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ِ
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،  و صنع إرادة، و أُسلوب تفكير، فهو نمط حياة، جعل التأسيس القراني الحوار من مسائل التواصل عند اإلنس
وأواله القرآن الكريم عناية فائقة من جهة مفهومه ؛ النه يعد الوسيلة األول للشرر في إياا المراعر و
 و أتشاعهم الذين أخذوا عل عاتقهم نرر، وكذا فقد أصشح األداة لألنشياء، األحاسيس التي تختلج في أنفسهم
 و إذا أردنا،  ويُعد من أهم الطرائق التي تعرض المسائل العقدية،  و الرساالت اإللهية التشريرية،الدعوات النشوية
، أن نعرف ماهية الرمو فيه ؟ ذلك يكون بسشب أن ساحة الحوار بمفهوم ِه العام تكادُ ترتشط بالرخاية اإلنسانية
ّ  حاولت.  و موضوعاتها،و تنحار أغلب موضوعاته في مفهوم الرساالت السماوية
أن ا ُسلط الضوء عل
.  و أنواعه،  وموضوعاته، و أساليشه، أخالقياته،  و مرادفاته، و ألفاظه،مفهومه

Dialogue in the Qur'an
(His words / His synonyms/ His morals/ His methods / Its variants)
ABSTRACT
This research presents the subject of Qur'anic dialogue as one of the most important
means possessed by mankind as well as by one individual. Where God made these
great issues to communicate with others from the people of mankind , Dialogue is a
way of life , a way of thinking and a will , The Holy Qur'an has given great attention
to the concept of dialogue , and it is considered the language of discourse that
overshadows its presentation of the narrative aspect of the ancient nations , It is also
the primary means of human beings in communicating and showing all the feelings
and sensations that arise in themselves , It also became the tool for the prophets and
their followers who took upon themselves the dissemination of prophetic vocations
and divine messages missionary , It is also one of the most important ways of
presenting ideological issues, and if we want to know what is included in it , This is
because the arena of dialogue in its general sense is almost associated with the human
personality so it has become comprehensive , And that most of its themes are confined
to the concept of heavenly messages and their themes .
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المق ِد َمة

الحمد هلل رب العالمين  ،و أفضل الاالة و التسليم عل النشي االمين دمحم بن عشد هللا  ،وعل أهل بيته الطيشين
الطاهرين  ،وعل أصحابهم ومن تشعهم بإحسان إل يوم الدين .
ال نجزم بعدم كثرة الخطابات و الكتابات في هذا المجا  ،وطرحوا هذا المفهوم برك ٍل عام من خال بعض
سنة المحمدية ،الذي لم يتح لهذا ال ُماطلح أن يأخذ دائرة الخاوصية في
الناوص القرآنية  ،و العروج إل ال ُ
أخالقياته ،و ألفاظه ،و موضوعاته ،و أنواعه  ،و لربما أن ال ُمتأمل القارئ ،وال ُمتافح لهذه الكتابات ال يشد فيها ما
يُرير إل تكرار أو استغناء بعضها عن بعض  ،وهذا يدلل عل اتساع دائرة الموضوع ،و ترابك العالقات ،و
األنماط التي تدخل في إطاره ،وهو ليس باألمر ال ُمستهجن ،فلغة الحوار عشارة عن أسلوب حياتي يستخدمهُ المرء
في كل مفاصل و تفاصيل معيرت ِه للتعشير عن ذاته ،وطرح أفكاره ،و مفاهيم ِه .
تكرف لنا األزمة ال ُمجتمعية في العالم بأجمع ِه عن الحاجة ال ُملحة ألخالق السماء التي أرساها جمي ُع األنشياء
(عليهم السالم) في ُمجتمعاتهم  ،و باألخص الحوار األخالقي الذي يُكيف اإلنسان مع أخيه اإلنسان  ،و لضرورت ِه ،و
الحاجة ال ُملحة له في جانب التعامل اإلنساني المجتمعي  ،و لحاو األزمة األخالقية الحوارية العالمية التي قد
اجتاحت ال ُمجتمعات العالمية باف ٍة عامة  ،و ال ُمجتمع ال ُمسلم برك ٍل خاص  ،الذي يكرف لنا مدى االفتقار الحاصل
في المجتمع المسلم لهذ ِه الخاصية الرسالية أال وهو ( عنار أخالق السماء و الحوار القرآني ) .
أهمية البحث :
 _1هنالك القليل ممن كتشوا في هذا المضمار  ،أو لم يتداخلوا في تفاصيله ،و تفرعاته  ،ولم يتم التطرق إل
ألفاظه ،و موضوعاته ،ومدى التغاير ،واالختالف عن غيره من ال ُمرادفات .
 _2إن من ال ُمتعارف عليه في مفردة (الحوار) هي المواصلة ،والتخاطب بين األشخاص  ،فلذا يُعتشر من أسم
األدبيات بين بني الشرر  ،ألنهُ يُركز عل الجانب التربوي ،والتقويمي ،األخالقي لإلنسان .
 _3معرفة األنواع ،و األساليب ،والمرادفات التي تختلط ،و تمتزج ب ِه .
تساؤالت البحث :
 _1ماذا يُعن بمفردة الحوار ؟
 _2هل أن هنالك أكثر من نوع لماطلح الحوار ؟
ويمكن لهذا الشحث الفتي أن يُجيب عن هذ ِه التساؤالت في طيات ِه .
منهج البحث :
اعتمدت دراسة هذا الشحث المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج االستقرائي  ،و الذي قد تمخض من خال دراسة
األساليب المحاوراتية في القرآن الكريم  ،وكذلك أيضا ً االسترهاد باألدلة القُرآنية  ،و التي يمكن من خاللها
استنشاط الكثير من األفكار ،و المفاهيم ال ُمتعلقة بالموضوع ذات ِه .
أما ُحدود الشحث  :فهي حدود موضوعية فيأتي باستعراض مفردة الحوار بتعريفها لغويا ً ،و اصطالحا ً ،
باإلضافة لذلك معرفة األلفاظ المتعلقة بهذا ال ُماطلح و ال ُمرادفة له  ،و أيضا ً العُروج لموضوعات الحوار و
أنواعهُ .
أوالً  :تعريف الحوار لغة و اصطالحا ً :
_ الحوار لغة :
ويأتي بمعن المراجعة  :الحوار من ( ال َح َو ْر ) وهو الرجوع عن الريء إل الريء  ،و يقاد ب ِه ال ُمراجعة في
الكالم  ،و استحار الدار ؛ أي  :استنطقها من الحوار الذي هو الرجوع(. )1
الحوار اصطالحا ً :
و يأتي بمعن التاحيح ،و إظهار ال ُحجة ،وإجالء الشاط ،و ال ُمشهم عن الحق  ( :هو عشارة عن مناقرة بين
طرفين أو أكثر  ،يُقاد بها تاحيح الكالم  ،و إظهار ال ُحجة ،و إثشات الحق  ،ودفع ال ُ
رشهة ،ورد المفاسد من
القو والرأي  ،و ذلك بال ُ
طرق المنطقية ،و القياسات الجدلية من ال ُمقدمات ،و ال ُمسلمات
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و لألمانة العلمية أن هذه المفردة لم ترد في الكتاب المقدس  ،و لكن الذي يستنتج من خاللها ورود بعض
ُ
ثالث مرات :
مرتقات هذ ِه ال ُمفردة  ،وكان عدد ذكرها في القرآن
()2
ْ
سوَّ اكَ َرجال} .
