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ينطلق الكتاب يف حديثه حول احلوار وآدابه يف العالقات اإلجتامعية من املحاوالت اإلصالحية يف ذاا املاال وككنن
أمهيته عىل وجه اخلصوص يف وقتنا احلارض الاي أحوج مانكون إىل فنون احلوار وآدابه يدور احلوار يف كل موضوع واجتاه
حول اإلصالح والسياسة والتعليم واإلقتصاد وغريذا من شؤون احلياة يف ظل غياب ذاه الثقافة عن الكثري من الشباب فيقوم
الكا كب بتقديم ذاا الكتاب حماولة منه لتسليط الضوء عىل ذاه الثقافة بأسلوب أقرب للحديث الاي يكتنفه الود عرب كقديم
النصح املبارش ورسم مالم ح القواعد الصارمة فيه وكان نرباس املؤلف يف ذاا الكتاب ذو القرآن الكريم واحلديث الرشيف ثم
ماورد يف الرتاث اإلسالمي مع االستفادة من العقول املختلفة.
يتناول الكتاب يف فصوله املختلفة بعض العناوين منها  :كعريف احلوار وآدابه وفنونه وأساليبه

ذو الدكتور طارق بن عيل احلبيب حصل عىل بكالوريوس الطب واجلراحة من كلية الطب جامعة امللك سعود ثم واصل
دراسته العليا وحصل عىل العديد من الشهادات العليا يف الطب النفيس من السعودية وإيرلندا وبريطانيا .كرتكز اذتامماكه العلنية
يف عالج االضطرابات الوجدانية ومهارات التعامل مع الضغوط النفسية ويف عالقة الدين بالصحة النفسية.
 بروفسور واستشاري الطب النفيس يف كلية الطب واملستشفيات اجلامعية يف جامعة امللك سعود بالرياض.
 أستاذ متعاون وممتحن لطالب املاجستري والدكتوراه بكلية الطب باامعة عني شنس يف مجهورية مرص العربية.
 مستشار الطب النفيس واملرشف العام ومؤسس مركز مطنئنة الطبي بالرياض.
 مستشار الطب النفيس للهيئة الصحية يف إمارة أبوظبي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 حمكم علني معتند يف املالة العلنية ملنظنة الصحة العاملية يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط وكالك يف العديد
من املاالت الطبية األرر..
 أمني عام املالس التنفياي ملؤمترات العالج بالقرآن بني الدين والطب.
 مستشار جلنة الطب النفيس والعالج الروحي يف اإلحتاد العاملي للطب النفيس.
 له العديد من األبحاث العلنية املنشورة حملي ًا وعاملي ًا ( 04بحث ًا) وعضو يف العديد من اجلنعيات واالحتادات الطبية
النفسية العربية والعاملية.

 له العديد من املؤلفات والتي اعتند بعضها مرجع ًا علني ًا يف كليات الطبفي بعض اجلامعات العربية يف السودان ومرص
واإلمارات والسعودية.
 املستشار النفيس للعديد من القنوات الفضائية العربية.
يعرف الكاكب حينام يرشع يف احلديث عن احلوار عىل أن أصله ذو الرجوع عن اليشء وإىل اليشء ويف احلديث "من
دعا رج ً
ال بالكفر وليس كالك حار عليه" فاحلوار ذو كراجع الكالم وقد ورد يف القرآن الكريم يف ثالثة مواضع :
 .1يف قصة أصحاب اجلنة يف سورة الكهف (وكان له ثنر فقال لصاحبه وذو حياوره أنا أكثر منك ماالً وأعز نفر ًا)
سواك رجالً).
 .2يف نفس القصة ( قال له صاحبه وذو حياوره أكفرت بالاي رلقك من كراب ثم من نطفة ثم ّ
 .3يف صدر سورة املاادلة ( قد سنع اهلل قول التي جتادلك يف زوجها وكشتكي إىل اهلل واهلل يسنع حتاوركام).
