• •فلم يقل اهلل تعالى« :وأمر إبراهيم بنيه ،بل قال :وصاهم ولفظ الوصية
أوكد من لفظ األمر»(((؛ ألن الوصية ليست أمراً أو نهي ًا فقط ،بل هي
( )4حممد الطاهر بن عا�شور ،تف�سري التحرير والتنوير ،مرجع �سابق ،اجلزء الأول� ،ص.732
(� )5أبو حيان حممد بن يو�سف ،البحر املحيط ،مرجع �سابق ،اجلزء الأول� ،ص.642
( )6فخر الدين حممد بن عمر الرازي ،التف�سري الكبري ،مرجع �سابق ،اجلزء الثالث� ،ص.66
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متعلقة بصالح االبن وجناته واالحتياط لدينه كما م ّر سابقًا ،وقول األب
ال عند االبن وأقرب إلى استجابته ،من
البنه“ :أوصيك بكذا” أكثر تقب ً
قوله“ :آمرك بكذا”؛ ألن فيها معنى احلرص املصحوب بالتودد.
«وصى
وصى بد ًال من أوصى؛ ألن في َّ
• •استخدم في هذا احلوار كلمة َّ
وصى” إال ملرات
معنى التكثير»((( ،وهي أبلغ من أوصى ،فال تكون “ ّ
كثيرة((( ،وفي تكرار الوصية داللة على أهمية ما جاء فيها ،وزيادة
وتأكد من تعلم االبن لها.
7 .7بعض مواضيع احلوار ميكن طرحها على جميع األبناء معاً ،وهي األمور العامة
ال من إبراهيم ويعقوب -عليهما السالم-
أحدا بعينه؛ ألن ك ً
التي ال تخص ً
«عمما بهذه الوصية جميع بنيه ولم يخص أحداً منهم»(((.
8 .8هناك أولويات في املواضيع التي تطرح للحوار بني اآلباء واألبناء ،فأمر التوحيد
والعناية به في حياة املسلم هو أهم أمر يجب على األب احلرص على احلوار
فيه مع ابنه.
9 .9تخصيص موضوع واحد باحلوار في املوقف احلواري الواحد ،أكثر نف ًعا لألب
واالبن مع ًا  ،كما يظهر من عدم مزج هذه الوصية بوصية أخرى ،فهو يفيد
األب في التركيز على موضوع بعينه ،أما االبن فإنه يستفيد من نتائج احلوار
ويسهل عليه تطبيقها ،ثم ميكن أن يلتقيا للتحاور في موضوع آخر ،في وقت
الحق .و ُيالحظ هنا أن يكون األب واالبن في سعة من الوقت ،وأال يحصل
ضرر بتأخير احلوار في املوضوع الثاني.
(� )1أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،مرجع �سابق ،اجلزء الأول� ،ص.133
(� )2أبو الليث ن�صر بن حممد ال�سمرقندي ،بحر العلوم ،حتقيق :علي حممد معو�ض وعادل �أحمد عبد املوجود وزكريا عبد املجيد
النوتي ،دار الكتب العلمية ،بريوت1413 ،هـ–1993م ،اجلزء الأول� ،ص.159
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.159
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احلوار بني نوح ـ عليه السالم ـ وابنه(((:

