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٥٣٧

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  :الملخص 

احلـوار القـرآين مــع أصـحاب امللـل املختلفــة يـدفع كـل مــسلم صـادق يف إميانــه إىل أن 

اإلسـالم و . يف الدعوة بكل الوسائل اخلطابية واجلدلية والربهانيـةيسلك سبيل القرآن

هو دين احلوار ولكنه احلـوار املتكـافئ القـائم علـى إرادة الفهـم، وإرادة العلـم، وإرادة 

 .ًالتعــايش بعيــدا عــن خمتلــف اإلكراهــات الــسياسية واالجتماعيــة والنفــسية والفكريــة

، ومنهــا مناشــدة املخــالفني لبيــان ســر إن حــوارات القــرآن الكــرمي كلهــا دروس وعــربو

  .خمالفتهم حىت توضح هلم الطريق الذي حادوا عنه

حلوار ليس مطلوبا لذاته، كما هو الشأن يف اخلطاب املعاصر، وإمنا املراد هو ا

الوصول إىل نقاط ارتكاز مشرتكة بني املتحاورين تؤسس لتفاهم أكرب على املستوى 

  . احليايت والنشاط اإلنساين

  
Summary : 
Quranic dialogue with the owners of various 
boredom drives every sincere Muslim in his 
faith to take the path of the Koran in the call 
by all means of rhetoric, fiction and prose. 
Islam is the religion of dialogue, but an equal 
dialogue based on the will to understand, the 
will of knowledge, and the will to live away 
from various political, social, psychological 
and intellectual constraints. The dialogues of 
the Holy Quran are all lessons and transitions, 
including appealing to the violators to reveal 
the secret of their violation so as to explain 
to them the way they have departed from it. 
Dialogue is not required for itself, as is the 
case in contemporary discourse, but rather is 
to reach common points between the 
interlocutors to establish a greater 
understanding at the level of life and human 
activity. 
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٥٣٨

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  املــقدمــــة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا 

  . حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 الكتاب والسنة  الذي ال تفىن عجائبه املتمثل يفإن املتأمل يف الوحي املنزل 

ًنقضي آياته، وال ختتلف دالالته، يعلم أنه كلما ازدادت البصائر فيه تأمال وال ت

ًوتفكريا، زادها هداية وتبصريا ، ومن اقرتب من ساحله، واستظل يف ظله جيد  ً

حجة الوحي هي أقوى احلجج، وأساليب الوحي هي أعظم األساليب ومن أمهها 

  . راأسلوب احلو

أن قضية احلوار قضية قدمية وفيها ومن رجع إىل الرتاث اإلسالمي يعلم 

نصائح مثينة أملتها جتارب متنوعة، لكنها تظل شذرات متفرقة وعبارات وجيزة 

منتشرة ومبثوثة يف هذا الرتاث، فاحلوار من املصطلحات اليت انتشرت يف اآلونة 

ًطريقه سواء كان حقا األخرية وأصبح الكل ينادي باحلوار ويدعو إىل منهجه عن  ً
  ).يف اإلسالمثقافة احلوار (ولذا وقع االختيار على عنوان  ، ًأو باطال

  :أهمية البحث -

تنبع أمهية املوضوع يف أن للحوار أمهية  قصوى للشباب ولإلسالم واملسلمني    

ن إىل  نشر الدين اإلسالمي ، وحيث أفهو وسيلة للمسلم يسعى من خالهلا 

ًاحلوار يدخل دخوال أصليا حتت منهج الدعوة ،  وله أصول وضوابط وآداب تدخل ً

وسيلة ناجحة  ضمن منهج السلوك واألخالق ، ويكمن دور احلوار وأمهيته يف أنه

طريق خمتصر لتوحيد األمة، وتقريب دعوة الناس إىل هذا الدين القومي ،ويف 

سبيل للقضاء على كثري من اخلالفات وجهات النظر بني علمائها ودعا�ا ،و
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٥٣٩

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

هو فرصه للدفاع عن الدين  فئات خمتلفة من املسلمني ، ومة بنيواحلزازيات القائ

 .،وعن شبهات الطاعنني

 :باب اختيار البحثأس -

  :تعددت أسباب اختيار الباحثة هلذا البحث ، وهي كالتايل     

اآلخر الرأي  الوصول إىل تقريب وجهات النظر والتعرف على  -١

اجلوهري لكثري وصقل األفكار مبا يؤدي إىل التفاف حول املفهوم 

 .من القضايا اخلالفية الشائكة

عالقة تعاون بناءة مع  احلوار املثمر وبناء القدرة علىاكتساب  -٢

ًاآلخرين آخذين مفهوم املصلحة خطا جوهريا ً . 

املسامهة يف حل األزمة احلوارية اليت يعيشها العامل اليوم يف ظل  -٣

 . التفكريالتعدادات الدينية واملذهبية مع غياب منهجية 

أن احلوار هو احلل الوحيد للخالف الذي ال يفارق العامل حقيقة  -٤

ًوواقعا وذلك من خالل كشف مواطن االتفاق ومثريات االختالف 

   .لتكون حمال للنقاش بدال للجدل

  

 :أهداف البحث -

  :يهدف البحث إىل اآليت

للحياة ًترسيخ مفهوم احلوار، وسلوكياته يف ا�تمع ليصبح أسلوبا   -١

 .ًومنهجا للتعامل مع خمتلف القضايا

 .توضيح الغاية من احلوار ، وأدلته يف الكتاب والسنة -٢
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٥٤٠

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

توضيح قواعد احلوار وبيان آدابه وأخالقيات احلوار الثقايف، وأنواعه  -٣

 .أحكامه

اإلسهام يف صياغة اخلطاب اإلسالمي الصحيح املبين على الوسطية  -٤

 . البناءواالعتدال من خالل احلوار

 :مشكلة البحث وتساؤالته -

اجلدال الفرق بينه وبني تتلخص مشكلة البحث يف التعريف باحلوار و

 ، والغاية منه ، وأدلته يف الكتاب والسنة ، وأصوله واملناظرة واملناقشة

  .وقواعده ، وآدابه وأخالقيات احلوار الثقايف ،  وأنواعه وبيان أحكامه

  :ساؤالت التاليةويتفرع عن هذه املشكلة الت

لفرق بني احلوار  ااوم ما هو احلوار ؟ وما مفهوم احلوار الثقايف؟ .١

 ؟واجلدال واملناظرة واملناقشة

 ماهي الغاية من احلوار؟ وماهي أدلته يف الكتاب والسنة؟ .٢

 ماهي أهم قواعد آداب وأخالقيات احلوار الثقايف ؟ .٣

  ما أنواع احلوار وأحكامه؟ .٤

 اإلجابة عليها من هي حمور الدراسة والبحث اليت متتت هذه التساؤال

  ..خالل ما سيأيت عرضه بإذن اهللا 

 :حدود البحث -

 بيان املفهوم العام  يف البحث اليت تتلخص يفوضوعيةاملدود اكتفيت باحل

 للحوار وغايته واحلوار يف القرآن الكرمي والسنة النبوية وقواعده وآدابه

  .امه وأخالقياته وأنواعه وأحك
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٥٤١

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

 :منهج البحث -

  :املناهج التاليةالبحث على هذا يستند 

مفهوم احلوار وما يتضمنه من غايات  من خالل وصف: املنهج الوصفي .١

 .من مث وصف أخالقيات احلوار الثقايف وأنواعهووقواعد وآداب 

وفيه ستقوم الباحثة بالتفكيك العقلي للكل إىل أجزائه : املنهج التحليلي .٢

  .لهاملكونة 

 ونقده، مث احلكم عليه م الباحثة بدراسة املوضوعوفيه ستقو: املنهج النقدي .٣

  .أو له بتوضيح قيمته أو درجته

 

  :الدراسات السابقة -

  :لدراسات املعاصرة هلذا املوضوع الكتب وا من 

 ليحىي بن حممد بن حسن – وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة هاحلوار آداب.١   

دار الرتبية والرتاث مكة املكرمة، الطبعة األوىل بن امحد زمزمي، 

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

 دار املنارة – لصاحل بن عبد اهللا بن محيد –أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم .٢    

  . م١٩٩٤/هـ١٤١٥ مكة املكرمة، الطبعة األوىل -للنشر والتوزيع جدة

 -د الرمحن الصويانامحد بن عب–احلوار ضوابطه املنهجية و آدابة السلوكية .٣  

  .هـ ١٤١٣ الطبعة األوىل - دار الوطن الرياض

 لفضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي شيخ األزهر –آداب احلوار يف اإلسالم .٤ 

  .م١٩٩٧ تاريخ النشر يونيو -سابقا ،�ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 
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٥٤٢

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  .هضة اإلسالمية احلوار الفكري يف القرآن الكرمي ، أمني حلمي أمني،  دار الن.٥

خالد عبد اهللا القاسم دار /احلوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه، األستاذ.٦

  .املسلم

إبراهيم صاحل ،  / احلوار واجلدال واملناظرة يف جمال الدعوة إىل اإلسالم ، الدكتور.٧

حبث منشور بالكتاب السنوي لكلية الدعوة واإلعالم ، جامعة اإلمام حممد بن 

  .ية ، الرياض سعود اإلسالم

خالد حممد املغامسي ،  /آدابه وتطبيقاته يف الرتبية اإلسالمية، األستاذ: احلوار.٨

  .مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين ، الرياض 

والفرق بني هذه الدراسة والدراسات السابقة أن هذه الدراسة عباره عن خالصة 

 .ملا ورد يف تلك البحوث بشكل خمتصر وميسر

  : البحثضوابط -

 :التزمت الباحثة يف البحث بالضوابط اآلتية      

 .وضع اآليات بالرسم العثماين مع بيان اسم السورة ورقم اآلية .١

ن أحدمها، وإن  ختريج األحاديث النبوية يف الصحيحني إن كان فيهما، أو م .٢

فيه إن  من املصادر احلديثة املعتمدة مع ذكر رأي أهل العلم ّمل يكن فيهما فتخرج

 .تيسر

 .توثيق املعاين اللغوية من معاجم اللغة املعتمدة .٣

 .توثيق املعاين االصطالحية من كتبها اخلاصة .٤

 .العناية بالضبط اللغوي لأللفاظ وعالمات الرتقيم املختلفة .٥



� �� �� � 
 

� �� �

 
 

� �
  

 

٥٤٣

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

وتذكر يف اهلامش اسم "" عند النقل بالنص ستلتزم الباحثة بعالمة التنصيص  .٦

م الصفحة، وعند التغيري اليسري أو حذف بعض الكلمات املرجع ومؤلفه ورق

فستكتب يف اهلامش بتصرف يسري، أما عند النقل باملعىن أو عند التغيري بشكل 

كبري يف الكالم فلن تضع عالمة التنصيص، وستصدر اهلامش بكلمة انظر مث اسم 

 .املرجع ومؤلفه ورقم الصفحة

  :محتويات البحث -

 ها وخامتة وفهارس،طالـــبلـــى مقدمـــة وثالثة مباحـــث مبحـــث إهـــذا الب يقسم

، وأســـباب وضوعوتتضـــمن أمهيـــة امل: املقدمـــــة : وذلـــك علـــى النحـــو التايل

 ، همـــنهجحدوده ، و و وأهدافه ، ومشكلة البحث وتساؤالته ،اختيـــاره،

   . ثمث خطة البحوالدراسات السابقة ، وضوابط البحث  

. احلوار، مفهومه، والفرق بينه وبني املفاهيم األخرى، وغايته: املبحث األول

  :فيه ثالثة مطالبو

  .مفهوم احلوار يف اللغة واالصطالح ومفهوم احلوار الثقايف: املطلب األول  

  . الفرق بني احلوار واجلدال واملناظرة واملناقشة: املطلب الثاين  

   .وارغاية احل: املطلب الثالث  

  :وفيه مطلبان: أدلة احلوار يف القرآن الكرمي والسنة النبوية: املبحث الثاين

  . احلوار يف القرآن الكرمي: املطلب األول    

  . احلوار يف السنة النبوية: املطلب الثاين    

  :أربعة مطالبوفيه :  ، قواعده وآدابه وأخالقياته  احلوار:املبحث الثالث

  . حلوارأصول وقواعد ا: املطلب األول
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٥٤٤

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  . آداب احلوار: املطلب الثاين

  .أخالقيات احلوار الثقايف: املطلب الثالث

  .أنواع احلوار وأحكامه: املطلب الرابع

  .. تعقيب

  .شتمل على أبرز النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها الباحثة  وتاخلامتة       
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٥٤٥

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  المبحث األول

  .يم األخرى، وغايتهالحوار، مفهومه، والفرق بينه وبين المفاه

  مفهوم الحوار: المطلب األول

  

  : تعريف احلوار لغة

الرجوع، : لون، واآلخر: احلاء والواو والراء ثالثة أصول، أحدها: قال ابن فارس

   .)١(لرجوع فيقال حار إىل رجع أما ا.. ًأن يدور الشيء دورا  : والثالث

ُاحلور: وقال ابن منظور   .الرجوع عن الشيء وإىل الشيء: َْ

ً جوابا، ّفما أحر إيل: لتجاوب، وتقول كلمتها: ا�اوبة، والتحاور: واحملاورة

ًوما رجع إيل حويرا ال حويرة، وال حمورة وال حوارا أي ما رد جوابا ً ً َّ .  

