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تصدير
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 .
وسلسلة رسائل في احلوار هي واحدة من املشروعات الفكرية التي أطلقها
املركز ،لتستهدف شرائح املجتمع كافة؛ ولذا روعي فيها سهولة العبارة ،
ووضوح املعنى .
وملا ينطوي عليه هذا املشروع من أبعاد ثقافية وفكرية نبيلة تلقى هذه
ال إيجابي ًا من لدن الباحثني ،حسب تنوع تخصصاتهم ،األمر
الرسائل تفاع ً
الذي يدفع املركز إلى مزيد من االهتمام مبثل هذه املطبوعات  ،ويضاعف -
في الوقت نفسه  -مسؤولياته جتاه املجتمع  ،في ظل دعم الدولة جلهود املركز
ونشاطاته..
يدي القارئ هو أحد ثمار هذه السلسلة والذي
وهذا الكتاب الذي نضعه بني ِّ
يحمل عنوان( :احلوار الذاتي مدخل التواصل اإليجابي مع اآلخرين).
فللكاتبة منا جزيل الدعاء والثناء ،وللقارئ الكرمي وافر الود والتقدير
واهلل من وراء القصد..
هيئة التحرير
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ما الذي

يجعلك تقرأ هذا الكتاب؟
1.يف هذا الكتاب ال�سبيل لفهم حقيقة ما يدور بداخلك.
2.يحتوي على �آليات عملية حتفز على التحدث الإيجابي مع الذات.
3.مبجرد �إتقانك مهارة التحدث مع ذاتك �سي�سهل عليك التعرف �إلى
جانب من اخللل يف عالقاتك بالآخرين ثم التوجه نحو التغيري.
4.هو خال�صة كتب وخربات تفتح �آفاقاً رحبة للت�صالح مع الذات
و�إدارة احلوار معها بوعي.
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مقدمة
احلمد هلل الذي ص َّرف األمور بتدبيره ،وعدّ ل تركيب اخللق فأحسن في
تصويره ،وزين صورة اإلنسان بحسن تقوميه وتقديره ،وحرسه من الزيادة
والنقصان في شكله ومقاديره ،وف ّوض حتسني األخالق إلى اجتهاد العبد
وتشميره ،واستحثه على تهذيبها بتخويفه وحتذيره ،وسهل على خواص
عباده تهذيب األخالق بتوفيقه وتيسيره ،وامنت عليهم بتسهيل صعبه
وعسيره ،والصالة والسالم على محمد عبد اهلل ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره
ونذيره ،وعلى آله و أصحابه الذين طهروا وجه الدنيا من ظلمة الكفر
ودياجيـــره ،وحسموا مــادة الباطــــل فلم يدنسوا بقليله وال بكثيره ،أما بعد:
فإن كثيراً من الناس يحرصون على تعلم مهارات التواصل اإليجابي مع
اآلخرين ،ويجتهدون في مراقبة سلوكياتهم التواصلية مراراً وتكراراً في
مواقف كثيرة ،ومتقاربة ومع حصولهم على قدر ال بأس به من علوم التواصل
وفنونه إال أنهم يصابون بخيبة أمل في كل مرة تظهر ممارسة غير مقبولة
ويتساءلون :أين اخللل؟! فقد طرقنا أبواب العلم ،وحرصنا على تطبيق
املهارات فلماذا يحدث الفشل؟ ومبالحظة جهود كثيرين نلحظ أن معظم
تلك اجلهود تنصب على السلوك الظاهري وتعلم آلياته دون النظر إلى احملرك
احلقيقي له أو التوجه إلى الداخل في الذات ،ومحاولة تشخيص واقعها،
ومراجعة ما يجري فيها ،وقد قال اإلمام أبو حامد الغزالي« :حركات الظواهر
رشح البواطن».
من هنا كان البد من التعرف إلى منط حواراتنا الذاتية ،ومدى تأثيرها على
تواصلنا باآلخرين وصو ًال إلى الكيفية التي ن ّوجه بها هذه احلوارات لتكون
عون ًا لنا وداعم ًا لعالقاتنا اإليجابية باحمليطني بنا.
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ولعل هذه الرسالة املختصرة تلقي الضوء على جانب مهم من احلوار ذلك
الذي ينشأ بني اإلنسان وذاته ،وميتد أثره ليظلل معظم جوانب حياته ،ومن
َث َّم قدرته على التواصل مع اآلخر.
واهلل أسأل أن تكون إضافة تستحق أن مينحها القارئ الكرمي جزءاً من وقته.
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الفصل األول

الحوار بمعناه العام
احلوار يف اللغة.
احلوار يف اال�صطالح.
م�ستويات احلوار.
�أو ًال :احلوار مع الذات.
ثانياً :احلوار مع الآخر:
•مفهومه.
•�أركان احلوار.
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احلوار مبعناه العام

 1ـ احلوار في اللغة:
قال ابن منظور في لسان العرب:
وحويرا ومحورة بضم احلاء ،أي:
وارا ومحاورة
وارا ُ
كلمته فما رجع َّ
وح ً
إلي ِح ً
ً
جواباً.
واحملاورة :املجاوبة
والتحاور :التجاوب
واستحاره ،أي :استنطقه(((.
وقد ورد لفظ احلوار في القرآن الكرمي في ثالثة مواضع:
ان َل ُه َث َم ٌر َف َق َ
• •في سورة الكهف قال تعالىَ { :و َك َ
ال ِل َص ِ
اح ِب ِه َو ُه َو
ُي َحا ِو ُر ُه َأ َنا َأ ْك َث ُر ِم َ
نك َما ًال َو َأ َع ُّز َن َف ًرا} ( : 34الكهف).
• •وفي موضع آخر من سورة الكهف قال تعالىَ { :ق َ
ال َل ُه َص ِ
اح ُب ُه َو ُه َو
ُي َحا ِو ُر ُه َأ َك َف ْر َت بِالَّ ِذي َخ َل َق َك ِمن ُت َر ٍاب ُث َّم ِمن ن ُّْط َفةٍ ُث َّم َس َّو َاك َر ُجالً}
( :37الكهف).
وقد فسر لفظ يحاوره مبعنى يحادثه فيتكلم معه(((.
• •وفي سورة املجادلة قال تعالىَ { :قدْ س ِم َع ُ
اهلل َق ْو َل الَّ ِتي تجُ َ ا ِدلُ َك ِفي
َ
َ
هلل َو ُ
َز ْو ِج َها َوت َْش َت ِكي ِإ َلى ا ِ
يع َب ِصي ٌر }
اهلل َي ْس َم ُع تحَ َ ا ُو َر ُك َما إ َِّن اهلل َس ِم ٌ
( :1املجادلة).
ُ
(واهلل يسمع حتاوركما) أي :تراجعكما أنت أيها
قال املفسرون في معنى
( )1ابن منظور ل�سان العرب ،دار �إحياء الرتاث العربي ،ط 1418 ،2هـ ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،لبنان �،ص .384
( )2اجلزائري� ،أي�سر التفا�سري لكالم العلي الكبري،ط141 ،4هـ1992م املجلد الثالث/را�سم للدعاية و الإعالن/جدة ال�سعودية
�ص.256
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الرسول واحملاورة لك وهي خولة بنت ثعلبة(((.
فاحلوار هو :مراجعة الكالم بني شخصني أو أكثر.
 2ـ احلوار في االصطالح:
هو نوع من احلديث بني شخصني أو فريقني يتم فيه تداول الكالم بينهما
بطريقة متكافئة ،فال يستأثر به أحدهما دون اآلخر ويغلب عليه الهدوء
والبعد عن اخلصومة والتعصب(((.
كما ميكن تعريفه بأنه :القدرة على التفاعل املعرفي والعاطفي والسلوكي مع
اآلخرين(((.
وقد نقل كثير من الباحثني تعريفات مشابهة لهذين التعريفني وتدور في
فلكها ،وميكن اخلروج من مجملها بأن احلوار يعبر :عن تفاعل لفظي أو غير
لفظي بني اثنني أو أكثر من البشر بهدف التواصل اإلنساني وتبادل األفكار
واخلبرات وتكاملها.
 3ـ مستويات احلوار
قسم كثير من الباحثني احلوار إلى مستويات عدة باعتبارات متنوعة ،وتقسيم
َّ
احلوار بكون األطراف املشاركة فيه هو الذي اخترته في هذه الرسالة؛ ألنه
يتفق مع املوضوع .فبالنظر إلى أطراف احلوار ميكن تقسيمه إلى مستويني
رئسيني:
املستوى األول :احلوار مع الذات.
املستوى الثاني :احلوار مع اآلخر.
( )3م�صدر �سابق املجلد اخلام�س �ص.282
( )4العبودي ،احلوار منهج و�سلوك،ط1426 ،1هـ2005/م،دار �أطل�س اخل�ضراء للن�شر والتوزيع/الريا�ض /ال�سعودية �ص.12
( )5زيدان،احلوار النف�سي كيف ي�ؤثر يف عالقاتنا الزوجية،الكتب الإلكرتونية 2008 /م�/ص.8
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أوالً :احلوار مع الذات:
وهو احلوار الذي يختص بالذات وحدها حني يحاول فيه احملاور أن يصنع
لنفسه طرف ًا من داخله ويتحاور معه ،ولكنه مع ذلك يبقى حواراً روحي ًا
داخلي ًا أو سراً شخصي ًا ال ميكن االطالع عليه إال إذا أفصح عنه احملاور(((.
وهذا احلوار الذي يستل من الذات شخص ًا آخر يتوجه باحلوار إليه يكون فيه
الصوتان لشخص املتحدث نفسه؛ أحدهما صوته اخلارجي العام ،أي :صوته
الذي يتوجه به إلى اآلخرين ،وآخر صوته الداخلي اخلاص الذي ال يسمعه
أحد غيره ،فهو ما يجري داخل الشخصية ،متحدثه إلى ذاتها ،ويسمى
باإلجنليزية (.((( )Monologue
ثانياً :احلوار مع اآلخر:
وهو حوار معلن يجري بني طرفني منفصلني يسوق كل منهما من احلديث ما
يراه ويقتنع به ،ويراجع الطرف اآلخر في منطقه وفكره قاصداً بيان احلقائق
وتقريرها من وجهة نظره(((.
ولعل أهم ما مييز هذا الشكل احلواري هو كثرة اجلمل التعجبية واالستفهامية
واألمر والطلب وما إليه.
وهذا احلوار هو ما عرف في اإلجنليزية بـ ( ،)Dialogueوفيه يتجه احملاور إلى
خارج ذاته لذلك يصح أن نطلق عليه احلوار مع اآلخر أو اخلارجي(((.
ومن أجمل ما يوضحه تعريف املغامسي بأنه :حديث بني طرفني أو أكثر
حول قضية معينة ،الهدف منها الوصول إلى احلقيقة بعيداً عن اخلصومة
( )1ال�صائغ ،عقود اجلمان ،مركز عمادي للدرا�سات و الن�شر� /صنعاء2006/م �ص.131
( )2ح�سنة ،احلوار مع الذات و الآخر �سل�سلة الكتب الإلكرتونية2009 /م �ص.1
( )3احلوار مع الذات و الآخر�،سل�سلة كتب وزارة الأوقاف الإ�سالمية بقطر 2004م�/ص .40
( )4ح�سنة  ،م�صدر �سابق �ص.1
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والتعصب ،بل بطريقة علمية إقناعيه ،وال يشترط فيها احلصول على نتائج
فورية(((.
أنواع احلوار مع اآلخر:
ِ
بحسب ممارسة أطراف احلوار وما ينتج منها إلى
ميكن تقسيم احلوار مع اآلخر
قسمني رئيسني هما:
• •احلوار السلــــبي.
• •احلوار اإليجابي.
احلوار السلبي:
ويندرج حتت هذا النوع كثير من األلوان  ،ومنها ما يأتي:
احلوار العدمي التعجيزي:
وفيه ال يرى أحد طرفي احلوار أو كالهما إال السلبيات واألخطاء والعقبات،
وهكذا ينتهي احلوار إلى أنه ال فائدة منه ،ويترك هذا النوع من احلوار قدراً
كبيراً من اإلحباط لدى أحد الطرفني أو كليهما ،حيث يسد الطريق أمام كل
محاولة للنهوض.
حوار املناورة (الكر و الفر):
ينشغل الطرفان (أو أحدهما) بالتفوق اللفظي في املناقشة بصرف النظر
عن الثمرة احلقيقية والنهائية لتلك املناقشة ،وهو نوع من إثبات الذات إثبات ًا
سطحياً.
احلوار املزدوج:
وهنا يعطي ظاهر الكالم معنى غير ما يعطيه باطنه؛ لكثرة ما يحتويه من
التورية واأللفاظ املبهمة ،وهو يهدف إلى إرباك الطرف اآلخر ،وداللته أنه
نوع من العدوان اخلبيث.
( )5املغام�سي.
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حوار الطريق املسدود (ال داعي للحوار ،فلن نتفق):
يعلن الطرفان (أو أحدهما) من البداية متسكهما (أو متسكه) بثوابت
متضادة تغلق الطريق مند البداية أمام احلوار ،وهو نوع من التعصب الفكري
وانحسار مجال الرؤية(((.
احلوار السلطوي (اسمع واستجب):
جند هذا النوع من احلوار سائداً على كثير من املستويات ،فهناك األب
املتسلط واألم املتسلطة ،واملدرس املتسلط واملسؤول املتسلط ....إلخ ،وهو
نوع شديد من العدوان ،حيث يلغي أحد األطراف كيان الطرف اآلخر،
ويعده أدنى من أن يحاور ،بل عليه فقط السماع لألوامر الفوقية واالستجابة
دون مناقشة أو تضجر ،وهذا اللون يلغي القدرات اإلبداعية للطرف املقهور
ويحبطه ،فيؤثر سلبي ًا في الطرفني وعلى األمة بأكملها ،كما أن مخرجات
البيئات التي تعتمد على هذا احلوار تكون مستعدة للتبعية واالنهزامية
نفسي ًا وفكرياً.
احلوار السطحي ( ال تقترب من األعماق فتغرق):
حني يصبح التحاور حول األمور اجلوهرية محظوراً أو محاط ًا باملخاطر ،يلجأ
أحد الطرفني او كليهما إلى تسطيح احلوار طلب ًا للسالمة ،أو كنوع من
الهروب من الروية األعمق مبا حتمله من دواعي القلق النفسي أو االجتماعي،
وهذا ما يجعل من مادة احلوار غير ذات أهمية عند أطراف احلوار في كثير
من األحيان.
احلوار اإللغائي او التسفيهي (كل ما عداي خطأ):
يصر أحد طرفي احلوار على أال يرى شيئ ًا غير رأيه ،وهو ال يكتفي بهذا،
بل يتنكر ألي روية أخرى ويسفهها ويلغيها ،وهذا النوع يجمع كل سيئات
( )1ال�سليمان ،احلوار كيف حتاور الآخرين  ،دار الإ�سراء للن�شر و التوزيع/عمان الأردن ط2005 ، 10م �ص .40
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احلوار السلطوي وحوار الطريق املسدود .وهذا اللون يتجه بأطراف احلوار إلى
األساليب اجلدلية العقيمة في املناقشات.
حوار البرج العاجي:
ويقع فيه بعض املثقفني حني تدور مناقشتهم حول قضايا فلسفية أو شبه
فلسفية مقطوعة الصلة بواقع احلياة اليومي وواقع مجتمعاتهم ،وغالب ًا ما
يكون ذلك احلوار نوع ًا من احلذلقة وإبراز التميز على العامة دون محاولة
إيجابية إلصالح الواقع ،ورغم كونه يدور بني أفراد طبقة املثقفني إال أن
تركيزه على قضايا فلسفية ليس من ورائه مردود إيجابي غير إظهار التفوق
وإعالء الذات(((.
احلوار املرافق (معك على طول اخلط):
وفيه يلغي أحد األطراف حقه في التحاور حلساب الطرف اآلخر إما استخفاف ًا
وإما خوفاً ،وإما تبعية حقيقية طلب ًا إللقاء املسؤولية كاملة على اآلخر .وهو
لون تبرز فيه شخصية اإلمعة الذي يربط مصيره باآلخرين إن أحسنوا أحسن
وإن أساؤوا أساء ،وهنا يكمن اخلطر.
احلوار املعاكس (عكسك دائماً):
حني يتجه أحد طرفي احلوار مييناً ،ويحاول الطرف اآلخر االجتاه يساراً،
والعكس بالعكس ،وهو رغبة في إثبات الذات بالتميز واالختالف ولو كان
ذلك على حساب جوهر احلقيقة ،فهو نوع يقرر أسلوب اجلدل العقيم،
ويجعل أطراف احلوار تتجه إلى معاكسة احملاور دون اعتبار صحيح للموضوع.
حوار العدوان السلبي (صمت العناد والتجاهل):
ال ورغبة في مكايدة
يلجأ أحد األطراف إلى الصمت السلبي عناداً وجتاه ً
الطرف اآلخر مكايدة سلبية دون التعرض خلطر املواجهة( .السليمان)42/2005 /
( )2ال�سليمان  ،م�صدر �سابق �ص .42
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كل هذه احلوارات السلبية الهدامة تعوق احلركة الصحيحة اإليجابية
التصاعدية للفرد واملجتمع واألمة ،ولألسف فكثير منها سائد في مجتمعاتنا
العربية اإلسالمية ،وإذا كان يصح أن يطلق عليها مسمى احلوار الكتمال
أركان احلوار في كل لون منها إال أن حقيقة ما تقوم عليه وما يدور فيها
يتنافى كلية مع أهداف احلوار وجوهره من حيث كونه لغة راقية للتواصل
وذات أهداف سامية في زرع اإلميان بحق اآلخر في االختالف(((.
احلوار اإليجابي:
وعلى أساس هذا النوع من احلوار ينبني السلوك ،وتشكل العالقات ،وينهض
الفرد واملجتمع واألمة ،واحلوار اإليجابي الصحي هو احلوار املوضوعي الذي
يرى احلسنات والسلبيات في الوقت ذاته ،ويرى العقبات ،ويرى أيض ًا
إمكانات التغلب عليها ،وهو حوار متفائل في غير مبالغة وهو حوار صادق
عميق وواضح الكلمات ومدلوالتها ،وهو احلوار املتكافئ الذي يعطي لكال
الطرفني فرصة التعبير واإلبداع احلقيقي ،ويحترم الرأي اآلخر ،ويعترف
بحتمية االختالف في الرأي بني البشر ،وينتبه إلى العناية بآداب اخلالف
وتقبله.
وهو حوار واقعي يتصل إيجابي ًا باحلياة اليومية الواقعية ،واتصاله هذا ليس
اتصال قبول ورضوخ لألمر الواقع ،بل اتصال تفهم وتغيير وإصالح ،وهو
حوار موافقة حني تكون املوافقة هي الصواب ،ومخالفة حني تكون املخالفة
هي الصواب ،فالهدف النهائي له هو إثبات احلقيقة ،حيث هي ال حيث
نراها بأهوائنا ،وهو فوق كل هذا حوار تسوده احملبة واملسؤولية والرعاية(((.
( )1ال�سليمان  ،م�صدر �سابق �ص .42
( )2ال�سليمان  ،م�صدر �سابق �ص .42

