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Abstract 

This study discusses the Qur’anic dialogic approach which established a perfect 

example to resolve the humanitarian problems through dialogue that took place in 

it. Today we see a lack of communicative language, including many Muslims to 

practice the ideal of dialogue that leads to achieve the objectives through language. 

This study focused on the problem of the absence of a clear hypothesis 

methodology pave the way for applicability in the Arab language dialogue, in spite 

of the existence of models that can be taken advantage of theoretical and practical 

in the language of the Qur’an. The study will depend on the analytical and 

objective approach. The study aims to reveal more means through the Qur’anic 

approach, and to solve problems caused by weakness of dialogue and lack of 

clarity of its methodology, in an attempt to uncover the roots and dimensions of 

social, intellectual and economic problems faced by the (Ummah) and linked to 

Qur'an to find appropriate solutions . The originality in this study is the attempt to 

link the theoretical and practical principles of dialogue to resolve the problems 

facing the (Ummah). The proposal consists of three sections: First- the rooting of 

dialogic Qur’anic approach. Second- the objectives of the Qur’anic approach and 

models. Third- controls on dialogue, according to the Qur’anic principles, and its 

activation. The results expected, including a statement that the cause of the nation's 

problems is estrangement from the Qur'anic approach, and that the Quranic 

dialogue represents the best means to solve problems, and that the Quranic model 

of dialogue has used the Arabic language in exemplary manner to achieve the 

purposes of the dialogue, as it represents an ideal approach to solve problems in 

the life of the (Ummah). 

Keywords:  
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 الملخص

املنهج احلواري القرآين الذي وضع منوذجاً مثالياً حلل املشكالت اإلنسانية من خالل احلوار الذي  تتناول هذه الدراسة
دار فيه. ونرى اليوم افتقار اجملتمع اإلنساين مبا يف ذلك كثري من املسلمني إىل ممارسة احلوار املثاىل الذي يؤدي إىل 

ابلية الدراسة حول فرضية غياب منهجية واضحة متهد لق حتقيق األغراض املنشودة من خالل اللغة. ترتكز مشكلة هذه
التطبيق يف احلوار اللغوي العريب، على الرغم من وجود مناذج ميكن أن يستفاد منها نظريا وتطبيقيا يف لغة القرآن 
الكرمي. وسوف تعتمد هذه الدراسة على املنهج التحليلي واملوضوعي كدراسة نظرية مكتبية. وهتدف الدراسة إىل 
الكشف عن مزيد من السبل احلوارية من خالل املنهج القرآين، ومن مث بيان سبل التطبيق حلل املشكالت النامجة عن 

 ماعيةجتالاسوء احلوار وضعفه وعدم وضوح منهجيته، يف حماولة للكشف عن اجلذور واألبعاد احلوارية للمشكالت 

ومكمن األصالة يف هذه  ذج القرآين إلجياد حلول مناسبة.وربطها بالنمو  األمة عيشهات اليت واالقتصادية والفكرية
تتكون و الدراسة متيزها مبحاولة الربط بني التأصيل النظري والواقع التطبيقى للحوار حلل اإلشكاليات اليت تواجه األمة. 

هداف املنهج املبحث الثاين: أو  .املبحث األول: تأصيل املنهج احلواري القرآيناخلطة من ثالثة مباحث رئيسة هي: 
وختاماً يأمل البحث  .املبحث الثالث: ضوابط احلوار وفقاً للمنهج القرآين ومبادئ تفعيلهو  .احلواري القرآين ومناذجه

يف الوصول إىل نتائج نتوقع من بينها بيان أن سبب إشكاالت األمة هو االبتعاد عن املنهج القرآين، وأن املنهج 
حلل اإلشكاالت، وأن النموذج القرآين للحوار قد استخدم اللغة العربية أفضل احلواري القرآين ميثل أفضل السبل 

 استخدام لتحقيق أغراضه من احلوار، كما أنه ميثل منهجاً جيب أن حيتذي حلل اإلشكاالت يف حياة األمة. 

 .لغوية -وسيلة  -األمة  -إشكاليات  -حوار  -منهجية  -القرآن الكرمي كلمات مفتاحية: 

. 
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 مقدمةال

نهجه أمهية بنين القرآن الكرمي يف مفقد  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وأله وصحبه ومن وااله، وبعد،
فعلى الرغم من وجود دراسات عديدة حول  حل املشكالت والكشف عن احلقائق، أسلوب احلوار واعتماده يف

احلوار اإلسالمي إال أننا نلمس قصوراً يف جانب تطبيق املنهج احلواري القرآين بوضوح. وتبدو أمهية املوضوع يف هذا 
سائل االتصال احلديثة و  العصر الذي اتسم بتحديات تؤثر يف موضوع احلوار تظهر بصورة جلية يف الوسيلة املتمثلة