:
يشري الكاكب إىل أن احلوار واجلدال يلتقيان يف كوهنام حديث أو مناقشة بني طرفني لكنهام يفرتقان بعد ذلك
فاجلدال من وجهة نظر املؤلف ذو اللدد يف اخلصومة يف إطار التخاصم بالكالم واجلدال واملاادلة واجلدل كل ذلك ينحى منح
اخلصومة أو بنعنى العناد والتنسك بالرأي والتعصب له بدليل ماجاء يف القرآن الكريم يف قوله كعاىل " وجادلوا بالباطل ليدحضوا
به احلق فأراهتم فكيف كان عقاب" وقوله كعاىل " ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم والذد .والكتاب منري" أما احلوار
واملحاورة فهي مراجعة الكالم واحلديث بني طرفني دون أن يكون بينهام ما يدل بالرضورة عىل اخلصومة فقد وردت مادة اجلدال
يف القرآن الكريم يف  22موضع ًا بنعنى اخلصومة إال يف  0مواضع منها ماكان مق ّيد ًا باحلسنى كـ (وال جتادلوا أذل الكتاب إالّ بالتي
ذي أحسن) و (وجادهلم بال تي ذي أحسن) ومنها مل يقيد باحلسنى كـ ( فلام ذذب عن إبراذيم الروع وجاءكه البرش .جيادلنا يف قوم
لوط إن إبراذيم حلليم ّأواه منيب) و (قد سنع اهلل قول التي جتادلك يف زوجها وكشتكي إىل اهلل واهلل يسنع حتاوركام إن اهلل سنيع
بصري)

قد ركز املؤلف امل فهوم السلبي من اجلدال والاي يعترب نوع من أنواع احلوار من رالل اآليات املباركة املتنثل باللدد
واخلصام يف احلديث بل وأكد عليه بينام مل ينل املعنى اإلجيايب املشار إليه يف اآلية املباركة ( وأدعو إىل سبيل ربك باحلكنة واملوعظة
احلسنة وجادهلم بالتي ذي أحسن) من التدقيق ما يستحقه فنن رالل ذاه اآلية املياركة ينكن االستدالل عىل أن اجلدال ليس
ٍ
معان أيض ًا.
سلبي ًا عىل إطالقه إنام حينل من اإلجيابية
ومن رالل ذاه اآلية املباركة يتبني لنا أن احلوار عىل أنواع ثالثة وذي:
 .1احلكنة :وذو احلوار املشتنل عىل الربذان الاي يوصل إىل اليقني.

 .2املوعظة احلسنة :كرقيق الروح والقلب وذوماحيصل يف النصيحة بني األصدقاء.
 .3اجلدال :وذو احلوار القائم عىل إقناع وإفحام الطرف املقابل بام يسلم به ذو من اعتقاد.

ثم ينتقل بعد ذلك للحديث حول آداب احلوار التي يعتربذا رضورة حضارية كوهنا مؤثرة يف كشكيل قيم األفراد
وأفكارذم وسلوكهم كام هلا الدور الفاعل يف كسب اآلررين والتأثري هبم فيستعرض بعض اآليات املباركة احلاثة عىل أدب
احلوار والدعوة إليه كام يف قوله كعاىل (قولوا للناس حسن ًا) وقوله كعاىل (وجادهلم باللتي ذي أحسن) وقوله كعاىل (وقل لعبادي
يقولوا التي ذي أحسن) وقوله كعاىل ( فقوال له قوالً ل ّين ًا لعله يتاكر أو خيشى) وقوله كعاىل (والاين ذم عن اللغو معرضون)
وقوله كعاىل (ادفع بالتي ذي أحسن).
وما ورد عىل لسان النبي األكرم (ص) أنه قال ( :يرسوا والكعرسوا وبرشوا وال كنفروا) (الكلنة الطيبة صدقة) (ليس
الشديد بالرصعة ولكن الشديد من ينلك نفسه عند الغضب) (كبسنك يف وجه أريك صدقة) (احلكنة ضالة املؤمن أينام
وجدذا فهو أحق الناس هبا) (إن اهلل رفيق جيب الرفق ويعطي عىل الرفق ما اليعطيه عىل العنف وماال يعطيه عىل سواه).
فبالك ككون حالة احلسنى ذي أول آداب احلوار يف احلديث ومن املعلوم بأن احلسن واللطف اليرتك النفوس إال ألفة منبسطة
حمبة حتى وإن إكتنفها اإلرتالف.