احلوار الذاتي مدخل التواصل اإليجابي مع اآلخرين

23

فهذا النوع ينطلق من االعتراف بواقع التعددية واالختالف كمقدمة ضرورية
لقيام احلوار ،وهذه املقدمة تضمن استعدادات ذهنية ونفسية متساوية تتجه
نحو احلقيقة وتطلبها.
وعلى الرغم من كون األلوان السابقة خاصة مبستوى احلوار مع اآلخر إال أن
معظمها قد يظهر في مستوى احلوار مع الذات فهناك من يلجم نفسه ،ويتبع
في حواراته الداخلية األسلوب السلطوي (اسمع واستجب) فال يستمع
لصوته الداخلي ،وال يعترف بأهمية ما يدور فيها ،وهناك من يشغل نفسه
بحوارات فلسفية وخياالت وأوهام ال طائل من ورائها ،وقد يتجه املرء أحيان ًا
إلى معاكسة نفسه وهو مناسب حني تأمر بغير احلق ،أو تطلب الغواية ،أو تقر
اخلطأ ،وليس مناسب ًا في كل األحوال ،وبعضه يرفق بنفسه لدرجة املرافقة،
فهو مع هوى نفسه ال يكذب ذاته وال يتهمها وهنا يلغي مسؤوليته في حوار
واع يستفيد منه ويفيد ،ويبلغ األمر الذروة حني يلغي احلوار بالكلية مع
ٍ
نفسه وغيره!!.
• •فاملستوى األول :يكون احلوار فيه مع النفس ومحاسبتها وحملها
على اجلادة وطلب احلق ،ويكون هذا في شكل حوار داخلي مستمر
بني النفس األ َّمارة بالسوء والنفس الل َّوامة ،حتى يصل اإلنسان إلى
االطمئنان(((.
• •وفي املستوى الثاني :يكون احلوار بني اإلنسان وغيره من أفراد املجتمع،
ويأتي محاولة لفهم اآلخرين ،وتبادل األفكار ،وتكامل اخلبرات.
إذاً فهناك حوار داخلي مع الذات يفترض فيه احملاور طرف ًا آخر من ذاته ،وحوار
خارجي يبرز فيه الطرف اآلخر من خالل املشاركة والطرح واملعاجلة ،ويبقى
( )3م�صدر �سابق �ص . 39
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للحوار مع الذات عالم خاص يجلس فيه مع نفسه ،ويحاورها واحلوار مع
النفس ذو شجون ،فقد يتفاهم املرء مع ذاته على أشيا َء ،ويترك أشياء أخرى
مبكانها ،وقد يختلف ويتشاجر معها ،ولكن في النهاية يتصالح مع ذاته،
معلن أو مضمر بني
ويفهم ما تريد ،وفي كال النوعني نلحظ وجود
ٍ
حديث ٍ
طرفني أو أكثر ليعبر من خالله كل عن شعوره الداخلي أو أفكاره أو آماله
وآالمه.
أركان احلــوار:
ال بد لكل حوار حتى يقوم وينشأ نشأة صحيحة من توافر أربعة أركان
رئيسة للحوار و هي:
• •موضوع.
• •طرفان أو أكثر.
• •لغة.
• •منطق.
أوالً :املوضـــــوع:
ما لم يتم حتديد موضوع للنقاش فإن احلوار قد ال يأتي بأي نتيجة ،وهذا
التحديد يدركه ويعرفه جميع أطراف احلوار وإال فسيذهب كل إلى اجتاه،
وقد يتشعب احلوار ،ويتوسع ملجرد عدم حتديد املوضوع بدقة(((.
ثانياً :وجود طرفني أو أكثر:
إن وجود أطراف تتحاور أمر مهم لقيام احلوار ،ومن األهمية معرفة طبيعة
ال في غلق باب احلوار
احملاور ومرجعيته في احلوار دون أن يكون ذلك عام ً
معه؛ ألن املعرفة لتسهيل احلوار وجتاوز العقبات وليس التصنيف(((.
( )1بكار الرتبية باحلوار� ،سل�سلة البناء و الرت�شيد �ص .23
(� )2أو هنا� ،أ�سلوب احلوار يف القر�آن الكرمي ،من�شورات وزارة الأوقاف باململكة املغربية 2005م1429/هـ �ص .37
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ثالثاً :اللغة:
لغة احلوار قد تكون لفظية (كالمية) أو غير لفظية (لغة اجلسد) ،ويعتمد
النجاح في استخدام اللغة احلوارية على معرفة أطراف احلوار باملصطلحات
واملفاهيم املستخدمة ،ووضوحها وبساطتها ،وتعبيرها بدقة عن املعنى،
وتوافقها ،أي :أن تعبر لغة اجلسد عن احملتوى املنطوق وتتواءم معه.
رابعاً :املنطق:
منطق احلوار أسلوب يعتمد على التفكير ال على الكالم ،فاملنطق محاجة
موضوعية بني املتحاورين يعتمد على مبررات وحقائق ،وليس على جملة
من التعبير ،فهو أسلوب عقلي ومعرفي يدرك احلقيقة ،ويعمل بها ،ويرتبط
مبستويات التفكير اإلنساني.
فمنطق احلوار ليس لغة ،بل إنه احلجة التي يستند إليها املتحاورون أو البرهان
الذي له اإلثبات على أرض الواقع.
وملَّا كان املنطق يهتم بطريقتنا في التفكير ،فإن على أطراف احلوار أن يتعرفوا
إلى الطريقة التي يفكر بها الطرف اآلخر.
ولكي يتمكن أطراف احلوار من إجراء احلوار في مناخ طبيعي يتحقق من
خالله الوصول إلى صيغة علمية في األداء والطرح والتفكير ،فإن ذلك
يتطلب ممارسة نوع من احلرية يكفل ألطراف احلوار إرادة متساوية فإذا لم
تتسا َو أطراف احلوار في متلك اإلرادة وممارستها ال ميكن أن يكون احلوار ذا
شفافية(((.
وهنا تظهر أهمية التكافؤ ومنح كل طرف احلق في الطرح واإلصغاء باهتمام،
واإلميان بحق كل األطراف في املشاركة واالختالف.
( )3عقيل ،منطق احلوار بني الإن�سان و الآخر ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت /لبنان/ط 2004 ،1م �ص.16
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الفصل الثاني
الحوار الذاتي

•مفهومه.
•اعتبارات مهمة يف احلوار مع الذات.
•احلوار مع الذات يف القر�آن الكرمي.
•احلوار مع الذات يف ال�سنة املطهرة.
•�أهمية احلوار مع الذات.
•م�صادر احلوار الذاتي .
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احلوار الذاتي