ومن حيث املضمون فمن أهم أسباب اختيار هذا املوضوع احلاجة إىل تصحيح املفاهيم ملواجهة التحديات اليت 
تواجه األمة فكريا واجتماعيا واقتصاديا وكذلك ضرورة تفعيل دور احلوار من خالل تطبيق املنهج القرآين حلل 

 بني النظرية املنهجية وإمكانية التطبيق الفعلى ملبادئ احلوار القرآين يف مشكالت األمة. وهذا البحث حياول الربط
حل املشكالت. مشاركة من الباحثة يف هذا اإلطار الذي يقع ضمن اهتمامها البحثي. ومن خالل فرضية القصور 

ج احلوارية ذ يف تطبيق منهج احلواري يأمل البحث يف الوصول إيل اإلجابة عن تساؤالت رئيسة منها ما هي النما
القرآنية؟ وما ضوابط التطبيق العملى للمنهج احلواري القرآين؟ ولعلنا جند إجابة مبدئية يف اشتمال منهج الكتاب 
الكرمي على العالج لكل مشكالت األمة يف ربط الضوابط باملنهج وتأمل الباحثة من خالل هذه الدراسة املكتبية 

األول:  عي. ورأت الباحثة أن تركز خطة الدراسة يف ثالثة مباحث: املبحثاليت تعتمد على املنهج التحليلي واملوضو 
تأصيل املنهج احلواري القرآين. واملبحث الثاين: أهداف املنهج احلواري القرآين ومناذجه. واملبحث الثالث: ضوابط 

يد كمسامهة متواضعة أن تفاحلوار وفقاً للمنهج القرآين ومبادئ تفعيله. أماًل يف الوصول إىل نتائج ومقرتحات ميكن 
 يف خطوة تفتح الطريق ملزيد من البحوث التفصيلية من علمائنا األفاضل.
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 .2004. 4، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط 957املعجم الوسيط. شوقي ضيف وجمموعة من كبار اللغويني:  1
اإلسالمية، الرئاسة العامة ، جملة البحوث 300/ 58: ع عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد اهلل السديس ،الشيخ عبدالرزاق عفيفي ومعامل منهجه األصويل 2

 .2009للبحوث العلمية واإلفتاء، 
 .48 ، اآلية:املائدةسورة  3
 . هـ 1412  .دار صادر. بريوت 297/ 5: ج لسان العرب. ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري 4
 14: اآليةاالنشقاق سورة  5
تعليق ومراجعة: الشيخ هشام البخاري والشيخ خضر  ،515 /5ج  :علم التفسري. الشوكاين، حممد بن عليفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من  6

 .   1997 ،1ط  ،بريوت ،عكاري، املكتبة العصرية
 ،2 ط ،رة. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب. القاه3340برقم /75باب  :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوريصحيح مسلم،  7

1975. 
بريوت. لبنان.  ،دار املعرفة ،98: الزخمشري، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر ،تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل 8 
 .2009 ،3ط

 

 المبحث األول: تأصيل المنهج الحواري القرآني

 المطلب األول: مفهوم منهجية الحوار القرآني

 ؛ة املرسومة، ومنهواخلط ق الواضح.يقال: )هنج( و)أهنج( الطريق، وضح واستبان. واملنهاج الطري: لغة تعريف المنهج
   (1)منهاج الدراسة ومنهاج التعليم.

هو جمموعة الركائز واألسس املهمة اليت توضح مسلك الفرد أو اجملتمع أو األمة لتحقيق  :اصطالحا  تعريف المنهج 
َهاًجا َجَعْلَنا ِمْنُكمْ  ِلُكل   عاىل: ـوله تــوقد ورد يف القرآن الكرمي ق (2).ل منهمـاآلثار اليت يصبو إليها ك   .(3) ِشْرَعًة َوِمنـْ

هـ(، التحاور : التجاوب ، تقول: كلمته فما حار إيل جواباً، أي:  711عند ابن منظور )ت  :تعريف الحوار لغة
 وقد ورد يف (4).ما رد جواباً، وهم يتحاورون أي: يرتاجعون الكالم، فاحملاورة: مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة

ويعود أصل   (6).كما يف تفسري الشوكاين  ،أي: لن يرجع .(5) ِإنَُّه َظنَّ َأْن َلْن حَيُورَ  اهلل تعاىل:  القرآن الكرمي قول
حلديث وقد ورد يف ا ،وهو الرجوع عن الشيء وإىل الشيء، واحلْور النقصان بعد الزيادة (احَلْور)كلمة احلوار إىل 

 538ول الزخمشري )ت ـمبعىن )النقصان بعد الزيادة (. ويق (7)النبوي الشريف: "نعوذ باهلل من احلور بعد الكور".
 هـ( 729ويقول الفريوزآبادي )ت  (8).هـ(: حاورته؛ راجعته الكالم، وهو حسن احلوار، وكلمته فما رد علي حمورة
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 . 2005 ،8ط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة، 487 :الفريوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط 9 
  .205 :املعجم الوسيط 10 
 .2000. 4ط ،الرياض ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،54: حممود حممد محودة وحممد مطلق عساف ،يف أصول احلوار 11 
 .2002 ،2 ط ،عمان ،دار املعايل، 22: حيي بن حممد زمزمي ،احلوار؛ آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة 12 
 .2002، 1ط  ،بريوت ،دار الفكر املعاصر ،206 :النحالوي، عبدالرمحن النحالوي ،باحلوارالرتبية  13 