 _1قا تعال  { :قَا َل لَه ص ِ
ب ث َّم ِمن نُّطفَ ٍة ث َّم َ
َاحبه َوه َو يحَا ِوره أ َ َكفَرْ تَ ِبالَّذِي َخلَقَكَ ِمن ت َرا ٍ
َّ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
س ِم َع َّ
اَّلل قوْ َل التِي تجَادِلكَ فِي زوْ ِجهَا َوتشت ِكي إِلى اَّللِ َواَّلل يَ ْ
س ِميع
س َمع تحَاو َرك َما إِن اَّللَ َ
 _2قا تعال  { :قَ ْد َ
بَ ِصير}(. )3
()4
َاحبِ ِه َوه َو يحَا ِوره أ َ َنا أَ ْكثَر ِمنكَ َماال َوأَع َُّز نَفَ ًرا } .
 _3قا تعال َ { :وكَانَ لَه ث َ َمر فَ َقا َل ِلص ِ
ثانيا ً  :األلفاظ و المرادفات المتعلقة بالحوار :
أ_ الجدال  :من جد الحشل إذا فَت َلهُ  ،و الجد ُمقابلة الحجة بالحجة  ،و ال ُمجادلة  :ال ُمناظرة ،و المخاصمة  ،و
المراد به الجد عل الشاطل  ،و طلب المغالشة به إلظهار الحق ،ووضوح الاواب (. )5
وفيما بعد أُستعمل في مقابلة األدلة لظهور أرجحها ،و بين الجدا  ،و الحوار  ،فالحوار ُمراجعة الكالم و تشادله
بين ال ُمتحاورين وصوالً إل غاية ُمستندا ً إل أنه يجري بين اثنين أو صاحشين ليس بينهما صراع) ، )6ومنهُ قو
َاحبِ ِه َوه َو يحَا ِوره أَنَا أ َ ْكثَر ِم ْنكَ َم ًاال َوأَع َُّز نَفَ ًرا﴾( ، )7و أكثر ما ورد عن
الحق تعال َ ﴿:وكَانَ لَه ث َ َمر فَقَا َل ِلص ِ
مفردة (الجدا ) في القرآن الكريم ،فأكثرها يأتي بالمعن الذي يُذم فيه المقاود قا جل شأنه ... ﴿ :
اط ِل ِلي ْد ِحضوا بِ ِه ْال َح َّ
ب ﴾ ( ، )8والجدا الذي انشرى لنا من المقاد اإللهي
َوجَادَلوا بِ ْالبَ ِ
ق فَأ َ َخ ْذته ْم .فَ َكي َ
ْف كَانَ ِعقَا ِ
في هذه اآلية ال ُمشاركة الذي ال نهاية له  ،ألن ليس فيه أية فائدة تذكر ،فالنتائج كلها تريد نارة الشاطل ال الحق
اإللهي أو اإلنااف اإلنساني .
بمعان  ،و مقاصد محمودة قا الحق تعال َ ﴿ :وال
ولكن في الجانب اآلخر في ذكر مفردة الجدا التي تأتي
ٍ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
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ب ِإالَّ ِبالَّ ِتي ِه َي أَحْ َ
سن ِإالَّ الَّ ِذينَ َظلَموا ِم ْ َ
ِ َ ِ
تجَادِلوا أ َ ْه َل ْال ِكتَا ِ
َ ِ
َ ِ
()9
َ
احد َونَحْ ن له م ْ
س ِلمونَ ﴾ .
َوإِلَهك ْم َو ِ
وبناء عل ذلك يكون لمفردة الجدا وجهان في القرآن الكريم  ،الوجه األو  :المحمود  ،و الوجه الثاني :
المذموم  ،و للتوضيح نرى التقسيم اآلتي (: )11
1ـ الوجه المحمود  :وقد ورد اللفظ في ثالثة مواضع ،و يكون في طلب الحق بعيدا ً عن الخاومة ،و المراجرة ،
سن إِ َّن َربَّكَ
سنَ ِة َوجَاد ِْلهم بِالَّتِي ِه َي أَحْ َ
سبِي ِل َربِكَ بِ ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َموْ ِع َظ ِة ْال َح َ
ومنه قو هللا (عز وجل)  { :ا ْدع إِلَى َ
)
11
(
ْ
ْ
َّ
َ
ه َو أ َ ْعلَم ِب َمن َ
ب إِالَّ ِبالتِي ِه َي
ض َّل عَن َ
س ِبي ِل ِه َوه َو أ َ ْعلَم ِبالم ْهت َ ِدينَ }  ،وكذلك قوله َ { :وال تجَادِلوا أ ْه َل ال ِكتَا ِ
س ِلمونَ
احد َو َنحْ ن لَه م ْ
نز َل إِلَيْك ْم َوإِلَه َنا َوإِلَهك ْم َو ِ
أَحْ َ
نز َل إِلَ ْي َنا َوأ ِ
سن إِالَّ الَّ ِذينَ َظلَموا ِم ْنه ْم َوقولوا آ َمنَّا بِالَّذِي أ ِ
)
12
(
َّ
َ
َ
اَّلل قوْ َل التِي تجَادِلكَ فِي َزوْ ِجهَا َوت َ ْ
س َمع تَحَاو َرك َما إِ َّن َّ
اَّللِ َو َّ
شتَ ِكي إِلَى َّ
س ِم َع َّ
اَّلل يَ ْ
س ِميع
اَّللَ َ
} و قوله  { :ق ْد َ
()13
َب ِصير }  ،وللسمة العُليا ،و الحضوة التي قد حشاها هللا تعال لمسألة الحوار ،و الجدا أنه قد سم سورة كاملة
ٌ
حق مكفو ٌ لكل أحد
في القرآن باسم امرأة تتل إل يوم القيامة  ،و بذا الحوار و المراجعة ،و المناقرة ،و الجدا
 ،عل أال يخرج عن ضوابط األدب.
ُ
2ـ الوجه المذموم  :وقد ورد فيه اللفظ ( تسع و عررون ) مرة  ،تأتي هذ ِه المعاني كلها في سياق الذم  ،ومنه
()14
قول ِه تعال  { :فَالَ َرفَ َ
اس َمن يجَادِل فِي َّ
ث َوالَ فسو َ
ج }  ،و قوله تعال َ { :و ِمنَ ال َّن ِ
اَّللِ
ق( َو)15الَ ِجدَا َل فِي ْال َح ِ
ير } .
بِغَي ِْر ِع ْل ٍم َوال هدًى َوال ِكتَا ٍ
ب ُّمنِ ٍ
ب _ المناظرة  :و يُقاد بها لغة ال ُمشاحثة ،و التداو  ،والمشاراة في النظر ،واستحضار كل ما يراه بشايرته.
أما في اإلصطالح  :هي ال ُمحاورة بين شخاين ُمختلفين ،يقاد كل واحد منها تاحيح قوله ،وإبطا قو
اآلخر مع رغشة كل منهما في ظهور الحق  ،أو إظهار الحق(. )16
بمعان ِعدة منها  :االستقااء  ،المناقرة  ،تقويم األخطاء .
ج _ ال ُمناقرة  :و تأتي
ٍ
()17
ً
 ،و أما الفرق بين الحوار و المناقرة فإن المناقرة تقوم
ففي اللغة  :التقاي و ال ُمحاسشة  ،و نقاشا  :استقااه
عل أساس المحاسشة ،و تقويم األخطاء  ،و الحوار ال يقوم عل أساس بيان األخطاء .