 1ــ مفهوم احلوار مع الذات:
احلوار مع النفس نوع خاص ال يحتاج إلى كلمات أو ألفاظ منتقاة إلجرائه،
فهو حوار ذهني داخلي غير مسموع في العالم اخلارجي يفهم اإلنسان إشاراته
دون احلاجة إلى ترجمتها إلى كلمات بعينها.
و هذا الصوت الداخلي اخلاص هو الصوت الذي ينطلق من الذات ،ويعود
إليها مباشرة ،إذ ال يعني احملاور شيئ ًا غير ذاته وما يعتمل فيها من هواجس
وقناعات ،فينظر إليها من منظور عام ،فال يكتفي بالتعبير عن أبعاد شخصيته
وأحاسيسها الداخلية ودوافعها لكنه يتعدى ذلك إلى محاولة فهم نفسه
بتعقل ،وذلك مبنزلة البوتقة التي يحدث داخلها التفاعل بني احلياة واحلقائق،
حيث يتم النظر إلى احلياة ومحاولة حتديد أبعادها أو حتى تشويهها عن
طريق وجهة نظر الشخص نفسه لتنعكس من خالله هموم الذات وأحالمها
وأمانيها وتصوراتها عن الناس واحلياة عبر حديث داخلي يتصل بالعالم
اخلاص باإلنسان الذي يجد لنفسه فرصة تأمل وإعادة تركيب ملشهد احلياة
على وفق رغباته(((.
فيقذف من خالله مبا يختلج في داخله من أفكار ومشاعر يعرضها بحرية
كاملة كاشف ًا عن البواعث واخلواطر واحملفزات التي تكمن وراءها ،وهذا
النمط من احلوار من العمق حيث إن بعض الدارسني يعده قطب احلوار
وعموده األساس(((.
وهو أحيان ًا صوت ناقد لتصرفات الشخص ذاته وممارساته أو داعم مكافئ ملا
( )1فالح ،احلوار الق�ص�صي تقنياته و عالقاته ال�سردية ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات و الن�شر /بريوت 1989م�/ص.14
( )2ال�صائغ  ،م�صدر �سابق �ص .131
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يجري داخل الذات من العمل على مراجعة اإلنسان لنفسه وأفكاره والوقوف
معها وقف َة تأمل وتصحيح لتحديد مواطن اخللل وإصالحها ،وحتديد مواطن
ُ
اإلنسان َع َلى َن ْف ِس ِه َب ِصي َر ٌة َو َل ْو
الصحة لتعزيزها ودعمها .قال تعالىَ { :ب ِل
َأ ْل َقى َم َعا ِذي َر ُه }(15-14القيامة).
فهذا احلوار الداخلي الذاتي ،أي :احلوار مع النفس عن الذات أو عن تصرفات
اآلخرين ومواقفهم وأفعالهم.
 2ــ احلوار مع الذات في القرآن الكرمي:
ال مع اآلخر؛ ففي سورة
احلوار جتاوب وتواصل مع النفس قبل أن يكون تواص ً
األنعام يصف اهلل سبحانه وتعالى حوار إبراهيم عليه السالم مع نفسه قائالً:
ات َوا َأل ْر ِض َو ِل َي ُك َ
الس َما َو ِ
ون ِم َن المْ ُو ِق ِننيََ ،ف َل َّما
يم َم َل ُك َ
{ َو َك َذ ِل َك ُنرِي ِإ ْب َر ِاه َ
وت َّ
ال َه َذا َر ِّبي َف َل َّما َأ َف َل َق َ
َج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َر َأى َك ْو َك ًبا َق َ
ال ال ُأ ِح ُّب اآل ِف ِلنيََ ،ف َل َّما
ال َه َذا َر ِّبي َف َل َّما َأ َف َل َق َ
َر َأى ا ْل َق َم َر َبازِغً ا َق َ
ال َل ِئن لَّ ْم َي ْه ِد ِني َر ِّبي ُ
ألكو َن َّن ِم َن
الش ْم َس َباز َِغ ًة َق َ
الضالِّنيََ ،ف َل َّما َر َأى َّ
ا ْل َق ْو ِم َّ
ال َه َذا َر ِّبي َه َذا َأ ْك َب ُر َف َل َّما َأ َف َل ْت
َق َ
ال َيا َق ْو ِم ِإنِّي َبرِي ٌء ممِّ َّا ت ُْشر ُِك َ
الس َما َو ِ
ات
ونِ ،إنِّي َو َّج ْه ُت َو ْجهِ َي ِل َّل ِذي َف َط َر َّ
َوا َأل ْر َض َح ِني ًفا َو َما َأ َن ْا ِم َن المْ ُ ْشر ِِكنيَ} ( 79-75األنعام).
فاحلوار مع الذات وسيلة للوصول إلى اليقني ،وجتاوز الباطل والضالل واخلروج
من التيه واحليرة إما بفهم الذات ومحاسبتها وإما باختراق صور الكون إلى
مصورها ومكونها وهو اهلل.
وكثيراً ما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل البعثة يختلي بنفسه
ال ومنقطع ًا في حوار داخلي أفضى به إلى استنكار حياة
في غار حراء متأم ً
اجلاهلية وعبادة األوثان(((.
( )3م�صدر �سابق �ص .34
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وإذا تتبعنا صيغ احلوار الذاتي جند أنه قد ورد في القرآن الكرمي ضمن سياق
بناء على ما يدور
وصفي للوعاء الذي يدور فيه احلوار وقد وصف اهلل النفس ً
فيها من حوار ذاتي بأحد األشكال اآلتية:
• •النفس األ َّمارة بالسوء:
وهي تلك النفس التي تدور حواراتها الذاتية في فلك شهواتها وهواها فتأمر
صاحبها مبقارفة اللذة ومعاقرة الشهوة استجابة لنزعة نابضة وظلم أو حقد أو
ِالسو ِء ِإلاَّ َما َر ِح َم َر ِّبي}(53يوسف)
فخــر قـــال تعـالى{ :إ َِّن ال َّن ْف َس لأَ َ َّما َر ٌة ب ُّ
فأخبر اهلل سبحانه وتعالى عن تلك النفس أنها أ ّمارة بالسوء ،وليست آمرة،
لكثرة ما تأمر بالسوء ،وألن ميلها إلى الشهوات واملطامع تعد عادة فيها(((.
اللوامة:
• •النفس َّ
وهي تلك النفس التي تتقلب حواراتها الذاتية ،وتتلون فتارة تذكر وتغفل
مرة ،وتندم على ما فات ،وتلوم عليه فهي تنقاد تارة ،وتستيقظ وتندم تارة
أخرى ،وقد أقسم اهلل تعالى بها بكونها تواقة إلى املعالي تندم على الشر لم
فعلته؟ وعلى اخلير ِل َم َل ْم تستكثر منه؟ قال تعالى{ :ال ُأ ْق ِس ُم ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َوال
ُأ ْق ِس ُم بِال َّن ْف ِس ال َّل َّوا َم ِة} ( 2-1القيامة).
قال الفراء« :ليس من نفس ب ّرة وال فاجرة إال وهي تلوم نفسها ،إن كانت على
خير قالت :هال ازددت ،وإن كانت على سوء قالت :ليتني لم أفعل» .وقد ُروي
عن احلسن البصري -رحمه اهلل  -أنه قال« :إن املؤمن واهلل ما تراه إال يلوم نفسه،
ما أردت بكلمتي ،ما أردت بأكلتي ،ما أردت بحديث نفسي ،وإن الفاجر
ميضي قدم ًا ما يعاتب نفسه» .فالل َّوامة التي إن أحسنت المت على عدم
الزيادة ،وإن أساءت المت على التقصير(((.
( )1اجلزائري م�صدر �سابق املجلد الثاين �ص .623
( )2اجلزائري م�صدر �سابق املجلد اخلام�س �ص .474
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فالنفس اللوامة تعد صيغة متقدمة من صيغ نقد الذات ،حيث يدخل
اإلنسان في حوار كبير ومتعدد اجلوانب مع نفسه عندما يريد اإلقدام على
عمل معني في جانب اخلير أو جانب الشر.
• •النفس املطمئنة
وهذه أعلى مرتبة ميكن أن يصل إليها احلوار الداخلي مع الذات ،وهي تلك
النفس التي سكنت إلى اهلل تعالى ،واطمأنت بذكره ،وأنابت إليه ،وأطاعت
أمره ،واستسلمت لشرعه ،واشتاقت إلى لقائه ،فكرهت املعاصي ،وأحبت
الطاعات ،وهي ثابتة مستقرة ،وهي مطمئنة وهــذه التــي يقال لها عند الوفاة:
{ َيا َأ َّي ُت َها ال َّن ْف ُس المْ ُ ْط َم ِئ َّن ُة ا ْر ِج ِعي ِإ َلى َر ِّب ِك َر ِ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة }(28-27الفجر)
قال أبو بكر اجلزائري :املطمئنة إلى صادق وعد اهلل ووعيده في كتابه وعلى
لسان رسوله فآمنت واتقت وتخلت عن الشرك فكانت مطمئنة باإلميان
وذكر اهلل ،قريرة العني بحب اهلل ورسوله وما وعدها الرحمن(((.
قال الع َّ
المة ابن القيم :فكونها مطمئنة وصف مدح لها ،وكونها أمارة بالسوء
وصف ذم لها ،وكونها لوامة ينقسم إلى املدح والذم بحسب ما تلوم عليه.
وهذه األحوال تتردد عليها النفس فتكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة،
بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا ،وهاهنا موضع
مجاهدة النفس وتزكيتها قال تعالىَ { :و َن ْف ٍس َو َما َس َّو َاها َ ،ف َأ ْل َه َم َها ُف ُجو َر َها
اب َم ْن َد َّس َاها } ( 10-6الشمس).
َوت َْق َو َاها َ ،قدْ َأ ْف َل َح َم ْن ز ََّك َاهاَ ،و َقدْ َخ َ
فمجاهدة النفس تعني أن تنقل نفسك من حمأة النفس األمارة إلى آفاق
النفس اللوامة ،ثم إلى نقاء وطهارة النفس املطمئنة والثبات على ذلك
( )3اجلزائري م�صدر �سابق �ص .571
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إن كل ذلك يثبت بوضوح أن خلجات النفس مبختلف صورها وأشكالها:
(األمارة – اللوامة – املطمئنة) من أشكال احلوار الداخلي الذي يعمل
على تصحيح املواقف واالستزادة من اخلير أو العكس ،وهو في النهاية يصنع
صيغة من صيغ احلوار مع الذات داخل النفس البشرية.
 3ــ احلوار مع الذات في السنة النبوية:
• •عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم « :إن اهلل
جتاوز ألمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعمل أو يتكلم به» رواه مسلم.
• •عن النواس بن سمعان رضي اهلل عنهما  ،عن النبي صلى اهلل عليه وسلم
قال( :البر حسن اخللق  ،واإلثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع
عليه الناس ) .رواه مسلم
قال الشيخ ابن عثيمني  -رحمه اهلل ( : -اإلثم ما حاك في نفسك ) ،أي:
تردد وصرت منه في قلق ( وكرهت أن يطلع عليه الناس )؛ ألنه محل ذم
وعيب  ،فتجدك متردداً فيه ،وتكره أن يطلع الناس عليك ،وهذه اجلملة إمنا
هي ملن كان قلبه صافي ًا سليماً ،فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثم ًا
ويكره أن يطلع عليه الناس .
أما الذين قست قلوبهم ،فهؤالء ال يبالون ،بل رمبا يتبجحون بفعل املنكر
واإلثم  ،فالكالم هنا ليس عام ًا لكل أحد ،بل هو خاص ملن كان قلبه سليم ًا
طاهراً نقياً؛ فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع جتده متردداً
يكره أن يطلع الناس عليه ،وهذا ضابط وليس بقاعدة  ،أي عالمة على اإلثم
في قلب املؤمن .
صاف سليم يحوك في نفسه اإلثم وإن لم يعلم أنه إثم،
إن املؤمن الذي قلبه ٍ
بل يتردد فيه لقوله ( :واإلثم ما حاك في نفسك ) وهو يخاطب النواس بن
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سمعان وأمثاله ،وموقف اإلنسان إذا حاك في نفسه شيء :هل هو إثم أم غير
إثم؟ أن يدع هذا حتى يتبني لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :دع ما يريبك إلى
ما ال يريبك) ،وال تتجاسر فتقع في الشبهات ،ومن وقع في الشبهات فقد
وقع في احلرام ،كما ثبت ذلك عن النبي (((صلى اهلل عليه وسلم.
• •وفي احلديث القدسي عن ابن عباس عن رسول اهلل عن ربه« :إن اهلل
فمن هم بحسنة فلم يعملها
كتب احلسنات والسيئات ثم ب َّ
ني ذلكَّ ،
هم بها فعملها كتبها اهلل له عنده
كتبها اهلل له عنده حسنة كاملة وإن َّ
هم بسيئة
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة  ،وإن َّ
هم بها فعملها كتبها اهلل
فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة وإن ّ
سيئ ًة واحدة»
وفي حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم« :قال اهلل ع َّز َّ
هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له
وجل :إذا ّ
هم بسيئة
حسنة ،فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ،وإن ّ
ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة»  ...إلى أن
هم بسيئة فلم يعملها » يدل على أن كل ما
يقول رحمه اهلل فإن قوله« :وإن ّ
هم كان؛ سواء كان حديث نفس أو عزم أو إرادة أو نية ال
هم به اإلنسان أي ّ
ّ
يؤاخذ به حتى يعمله.
• •عن وابصة بن معبد األسدي – رضي اهلل عنه – قال :أتيت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وأنا أريد أن ال أدع شيئ ًا من البر واإلثم إال سألته
عنه ،وحوله عصابة من املسلمني يستفتونه ،فجعلت أتخطاهم فقالوا:
إليك يا وابصة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت :دعوني أدنــو
( )1مو�سوعة ال�سنة و علومها على ال�شبكة العنكبوتية.
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إلي أن أدنو منه قال ( :دعوا وابصة ،اُ ُ
دن يا
منـه  ،فإنه ُّ
أحب الناس َّ
وابصة) مرتني أو ثالثـــاً ،قال  :فدنوت منـــه حتـــى قعــدت بني يديه،
فقــال  ( :يا وابصة أخبرك أم تسألني ؟) قلت  :ال  ،بل أخبرني ،فقال:
(جئت تسألني عن البر و اإلثم ) فقال  :نعم  ،فجمع أنامله فجعل
بهن في صدري ،ويقول ( :يا وابصة استفت قلبك ؛ واستفت
ينكت َّ
نفسك ) ثالث مرات ( ،البر ما اطمأنت إليه النفس واإلثم ما حاك
في النفس ،وتردد في الصدر ،وإن أفتاك الناس وأفتوك ) رواه أحمد
والدارمي بإسناد حسن.
ِ
استفت قلبك ) أي :اسأل واالستفتاء طلب اإلفتاء وهو مبعنى اخلبر؛
(قال :
ألن اإلفتاء إخبار عن حكم شرعي فأحاله النبي صلى اهلل عليه وسلم على
قلبه .
النفس) اطمأن يعني  :استقر
واطمأنت إليه
القلب،
( الب ُّر ما اطمأن إليه
ْ
ُ
ُ
ومنه احلديث  ( :اركع حتى تطمئن راكعاً) أي :تستقر فما استقر إليه
القلب ،ورضي به ،وانشرح به ،واطمأنت إليه النفس أيض ًا ال حتدثك نفسك
باخلروج عنه ،فهذا هو البر ،ولكن ملن قلبه سليم ،ونيته صادقه  .أما من ليس
كذلك ،فقلبه ال يطمئن للبر وال تطمئن إليه نفسه ،ولهذا جتده إذا شرع في
البر يضيق ذرع ًا ويسرع هرب ًا حتى كأنه مطرود ،لكن املؤمن يطمئن قلبه،
وتطمئن نفسه إلى البر .
واإلثم ما حاك في النفس ) أي :تردد فيها (وتردد في الصدر ) يعني في
(
ُ
القلب؛ ألنه قال  ( :البر ما اطمأنت إليه نفسك ،واطمأن إليه القلب).
( وإن أفتاك الناس وأفتوك ) هذا من باب التوكيد يعني حتى لو أفتاك وأفتاك
وأفتاك ،فال ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر فال تلتفت
للفتوى .
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ومن فوائد احلديث :
جواز الرجوع إلى القلب والنفس ،لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى
قلبه ونفسه ممن استقام دينه ؛ فإن َ
اهلل ع َّز َّ
وجل يؤيد من علم اهلل منه صدق
النية .
فهذه النصوص من أحاديث النبي صلى اهلل عليه وسلم تشير إلى أن النفس
تحُ ِّدث ذاتها دون أن تتكلم أو يجري على لسانها حديث ،كما أنها تدخل
في صراع فكري ومبدئي عندما تريد اإلقدام على فعل معني فيراودها التردد
وعدم الرضا عن بعض التصرفات.
«البر ما اطمأن إليه القلب ،واطمأنت إليه النفس ،واإلثم ما حاك في القلب،
وتردد في الصدر»؛ وهذا يعني أن النفس اإلنسانية حتاور ذاتها ،وتدخل
معها في صراع داخلي قبل أن تقدم أو حتجم عن عمل ما(((.
 4ــ أهمية احلوار الذاتي:
احلوار مع الذات عالم قائم بذاته تشكل عبر مسيرة الفرد وبيئته ،وهذا احلوار
في حالة كونه صحيح ًا فإنه يتم بني مستويات النفس املختلفة في تناغم
وتصالح دون إلغاء أو وهم أو إنكار أو تشويه.
أما إذا فشل ذلك احلوار الذاتي ،فإن االضطرابات الناجتة رمبا تدفع مبوجات
العنف املتراكمة إلى اخلارج ،أو تبقى في الداخل فتكون مدمرة لآلخرين أو
للنفس ذاتها.
ومن املؤكد أن كل منا قد سبق أن ألتفت إلى ذاته وهو يسمع صوت ًا داخلي ًا
يصدر منه ويعود إليه يناقشه ويحاسبه ويؤانسه ،وهذا الصوت بداخلك ال
تخنقه وال تتجاهله وال تغمض قلبك وروحك عنه وتغمض عينيك ،وال
( )1مو�سوعة ال�سنة  ،م�صدر �سابق.
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تصم آذانك ،فهذا صوتك ..إرادتك ...حقيقتك ..هذا الذي سيساعدك
على رؤية األمور على حقيقتها من دون ألوان وال زيف وال رتوش.
فحسن احلوار مع أنفسنا و ذواتنا يجعلنا نتعرف إليها تعرف ًا دقيقاً ،نعالج
أخطاءها ،ون ّقوم اعوجاجها ..نتعرف إمكاناتها ونواحي قوتها وضعفها..
نثق بذواتنا وقدراتنا ،ونتعرف إلى قيمة ما منلكه ،ثم ننطلق بعد ذلك إلى
احلوار مع اآلخر ،ونحن ندرك ما نستطيع أن نقدمه ،وما نريد أن نأخذه،
واملساحة القابلة للحوار.
فالوعي بالذات هو أهم منطلقات الفاعلية في أنفسنا؛ ألنه يساعدنا على
رؤية أنفسنا وتقوميها وتعديلها وتطويرها ،ومن يستطيع قراءة ذاته ،واحلوار
معها ،وكشف عيوبها وإصالحها يستطيع أن يخطو خطوات أوسع نحو
اآلخرين ،فقبول اإلنسان لذاته هو اخلطوة األولى لقبوله اآلخرين(((.
وبهذا يعد احلوار مع الذات أحد أنواع احلوار العلمي الذي يذكي في نفس
احملاور العمل على مراجعة األفكار ،وتصحيح املواقف ،من خالل االعتماد
على خلجات النفوس وأحاسيسها الداخلية؛ مما يؤدي بالنتيجة إلى رقابة
اإلنسان على نفسه وأفكاره من جهة ،أو من خالل محاورة اإلنسان لبني
جنسه الذين يلتقون معه في قدر كبير من املصالح املشتركة ،األمر الذي
آلفاق
يعمل على تفعيل النقد الذاتي البناء ،ليكون هذا النوع من احلوار فاحت ًا ٍ
واسعة من احلوار مع «اآلخر» ذلك أنه إن لم يستطع اإلنسان فهم ذاته من
خالل احلوار الداخلي؛ فإنه ال يستطيع محاورة اآلخرين(((.
بناء يرتقي بنا إلى تعديل مسارنا
واحلوار مع الذات قد يكون حواراً هادئ ًا ً
( )1عبد اجلواد من احلوار الذاتي �إلى احلوار مع الآخرين ،دار التوزيع و الن�شر الإ�سالمية /م�صدر ط 1،2006م1427/هـ.
( )2ح�سنة ،م�صدر �سابق �ص .2