  . أي استنطقه: واستحره

  . الرجوع إىل النقص: وأصل احلوار

  . اجعون الكالمرتيأي : وهم يتحاورون

 مصدر كاملشورة يف املخاطبة وقد حاوره، واحملاورةمراجعة املنطق والكالم : واحملاورة

    .)٢(يف املشاورة

ًإذا فاحلوار هو تراجع الكالم والتجاوب فيه وقد ورد يف القرآن الكرمي يف 

  : ثالثة مواضع

                                           
 .)٢٦٩: ص(معجم مقاييس اللغة  )١(

 ).٢١٩-٤/٢١٧(لسان العرب  )٢(
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٥٤٦

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

َوكان له ثمر فـقال لصاحبه وهو ﴿: اىل قال تعاألول يف قصة أصحاب اجلنة ُ َ َ
ِِ ِ َ

ِ َ َ ََ ٌ َ ُ َ َ َ
ًيحاوره أنا أكثـر منك ماال وأعز نـفرا َُ َ َُّ َ َُ َ ََ ً َ َُ ِ َ ْ ُ ِ َ﴾) ١(  

�� �

َقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك ﴿: والثاين يف نفس القصة َ ََ ََ ِ َّ ِ ْ َ َ ُُ ِ َ ُُ َ ُ َ ُ ُ
ِ

َ َ َ َ

َّمن تـراب ثم  ُ ٍ
َ ُ

ًمن نطفة ثم سواك رجالِ ُ ََ َ َّ ُ ََّ ٍ ْ ُّ ِ﴾) ٢(  
�� �

ِقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها وتشتكي ﴿: قوله تعاىل: والثالث ِ َِ ُْ َ َُ َ ِ ِ
ْ ََ َ ُ َّ َ ْ َ ََ ََّ ِ ْ

َإلى الله والله يسمع تحاوركما ُ َ ََُ َ َ ُ َْ ُ َّ َّ ِِ َ﴾) ٣(  
�� �

��ر مراجعة الكالم وتداوله بني طرفنياأن احلو: ن هذه املواضع الثالثةويفهم م �

  

  : ًتعريف الحوار اصطالحا

 احلديث بني شخصني، أو فريقني يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة احلوار هو

متكافئة، فال يستأثر أحدمها دون اآلخر ويغلب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة 

  )٤( األدب الرفيع وأسلوب من أساليبهوالتعصب، وهو ضرب من
�� �

  :مفهوم الحوار الثقافي 

ّيعتمد احلوار بني الثقافات إىل حد بعيد على كفاءات التعامل بني 

، مع أولئك ّالثقافات، وتعرف بأ�ا جمموعة القدرات الالزمة للتفاعل بصورة مناسبة

ًوهذه القدرات تتعلق بالتواصل أساسا، بيد أ�ا تنطوي أيضا، .. املختلفني عنك ً

الثقافات بقدر ما ّعلى إعادة تشكيل منظوراتنا وفهمنا للعامل، فاألمر ال يتعلق ب

                                           
 ).٣٤: آية(سورة الكهف  )١(

 ).٣٧: آية(سورة الكهف  )٢(

 ).١:آية(سورة ا�ادلة  )٣(

 ).٢٢: ص(حيىي زمزمي، احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة  )٤(
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٥٤٧

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

من أفراد ومجاعات، مبا لديهم من تعقيدات ووالءات متعددة ، فما ّيتعلق بالناس 

 بني الثقافات ليس معرفة اآلخرين، بل القدرة األساسية على يقرر النجاح يف احلوار

  .االستماع واملرونة املعرفية والتعاطف والتواضع وحسن االستقبال

خر باعتبارها من لبنات احرتام الرأي والرأي اآلوتشكل ثقافة احلوار اللبنة األوىل 

دي إىل اهلدف ضرورة إنسانية وحضارية، فاحلوار يف معناه الصحيح ال يقوم وال يؤ

  احرتامدل بني األطراف املتحاورة من حيثاملنشود إال إذا كان هناك احرتام متبا

 و�ذا املعىن فإن احلوار يعين التسامح كل جانب لوجهة نظر اجلانب اآلخر،

واحرتام حرية اآلخرين حىت يف حالة وجود اختالف يف الرأي، ذلك أن احرتام 

 .بوجهة نظرهاآلخر ال يعين بالضرورة القبول 

ًواحلوار يبىن على وجود رؤى خمتلفة، أي أنه جيري حتديدا مع اآلخر املختلف، 

ويكون اهلدف منه إثراء الفكر وترسيخ قيمة التسامح بني الناس ومد جسور 

التفاهم بني األمم والشعوب، ويف الوقت ذاته االنفتاح على اآلخر لفهم وجهة 

فهم متبادل، كما أنه الطريق إىل استيعاب نظره مث للتفاهم معه، مبا يقود إىل 

  . اماملعطيات والوقائع املكونة ملواقف الطرفني املتحاورين، مث إىل تفامهه

 .لذلك جند أن من آداب احلوار حسن اخلطاب وعدم االستفزاز أو ازدراء اآلخرين

  

  الفرق بين الحوار والجدال والمناظرة والمناقشة: المطلب الثاني

 كتب اللغة ومعامجها فإننا جند فيها مصطلحات تتفق يف إذا رجعنا إىل

جانب من مفاهيمها ومعانيها مع مصطلح احلوار، وإذا أردنا أن نقف على مفهوم 

احلوار فإن ذلك يتطلب الوقوف على مفاهيم تلك املصطلحات اليت هلا عالقة 
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٥٤٨

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

ًوثيقة به ، ألن هناك تداخال كبريا يف مستوى الداللة بني هذه املصطل  ، حاتً

  :ً كال منهاحاول هنا الوقوف علىوسأ

، وا�دول من  ، فاجلديل الزمام ، وهو شدة الفتك من اجلدل: اجلدال :ًأوال

  .آدم 

واجلادل من اإلبل الذي قوي ومشى مع أمه، واألجدل الصقر، ورجل جدل إذا 

  )١(كان قوي اخلصام
�� �

لمة اجلدل يف اللغة تدل على القوة والشدة ويقصد باجلدل شدة ًإذا فأصل ك

  . اخلصومة

هو دفع خصمه عن إفساد قوله حبجة أو شبهة، أو يقصد : واجلدل االصطالحي

   )٢(به تصحيح كالمه وهو اخلصومة يف احلقيقة
�� �

 أي –وهي يف اصطالحهم : دلةوقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف ا�ا

�، ال إلظهار احلق بل إللزام اخلصم  املنازعة–املناطقة 
)٣( 
�� �

فاحلوار واجلدال يلتقيان يف أ�ما حديث أو مناقشة بني طرفني لكنهما يفرتقا 

  .بعد ذلك

ما يتصل بذلك، ولكن يف إطار أما اجلدال فهو على األغلب الرد يف اخلصومة و

التخاصم يف الكالم، فاجلدال وا�ادلة واجلدل، كل ذلك ينحو منحى اخلصومة 

 )٤(ولو مبعىن العناد والتمسك بالرأي والتعصب له
�� �

                                           
 ).١٠٥-١١/١٠٣( لسان العرب  ،ابن منظور)١(

 ).١٠٦: ص( اجلرجاين ، التعريفات علي)٢(

 ).٢٣: ص( حيىي زمزمي ، احلوار آدابه وضوابطه،)٣(

 ).١٤: ص( الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ، يف أصول احلوار  )٤(
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٥٤٩

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

لفظ اجلدل يف القرآن الكرمي  ما يدل على هذا الفرق، فقد ورد  الكرميويف القرآن

: قوله تعاىل: تسعة وعشرين مرة كلها يف سياق الذم، إال يف ثالثة مواضع وهي

َادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي ﴿
ِ َِِّ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ََ َ َ ََ َُ َ َ ِ ْ َ َِّ ِ ِ ْ

ُأحسن َ ْ ُتجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسنَوال ﴿: ،وقوله تعاىل)١(﴾َ َ ْ َ ْ ََ
ِ َِّ ِ ِ ِ َِ ِ

َ ْ ُ َ ُ﴾)٢(
��

َقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها﴿: وقوله تعاىل ِ ِ
ْ ََ ِ َِ ُ ُ َّ َ ْ َ ََ َُ َّ ِ ْ﴾) ٣(

�� �

ياق عدم الرضا عند أما بقية املواضع يف القرآن الكرمي فإما أن تكون يف س   

ًاجلدال وإما عدم جدواه، أو ألنه يفتقد شروطا أساسية كطلب احلق أو اجلدال 

ْقالوا يا نوح قد ﴿: يطلقه الكفار على الرسل كما قال تعاىلما بغري علم أو  َ َُ ُ َ ْ ُ

َجادلتـنا فأكثـرت جدالنا َ ََ َ ِ َ ْ َ ْ ََ َْ َ﴾) ٤( 
�� �

 ، د باحلسىنّدح يف القرآن الكرمي على اإلطالق، وإمنا قيفاجلدل مل يؤمر ومل مي

��لفظة اجلدل مذمومة إال إذا قيدتويتضح من ذلك أن  �

  : الفرق بين الحوار والمناظرة :ًثانيا 

هناك توافق بني احلوار واملناظرة إذ أن املناظرة نوع من أنواع احلوار، ولكن عند     

 تعتمد على الدقة العلمية، والشروط املنطقية، الرجوع إىل تعريف املناظرة يتضح أ�ا

أكثر من اعتماد احلوار على ذلك، فاملناظرة مشتقة يف أصل اللغة من النظري أو 

 .)٥(من النظر
� �

                                           
 ).١٢٥: آية(سورة النحل  )١(

 ).٤٦: آية( سورة العنكبوت )٢(

 ).١: آية(سورة ا�ادلة  )٣(

 ).٣٢: آية(سورة نوح  )٤(

 ).٢١: ص(بسام داود عجك ،احلوار اإلسالمي املسيحي )٥(
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٥٥٠

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

علم يبحث عن أحوال املتخاصمني، يكون ترتيب البحث ": ويف االصطالح

  . )١("جه الصواب حىت يظهر احلق بينهمابينهما على و

إن احلوار غري املناظرة، تقوم على وجود التضاد بني : ولذلك ميكن القول

ًاملتناظرين، لالستدالل على إثبات أمر يتخاصمان فيه نفيا أو إجيابا بغية الوصول  ً

  . )٢(إىل الصواب

  : الفرق بين الحوار والمناقشة:ً       ثالثا 

احملاسبة : ًويأيت النقاش أيضا مبعىن ، )٣(النقش والنزع: النقش يف اللغة معناه

  .واالستقصاء 

ولكنها تقوم على فاملناقشة هي نوع من التحاور بني شخصني أو طرفني 

أساس استقصاء احلساب، وتعرية األخطاء، وإحصائها، ويكون هذا االستقصاء 

ًيف العادة ملصلحة أحد الطرفني فقط، الذي يستقصي حمصيا ومستوعبا كل ما له  ً

  . )٤(على الطرف اآلخر

  

مل ن كان مناوبة احلديث بني طرفني إال أنه ال يشت أن احلوار وإيتضح مما سبق    

 كما هو اجلدل، وإمنا هو أداة أسلوبية تستخدم ملعاجلة على اخلصومة واملنازعة

موضوع من املوضوعات املتخصصة يف حقل من حقول العلم واملعرفة أو جانب 

من جوانب الفكر والعقيدة، للوصول إىل حقيقة معينة �ذا الشكل من أشكال 

                                           
 ).٥٢٤: ص( صديق القنوجي ، اجبد العلوم )١(

 ).٢١: ص( وار اإلسالمي املسيحيبسام داود عجك ، احل)٢(

 ).٦٨٠: ص( ،القاموس احمليط الفريوزآبادى)٣(

 ).٢٢: ص(بسام داود عجك ،احلوار اإلسالمي املسيحي)٤(
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٥٥١