دعوة  .2001، 1للنشر والتوزيع. ط دار الكلمة ،27: إمساعيل علي حممد ،العوملة الثقافية وموقف اإلسالم منها ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع إىل: 14 
: يوسف علي فرحات ،احلوار أصوله وضوابطه وأثره يف الدعوة اإلسالمية .2001 ،1ط ،دار ابن اجلوزي ،1546: أمحد القاضي ،التقريب بني األديان

 .2005أبريل 17 ،مؤمتر الدعوة اإلسالمية ومتغريات العصر. فلسطني: اجلامعة اإلسالمية بغزة ،167 -161

 

 وجود ألفاظ قريبة من معىنونالحظ  (10).وقد ورد نفس املعىن يف املعجم الوسيط (9)حتاوروا : تراجعوا الكالم بينهم.
  واملباحثة والقول. املناظرةو اخلطاب و احملاجة واحلجة و اجلدل  منها؛ ىف اللغةاحلوار 

 يتناول أن وردت عدة تعريفات للحوار اصطالحًا نذكر من بينها:القول بأن احلوار هو :تعريف الحوار اصطالح ا
ويرى زمزمي أن احلوار هو  (11)اهلدف. املوضوع أو وحدة بشرط واجلواب، السؤال طريق عن فأكثر طرفان احلديث

حديث بني شخصني أو فريقني، يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة فال يستأثر به أحدمها دون اآلخر، 
ويغلب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة والتعصب، ومثال ذلك ما يكون بني صديقني يف دراسة أو زميلني يف عمل، 

ويرى النحالوي أن احلوار هو: أن يتناول احلديث طرفان أو أكثر عن طريق السؤال  (12)أو جمموعة يف ناٍد أو جملس.
واجلواب، بشرط وحدة املوضوع أو اهلدف، فيتبادالن النقاش حول أمر معني، وقد يصالن إىل نتيجة وقد ال يقنع 

 (13)أحدمها اآلخر ولكن السامع يأخذ العربة ويكونن لنفسه موقفاً.

عند استقرائنا ملا ورد يف أدبيات الدراسة حول هذا املوضوع نستطيع أن نفرق بني نطاقني من احلوار : أنواع الحوار
ألغراض حبثنا احلايل ومها؛ نطاق احلوار عموماً، ونقصد به ما يدور من حوار بني األشخاص أو اجملتمعات. ونطاق 

ض أنواع احلوار نستعر وفيما يلي القرآن الكرمي.  ، نقصد به احلوار القرآين وهو ما دار من حوارات يفخصوصاً احلوار 
عموماً. ونقصد بذلك احلوار الذي يدور بني األشخاص واجملتمعات يف خمتلف موضعات احلياة اإلنسانية ويشمل 

  (14).احلوار الديينو احلوار العلمي والفكري و احلوار الشخصي أو العادي  النطاقات اآلتية:
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 .2013 ،جدة ،جامعة امللك عبد العزيز ،دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن ،16: الثقفي، سناء حممود عابد ،احلوار يف القرآن وتنوع أساليبه 15 
  هـ . 1410، 2 ط ،دمشق، القلم باختصار، دار 289-283: عرجون حممدالصادق، املفسرين أقوال يف عجازهإو  هدايته ،الكرمي نآالقر  16 

 

 الحواري القرآني : خصائص المنهجالمطلب الثاني

  السعي لتحقيق أهداف سامية -أوال  

 السامية: لتحقيق األغراض واألهداف املنهج القرآين من أهم خصائص

 كحوار صادق، واقعي حوار فهو الغيبية كاألمور احلجج و الرباهني عليها يقيم و ذاهتا يف احلقائق يستهدف أنه  -1

  .ملعارفهم ال و البشر ملقاييس خيضع ال فهو بالغيبيات إخبارهم و أقوامهم مع األنبياء

 كما يظهر يف قصص ظروفهم و أفكارهم و أحواهلم يناسب ما اآلخر الطرف مع طريقته يف يسلك احلوار أن  -2
  وغريهم من األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم. موسى و إبراهيم

 سالمة و التعبري وضوح و التصوير دقة و املعىن عمق بني جتمع اليت اللغة أساليب من مألوف هو مبا جاء أنه  -3

 . واالستدالل النظر إىل بالعقل يدفع و النفسية املدارك يوقظ و الفهم يثري مما الرتكيب

  (15).احلق دعوة ليبني تناقضه يبني القرآن فإن باطالً  اآلخر الطرف قال فلو واليقني العلم على مبين حوار أنه  -4