احلوار الذاتي مدخل التواصل اإليجابي مع اآلخرين

37

ورؤيتنا ،ويعدل مسلكنا مع اآلخرين ،وقد يكون صراع ًا تقف فيه النفس
عند حدود ذاتها.
وهو منطلقنا إلى أن نتحاور مع اآلخرين ،فكيف ينتقل اإلنسان إلى حوار
غيره وهو لم يتعلم بعد لغة اإلنصاف واملوضوعية مع ذاته؟!
وكيف ينتقل املرء إلى حوار غيره وهو بعد لم يتعلم حاجته إلى اآلخرين؟!
وكيف يصبح من ليس باستطاعته تقومي ذاته قادراً على تقومي اآلخرين؟!
لذلك كان احلوار مع الذات ضرورة حياتية توصلنا إلى اآلخرين ونحن أكثر
إشراق ًا وصفاء مبا يتيح لنا التعامل معهم بإيجابية.
فاحلوار مع الذات لغة حيه تغير اهتماماتنا وتعدل مسارنا وسلوكنا.
 5ــ اعتبارات مهمة في احلوار الذاتي:
واحلوار مع الذات منط يفترض استقالل الوجدان ،وجهاد املعرفة ،وجهاد
النفس األ َّمارة بالسوء ،ومن َث َّم االعتراف بالنقص واالحتياج املالزمني إلى
الكائن البشري وبإمكانية خطأ الذات ووجوب التعلم من اآلخرين ،ويفترض
بعد هذا كله الصدق مع الذات ومع اآلخرين ،فالصدق والشجاعة صنوان،
وذروة الصدق والشجاعة هي الصدق مع الذات والشجاعة في مواجهة
رغباتها ونزواتها وأوهامها وأباطيلها ،ومن االعتبارات التي يرتكز عليها
احلوار الذاتي القدرة على اإلصغاء اجليد والتأمل ببصيرة واحليادية مع الذات،
كما يشترط في احلوار الذاتي اخللوة ،والتأمل بعيداً عن املشوشات اخلارجية،
وفراغ القلب من الشواغل واجلواذب والنزعات النفسية الفاسدة  :كالكبر،
والغرور ،واحلسد(((.
ومن املهم أن يأتي قبل احلوار مع اآلخر طريق ًا ممهداً له ،فاحلوار مع الذات من
( )1م�صدر �سابق �ص .39
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دون احلوار مع اآلخر يؤدي إلى االستبداد ،واحلوار مع اآلخر من دون احلوار مع
الذات يؤدي إلى الغطرسة واالستعالء ،ويقابلها االنقياد والتبعية.
 6ــ مصادر احلوار الذاتي:
قد نتساءل من يصنع حواراتنا الذاتية؟ وهل لنا دور في صناعتها؟ وبالتأمل
جند أن منط حوارنا الداخلي يأتي من جتاربنا وأفكارنا وخبراتنا ،وأحيان ًا نبتكر
نحن آما ًال أو أحالم ًا أو طرائق وأساليب نلتقطها من اآلخرين :من آبائنا
ومن إخواننا ومن أزواجنا ومن معلمينا ومن أصدقائنا وقدواتنا ومن وسائل
اإلعالم(((.
وغير ذلك من مصادر العلم واملعرفة .
فإذا استمع اإلنسان استماع ًا متكرراً إلى نوع معني من العبارات ،مثل :إنك
صريح جداً أو واثق من نفسك أو غبي ،فإن هذا الشخص سيتبنى في حياته
حوارات ذاتية ،مثل  :أنا صريح أو واثق أو غبي ،وكذلك احلال إذا خالط أو
تربى في بيئة يتبنى أفرادها منط ًا معين ًا من احلوارات جندهم ميارسون النمط
نفسه دون أن يشعروا فهي عدوى تسري دون سابق إنذار.
وقد يأتي صوت من األعماق فيقلل من ذواتنا أو يعظمها لدرجة يصعب
حتى على اإلنسان ذاته التعامل مع ذاته ،وإذا اجته هذا (الناقد الداخلي)
إلى تدمير ثقة اإلنسان بنفسه عبر حوارات داخلية متتالية تقلل من اإلجناز
وحتطم الذات فيصح أن يلقب بـ (اإلرهابي الداخلي) ومن أوصافه:
• •أنه ماكر ،حيث يظهر بصورة املشفق ،وهو يسعى إلى تعطيل القدرات
وإضعاف املواهب.
• •أنه متلون فينقل إليك رؤية عنك غير صحيحة عبر املقربني منك.
• •تركيزه على الهوية عند حدوث خطأ سلوكي واجتاهه إلى الذات فهو
(� )2آ�ش ،دروب �،أعد كتابة حياتك ،ط 2005 ،1م مكتبة جرير للرتجمة و التوزيع �ص ،35
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يصف الذات ،ويترك السلوك ،فيسمع الشخص (أنت عصبي ،أنت
جاهل ،أنت فاشل).
• •اعتماده مبدأ التكرار املتواصل حتى بلوغ الهدف(((.
يقول الشيخ ابن سعدي« :واعلم أن حياتك تبع ألفكارك؛ فإن كانت
أفكارك فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا؛ فحياتك طيبة سعيدة وإال
فاألمر بالعكس».
ويقول الشيخ محمد الغزالي« :سعادة اإلنسان وشقاوته أو قلقه وسكينته
تنبع من نفسه وحدها».
وفي البخاري أن النبي صلى اهلل عليه وسلم عاد أعرابي ًا مريض ًا يتلوى من
شدة احلمى ،فقال له مواسياً« :طهور» فقال األعرابي :بل هي حمى تفور
على شيخ كبير لتورده القبور .قال« :فنعم إذاً»( .البخاري)3616 /
وذلك يعني أن األمر يخضع لالعتبار الشخصي ،فإذا شئت جعلتها تطهيراً
ورضيت ،وإن شئت جعلتها هالك ًا وسخطت(((.
وعلى الرغم من خطورة جميع املصادر السابقة ،وتنوع درجات تأثيرها؛
حيث إن أعظمها الوالدين واملعلمني ،ثم يأتي األصدقاء واإلعالم السيما إذا
تعرض اإلنسان لرسائل يومية ومتكررة إال أن خطورة (اإلرهابي الداخلي)
يفوقها جميعاً؛ إذ إنه هو الوحيد الذي ميكنه أن يقبل ويسلم بتأثير املصادر
السابقة ،أو ال يقبل ويرفض الرسائل السلبية ،ويسمح بتأثير اإليجابي منها،
أو قد يتعامل مع السلبي بوصفه مصدراً للتحدي وإثبات الذات؛ ولذلك
فنحن مطالبون بتزكية نفوسنا؛ ومراجعة ذواتنا؛ لتمحيصها وإعالئها حتى
تكون عون ًا لنا ،ومصدراً لسعادتنا وطمأنينتنا.
( )3املنيف ،افتح النافذة ثمة �ضوء ،ط1430 ،1هـ2009 /م مكتبة امللك فهد الوطنية الريا�ض �ص .83
( )4اخلرمي� ،شرح الو�سائل املفيدة للو�سائل ال�سعيدة ،دار ال�سالم للن�شر و التوزيع  /الريا�ض 1429هـ �ص .83
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الفصل الثالث

الحوارات الذاتية
احلوار الذاتي الإيجابي:
•�صورته.
•مناذجه.

احلوار الذاتي ال�سلبي:
•�صورته.
•�أ�شكاله.
•مراحل تطوره.
• �أ�سبابه.
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أنواع احلوارات الذاتية
يتعرض اإلنسان يومي ًا إلى كثير من املواقف واحلاالت التي ينتابه فيها أنواع
شتى من االنفعاالت ،وهذه األحوال يختلف الناس في التعامل معها من
شخص إلى آخر ،كل وفق ظروفه احلياتية والنفسية ،ودرجة وعيه وثقافته
وفهمه لطبيعة احلياة وخبراته فيها فنجد بعضهم يشعر بارتياح داخلي
لالستماع لصوته الذاتي يشكو لنفسه ،ويسألها ويعاتبها ،ويستمع
لنصيحتها ،وبعضهم يبحث عن شخص مقرب يبث له همومه ،ويستعني
برأيه ،وفي معظم األحوال جند أنه ال بد أن مير اإلنسان مبرحلة تسبق احلوار
مع اآلخر أو تعقبه؛ وهي احلوار مع الذات ،وتتخذ احلوارات الداخلية كثيراً
من األشكال ،وميكن تقسيمها عام ًة إلى نوعني:
 1ــ حوارات سلبيـــــــة.
 2ــ حوارات إيجابية(((.
ولتكوين صــورة عن املفهوم العام ميكن إجراء مقارنة بسيطـــة بني احلــوار
الـــذي يــدور داخلي ًا فيهمــا على النحو اآلتــــي:
حوارات �سلبية
القواعد هي القواعد.
ال تثق ب�أي �إن�سان.
هذا الأمر �صعب ال ميكنني �إمتامه.
م�ستحيل..

(� )1آ�ش دروب  ،م�صدر �سابق �ص .39

حوارات �إيجابية
ميكنك حتدي القواعد وتغريها.
معظم النا�س جديرون بالثقة.
بالإ�صرار والعمل خطوة خطوة �سوف
ميكنني �إمتام العمل.
�أحاول ميكنني �أن �أحاول..
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ماذا يدور في نفسك؟
بعض الناس لديهم وفرة مفرطة من احلوارات الذاتية السلبية لدرجة أنه ال
توجد لديهم مساحة ألي حوارات ذاتية إيجابية ،وتصبح حياتهم حتت
سيطرة مشاعر عدم الكفاية ،والقلق واإلحباط ورمبا حتى الغضب.
ونحن بحاجة إلى مراجعة ما يدور بداخلنا على األقل إلحداث نوع من
التوازن بني السلبي واإليجابي ،والناس في هذا امليدان ال يخرجون عن قوالب
ثالثة هي:
حوارات �إيجابية