مهه بلوغها سواء كانت عىل
واألدب الثاين يكنن يف طلب احلق من احلوار فإن اإلنسان الصادق يبحث عن احلقيقة و ّ
يده أو عىل يد من حياوره مع عدم اإلكرتاث بشخص صاحب املعلومة إن كان ينتني إىل دين أو كوجه خيالف ما يتبناه املحاور
ويشري الدكتور احلبيب إىل أن بعض الناس قد يبت ىل بحب احلديث من أجل احلديث أي حلاجة أو بدون حاجة وقد ينتلك كلك
الشخصية اهلستريية التي يسيطر عليها شهوة الربوز يف املاالس واستعراض الثقافة والرباعة من رالل احلديث وانتزاع
االعااب وانتظار الثناء من اآلررين وذاا مما يدفع باجتاه احلوار السلبي الاي قد ال يطلب احلق به وذناك وقفتني ينبغي
اإللتفات هلام قبل كل حوار :
 .1ينبغي أن ككون النية رالصة هلل عز وجل يف احلوار.
 .2مراعاة الفائدة املرجوة من احلوار بعيد ًا عن الرتف الفكري أو إثارة الفتنة.
ارتالف اآلراء طبيعة برشية كأيت يف املركبة الثالة من قائنة آداب احلوار إذ األصل يف البرش اإلرتالف وليس التشابه فالناس
خمتلفون يف عقوهلم وأفهامهم ويف ميوهلم ورغباهتم ويف كنشأهتم وثقافتهم وذاا ما ينبغي إدراكه من قبل املتحاورين حني كبادل
اآلراء حتى يقبلوا عىل حوارذم حني حتاورذم بنفوس مطنئنة بل يكون سبب ًا يف كقارب وجهات النظر وإماكة روح الفرقة

واخلالف فالنقاش حوار عقول املودة حوار عواطف فال ينبغي خلالف بسيط يف اجلانب العقيل أن ياذب املودة العاطفية لتحل
حملها العداء واخلصومة.
أما حسن البيان فهو األدب الرابع من آداب احلوار إن حلسن البيان العامل عىل مفعول السحر عىل املستنع ملا هلا من قدرة
عىل التوغل يف نفس املتلقي دون حواجز ككتنفها الصعوبة ومن صور حسن البيان كبسيط الفكرة ومقارنتها مع غريذا ومن
صنوف احلواجز التي حتول دون كأثري احلوار ذو استعراض املتحدث ببعض املصطلحات التي يعرفها من رالل ختصصه
والتباذي هبا أمام من حيهلها فام أمجل بساطة العبارة دون كك ّلف أو ككرار وبالك يكون يكون املتحدث حريص ًا عىل أن أن اليقع
يف فخ اإلرالل بالكالم من رالل االستعراض كم حق قد ض ّيع بسبب سوء عبارة ومن حسن البيان أيض ًا أن يعرف املرء متى
يتحدث ومتى ينصت.
 :من الرضورة أيض ًا اإللتقات إىل أمهية وقع الكالم يف النفس وعىل اخلصوص إن كان علني ًا فإن مل يكن للكالم
وقع يف النفس فينبغي إلتزام الصنت حتى حيتفظ الكالم بقينته العلنية واالبتعاد عن اخلصومة الناشئة عن ذاا احلوار مع معرفة
املنطلقات التي ينطلق منها الطرف املقابل يف احلديث فنن غري املنكن أن ينطلق أحد األطراف إنطالق ًا عقلي ًا بينام يكون الطرف
اآلرر قد انطلق عاطفي ًا يف حواره..
ومن الرضورة بنكان أن ينطوي احلوار عىل املوضوعية كاحلقائق فالناس كشدذم احلقائق وكزعاهم العنوميات
وحيرتمون من يرفد حديثه باألرقام والتواريخ واألحداث والدراسات.
األدب اخلامس ذو الظرف املناسب فنن الرضورة جد ًا أن ينبته املتحدث إىل مالءمة وقت احلوار للظروف العامة
للنستنع وبالك ينبغي عىل املتحدث أن ينظر بعني فاحصة لتلك الظروف التي قد ككون مانعه لبناء حوار ناجح كام أنه من
املهم أيض ًا أالّ يغفل املتحدث عن اذتامم احلضور بنوضوع احلوار التي قد ال كندرج حتت اذتامماهتم وكالك مراعاة الظروف
النفسية للطرف املقابل.