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

، يتمثله اآلخر وجييب  ًسلوب واحملادثة، وهو عملية تتضمن عرضا من جهةاأل

ّ يولد عند كل منهما مراجعة ملا عرضه اآلخر، وهذه العملية اعليه فيحدث جتاوب

راء ار غري اجلدال وعليه فإن احرتام آفاحلو يطلق عليها احلوار أو احملاورة ، هي اليت

  .اآلخرين شرط جناحه

 عن احرتام ً احلوار حيمل معىن التسامح وقبول اآلخر ، فضالومعىن هذا أن    

  :وعقالنية وروح التعايش والود بني أطرافه ، وكل هذا ضد 
 

  .اإلقصاء أو استبعاد الطرف اآلخر. ١
 

  .االستفزاز أو العنف أو التشويه والتقليل من قدر اآلخر. ٢
 

  .الصراع وفرض الرأي الواحد . ٣

ً املبدأ حتديدا مسبقا ألمرين أساسينيفأي حوار يستلزم من حيث : األمر األول: ً

هو التفاهم ملاذا نتحاور ، فال بد : هو التفاهم على ماذا نتحاور، واألمر اآلخر 

من حتديد منطلقات وقواعد احلوار ، أي السياق اإلطاري للحوار مبا يتضمنه هذا 

  . وقواعده وأسسهفهالسياق من موضوع احلوار وأهدا
 

لك أنه يتم توقع وجود اختالفات يف وجهات النظر، وكما يشاع من ذ   و

 فحدوث االختالف على خمتلف املستويات يف  ،"االختالف ال يفسد للود قضية"

ا�تمع الواحد هو أمر طبيعي، حيث ال ميكن أن تتفق مجيع مكونات ا�تمع 

 وجهة نظر موحدة بكافة انتماءاته السياسية واختالفاته األيديولوجية والثقافية على

ً، وا�تمع الذي يعرف مثل هذا االتفاق يعد جمتمعا ساكنا وجامدا، فبالتعددية  ً ً
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٥٥٢

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

 مبمارسة احلوار الذي من شأنه الوصول إىل ًيزدهر ا�تمع وبالتنوع يصبح حيويا

  .اتفاق مبين على ثوابت ومعطيات اإلصالح والتنمية 

 
يف ا�تمعات املعاصرة ، وذلك من والتنشئة على ثقافة احلوار أصبحت ضرورة    

ًخالل قنوات وآليات متنوعة ، تبدأ من األسرة واملدرسة وصوال إىل اإلعالم 

  .واالنرتنت واملؤسسة الدينية ومنظمات ا�تمع املدين

ًويتوقع دائما أن تعمل هذه املؤسسات والقنوات يف إطار يكفل االنسجام        

تقدمها للنشء، وأفراد ا�تمع لرتبيتهم على وعدم التضارب يف املضامني اليت 

  .ثقافة وقيم احلوار وقبول اآلخر
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٥٥٣

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  غاية الحوار: المطلب الثالث

أرسى اإلسالم دعائم احلوار البناء، ووضع معامله ومبانيه يف أرقى صورة، 
ً وتأكيدا  وآداب ورسالة شريفة، ختدم احلق،وجعل منه وسيلة هادفة ذات قواعد

لسامية أمر اإلسالم باحملاورة باليت هي أحسن مع أصحاب على هذه الغاية ا
ًالديانات والثقافات األخرى، فضال عن مراعاة هذا املعيار الراقي مع من هم إخوة 

الغاية من احلوار إقامة احلجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي،  ، فيف الدين
 إليها، ليكشف كل طرف فهو تعاون من املتناظرين على معرفة احلقيقة، والتوصل

   .ما خفى على صاحبه منها، والسري بطرق االستدالل الصحيح للوصول إىل احلق
هذه هي الغاية األصلية وهي جلية بينة، ومثة غايات وأهداف فرعية أو و

  : ممهدة هلذه الغاية منها
  . إجياد حل وسط يرضي الطرفني -
 . التعرف على وجهات النظر وهو هدف متهيدي هام -
البحث والتنقيب من أجل االستقصاء واالستقراء يف تنوع الرؤى  -

والتصورات املتاحة، من أجل الوصول إىل نتائج أفضل وأمكن ولو يف 
 . )�(حوارات تالية

هد وجيب البعد عن احلوار الذي أبعد ما يكون عن غايته أو ما يوصل ومي
ًجيب أن يكون احلوار متجها إىل هدف ": إليها، وقال الدكتور حمسن اخلضريي

ًمعني، يسعى إىل حتقيقه، وبالتايل يكون بعيدا عن اجلدل العقيم الذي ال يثري، 
ًبل والذي ال حيقق عائدا وطائال من ورائه، ومن مث فإنه من املتعني وضع اهلدف  ً

 لتحقيقه، بل وحتديد اجتاهات معينة من التفاوض وتوضيحه، ووضع برنامج زمين
  . )٢("هلذا التحقيق

                                           
 ).٧: ص(صاحل بن محيد ،أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم )١(

 ).٦٦: ص( أمحد الصويان ،احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية، )٢(
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٥٥٤

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

ومىت بعد احلوار عن غايته وشغل عن ظهور احلق، ووضوح الصواب صار 
من اجلدل العقيم، الذي وردت النصوص يف النهي عنه والتحذير منه، حىت أن 

  . )١(عد هذا النوع من الكبائر يف كتابهالذهيب 
  ::إذا قلنا إن احلوار مع اآلخر يف هذا الوقت احلايل رمبا يتم تفعيله لعدة أمورو

إىل احتالله العامل اإلسالمي مما أدى   حالة الضعف و اخلضوع اليت مير �ا - ١
ًثقافيا وفكريا ـ ورمبا عسكريا أيضا ً ً ويف هذه احلالة يكون احلوار بني القوى  ، ً

املستضعفة والقوى املهيمنة يف حماولة لتجنب املزيد من الضغوطات وفرض الرأي 
  . اآلخر بالقوة

الصورة املشوهة للدين اإلسالمي اليت أصبحت من املرتكزات الرئيسة يف - ٢
ب بوجه التعامل مع املسلمني واجلاليات اإلسالمية يف الغرب من جانب الشعو

أخص يف اإلسالم واليت رمست وتلونت بأيدي صهيونية واليت حصرت اإلسالم يف 
صورة العنف واإلرهاب، فال شك أن احلوار أو املؤمترات اليت تقوم على التعريف 

  .باإلسالم ونبذه للعنف واإلرهاب تصب يف مصلحة الدعوة اإلسالمية
 

: ملواجهة االحنراف األخالقياالتفاق على ثوابت أخالقية مشرتكة يف حماولة - ٣
  .غري ذلكوكحرمة االغتصاب واللواط والقتل بغري حق 

والشك أن الدول اإلسالمية تقع يف ، تبادل اخلربات الفكرية والثقافية والتقنية- ٤
 .جانب املستفيد الدائم يف هذا النوع من احلوارات

 

 
 

                                           
 ).١٤٩: ص(الذهيب ، الكبائر،)١(
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٥٥٥

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  

  لنبويةأدلة الحوار في القرآن الكريم والسنة ا:  المبحث الثاني

  الحوار في القرآن الكريم: المطلب األول

ًللحوار أصل ثابت يف منهاج اهللا قرآنا وسنة، وهو ينطلق من تأثريات 

وأحاسيس جتيش يف النفس إلظهار مبدأ، أو تصحيح خطأ، أو نصرة حق أو غري 

  .ذلك مما جبلت عليه النفوس البشرية

ً أمر ال غرابة فيه أبدا،  القرآن الكرمي عناية بالغة باحلوار، وذلكتىنعوا

فاحلوار هو الطريق األمثل لإلقناع، الذي ينبع من أعماق صاحبه، واالقتناع هو 

  . أساس اإلميان الذي ال ميكن أن يفرض وإمنا ينبع من داخل اإلنسان

 لنا القرآن الكرمي مناذج كثرية من احلوار، منها ما دار بني اهللا عز وجل موقد

 يف بداية – رمحه اهللا – آدم، حيث قال سيد قطب ومالئكته يف موضوع خلق

ْوإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا ﴿: كالمه عن قوله تعاىل ُ َ ًَ َ ِ ِ
َ ِ َْ ِ

ٌ
ِ ِ ِ

َ ِّ َِ َِ َ َْ َ َُّ َ ْ

َأجتعل فيها من يـفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونـقدس لك َُ ُ ِّ َُِّ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ
ْ َ

ِ
ُ َِّْ ُ ْ َْ ََ َ ُ ََ َ َُ ِ ْ ُ َ قال َ َ

َإين أعلم ما ال تـعلمون  ُ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ ِّ يرد القصص يف القرآن الكرمي يف مواضع " )١ (﴾ِ

ومناسبات، وهذه املناسبات اليت يساق القصص من أجلها هي اليت حتدد سياق 

ًتنسيقا للجو الروحي والفين الذي تعرض فيهن وبذلك تؤدي دورها .... القصة 

وقصص األنبياء يف .... عي، وحتقق غايتها النفيسة وتلقي إيقاعها املطلوب املوضو

                                           
 ).٣٠: آية(سورة البقرة) ١(
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٥٥٦

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

القرآن الكرمي ميثل موكب اإلميان يف طريق الواصل الطويل، ويعرض قصة الدعوة 

  . )١("ًإىل اهللا تعاىل واستجابة البشرية هلا جيال بعد جيل

 عليه الصالة والسالم وبني الرجل الذي آتاه اهللا ومنها ما دار بني إبراهيم

ُأمل تـر إىل الذي حآج إبـراهيم يف ربه أن آتاه الله ﴿: امللك، إذ يقول سبحانه ّ ُ َْ َْ َِّ َِ ِ ِ َّ
َ َ َ

ِ ِ
ِْ َِّ َ َ َ

ْالملك إذ قال إبـراهيم ريب الذي حييي ومييت قال أنا أحيي وأميت قال إبـ ْ ِْ ِ َِ َ ََ َ َُ ُ
ِ ُِ ُ ََ َ ُ

ِ َِ ُ ُْ
ِ َِّ

َِّ َْ ُ َ َ ْ ُراهيم ْ َ
ِ

َفإن الله يأيت بالشمس من المشرق فأت �ا من المغرب فـبهت الذي كفر والله ال  َُ َّ َّ َ ََ َ ِْ َّ َِ ِ ُ ََ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ
ِ ِ

َ
ِ ِ ْ ْ َِّ ِ ْ َّ

ِ ِ

َيـهدي القوم الظالمني 
ِ ِ َِّ َ ْ َْ ْ ُُأو كالذي مر على قـرية وهي خاوية على عرو* َ َ ََ ٌََ َ َِ َ َ

ِ ِ
َ

ٍ
َْ َّ َّ َ ََّشها قال أىن َْ َ َ َ َ

ِ

َحييي ه ًه الله بـعد مو�ا فأماته الله مئة عام مث بـعثه قال كم لبثت قال لبثت يـوما ذُِْ َ َ َ َ َْ ُْ َ ْْ ْ َ َِ َِ ََ َ َُ َ َْ َ ُ ُ ُ ََُ َّ ٍ َ َ ِ ّ َّ َ ِ َ ِ

ْأو بـعض يـوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إىل طعامك وشرابك مل يـتسنَّه وانظر  ُْ َ َ َُ َْ َ َ َ ََ َ َ ََْ ِ
َ َ

ِ ِ
َ ِ َ ٍَ َ َ َْ َ َِّْ َ ٍ

ْ َ َْ

ْإىل محارك ولنج َ
ِ
َ َِ َ

ِ َ ًعلك آية للنَّاس وانظر إىل العظام كيف ننشزها مث نكسوها حلما ِ َْ َْ َ َُ ْ َ ُ ًَُّ ُ
ِ ِ

َ َ ِ َ َ ُ َِ
ْ ِ ِّ َ َ َ

ٌفـلما تـبـني له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
ِ َ َ ٍَ

ْ َ ِّ ُ ََّ َ ََ َ ُّ َّ َ َُ ْ َ َ ََّ  قال سيد قطب عن  )٢ (﴾ََ

  :هذه اآلية

 وهذا ،بني إبراهيم عليه السالم وملك يف أيامه جيادله يف اهللا ً اآلية حتكي حوارا "

