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إن القرآن الكرمي ذلك الكتاب الذي الأيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه جاء لريسم مالمح التكامل اإلنساين
للبشرية على مجيع الصعد ،املادي منها واملعنوي ،فهو الكلمة الفاصلة لكل ما يريده الباري جل وعال وما ينهى عنه ،بل هو تعبري
عن الرسالت السماوية مجعاء فكان اللسان الناطق عن تلك الدايانت وكتباها اخلامت ،وهو املصدر اإلسالمي األصيل لفكر اإلسالم
وشريعته.
وهو الوثيقة اليت تنبغي مراجعتها على الدوام أبسلوب واعي لنجد فيه احلوار الذي يتعلق بكل قضااي العقيدة ابتداءً من

فكرة وجود هللا تبارك وتعاىل ووحدانتيه إىل األحكام الشرعية.

فكان القرآن يف حياة املسلمني ميثل املرجع واملدرسة اليت ينطلق منها النيب (ص) وأصحابه يف األساليب املتنوعة للحوار،
وكانت آايته الشريفة متثل الدروس العملية يف جتسيد وصول احلوار إىل هدفه ومبتغاه الذي ارتضاه احلق تبارك وتعاىل.
فاحلوار يشكل األصل يف اإلسالم وماعداه يعد طارائً حيتاج إىل دليل عليه ،إذ أن الدعوة إىل هللا واليت كانت تشكل احملور
يف حياة املسلمني يف بداية انطالق الرسالةقانت قائمة على احلوار اهلادف الرصني ،القائم على احلكمة والعربة ،والقرآن وهو كتاب
السماء ال ينفك من التأكيد على احلوار يف العالقات مع اآلخر.
عما
ومن خالل مالحظة السلوك العام للمجتمعات اإلسالمية يتبني أبن السلوك الشائع بني أبناء هذه األمة قد ابتعد ّ

رمسته الشريعة السمحاء من أساليب احلوار وغاايته ،إذ أن التصادم وإلغاء بقية األطراف الغري متوافقه واالستبداد ابلرأي والتسلط
أصبحت مسة ابرزة يف جمتمعات اليت ترفع اإلسالم شعاراً هلا ،وال ختتص هذه السمة عن فئة جمتمعية دون أخرى ،بل قد استشرت
هذه الظاهرة حىت يف أوساط البيئة امللتزمة دينياً وتتخذ من اإلسالم هوية هلا يف تطبيقها له وفق فهمها الشخصي لنصوصه ،يف
إشارة واضحة إىل عدم استيعاب السبيل الذي رمسه القرآن الكرمي يف الدعوة اإلسالمية ،أو اجلهل (قصوراً أو تقصرياً) ابلتطبيق
العملي للمنهج القرآين يف احلوار.
ويف هذا البحث املختصر سنعمل على تسليط الضوء على بعض املسارات اليت رمسها القرآن الكرمي حول احلوار وغاايته
وأساليبه للتتضح مالمح احلوار الذي ارتضاه اإلسالم وترتفع بعض الشبهات حوله لبيق يف األفق جليّاً احلوار برؤية إسالمية.
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احلوار يف اللغة كما ذكره ضمرة ( )5002واحلبيب ( )5002هو مأخوذ من احلور :وهو رجوع عن الشيء وإىل الشيء،
ويفصل ضمرة ( )5002يف مادة حور إىل أن احلور  :النقصان بعد الزايدة ألنه رجوع من حال إىل حال ،واحملاورة :اجملاوبة
والتحاور :التجاوب ،واحملاورة :مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة ،وحاوره حماورة وحوارا :جاوبه وجادله ،وحتاوروا :تراجعوا
الكالم بينهم وجتادلوا.
وأما إصطالحاً فهي ماقشة بني طرفني –أو أطراف -بقصد تصحيح الكالم ،وإظهار احلجة ،وإثبات حق ،ودفع شبهة،
ورد الفاسد من القول والرأي.
ّ
وقد ورد يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع :
 .0يف قصة أصحاب اجلنة يف سورة الكهف ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ .0
 .5يف نفس القصة ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ .5
 .2يف صدر سورة اجملادلة ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ .2
وأما اجلدال الذي يقوم مقام احلوار بل أنه أحد أساليب الدعوة إىل هللا كما ورد يف القرآن الكرمي ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ

4

فقد جاءت اإلشارة إليه يف سبعة وعشرين موضعاً يف القضااي الدينية اليت تتعلق ابلعقيدة واحلياة ،ولكن الطابع الذي يغلب على
لفظ اجملادلة هو الداللة على اللدد واخلصومة ،واجلدال واجملادلة واجلدل كل ذلك ينحى منح اخلصومة أو مبعىن العناد والتمسك
ابلرأي والتعصب له بدليل ماجاء يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﭼ  2وقوله تعاىل ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ  ،6أما احلوار واحملاورة فهي مراجعة
الكالم واحلديث بني طرفني دون أن يكون بينهما ما يدل ابلضرورة على اخلصومة.
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والسبب يف ذلك يرجع إىل الواقع الذي عاشه اإلسالم من حتدي ومواجهة خلصومه ،حيث أنه كان يقارع حججهم
مستخدماً أسلوب اجلدال ،ويف هذا الصدد يشري فضل هللا ( )0892إىل أن كلمة (اجلدل) أخذت مدلوالً يوحي ابلطريقة اليت
يتخذها املتناظران ،أو املتجادالن ليغرقا حديثهما ابلكالم العقيم الذي قد يقرتب من الرتف الذهين مبا يثريه من قضااي جانبية حترف
مسار الفكرة لتدخلها يف متاهات ال يعرف اإلنسان سبيل اخلالص منها ،وإىل ماذا يكون مآهلا.
كما أهنا حتولت إىل صناعة يقصدها الكثريون لذاهتا من أجل التدرب على األخذ والرد واهلجوم والدفاع يف جمال
الصراعات الفكرية ليس هبذف إثبات احلقيقة وإمنا إلثبات الرأي وإن كان ابطالً.
ومع ذلك الميكن إطالق سلبية اجلدال إذ أهنا جزء من احلوار ،واحلوار أعم من اجلدال  ،فإن كان احلوار عقيماً فليس
ابلضرورة أن يتحول إىل اجلدل ،وإن كان اجلدل يؤيت أكله من هدفية احلوار فبذلك ال يكون اجلدال سلبياً ،فاإلنسان فُطر على
مواجهة احلياة وما يواجهه فيها ،فال تستقر نفسه حىت جيد ما يشفي غليل تساؤالته ويروي ظمأه فيها ،وبذلك يتخذ األساليب
املختلفة من احلوار اترة واجلدال اترة أخرى حىت ينتقل من مرحلة الشك إىل مرحلة اليقني ،وبذلك يكون اجلدال وهو احلوار القائم
على إقناع وإفحام الطرف املقابل مبا يسلم به هو من اعتقاد.
فاحلوار يتمثل يف إدارة الفكرة بني طرفني خمتلفني أو أطراف متنازعة ،واجلدال الذي يتجسد يف إعطاء احلوار قوة العناد
للفكرة واإلصرار عليها.
وبناء على املواضع األربعة اليت ذكرت آنفاً واليت ورد فيها اجلدال دون الداللة على اخلصومة واللد يف احلوار وهي كما يف
قوله تعاىل ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ  7وﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﭼ ،9ومنها مل يقيد ابحلسىن كـ
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ  ، 8وﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ  00يذكر ضمرة ( )5002القواعد العامة
للجدل ابليت هي أحسن ومنها:
 .0طلب احلق والبعد عن التعصب إنطالقاً من قوله تعاىل ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ  ،00وهي
أّن كان.
دعوة واضحة للتخلي عن التعصب وإعالن الرغبة يف طلب احلق ّ

3

سورة العنكبوت 36 :

8

سورة النحل 121 :

9

سورة هود 31 - 33 :