 الفنية المميزةالخصائص  -ثانيا  

 طريقة الكرمي قرآنللتؤكد أن  من زوايا متعددة يف النهج احلواري القرآين أشار الباحثون إىل التنوع: وقد التنوع -1

 السليمة العقول لتتلقاه املعامل و الشخوص و األخبار تنويع و احلوادث تلوين و اخلطاب تلوين على عتمدت أسلوبه يف

 املؤمنني لنفوس تسكيناً  بالوعد والوعيد بالرتغيب الرتهيب يردف فرتاه ،راجية وجلة القلوب تتلقاه و متدبرة اليقظة

 اهلل عذاب اتقاء النظر أبواب فيطرقوا عقوهلم إىل ليثوبوا املعاندين للمالحدة إزعاجاً  و ورمحته اهلل رضاء إىل ليطمئنوا

 الفين اجلمال ظل يف تتحقق األغراض هذه أن والواقع حبتة دينية أغراض على يقوم القرآين احلوارو  (16).سخطه و
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 . سكندريةاإل، احلديث اجلامعي املكتب ،72: حسن السيد حممود ،ينآالقر  القصص يف عجازاإل روائع 17 
 .1976، للتوزيع التونسية الشركة، 411 ة:نقر  التهامي ،نآالقر  يف القصة سيكلوجية 18 
 .1949، 2املعارف مصر ط  ، بتصرف، دار148قطب:  سيد للقرآن، الفين التصوير 19 
 .العلمية البحوث دار ،9: حسن كامل حممد ،احلديثة والقصة نآالقر  20 
 ، باختصار.11: يف القرآن وتنوع أساليبهاحلوار  21 
، بريوت ،العلمية الكتب دار ،111: اجلوزية القيم بابن املعروف بكر ايب بن حممد عبداهلل أبو الدين مشس العامل اإلمام ،نآالقر  علوم اىل املشوقة الفوائد 22 

1975. 
 .18-17: احلوار يف القرآن وتنوع أساليبهملزيد من التفصيل ينظر:  23 

 

 تدرج احلوار عنصر دخول كان هنا من و (17).اآلثار أعمق الوجدان يف ويودع اإلنسانية النفس أغوار يسرب الذي 

  وأشار سيد (18).والنظر الفكر إىل حيتاج ما إىل العاطفة فيه تغىن ومما اخلاص إىل العام ومن التفصيل إىل اإلشارة من

مما يضيف جاذبية فنية تؤثر يف  احلوار مشاهد بني فجوات تركإىل التنوع و  قطب من ضمن خصائص احلوار الفنية
يالحظ التنوع يف أسلوب احلوار واخلطاب املوجه للمؤمنني حيث خيتلف عن املوجه للكافرين أو و  (19)املخاطب.

  .واألساليبألهل الكتاب. والتنوع يشمل املعاين كما يشمل األلفاظ 

 احلوادث من عدداً  أو واحدة حادثة يتناول احلياة من معني قطاع أو احلياة عن للتعبري وسيلة احلوار: الواقعية -2

وبالتايل فواقعية  (20).أحياناً  بعينهم أشخاص عن تتحدث و أحياناً  هناية و بداية هلا تكون قصة حيكي ترابط بينها
 باملثل للتشبه حماولة أو ، جتميل أو زخرفة دون هي كما الطبيعة من أو احلياة من صادقة صوراً  ينقل أناحلوار تعين 

 يقرأ أو يستمع من إحساس و احلوار تأثري يضعف مثالية شخصيات خلق يف اإلمعان أو الوصف يف فاملبالغة ، العليا

األسلوب  ؛تشمل احلوار وواقعية. املتابعة عن ينصرف جيعله احلدوث حمتمل غري أو احلقيقة عن بعيد بأنه ما حواراً 
 (21).األحداثو الشخصيات و 

 بلفظ املتكلم يأيت أنب يكون و ،أعاد و ردند إذا ركرن  مصدر التكرار. ينآالقر  احلوار تكرار: واملقصود به التكرار -3

 و األول املعىن اتفاق شرطه من و يعيده مث مبعىن يأيت أو خمتلفاً  أو املعىن متفق اللفظ كان سواء بعينه يعيده مث
 بني يرد التكرار وهذا متعددة مواضع يف مرات عدة الواحد احلوار يرد أن معناه القرآين احلوار يف التكرارو  (22).الثاين

 يف جزئياته بعض ترد لكن و واحداً  احلوار موضوع يكون قد و ورد، أجله من الذي احلال يقتضيه ما وفق أشخاص
 أنواعو  ،اللفظي التكرار من صور الكرمي القرآن يف وقد وردت.املعىن يف زيادة يعطينا حيث خمتلف بأسلوب مرة كل

 قيمة تظهر حيث (23).احلوادثو  تكرار احلوار تكرار الكلمات تكرار اجلمل للحروف تكرارفيه تشمل؛  التكرار