ال كستأثر يف احلديث يأيت سادس ًا إذ حيسن باملحاول أن يتانب االستئثار باحلديث مع األرا بعني االعتبار أن كلام حتدث
أكثر كلام كان عرضة للخطأ والزلل والبد أن ندرك أن االستئثار باحلديث كعترب آفة قبيحة يغفل عنها الكثريون فيعتقد املستأثر
بأن سكوت الطرف املقابل إنام ذو استنتاع ًا واعااب ًا وموافقة عىل اإلطاله بينام ليس بالرضورة أن يكون كالك وحتى يف ظل
احتواء احلديث عىل الكثري من املعارف واحلقائق واألدلة إال أن االستئثار يضيع من قينة احلديث بام يشعر به املستنع من امللل
فأن كان ذناك وقت ًا للحديث فعليك اإللتزام به وإالّ فحدده بنفسك والتزم به.

وقد يكون االستئثار باحلديث مرفوض بشكل أكرب حينام يبدأ املتحدث بتكرار الكالم وإعادة األدلة والرباذني وما
يصاحبه من كناقص كركيز املستنع مما يفقد احلوار والكالم قينته إذ أثبتت دراسة قد أجريت يف إحد .كليات الطب عىل أن قد
الطالب عىل الرتكيز كبدأ بالتناقص كدرجيي ًا بعد  11دقيقة من احلديث املستنر.
سابع ًا :كن مستنع ًا بارع ًا يعد االستامع فن من فنون احلوار وذي ككون األذن وطرف العني وحضور القلب وعدم االنشغال
بتحضري الرد منتظر ًا متام حديث صاحبه.
وينبغي االكفات إىل أنه ال ينكن أن نتفهم مقصود املتحدث إذا مل نكون نرغب بادية يف االنصات إىل حديثه كام أن
معرفتنا بام سيقوله املتحدث ال كغني عن االنصات واالستامع له وإبداء االذتامم ملا يقول.
واألثر الطيب لإلصغاء أكثر مايكون يف املقابالت األوىل واللقاءات العابرة ألن احلوار يف مثل ذاه اللقاءات يكون عام ًا
ال يستدعي مدارلة يف أطثر األحيان ومن رالله يتشكل االنطباع األويل لكل طرف اجتاه اآلرر وقد يثني الناس عىل حسن
احلوار أحد األشخاص وذلك بسبب إنصاكه.
عام ينكن له أن يعكر صفو احلديث من حني
ثامن ًا :ابدأ بنقاط اإلكفاق ينبغي اإلنطالق يف احلوار من مركز االكفاق بعيد ًا ّ
انطالقته وذلك بسبب أن اخلالف يوقف احلوار يف أوله أو قد ينحى منحى التحدي فتشوب النفوس الشوائب وبالك ككون
نرصة الاات مقدمة عىل نرصة احلقيقة والتي ذي األذم ويرجع السبب يف البدء بنقاط االرتالف يف الغالب إىل العالة يف إهناء
احلوار وقلة الصرب عىل اآلررين واعتداد املرء الزائد بام ينلك من قدرة عىل اإلقناع.
ولالك كان لزام ًا عىل املحاور أن ينطلق من نقاط اإلكفاق بل يكون ذلك ديدنه يف كل حوار واألصل فيه ومن ثم االنتقال
إىل نقاط اإلرتالف شيئ ًا فشيئ ًا ومقارنتها بنقاط اإلكفاق مما يؤدي إىل قناعة الطرف املقابل باحلديث دون أن يشعر.
كاسع ًا :افهم من أمامك من املفيد جد ًا أن يفهم املحاور شخصية من أماه قبل الرشوع بعنلية احلوار وذاا ما ينكن
املحاور من التعرف عىل شخصية الطرف املقابل وإدراك شخصيته والتعرف عىل أسلوبه ذل ذو ممن حياورون بالعقل أم
العاطفة؟ وكيف ذي نظركه للحياة ودرجة وعيه وبالك يتحدد من أين ينكن أن يبدأ احلوار وكيف ككون حماوركه ومن اجلدير
باملحاور أن يقترص فيام يقوله عىل قدر فهم الطرف اآلرر.