حوارات �إيجابية

حوارات �إيجابية

حوارات �سلبية

حوارات �سلبية

حوارات �سلبية

في القالب األول جند أن األشخاص الطبيعيني يحدثون نوع ًا من التوازن بني
حواراتهم السلبية واإليجابية والفشل والنجاح في مسيرتهم بني مدٍّ وجزر.
وهؤالء تبرز عندهم النفس الل َّوامة فكثرة اللوم ،واملراقبة الدائمة الداخلية
تنشئ نوع ًا من الرقابة الذاتية الفعالة.
وفي القالب الثاني جند أن األشخاص الناجحني في احلياة يحرصون على أن
يكون النمط الغالب حلواراتهم الداخلية من النوع اإليجابي مع محدودية في
احلوار السلبي الداخلي(((.
وعند هؤالء تستقر النفس ،وتطمئن؛ إذ إن تربية الذات على السمو ،والتعلق
ال ومتيسراً.
باملعالي يجعل الرؤية واضحة ،وجتاوز اخللل سه ً
وفي القالب الثالث جند أن األشخاص الذين ينتقدون أنفسهم نقداً مستمراً
أو ًال يتعاملون بوعي مع ما يدور في داخلهم من رغبات وأهواء ،فإنهم
(� )1آ�ش دروب ،م�صدر �سابق �ص .20
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يغلبون احلوارات السلبية ،ويدورون في فلكها معظم الوقت .وهؤالء ناقمون
على ذواتهم يعيشون غربة في الداخل منشؤها الضالل في الطريق ،وعدم
تزكية النفس وتهذيبها ،وهذا يجعلها أمارة بالسوء ،بعيدة عن اخلير ،فال
يرضى صاحبها عنها ،وينتقدها ،ويقسو عليها دون معرفة بأساليب الترقي
والصعود بها.
وأنت عزيزي القارئ  :ماذا يدور في نفسك؟!
1 .1هل جربت أن جتلس مع نفسك وحتاورها؟
2 .2إذا كنت جتلس مع نفسك :هل رأيت نتيجة أو تغير؟
3 .3هل تنتقد نفسك وحتاسبها كثيراً أم لم تلمها أبداً؟
4 .4هل ترى في جلسات احلديث إلى النفس صراحة و وضوح ًا أم أن هناك
كذب َا على النفس لترتاح؟
5 .5ما مقدار صراحتك مع نفسك؟
6 .6ماذا يعقب حديثك مع نفسك طمأنينة وارتياح أم توتر وضيق؟.
أوالً :احلوارات الذاتية اإليجابية:
وصورتها أن يعتاد اإلنسان أشكا ًال من حديث النفس للنفس عن سمات
وخصال ومواقف محمودة ممن يتعامل معهم تستحق أن يقابلها باملعروف
واإلحسان واملرور على سمات وخصال ومواقف يترفع فيها عن رد اإلساءة
أو حتى الوقوف عندها ،فيقهر فيها وساوس الشيطان أو تقومي النفس دون
جتاوز احلدود إلى جلد الذات أو حتقيرها ،وأبرز معالم احلوارات اإليجابية ما
يشتمل على :
1 .1الرغبة في اإلجناز.
2 .2إرادة التعلم.
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3 .3العمل باجتهاد.
( )1الرغبة في اإلجناز :وتعني أن يكون لديك أهداف وتركيز واضح
على ما تريد أن تفعله ،وتشتمل احلوارات الذاتية فيها على صيغة
محددة لألهداف ،وطريقة حتديد تلك األهداف وتوقيت التنفيذ،
مثل :أرغب في إنهاء هذا العمل قبل شهر من املوعد احملدد له.
( )2إرادة التعلم :وهي أن تكون متفتح ًا ومدرك ًا للثغرات في معارفك
ومهاراتك ،ومن احلوارات الذاتية النمطية في هذا الشأن :ال بد
أن أعرف طريقة عمل هذا اجلهاز ،إنني استمتع مبمارسة التجارب
اجلديدة ،سأضيف إلى مهاراتي مهارة كذا ،خالل شهر من اآلن...
وهكذا.
( )3العمل باجتهاد :ويعني اإلصرار واملثابرة واالستعداد الدائم لكي تقوم
مبا عليك أن تقوم به بإتقان ،وهذا يعني ببساطة أن يحول اإلنسان
حواراته الذاتية إلى برامج عمل ،ومن ذلك قول اإلنسان لنفسه:
سأقوم باملزيد من العمل في أوقاتي اخلاصة.
علي إمتامه على أكمل وجه(((.
إذا حتملت مسؤولية شيء ما فيجب َّ
ومعظم األشخاص الذين يتبنون احلوارات الذاتية اإليجابية مييلون إلى
االستماع إلى النقد السلبي دون أن يأخذوه على محمل شخصي ،كما أن
ناء لتحسني أفكارهم ،ويستطيعون
لديهم القدرة على استخدامه استخدام ًا َب ً
أن يتجاهلوا النقد السلبي إذا كان ينطوي على التقليل من شأنهم ،ويؤمنون
بأن احلوار مع الذات يحتاج إلى التغيير والنمو طاملا أن اإلنسان يتغير وينمو
باستمرار مما يجعل قدرتهم على التغلب على الصعوبات والعوائق كبيرة.
(� )1آ�ش وروب م�صدر �سابق �ص .27
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مناذج احلوارات الذاتية اإليجابية:
احلوار مع الذات سبيلنا إلى مراجعة النفس ،وتزكيتها ،وردها إلى الصواب،
وحتى تتحقق فاعلية هذا احلوار ال بد من انتهاج أساليب عملية ذاتية منها:
احملاسبة:
إن عالج استيالء النفس األمارة يكون مبحاسبتها ومخالفتها ،أخرج اإلمام
أحمد عن عمر بن اخلطاب – رضي اهلل عنه – أنه قال( :حاسبوا أنفسكم
قبل أن حتاسبوا ،وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا ،فإن أهون عليكم في احلساب
غداً أن حتاسبوا أنفسكم اليوم ،وتزينوا للعرض األكبر ( َي ْو َم ِئ ٍذ ت ُْع َر ُض َ
ون ال
ت َْخ َفى ِم ُ
نك ْم َخا ِف َي ٌة) رواه الترمذي.
وقال احلسن« :املؤمن ق َّوام على نفسه يحاسب نفسه هلل ،وإمنا خف احلساب
يوم القيامة على قوم أخذوا هذا األمر من غير محاسبة إن املؤمن يفاجئه
الشيء ويعجبه فيقول :واهلل إني ألشتهيك وإنك ملن حاجتي ،ولكن واهلل
ما من حيلة إليك ،هيهات حيل بيني وبينك ،ويفرط منه الشيء فيرجع إلى
نفسه ويقول :ما أردت إال هذا ،مالي ولهذا ،واهلل ال أعود إلى هذا أبداً».
وقال مالك بن دينار« :رحم اهلل عبداً قال لنفسه :ألست صاحبة كذا؟!
ألست صاحبة كذا؟! ثم ز َّمها ،ثم خطمها ،ثم ألزمها كتاب اهلل عز وجل
فكان لها قائداً».
ين آ َم ُنوا ا َّت ُقوا اهلل َو ْل َت ْن ُظ ْر َن ْف ٌس َما َقدَّ َم ْت ِل َغ ٍد}
يقول اهلل تعالىَ { :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
(:18احلشر).
قال اإلمام ابن كثير« :أي :حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ،وانظروا ماذا
ادخرمت ألنفسكم من األعمال الصاحلة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم،
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واعلموا أنه َعا ِلم بجميع أعمالكم وأحوالكم ال تخفى عليه منكم خافية»(((.
وروي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :الكيس من دان نفسه ،وعمل
ملا بعد املوت ،والعاجز من أتبع نفسه هواها ،ومتنى على اهلل األماني» رواه
الترمذي ،وقال حديث حسن.
وقد قسم ابن القيم في إغاثة اللهفان  135/1محاسبة النفس إلى نوعني:
نوع قبل العمل ،ونوع بعده:
أما النوع األول :وهو ما كان قبل العمل :فهو أن يقف عند أول همه
وإرادته ،وال يبادر بالعمل حتى يتبني له رجحانه على تركه ،قال احلسن
رحمه اهلل« :رحم اهلل عبداً وقف عند همه ،فإن كان هلل أمضاه ،وإن كان
وه َّم
لغيره تأخر» ،وشرح بعضهم فقال :إذا حتركت النفس لعمل من األعمال َ
به العبد وقف أو ًال ونظر :هل ذلك العمل مقدور عليه أم غير مقدور عليه
وال مستطاع ،فإن لم يكن مقدوراً عليه لم يقدم عليه ،وإن كان مقدوراً عليه
وقف وقفة أخرى ونظر :هل فعله خير من تركه أم تركه خير له من فعله؟ فإن
كان الثاني تركه ولم يقدم عليه ،وإن كان األول وقف وقفة ثالثة :هل الباعث
عليه إرادة وجه اهلل عز وجل وثوابه أم إرادة اجلاه والثناء واملال من املخلوق؟
فإن كان الثاني لم يقدم ،وإن أفضى به إلى مطلوبه لئال تعتاد النفس الشرك،
ويخف عليها العمل لغير اهلل تعالى حتى يصير أثقل شيء عليها ،وإن كان
األول وقف وقفة أخرى  :هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه؟
وإذا كان العمل محتاج ًا إلى ذلك أم ال؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه».
وأما النوع الثاني :فمحاسبة النفس بعد العمل وهو ثالثة أنواع:
أحدها :محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق اهلل تعالى فلم توقعها على
( )1العيدان الرتبية الذاتية معامل و توجيهات ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط 1423 ،1هـ2002/م /الريا�ض �ص .20
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الوجه الذي ينبغي ،وحق اهلل في الطاعة ستة أمور:
• •اإلخالص في العمل.
• •النصيحة هلل فيه.
• •اتباع الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
• •شهود مشهد اإلحسان.
• •شهود منة اهلل.
• •شهود تقصيره فيه بعد ذلك كله.
الثاني :أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيراً له من فعله.
الثالث :أن يحاسب نفسه على أمر مباح ِل َم فعله؟ وهل أراد به اهلل والدار
اآلخرة أم أراد به الدنيا(((؟
وجماع ذلك :أن يحاسب اإلنسان نفسه أو ًال على الفرائض وأهمها التوحيد،
فإن تذكر نقص ًا تداركه؛ إما بقضاء وإما بإصالح ،ثم يحاسبها على املناهي؛
وأهمها :الشرك فإن عرف أنه ارتكب منها شيئ ًا تداركه بالتوبة واالستغفار
واحلسنات املاحية ،ثم يحاسب نفسه على الغفلة قال تعالىَ { :ف َو َر ِّب َك
ني َع َّما َكانُوا َي ْع َم ُل َ
ون }( 93-92احلجر).
َل َن ْس َأ َل َّن ُه ْم َأ ْج َم ِع َ
فاحملاسبة نوع من احلوار الذاتي اإليجابي ،يتصارح مع النفس ويهذبها
ويوجهها نحو ما أراد اهلل لها فتعلو وتسمو وتزكو.
• •املناجاة والدعاء:
وقد صار الدعاء من وسائل التوجيه اإليجابي للحوارات الذاتية؛ ألنه انكسار
يدي اهلل ،واعتراف بالعجز والفقر ،وتبرؤ من احلول والقوة ،واعتراف
بني ِّ
بحول اهلل وقوته وقدرته وإنعامه.
( )1العيدان  ،م�صدر �سابق �ص .23
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قال اهلل تعالىَ { :و َق َ
ين َي ْس َت ْك ِب ُر َ
ون َع ْن
ال َر ُّب ُك ُم ا ْد ُعو ِني َأ ْس َت ِج ْب َل ُك ْم إ َِّن الَّ ِذ َ
ِع َبا َد ِتي َس َيدْ خُ ُل َ
ِين } (60غافر).
ون َج َه َّن َم َد ِاخر َ
وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم « :ما على األرض مسلم يدعو اهلل تعالى
بدعوة إال آتاه اهلل إياها ،أو صرف عنه من السوء مثلها ،ما لم يدع بإثم
أو قطيعة رحم ،فقال رجل من القوم :إذن نكثر! قال« :اهلل أكثر» .رواه
الترمذي ،وقال حديث حسن صحيح .وبينَّ صلى اهلل عليه وسلم الصلة بني
الدعاء والتزكية للنفس ،وأنه وسيلة من وسائلها فيقول« :إن اإلميان ليخلق
في جوف أحدكم كما يخلق الثوب ،فسلوا اهلل تعالى أن يجدد اإلميان في
قلوبكم» رواه الطبراني بإسناد حسن.
ويقول اهلل تعالىُ { :ق ْل َمن ُي َن ِّج ُ
يكم ِّمن ُظ ُل َم ِ
ات ال َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َتدْ ُعو َن ُه ت ََض ُّرع ًا
ِينُ ،ق ِل اهلل ُ ُي َن ِّج ُ
َوخُ ْف َي ًة َلّ ِئ ْن َأ َجنا َنا ِم ْن َه ِذ ِه َل َن ُكو َن َّن ِم َن َّ
يكم ِّم ْن َها َو ِمن
الش ِاكر َ
ُك ِّل َك ْر ٍب ُث َّم َأن ُت ْم ت ُْشر ُِك َ
ون} ( 64-63األنعام)(((.
فلفظ اآلية يدل على أنه عند حصول الشدائد يأتي اإلنسان بأمور:
أحدها :الدعاء.
وثانيها :التضرع.
وثالثها :اإلخالص بالقلب وهو املراد بقوله (خفية).
ورابعها :االلتزام بالشكر(((.
واملقصود من ذلك أنه عند اجتماع األسباب املوجبة للخوف الشديد ال
يرجع اإلنسان إال إلى اهلل ،وهذا الرجوع يحصل ظاهراً وباطناً؛ ألن اإلنسان
في هذه احلالة يعظم إخالصه في حضرة اهلل ،وينقطع رجاؤه عمن سواه.
( )2العيدان  ،م�صدر �سابق �ص .58
( )3النحالوي الرتبية باحلوار  ،دار الفكر ط  ،2دم�شق �سوريا 2002م1423 /هـ �ص .136
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ومن خالل ذلك يتبني لنا أن الدعاء واملناجاة لون من ألوان احلوار مع الذات،
حيث إن دعاء اإلنسان نابع من حسن الظن باهلل تعالى ،والثقــــة باستجابتــه؛
ففي احلديــث القدســي عن أبي هريرة -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم قال« :يقول اهلل تعالى :أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا
ذكرني ،فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ،وإن ذكرني في مأل ذكرته في
إلي ذراع ًا
إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ،وإن تقرب َّ
مأل خير منهم ،وإن تقرب َّ
تقربت إليه باعاً ،وإن أتاني ميشي أتيته هرولة» .رواه البخاري.