  وبيان املقصود لتوضيح التكرار يكون فكما عظمى أمهية للتكرار. و والفائدة منه به والتحدي وإعجازه وبالغته التكرار
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  هـ . 1413 ،1 ط ،اجملتمع دار، 252: بنان حممد يوسف هشام ،الدعوية احملاضرة أصول يف الدعوي املنهج 24 
 .بريوت ة،املعرف دار، 233: اخلطيب عبدالكرمي ،ومفهومه منطوقه يف ينآالقر  القصص 25 
 .االسكندرية املعارف منشأة ،167: سلطان منرية، واألشاعر  ةاملعتزل بني نآالقر  عجازإ 26 
 هـ . 1378، 1ط  ،العربية الكتب احياء دار ،الفضل أبو حممد حتقيق: ،3/26: ج الزركشي حممد الدين بدر ماماإل، نآالقر  علوم يف الربهان 27 
 85الكرمي:  القرآن يف القصة 28 
 .3/14 :نآالقر  علوم يف الربهان 29 
 هـ.    1407، 1 ط ،الفرقان دار، 23: عباس حسن فضل ،ونفحاته إحياؤه ينآالقر  القصص 30 

 

 من أكثر إىل األمر حيتاج ورمبا سيـالرئي العنصر أو البارزة كرةـالف أو املوضوع يف الكلمة أمهية لبيان أيضاً  يكون املراد

وفيما يلي نذكر  (24).الواقعية املشكالت ملالمسته إليه اجملتمع وحاجة ألمهيته مرات عدة يف واحد موضوع بتكرار ذلك
 اجلوانب من مزايا وفوائد التكرار احلواري:باختصار بعض 

     (25).شيئاً  فيه زاد حواراً  كرر إذا تعاىل اهلل أن  -1

  (26).أوان كل يف مذكورة األذهان يف مصورة للقلوب حاضرة العربة تلك لتكون ؛العظة و التذكر  -2

 (27).تهنبو  صحة على الداللةو  بعده من الدعاة قلوب و الرسول قلب تسلية  -3

 (28)النفس. يف تثبت حىت عليها تؤكد و متكن أميا املعاين متكن اجلمل أو األلفاظ فإعادة التأكيد  -4

   (29).لعهده جتديداً  و له تطرية ثانية أعيد األول تناسي خشي و الكالم طال إذا االستيقاظ و التنبه  -5

 من أكثر ذكر الذي فاحلوار عليها الصرب و الدعوة أساليب بيان و الدعاة احرتام و اهلل إىل الدعوة أمهية إظهار  -7

    (30).الدعاة و الدعوة بقضية وثيقة صلة ذا كان اهلل كتاب يف مرة

 ونماذجه القرآني يالمنهج الحوار أهداف المبحث الثاني: 

 الحوار القرآني أهداف المطلب األول: 

وجوب و  الغرض واهلدف الرئيس من احلوار يف القرآن الكرمي يدور حول إثبات وجود اهلل جل شأنه ووحدانيته       
 ، وحول الدعوة إىل اإلميان باليوم اآلخر وما فيه من حساب وجزاء، وثواب وعقاب، وهناك حوار حول عبادته وحده
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 (.22( إىل )21سورة البقرة، اآليات: من ) 31 
 .66: اآلية ،سورة آل عمران 32 
 .44سورة طه، اآلية:  33 
 .64اآلية:  ،آل عمرانسورة  34 
 .19اآلية: ،املائدةسورة  35 
 .171اآلية: ،النساءسورة  36 

 

ة. ما ورد يف القرآن الكرمي من حوارات يف موضوعات كثري عظمة القرآن الكرمي وإعجازه وما يتعلق هبذا السياق يف 
 َلُكُم األْرَض  يَا أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن الَِّذي َجَعلَ  تعاىل:  قال

 .(31)ْنَداًدا َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن َماِء َماًء فََأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم َفال جَتَْعُلوا هلل أَ ِفرَاًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السَّ 
اللني اليت ينبغي أن يتحلى هبا الداعية إىل اإلسالم من العلم والرفق و  وآداب احلوار منهجوالقرآن الكرمي يبني أيضًا 

َهاأَنُتْم َهُؤالء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكم بِِه ِعلٌم  والصرب واحللم وغري ذلك من الصفات احلميدة، فمن ذلك قوله تعاىل: 
ذَكَُّر فـَُقواَل َلهُ قـَْواًل لَيـًِّنا َلَعلَّهُ يـَتَ    وقوله تعاىل: .(32)َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُموَن فَِلَم حُتَآجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم َواللنهُ يـَْعَلُم 

 وميكن تلخيص هذه األهداف يف النقاط اآلتية: .(33)أَْو خَيَْشى 

قْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا  ُ تعاىل:  قال .الدعوة إىل التوحيد وإبطال الشرك واإلميان باهلل ورسالة النيب حممد  -1
َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوال ُنْشرَِك ِبِه شيئاً َوال يـَتَِّخَذ بـَْعُضنَ  نَـَنا َوبـَيـْ بـَْعضاً أَْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَِّه فَِإْن تـََولَّْوا  اِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