ومن هنا يتشين أ ّن الحوار لف ٌ
ظ عام يرمل صورا عديدة منها  :ال ُمناظرة و ال ُمجادلة  ،و المناقرة و غيرها من
المفردات ،و المفاهيم التي تنضوي تحت مظلة الحوار ألنها باألخير تلتقي مع بعضها بعض بمفاهيم و دالالت
معينة  ،وكذلك أن الجد يفترق عن المخاصمة ،و المنازعة و ما يختص بهذه المفاهيم ،و الفيال في هذا األمر
()18
سن ِإ َّن َربَّكَ ه َو أ َ ْعلَم ِب َمن َ
س ِبي ِل ِه َوه َو أَ ْعلَم ِب ْالم ْهتَ ِدينَ }
ض َّل عَن َ
هو قوله تعال َ ... {:وجَاد ِْلهم ِبا َّلتِي ِه َي أَحْ َ
.
3

أخالقيات الحوار القرآني

نن هللا تعال في خلقة ،فإن االتحاد ،واألُلفة ،ونشذ الخالف فريضة كما جاء في قو
سنة من ُ
إذا كان الخالف ُ
س ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
اَّللَ َو َرسوله َوال تَن َ
اَّلل َم َع الصَّابِ ِرينَ
ب ِريحك ْم َوا ْ
الشاري (عز وجل) َ { :وأ ِطيعوا َّ
ازعوا فتَفشَلوا َوتَذ َه َ
صبِروا إِن َّ َ
اَّللِ ج َِميعًا َوالَ تَفَرَّ قواْ َو ْ
ف بَيْنَ
اذكرواْ نِ ْع َمةَ َّ
}( ،)19و أيضا ً قوله َ { :وا ْعت َ ِصمواْ ِب َح ْب ِل َّ
اَّللِ َ
علَيْك ْم ِإ ْذ كنت ْم أَ ْعدَاء فَأَلَّ َ
شفَا ح ْف َر ٍة ِمنَ ال َّن ِار فَأَنقَذَكم ِم ْنهَا َكذَ ِلكَ يبَيِن َّ
قلوبِك ْم َفأ َ ْ
اَّلل لَك ْم آيَاتِ ِه لَ َعلَّك ْم
ع َل َى َ
صبَحْ تم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا َوكنت ْم َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
وف َويَ ْنهَوْ نَ ع َِن المنك َِر َوأولَئِكَ هم المف ِلحونَ
ت َ ْهتَدونَ  َولتَكن ِمنك ْم أمَّة يَ ْدعونَ إِلَى ال َخي ِْر َويَأمرونَ ِبال َمعْر ِ
()21
َ
 َوالَ تَكونواْ كَالَّ ِذينَ تَفَرَّ قواْ َو ْ
َ
َ
كَ
 ،ولذلك جعل
ع ِظيم }
عذاب َ
اختَلَفواْ ِمن بَ ْع ِد َما جَا َءهم ْالبَيِ َنات َوأولئِ له ْم َ
هللا أهل السعادة أهالً لالئتالف والوحدة  ،و جعل األشقياء أهالً للفرقة ،واالختالف ،والرقاء.
َّ
اس َو َيصدُّونَ عَن
ن
ال
وهذا ما حذر منهُ تعال في قوله َ { :والَ تَكونواْ كَالَّ ِذينَ َخ َرجواْ ِمن ِد َي ِار ِهم َب َط ًرا َو ِرئ َاء
ِ
ْ
َّ
ش ْي َطان أ َ ْع َمالَه ْم َوقَا َل الَ َ
اَّلل بِ َما يَ ْع َملونَ م ِحيط  َوإِ ْذ َزيَّنَ لَهم ال َّ
اَّللِ َو َّ
سبِي ِل َّ
اس َوإِنِي
َ
ب لَكم اليَوْ َم ِمنَ الن ِ
غا ِل َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
اَّللَ َو َّ
ع ِق َب ْي ِه َو َقا َل ِإ ِني َب ِريء ِمنك ْم ِإ ِني أَ َرى َما الَ ت َ َروْ نَ ِإ ِن َي أَ َخاف َّ
َ
اَّلل
ع َلى َ
ان نَ َكصَ َ
ت
ئ
ف
ال
ت
ء
ا
ر
ت
َّا
م
ل
ف
م
ك
ل
َار
ج
ِ
َ َ
ْ
ِ ِ
()21
ْ
َ
ب} .
َ
شدِيد ال ِعقا ِ
فجاءت دعوة الكتاب الكريم من هُنا إل الحوار ،والجدا  ،وبالتي هي أحسن  ،وهذا أحد الطرق اإللهية في
مضمار الدعوة الربانية  ،كما أن اإلنسان لهُ سقطات كثيرة  ،و غير معاوم ،فالعامةُ هلل وحده  ،ولكنهُ مأمور
بطيب الكالم ،و صدق الدعاء ،و اإلدعاء  ،ومن هذا ال ُمنطلق يجب عليه أن يختار األلفاظ الحسنة ،و أن يحوي
عل الرمائل الحميدة  ،و بذا يكون ُمشتعدا ً عن الرذائل من ُمفاخرة ،وسشاب.
وقد يأتي القرآن بإسلوب يدلل عل كيفية تعليم الحوار عل غرار ( إن قالو كذا فقل كذا ) و هي صورة من
التدريب عل القو  ،و مثاله قول ِه تعال َ { :وقَالواْ أَئِذَا كنَّا ِع َظا ًما َورفَاتًا أَإِنَّا لَ َمبْعوثونَ َخ ْلقًا َجدِيدًا

سى
سه ْم َويَقولونَ َمتَى ه َو ق ْل َ
ع َ
سي ْن ِغضونَ إِلَيْكَ رؤو َ
}(َ )22من ي ِعيدنَا ق ِل الَّذِي فَ َط َرك ْم أَوَّ َل َمرَّ ٍة فَ َ
أَن يَكونَ قَ ِريبًا}(.)23

ومن المشادئ األساسية فيه قشو الحق من الخام ،والتفريق بين الفكرة ،و قائلها ،و إبداء المحاور إعجابا ُ
باألفكار الاحيحة ،و األدلة الجيدة  ،ومن نماذج اإلنااف ما ذكرهُ سشحانه و تعال في وصف أهل الكتاب بقوله
ت َّ
اَّللِ آنَاء اللَّ ْي ِل َوه ْم َيسْجدونَ }(. )24
ب أمَّة قَا ِئ َمة َيتْلونَ آ َيا ِ
تعال  { :لَيْسواْ َ
س َواء ِم ْن أَ ْه ِل ْال ِكتَا ِ
ً
ومن آداب الحوار أن ال يثني المحاور عل نفسه و يمدحها ّ ،
ألن الكالم عن النفس و مدحها مذموم غالشا و ال
َ
َ
ْ
ُّ
َ
َ
سك ْم ه َو أ َ ْعلَم ِب َم ِن اتَّقَى
ف
ن
أ
وا
ك
ز
ت
ال
ف
{
:
شأنه
يحب الناس أن يسمعوا من يمأل آذانهم من ذلك  ،كما قا جل
َ
}(. )25
كما من المميزات التي يجب عل المحاور أن يحويها من حيث كونه حليما ً صشوراً  ،ال يغضب ألتفه األسشاب،
و أن ينفر ألدن األمور ،و ّ
أن ال يستفز ألصغر الكلمات ،ومن هُنا أمر هللا سشحانه و تعال نشيهُ الكريم بالعفو ،و
ف َوأ َ ْع ِر ْ
ض ع َِن ْالجَا ِه ِلينَ }(. )26
األعذار للناس كافة حيث قا  { :خ ِذ ْالعَ ْف َو َوأْمرْ ِب ْالعرْ ِ
ومن األمور المهمة في هذا الادد يجب عل من يحاور أن يكون عالما ً بالدليل ،و الشرهان ما أت في قو
الحق (جل شأنه )  { :أ َ ِم ات َّ َخذوا ِمن دونِ ِه آ ِلهَةً ق ْل َهاتوا برْ َهانَك ْم َهذَا ِذ ْكر َمن َّم ِع َي َو ِذ ْكر َمن قَ ْب ِلي بَ ْل أَ ْكثَره ْم ال
َي ْعلَمونَ ْال َحقَّ فَهم ُّمع ِْرضونَ }(. )27
و هنالك كثير من الدالالت النشوية الحديثية في السنة النشوية من الروايات عن الرسو الكريم (ص) و أهل بيته
(ع ) و كثير من المواقف التي شهدوها في حياتهم ،و التي حدثت معهم في هذا العنوان  ،و دونتها كتب السير و
التأريخ عنهم  ،و أن ال يريع اإلسهاب ،و االستطراد لذا اكتف الشاحث بعرض ما له صلة من القرآن الكريم .