ومعنى قوله( :أنا عند ظن عبدي بي) ،أي :أجازيه بحسب ظنه بي ،فإن
رجا رحمتي وظن أني أعفو عنه فله ذلك( .وإن ذكرني في مأل) ،أي :في
جماعة من الناس( .مأل خير منهم) ،أي :جماعة من املالئكة املقربني(((.
وفي هذا دليل على أن الدعاء حوار تعبدي نابع من ذات اإلنسان وداخله،
ذلك أن مبررات الدعاء ودوافعه ناجتة من:
 1ــ حالة اخلوف من املجهول.
 2ــ حالة الشدة والكرب.
 3ــ حالة الطمع في الثواب والرزق.
 4ــ حالة الضعف اإلنساني.
وفي جميع هذه احلاالت يشعر اإلنسان باحلاجة إلى مراجعة نفسه ،فيعمل
على الدخول معها في حوار ذاتي؛ بحيث تكون اخللجات الداخلية
واألحاسيس الذاتية دافع ًا أساسي ًا لتكوين ذلك احلوار الذي ينتهي بالنتيجة
إلى طلب العون واملساعدة والنجدة من قوة خارقة فوق قوة البشر تعينه
( )1النحالوي ،م�صدر �سابق �ص .137
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على مساعدته وخروجه من املأزق الذي يقع فيه((( ،كما أن االستغراق في
املناجاة ،وإذكاء الشعور برحمة اهلل وعظمته وعنايته ،وبأنه وحده املستحق
للعبادة ،وطلب العون منه ،كل ذلك ينبني على حوار عميق مع الذات ،وقد
يجد اإلنسان أنه يتحدث إلى نفسه مبا يقابلها من مشكالت ،أو ما يدور في
ذهنه من وساوس ،أو مراجعة مواقف وتصرفات يومية ،وتكون إيجابيه إذا
استخدم اإلنسان احلديث مع نفسه بوصفه وسيلة لتحديد األفكار ،وتقومي
املواقف ،ومحاولة الوصول إلى عالج للمشكالت.
ثانياً :احلوارات السلبية:
هي صورة حلديث النفس للنفس عن سلبيات وأخطاء النفس واآلخرين،
ومقابلة كل جانب مضيء في احلياة والنفس بالنكران واإلساءة والتجاهل،
ويتقلب الذهن في ذكريات مريرة ،وأمثال وحكم يائسة وحسرات وآهات.
أشكال احلوار الذاتي السلبي:
تتنوع أشكال احلوار السلبي وتتعدد ،وميكن حصر احلوارات السلبية في
أربعة أشكال رئيسة وهي:
• •التمني.
• •التسخط والنحيب.
• •تضييع الوقت.
• •العجز(((.
• •التمني :
وهو االنغماس في حوارات الهروب أو اخليال ،وتستخدم ألفاظ (ليت ،ولو)
( )2ح�سنة  ،م�صدر �سابق �ص،3
( )3زيدان  ،م�صدر �سابق �ص .18
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كثيراً في التعبير ،مثل:
ليتني كنت في مكان آخر ..لو أعطيت مساحة من احلرية لفعلت كذا..
• •التسخط:
وهو أن تعطي نفسك مجموعة من حوارات اإلشفاق على الذات ،حيث
تتخلى عن القوة ،وتصبح الضحية ،وتفكر بطريقة( :كم أنا مسكني!)
وتستخدم ألفاظ الشكوى ،ومن السهل أن تشعر بالغيرة واحلسد ،وتستخدم
فيها لو املذمومة ،مثل:
لو لم أحضر ..لو لم يكن األمر كذا ،..فتجد اإلنسان ساخط ًا على نفسه
وعلى من حوله ومجتمعه حتى يفقد انتماءه الذاتي ،ويعيش في دائرة
عدم الرضا عن كل شيء ،فكل األمور ليست على ما يرام؛ سواء أحواله أو
تصرفات الناس واحمليطني به.
• •تضييع الوقت:
وهو الهروب من التوتر عن طريق التسويف أو الثرثرة ،أو ممارسة األلعاب ،أو
تناول الطعام ،أو أي ممارسات غير نافعة ،وتستخدم ألفاظ (سوف وسيكون)
للمستقبل ،مثل:
سوف ذلك الحقاً ..سيكون العمل غداً ..سوف أقرأ أو أجنز فيما بعد..
• •العجز:
إذا كان هذا النمط الغالب للحوار الذاتي؛ فإن من املتوقع أن يسيطر نوع
من احلوار السلبي يعوق ومينع من حتقيق األهداف وهي حوارات ذاتية تقدم
توقعات سلبية وعقبات وعجز ،وتكثر فيها ألفاظ ،مثل :من املستحيل أن
أقوم بالعمل اآلن ..إنني متعب جداً ..ال ميكنني فعل شيء ..ال أستطيع
مواجهة ذلك ..لن يحدث شيء إذا لم أفعل ذلك ..هذا صعب للغاية...
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وهذا النوع من احلوار يدخل اإلنسان في حالة من العجز أو الشلل ،فعلى
الرغم من كون الصعوبات أمراً طبيعياً ،ويجب توقعها إال أن هذا احلوار
السلبي يحولها إلى عقبة يصعب جتاوزها ،ويجعل الشخص أكثر انغالق ًا
جتاه الفرص املستقبلية ،كما أن الشعور الرائع بالتغلب على العقبات يتالشى
وحتل بد ًال منه أفكار انهزامية محبطة للذات جتعل كل األمور خارج نطاق
السيطرة ،وتصبح املشكلة الكبرى اآلن هي االلتفاف حول العوائق اخلارجية
لصنع عقبة داخلية في تواصل اإلنسان مع ذاته فيصبح العالم الداخلي مريراً
ومؤمل ًا وغير مريح.
ونحن جميع ًا نستخدم النوعني السابقني من احلوارات طوال مراحل حياتنا،
إال أن االستمرار في تبني احلوارات السلبية يولد الشعور باالنهزامية ،كما أنه
يجعل من الصعب على اآلخرين أن يظهروا التعاطف أو الدعم أو املساندة؛
فاالحتكاك بأشخاص يتبنون هذه اآللية ميكن أن يسببوا اإلحباط للنفس،
ويجعلهم يحاورون أنفسهم بالطريقة نفسها دون أن يشعروا مبا يحدث.
فاحلوارات اإليجابية مع الذات تساعدنا على حتقيق أهدافنا ،أما احلوارات
السلبية ،فإنها تعوق تقدمنا وتضعفنا ،واحلوارات السلبية تكمن وراء صورة
الذات السيئة ،وانخفاض تقدير املرء لذاته(((.
مراحل تطور احلوار الذاتي السلبي:
احلوار الذاتي السلبي يبدأ بقدر كبير من اإلحباط وإساءة الظن بالنفس
واآلخرين ،ويسعى إلى استقصاء اإلخفاقات واملواقف املخيبة لآلمال من
احمليطني.
(� )1آ�ش وروب  ،م�صدر �سابق �ص .38
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ثم ينتقل احلوار إلى مرحلة تالية وهي مرحلة بناء القناعات بأنه ال سبيل إلى
التواصل واإلصالح ،وهو احلديث الذي يدور بني اإلنسان ونفسه في طي
الكتمان وفي غرفة نفسية مظلمة ال تبوح بأسرارها ألحد.
وكما كرة الثلج املتدحرجة التي تبدأ قطعة صغيرة ،ثم ما تلبث إال أن تتحول
إلى قوة مدمرة وهائلة بفعل التراكم ،ينقلب احلوار الذاتي السلبي ويتطور إلى
إصدار القرارات احلازمة ،مثل :القطيعة واالستسالم للفشل؛ لذلك نالحظ
في كثير من األحيان أن الزوجني قد يطلبان الطالق ألسباب مجهولة ،ودون
سابق إنذار وهو ما يصيب املجتمع احمليط بدهشة وذهول ،إذ كان كل واحد
يعتقد أن ذلك البيت من البيوت الهادئة الوادعة التي ضل الشيطان طريقه
إليها فباتت في أمن من غوائله وشره ،وما يدركون أنه هدوء ما قبل العاصفة
املدمرة التي تطيح بكل شيء ،وال يقف أمامها شيء.
فالرجل أو املرأة الذي دخل في دائرة احلوار السلبي تراه يفتعل أي مشكلة
مع الطرف اآلخر ،وفق ًا ملا يعتقده من أفكار سلبية ،ويصمم حينها على
الفراق رغم تفاهة احلادثة ،وقد يكون من الصعب حينها حتى على األطراف
احلكيمة أن تثني أي ًا من الطرفني عن مبتغاه؛ ألنه أقنع نفسه منذ زمن أن
ما قرره وحدث به نفسه صحيح ،ال يقبل اجلدل ،و ترسخت من خالله
القناعات كما اجلبال الراسيات(((.
وإذا كان احلوار الذاتي السلبي مير مبرحلتني عند زيدان وهي:
1 .1مرحلة استقصاء اإلخفاقات.
2 .2مرحلة بناء القناعات.
( )1زيدان ،م�صدر �سابق �ص.8
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فإن املطوع قد حدد ثالث مراحل مير بها كل حوار ذاتي وهي:
• •الهدوء:
وهو الهدوء الذي يسبق العاصفة فهنا يدور حوار داخلي بطريقة سلمية
يكتفي فيها الشخص بالعتب واستدرار التضحيات والتألم من مواقف
الطرف اآلخر دون البوح بذلك احلوار أو اإلفصاح عنه.
• •الغليان:
وتأتي هذه املرحلة بعد أن يبدأ اإلنسان بتضخيم احلدث واسترجاع مواقف
ال لالشتعال.
ال قاب ً
سلبية سابقة للطرف اآلخر جتعل من احلدث فتي ً
• •االشتعال:
وهنا يبدأ الشخص في الوصول لتجاوز حد الغليان إلى تطاير الشرر والقذف
وكتل من اللهب حترق الطرفني .وبعد الوصول إلى هذه املرحلة
بحمم بركانية ٍ
ال من التهم والشتائم(((.
يخرج املكبوت سي ً
وبذلك هو يؤكد أن السبب الكامن وراء كثير من حاالت الطالق هو احلوار
السلبي الذاتي الذي يعتمل في داخل كل من الزوجني دون اإلفصاح للطرف
اآلخر ،وتبع ًا لذلك فإن مسؤولية فشل احلوار تقع دائم ًا على الكتوم من
الطرفني ممن يلجأ إلى إدارة حوار سلبي ذاتي مبعزل عن مشاركة الطرف اآلخر
ودون الكشف عن مكنونات النفس وما يدور فيها.
أسباب احلوار السلبي مع الذات:
وإذا ما أردنا الوقوف على األسباب التي تكمن وراء احلوار الذاتي السلبي
سنجد في مقدمتها غياب احلوار اخلارجي بني أطراف احلوار ،وكالهما يضمر
في نفسه ما ال يستطيع مناقشته مع اآلخر ،ويعيش منكفئ ًا على نفسه يدير
احلوار مع ذاته فقط.
( )2املطوع ،فن احتواء امل�شاكل الزوجية � ،إ�صدار �صوتي( ،بت�صرف).
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ويخيم احلوار السلبي بظله القامت على كل من يتبناه وينتهجه فيظهر عدم
األمان وعدم الشعور باألهمية والتقدير من الطرف اآلخر خاصة فيما يخص
اجلانب العاطفي بني األزواج إذا ما ساد هذا اللون من احلوارات بني الزوجني.
ولذلك كله جملة أسباب نوجزها في اآلتي:
• •البيئة:
فقد ينشأ بعض األفراد في أسر ال تتركهم يعبرون عن رأيهم وإذا منح األبناء
فرصة التعبير اتهموا باخلطأ واالستهزاء ،وهذا يولد ضعف ًا في الثقة بالنفس،
ومنط ًا من احلوار السلبي النفسي بعيداً عن املواجهة والتعبير عن الرأي بصراحة
ووضوح ،والسعي إلى بناء الثقة بالنفس وتأكيدها سبيل التغلب على أثر
البيئة على احلوار الذاتي.
• •اخلوف:
سيطرة اخلوف من عواقب احلوار مع اآلخرين عندما ال يتقبل أحد أطراف
احلوار قد يعطي إلى احلوار السلبي الذاتي مجا ًال للظهور ،فكثيراً من الناس
يلجؤون إلى احلوار الذاتي عند اخلوف من العواقب ،وهنا يحتاج الشخص أن
يتعلم مهارات التواصل مع اآلخرين وكيفية التمهيد للحديث مبقدمات من
شأنها امتصاص غضب الطرف اآلخر وتهيئته للجو احلواري الهادئ ومفاتيح
الشخصية وخطوات احلوار ومهاراته.
• •االنطوائية:
فالشخصيات االنطوائية متيل إلى اخللوة بالنفس ،وتكره مجالسة اآلخرين
وفتح حوارات معهم ،وهذه «الوحدة» تولد حوارات نفسية كثيرة حتتاج إلى
تدخل أهل االختصاص(((.
( )1جملة �إلكرتونية  ،العدد  6مار�س1997 /م �ص .36
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•بناء احلوار الإيجابي مع الذات
•�أ�ساليب عملية لتبني حوارات ذاتية �إيجابية.
•العوامل امل�ساعدة على جناح احلوار الذاتي.
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بناء احلوار اإليجابي مع الذات
1.1خطة بناء احلوار الذاتي اإليجابي:
تربية اإلنسان نفسه على خلق التفاؤل والثقة بالنفس وعزة النفس واالعتزاز
باهلل أمر مهم ،وال يأتي إال عن إميان صحيح يغذيه دعاء مستمر ودوام الصلة
باهلل؛ وذلك أن الثقة باستجابة اهلل جتعل املستقبل يبتسم لإلنسان املؤمن ،فإذا
أخفق في اقتناص لذات الدنيا ُعوض عنها باألمل والثقة بثواب اهلل ونعيم
اآلخرة ،وهذا يعزز حسن الظن باهلل والثقة بعنايته ورحمته(((.
وميكن لكل إنسان أن يضع لنفسه خطة تضمن بناء حوار ذاتي إيجابي
مع نفسه ،وتبدأ معالم اخلطة باالستجابة لألمر الرباني ،وتربية النفس على
قطع حديث النفس السيئ جتنب ًا آلثاره السلبية على كل املستويات ،قال
ض َّ
ين آ َم ُنوا ْاج َت ِن ُبوا َك ِث ًيرا ِّم َن َّ
الظ ِّن إ َِّن َب ْع َ
الظ ِّن ِإ ْث ٌم}
تعالىَ { :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
(12احلجرات).
قال ابن كثير في تفسيره :يقول تعالى ناهي ًا عباده املؤمنني عن كثير من الظن
وهو التهمة و التخون لألهل واألقارب والناس في غير محله؛ ألن بعض ذلك
يكون إثم ًا محضاً ،فليجتنب كثيراً منه احتياطاً.
وعن أبي هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
«إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث» رواه البخاري.
فإذا د َّرب اإلنسان نفسه على التوقف عن احلوار الداخلي وحديث النفس
عن الظن السيئ؛ فإن ذلك يساعده على التوجه نحو اإليجابية في احلوار مع
ذاته ،والقدرة على التماس األعذار للناس فقد روي عن أمير املؤمنني عمر
بن اخلطاب – رضي اهلل عنه  -إنه قال« :وال تظن بكلمة خرجت من أخيك
املسلم إال خيراً وأنت جتد لها في اخلير محمالً».
( )1النحالوي  ،م�صدر �سابق �ص .136