يها ِمن ُك ٍّل َز ْو َجينْ ِ ا ْثنَينْ ِ
{ح َّتى ِإ َذا َجا َء َأ ْم ُرنَا َو َفا َر ال َّت ُّنو ُر ُق ْل َنا ْاح ِم ْل ِف َ
قال تعالىَ :
يلَ ،و َق َ
َو َأ ْه َل َك ِإ َّال َم ْن َس َبقَ َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل َو َم ْن آ َم َن َو َما آ َم َن َم َع ُه ِإ َّال َق ِل ٌ
يها
ال ا ْر َك ُبو ْا ِف َ
ب ِْس ِم ا ِ
يمَ ،و ِه َي تجَ ْ رِي بِهِ ْم ِفي َم ْو ٍج َكالجْ ِ َبالِ
هلل َم ْج َر َاها َو ُم ْر َس َاها إ َِّن َر ِّبي َل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
ِين َ ،ق َ
ُوح ا ْب َن ُه َو َك َ
ال
ان ِفي َم ْعز ٍِل َيا ُب َن َّي ا ْر َك ْب َّم َع َنا َو َال ت َُك ْن َّم َع ا ْل َكا ِفر َ
َونَا َدى ن ٌ
هلل ِإ َّال َم ْن َّر ِح َم َو َح َ
َسآوِي ِإ َلى َج َب ٍل َي ْع ِص ُم ِني ِم َن المْ َا ِء َق َ
اص َم ا ْل َي ْو َم ِم ْن َأ ْم ِر ا ِ
ال َال َع ِ
ال
َب ْي َن ُه َما المْ َ ْو ُج َف َك َ
ان ِم َن المْ ُغْ َر ِقنيَ} (هود)43 – 40 :
عندما بدأ الطوفان في عهد نبي اهلل نوح ـ عليه السالم ـ ،بدأت السفينة التي
أمره اهلل بصنعها جتري به ومن ِ
ركب معه من املؤمنني في موج يعلو ويرتفع حتى
مكان َع َزل
يصير كاجلبال في علوها ،ونادى نوح -عليه السالم -ابنه ،وكان في ٍ
فيه نفسه عن املؤمنني– فقال له :يا بني اركب معنا في السفينة ،وال تكن مع
أحتصن به من املاء ،فيمنعني
الكافرين باهلل فتغرق ،قال ابن نوح :سأجلأ إلى جبل َّ
من الغرق ،فأجابه نوح عليه السالم :ال مانع اليوم من أمر اهلل وقضائه الذي قد نزل
باخللق من الغرق والهالك إال َمن رحمه اهلل تعالى ،فآ ِم ْن واركب في السفينة معنا.
وحال املوج املرتفع بني نوح وابنه ،فكان من املغرقني الهالكني(((.

ومن الفوائد التربوية حلوار اآلباء مع األبناء ما يأتي:

1 .1في استمرار محاورة نوح ـ عليه السالم ـ بدعوة ابنه إلى اإلميان بعد بدء جريان
السفينة به ومن معه في موج كاجلبال ،إشارة إلى ضرورة حرص املُربي على
مواصلة دوره في التربية باحلوار حتى في آخر اللحظات إذا أمكنه ذلك.
2 .2استخدام النداء الدال على شفقة األب ،كما في حوار نوح ـ عليه السالم ـ مع

( )4الآيات  ،41–40لي�ست �ضمن ن�ص احلوار ،و�إمنا �أُوردت لبيان �سياق �آيات احلوار.
( )5نخبة من العلماء ،التف�سري املي�سر ،مرجع �سابق� ،ص.226
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ابنه ـ وشفقة األب بابنه من أشد أنواع الشفقة ،فكيف إذا اجتمع معها اخلوف
من موت االبن على الكفر– ويدل النداء على الرغبة في اإلرشاد برفق ،حيث
االبن
ناداه :بـ { َيا ُب َن َّي} مستعط ًفا
ومذكرا له بحق األبوة ،في حني صدَّ الكف ُر َ
ً
عن االستجابة ألبيه فر َّد على حنانه بفظاظة و ُبعد عن اللني املطلوب في البر،
فلم يقل في املقابل :يا ِ
قال{:سآوِي ِإ َلى َج َب ٍل َي ْع ِص ُم ِني ِم َن المْ َا ِء }.
أبت ،بل
َ
(بني) تصغير
مصاحبا للنداء ،فكلمة
3 .3استخدام التصغير لكلمة (ابن)
ّ
ً
(ابن) ،كما حصل في نداء نوح ـ عليه السالم ـ البنه ،بالتصغير« ،ونداؤه
بالتصغير خطاب حتنن ،ورأفة»((( ،وهو كذلك خطاب حت ُّزن ـ حيث التصغير
ملعان عدة منها :التح ُّزن((( ـ استعمله نوح ـ عليه السالم ـ ليستجيش به
يجيء ٍ
مشاعر ابنه ،ويستميل قلبه الذي عاله ران الكفر ،لإلميان والنجاة.