كما ّ
أن أدبيات الخالف تعد من أرق اآلداب اإلنسانية  ،و أعل مراتب األخالق ،وإن اإلنغالق و التعاب
مراهقة ،وطفولة بررية  ،فال يجوز أن يتحو العلم إل لجاجـ و بغي ،و مداعاة للتفرغ كما جاء في قوله جل
سمًّى لَّق ِض َي
سبَقَ ْت ِمن رَّ ِبكَ ِإلَى أ َ َج ٍل ُّم َ
شأنه َ { :و َما تَفَرَّ قوا ِإالَّ ِمن بَ ْع ِد َما جَا َءهم ْال ِع ْلم بَ ْغيًا بَ ْينَه ْم َولَوْ ال َك ِل َمة َ
ب }( ، )28فكلما كان الخطاب و الحوار يحمل هذه
ورثوا ْال ِكتَ َ
اب ِمن بَ ْع ِد ِه ْم َل ِفي ش ٍَك ِم ْنه م ِري ٍ
بَ ْينَه ْم َوإِ َّن الَّ ِذينَ أ ِ
األدبيات فسوف يحقق مرروعية لااحشه  ،و يؤدي بالنهاية إل القناعات  ،ومن آثارها اإلسالمية ال ُمنطلقة من
سن إِ َّن َربَّكَ ه َو أ َ ْعلَم بِ َمن َ
ض َّل
سنَ ِة َوجَاد ِْلهم بِ َّالتِي ِه َي أَحْ َ
سبِي ِل َربِكَ ِب ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َموْ ِع َظ ِة ْال َح َ
الحق  { :ا ْدع إِلَى َ
()31( )29
ْ
.
س ِبي ِل ِه َوه َو أ َ ْعلَم ِبالم ْهت َ ِدينَ }
عَن َ
ومن المشادئ األساسية ومن تمام اإلنااف قشو الحق من الخام ،و التفريق بين الفكرة ،و قائلها ،وأن يشدي
سشحانه
ال ُمحاور إعجابا ً باألفكار الاحيحة ،و األدلة الواضحة الدامغة  ،كما هو من نماذج اإلنااف ما ذكره ُ
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َق َونَ ْط َمع أَن ي ْد ِخ َل َنا َر ُّب َنا َم َع
وتعال في وصف أهل الكتاب بقوله َ { :و َما لَ َنا الَ ن ْؤ ِمن ِب َّ ِ
اَّلل َو َما جَا َء َنا ِمنَ ْالح ِ
ً
ْالقَوْ ِم الصَّا ِل ِحينَ }( ، )31إذ اعترفت هذ ِه الفئة بوجود الحق و هو الحق اإللهي  ،ولم يزدهم ذلك إال إصرارا ،و
تمسكا ً بأن يُدخلهم هللا مع ِعشاد ِه الاالحين .
ومن أخالقيات الحوار أن ال يثني المحاور عل نفسه و يمدحها  ،ألن الكالم عن النفس ،و مدحها مذموم غالشاً،
()32
سك ْم ه َو أَ ْعلَم ِب َم ِن
و ال يحب الناس أن يسمعوا من يمأل آذانهم
 ،ذلك بما جاء بقوله تعال  { :فَ َال ت َز ُّكوا أ َ ْنف َ
اتَّقَى }(. )33
ومن ضمن األمور الواجشة عل المحاور ال ُمنتهج للمشدأ األخالقي أن يكون حليما ً صشورا ً  ،و ال يغضب
ألصغر األمور  ،وال ينفر من أدناها  ،فقد أمر هللا ( عز جل ) نشيه بالعفو ،و إعذار الناس كما جاء في قوله تعال
()34
س ِارعواْ
اَّلل َ
اَّلل لَك ْم َو َّ
صفَحوا أَال ت ِحبُّونَ أَن يَ ْغ ِف َر َّ
َ ... { :و ْليَعْفوا َو ْليَ ْ
غفور رَّ ِحيم}
 ،وقو الحق تعال َ { :و َ
()35
اوات َواألَرْ ض أ ِعدَّ ْت ِل ْلمتَّ ِقينَ }  ،و عندما أراد هللا المسارعة في هذ ِه
ِإلَى َم ْغ ِف َر ٍة ِمن رَّ ِبك ْم َو َجنَّ ٍة عَرْ ضهَا ال َّ
س َم َ
األخالقيات ،ورسم للعافي ،والاافح ،والغافر عن اآلخر بأن له جنات عرضها السموات و األرض  ،وقد تجسد
العفو بنص قرآني  { :ا َّل ِذينَ ين ِفقونَ فِي السَّرَّ اء َوال َّ
اس َو َّ
اَّلل ي ِحبُّ
ضرَّ اء َو ْالك ِ
َاظ ِمينَ ْالغَ ْي َظ َو ْال َعافِينَ ع َِن النَّ ِ
سنِينَ } (. )36
ْالمحْ ِ
ُ
كما يجب عل ال ُمحاور أن يكون عالما ً بالدليل و الشُرهان و ال ُحجة القاطعة كما أصدق في قول ِه تعال  { :أَ ْم
ث ِمثْ ِل ِه إِن كَانوا صَا ِدقِينَ  أَ ْم خ ِلقوا ِم ْن َ
يَقولونَ تَقَوَّ لَه بَل ال ي ْؤ ِمنونَ  َف ْليَأْتوا بِ َحدِي ٍ
غي ِْر ش َْيءٍ أَ ْم هم
ْ
صي ِْطرونَ  أ ْمَ
َ
َ
ْال َخا ِلقونَ  أ َ ْم َخلَقوا ال َّ
اوا ِ
ت َواألَرْ ضَ بَل ال يوقِنونَ  أ ْم ِعندَه ْم َخ َزائِن َر ِبكَ أ ْم هم الم َ
س َم َ
()37
تم ْ
لَه ْم سلَّم َي ْ
ين } .
ست َ ِمعونَ ِفي ِه َف ْل َيأ ْ ِ
ان ُّم ِب ٍ
ستَ ِمعهم ِبس ْل َط ٍ
()38
أما من ثمار أخالقيات الحوار هي :
 _1إن ثمرة الحوار اإلسالمي  ،هي قوة المسلمين بالرسالة ال ُمحمدية التي تحمل أخالق السماء ،و التسامح و
العد بين الشرر  ،ومحاوالت اإلقناع ،و اإلرشاد في غير المسلمين .
 _2القضاء عل الفرقة التي يحاو أن يشثها الشعض كل يوم ليؤجج الاراع بين األخوة المسلمين لدواعي سياسية
 ،أو طائفية قد أخذت بسمعة المسلمين في أرجاء المعمورة .