على مجاعة املسلمني يف أسلوب التعجب من هذه و احلوار يعرض على النيب 

ا�ادلة الذي حاج إبراهيم يف ربه، وكأن مشهد احلوار يعاد عرضه من ثنايا التعبري 

  . )٣("القرآين العجيب

                                           
 ).١/٥٥(سيد قطب، يف ظالل القرآن )١(

 ).٢٥٩-٢٥٨: آية(سورة البقرة ) ٢(

 ).١/٢٩٧(سيد قطب ، يف ظالل القرآن )٣(
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٥٥٧

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

ًومن النماذج أيضا قصة موسى عليه السالم، حيث طلب من ربه أن يسمح 

ما إذا كان طلب من ً، وأيضا قصة عيسى عليه السالم، إذ سأله ربه ع)١(له برؤيته

  . )٢(ه وأمه إهلني من دون اهللالناس أن يتخذا

، وقصة قارون مع )٣(ومنها احلوار يف قصة أصحاب اجلنتني يف سورة الكهف

، وقصة نوح عليه السالم مع )٥(، وقصة داود عليه السالم مع اخلصمني)٤(قومه

 . )٧(،واحلوار بني السادة واألتباع يوم القيامة)٦(قومه

 أن القرآن الكرمي يعتمد على هذه النماذج وغريها يتأكد لهومن اطلع 

ًاعتمادا كبريا على أسلوب احلوار   وهداية يف توضيح املواقف ، وجالء احلقائق ،ً

، وفتح املسالك اليت تؤدي إىل حسن العقل وحتريك الوجدان، واستجاشة الضمري

ًالتلقي واالستجابة، والتدرج باحلجة احرتاما لكرامة اإلنسان وإعالء لشأن عقله 

  . )٨(الذي ينبغي أن يقتنع على بينة ونور

� �

ار اليت ينبغي أن يتحلى �ا ًوالقرآن الكرمي يبني أيضا أصول وآداب احلو

: قوله تعاىلإخل، ومنها ..م والرفق واللني والصرب واحللم الداعية إىل اإلسالم من العل

                                           
 ).١٤٣: آية( سورة األعراف) ١(

 ).١١٦: آية(رة املائدة سو) ٢(

 ).١٨: آية(سورة الكهف ) ٣(

 ).٧٦: آية(سورة القصص ) ٤(

 ).٢١:آية(سورة ص) ٥(

 ).٥٩:آية(فسورة األعرا) ٦(

 ).٣١: آية(سورة سبأ) ٧(

 ).١٦: ص( الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،يف أصول احلوار: ينظر)٨(
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٥٥٨

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

ٌهاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتآجون فيما ليس لكم به علم ﴿ ٌِْ ِ ِ ِِ ُِ َُ َ ََ ْ َْ َ
ِ ِ َِ ُّ َُ َ َ ْ ُْ َُ َ ُ َ ََ

ُوالله يـعلم وأنتم ال تـعلم َ ََ َْ َْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ   . )١ (﴾َونّ

 ويف اآلية دليل على منع اجلدال،"  : يف تفسريه– رمحه اهللا –قال الشوكاين 

َوجادهلم باليت هي ﴿: وقد ورد تسويغ اجلدال باليت هي أحسن لقوله تعاىل
ِ َِّ ِ ُْ

ِ
َ َ

ُأحسن َ ْ َّوال جتادلوا أهل الكتاب إال بال﴿:  وقوله تعاىل﴾َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُِ َُ ُيت هي أحسنَ َ ْ َ َ
ِ ، وحنو ﴾ِ

ذلك؛ فينبغي أن يقتصر جوازه على املواطن اليت تكون املصلحة يف فعله أكثر من 

  .)٢("املفسدة، أو على املواطن اليت تكون ا�ادلة فيها باحملاسنة ال باملخاشنة

َانيةََمث﴿: وقال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل َ
َ أزواج من الضأن اثـنـني ومن ِ َ

ِ
َ َ

ِ ْ َْ
ِ ْ َّ ِّ ٍ َْ

ْالمعز اثـنـني قل  ُ
ِ ْ َْ ِ ْ َ ِآلذكرينْ َْ َ

ِحرم أم األنثـيـني أما اشتملت عليه أرحام األنثـيـني نـبـؤوين  َّ ُ ْ َِّْ ِ َِ َ َ ََ َ َُ ُُ ْ ََ َ َِ
َْ ََ ْ َ ْ ََّّ ِ

َبعلم إن كنتم صادقني
ِ ِ

َ ْ ُ ُ ِ ٍ ِْ ت املناظرة يف العلم ألن اهللا تعاىل فدلت على إثبا ":)٣( ﴾ِ

  . )٤(" أمر نبيه عليه السالم بأن يناظرهم ويبني هلم فساد قوهلم

  

 عن التسلط، والعنف،  يبعد كل البعدً أسلوبا اختذالقرآن الكرمي أن يتضح مما سبق

ىل القرآن الكرمي؛ لنتعلم منه كيف  وحنن حنتاج أن نعود إ،أو التكفري يف احلوار

يكون احلوار؛ والبتعادنا عنه وهجره أصبح كل منا يتهم اآلخر ومع كل حوار 

 الود بل يفسد قضية  وهو فقط الف ال يفسد للود قضية ،إن االختال: نقول

  .يتعداها أحيانا ليصل إىل التهديد وما بعده

                                           
 ).٦٦:آية (سورة آل عمران ) ١(

 ).١/٣٤٩(الشوكاين ، فتح القدير ) ٢(

 ).١٤٣ :آية(سورة األنعام ) ٣(

 ).٧/١١٤(القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن)٤(
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٥٥٩

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  
علم  حبيـث أنـه خـري قـدوة لنـتمعن يف آياته قراءته والتالرجوع إىل القرآن الكرمي مبعىنو

 التأمــــل ّاطــــب رب العــــزة اإلنــــسان وحيثــــه علــــى وخيمنهــــا األدب الرفيــــع يف احلــــوار ،

إنكـاره للحـق،  عن  ال حمل فيه للظن ويتخلىً يقينياًعا ليقتنع اقتنا عقله ،واستخدام

ٍيا أيـها النَّـاس إن كنـتم يف ريـب﴿: حيث يقول اهللا تعاىل َْ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ُ َ َُّ ْ مـن البـعـث فإنـا خلقنـاكم َ ُ َْ َ َ َّ َِ ِ
ْ َْ َ

ِ

ُّمن تـراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقـة وغـري خملقـة لنبــني لكـم ونقـر  ِ ُِ َ َ َ َ َُ َْ ُ َ َ ِّ ََ ُ ْ ْ ْ ُْ ٍ ٍ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِّ ََّ َ ُْ ُِْ َ َ َّ َّ ْ َُّ ُ َُ ٍ
َُ

َّيف األرحــام مــا نــشاء إىل أجــل مــسمى مث خنــرجكم طفــال مث  َُّ ُْ �ِ
ْ ُ ُ ُ َ َ َِ ْ َُ َ ٍ َ َ ِ ُ َ ِ

ْ ْلتبـلغــوا أشــدكم ومــنكم ِ ُْ ْ ِ َ ُ َّ ُ َ ُ ُ َْ
ِ

َمــن يـتـــوىف ومــنكم مــن يـــرد إىل أرذل العمــر لكــيال يـعلــم مــن بـعــد علــم شــيئا وتـــرى  َ ََ َ ُ ًَْ َْ ٍ ِْ ِ ِِ ِ
ْ َْ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ََ ُِ ُ ْْ ُِّ َ َ ِ

ْ ْ َّ َ َ
َاألرض هامدة فإذا أنـزلنا عليـها الماء اهتـزت وربت وأنـبتت من كل ز ْ ِّْ َُ ْ ْ ًْ َ َ

ِ َِ ََ ََ َ ََ ْ َّ َْ َ ْ َْ ْْ ََ َ َ َِ َ ٍوج �ـيجَ ٍَِ
ْ﴾) ١( 

 وهـــذا مـــع أنـــه اآليــة مجـــال يف احلـــوار حينمـــا خياطـــب ســـبحانه وتعـــاىل املنكـــرين،ويف 

  . باإلنسان الذي حياور أخاه اإلنسان الند لهنا فما بالخالق للكون وما فيه

  

                                           
 ).٥:آية(سورة احلج ) (١
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٥٦٠

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  الحوار في السنة: المطلب الثاني

 مناذج كثرية متنوعة للحوار، وترد يف أشكال شىت جند يف سرية الرسول 

  . لتقدم لنا الدروس اليت حيسن بنا االنتفاع �ا

 بالدعوة حارت قريش وارتبكت وفكرت ودبرت،  جهر رسول اهللا حني

  . يه، حيادثه ويفاوضه ويغريهوكان مما صنعته أ�ا أرسلت عتبة بن ربيعة إل

 فقال له يا ابن أخي،  أن عتبة بن ربيعة جلس إىل رسول اهللا )١(يروى

إنك منا حيث قد علمت من السلطة يف العشرية، واملكان يف النسب، وإنك قد 

بت آهلتهم، ُهم، وسفهت أحالمهم، وعأتيت قومك بأمر عظيم، فرقت مجاعت

  . وكفرت به فيما مضى من آبائهم، فامسع مين أعرض عليك بعضها

، فقال له عتبة ما قال، حىت  )قل يا أبا الوليد، أمسع: ( فقال رسول اهللا 

  . قال نعم)أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ (: إذا فرغ قال له

 يتلو عليه من سورة افعل، فأخذ رسول اهللا : ، قال ) فامسع مين: (قال

 قد (:فصلت حىت إذا انتهى إىل اآلية موضع السجدة فيها، سجد، مث قال لعتبة

حنلف : ، فقام عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم)مسعت يا أبا الوليد، فأنت وذلك

أبو الوليد بوجه غري الوجه الذي ذهب به، وطلب عتبة إليهم أن باهللا لقد جاءكم 

  . سحرك يا أبا الوليد بلسانه:  وشأنه، فأبوا وقالوا لهيدعوا الرسول 

ويف هذه القصة أكثر من درس، فيما يتصل مبوضوع هذا البحث حيسن 

الستماع واإلنصات لعتبة، وقال له قل يا الوقوف عندها، فالرسول الكرمي أحسن ا

 الفرصة إلضافة شيء أبا الوليد، أمسع، فلما قال عتبة ما عنده أعطاه الرسول 

قد يود أن يقوله، رمبا نسيه أو غفل عنه، وسأله أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ ومعىن 

                                           
 ).١/٣١٣(سرية ابن هشام ) ١(
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٥٦١

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

عطى حمدثه الفرصة ليقول من جديد دون أن ًذلك أنه أحسن االستماع متاما، وأ

يعاجله، فلما سأله ليتأكد من فراغه مما لديه، بدأ التالوة وهذه قمة األدب، وقمة 

الذوق، مما جيعل الطرف اآلخر تنفتح نفسه للسماع، فكانت تلك املقدمة حمددة 

عت قد مس: ها وهي تالوة القرآن الكرمي، تنتهي بسجدة، مث قال لعتبةدملا جاء بع

ففي تصرفه عليه الصالة والسالم أدب ) أي وما ختتار(يا أبا الوليد فأنت وذلك، 

عال وذوق جم وحسن استماع، يستدعي حسن إصغاء من عتبة، وهذا كله جيعل 

سحرك يا : ًعتبة مستعدا للتلقي، لذلك ال غرابة أن قال له قومه بعد إذ عاد إليهم

  . أبا الوليد بلسانه

ً غالما شابا أتى النيب وروى أبو أمامة أن ً فقال له يا نيب اهللا أتأذن يل يف 

، فدنا حىت جلس بني يديه،  )قربوه، ادن: ( الزنا؟ فصاح الناس به، فقال النيب 

 كذلك الناس ال : (جعلين اهللا فداك، قال! ال:  قال)أحتبه ألمك؟(: فقال النيب 

كذلك الناس (: جعلين اهللا فداك، قال! ال:  قال)أحتبه البنتك؟. حيبونه ألمها�م

 كذلك الناس (:جعلين اهللا فداك، قال! ال: قال)ال حيبونه لبنا�م، أحتبه ألختك؟ 

اللهم طهر (:  يده على صدره وقال، فوضع رسول اهللا  ) ال حيبونه ألخوا�م

  . )١(، فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا ) قلبه، واغفر ذنبه، وحصن فرجه