عارش ًا :حادثه باسنه من الرضورة احلرص عىل معرفة اسم اجلليس ودعوكه باسنه عىل أن يكون ذلك يف بداية احلوار
ولكن دون املبالغة يف كرديده بني كل حرفني فإن ذلك مما يرفضه الاوق وكبغضه النفس.
احلادي عرش :أنا وأنت اجلدير باملحاور أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يورث التنافر ويولد احلساسية وذلك بحسن
انتقاء ألفاظه راليه من دواعي العاب والغرور فنن العلل التي يعاين منها كثري من املتحدثني إدراج ضنري املتكل (أنا) أو

مايقوم مقامه يف احلديث و أقبح منه ما يرويه املتكلم بصيغة اجلنع كأن يقول ( نحن نر .نعتقد نظن) وذاا األلفاظ دالة عىل
اإلعتداد بالنفس وأقل مافيها نفرة اآلررين فالناس ككره من يتعامل عليها حتى لو كان ذا علم.
واجلانب اآلرر يف خماطبة األطراف األرر .بـ (أنت) فبسببه كتباعد األنفس بعد كقارب وكتناكر األرواح بعد كعارفـ
ومتوت موضوعية احلوار ويصبح مسعى املتحاوران ّ
كلقط األرطاء والزالت.
الثاين عرش :الدليل كل أطروحة يقدمها املتكلم حتتاج إىل ما يدعنها من حاة وبرذان فام يثبت بغري دليل ينكن نفيه بال
دليل أيض ًا ولالك بشرتط صحة الدليل وال ينبغي النقل عن غري الثقة أو الكاوب وإن كان يف ذلك كدعي ًام حلديث املتكلم
وأما عن كيفية عرض األدلة فينبغي عرض الدليل األقو .فالقوي فام يليه عىل سبيل املعاضدة واملنارصة مع احلار من االستغراق
يف األدلة فربام ضعفت داللة بعضها فيضن املقابل أن ضعف ًا قد اكتنف الفكرة.
الثالث عرش :جتنب احليدة وذي حيلة الضعيف وكعني اجلواب عن غري سؤال السائل هترب ًا من اإلجابة املبارشة إما را ً
ال
أو حرج ًا منها وقد كأرا أسلوب ًا آرر ًا كأن ككون إجابة عن كساؤالً آرر أو شيئ ًا مما حيبه السائل حتى ينسى سؤاله ومن أشكاهلا
كوسل الشخص بالعاطفة بدالً من يقدم أساس ًا معقوالً لرفض مقرتح أو فكرة وكثري ًا ما يولع أمثال ذؤالء باإلشارة إىل اعتبارذم
الاايت ومؤذالهتم احلقيقية أو املزعومة كدليل عىل صحة ما يقولونه بدالً من كقديم احلقائق.
الرابع عرش :األمانة وكضدذا يف املعنى اخلديعة فال ينبغي عىل املتحدث أن ينساق يف الكاب هبدف إقرار حقيقة ما كأن
يقتطع جزء ًا من حقيقة للتدليل عىل صحة مقولة املتحدث وكالك يف اعتبار يل أعناق النصوص واإلستغراق يف التورية
واستخدام األلفاظ املبهنة رضب ًا من رضوب اخلديعة بل من الواجب إلتزام األمانة.
اخلامس عرش :ال أعلم قد خيال بع ض الناس من قول (ال أدري) فيام جيهله حتى ال يظهر بنظهر اجلهل أمام اآلررين
ولكن قول ال أدري كرسخ للطرف املقابل أن ما أجاب عنه يف السابق إنام كان عن علم بعيد ًا عن اجلهل فيه.