 _3قشو النتائج التي توصل إليها الحوار باألدلة القاطعة ،واألدلة ال ُمرجحة  ،إذا كان الموضوع بالدليل ال ُمرجح
و إال كان الحوار من العشث الذي ال يليق بالعقالء أن يُمارسوه .
أساليب الحوار القرآني
يتوزع االسلوب القراني عل نوعين  ،األو  :األسلوب الحواري المشاشر ،واألسلوب الحواري غير المشاشر  ،و
تارة ثالثة بمعز عن هذين هو الحوار الزمكاني الذي يكون في زمان ،ومكان معينين ،فكل حالة من الحاالت
الخطابية لها خاصيتها ،ومناسشتها ،وسأركز عل أُسلوبي الترغيب ،والترهيب .
أوالً  :األسلوب الترغيبي :
وينقسم هذا النوع عل أفرع ِعدة  ،ويكون ذلك حسب نوعية الخطاب  ،والمخاطب :
عدَ َّ
ت لَهم َّم ْغ ِف َرة َوأَجْ ر ع َِظيم
_1الوعيد اإللهي  :وهذا في قوله تعال َ { :و َ
اَّلل ا َّل ِذينَ آ َمنواْ َوع َِملواْ الصَّا ِلحَا ِ
}(. )33
يقو الريخ الطوسي في كتاب ِه األمالي ،وكذلك العياشي في تفسير ِه عن علي بن الحسين (ع) قا  ( :إذا صار
أهل الجنة و دخل ولي هللا إل جناته و مساكنه و إتكأ كل مؤمن منهم عل أريكت ِه ،حفتهُ خدامه ،وتهدلت عليه
الثمار ،وتفجرت حولهُ العيون  ،وجرت من تحته األنهار  ...ث ُ ّم إن الجشار يررف عليهم ،فيقو لهم  :أوليائي،
وأهل طاعتي ،و سكان جنتي في جواري أال هل أنشئكم بخير مما أنتم فيه ! فيعود عليهم القو  ،فيقولون  :ربنا
نعم  ،فآتنا بخير مما نحن فيه  ،فيقو لهم تشارك وتعال  :رضاي عنكم ،ومحشتي لكم خير ،و أعظم مما أنتم فيه،
و قا  :فيقولون  :نعم يا ربنا رضاك عنا و محشتك لنا خير لنا و أطيب ألنفسنا  ،ث ُ ّم قرأ علي بن الحسين (ع) هذ ِه
سا ِكنَ
عدَ َّ
ت َجنَّا ٍ
اآلية من قوله (جل وعال) َ { :و َ
اَّلل ْالم ْؤ ِمنِينَ َو ْالم ْؤ ِمنَا ِ
ت ت َجْ ِري ِمن تَحْ تِهَا األَ ْنهَار َخا ِل ِدينَ فِيهَا َو َم َ
()41()41
ع ْد ٍن َو ِر ْ
ض َوان ِمنَ َّ
.
اَّللِ أ َ ْكبَر ذَ ِلكَ ه َو ْالفَوْ ز ْال َع ِظيم}
ت َ
َط ِيبَةً فِي َجنَّا ِ
 _2خاصية الد ُعاء عل ألسنة األنشياء و ال ُمرسلين :
َ
ْ
َ
ْ
ع ْد ٍن الَّتِي َوعَدت َّ
اج ِه ْم َوذ ِريَّاتِ ِه ْم ِإنَّكَ أَنتَ ْالعَ ِزيز
و
ز
أ
و
م
ه
ئ
ا
ب
آ
ن
م
ح
ل
ص
ن
م
و
م
ه
ت َ
َ
قا تعال َ { :ربَّنَا َوأ َ ْد ِخ ْله ْم َجنَّا ِ
َ
ِ
َ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ْال َح ِكيم }(. )42
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وهنا يتضح مدى المحشة التي تال لمرحلة أن النشي أو الرسو يدعون للاالحين من أمتهم  ،وليس هذا
فحسب ؛ بل يزداد الدعاء ملحة بالجمع بينهم و بين آبائهم ،و ذرياتهم  ،وهذا كما يقو سعيد بن جشير  :إن المؤمن
إذا دخل الجنة سأ عن أبيه ،و أمه ،و ابنه ،وأخيه  ،أين هُم ؟ فيُقا له  :إنهم لم يشلغوا طشقتك بالعمل الحسن ،
فيقو لهم  :إنما عملت لي ،ولهم  ،فيلحقون ب ِه بالجنة ( ، )43و كإنما يُريد من يمر بهذ ِه اللحظات أن يقو َ { :ربَّ َنا
ع َلى رس ِلكَ َوالَ ت ْخ ِزنَا يَوْ َم ْال ِق َيا َم ِة إِنَّكَ الَ ت ْخ ِلف ْال ِميعَادَ }(. )44
َوآتِنَا َما َوعَدت َّ َنا َ
ثانيا ً  :األسلوب الترهيبي :
َّ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
كَ
يم }(. )45
َح
ج
ال
َاب
ح
ص
أ
ئ
ل
أ
ا
ن
ت
ا
ي
آ
ب
ا
و
ب
َذ
ك
و
ا
وْ
ِ
ِ َ ِ
قال تعالى َ { :وا َّل ِذينَ َك َفرو َ
ِ ِ
اقترن هذا الرطر من األُسلوب بالوعيد ،والويل ،والثشور ،والهالك ،والعذاب  ،وكثير من المااديق التي
تنضوي تحت مظلة الوعيد ،والتوعد للذين يخالفون شرع هللا تعال  ،من تحريم طيشات ما أنز  ،وشرع  ،وكذا
من تحليل ما حرم هللا بغير وجه حق  ،فنرى هُنا الوعد اإللهي لهذ ِه الفئة الضالة الذين سيالون النار حتما ً و
األده هو الخلود فيها  ،ومن ُجملة ذلك نأخذ مثالين هما :
 _1الوعيد اإللهي :
وف َويَ ْق ِبضونَ أَ ْي ِديَه ْم
قول ِه تعال ْ { :المنَافِقونَ َو ْالمنَا ِفقَات بَعْضهم ِمن بَع ٍ
ْض يَأْمرونَ ِب ْالمنك َِر َويَ ْنهَوْ نَ ع َِن ْال َمعْر ِ
عدَ َّ
نَسواْ َّ
ار جَ َهنَّ َم َخا ِل ِدينَ ِفيهَا
سقونَ  َو َ
اَّلل ْالم َنافِ ِقينَ َو ْالم َنافِ َقا ِ
اَّللَ فَنَ ِ
سيَه ْم إِ َّن ْالمنَا ِف ِقينَ هم ْالفَا ِ
ار َن َ
ت َو ْالكفَّ َ
()46
َ
ِه َي َحسْبه ْم َولَعَنَهم َّ
عذاب ُّم ِقيم } .