10

سورة المجادلة 1 :

11

سورة سبأ 23 :

الحوار برؤية إسالمية

4

 .5التمسك ابألخالق الفضيلة واإلبتعاد عن أسلوب التجريح واإلستهزاء ملا له دور يف اتساع رقعة اخلالف بني املتحاورين مما يؤول
إىل عدم االتفاق انطالقاً من قول الباري سبحانه وتعاىل ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ. 05
 .2االلتزام ابحلوار املنطقي السليم وجتنّب احليدة واحليل يف سبيل إرغام الطرف املقابل على قبول ما حيمل احملاور من أفكار ،وقد
أسس العلماء قاعدة يف آداب املناظرة والبحث مفادها " إن كنت انقالً فالصحة أو م ّدعياً فالدليل".
 .4أال يكون يف الدليل تناقض وتعارض.
من خالل ماسبق يتبني أن اهلدف األمسى الذي يرمسه اإلسالم من احلوار ابلصورة العامة واجلدال على وجه اخلصوص هو
الوصول إىل احلق الذي واتبعاه والدفاع عنه من خالل الوسائل املختلفة ،وبذلك تتضح الرؤية اإلسالمية الرافض للجدال مبفهومه
السليب على أساس أن يكون فنّاً بذاته ،يتحول به اإلنسان إىل شخصية جدلية ،ال هم هلا يف اجملال الفكري سوى غلبة اخلصوم وهو
ما يرفضه اإلسالم بسبب ما يقوم به هذا النوع من اجلدال من تشويه الكيان الفكري لإلنسان مبا يثريه من طريقة تفكريه من االبتعاد
عن القضااي البديهية يف احلياة ،ويبقى حبسب تعبري فضل هللا ( )0892مشدوداً إىل االفرتاضات البعيدة اليت تغذي اجلدل وحتجب
عن اإلنسان رؤية احلقيقة.
ومن خصائص أسلوب اجلدل :
 .5إقامة احلجة على اخلصم وإفحامه

 .0إعتماده على العلم واملعرفة

 .2تنوع بواعثه ما بني علمية ونفسية واجتماعية

احلوار قبل أن يكون ألفاظاً متداولة بني األطراف هو روحية واستعداد نفسي ،يرتبط ابلوجدان والقيم اإلسالمية اليت
أسست هلذا اخليار يف كل جوانب احلياة وشؤوهنا.
يذكر احملفوظ ( )5000إىل أن احلوار ال يستهدف شيوع حالة الفوضى يف اآلراء واملواقف ،وإمنا تضييق مساحة اخلالف،
وإبراز عناصر الوحدة واإلئتالف ،فباحلوار تضمحل اخلالفات وتزول أسباب الصراع ،وتتأكد مفاهيم الوحدة.
يشري التوجيري ( )5002إىل أن احلوار الذي جيب أن ندعو إليه وندخل فيه ونتبناه هو الذي يستمد من اإلسالم روح
اإلعتدال ،من نبذ التطرف انطالقاً من قوله تعاىل ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ  ،02فهي دعوة
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إىل احلوار الراقي واهلادف املوصل إىل احلقيقة بعيداً الصراع واخلصومة ،فاحلوار جيب أن حيمل من السعة والشمول ما ميكن أن يوصل
إىل احلقائق مادامت اهلدف املنشود مما يعود ابلنفع على اجملتمع يف هناية املطاف.
فضالً عن أن احلوار ضرورة مطلوبة يف ظل التصادم القائم بني احلضارات والذي سيستمر الصراع فيها مادام احلوار منعدماً
بني أطرافها ،وسيكون املعسكر الشرقي هو الطرف اخلاسر حتماً يف هذا الصراع ملا ميتلكه الغرب من آليات قادرة على اخرتاق
اجملتمعات الشرقية دون أن يشعر أبناءها هبذا اخلطر ،ومن املالحظ أن فقدان اهلوية الشرقية أحد أبرز معامل اإلخرتاق الذي يقوم به
الغرب نتيجة ضعف القدرة على احلوار مع احلضارة اآلخرى ،بل أن الضعف يكمن يف عدم القدرة على احلوار الداخلي بني أبناء
اجملتمع الواحد مما أدى إىل ضعفه وتفككه ،وبذلك مل يكن قادراً على الصمود أمام الصراع احلضاري مع الغرب.
إن الضرورة احلضارية تفرض أن يكون يف األمة وعياً مزدوجاً لعملية احلوار ،وعي على مستوى احلوار الثقايف واإلنساين
الذي وصلت إليه اجملتمعات املتقدمة بني أفرادها وتياراهتا ومدارسها الفلسفية والفكرية ،ووعي على مستوى الواقع اإلسالمي وتلمس
املمكنات املتوفرة إلنطالق العملية احلضارية والعقبات اليت حتول دون ذلك.
إن للحوار أكثر من قيمة ودور على صعيد البناء املعريف الفكري يستعرضها كالً من الصفار ( )5005وحمفوظ ()5000
فضالً على أهنا سبيالً للبحث عن احلق ومن هذه القيم:

يعترب احلوار اجملدد للنشاط الفكري لإلنسان والعامل على حتريك ركود الفكر لديه ،فمن خالل احلوار يعمل املرء على
مراجعة آراءه معرض حواره مع اآلخرين ،ومواجهته لتساؤالهتم ،فيتأكد حينئذ من صحة رأيه وثبات دالئله ،وقد يكتشف الثغرات
ونقاط الضعف يف وجهة نظره من خالل احلوار مع الطرف املقابل فيعمد على تغيري ذلك الرأي الباطل واعتناق الرأي الصواب.

احلوار بني البشر هو الوسيلة املثلى للتعارف بينهم ،لذلك أكد القرآن على هذه القيمة ،واعترب التعدد واالختالف إمنا هو
من أجل التعارف وكسر حواجز اجلهل املتبادل وصوالً إىل تعميق أواصر التفكري احلر والسليم ،قال تعاىل (اي أيها الناس إان خلقناكم

من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم) ،04ومن هذا املنطلق يتيح احلوار لإلنسان فرصة اإلطالع
على الرأي اآلخر بشكل مباشر وواضح ،فعادة مايصاحب اإلختالفات الفكرية صراعات ونزاعات تؤدي إىل التعتيم على رأي كل
طرف من ساحة الطرف اآلخر ،وتشويهه ،وحتريفه ،ونقله مبتوراً مضطرابً.

13

سورة الحجرات 14 :

الحوار برؤية إسالمية

6

2

أن أفضل الطرق اليت يتبناها اإلنسان يف تعزيز موقعية الفكر الذي يتبناه ،والتبشري به هو سلوك أسلوب احلوار مع
اآلخرين ،فمن خالل هذا احلوار يكون احملاور قادر على كسب األطراف اآلخرى واقناعهم ،أو على األقل حتييدهم حىت ال يقفوا
موقف الضد املعادي ،كما ميكن أن يعطي احملاور من خالل حواره الصورة الواقعية ملا يعتقد بدالً من أن تصلهم صورة مشوهة انقصة
من جهات أخرى.

يساهم احلوار يف تنشيط حركة املعرفة والثقافة يف اجملتمع ،فقد تتكامل اآلراء ،وترتاكم التجارب املعرفية عرب التفاعل
احلواري ،فيعترب ذلك مكسباً لساحة املعرفة والثقافة اليت تنضج من خالل احلوار .فالدعوة إىل احلوار إمنا هي لكسر حواجز اجلهل،
وتعميق عوامل املعرفة إىل يعمل على تشييد أركان البناء املعريف فتنمو وتزدهر عرب أفراد املتحاورة يف اجملتمع.