ً خيترب صدقه يف الدعوة وقد ابتاع منه مترا إىل وجاء يهودي إىل النيب 

إنكم : ًأجل، فطالبه قبل حلول األجل مغلظا له يف القول وسط القوم، فكان قوله

 وقال له يا بين عبداملطلب قوم مطل، فهم به عمر رضي اهللا عنه فمنعه الرسول 

أنا وهو كنا أحوج منك إىل غري هذا، أن تأمرين حبسن األداء، وتأمره (: يا عمر

                                           
،  ) ١٥٩:ص( وقـــد حـــسنه األلبـــاين يف صـــحيح الـــسرية النبويـــة )١/٢٩٣(ســـرية ابـــن هـــشام : ينظـــر ) ١(

 . حسن: ،وقال  )١٠٦ :ص(وذكره يف فقه السرية 
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٥٦٢

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

ً، مث أمر بإعطائه حقه وزيادة عشرين صاعا يف مقابل ترويع عمر  )حبسن االقتضاء

  . )١(له، فلم يسع اليهودي إال إعالن إسالمه

إن امرأيت ولدت !  فقال يا رسول اهللاوأتى رجل أنكر ولده إىل رسول اهللا 

ما (: نعم، قال:  قال) إبل؟منهل لك (: ًما أسود، فقال رسول اهللا غال

:  قال)أين ذلك؟(: نعم، قال: قال) فيها من أورق؟ (: محر، قال:  قال)لو�ا؟

  . )٢()ًعل عرقا نزعهوهذا الغالم ل(: ًلعل عرقا نزعه، فقال رسول اهللا 

ً وهو األسوة احلسنة أرق ما يكون أسلوبا يف حواره، وقد رأينا رسول اهللا 

  .وع األمثلة يف حسن االستماعًوأفسح ما يكون صدرا ملخالفيه، وضرب أر

ذكرها يف هذا  أكثر من أن أسردها وأواملواقف والقصص يف حوار النيب 

  . البحث اليسري

                                           
هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد : ، وقـال احلـاكم١١٠٦٦بيهقـي ، وال٦٥٤٧، واحلـاكم ٢٨٨ابن حبـان )١(

 .ًروى ابن ماجه منه طرفا، ورواه الطرباين، ورجاله ثقات: وقال اهليثمي يف جممع الزوائد. ومل خيرجاه

 ( ٤٩٩٩:بـــاب إذا عـــرض بنفـــي الولـــد ، رقـــم احلـــدبث: رواه البخـــاري يف صـــحيحه، كتـــاب الطـــالق )٢(

 �).٣٥٢:ص
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٥٦٣

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

 الحوار ، قواعده وآدابه وأخالقياته  : المبحث الثالث

 أصول وقواعد الحوار:  األولالمطلب

فإن األصول ) آداب احلوار(و ) أصول احلوار( إذا كان البد من التفريق بني

 احلوار، أما اآلداب فهي طريقة  الرئيسية الثابتة اليت تضبطهي عبارة عن القواعد

احلوار، والقواعد السلوكية اليت ينبغي مراعا�ا قبل احلوار، أو أثناءه، أو بعده، واليت 

ًتساعد يف جناح احلوار، مع أن هناك تداخال بينا، وتقار ًبا بني األصول واآلداب، ً

، ولذلك فإين أشري )١(فقد يكون يف األصول ما هو أدب يساعد يف إجناح احلوار

  . إىل بعض األصول املهمة، وأترك بقيتها إىل موضعها عند ذكر آداب احلوار

 إظهار احلق والوصول أن يراد باحلوار وجه اهللا تعاىل، أي: األصل األول

إليه، وهذه الرغبة جيب أن تكون موجودة عند الطرفني ال أن تكون الغاية جمرد 

  . الغلبة والظهور

إن اتباع احلق والسعي للوصول إليه واحلرص على االلتزام به هو الذي يقود 

إىل طريق مستقيم ال اعوجاج فيه وال التواء، وحيول دون االنسياق وراء اهلوى، 

ًوالعاقل فضال عن املسلم أو هوى اجلمهور، أو التباع ، كان هوى النفس سواء 

  . الصادق طالب حق، باحث عن احلقيقة، ينشد الصواب ويتجنب اخلطأ

: التعاون على طلب احلق يف الدين له شروط وعالمات منها: يقول الغزايل

ده أو أن يكون يف طلب احلق كناشد ضالة، ال يفرق بني أن تظهر الضالة على ي

                                           
 ).٥٦: ص( حيىي زمزمي ،احلوار آدابه وضوابطه)١(
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٥٦٤

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

ًعلى يد معاونه، ويرى رفيقه معينا ال خصما، ويشكره إذا عرفه اخلطأ وأظهر له  ً

  . احلق

ًواملقصود يف ذلك أن يكون احلوار بريئا من التعصب، خالصا لطلب احلق،  ً

ًخاليا من العنف واالنفعال، بعيدا عما يفسد القلوب ويهيج النفوس ً
)١( .  

ًالعلم، البد للمحاور أن يكون عاملا باملسألة اليت يريد أن : األصل الثاين

حياور فيها، فال جيوز لإلنسان أن يدخل ساحة احلوار قبل أن يستكمل أدواته 

: م اهللا عز وجل الذين جيادلون يف اهللا بغري علم، فقال تعاىلعلمية والعقلية، وقد ذال

َومن ا ﴿ َ
ٍلنَّاس من يجادل في الله بغير علم وال هدى وال كتاب منيرِ ُِِّ ٍ َِ ِ ِ َِ ََ ًَ ُ ٍ ْ ِ َْ ِ َّ ُ َ ُ َ ِ﴾ )٢( ،

ُّوال تـقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل  ﴿: وقال تعاىل ُ َ َ ُْ َْ َ ََ َ َ َْ ََّ َّ ِ ٌ ْ ِ ِِ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َ

ًأولئك كان عنه مسؤوال ُ ْ َ ُ َْ َ َ َ ِ ُ﴾) ٣( .  

ًبد لنا أن ال نناقش يف موضوع ال نعرفه جيدا، وال ندافع عن فكرة إذا مل فال

نكن على اقتناع تام �ا، فإن فعلنا عرضنا أنفسنا لإلحراج، وأسأنا إىل الفكرة اليت 

  . دافع عنها، ألن الناس مييلون إىل جتسيد الفكرة يف شخص حاملهاحنملها ون

 الكرمي يرسم طريق الدعوة على أساس العلم اليقيين، واحلجة والقرآن

ًالدامغة، والبصرية النافذة، ألن الظن ال يفيد علما، وال يغين من احلق شيئا،  ً

والبصرية اليت أشار إليها القرآن الكرمي هي اليت تعصم الداعية عن القول بغري علم، 

  : اهللا العظيم إذ يقولوتوقفه عن حماجة غريه بدون دراسة للموضوع، وصدق 

                                           
 ).٢٠: ص(  اإلسالم صاحل بن محيد ، أصول احلوار وآدابه يف)١(

 ).٨: آية(سورة احلج ) ٢(

 ).٣٦:آية ( سورة اإلسراء)٣(
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٥٦٥

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

َقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتـبـعني وسبحان الله وما  ﴿ ُ َ َ ََ َ َ
ِ ِ ِّ ّ ََ َ َْ ِ ِ

َ َّ ِ ََْ ٍَ ِ
َ َ َ ُِ ْ ِ ِ َ ْ ُ

َأنا من المشركين ُ َ
ِِ ْ ْ َِ َْ﴾) ١( .  

 له فموضوع احلوار والعلم بتفاصيله، والتسلح باحلجج والرباهني املؤيدة

سالح فعال يف يد احملاور الناجح، ميكنه من الوقوف على أرض ثابتة، وليس رمال 

  . )٢(متحركة

وجيب على من رزق العلم أن ال يستعمله إال فيما ينفع، كما قال حممد بن 

فة العامل العاقل الذي فقهه اهللا يف الدين اعلموا رمحكم اهللا أن من ص: "احلسني

ونفعه بالعلم، أن ال جيادل وال يباري وال يغالب بالعلم إال من يستحق أن يغلبه 

  . )٣("بالعلم الشايف

وإذا افتقد احلوار إىل العلم واملعرفة، فيكون كما قال الدكتور عبدالكرمي 

بل قد يؤدي إىل ) كالم يف كالم(ً غري معلومات كثريا ما يكون احلوار من": بكار

  . )٤("زيادة التشويه يف البىن العقلية الناجزة

أن يكون هناك تكافؤ بني املتحاورين، أي أن يكونا : األصل الثالث

وإال فإن الغلبة ستكون متقاربني يف السوية العلمية والثقافية، ويف العقل والفهم، 

للجاهل، وسيطمس احلق يف هذه املناظرة، وال يظهر للمتحاورين وال للحاضرين، 

                                           
 ).١٠٨: آية(سورة يوسف ) ١(

 ).٤٢: ص( الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، يف اصول احلوار: ينظر)٢(

 ).٥٦: ص(آلجري ، أخالق العلماء )٣(

 ).٤١: ص( القراءة واحلوار والتعلم)٤(
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٥٦٦

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

ً إال غلبته، وما ناظرين جاهال ًما ناظرت عاملا": ويف ذلك يقول الشافعي رمحه اهللا

  .)١("ال غلبينإ

ديد موضوع احلوار ونقطة االختالف، فقد خيتلف حت: األصل الرابع

املتحاوران يف مسائل عديدة، وليس على مسألة واحدة، مث حيدث احلوار يف مسألة 

ر فرعية وأخرى، بدون أن يتفق على املسألة األوىل، فيتشعب احلوار ويطول يف أم

ًا ال ينتهي إىل ًبعيدة عن موضوع احملاورة، وهلذا يكون احلوار عائما ال زمام له، سائب

ًنتيجة، واستمراره �ذه الطريقة يعترب تبديدا للجهد وإضاعة للوقت
)٢( .  

كان الشافعي إذا ناظره إنسان يف مسألة ": قال الربيع بن سليمان رمحه اهللا

  .)٣("ه املسألة مث نصري إىل ما تريدنفرغ من هذ: فغدا إىل غريها، يقول

قطعية النتائج ونسبيتها، من املهم أن نعرف يف هذا األصل : األصل اخلامس

إدراك أن الرأي الفكري نسيب الداللة على الصواب أو اخلطأ، والذين ال جيوز 

م األنبياء عليهم السالم فيما يبلغون عن ر�م سبحانه وتعاىل، وما عليهم اخلطأ ه

رأيي صواب حيتمل اخلطأ، ورأي غريي خطأ : (عدا ذلك فيندرج حتت املشهورة

  ). حيتمل الصواب

ًوبناء عليه فليس شرط التحاور الناجح أن ينتهي أحد الطرفني إىل قول 
ود، وهو منتهى الغاية، وإن مل اآلخر، فإن حتقق هذا واتفقا على رأي فنعم املقص

  . )٤(يكن فاحلوار ناجح
  

                                           
 ).٢٤: ص(حممد كمال احلويل ، احلوار يف القرآن الكرمي )١(

 ).٦٤: ص(أمحد الصويان ،احلوار أصوله املنهجية، وآدابه السلوكية: ينظر)٢(

 ).٤٠: ص( ابن مجاعة، تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم )٣(

 ).٢٣: ص( صاحل بن محيد ، أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم: ينظر)٤(
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٥٦٧

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  آداب الحوار: المطلب الثاني

  : أمههاهنا ذكر  كثرية وعديدة ومتشعبة، ولكن أآداب احلوار

اور يف حواره احملاورة باحلسىن، إن من أهم ما يتوجه إليه احمل: األدب األول

ِوقل لعبادي  ﴿: التزام احلسىن يف القول، وا�ادلة، ففي حمكم التنزيل يقول تعاىل
َ
ِِّ ُ َ

ُيـقولوا التي هي أحسن َ ْ َ َ
ِ َِّ ْ ُ ُ َ﴾) ١(.  