اَّلل َولَه ْم َ
حيث نرى في هذا الوصف الذي يرمل جميع المعاندين للحق ( المنافقين ) بخالف الذين يسمعون الحق فيتشعون
أحسنه ،و الكافرين الذين استحقوا اللعن ،والعذاب األليم  ،ولفظة المنافقين ال تقتار عل هذا الجانب فحسب ،بل
تتعدى للذين ال يدينون بأي دين  ،أي ال ُمتفرجين  ،ال ُمشتعدين عن الفطرة السليمة التي حشاها هللا تعال لشني الشرر ،
وهي إتشاع المعروف أينما حل(. )47
 _2خاصية الوعيد و االنتقام و النار عل ألسنة األنشياء و ال ُمرسلين :
()48
 ،و بخالف ذلك مؤازرت ِه (عز
قا تعال  ... {:قَالوا َبلَى قَالوا فَا ْدعوا َو َما دعَاء ْالكَافِ ِرينَ إِالَّ فِي ضَال ٍل }
()49
وجل) ألنشيائ ِه ورسل ِه  { :إِنَّا لَنَنصر رسلَ َنا َوالَّ ِذينَ آ َمنوا فِي ْال َح َيا ِة الدُّ ْن َيا َويَوْ َم َيقوم األ َ ْ
شهَاد }
أنواع الحوار في القرآن الكريم
اوال  -حوار األنبياء مع هللا
 )1الحوار المشاشر  :ذكر القرآن الكريم حوارات األنشياء (عليهم السالم ) مع الشاري (جل وعال ) وكانت ذات أبعاد
إيجابية عل واقع الدعوة ،وكون الشاري قد فتح باب الحوار  ،فتلك إشارة إل أهمية الحوار عل واقع الدعوة
وتطلعاتها ،ومن تلك الحوارات ،الحوار الرباني مع إبراهيم (ع) المعزز لإليمان في أسلوب حواري ،عندما طلب
ْف تحْ يِي
ب أ َ ِرنِي َكي َ
ي هللا إبراهيم (ع) من ربه أن يريه كيف يحيي ويميت :قا تعال َ :وإِ ْذ قَا َل إِب َْرا ِهيم َر ِ
نش ُ
ْال َموْ تَى قَا َل أ َ َولَ ْم ت ْؤ ِم ْن َقا َل َب َلى َولَ ِك ْن ِل َي ْط َم ِئ َّن قَ ْل ِبي قَا َل فَخ ْذ أَرْ َب َعةً ِمنَ َّ
علَى ك ِل َج َب ٍل
الطي ِْر فَصرْ ه َّن ِإلَيْكَ ث َّم اجْ َع ْل َ
س ْعيًا َوا ْعلَ ْم أ َ َّن َّ
اَّللَ ع َِزيز َح ِكيم ،)05(فلم يكن ذلك شكا منه ولم ي ُِرد به رؤية القلب
ِم ْنه َّن ج ْزءًا ث َّم ا ْدعه َّن يَأْتِينَكَ َ
وإنما أراد به رؤية العين(.)01
سى ِل ِميقَاتِ َنا
أ  /حوار موس (ع) مع ربه  ،حينما طلب من ربه أن يسمح له برؤيته :قا تعال َ :ولَمَّا جَاء مو َ
َ
َ
َ
ب أ َ ِرنِي أَنظرْ إِلَيْكَ قَا َل لَن ت َ َرانِي َولَ ِك ِن انظرْ إِ َلى ْال َج َب ِل فَ ِإ ِن ا ْ
ف ت َرانِي فلمَّا
ستَقَرَّ َمكَانَه فَ َ
سوْ َ
َوكَلَّ َمه َربُّه قَا َل َر ِ
()02
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ق قا َل س ْبحَانَكَ تبْت إِلَيْكَ َوأنَا ْ أوَّ ل الم ْؤ ِمنِينَ  ، ففي
ص ِعقا فلَمَّا أفا َ
سى َ
ت َ َجلَّى َربُّه ِل ْل َجبَ ِل َجعَلَه دَ ًّكا َو َخرَّ مو َ
سؤاله النظر دليل عل جوازه ،ألن موس ال يمكن أن يسأ ما ال يجوز وما يستحيل ،فأعلمه هللا أنه ال يراه في
الدنيا أحد(.)03
ب  /الحوار مع عيس (ع) إذ سأله (عز وجل) عما إذا طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إلهين من دون هللا ،فقا
ون اَّللِ قَا َل س ْبحَانَكَ َما يَكون
تعال َ :وإِ ْذ قَا َل اَّلل يَا ِعي َ
سى ابْنَ َمرْ يَ َم أَأَنتَ قلتَ ِللنَّ ِ
اس ات َّ ِخذونِي َوأ ِم َي إِلَ َهي ِْن ِمن د ِ
عالَّم
سكَ ِإنَّكَ أَنتَ َ
َق إِن كنت ق ْلته فَقَ ْد َ
علِمْ تَه ت َ ْعلَم َما فِي نَ ْفسِي َوالَ أَ ْعلَم َما فِي نَ ْف ِ
ِلي أ َ ْن أَقو َل َما لَي َ
ْس ِلي ِبح ٍ
ب.)05(
ْالغيو ِ
فالخطاب هُنا للنشي (ص) وهذا القو إنما يكون في اآلخرة -عل الاحيح -والمعن  :واذكر أيها الرسو
الكريم وليذكر معك كل مكلف وقت أن يسأ هللا (عز وجل) عشده ،ورسوله عيس (ع) فيقو له يا عيس  :أأنت
ُون اَّللِ أي من غير هللا (عز وجل)()00؟
قلت للناس ات ِخذُونِي أي :اجعلوني َوأ ُ ِ ّمي ِإل َهي ِْن ِم ْن د ِ
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فجاء الحوار التقريري من هللا إل عيس بن مريم أمام من اتخذوه وأمه إلهين من دونه والعياذ باهلل ليرهدهم
عل أنفسهم وكي ال تكن لهم حجة(. )05
 )2الحوار غير المشاشر  :لقد وجه الحق تعال خطابه مشاشرة إل النشي (ص) في كيفية الحوار مع اآلخر بالسؤا
سن قَوْ الً ِممَّن دَعَا إِلَى َّ
اَّللِ َوع َِم َل صَا ِلحًا َوقَا َل إِنَّنِي ِمنَ ْالم ْ
س ِل ِمينَ  )57(سؤا حواري يستثير
 ،فقا َ :و َم ْن أَحْ َ
الداعية عل التأهل عل استخدام القو الحسن في الحوارات الدعوية.
النوع الثاني :حــوار المالئكـة في الـقـرآن :
لقد حرد القرآن الكريم كثيرا من المراهد الحوارية مع المالئكة في موضوعات مختلفة ،ومراهد متنوعة ،فكان
حوارهم مع الشاري (جل وعال) وحوارهم مع اإلنسان في حياته األخرى ،وقد كانت هذه الحوارات ذات مقاصد
ودالالت تنعكس عل واقع اإلنسان وتاوراته للحياة ،ومن أهم هذه الحوارات:
 )1حوار المالئكة مع اإلنسان  :قا تعال   :إِ َّن الَّ ِذينَ ت َ َوفَّاهم ْال َمالئِكَة َظا ِل ِمي أَ ْنفس ِِه ْم قَالوا فِي َم ك ْنت ْم قَالوا كناَّ
ست َ ْ
ض قَالوا أ َ َل ْم تَك ْن أَرْ ض َّ
م ْ
يرا
سا َء ْت َم ِص ً
اَّللِ َوا ِ
َاجروا فِيهَا َفأو َلئِكَ َمأ ْ َواه ْم َج َهنَّم َو َ
ضعَ ِفينَ فِي األَرْ ِ
سعَةً فَته ِ
()05
. 