يؤدي احلوار وظيفة مهمة على صعيد حتقيق االستقرار والسلم اإلجتماعي ،ذلك ألن قسماً كبرياً من املشاكل واألزمات يف
العالقات اإلجتماعية تنشأمن جهل الناس ببعضهم البعض ،وتصور كل طرف من اآلخر على غري حقيقته وذلك بسبب التباعد
والقطيعة ،أو حلدوث سوء ظن أو سوء فهم ،فمن خالل احلوار من املمكن تفادي الوقوع يف صدام اجتماعي من خالل التالقي
والتحاور بني األطراف ،ليتم الكشف ابحلوار عن حقائق األمور ووضعها يف نصاهبا الصحيح ،أو على األقل يساهم احلوار يف ختفيف
حدة التوتر والتشنج واإلنفعال  ،فاحلوار يعمل على حماصرة سوء الفهم ،وكذلك يف املقابل يعمل على زايدة عوامل الثقة املتبادلة
وأسباب التعاون والتضامن على قاعدة (رأي صواب حيتمل اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب) .
ومن اجلدير ابالهتمام ما يذكره الصفار ( )5005من أن حالة اإلستقرار السياسي واإلجتماعي يف اجملتمعات الغربية ال
ميكن ارجاعه إىل عدم وجود حالة االختالف يف الرأي واملصحلة ،بل قد يكون التعدد والتنوع عندهم يف األعراق والدايانت
واملذاهب واألحزاب يفوق ماهو موجود يف الوسط الشرقي ،ولكنهم ينعمون بوجود املؤسسات اليت تقوم على عملية احلوار على
الصعيد السياسي واإلجتماعي ،يعاجلون من خالهلا املشكالت ،وحيتوون األزمات ،وبذلك كان احلوار جزءاً من نظام حياهتم يف
اإلدارة السياسية والعمل اإلجتماعي واملؤسسات العلمية ووسائل اإلعالم.

احلوار هو املظهر احلضاري الذي يعكس تطور اجملتمع ويقيس مدى نضجه على الصعد املختلفة ،كما أنه يعترب قوة
وسالح من أسلحة السجال الثقايف واملعركة احلضارية عرب توظيفة يف الدفاع عن املصاحل العليا لألمة وشرح قضاايها واهتماماهتا
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وتبيلغ رسالتها ودرء املفاسد عنها ،وبذلك يكون الرقي احلضاري هو املنشود من خالل احلوار وفق الرؤية اإلسالمية على الصعيد
الديين ابلدرجة األوىل والصعد املختلفة ابلدرجة الثانية كاإلجتماعي والسياسي والثقايف  ..إخل.
ولكي أييت احلوار مثره كان لزاماً أن ينطلق من مناخ وبيئة حتمل من العوامل ما تساهم يف أن يكون ذو طريقة علمية منتجة
بعيداً من أن يكون عمالً ضيّقاً عقيماً يف الشكل واملضمون.
فقد أوىل اإلسالم الكثري من االهتمام يف عناصر احلوار بتفاصيلها الدقيقة من خالل التخطيط العملي يف بناء القاعدة
األساسية للحوار الذي قام به رسول هللا (ص) مسرتشداً ابلقرآن الكرمي ،ابتداءً من احملاور الذي يقود عملية احلوار ،وشخصية
الطرف املقابل من حيث احلالة النفسية اليت تعرتيه وهو يعيش حالة احلوار ،انتهاءً مبمارسة األسلوب الذي يستطيع أن يقود اآلخرين
إىل الفكرة وال ينفرهم منها.

يذكر فضل هللا ( )0892أن العناصر الواجب توافرها يف عملية احلوار مخسة وهي كالتايل:

ينبغي على احملاور أن يراعي بعض النقاط األساسية ليتمكن من قيادة حواراً انجحاً تتحقق من خالله األهداف املرجوة
من عملية احلوار كأن ميلك الطرفني احلرية الفكرية الكاملة للتعبري عن املعتقد املعتنق الذي تالزمه الثقة ابلفكرة املستقلة دون أن يقع
أحد األطراف حتت وطأة اإلرهاب الفكري فتتضاءل معه ثقته ابلفكرة مما يؤدي إىل تضاؤل قابليته ألن يكون طرفاً يف احلوار ،فيفقد
عنئذ قدرته على احلركة الفكرية وبذلك يكون صدى لألفكار اليت يتلقاها دومنا التعبري عن مكنون أفكاره اليت اهتزت بفعل اإلرهاب
الفكري.