فحق العاقل اللبيب طالب احلق أن ينأى بنفسه عن أسلوب الطعن 

  .  واإلثارة واالستفزازوالتجريح والسخرية وألوان االحتقار

 جتنب أسلوب التحدي والتعسف يف احلديث، وتعمد ويلحق �ذا األدب

 فإن كسب ،ًإيقاع اخلصم يف اإلحراج، ولو كانت احلجة بينة والدليل دامغا 

  . )٢(القلوب مقدم على كسب املواقف

كل فعل له رد فعل يساويه يف القوة ويعارضه يف : "اق نيوتنيقول إسح

ته حرتمت صوتك رفع صوته، وإذا ارفعفلذلك كل إنسان حتاوره إذا " اهاالجت

  :  يقول أحدهم وهو حياور خصمهاحرتمك،

  أكنيه حني أناديه ألكرمه

  كذلك أدبت حىت صار من أديب

 

  وال ألقبه السوءة اللقب 

  )٣(ألدبأين وجدت مالك الشيمة ا

 

التواضع بالقول والفعل، فيجب جتنب ما يدل على العجب : األدب الثاين

ونأى جبانبه، ًشخصا أو حادثه، أعرض والغرور والكربياء، فبعض الناس إذا حاور 

                                           
 ).٥٣:آية (سورة اإلسراء ) ١(

 ).٢٦: ص( صاحل بن محيد ،أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم :ينظر )٢(

 ).٢٢: ص( عائض القرين ، أدب احلوار:ينظر )٣(
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٥٦٨

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

لى فال يلتفت إىل خصمه إشارة إىل السخرية وعدم االكرتاث به، ورمبا ظهر ع

قسمات وجهه أو حركات حاجبيه ما يدل على السخرية واالستكبار، ورمبا يزم 

شفتيه، أو يلوي عنقه، أو يشري بطرف عينيه إشارات تعرب عن السخرية واالزدراء، 

فهذا كله من الكرب، فمن التواضع أن تقبل احلق عن جاد ولو كان أعدى 

على التعايل والكرب كأن أعدائك، ومن التواضع ترك استخدام األلفاظ الدالة 

  . نرى كذا، وعندي كذا، وأنا، وقلت، وحنو هذه األلفاظ: يقول

ًحسن االستماع، إن كثريا من الناس خيفقون يف تربك أثر : األدب الثالث

طيب يف نفوس من يقابلو�م ألول مرة، أل�م ال يصغون إليهم باهتمام، إ�م 

ًتكلم املستمع مل يلقوا له باال، علما حيصرون مههم فيما سيقولونه ملستمعهم، فإن  ً

  . )١(بأن أكثر الناس يفضلون املستمع اجليد على املتكلم اجليد

وبراعة االستماع تكون باألذن، وطرف العني، وحضور القلب، وإشراقة 

ًلرد، متحفزا متوثبا، منتظرا إمتام حديث الوجه، وعدم االنشغال بتحضري ا ًً

  . )٢(صاحبه

ًالعدل واإلنصاف، جيب على احملاور أن يكون منصفا، فال : األدب الرابع

ًيدر حقا، بل عليه أن يبدي إعجابه باألفكار الصحيحة واألدلة اجليدة واملعلومات 

اوره، وهذا اإلنصاف له أثر عظيم يف قبول احلق، كما اجلديدة اليت يوردها حم

  . تضفي على احملاور روح املوضوعية

                                           
 ).٤٩: ص( الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ، يف أصول احلوار : ينظر)١(

 ).١٨: ص(طارق احلبيب، كيف حتاور : ينظر)٢(
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٥٦٩

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

والتعصب وعدم قبول احلق من الصفات الذميمة يف كتاب اهللا، فإن اهللا 

ْيا أيـها الذين آمنوا كونوا  ﴿: أمرنا باإلنصاف حىت مع األعداء فقال تعاىل ُْ ُ ُ َ ََ
ِ َّ َ َُّ

َقـوامين لله شهد َ ُ
ِِّ َ

ِ َّ ْاء بالقسط وال يجرمنَّكم شنآن قـوم على أال تـعدلوا اعدلوا َ ُْ ُِ ِ ِْ ْ َ َّ َِ َْ َ َ
ٍ
ْ َ ََ ُ َ ْ ُْ ْ َ َ

ِ ِ

َهو أقـرب للتـقوى واتـقوا الله إن الله خبير بما تـعملون ُ َ َ َْ َ ََ ِ ِ
ٌ َ ّ َّّ ِ ْ ُ َّ َ َْ َّ ِ

ُ َ ْ َ ُ﴾) ٢) (١.(  

  : قال ابن القيم

  وتعرٍ يف ثوبني من يلبسهما

  ثوب من اجلهل املركب فوقه

  وحتل باإلنصاف أفخر حلة

 

  يلقى الردى مبذمة وهوان 

  ثوب التعصب بئست الثوبان

  )٣(زينة ا األعطاف والكتفان

 

ًاحللم والصرب، فاحملاور جيب أن يكون حليما صبورا، فال : األدب اخلامس ً

يغضب ألتفه سبب، فإن ذلك يؤدي إىل النفرة منه، واالبتعاد عنه، والغضب ال 

يوصل إىل إقناع اخلصم وهدايته، وإمنا يكون ذلك باحللم والصرب، واحللم من 

ُوالكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس والله ﴿: ما قال تعاىلصفات املؤمنني ك ّ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ
َ ْ ْ َْ َْ ِ ِ َ

َيحب المحسنين ُ
ِ ِ ِ

ْ ْ ُّ ُ﴾) ٤(.  

ً، وكررها مرارا) ال تغضب(: قال! أوصين: وعندما قال رجل للنيب 
)٥( .  

                                           
 ).٨: آية ( سورة املائدة )١(

ية ، جامعــة امللــك ســعود ، املــدخل إىل الثقافــة أعــضاء هيئــة التــدريس قــسم الدراســات اإلســالم: ينظــر)٢(

 ).٥٣: ص(اإلسالمية 

 ).٥١: ص(شرح القصيدة النونية حممد خليل هراس، : ينظر)٣(

 ).١٣٤:آية (سورة آل عمران) ٤(

 .١٠٦٦، ص٦١١٦صحيحه، باب احلذر من الغضب، رقم أخرجه البخاري يف )٥(
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٥٧٠

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

ومن أعلى مراتب الصرب مقابلة اإلساءة باإلحسان، فإن ذلك له أثر عظيم 

على احملاور، وكثري من الذين اهتدوا مل يهتدوا لعلم احملاور واستخدامه أساليب 

  . )١(اجلدل، وإمنا ألدبه وحسن خلقه واحتماله لألذى، ومقابلته باإلحسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
أعضاء هيئة التدريس قسم الدراسات اإلسالمية ، جامعة امللك سعود ، املدخل إىل الثقافة اإلسالمية )١(

 ).٥٣: ص(
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٥٧١

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  أخالقيات الحوار الثقافي: المطلب الثالث

        

لعل أول قاعدة يف هذا ا�ال أن يسهم العرب واملسلمون يف جمال حوار         

 ، انية يف القرن احلادي والعشرينشكالت اليت تواجه اإلنسالثقافات يف كل امل

 ويف هذا ا�ال صيغت رتكيز فقط على مشكال�م مع الغرب ،ًوذلك بدال من ال

 ''أخالقيات احلوار ''اجمموعة من القواعد املهمة اليت تكون ما ميكن أن نطلق عليه

  : التاليةاليت تتلخص يف النقاط
 

ًلثقافية جلميع الشعوب انطالقا من حقيقة متايز البشر من  احرتام التعددية ا- ١''

حيث اللون والعرق والثقافة، واإلقرار بأن التنوع اإلنساين مصدر إثراء للوجود 

  ·البشري والثقافة اإلنسانية

 جتنب األفكار املسبقة، والسعي ملعرفة اآلخر كما يقدم نفسه، والبحث عما -  ٢

  .ات اآلخرنبذ ما يفرق وقبول خصوصيجيمع و

 االحتكام إىل العقالنية مبدأ يف احلوار، وتغليب األسلوب العلمي على - ٣

  .االنفعايل، وممارسة النقد الذايتالعاطفي و

 اإلدراك السليم لظروف احلوار وشروطه املوضوعية، واالنتهاء إىل ما هو قابل -  ٤

  .وجتنب طرح املشاريع غري الواقعية  التوصيات  للتنفيذ من

رص على البحث عن الوجوه اإلجيابية يف الثقافات وإبرازها، وتنمية روح  احل- ٥

للذات، أو ازدراء اآلخر،  النقد الذايت لتاليف السلبيات املتوارثة يف النظرة املضخمة

واآلخر يف إطار من الفهم املعمق واملتبادل، وتعزيز الرغبة   األنا وصياغة صورة
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٥٧٢

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

ايب اخلالق بني ية اليت تضمن التفاعل اإلجياملشرتكة يف الدفاع عن القيم اإلنسان

  .الشعوب والثقافات

ً السعي ألن يكون احلوار رصينا وبعيدا عن كل أشكال التشنج والتعصب، - ٦ ً

على حساب اآلخر، ونبذ االنتقائية   للذات  واعتماد النزاهة الفكرية، وعدم التحيز

سان، ورفض سياسة الكيل يف تطبيق القواعد واملواثيق الدولية، واحرتام حقوق اإلن

مبكيالني، أو التحدث بأسلوبني خمتلفني يف احلوار الداخلي ويف احلوار مع اآلخر، 

وعدم توظيف احلوار خلدمة أغراض آنية وسياسات إقليمية أو دولية 

دولية مرحلية أو هادفة إىل اهليمنة والرغبة يف التسلط على   وتوازنات ضيقة

  .الشعوب املستضعفة

النظر يف ما هو سائد من مفاهيم التقدم والتخلف والرفض القاطع  إعادة -  ٧

لربطها بدين معني أو ثقافة حمددة، وجتاوز الصور النمطية، واعتماد قراءة علمية 

واآلخر   األنا ومنهجية موثقة لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية لدى

  .دون ربطها باملوروث الديين

تة ملفاهيم التقدم والتخلف الثقايف واحلضاري يفرضها  رفض وجود معايري ثاب- ٨

طرف على اآلخر، واإلقرار بأن ما حققه الغرب يف العصر احلديث ليس املثال 
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٥٧٣

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

الواجب احتذاؤه لتحقيق التقدم احلضاري يف هذا العصر، وهو ما أثبتته جتارب 

  .)١(''التحديث والنهضة يف دول آسيوية عديدة جيدر بنا االستفادة منها

احملاورة أو ا�ادلة باليت هي أحسن وسيلة مهمة من وسائل تبليغ احلق و

، وهي يف إطار احلركة  ونصرته ودفع الباطل، واهلدف منها الوصول إىل احلقيقة

داة التصحيح والبناء والتقومي الذايت، فاحلوار أداة وعي مشرتكة تتكوكب اإلسالمية أ

فيها اآلراء، وتستعرض فيها املسائل ويستخلص منها ما دل عليه الدليل الشرعي 

، وهي وسيلة من وسائل الشورى والتعاون والتناصح على الرب والتقوى،  أو النظري

  . هو طريق النضج وسبيل الكمال وهذا

تصحيح األخطاء، أو تدارك النقص، وتقومي املسرية الشرعية ولن يتم 

والدعوية إال إذا اتسعت صدورنا للحوار، وروضنا أنفسنا على قبول النقد 

واملراجعة، وعندها تكون حواراتنا تربوية منهجية، تثري األمة اإلسالمية بالدراسات 

  . الشرعية واألطروحات العلمية

 هو إال دعوة إىل تقليب أوراق العمل اإلسالمي احلوار اجلاد املطلوب ما    و

وحة والوسائل الدعوية  مبناهج التفكري املطر– بكل جترد –املعاصر، وإعادة النظر 

، وهو دعوة إىل حترير األمة اإلسالمية من الفلسفات الكالمية والبدع املستهلكة 

 إعادة بنائها جي والشطط الفكري بشىت ألوانه وصوره، مثهاخلالفية، والتمزق املن

                                           
   قواعد وأخالقيات احلوار الثقايف مع اآلخر ، السيد يسني،:  مقال بعنوان)(١

http://www.mokarabat.com/m٩٦٤.htm 
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٥٧٤

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

وصياغتها من جديد وفق األسس والضوابط العلمية املبينة يف كتاب اهللا عز وجل 

  . ومنهج السلف الصاحلوسنة نبيه 

  أنواع الحوار وأحكامه: المطلب الرابع

 القدمي إن املتتبع لتاريخ احلوار بني أهل اإلسالم وغريهم من أتباع امللل يف

 :ًواحلديث جيد أنواعا ثالثة من احلوار، هي كما يلي

 وهذا النوع ال شك يف مشروعيته، ألنه :حوار دعوة وكشف شبهة) أ ( 

ِ وهذه وظيفة األنبياء وورثتهم  املسلمني إىل اعتناق اإلسالم،يهدف إىل دعوة غري

، وإنقاذهم به من العلماء والدعاة، حيث حاوروا الكافرين بغية تعريفهم بدين اهللا

  . من الظلمات إىل النور

ولذا ترتكز موضوعات هذا احلوار حول التعريف باهللا تبارك وتعاىل وصفاته، 

 .وباإلميان ونواقضه، وباليوم اآلخر وسبيل النجاة واخلالص فيه

 :وميتاز حوار الدعوة عن غريه من أنواع احلوار خبصائص ومسات، منها

ُدعوة إىل اإلسالم والسعي إىل إقناع اآلخرين ِاهلدف من حوار الدعوة ال -١

 .بأن اإلسالم هو دين اهللا الذي ال يقبل اهللا من العباد غريه

 أخذ املسلمني بزمام املبادرة يف هذا اللون من احلوار، إذ هو استجابة - ٢

لطبيعة دينهم، ويتحقق ذلك باستضافتهم يف دار املسلمني، واستقبال وفودهم، 

وغشيا�م يف حمافلهم وبيو�م لدعو�م، إذ الدعوة والبالغ واجب والكتابة إليهم، 

 .املسلم مبقتضى إسالمه
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٥٧٥

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

ُتغلب العالقات الشخصية على هذا اللون من ألوان احلوار الذي يبتعد  -٣
 .عن الصفة الرمسية اليت تغلب على حوار التعامل والتعايش