سأَلَه ْم َخ َزنَتهَا أَلَ ْم يَأْتِك ْم نَذِير قَالوا بَلَى
 )2حوار المالئكة مع أهل النار  :قا تعال  :كلَّ َما أ ْل ِق َي فِيهَا فَوْ ج َ
قَ ْد جَاءنَا نَذِير فَكَذَّ ْبنَا َوق ْلنَا َما نَ َّز َل َّ
ير َو َقالوا لَوْ ك َّنا نَ ْ
س َمع أَوْ نَ ْع ِقل َما كنَّا
اَّلل ِمن ش َْيءٍ إِ ْن أَنت ْم إِال فِي ضَال ٍل َك ِب ٍ
فِي أ َ ْ
ير  ، )03(قص القرآن الكريم هذا الحوار بمثابة دعوة تحذيرية لمن يتلو القرآن أن يال إل هذا
ب ال َّ
ص َحا ِ
س ِع ِ
الموقف.
النوع الثالث :حــوار األنبياء في القرآن الكريم:
لقد ذكر القران الكريم الحوار مع األنشياء (عليهم السالم ) ذا المقاصد المتنوعة في محاكاة النفس الشررية
وهي في لشاس عظمة الملك ،وأبهة الرئاسة  ،وأمام هذا الغطرسة ،والطغيان يوجه (عز وجل) األنشياء إل الحوار
الدعوي باللين واللطف ،ومن ذلك :
أوالً :الحوار مع موسى (ع) لما أمره (عز وجل ) بدعوة فرعون ،ثم وجهه (جل و عال ) إل أسلوب الحوار ،فقا
تعال ْ  :
اذ َهبَا ِإلَى فِرْ عَوْ نَ ِإنَّه َطغَى  فَقوال لَه َقوْ الً لَّ ِي ًنا لَّ َعلَّه يَتَذَ َّكر أَوْ يَ ْخشَى َقاال َربَّ َنا ِإنَّنَا َن َخاف أَن يَ ْفر َط
علَ ْينَا أَوْ أَن يَ ْطغَى قَا َل ال تَ َخافَا إِنَّنِي َمعَك َما أ َ ْ
س ْل َمعَنَا بَنِي
َ
س َمع َوأَ َرى فَأْتِيَاه فَقوال إِنَّا َرسوال َربِكَ فَأَرْ ِ
()55
ْ
علَى َم ِن اتَّبَ َع الهدَى. 
إِس َْرائِي َل َوال تعَ ِذبْه ْم قَ ْد ِجئْنَاكَ ِبآ َي ٍة ِمن رَّ ِبكَ َوالسَّالم َ
النوع الرابع :الحـوار التوجيهي واإلرشادي في القرآن الكريم :
استخدم القرآن أسلوب الحوار في التوجيه واإلرشاد إل بعض الجوانب اإليجابية ،والماوبة للسلوك ،فاهلل
تعال ال يعزب عنه شيء في األرض وال في السماء عالم بهم ،وبأحوالهم يسمع ما يدبرونه في الخفاء،
ويضمرونه في السر من رمي الشريء ،وشهادة الزور ،والحلف الكاذب ،فمن كانت عنده هذه الافات ،فعليه
ست َ ْخفونَ ِمنَ َّ
اس َوالَ يَ ْ
اإلنابة ،والتوبة إل هللا تعال  ،قا تعال   :يَ ْ
اَّللِ َوه َو َمعَه ْم إِ ْذ يبَيِتونَ َما
ست َ ْخفونَ ِمنَ النَّ ِ
اَّلل ِب َما يَ ْع َملونَ م ِح ً
ع ْنه ْم فِي ْال َحيَا ِة الدُّ ْنيَا َف َمن يجَادِل ََّ
الَ يَرْ ضَى ِمنَ ْالقَوْ ِل َوكَانَ َّ
اَّلل
يطا  َها أ َنت ْم َهؤالء جَاد َْلت ْم َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ً
َ
َ
اَّللَ يَ ِج ِد َّ
ستَغ ِف ِر َّ
سه ث َّم يَ ْ
ورا
ع ْنه ْم يَوْ َم ْال ِقيَا َم ِة أَم مَّن يَكون َ
َ
اَّللَ غف ً
علي ِْه ْم َو ِكيال  َو َمن يَ ْع َم ْل سوءًا أوْ يَظ ِل ْم نف َ
ً
ْ
س ِه َوكَانَ َّ
ع ِليمًا َح ِكيمًا  َو َمن يَ ْكسِبْ َخ ِطيئَة أَوْ ِإثمًا ث َّم
اَّلل َ
رَّ ِحي ًما  َو َمن يَ ْكسِبْ ِإثْمًا َف ِإنَّ َما يَ ْكسِبه َ
علَى َن ْف ِ
يَرْ ِم بِ ِه بَ ِريئًا فَقَ ِد احْ ت َ َم َل ب ْهتَا ًنا َو ِإثْمًا ُّمبِينًا.)51(
وهنالك الحوار الفكري حو الرشهات الـتـي يطرحها أهل الكتاب ،التي بدأت مع ظهور الرسالة في مكة
المكرمة ،قـا تعال َ :ويَ ْ
سأَلونَكَ ع َِن الرُّ وحِ ق ِل الرُّ وح ِم ْن أَم ِْر َربِي َو َما أوتِيتم ِمن ْال ِع ْل ِم إِالَّ قَ ِليالً ،)52(للـداللة
عل خسارة الظالمين ،وضاللهم ،وإنهم مرتغلون عن تدّبر الكتاب ،واالنتفاع به إل التعنت بسؤالهم عما اقتضت
الحكمة سد الطريق عل معرفته(.)53
النوع الخامس :البنية الحوارية االجتماعية مع النبي (ص) في القرآن الكريم
رصد القرآن الكريم الحوار بين خوله بنت ثعلشه والرسو (ص) ،وهي تعرض مركلتها االجتماعية ،وهو
يدعوها إل الاشر عل المايشة ،وال يملك لها شيئا ولذا حولت شكايتها إل هللا (عز وجل) وقد سمع شكواها
اَّلل قَوْ َل الَّتِي تجَادِلكَ فِي َزوْ ِجهَا َوت َ ْ
اَّللِ َو َّ
شت َ ِكي ِإ َلى َّ
س ِم َع َّ
اَّلل يَ ْ
س َمع
وعرض القرآن قاتها ،قا تعال  :قَ ْد َ
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س ِميع بَ ِصير ،)55(فنجد أن النص القرآني أشار إل مقتضيات الحوار األساسية ال ُمتمحضة عن
اَّلل َ
تَحَاو َرك َما ِإ َّن َّ َ
الحوارات االجتماعية .
النوع السادس :الحوار الذي يكون مبناه موضوعيا :
أشار القرآن الكريم إل مجاالت حوارية ذات موضوعات متنوعة في الدعوة إل هللا تعال كتجارب سابقة أو
الحقة بهدف النهوض بمستوى المسلمين الدعوي ،وتاويب الطرح الحواري ،ومن أهم هذه المجاالت:
 )1الحوار اإلقناعي :لقد عرض القرآن الكريم للحوار اإلقناعي في مجاالت عديدة ،وإقامة الحجة عليهم ،ومنها:
_ الحوار اإلقناعي للمعاندين في قاة إبراهيم(ع) قا تعال  :أَلَ ْم ت َ َر إِلَى ا َّلذِي حَآ َّج إِب َْرا ِهي َم فِي ِر ِب ِه أَ ْن آتَاه اَّلل
ْالم ْلكَ ِإ ْذ َقا َل ِإب َْرا ِهيم َر ِب َي الَّذِي يحْ ِيي َوي ِميت قَا َل أ َ َنا أحْ ِيي َوأ ِميت قَا َل ِإب َْرا ِهيم فَ ِإ َّن اَّللَ َيأ ْ ِتي ِبال َّ
شمْ ِس ِمنَ
ب فَب ِهتَ الَّذِي َك َف َر َواَّلل الَ يَ ْهدِي ْالقَوْ َم َّ
ْال َم ْ
الظا ِل ِمينَ .)50(
ق فَأ ْ ِ
ت بِهَا ِمنَ ْال َم ْغ ِر ِ
ش ِر ِ
_ الحوار اإلقناعي التاحيحي للمسلمين في حدود عالقتهم بغيرهم ،قا تعال  :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنوا ال تَتَّ ِخذوا
َق ي ْخ ِرجونَ الرَّ سو َل َو ِإيَّاك ْم أَن ت ْؤ ِمنوا
عَد ِوي َوعَدوَّ ك ْم أَوْ ِل َياء ت ْلقونَ إِلَي ِْهم بِ ْال َم َودَّ ِة َو َق ْد َكفَروا بِ َما جَاءكم ِمنَ ْالح ِ
ِب َّ
س ِبي ِلي َوا ْبتِغَاء َمرْ ضَاتِي تسِرُّ ونَ ِإلَي ِْهم ِب ْال َم َودَّ ِة َوأَنَا أ َ ْعلَم ِب َما أَ ْخفَيْت ْم َو َما
اَّللِ َر ِبك ْم ِإن كنت ْم َخ َرجْ ت ْم ِجهَادًا فِي َ
()66
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
أ َ ْعلنت ْم َو َمن يَفعَله ِمنك ْم فقد َ
.