والرضورة االنتباه إىل أن يف حال النقاش ال ينبغي اخلال يف استيضاح عن املاهول ألنه من املنكن أن يكون احلرج بعد
ذلك أشد بل قد كصحبه هتنة واجلهل والتعامل
السادس عرش :كن أكثر جاذبية ينبغي استخدام املهارات التي كساذم يف جاب انتباه املستنع من رالل بدء احلوار بتقديم
استفهامات متتالية وبعد ذلك يتسلسل يف االجابة عن كلك التساؤالت ولالك فإن املحاور الاكي يعنل عىل اكتشاف الطرف
املقابل قبل التوغل مه يف حوار وحياول استثارة اذتاممه بنوضوع احلوار فإن وجد منه أذن صاغية واصل حواره وإالّ كف عنه
إال أن يكون واجب ًا رشعي ًا كان لزام ًا عليه إبالغه به.

ٍ
أحيان كثرية إىل الكرسع يف ختطئة اآلررين وذي صفة ذمينة كنفر الناس
السابع عرش :ال كغضب يؤدي الغضب يف
وبعدذم عن صاحبها فهو يغضب ألنه حينل الناس عىل مايراه صواب ًا ويكرذهم عليه فيرصون عىل ماذم عليه وذلك من رالل
استثارة القوة السبعية لد .اإلنسان بنارد اهلاوم عليه بأحد األساليب والتي منها الغضب.
ولالك وجب عىل املتحاوين إذا حد .هبم احلوار إىل الغضب أن يقوموا بإيقاف احلوار ولو بشكل مؤقت حتى هتدأ
األعصاب وكسكن النفس وكزول االنفعاالت.
الثامن عرش :اعرتف باخلطأ مما يكسب املرء ثقة الناس واحرتامهم لشخصه وطريقة كفكريه ذو اعرتافه باخلطأ حني
الوقوع فيه فاالعرتاف باخلطأ فضيلة وإن كان صعب ًا عند الكثري من الناس وعىل األرص يف املحافل وأمام اجلنوع فهو مما حيتاج
إىل شااعة وقوة نفس ومن اعتادذا وجد هلا حالوة كقارب حالوة النرص فهي ميزة ال يقدر عليها أي أحد بخالف املكابرة عىل
اخلطأ أو اإلرصار عىل كربيرة والاي يقوم به أغلب الناس.
وبالك ينصح املؤلف إىل كعويد النفس عىل الصدق معها ألن اإلرصار عىل اخلطأ يفقد احرتام اآلررين بل واحرتام الفرد
لااكه والتسليم باألرطاء كوذب املرء ً
متعة ال يشعر هبا من اعتاد عىل كربئة النفس وإنكار اخلطأ.
التاسع عرش :واغضض من صوكك مما يشني املحاور ويفقده مهارة اإلقناع علو الصوت فاحلاة الواذية ال يدعنها
الصوت املركفع واركفاع الصوت ليس دلي ً
ال عىل صحة ما يتنباه املتحدث حيث أن احلاة القوية ذي بااهتا قادرة عىل اررتاق
القلوب والعقول.
يشري الدكتور احلبيب إىل نقطة مهنة رص هبا املتدينني يف إشاركه إىل أنه من اخلطأ ظن بعضهم أن من الغرية عىل الدين رفع
الصوت عند إنكار املنكر بل املنهج أوالً ذو أن كغضب هلل وثاني ًا أن كعنل عىل درء ذلك املنكر بالتي ذي أحسن.
العرشون :احرتم الطرف اآلرر االحرتام أمر ًا مطلوب ًا يف احلوار فكام حتب أن يعامل املرء وجب عليه معاملة اآلررين
بل من فنون احلوار أن كظهر الود يف حوارك مع اآلررين كامت داح أقل إجادة والثناء واإلعااب بام يقول الطرف املقابل كام أن
من اإلحرتام عدم وصف املحاور باجلهل بل إلتنس له عار ًا جلهله كاستخدام الكلامت ( ربام قد نسيت أو ربام فاكك)
احلادي والعرشون :ال كستطرد ينبغي أن يكون أحد طريف احلوار مهار ًا يف منع االستطراد وجتنب كدارل األفكار حتى ال
ينتهي احلوار إىل جمرد رسد عقيم بعيد ًا عن اهلدف الاي كان احلوار ألجله لاا كان لزام ًا حتديد اهلدف يف بداية احلوار واملحافظة
عىل ذاا اهلدف يف أثنائه إىل أن يصل املتحاوران إىل املقصود مع حفظ الوقت واجلهر.