رٍَة ِمَن ال تعاىل:  وقال .(34)ُموَن فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسلِ  ُ َلُكْم َعَلى فـَتـْ رُُّسِل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ
  .(35) َأْن تـَُقوُلوا َما َجاَءنَا ِمْن َبِشرٍي َوال نَِذيٍر فـََقْد َجاءَُكْم َبِشرٌي َونَِذيٌر َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

يَا أَْهَل اْلِكَتاِب  الدعوة إىل ترك الغلو والقول على اهلل بغري احلق يف شأن اإللوهية وعيسى وأمه. يقول تعاىل: : -2
َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اللَّ  ِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح ال تـَْغُلوا يف ِديِنُكْم َوال تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ ِإمنَّ

َا اللَّهُ إَِلهٌ َواِحٌد ُسْبَحانَ ِمْنهُ َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوال تـَُقوُلوا َثال هُ َأْن َيُكوَن َلهُ َوَلٌد َلهُ َما يف السََّماَواِت ثَةٌ انـْتَـُهوا َخرْياً َلُكْم ِإمنَّ
  .(36)َوَما يف اأَلْرِض وََكَفى بِاللَِّه وَِكياًل 

حلق، صحيح للوصول إىل اإقامة احلجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي. والسري بطرق االستدالل ال - 3
 يَا أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي  تعاىل:  قالواإلقناع بأسلوب احلوار اهلادف، من أجل حتقيق الغاية من احلوار. 
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 .(22( إىل )21اآليات من ) ،البقرةسورة  37 
 .(67( إىل )66اآليات من ) ،األنبياءسورة  38 
 .16: احلوار يف القرآن وتنوع أساليبه 39 
 ، بتصرف.121الكرمي:  نآالقر  يف القصة 40 

 

َء بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخرََج اَخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن الَِّذي َجَعَل َلُكُم األْرَض ِفرَاًشا َوالسَّمَ 
 كشف الشبهات والرد   هذا املعىنويدخل ضمن  .(37)بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم َفال جَتَْعُلوا هلل أَْنَداًدا َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن 

قَاَل أَفـَتَـْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهلل َما اَل يَنَفُعُكْم  األباطيل، إلظهار احلق وإزهاق الباطل. ومثال ذلك قوله تعاىل: على 
  .(38)َشْيئاً َواَل َيُضرُُّكْم ُأفن لَُّكْم َوِلَما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهلل أََفاَل تـَْعِقُلوَن 

 الشرعية، والنواهي األوامر وبيان والعظة، واإلميان لإلرشاد وسيلة ؛املؤمنني أفئدة يف وترسيخها العقيدة تثبيت  -4

  .والرسالة الوحي وإثبات حياهتم، يف قومي كمنهاج الناس بني والتعاون  واخلري احلق ةفكر  وشرح

  (39).األفئدة يف للعقيدة تثبيتاً  وذلك املكذبني يهلك و النهاية يف أنبياءه ينصر اهلل أن بيان  -5

 له. وتبشريه إبراهيم على اهلل نعمة فهذه لغريهم والتحذير املؤمنني لعباده والتبشري أنبيائه على اهلل نعمة بيان  -6

 لتهيئة  لـالتفصي إىل اآليات تتدرج مث والوجدان الفكر إلثارة لقومه وحواره النيب دعوة يبني اهلل أن نرى هكذاو 

   (40)النفوس والعقول لقبول الدعوة.

  األساليب الحوارية للمنهج القرآنيالمطلب الثاني: نماذج 

 قتصاديةالجتماعية واالافكرية و ال القرآنية احلوارية اليت تتعلق باجلوانب نماذجسوف نستعرض يف هذا املطلب بعض ال
 احلوار أنواعن م اليت ذكرها كثري من الباحثني يف هذا اجملالالقرآين وأنواع اخلطاب  من خالل حماور للحياة اإلنسانية

ز على أبرز املناهج الرتكيبمن خالل حماور احلوار يف القرآن الكرمي،  اليت تصلح كنماذج فكرية واجتماعية واقتصادية
   :النماذجاليت سلكها الباحثون يف هذا الصدد ومراعاة االختصار، ومن هذه 

العالقات . و احملور األساسى للفكر اإلسالميالعقيدة هي  :حوار اهلل سبحانه وتعالى مع المالئكةنموذج  -1
من أجل إثبات احلق. فكان أول من بدأ احلوار يف إطار القرآن الكرمي هم املالئكة  يوار احل هذا النموذجو  االجتماعية.