سبِي ِل
س َواء ال َّ
ض َّل َ
 )2حوار الوعظ  :وجه القرآن الكريم ونص عل كيفية الحوار مع بعض الفئات ،وقد وجه الخطاب القرآني إل
سبِي ِل َربِكَ ِب ْال ِح ْك َم ِة
التفرقة في التعشير بين المطلوب في الموعظة والمطلوب في الجدا  ،قا تعال :ا ْدع إِ ِلى َ
()56
ْ
سن إِ َّن َربَّكَ ه َو أ َ ْعلَم ِب َمن َ
س ِبي ِل ِه َوه َو أ َ ْعلَم ِبالم ْهتَ ِدينَ ، 
ض َّل عَن َ
سنَ ِة َوجَاد ِْلهم ِبالَّ ِتي ِه َي أَحْ َ
َو ْال َموْ ِع َظ ِة ْال َح َ
لقد فرق النص القرآني بين حوار الموعظة وجدلية الحوار ،ففي الموعظة يكون صفتها شكال ومضمونا حسنة،
أما في الجدا فحدد النص أن يكون بالتي هي أحسن.
 )3الحوار االختزالي :عندما يطيل الطرف اآلخر في حواره السردي غير المنطقي ال بد من اختزا الحوار ،وقد
وجه القرآن الكريم إل ذلك بطلب الشرهان عل ما سرد ،بقوله تعال َ :وقَالواْ لَن يَ ْدخ َل ْالجَ نَّةَ إِالَّ َمن كَانَ هوداً أَوْ
َارى تِ ْلكَ أ َ َمانِيُّه ْم ق ْل َهاتواْ برْ َهانَك ْم ِإن كنت ْم صَا ِدقِينَ  ،)55(فالشرهان هو الذي يادق الدعاوى أو يكذبها ،ولما
نَص َ
لم يكن بأيديهم برهان ،علم كذبهم بتلك الدعوى.
رابعاً :الحوار النقدي  :قد يكون الحقيقة قد بانت ألحد األطراف لكنه يخفيها ،وقد نقد القرآن هذه المنهجية في
غداً
شئْت ْم َر َ
طريقة التعامل مع مجريات نتائج الحوار ،قا تعال َ :وإِ ْذ ق ْلنَا ا ْدخلواْ َه ِذ ِه ْال َقرْ يَةَ فَكلواْ ِم ْنهَا َحيْث ِ
سنِينَ  فَبَدَّ َل الَّ ِذينَ َظلَمواْ قَوْ الً َ
غي َْر الَّذِي قِي َل
سنَ ِزيد ْالمحْ ِ
اب سجَّدا ً َوقولواْ ِح َّطة نَّ ْغفِرْ لَك ْم َخ َطايَاك ْم َو َ
َوا ْدخلواْ ْالبَ َ
()65
لَه ْم َفأ َ َ
س َماء بِ َما كَانواْ يَ ْفسقونَ . 
علَى الَّ ِذينَ َظلَمواْ ِرجْ زا ً ِمنَ ال َّ
نز ْلنَا َ
خامساً :الحوار بتتابع الحقائق :إن تتابع الحقائق وسردها بمنهجية تسرع في قناعة اآلخر ،وال سيما التركيز عل
ش َر ْكت ْم َوال تَ َخافونَ أَنَّك ْم أَ ْ
ْف أ َ َخاف َما أ َ ْ
ش َر ْكت ْم ِب َّ
اَّللِ َما
مرتكزات الحوار ،قا تعال عل لسان إبراهيم (ع) َ {:و َكي َ
ْ
ْ
َّ
ي ْال َف ِريقَي ِْن أ َ َح ُّ
مْن إِ ْن ك ْنت ْم ت َ ْعلَمونَ * ال ِذينَ آ َمنوا َولَ ْم يَلبِسوا إِي َمانَه ْم بِظل ٍم أو َلئِكَ
لَ ْم ينَ ِز ْل بِ ِه َ
ع َليْك ْم س ْل َطانًا فَأ َ ُّ
ق بِاأل َ ِ
لَهم ْاألَمْن َوه ْم م ْهتَدونَ }(.)71

الخاتِ َمة

خرج الشاحث بجملة من النتائج التي تعكس ُمتطلشات الشحث و الغاية من كتابت ِه  ،و جملة من التوصيات
المهمة.

أوالً  :أهم النتائج
 _1إن للحوار القرآني األهمية الشالغة ،و ذلك لما يحوي ِه من األصو  ،والقواعد ،واألساليب  ،وجملة من اآلداب
العامة ،والخاصة منها .
 _2هنالك العدد الوافر من الاور ،والمراهد ،والمواقف الحوارية وال سيما في القاص القرآني ،مع كثرة
المجادالت فيها ،و التي تُعد من جملة من الحوارات المشاشرة و غير المشاشرة  ،في التعامالت الموقفية  ،وفي
اإلهداءات ،واإلرشادات النفسية ،واألخالقية و غيرها .
 _3تعدد المحاورات ،و تعدد المحاورين بأكثر من موقف  ،وذلك يكون بحسب المواقف واألحوا .
 _5وضع الحوار القُرآني كثيرا من القواعد ،والسلوكيات ،والمشاني التي ترسم لنا منهجا ً رائعا ً في المخاطشات،
والمجادالت ،وحسن الكالم .
8

ثانيا ً  :أهم التوصيات
ُ _1جل ما أكدت علي ِه الدراسة هو تنوع األساليب التي أنار بها القرآن عقولنا من ناحية عرض األسس ،والمشاني
لمفهوم الحوار ،ورفع الستار لخشايا التنوع في اللين ،والردة من حيث التنوع الكالمي اإللهي لمقتضيات المالحة
الشررية ،و التي تحتاج لكثير من الدراسة ،والشحث ،واالستقااء .
 _2األمر اآلخر هو أن ال ُمرتكز ،و بؤرة الحوار ،وأساليشه تتعلق باورة مشاشرة بالقضايا الرسالية ،و حيثياتها،
و موضوعاتها ،وهذا ما يجب التركيز عليه ،و دراست ِه دراسة موضوعية ؛ للخروج بجملة من المفاهيم،
والخاائص التي ترتشط ارتشاطا وثيقا بمفردة الحوار أو الخطاب القُرآني .
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