احلوار الذاتي مدخل التواصل اإليجابي مع اآلخرين

61

ومن األساليب العملية لبناء حوار إيجابي مع الذات السير في خطة مرحلية
على النحو اآلتي :
املرحلة األولى :وميكن كخطوة متهيدية أن تنصت لنفسك وتستمع ملا
يدور داخلك ،ثم تقوم بإيقاف كل حوار سلبي ،وميكنك كتابة جميع
ما يدور بداخلك على ورقة ،ثم تقوم بتمزيق احلوارات السلبية ،وتردد
احلوارات اإليجابية ،وتتحدث عنها ،وأشرك املقربني في سماعها ( :أنا
بخير ،أنا مطمئن ،أنا ناجح ،أنا سعيد ،أنا مليء باحليوية واحلماسة) ،وهذه
املرحلة قد تستغرق عدة أسابيع.
املرحلة الثانية :وتبدأ بالتدريب وتنتهي بامتالك املهارة وفيها أربع خطوات
للتخلص من احلوار السلبي واستبداله بآخر إيجابي:
1ـ ضع أهداف ًا محددة للنجاح في حياتك (اجعلها واضحة /تخيلها/
حتدث عنها باستمرار)
فكر مبا حتب أن تكون عليه فال تفكر مبا تكره ..نعم إن فكرت مبا
حتب دائم ًا ستعيش لهذا الهدف ،وتتصرف مبا يقودك إليه فتصل إلى
ما حتب(((.
والحظ عند حتديدك ألهدافك أهمية جتنب صيغة النفي واستخدم
صيغة املضارع(((.
وهذه األهداف إذا صيغت صياغة جميلة ومحدودة ورددها اإلنسان
مع نفسه وجعل لها مساحة من حواره الداخلي متكنت ليجد نفسه
تبحث لها عن طريق للنور ومساحة من أرض الواقع.
(� )2أ�سعد حوار و قرار  ،ط  ، 1دار احلامد للن�شر و التوزيع  ،عمان  ،الأردن 2008 ،م �/ص .55
( )3بيفر ،التفكري الإيجابي ،مكتبة جرير للن�شر و التوزيع  ،الريا�ض 2006م� /ص .20
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 2ـ حلل مضامني حواراتك الداخلية ،وحدد اإليجابية منها والسلبية،
وميكن في هذه اخلطوة كتابة ما يدور في داخلك من حوارات حول
عمل ما تستعد للقيام به ،لتحدد منط كل جملة منها وصنفها في قوائم
(سلبي) (إيجابي) ،وهذه اخلطوة مهمة؛ ألن تدوين االنفعاالت
السلبية على الورق يؤدي إلى تخفيف بعض الضغوط االنفعالية(((.
وبعد كتابة القوائم تأملها بدقة وسوف تالحظ نفسك:
• •هل تفكر بقسوة من تتعامل معه أو تفكر بعطائك وسماحتك؟
• •هل تفكر بقلة عطائه أو تفكر بسخائك؟
• •هل تفكر مبا ليس لديك أو تفكر كيف حتافظ على ما متلك(((؟
فهذه تعد مؤشرات على نوع احلوار الداخلي الدائر :هل هو إيجابي أم
سلبي؟
ومن املستحسن أن تبدأ باالنتباه ملا تفكر فيه على مدار اليوم ،وكل سلوك
متعلم ميكن تعديله فعلينا مراجعة أنفسنا دائم ًا لنستطيع أن نتدارك ما
بداخلنا وننقيه أو ًال بأول(((.
و بإمكانك أن تضع نظام ًا للتفكير الهادئ يساعدك في حتقيق أهدافك،
ويسهم في فهمك لآلخرين ،وكيفية التعامل معهم ،وتقبل اختالف آرائهم
ووجهات نظرهم(((.

(� )1آ�ش وروب  /م�صدر �سابق �ص .24
( )2ا�سعد  ،م�صدر �سابق � ،ص .24
( )3ا�سعد  ،م�صدر �سابق �ص . 107
( )4العرميي ،احلوار مع النف�س كيفية الو�صول �إلى الذات ،دار الأ�سرة عمان  ،الأردن2007 ،م� /ص.3
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 2ـ أفرغ اإلناء أوالً:
بعد حتليل مضامني حواراتك الداخلية ،تخلص مباشرة من السلبي ،وتذكر
أن جذور النجاح بعد توفيق اهلل تكمن في الفكر أو ًال ،ثم تتجسد في العالم
املادي وليس العكس ،لذا من أجل بلوغ ال ُعال ال بد من تخيله ورسمه بداية
في فكرنا ،فلألفكار قدرة فائقة على صنع املستحيل ،وكلنا لدية القدرة،
وعليه أن يستغلها ،وحتى نتمكن من حسن استخدام ما بفلكنا الداخلي
ال بد من أن يكون ذهننا منفتح ًا ودائم االستعداد لتقبل كل جيد نافع،
وتخلص أو ًال من أفكارك املسبقة ،إذا كنت تعتقد بأنك لست مبدع ًا فلن
تصبح مبدع ًا أبداً ،فإذا بدأت العمل أو وضعت صورة الطموح وفكرك ممتلئ
باألفكار املسبقة السلبية فستحصد نتائج سلبية ،فاخلوف يدفعك إلى التعلق
بعاداتك القدمية فإذا كنت مقتنع ًا أنه ال توجد إال طريقة واحدة في التصرف
ستبقى مكتوف اليدين ،تذكر دائم ًا أن هناك طرائق أخرى ،وما عليك إال
البحث عنها ،البد من سحب طبقة قدمية من األفكار لتحل محلها طبقة
جديدة ،ال بد لنا أن نفتش لنرى ما الذي زرعناه في قلوبنا فصار شعوراً أو
اعتقدناه بعقولنا فصار تفكيراً؟!
وهل اعتقاداتنا وأفكارنا اليوم محل سعادة أم ألم لنا؟ وما الذي نخليه منها،
وما الذي نحتاج أن نتحلى به؟
ال يجتمع النقيضان في مكان واحد فإذا أردت أن تتحلى بصفة أو مبدأ
فعليك أن تتخلى عن ضدها.
اكتب العيوب التي تود التخلص منها.
وتذكر وأنت ترسم طريق النجاح أن التخلية تسبق التحلية واملقصود بها طرد
الشوائب أو ًال ثم استقبال املؤثر اجليد؛ لذا يجب عليك أن تعرف العوائق
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التي حتاول أن تقطع طريقك للوصول إلى هدفك حتى تتخلص منها أو ال
تقترب منها(((.
فابدأ بتحديد العوائق ،ثم احرص على أن تضع لكل عائق أسلوب ًا للعالج،
وفترة زمنية إلجناز املهمة.
ال بعملية مهمة نستطيع
وإذا طردت احلوارات السلبية وأوقفتها فقد قمت فع ً
أن نسميها بتصفية األفكار ذلك أنه إذا كان فكرك مزدحم ًا باألفكار السلبية
فلن تتمكن من العمل على نحو طبيعي ،وسوف تستولي كثرة األشياء
عليك ،ومتنعك من التركيز ،إضافة إلى أن كونها سلبية يجعلها عائق ًا للتقدم
ومثبط ًا للهمم.
وتنظيم التفكير مثل ترتيب األشياء املادية ،يعني التخلص من كل األشياء
التي لم يعد لها دور بغية ترك املجال ملا هو أهم أو حذف كل ما هو ضار.
فكما أن غياب األشياء يسهل احلياة ،فقد عاش الرسول صلى اهلل عليه وسلم
ومات ولم يكن في بيته سوى وسادة من أدم حشوها ليف..
ال ألفكار جديدة .ومن املهم أن تتمرن
فكذلك تصفية األفكار يترك مح ً
بانتظام على التخلص من بعض األفكار وطردها من ذهنك.
ولإلمام ابن القيم -رحمه اهلل -في الفوائد كالم نفيس في اخلطرة والفكرة،
حيث يقول« :دافع اخلطرة ،فإن لم تفعل صارت فكرة ،فدافع الفكرة فإن
لم تفعل صارت شهوة ،فحاربها فإن لم تفعل صارت عزمية وهمة ،فإن لم
تدافعها صارت فعالً ،فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك
االنتقال عنها» ،فإذاً صالح اإلنسان ميكن أن يبدأ من حواراته الداخلية
وإصالحها أمر مهم.
( )1العبد الغني  ،افعل �شيئ ًا خمتلف ًا� ،شركة الإبداع الفكري للن�شر و التوزيع  ،الكويت ط 2008 ،3م �/ص .49
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 3ــ حتويل احلوارات:
وميكن وصف ما يحدث في هذه اخلطوة بالتعديل ،أي :استبدال احلوارات
الذاتية السلبية بحوارات إيجابية بإعادة صياغة السلبي وتقوية التركيز على
اإليجابي ليصبح عادة ،واملقصود واجعلها عادة أن تغرس احلوارات اإليجابية
في ذهنك (داخلك) ،وجتعلها عادة بالكف عن دعوة احلوارات السلبية،
ودعم احلوارات اإليجابية(((.
آن األوان ألن تضع بصمتك ،وتكون عظيم ًا في داخلك ،وتستبدل كل
فكرة سلبية بأخرى إيجابية بشكل متكرر(((.
وإذا كانت املرحلة األولى قد تستغرق عدة أسابيع فعلينا مراعاة أن املرحلة
الثانية بخطواتها األربع تستغرق العمر كله ننفي كل مرة ،نراقب أنفسنا
ونراجع ما يدور في ذواتنا من حوارات ،ونوجهها نحو اإليجابية ،فنحن
نسعى إلى تهذيب أنفسنا والترقي بها وهو ما يشعرنا بالسعادة والطمأنينة.
العوامل املساعدة على جناح احلوار الذاتي:
ومع أهمية تبني خطة زمنية محددة لبناء حوار إيجابي مع الذات إال أنه من
املهم تدعيم التفكير املؤهل للحوار اإليجابي وتهيئة البيئة الداخلية وترتيبها
لإلنسان مبا يساعد على ممارسة احلوار اإليجابي وجودته ،ومن العوامل
املساعدة في ذلك ما يأتي:
• •ركز على ما ترغب فيه:
توقف عن التركيز على ماال ترغب فيه ،ال تكتفي باألمل ،وإذا كنت في
مشكلة فغلب حسن الظن بربك ،وبأن األمور ستؤول إلى ما فيه كل اخلير،
(� )2آ�ش وروب ،م�صدر �سابق �،ص .84
(� )3أ�سعد  ،م�صدر �سابق �،ص .39
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استشعر النجاح فاستشعار النجاح يؤدي إليه ،وتذكر أن لكلماتك القدرة
على تنظيف فكرك من أفكارك اخلاطئة وعلى إحالل أفكار صحيحة محلها،
ال حتتفظ حاضراً في ذهنك إال بفكرة أن كل ما سيحصل لك هو خير وهو
األفضل لك ،وتأكد أال تشغل فكرك إال باألشياء اجلميلة واحلقيقية ،قل أريد
أن أجنح ،أن أحقق كذا ،أن أشفى من مرضي ،وال تقل ال أريد أن أمرض ،ال
أريد أن أفشل ،ال أريد أن يحصل لي كذا.((( ..
وفي احلديث الصحيح عن صهيب – رضي اهلل عنه -قال رسول اهللصلى اهلل
عليه وسلم « :عجب ًا ألمر املؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك ألحد إال للمؤمن
إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ،وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»
رواه مسلم.
• •تخيل النجاح:
واسترخ وحاول أال تفكر بأي شيء ،وحاول أن
اجلس في مكان هادئ
ِ
ال
تقلل حركاتك قدر اإلمكان ليهداً فكرك مما يجعل ذهنك أكثر تقب ً
لالقتراحات ..تخيل ما حتب أن يكون عليه حالك ،وتصور السيناريو بكل
دقة وبكل التفاصيل املمكنة ،تخلص من كل املخاوف ،ومن كل ما يؤرقك،
ومن كل األفكار الهدامة ،فستنبثق أفكار جديدة ،وستنهض مسترخي ًا
وهادئاً ،عندما تبدأ في بناء أساس جديد للفهم ،فإن األمر يشبه كثيراً بناء
منزل ،ففي البداية األولى ،ليس لديك سوى مجموعة من اخلطط التي هي
عالمات صغيرة على الورق تصيبك باحليرة ،وال يبدو عليها أنها تعني أي
شيء ،وبعدها بقليل رمبا جتد حفرة في األرض ،وبعض ًا من اخلرسانة ،وبعض
األكوام من األلواح واملسامير ،وغيرها من املواد ،فإذا أردت أن تُع ِّلم شخص ًا
( )1بيفر  ،م�صدر �سابق �ص .20 ،
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ما كيف يبني منز ًال فمن املنطقي أن تزوده أو ًال بصورة لشكل البيت عند
االنتهاء من تشطيبه ،وبعدها تعلمه كل األجزاء الصغيرة والتفاصيل الدقيقة
لعملية البناء :كيف ُيجري القياسات؟ وكيف يقطع األلواح؟ وكيف يثبت
املسامير؟ وكيف يترك فتحات للنوافذ واألبواب؟ وكل املهارات األخرى التي
يحتاج إليها حتى يستطيع تدريجي ًا أن يوظف كل تلك املواد مع ًا في شيء
ما ليجعل منه مكان ًا مريح ًا يعيش فيه(((.
ففي كل مرة تخلو بنفسك تخيل ما حتب أن تكون عليه األمور ،،تأمل
جمال الكون والناس واحلياة ونفسك ،واستمتع بهذه اللحظات ،وفي كل
مرة تتعرض ملوقف غير متوقع من املقربني أو ممن تتعامل معهم جرب أن
تكتب قائمة بعشر صفات حسنة أو إيجابية في هؤالء األشخاص ،ثم تأمل
كيف سيكون حوارك الداخلي عنهم ستشعر براحة عظيمة بانتصارك على
نفسك األمارة واالستمتاع بجمال الناس من حولنا.
• •حتدث عن اجلمال:
ال تشفق على نفسك ..انهض وأصلح ،اغتنم حسن الظروف ،وتوقف في
حديثك عن حظك العاثر وأحزانك ،واعمل على مواجهة األمور ،وابحث
عن اجلمال في كل يوم وفي كل من حولك ،وبإمكانك أن تخلق عاملك
الرائع ،وتستشعر السعادة فيه ،تذكر أن احلديث مع نفسك عن نعمة اهلل
عليك يسهم في تذكيرك بهذه النعمة ،كما أن متام قناعتك بأنك شخص
مغمور بفضل اهلل ونعمه يساعدك على التحدث عن ذلك مع من حولك،
فاحلديث عن الذكريات اجلميلة يسهم في تخليدها واستشعار السعادة
كل يوم ..ال تركز على املاضي وإمنا على ما ميكنك فعله اآلن ،فعلى سبيل
( )2اندريا�س  ،كيف تغري حياتك و ت�صبح الإن�سان الذي تتمنى  ،مكتبة جرير للن�شر و التوزيع  ،الريا�ض ط 2004 ،1م�/ص .285
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املثال :اسأل نفسك في الصباح :كيف حتب أن يكون يومك؟ وحاول أن
تتذكر َّ
بناء زادت
كل ما هو جميل وممتع في حياتك ،فكلما كان تفكيرك ً
حماستك للمضي نحو ما ترتقي به.
َع ّود نفسك قبل اخللود للنوم تذكر األحداث اجلميلة التي حصلت معك في
أثناء اليومَ ،د ّونها سريع ًا على صفحات مفكرتك ..تسامح واصفح عن كل
من أساء إليك(((.
ابدأ من داخلك قبل أن تفتش في عيوب اآلخرين
اغسل قلبك من األضغان واألحقاد.
فعن ابن عمرو رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :خير
الناس ذو القلب املخموم واللسان الصادق قيل :ما القلب املخموم؟ قال :هو
التقي النقي الذي ال إثم فيه وال بغي وال غل وال حسد قيل :فمن على أثره؟
قال :الذي يشنأ الدنيا ويحب اآلخرة ،قيل :فمن على أثره؟ قال :مؤمن في
خلق حسن» ،رواه بن ماجه قال األلباني :إسناده صحيح رجاله ثقات.
خصص ساعة في اليوم لاللتزام بحديث إيجابي مع الذات:
هنئ نفسك على أي إجناز ،عاهد نفسك على أن تؤدي هذا االلتزام بسرور.
ركز ولو لدقائق على فكرة مشروع لتطوير ذاتك ،وأجنز منه مطلب ًا إلزام ًا يومياً.
فكر فيما حتب ..ابتسم ..كافئ نفسك(((.
احرص على تنمية ذاتك بزيادة قدراتك العقلية واجلسدية والسلوكية
لتربح ذاتك وتطور مهاراتك فتؤثر فيمن حولك وتتعلم كيف تسيطر على
انفعاالتك ،وتصبح أكثر فاعلية ،وستتخلص من حساسيتك الزائدة جتاه
الكلمات والتصرفات التي حتاول أن تنال من طموحك أو جناحاتك ،وتصنع
( )1لورد ،فن الب�ساطة � ،شركة العبيكان للأبحاث و التطوير  ،الريا�ض ،ط 1430 ،1هـ2009/م� ،ص .225
( )2لورد ،م�صدر �سابق� ،ص .224
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لنفسك حصن ًا حصين ًا حتمي فيه تطورك في حياتك العلمية والعملية
واالجتماعية.
امأل جوفك بكالم اهلل فهو نور وضياء وسعادة وسرور ،اغمر ذاتك بالقرآن وما
كان في جوف إال أشرق واستنار ،وميكن لإلنسان أن يخصص لنفسه وقت ًا
َّ
كل يوم لقراءة حزب أو جزء من القرآن ال يصرفه عن ذلك صارف فهو دستور
الدين والدنيا.
تع َّرف إلى مواطن قوتك التي متلكها والتي ستسعى إلى تقدميها لآلخرين،
إذ إن عالقة الطرف اآلخر تتأثر حتم ًا مبا تستطيع أن تقدمه إليه من نقاط
إيجابية ،والتعرف كذلك إلى مواطن الضعف التي ستسعى إلى تغطيتها من
خالل قوة اآلخرين.
كن على وعي بـ «حوارك الذاتي» :ما الذي يجول في خاطرك؟
جتنب املشاعر السلبية ،حيث إنها حتول مسار احلديث غالب ًا باجتاه سلبي،
وميكن أن ينتج منها إشارات غير شفهية ال تتوافق مع ما حتاول أن تعبر عنه،
تدرب على ممارسة احلوار الذاتي اإليجابي في األوقات التي تظهر فيها مواقف
سلبية أو محبطة ،وقاوم رغبتك في الهجوم أو االنسحاب ،وتوجه إلى داخلك
و وجه مسار احلديث الداخلي نحو األمل والتفاؤل(((.
احرص على انتقاء الكلمات وأنت تتحاور مع ذاتك ولتكن إيجابية ومحفزة
ودافعة لألمام ذلك أنه إن لم تستطع أن تتحاور جيداً مع ذاتك وتصويب نوعية
كلماتك واختيار حروفك في حديثك مع ذاتك مبا يرقى بك وبإنسانيتك
ال ومتيسراً في حوارك مع اآلخرين(((.
فلن يكون ذلك سه ً
( )3بوف و كوندريل  101 ،طريقة فورية لتنمية مهارات التخاطب  ،ترجمة و توزيع مكتبة جرير ط 2004/1م� ،ص.84
( )4ا�سعد ،م�صدر �سابق �ص .66
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• •تخلص من املشاعر السلبية:
تقوم املشاعر السلبية باستنفاد جهد اإلنسان وطاقته ،وعلى الرغم من أن
هناك أوقات ًا ال ميكنك فيها جتنب هذه املشاعر ،وذلك حني تواجه الظلم أو
عندما حتاول الدفاع عن نفسك إال أن عليك أن تقرر متى تكون مثل هذه
االنفعاالت ضرورية عامةً ،فإن الناس متيل إلى جتنب التعامل مع من يعتادون
أخذ التوجهات السلبية في حياتهم.
وفي كل مرة متر بتجربة سلبية حاول ممارسة هذا التمرين:
 1ــ عد بذاكرتك إلى جتربة إيجابية قد مررت بها.
 2ــ صف أحاسيسك واشعر بثقة عالية بقدراتك.
 3ــ تنفس بعمق لتشعر بأن كل نفس يدخل إلى رئتيك يزيد قوتك.
 4ــ أخرج النفس واشعر بأن كل هموم البشر تخرج مع كل نفس.
و ما أجمل أن تشعر ..بجمال داخلك!
عندما تستعد للنوم فكر دائم ًا باألحداث اإليجابية في حياتك ،فكر مبا تود
أن تكون عليه في املستقبل(((.
كرر في ذاكرتك أجمل أيام حياتك ،واحتفظ بهذا اإلحساس ،وعش به،
واستمر باحلب ،وازرعه في قلبك.
• •نظف بيئتك الداخلية:
ميكننا أن نلوث أذهاننا باألفكار السلبية أو األفكار املضطربة أو باألفكار
الهدامة ،ال بد من إلغاء كل هذه األفكار من بيئتنا الداخلية واستبدالها
مبواقف إيجابية.
وكلما كان الذهن ينعم بالسكينة سهل التحكم مبخزونه من املعلومات
( )1ا�سعد  ،م�صدر �سابق �ص .159
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وتنظيمها واستخدامها بوعي وإدراك ،ومن َث َّم أصبح الفكر أوضح وأكثر
تبصراً ذلك أن االنفعاالت والقلق ومشاعر احلسد واخلوف واحلقد والعداوة
حتطم أنفسنا ذهني ًا وجسدياً.
فمصدر تشنج أجسامنا هو تشنج أرواحنا ،حيث يؤثر القلق على أعصاب
املعدة؛ لكونه يجبر املخ على إرسال أوامر إلى املعدة لتفرز عصارات هضمية
تتحول إلى سموم تسمم اجلسم ،والقلق ميزق اجلهاز العصبي والغددي
ويحطمهما ،وكل هذه األنسجة املسؤولة عن طرح الفضالت وهذا يفسر
ملاذا ال يستطيع بعض األشخاص القلقني إنزال وزنهم مع قلة تناولهم الطعام؟
فالهموم تؤثر في النوم وتسبب كثيراً من األمراض ،ولكن الهموم ليست إال
عادة ،فالناس الذين ال يعرفون كيف يقاومونها ميوتون شباباً ..وكيف لنا أن
نتمتع بحياة هادئة إذا كنا نصرف طاقتنا الذهنية في قلق مستمر؟(((.
لذا فمن املهم ترشيد التعامل مع الهموم ،وتعظيم اإلميان بالقضاء والقدر،
فما أصابنا لن يخطئنا ،وما أخطأنا لن يصيبنا ،ولن يأخذ اإلنسان إال ما كتب
له إذاً فنحن بحاجة إلى إعادة صياغة أفكارنا وحديثنا إلى الذات قد يصنع
حياتنا ،ومبقدورنا تغيير مجراها ،ومنح واقعنا أفضل معنى ،وفتح األبواب
أمام كل قدراتنا ،وهذا ال يحدث إال عندما نحقق اإلميان باهلل وحكمته
وعدله وقدرته ومعرفته بأسمائه وصفاته؛ لذا علينا أن نهتم مبا يحدث في
ذاتنا ،وما يستقر في قلوبنا؛ فالعالم الداخلي هو من يصنع تعاملنا مع العالم
اخلارجي  ،فلنتعلم حسن إدارته من الداخل.