خول يف اإلسالم  فإذا رفض الكافر الد:حوار تعامل وتعايش ونبذ العنف) ب(

 فإننا ندعوه للتعايش السلمي ونبذ العنف وحسن التعامل واجلوار والعدل يف

حوار تفرضه السياسة الشرعية، ومتليه طبيعة التعايش بني البشر؛ التعامل، وهو 

 وقد بينت الشريعة بنصوصها أو بقواعدها العامة ،حبكم اجلوار واملصاحل املتبادلة

 . �ذا اللون من ألوان احلواراألسس والضوابط املتعلقة

وظهر مثل هذا اللون من حوار التعامل والتقارب املعيشي منذ نشأة الدولة 

ً عهودا مع يهود املدينة، كما أبرم صلح مية يف املدينة، حيث عقد النيب اإلسال
ًهبه املختلفة تراثا ضخما يف احلديبية مع كفار قريش، وحوى الفقه اإلسالمي مبذا ً

 .جمال العالقات الدولية اليت بينت للمسلمني أصول التعامل مع غري املسلمني

ويركز هذا اللون من احلوار على النقاط املشرتكة اليت يتفق عليها املتحاورون، 

ًفيهدفون إىل تعميقها والتكاتف يف سبيلها، وغالبا ما تصطبغ بالصبغة األخالقية 
لحية، كاحلوار حول السالم العاملي والتعايش بني األمم ومكافحة الشذوذ أو املص

 .ومعاجلة قضايا االحنالل األخالقي والتفكك األسري

ولكن ينبغي احلذر من استغالل هذا النوع من احلوار لفرض اهليمنة الدينية، 

دينية ًفالغرب غالبا عندما يدعو إىل هذا النوع من احلوار إمنا يسعى لنشر قيمه ال

م، ومؤمتر ١٩٨٥واالجتماعية عن قصد أو عن غري قصد، مثل مؤمتر نريويب 

م، ومؤمتر ١٩٩٦ل م، ومؤمتر اسطنبو١٩٩٥مؤمتر بكني م، و١٩٩٤القاهرة 

م، وحمور هذه املؤمترات يدور حول األسرة واملرأة ٢٠٠٠م، وعام١٩٩٩نيويورك

اإلجهاض، والشذوذ، ًوالطفل، مركزا على احلقوق اجلنسية، واحلق يف اإلجناب و
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٥٧٦

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

وقضية املساواة بني الرجال والنساء، واملساواة يف املرياث، وحنوها، وكل ذلك من 

 )١(منظور الثقافة الغربية املادية اإلباحية اليت تبيح الزىن واللواط ومتنع تعدد الزوجات

. 

 إذا كان  ،وهذا ال شك يف حرمته. حوار الوحدة والتقارب بني األديان) ج(

احلوار الذي يهدف إىل إزالة الفروق واالختالفات العقدية والشعائرية بني 

 .املتحاورين ومتييع خصائص األديان والدعوة إىل وحدة األديان والتقريب بينها

 نقصد بأي حال من وحنن عندما نتحدث عن مشروعية احلوار يف اإلسالم، ال

األحوال احلوار الذي يقوم على وحدة األديان، والتلفيق بينها، وصهرها يف دين 

ِعاملي جديد قائم على اجلمع بني املتناقضات، الكفر واإلميان، والتوحيد والوثنية،  ِ

 .فتلك دعوة دسيسة

 :ومن أبرز معامل هذه الدعوة

سويغه، من غري أن  اعتقاد كل طرف صحة إميان الطرف اآلخر، وت- ١

 .يقتضي ذلك اخلروج عن املعتقد األصلي

 اعتقاد صحة مجيع صور العبادات اليت يتعبد �ا أهل دين باطل، فالكل - ٢

ًيعدونه طريقا موصال إىل رضا اهللا، ألنه تعظيم وعبادة هللا، وعليه فال حيكم على  ً

 .شيء من صور العبادة املختلفة بالبطالن

وممارسات وطقوس جتمع بني أتباع األديان يف حمل  االشرتاك يف صلوات - ٣

 .ًواحد، وذلك حرصا على إزالة الفروق ومتييعها

                                           
 ).٢٧:ص(إمساعيل علي حممد ، العوملة الثقافية وموقف اإلسالم منها :  ينظر)(١
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٥٧٧

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

 اعتماد أسلوب التلفيق والتوفيق بني املتناقضات واملختلفات للوصول إىل - ٤

 .صورة مشرتكة، تتجاوز االختالفات

 .فةتبادل التهاين والزيارات وا�امالت يف املناسبات الدينية املختل -٥

َعامل أهل  ى  وال شك أن هذا النوع من احلوار مرفوض يف اإلسالم، فالنيب
ِالكتاب يف حال الضعف والقوة، والسلم واحلرب، وداخل اجلزيرة العربية وخارجها،  ِّ ّ

ًومع ذلك مل يتغري احلوار واخلطاب العقدي معهم أبدا، بل بقي ثابتا وا ً ًضحا كل ّ
 .)١(الوضوح

وأمام هذه األصول االعتقادية ": جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ما يلي

   نسخ اإلسالم والقرآن لألديان والكتب السابقة، وعموم رسالة نبينا حممد: أي[

[والتقارب بينها، )وحدة األديان: (، واحلقائق الشرعية، فإن الدعوة إىل ،

وصهرها يف قالب واحد، دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط احلق بالباطل، 

ُّوهدم اإلسالم، وتقويض دعائمه، وجر أهله إىل ردة شاملة، ومصداق ذلك يف 

، وقوله )٢(  ﴾ تِلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استَطَاعواْوالَ يزالُون يقَا ﴿   :قول اهللا سبحانه

 ."  )٣(﴾ ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواء  ﴿: تعاىل

ً نبيا   ًباإلسالم دينا، ومبحمدًربا، وال جيوز ملسلم يؤمن باهللا «: وجاء فيها
ًورسوال، الدعوة إىل هذه األفكار اآلمثة، والتشجيع عليها، وتسليكها بني 

ًاملسلمني، فضال عن االستجابة هلا، والدخول يف مؤمترا�ا وندوا�ا، واالنتماء 

 .»إليها

                                           
 ).١٥٤٦(أمحد القاضي ، دعوة التقريب بني األديان ص :  ينظر)(١

 ).٢١٧:آية(سورة  البقرة ) (٢

 ).٨٩:آية(سورة النساء ) (٣
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٥٧٨

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

بعامة، وأهل الكتاب خباصة، إىل ُومما جيب أن يعلم، أن دعوة الكفار "

اإلسالم واجبة على املسلمني بالنصوص الصرحية من الكتاب والسنة، ولكن ذلك 

ال يكون إال بطريق البيان وا�ادلة باليت هي أحسن، وعدم التنازل عن شيء من 

هلم فيه، أو إقامة شرائع اإلسالم، وذلك للوصول إىل قناعتهم باإلسالم ودخو

أما جمادلتهم، واللقاء معهم، وحماور�م، ألجل النزول عند رغبا�م،  احلجة عليهم ،

ُوحتقيق أهدافهم، ونقض عرى اإلسالم، ومعاقد اإلميان، فهذا باطل يأباه اهللا 

ومن يبتَغِ غَير اإلِسالمِ ﴿  :ورسوله واملؤمنون، واهللا املستعان على ما يصفون، قال تعاىل

لَ مِنقْبا فَلَن يالْخَاسِرِيندِين ةِ مِنفِي اآلخِر وهو ٢( )١(" ﴾ه( . 

بني وحدة الدين ووحدة األديان، إذ وحدة األديان  ومن الضروري أن نفرق

، فهي دعوة �دف لصهر احلق يف الباطل  ةّدعوة للتلفيق بني األديان احملرف

 أما وحدة الدين فهي حقيقة ال مناص صول إىل صيغة مشرتكة جتمع بينهما ،للو

منها، إذ الدين الذي أرسل اهللا به مجيع رسله دين واحد، هو االستسالم هللا 

ء وهذه لباب دعوة األنبيا. بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة والرباءة من الشرك وأهله

وحمورها، وعليه نستطيع القول بأن اإلسالم واالستسالم هللا هو دين اهللا الوحيد، 

  . )٣(  ﴾ وأَنِ احكُم بينهم بِمآ أَنزلَ اللّه والَ تَتَّبِع أَهواءهم ﴿: قال تعاىل

إىل تقارب ، التعايش حتول من تعايش مادي عن طريق املفاوضات بني الدولو

  .ديين وحضاري بني الدول والشعوب

                                           
 ).٤٩:آية( سورة املائدة )(١

 ).٨١-١/٨٠(أمحد الدويش ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية :  مجع وترتيب)(٢

 ).٨٥:آية(سورة آل عمران ) (٣
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٥٧٩

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  تعقـــيــــــب

    إن من املشكالت اليت كان يعاين منها الواقع اإلنساين، وما يزال، هي مسألة 

احلوار القائم على االعرتاف باآلخر، وإزالة االلتباسات واإلشكاالت من أجل 

  . إرساء قواعد سليمة يف التعامل اإلنساين  

لسعي إىل اجتياز احلواجز النفسية والثقافية والفكرية، وإزاحة املطلقات    وبدل ا

واملسبقات من طريق أي حوار، إلقامة عالقات متوازنة بني الشعوب والدول، 

وبناء ا�تمعات على أسس سليمة، جند أنه يتم التعامل بني خمتلف املواقع 

  . عيفباستعالء واستكبار، حيث حياول القوي أن يتسلط على الض

    ويف اآليات القرآنية الكرمية واالحاديث النبوية  إشارة إىل أمهية وضرورة احلوار 

�بني الناس والشعوب ، وذلك من أجل حدوث تالقح خالق بني أفكارهم 

التعارف ، فالتعارف ال  إىل الوصول للنتيجة املطلوبة وِّوثقافا�م يؤدي يف النهاية

ًيكون جديا وعميقا ومستمرا  ً يف الزمن دون أن يبىن على حوار جاد ومستمر ً

ومتسامح بني املتعارفني ، سواء كان بني املسلمني وبني بعضهم البعض ، وبني 

 .املسلمني وغريهم من أصحاب األديان وامللل والعقائد األخرى 

والبد أن يكون هناك دعوة إىل إدارة حوار إسالمي بني املسلمني والغرب 

 تشرتك فيه الشخصيات الثقافية األوروبية، واألحزاب على نطاق واسع وشامل،

السياسية، والشخصيات الرمسية، ومراكز الدراسات األوروبية، كما يشرتك فيه 

مراجع املسلمني وعلماؤهم ومثقفوهم ومراكزهم الدراسية املنفتحة، واحلركات 

ره اإلسالمية، لتوضيح الصورة احلقيقية لإلسالم، يف نظرته إىل الغرب، وتصو

وكذلك البد  . للعالقة مع اآلخر الديين أو السياسي أو العلماين وما إىل ذلك
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٥٨٠

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

للدول واألنظمة اإلسالمية، أن تعمل على حتسني سجلها يف جماالت حقوق 

ّاإلنسان، انطالقا من القيم اليت ركز عليها اإلسالم يف احرتام اإلنسان وحفظ  ً

  .ىل أي دين أو عرق انتمىحقوقه ورعايته ورفض اضطهاده واإلساءة إليه إ
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٥٨١