واملحاور اهلادئ ذو أقل استطراد ًا من املحاور رسيع اإلنفعال ألنه أقو .يف ضبط عواطفه فام االستطراد إىل نتياة الردود
الرسيعة دون كريث ونظر.

كام ينكن أن يلاأ البعض إىل االستطراد فرار ًا من نتياة ال كركضيه أو حقيقة ال يريد بياهنا وذم يف الغالب من
املراوغني.
الثاين والعرشون :العلم حينام يكون املرء عىل علم كتناسق وكنسام أفكاره وكزداد ثقته بنفسه فيطرح ماعنده من أفكار بال
كردد وال رال ومن العلم أن يكون الفرد عىل دراية بنناذج املنطق وطريقة التفكري يف أسباب املور ونتائاها كام وجب عليه
التأكد من صحة معلوماكه قبل التوغل يف احلوار كام أن علم املحاور يزداد مجاالً إذا أحسن عرضه وانتقى لفظه مما يزيد احرتام
اآلررين له ملا جيدون عنده مادة جديرة باالستامع ويف املقابل يكون العلم وباالً عىل صاحبه إن مل يكن معه طلب احلق والتارد
من الااكية.
الثالث والعرشون :ال ُخت ّطئ الينبغي أن يبارش املحاور حواره باهتام الطرف املقابل وختطئته كأن يقول له سأثبت لك
رطأك أو سأبني لك عكس قولك فإن ذلك مما يشحا مهة الطرف املقابل ليعد كافة الوسائل التي كدافع عن رأيه وبالك حييد
احلوار عن اهلدف منه يف الوصول إىل احلقائق لاا من املفرتض االبتعاد عن التعرض لشخص الطرف املقابل واالعرتاض عىل
الفكرة بام ذي فكرة أو الفعل كونه فع ً
ال سلوك السلوك املحندي يف التنبيه إىل اخلطأ من رالل اإلشارة إىل الفعل بإطاره العام
دون ختصيص القائم به كام كان يفعل ( ص) حينام كان يقول" ما بال أقوام يفعلون كاا وكاا".
الرابع والعرشون :لتحسن العرض طاملا رفضت أفكار وردت أرر .ألن صاحبها مل حيسن عرضها يف قالب ج ّيد حيث
جتد يقوم بعضهم بنقض الثوابت لد .الطرف املقابل فاأة وبدون كقدم كدرجيي هلا يف بدء حواره فال يكتب له القبول.
اخلامس والعرشون :ال كعال عليه ال ينبغي لطريف احلوار االستعاال يف الرد قبل متام الفهم فإن عارض املوضع قد يغري
الدليل أو يزيد عليه بام يدفع عنه االعرتاض أو قد حياف منه مايوجب اخللل أو قد يدلل عىل مقدمة نظرية أو قد ينبه إىل مقدمة
رفية وبالك يكون قد سلم من مناقشة الطرف اآلرر وأما املعرتض فربام خيطئ باالستعاال فيظهر جهله وذلك ألنه لوكريث
قلي ً
ال لربام ذكر صاحبه ما يظهر به مارفي عليه فيكفيه مؤونة البحث مع رضورة احلرص عىل عدم املقاطعة وإعطاء كل طرف
حقة يف التعبري عن الرأي وذلك ملا حتدثه املقاطعة من اإلرالل يف كركيب األفكار أو وصوهلا مشوذه غري متناسقة.
السادس والعرشون :ركب أفكارك كثري ًا ما يفشل أبرع املحاورين يف حوار البسطاء وذلك لتزاحم األفكار وحماولة
كغطيتها مجيع ًا يف اثبات قضية بسيطة وبسبب ذلك يفقد السيطرة عىل احلوار بفعل اضطراب االدراك واملحاور بطبعه ميال لتغطية
أفكار كثرية يف كالم قصري فتايء أفكاره متسارعة ومتدارلة ويكون ذلك بسبب اعتقاد املحاور بأن كلك األفكار قد أرات
حيزذا يف عقل الطرف اآلرر كام ذي يف عقله ذو ولكن ال ينبغي التعويل عىل ذاا املعتقد أبد ًا ألنه قد يكون النقيض متام ًا ذو
الواقع.