احلوار بني األبوين املؤمنني وابنهما الكافر:

قال تعالىَ { :والَّ ِذي َق َ
ال ِل َوا ِلدَ ْي ِه ُأ ٍ ّف َل ُك َما َأت َِعدَ ا ِن ِني َأ ْن ُأخْ َر َج َو َقدْ َخ َل ِت ا ْل ُق ُر ُ
ون
َان َ
هلل َحقٌّ َف َي ُق ُ
اهلل َو ْي َل َك آ ِم ْن إ َِّن َو ْعدَ ا ِ
ِم ْن َق ْب ِلي َو ُه َما َي ْس َت ِغيث ِ
ول َما َه َذا ِإ َّال َأ َس ِاطي ُر
ني } (األحقاف)١٧ :
ا َأل َّو ِل َ
يخبر اهلل تعالى عن االبن الذي قال لوالديه إذ دعواه إلى اإلميان باهلل واإلقرار
قبحا لكما ِ
حيا ،وقد مضت القرون من األمم
بالبعثً :
أتعدانني أن ُأخْ رج من قبري ً
قبلي ،فهلكوا فلم ُيبعث منهم أحد! ووالداه يسأالن اهلل هدايته قائ َلني له :ويلك،
آمن وصدِّ ق واعمل صا ًحلا ،إن وعد اهلل بالبعث حق ،فيقول لهما :ما هذا الذي
تقوالنه إال ما َّ
سطره األولون من األباطيل ،منقول من كتبهم(((.

( )1نخبة من العلماء ،التف�سري املي�سر ،مرجع ال�سابق� ،ص.158
(� )2أبو البقاء �أيوب بن مو�سى احل�سيني ،الكليات ،مرجع �سابق� ،ص.303
( )3نخبة من العلماء ،التف�سري املي�سر ،مرجع �سابق� ،ص.504

فاعلية احلـــوار مع األبنــاء

65

الفوائد التربوية حلوار اآلباء مع األبناء:

1 .1اجتماع األبوين واتفاقهما على أمر من األمور ،أقرب إلى حصول النتيجة
املرجوة من احلوار ،وإقناع االبن ،إال أن كفر االبن في هذه احلال َحال بينه وبني
ما يدعوانه إليه من اإلميان باهلل تعالى واإلميان بالبعث« ،والتثنية مشيرة إلى
أنه أغلظ الناس كبداً؛ ألن العادة جرت بقبول اإلنسان كالم أصله ولو كان
والدا»(((.
واحداً ،وأن االجتماع مطلق ًا له تأثير فكيف إذا كان ً
2 .2استخدم األبوان طرائق عدة ومتدرجة؛ إلقناع االبن ،كاآلتي:
• •إظهار الشفقة والرغبة في النصح لالبن ،وهذا مسلك مهم لإلقناع؛
ألنه دليل احملبة واحلرص.
• •االستغاثة باهلل تعالى لتذكير االبن بعظمة من عصا ،فاألبوان
«يستصرخان اهلل عليه»(((« ،أي :يقوالن :الغياث باهلل منك ومن
قولك ،وهو استعظام لقوله»(((.
• •التخويف والدعاء بالويل ،وهو «دعاء بالثبور ُيقام مقام احلث على
الفعل أو تركه إشعاراً بأن ما هو ُم ِ
رتكب له حقيق بأن يهلك مرتكبه،
وأن يطلب له الهالك فإذا ُأسمع ذلك كان باعث ًا على ترك ما هو فيه
واألخذ مبا ينجيه»(((« ،واملراد به احلث والتحريض على اإلميان ال
حقيقة الهالك»(((.