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

  امتـةـاخل
بعد التجوال وبعد املسري يف جوانب احلوار األساسية يف هذا البحث اليسري 

  :أستخلص مما سبق أهم النتائج والتوصيات فيما يلي 

  : أهم النتائج

احلوار القرآين مع أصحاب امللل املختلفة يدفع كل مسلم صادق يف إميانه إىل  - ١

 .قرآن يف الدعوة بكل الوسائل اخلطابية واجلدلية والربهانيةأن يسلك سبيل ال

اإلسالم هو دين احلوار ولكنه احلوار املتكافئ القائم على إرادة الفهم، وإرادة - ٢

ًالعلم، وإرادة التعايش بعيدا عن خمتلف اإلكراهات السياسية واالجتماعية والنفسية 

 .والفكرية

س وعرب، ومنها مناشدة املخالفني لبيان سر إن حوارات القرآن الكرمي كلها درو- ٣

  .خمالفتهم حىت توضح هلم الطريق الذي حادوا عنه

احلوار ليس مطلوبا لذاته، كما هو الشأن يف اخلطاب املعاصر، وإمنا املراد هو - ٤

الوصول إىل نقاط ارتكاز مشرتكة بني املتحاورين تؤسس لتفاهم أكرب على املستوى 

  . يناحليايت والنشاط اإلنسا

 

  :أهم التوصيات

 دورات تدريبية تقدم لشرائح ا�تمع وللدعاة خاصة تبني هلم احلوار عمل: ًأوال

  . ًوضوابطه وآدابه جمانا أو بأسعار رمزية

  . فتح قنوات احلوار وفق الضوابط الشرعية مع الطرف اآلخر: ًثانيا
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٥٨٢

 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  

 نقدية حتليلية وصفية دراسة اإلسالم يف احلوار ثقافة 

اركة فيها، وهذه إقامة مسابقات عن آداب احلوار وتشجيع األفراد على املش: ًثالثا

املسابقات تتكون على شكل أحباث أو أسئلة أو غري ذلك، مث تنشر نتائج 

 .للجمهور ليتعرف عليها ويستفيد منها

وعلى الرغم من وجود ، ة واملصلحني باحلديث عن هذه اآلدابيام الدعاق: ًرابعا

 كتب وأشرطة عن احلوار وآدابه؛ إال أن الناس يف حاجة ملن يكرر عليهم هذه

  .اآلداب بأساليب خمتلفة

 مث الصحابة ًإبراز حوارات السابقني من سلف هذه األمة بدأ بالنيب : ًخامسا

  . والتابعني وضرورة االقتداء �ا

رد اجلدال تصحيح مفهوم احلوار الذي يظهر عند كثري من الناس أنه جم: ًسادسا 

  . املضيع للوقت واجلهد

أوصي الدارسني مبواصلة البحث يف هذا املوضوع للكشف عن املستجدات : ًسابعا

  .  حوله

ّ   هذا واسأل اهللا أن ينفع مبا علمنا ويعلمنا ما جهلنا ، فإن وفقت فمن اهللا وإن 

أخطأت فمن نفسي والشيطان وصلى اهللا وسلم على خري خلقه وصفوته من 

  .عباده عليه أفضل الصالة وأمت التسليم
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  فهرس املصادر واملراجع

  . القرآن الكريم: ًأوال

  :كتب الحديث: ًثانيا
. صحيح سنن حممد بن زيد بن ماجه، حممد بن زيد ، ابن ماجه  -

، الطبعة األوىل. مكتب الرتبية العريب الدول اخلليج، األلباين: حتقيق
 .هـ١٤٠٧

ت عبيد عز: أبو داود ، سليمان بن األشعث ،سنن أيب داود ، حتقيق -
 .هـ١٣٨٩، الطبعة األوىل. بريوت، دار الكتب العلمية. الدعاس

األلباين  ، حممد بن عبد العزيز ،صحيح  الرتغيب والرتهيب ، مكتبة  -
 .هـ١٤٢١، الطبعة األوىل، املعارف

: حتقيق األلباين، حممد ناصر الدين، صحيح اجلامع الصغري وزيادته ، -
 .ه١٤٠٨، الطبعة الثالثة،  بريوت ،املكتب اإلسالمي. زهري الشاويش

 مكتبة الصحيحة، األحاديث سلسلة، الدين ناصر حممد األلباين، -
 .ت.السعودية، د العربية اململكة الرياض، والتوزيع، املعارف للنشر

، شرح صحيح  ، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرفاإلمام النووي -
 . هـ١٤١٦، الطبعة الثالثة. بريوت، مسلم ، دار اخلري

 زهري حممد: حتقيق البخاري، صحيح ، إمساعيل بن حممد ، البخاري -
 .ت.النجاة، د طوق الناصر، دار ناصر بن

 حممد عبد: البيهقي ، أمحد بن احلسني ، السنن الكربى ، حتقيق -
 .ه١٤١٤، مكة املكرمة، مكتبة الباز. القادر عطا

، )سنن الرتمذي ( اجلامع الصحيح ،حممد بن عيسى ، الرتمذي  -
 . أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية: حتقيق

 ، الرمحن بن أيب بكر ، جامع األحاديث جالل الدين السيوطي ، عبد -
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ ، ١ط

 عبد فؤاد حممد: حتقيق مسلم، احلسن، صحيح أيب اإلمام مسلم، -
 .ت.لبنان، د بريوت، العريب، الرتاث دار إحياء الباقي،
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شعيب محد بن حنبل ، حتقيق أباين ، أمحد بن حنبل ، مسند الشي -
 ، ١، مؤسسة الرسالة ، ط  عادل مرشد، وآخرون- األرنؤوط 

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١

 :كتب اللغة: ًثالثا
جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ، بصائر ذوي  ، الفريوز آبادي -١

ا�لس  حممد علي النجار، ،حتقيق التمييز يف لطائف الكتاب العزيز
 . جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ، القاهرة-األعلى للشئون اإلسالمية 

 اهليئة املصرية  ، القاموس احمليطحممد بن العقرب، الفريوز أبادي  -٢
 . هـ١٤٠٠،   الطبعة الثالثة ،العامة للكتاب

عبد السالم : القزويين ، أمحد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، حتقيق -٣
 . هـ١٤٢٣، اد الكتاب العرباحت. هارون

 اإلسالمية املكتبة الوسيط، ملعجم، اخرونآو إبراهيم، صطفى،م -٤
 . ت.تركيا، د استانبول، ،٢طوالتوزيع، للطباعة والنشر

بريوت،  للماليني، العلم دار الصحاح، محاد، بن إمساعيل اجلوهري، -٥
 .م١٩٩٠

ريوت ، الطبعة ب، ابن منظور ، حممد ، لسان العرب ،  دار صادر -٦
 .هـ١٤١٧، األوىل

  :المراجع والكتب: ًرابعا 
�� السرية النبوية مراجعة وتقدمي طه عبد الرؤوف   عبد امللك ،ابن هشام، �

 - لعربية، مطبعة فيصل عيسى البايب احلليب، دار إحياء الكتب ا٢سعد، ط
 ).م١٩٥٥-هـ١٣٧٥(القاهرة، 

�� م، الطبعة األوىل، القنوجي ، صديق ،أجبد العلوم ، دار ابن حز �
 .هـ١٤٢٣

�� أخالق العلماء، الدار املصرية اللبنانية، حممد بن حسني ، اآلجري ، �
 .هـ١٤١٣الطبعة الثانية، 
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�� القرين ، عائض ، أدب احلوار ، مؤسسة الريان، الطبعة األوىل،  �
 . هـ١٤٢٥

�� بن محيد ، صاحل ، أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم، دار املنار، الطبعة  �
 .هـ١٤١٥األوىل، 

�� امل واملتعلم، تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العالكناين ، ابن مجاعه،  �
 .م٢٠٠٤:دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل 

�� اجلرجاين ، علي ، التعريفات، دار عامل الكتب، الطبعة األوىل،  �
 .هـ١٤٠٧

�� القرطيب، القرطيب ، حممد بن أمحد األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن،  �
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الطبعة األوىل ، . دار الكتب العلمية

�� احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية ، دار الوطن، الصويان ، أمحد ، �
 . هـ١٤١٣الطبعة األوىل، 

��� الرتبية، الطبعة زمزمي ، حيىي ، احلوار آدابه وضوابطه ، دار الرتاث و �
 .هـ١٤١٤األوىل، 

��� اود ، احلوار اإلسالمي املسيحي، دار قتيبة، الطبعة عجك ، بسام د �
 .هـ١٤١٨األوىل، 

��� القاسم ، خالد ،احلوار مع أهل الكتاب، خالد القاسم، دار املسلم،  �
 . هـ١٤١٤الطبعة األوىل، 

��� ابن القيم ، حممد خليل هراس ، شرح النونية البن القيم، دار الكتب  �
 .هـ١٤٢٤العلمية، الطبعة الثالثة، 

��� القراءة واحلوار والتعلم والتعليم واملعلم، دار بكار ، عبدالكرمي ،  �
 . هـ١٤٢٤اإلعالم، الطبعة األوىل، 
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���  . هـ١٤١٣دار ابن حزم، الطبعة األوىل، الكبائر ،لذهيب، بسام احلايب، ا �

���  فتح القدير، دار  الشوكاين ، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا، �
 . الفكر

��� لطبعة الرابعة،  العاملية للشباب اإلسالمي ،يف أصول احلوار، اندوةال �
 .هـ١٤١٦

���  . هـ١٣٩٩قطب ،سيد يف ظالل القرآن، دار الشروق، الطبعة الثامنة،  �

���  . هـ١٤١٨كيف حتاور، دار املسلم، الطبعة الرابعة، احلبيب ، طارق ، �

��� ىل الثقافة قسم الثقافة اإلسالمية املدخل إ أعضاء هيئة التدريس يف �
 .هـ١٤٢٦اإلسالمية، ، جامعة امللك سعود، مدار الوطن، الطبعة األوىل، 

��� الدويش ،أمحد بن عبدالرزاق ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  �
 . الرياض– اإلدارة العامة للطبع -، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء 

��� الطبعة  ، ة وموقف اإلسالم منهاالعوملة الثقافيعلي حممد ، إمساعيل ،  �
 . م دار الكلمة للنشر والتوزيع٢٠٠١- هـ١٤٢١األوىل 

��� ، دار ابن اجلوزي  ، القاضي ، أمحد ، دعوة التقريب بني األديان �
 . هـ١٤٢٢، الطبعة األوىل ،الدمام 

 
  :المواقع اإللكترونية: ًخامسا
خر ، السيد مقال بعنوان قواعد وأخالقيات احلوار الثقايف مع اآل -١

  htm.http://www.mokarabat.com/m٩٦٤ يسني،
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  فهرس املوضوعات

 وعــــــــــاملوض الصفحة

 املقدمة ٥٣٨

 أمهية البحث ٥٣٨

 أسباب اختيار املوضوع ٥٣٩

 أهداف البحث ٥٣٩

 مشكلة البحث وتساؤالته ٥٤٠

 حدود البحث ٥٤٠

 منهج البحث ٥٤١

 الدراسات السابقة ٥٤١

 ط البحثضواب ٥٤٢

 حمتويات البحث ٥٤٣

  احلوار ، مفهومه وغايته: املبحث األول : املبحث األول ٥٤٥

 مفهوم احلوار: املطلب األول ٥٤٥

 احلوار يف اللغة ٥٤٥

 احلوار يف االصالح ٥٤٦

 مفهوم احلوار الثقايف  ٥٤٦

 الفرق بني احلوار واجلدال واملناظرة واملناقشة: املطلب الثاين ٥٤٧
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 لعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية وا  
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 املوضــــــــــوع صفحةال

 الفرق بني احلوار واجلدال: ًأوال  ٥٤٨

 الفرق بني احلوار واملناظرة: ًثانيا ٥٤٩

 الفرق بني احلوار واملناقشة: ًثالثا ٥٥٠

 الغاية من احلوار: املطلب الثالث ٥٥٣

 أدلة احلوار يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ، :  املبحث الثاين ٥٥٥

 احلوار يف القرآن الكرمي: ب األولاملطل ٥٥٥

 احلوار يف السنة النبوية: املطلب الثاين  ٥٦٠

   ، قواعده وآدابه وأخالقياته  احلوار: الثالثاملبحث ٥٦٣

 أصول وقواعد احلوار :  املطلب األول ٥٦٣

 آداب احلوار: املطلب الثاين ٥٦٧

 أخالقيات احلوار الثقايف: املطلب الثالث ٥٧١

 أنواع احلوار وأحكامه: ملطلب الرابعا ٥٧٤

 تعقيـــب ٥٧٩

 اخلامتة ٥٨١

 أهم النتــائج: ًأوال  ٥٨١

 أهم التوصيات: ًثانيا  ٥٨١

 املصادر واملراجع ٥٨٣
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