لالك ينبغي عىل املحاور أن حيرص عىل كرابط األفكار وكسلسلها مما يسهل عنلية التاكر ولو اضطر الستخدام ورقة
صغرية إن مل يكن ذناك حرج.
السابع والعرشون :كن منصف ًا فإن االنصاف مداعاة ألن يعاب الطرف املقابل باملحاور وذاا سبيل لقلب الطرف
املقابل وعقله فنن النزاذقة أن ينحى احلوار منحى اإلنصاف والعدل يف سبيل الوصول إىل احلقيقة وأن يضع املتحاورون يف
عني اإلعتبار الظروف التي أدت إىل كبني كلك األفكار.
الثامن والعرشون :اإلفحام قد يكون اإلفحام ذو األسلوب األنسب ملنامظرة من يثري الشبهات والضالالت فؤلئك
ينبغي دحض حااهم وكشفها أمام املأل ولكن ال ينكن استخدام ذاا األسلوب مع اجلنيع ألنه وإن كان باحلاة والبينة يثري
البغضاء ويورث الضغينة ليس يف نفس املتحاور فحسب إنام يف نفس احلارضين أيض ًا ولعله يكون ذا جرح أعنق حينام يكون يف
املأل ويزداد بازدياد اجلنهور.
التاسع والعرشون :ال كتعصب التعصب يدور مع فكركه حيث دارت واملتعصب ذو ذلك اإلنسان الاي غطى ذواه
عقله فال ينكن لغري رأيه أن يسود بني اآلراء وقد يسفهه آراء غريه كارة أرر .وقد يتخا من املقاطعة طريق ًا يف فرض رأيه
وقلام اعرتف بخطئه بل يكثر الردود ويسعى حلامية نفسه وما خيصه كام أنه يقطع وجيزم يف كل يشء يتحدث به.
الثالثون :عليك بنفسك عىل املحاور أن يراقب نفسه أثناء احلوار بشكل دائم ومستنر حتى ال يقع يف رشك كلك
السلبيات التي ذكرت آنف ًا والتي كؤثر عىل جمريات احلوار ويشري يف ومضة مجيلة
.
احلادي والثالثون :إهناء احلوار وذو أصعب جزء من احلوار ففي بعض األحيان جيد املحاور نفسه مضطر ًا إليقاف
احلوار وذلك لعدة أسباب منها أن قاعدة احلوار وأساسيات النقاش يف موضوعهام جمهولة أو متباينة أو عدم مناسبة الظروف
املحيطة الستنرار مثل ذلك احلوار أو أن الطرف املقابل دون املستو .املطلوب جدية وعل ًام وقد يبلغ الطرف املقابل حد
اللااجة فال ينفع احلوار معه وقد يبلغ األمر حد اخلوض واالستهزاء ففي كل ذاه احلاالت يكون السبيل األمثل ذو اهناء
النقاش وعدم استكامله.
وقد يكون الطرف املقابل ممن الجيدي معه منطق والحاة إما لقل ة إدراكه أو لعدم اذتاممه أو ألنه جيادل يف كوافه األمور
فحيئا وجب عىل املحاور أن ينحي منطق العقل جانب ًا وحياور الطرف املقابل بحنان وعاطفة كأسلوب مهاب يف إهناء احلوار مع
احلرص عىل أن يكون إيقاف احلوار بطريقة مهابة ذكية ليس فيها معنى العاز بل اعتداد الواثق املهاب.

وخيتم الكتاب الدكتور احلبيب يف التعرض إىل مالحظات فنية ينبغي االنتباه هلا ولو أننا كنّا نامرسها أثناء حواراكنا بشكل عفوي
وذي:
 .1شدد عىل الكلامت املهنة.
 .2غري طبقات صوكك.
 .3غري معدل رسعة صوكك.
 .0كوقف قبل وبعد األفكار املهنة.
 .5اجعل حركات جسدك متناسقة مع طبيعة كالمك وحمتواه.
 .6اجعل هلاتك واضحة للطرف اآلرر ما أمكن.
 .7اجته بحوارك إىل مجيع احلارضين.