 عليهم السالم، وبدأ هذا احلوار يف اللحظة اليت أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل يف األرض خليفة، فأراد أن خيلق
 َوِإْذ قَاَل رَبُّكَ  فقال سبحانه:  وتبدأ حياة اجملتمع اإلنساين على األرض. اإلنسان لكي تناط به هذه املهمة الصعبة،
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 (.33( إىل )30، األيات من )البقرةسورة  41 
 .71: تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل 42 
 (.48( إىل )41سورة طه، اآليات من ) 43 

  

َماَء وَ  ُس  ُن ُنَسبِّحُ نَْ لِْلَمالَِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ حبَْمِدَك َونـَُقدِّ
اَل أَنِْبُئوين بَِأمْسَاِء َهُؤاَلِء ِإْن  قَ َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما اَل تـَْعَلُموَن. َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَـ 

ُهْم بَِأمْسَائِِهْم فـََلمَّا  َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم. قَاَل يَ ُكْنُتْم َصاِدِقنَي. قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ  ا آَدُم أَنِْبئـْ
 .(41)َتْكُتُموَن  َن َوَما ُكْنُتمْ و أَنـَْبَأُهْم بَِأمْسَائِِهْم قَاَل َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبدُ 

لتعجبهم من أن يكون خليفة اهلل يف أرضه عاص ومفسد ومسفك للدماء،  َأجَتَْعُل ِفيَها   وسؤال املالئكة
وال تعد مهزة االستفهام لإلنكار بل يراد هبا استكشاف عن احلكمة  واستبعادهم من أنن حكمة اهلل تقتضي ذلك

هو جواب لسؤاهلم، أي أعلم ما يف البشر من  ِإينِّ َأْعَلُم َما اَل تـَْعَلُموَن   وقوله تعاىل: اخلفية وعما يزيل الشبهة.
صفات الصالح ومن صفات الفساد، وأعلم أنن صالحه حيصل منه املقصد من تعمري األرض وأنن فساده ال يأيت 

 تعاىل هذا إهناًء ول اهللعلى املقصد باإلبطال، وأنن يف ذلك مصاحل عظيمة ومظاهر لتفاوت البشر يف املراتب وكان ق
شري األمساء الوارد ويفسر الزخم للمحاورة وإمجاالً للحجنة على املالئكة بأن سعة علم اهلل حتيط مبا مل حيط به علمهم.
   (42).ذكرها يف اآلية بأهنا األجناس اليت خلقها وما يتعلق هبا من املنافع الدينية والدنيوية

هم واملقصود بذلك حوار األنبياء والرسل الذين كان اهلل يرسل :وتعالى مع األنبياءحوار اهلل سبحانه نموذج  -2
ألقوامهم، سواء كان معهم كتاب مساوي، أو بعض الصحف واأللواح، ويعد هذا النوع من أبرز حماور احلوار اليت 

ما وقع بني األنبياء  من سوره، هو حتدنث عنها القرآن الكرمي وفصل يف ذكرها، إجيازا وإطنابا إمجاال وتفصيال يف العديد
وأقوامهم من حوار ومناقشات يف مواضيع تتعلق بالعقيدة تصحيحا وترسيخا، ونشرا هلا بعد ذلك، ألننه ال ميكن 

 إرجاع الناس إىل جادة الصواب وعبادة اهلل ونبذ الشرك عنه إال بالتنبيه واإلقناع الذين يقتضيان احلوار. 

 : قوله تعاىل اآليات يف ورد ، ما دار يف قصة سيدنا موسى عليه السالم، كمااحلوارالنوع من من مناذج هذا و 
فـَُقواَل َلُه قـَْواًل لَيـًِّنا َلَعلَُّه  .ْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغىاْذَهَبا ِإىَل فِ  .اْذَهْب أَْنَت َوَأُخوَك بَِآيَايت َواَل تَِنَيا يف ذِْكرِي .َواْصطَنَـْعُتَك لِنَـْفِسي

َنا أَْو َأْن َيْطَغى .كَُّر أَْو خَيَْشىيـََتذَ  واَل فَْأتَِياُه فـَقُ   .افَا ِإنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرىقَاَل اَل تََ  .قَااَل َربَـَّنا ِإنَـَّنا ََنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ
بـُْهْم  َناَك بَِآيٍَة ِمْن َربَِّك وَ ِإنَّا َرُسواَل َربَِّك َفَأْرِسْل َمَعَنا َبيِن ِإْسرَائِيَل َواَل تـَُعذِّ ِإنَّا َقْد  .السَّاَلُم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اهْلَُدىَقْد ِجئـْ

َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوتـََوىلَّ   فـَُقواَل َلُه قـَْواًل لَيـًِّنا   وله تعاىل:ـيف تفسري ق الزخمشرييقول  .(43)أُوِحَي إِلَيـْ
 (َأْو خَيَْشى)عان للحق أي يتذكر ويتأمل فيبذل النصفة من نفسه واإلذ (يـََتذَكَّرُ )َلَعلَّهُ ال جتباه مبا يكره وألطفا له القول 
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 . 656: التنزيلتفسري الكشاف عن حقائق  44 
 (.49( إىل )43سزرة يوسف، اآليات من ) 45 
 .2002، 1، دار طيبة للنشر، الرياض، ط 393/ 4، إمساعيل بن عمر الدمشقي: ج بن كثريال تفسري القرآن 46 
 . 267 املعجم الوسيط: 47 