على من يقوم ابلوغول يف عملية احلوار من الطرفني أن يستعد إستعداداً نفسياً لقبول التنائج احلامسة اليت يقود إليها احلوار،
وإالّ حتول املوقف إىل جدل عقيم ال يراد منه سوى تسجيل موقف االعرتاض واللدد واالستعراض اللفظي اليت ال طائل من ورائها
سوى بناء احلواجز اليت تنفر األفراد بعضهم عن بعض ،وذلك بسبب القناعة املسبقة الغري قابلة للتغيري مهما كانت األدلة قاطعة تبعاً
للدوافع الذاتية واإلجتماعية اليت الربط هلا ابلقناعة املرتكزة على احلجة والربهان ،ويف هذا املقام يقول احلق تبارك وتعاىل ﭽ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ.02

11

سورة األنعام 21 :

الحوار برؤية إسالمية

8

لعل أحد أكثر العناصر أمهية يف الوصول إىل اهلدف من عملية احلوار هو وجود األجواء اهلادئة للتفكري ،واالبتعاد عن
األجواء االنفاعلية اليت تبعد اإلنسان عن الوقوف مع نفسه وقفة أتمل وتفكري ،ونتيجة هلذا الشحن اإلنفعايل قد خيضع الفرد لسيطرة
البيئة االجتماعية اليت تكتسيها يف كثري من األحيان أجواء احلماس لفكرة معينة ،أو رفض أخرى ،فيستسلم هلا اإلنسان استسالماً ال
شعورايً ،األمر الذي يفقد فيه هذا املرء استقالله الفكري وبذلك يكون صدى صوت لآلخرين.
ويف حال أن غرق أحد املتحاوين يف التوتر أو احلماس الالشعوري والذي يدفع إبجتاه الصدام أثناء احلوار ينبغي على
احملاور أن يلتفت إىل ضرورة التخفيف من وترية احلدة الناشئة عن احلماس واإلجنذاب العاطفي ليعود احلوار إىل أصل إنطالقه وهي
الفكرة وأسسها األصيلة من جديد.

البد للفكرة أن تكون يف غاية الوضوح ابلنسبة للمتحاورين ،فال يكتنفها أي غموض يف طريق اإلثبات أو النفي ،حيث
أن املعرفة جيعل املتحاوين بدرجة من الوعي ملا يطرح من أفكار أثناء عملية احلوار ،وجيعل األطراف املتحاورة قادرة على متييز نقطة
البدء يف احلوار ،وطرق اخلوض فيه ،واالنتهاء منه ،من خالل وضوح الرؤية ،وهدوء الفكر ،ولطف الكلمة.

الطريق الذي يرمسه اإلسالم ابلنسبة للمتحاورين يف عملية احلوار هي الطريقة السليمة اليت تعتمد على اللني أساساً للصراع
–انطالقاً من النظرة اإلسالمية للصراع على أنه ومبختلف مستوايته وجماالته إمنا هو وسيلة للوصول إىل اهلدف -ومبا أن اإلسالم هو
احلق فينبغي أستخدام الوسائل إىل تساهم أبن يفتح اآلخرون قلوهبم وعقوهلم على هذا احلق ،واليكون ذلك إالّ ابلكلمة الطيبة املرنة،
بعيداً عن السلبيات القاسية ،فكان اإلسالم يرفع شعار (ابليت هي أحسن) على الدوام ،وبذلك ينطق القرآن بتلك احلقيقة يف قوله
تعاىل ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﭼ.06
كما ينبغي أن يتحلى ببعض الصفات القادرة اليت حتفظ للحوار هدوءه ومساره بعيداً عن التصادم وقد ذكرها احلبيب
( )5002يف شرح مفصل نستعرض منها بعض النقاط يف ملحق البحث.
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