(� )4أبو احل�سن �إبراهيم بن عمر البقاعي ،نظم الدرر يف تنا�سب الآيات وال�سور ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،الهند1395 ،هـ–
1975م ،اجلزء ال�سابع ع�شر� ،ص.61
( )5ابن جرير الطربي ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن ،وتوثيق� :صدقي جميل العطار ،ط ،3دار الفكر ،بريوت1421 ،هـ–2001م،
اجلزء ال�ساد�س والع�شرون� ،ص.23
(� )6أبو حيان حممد بن يو�سف ،البحر املحيط ،مرجع �سابق ،اجلزء التا�سع� ،ص.442
(� )7أبو الف�ضل �شهاب الدين الألو�سي ،روح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع املثاين،مرجع �سابق ،اجلزء ال�ساد�س
والع�شرون�،ص.20
(� )8أبو حيان حممد بن يو�سف ،البحر املحيط ،مرجع �سابق ،اجلزء التا�سع� ،ص.442
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• •بيان السبب ،وتعليل أمر االبن باإلميان ،بقول األبوين {:إ َِّن َو ْعدَ اهلل
َحقٌّ }.
3 .3البعد عن كل لفظ يسبب األذى لآلبــــاء ،قابـــل االبـــن نصح أبويه وشفقتهما
تضجر ُ
وتقذر واسترذال وتكره(...و)
عليــه ،بقـــولهُ {:أ ٍ ّف َل ُك َما }« ،أيُ :
التأفيف أنهى األذى وأشده؛ فإن معناه أن املُؤ َف َف به ال خطر له وال وزن
أصالً ،وال يصلح لشيء ،بل هو عدم ،بل العدم خير منه»(((.
ساخرا منهما ،بقولهَ {:أت َِعدَ ا ِن ِني}ُ ،م ِ
نكراً ومتهكم ًا
4 .4استخدم االبن االستفهام
ً
على ما قاله أبواه ،من حتقق وعد اهلل بالبعث.
5 .5استخدام االبن احلجة ،وقد تكون حجة خاطئة ،مما يوجب على اآلباء بيان
خطئها  ،وفي هذه اآليات استدل االبن على تكذيبه بالبعث– مبرراً ُكفره–
بعدم انبعاث القرون املاضيةَ {:و َقدْ َخ َل ِت ا ْل ُق ُر ُ
ون ِم ْن َق ْب ِلي} ،وقد أجاب
األبوان عن هذه احلجة مبا يعلمان أنه احلق ،وهو صدق موعود اهلل تعالى،
وحتقق وقوعه.
6 .6جاءت ألفاظ اآلية معبرة عن جو احلوار السائد الذي يظهر منه انعدام الهدوء.
وعبرت كذلك عن حال كال الطرفني؛ فاألبوان يستغيثان اهلل ويدعوانه بدعاء
مسموع ،مع تخويف االبن بعاقبة كفره ،وما ذاك إال ألن املوقف يستدعي
التصرف السريع منهما؛ خوفًا من نزول سخط اهلل على االبن ،أو مباغتة املوت
له وفوات ساعة التوبة ،أما االبن فحاله الكفر ،والتكبر ،والعناد ،والسخرية.

(� )1أبو احل�سن �إبراهيم بن عمر البقاعي ،نظم الدرر يف تنا�سب الآيات وال�سور ،مرجع �سابق ،اجلزء ال�سابع ع�شر� ،ص.62
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قواعد الن�شر يف ال�سل�سلة
1 .1أن يكون الكتاب معني ًا بإشاعة ثقافة احلوار ،محقق ًا ألهداف املركز
وتطلعاته.
2 .2أن يتسم باجلدة واألصالة.
3 .3أن يتبع املؤلف أسس املناهج العلمية توثيق ًا وصياغة.
4 .4تخضع جميع البحوث املقدمة لهيئة حترير السلسلة للتدقيق واملراجعة.
5 .5أال يكون قد سبق نشره في مكان آخر.
6 .6أن يكون الكتاب ذا صلة بالواقع واألحداث املعاصرة.
7 .7يتراوح الكتاب من  5000إلى  7000كلمة.
8 .8يقدم املؤلف ثالث نسخ مطبوعة من كتابه ونسخة إليكترونية على
قرص( ،)CDوملخص وجيز في حدود ثالث صفحات.
9 .9إرفاق سيرة ذاتية للمؤلف.
1010يتم إحالة البحث إلى فاحصني إلجازة البحث قبل نشره.
1111مينح املؤلف مكافأة مالية  ،إذا أجيز للنشر مع (  )100نسخة من
كتابه.
1212املكاتبات توجه إلى أمني هيئة حترير سلسلة رسائل في احلوار،
عبر البريد اإلليكتروني )rs@kacnd.org (:
فاكس + 966 11 2665778 :هاتف+ 966 11 2665777 :
ص.ب ، 89866 :الرياض11692 :