( )2لورد ،م�صدر �سابق �ص .18
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خامتـــة
احلوار مع الذات هو احملرك األساسي الذي يجعلنا نتعامل مع العالم اخلارجي
بإيجابية وهو السبيل إلى انطالقة احلوار مع اآلخرين ذلك أن انسداد قنوات
احلوار كلها أو بعضها أو شيوع أمناط غير صحيحة للحوار ،سواء مع الذات
أو مع اآلخر كالهما يؤديان إلى تعطيل عملية التواصل الصحيحة.
وإذا أردنا فتح قنوات احلوار وتسهيل سبلها فلنتجه إلى ذواتنا أو ًال ذلك أنه
إن لم تستطع أن تخاطب نفسك وتصادقها وتلتقي روحك وجسدك لتسيرا
مع ًا كيف حتاسب اآلخر أنه ال يستجيب(((.
واحلوار مع الذات أمر مطلوب في مجريات حياتنا ،واملصارحة ضرورية للرقي
بذواتنا على أال يتجاوز احلدود في قمع النفس وجلد الذات ،كما أن املبالغة
في احلوار الذاتي قد يعزل اإلنسان عن العالم اخلارجي.
واحلوار مع الذات يكون إيجابي ًا عندما يتعلق بتنمية ذواتنا ويأتي من أجل
بناء حياتنا البناء الصحيح؛ لذلك فما أجمل أن جنرب مراقبة أفكارنا وحوارنا
الداخلي! ألن الوصول إلى االنسجام مع الذات حقيقة هو احملرك األساس
الذي يجعلنا نتعامل مع العالم اخلارجي بإيجابي ،وكل ما ينبغي فعله هو
أن منتلك قيم ًا ثابتة إيجابية نثبتها ،وإميان ًا راسخ ًا بإحكام في حوارنا الذاتي،
ونطرد األفكار السلبية بكل قوة ،ونضع البديل اإليجابي بوصفه قيم ًا ومبادئ
مسلمة نستلهمها من شريعتنا اإلسالمية بوصفها ركيزة لتعاملنا العادل مع
اآلخرين.

( )1ا�سعد  ،م�صدر �سابق �ص .51
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املراجــــــع
•ابن منظور  ،لسان العرب  ،الطبعة الثانية  ،دار إحياء التراث العربي ،
مؤسسة التاريخ العربي /لبنان1418 /هـ
•أسعد ،وفاء .حوار وقرار ،الطبعة األولى ،دار احلامد للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن 2008م.
•آش ،إيف ،وجيراند ،روب :أعد كتابة حياتك ،كيف ميكنك حتويل
أفكارك السلبية إلى سيناريوهات إيجابية2005 ،م الطبعة األولى ،مكتبة
جرير الترجمة والنشر والتوزيع ( بدون تاريخ نشر ).
•اجلزائري ،أبو بكرجابر :أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير ،راسم
للدعاية واإلعالن ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،املجلد الثالث،
الطبعة الرابعة1412هـ1992/م.
•احلزمي ،يوسف بن عثمان ،شرح الوسائل املفيدة للحياة السعيدة ،شرح
وتعليقات على كتاب الشيخ ابن سعدي ،مكتبة امللك فهد الوطنية،
الرياض2008/م1429/هـ دار السالم للنشر والتوزيع
•احلمادي ،علي10 ،طرق لهندسة احلياة وصناعة التأثير،الطبعة األولى دار
ابن احلزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،إصدار مركز التفكير
اإلبداعي (1425 )103هـ2005/م.
•السليمان .هاني :احلوار،كيف حتاور اآلخرين ،دار اإلسراء للنشر
والتوزيع ،عمان /األردن الطبعة األولى 2005م.
•الصائع ،وجدان .عقود اجلمان ،قراءات في القصيدة املعاصرة ،مركز
عبادي للدراسات والنشر ،صنعاء.
•العبد الغني ،عبدا هلل علي :افعل شيئ ًا مختلفاً ،الطبعة الثالثة2008م/
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شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع /الكويت.
•العبودي فهد بن ناصر :احلوار منهج وسلوك ،دار أطلس اخلضراء
للنشر والتوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األولى
1426هـ2005/م.
•العرميي ،أمين .احلوار مع النفس وكيفية الوصول إلى الذات2007 ،م ،دار
األسرة للنشر والتوزيع ،عمان/األردن.
•العيدان ،عبد اهلل بن عبد العزيز .التربية الذاتية معالم وتوجيهات،
مكتبة امللك فهد الوطنية ،الطبعة األولى 1423هـ2002/م .الرياض.
•املغامسي ،خالد محمد ،احلوار ،آدابه و تطبيقاته في التربية اإلسالمية
 ،مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ،الطبعة الثانية ،الرياض2005م
•املنيف ،خالد بن صالح :افتح النافذة ثمة ضوء ،مكتبة امللك فهد
الوطنية ،الطبعة األولى 1430هـ2009/م .الرياض.
•النحالوي ،عبد الرحمن :التربية باحلوار ،دار الفكر – الطبعة الثانية،
دمشق/سوريا2002 ،م1423/هـ.
•الهتي ،عبد الستار .احلوار «الذات واآلخر» 2004م كتاب األمة وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر.
•أندرياس .ستيف :كيف تغير ذاتك وتصبح اإلنسان الذي تتمنى،
الطبعة األولى2004م /النشر والترجمة والتوزيع ،مكتبة جرير /الرياض.
•أوهنا ،إدريس :أسلوب احلوار في القرآن الكرمي ،منشورات وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،اململكة املغربية 1429هـ2005/م.
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•بكار ،عبد الكرمي :التربية باحلوار ،سلسلة البناء والترشيد ،نحو القمة
للطباعة والنشر.
•بوف ،بيني ،وكوندريل جو101 ،طريقة فورية لتنمية مهارات التخاطب،
الترجمة العربية والنشر والتوزيع مكتبة جرير ،الطبعة األولى2004م.
•بيفر ،فيرا .التفكير اإليجابي2006 ،م ،الترجمة للعربية والنشر والتوزيع
مكتبة جرير ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
•حسنة ،عمر عبيد ،احلوار مع الذات واآلخر ،سلسة كتب األمة
اإللكترونية2009/م.
•عبداجلواد ،محمد أحمد :من احلوار مع الذات إلى احلوار مع اآلخر ،دارة
التوزيع والنشر اإلسالمية ،مصر ،القاهرة الطبعة األولى 2006م1427 /هـ.
•عبد السالم فالح .احلوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية1989 ،م
املؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت.
•عقيل ،عقيل حسني :منطق احلوار بني اإلنسان واآلخر ،دار الكتاب
اجلديد املتحدة – بيروت /لبنان ،الطبعة األولى 2004م.
•لورو ،دومنيك ،فن البساطة ،نقلته للعربية د .لينة دعبول ،الناشر شركة
العبيكان لألبحاث والتطوير ،الرياض الطبعة العربية األولى 1430هـ/
2009م.
•هويدي ،مقاتل :فن التعامل مع احلياة ،إصدار مؤسسة التوعية
االجتماعية.
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http://www.upower.net\forum•

•

http://nabulsi.com\ asmaa\ghafoor.html•

•

http://hem.bredband.net•

•

http://www.shareah.com•

•

http://www.osrty.com•

•

http://www.ahlalhdeeth.com•

•

http://www.alssunnah.com•

•
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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 :