 

ىل واآليات ترشد إىل سلوك اللني واللطف يف احلوار والدعوة إ. أن يكون األمر كما تصفان فيجره إنكاره إىل اهللكة 
 (44)فسيا واجتماعيا من أجل حتقيق اهلداية.احلق مما له بالغ التأثري ن

من النماذج على ذلك ما دار من حوار يف قصة سيدنا يوسف عليه السالم،  : حوار األنبياء مع أقوامهمنموذج  -3
َسْبَع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر وَ َوقَاَل اْلَمِلُك ِإينِّ أََرى َسْبَع بـََقرَاٍت مِسَاٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف   اىل:ـوله تعـما ورد يف قـك

 .اُث َأْحاَلٍم َوَما َنُْن بَِتْأِويِل اأْلَْحاَلِم بَِعاِلِمنيَ قَاُلوا َأْضغَ  .يَاِبَساٍت يَا أَيُـَّها اْلَمََلُ أَفْـُتوين يف ُرْؤيَاَي ِإْن ُكْنُتْم لِلرُّْؤيَا تـَْعبـُُرونَ 
ُهَما َوادََّكَر بـَْعَد أُمٍَّة أَنَا أُنـَبُِّئُكْم بَِتْأِويِلِه فََأْرِسُلونِ  يُق أَْفِتَنا يف َسْبِع بـََقرَاٍت مِسَاٍن يُوُسُف أَ  .َوقَاَل الَِّذي جَنَا ِمنـْ يُـَّها الصِّدِّ
قَاَل تـَْزَرُعوَن َسْبَع  .َلَعلَُّهْم يـَْعَلُمونَ  لِّي أَْرِجُع ِإىَل النَّاسِ يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت َلعَ 
ْمُتْم هَلُنَّ مُثَّ يَْأيت ِمنْ  .ِسِننَي َدأَبًا َفَما َحَصْدُُتْ َفَذُروُه يف ُسْنُبِلِه ِإالَّ قَِلياًل ممَّا تَْأُكُلونَ    بـَْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّ

مما  مصر هذه الرؤيا من ملك .(45)مُثَّ يَْأيت ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يـَْعِصُروَن  .ِإالَّ قَِلياًل ممَّا حُتِْصُنونَ 
، بعد ما حدث له من ابتالء يف مكرماً  عليه السالم من السجن معززاً  يوسف خلروج قدر اهلل تعاىل أهنا كانت سبباً 

تـَْزَرُعوَن    :تعبريها قائالً  يف يوسف عليه السالم، من تأويل  ونسوق مما ورد يف تفسري هذه األيات: بيت العزيز.
يأتيكم اخلصب واملطر سبع سنني متواليات ، ففسر البقر بالسنني; ألهنا تثري األرض اليت  :أي  َسْبَع ِسِننَي َدأَبًا

َفَما   :اخلضر ، مث أرشدهم إىل ما يعتمدونه يف تلك السنني فقال نبالتتستغل منها الثمرات والزروع ، وهن الس
أي: مهما استغللتم يف هذه السبع السنني اخلصب فاخزنوه يف سنبله،   َحَصْدُُتْ َفَذُروهُ يف ُسْنُبِلِه ِإالَّ قَِلياًل ممَّا تَْأُكُلونَ 

 فعوا يفالذي تأكلونه، وليكن قليال ال تسرفوا فيه، لتنت ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه، إال املقدار
 (46).السبع الشداد السنوات

اد يف اجلانب االقتصادي أمهية االدخار واتاذ أفضل السبل فيه )فذروه يف سنبله(. واالقتص هذه اآليات ونستفيد من
م من كلمة )دأباً( أنظارنا يف إشارهتا مبا يفه اآلية يف اإلنفاق واإلرشاد يف االستهالك )إال قليال مما تأكلون( كما تلفت

إىل النظام االقتصادي الذي ظهرت تسميته حاليا بالتنمية املستدامة، حيث حتمل الكلمة معىن االستمرار والدوام 
مه واعتاده من اً: الز الشيَء َدأَب وَدَأبَ  دأَباً، وُدُءوباً: َجدَّ فيه. يف العمل وغريه َدَأبَ واجلد. وقد ورد يف معناها لغة: 

  ونستفيد منها يف اجلانب االقتصادي (47).َدُءوبٌ  فهو دائٌب، وهو، وهي الدابنَة: ساقها شديداً. وَدَأبَ  غري فـُُتور.
 ما تثري ككذلك ما ال خيفى يف اآليات من اإلشارة إىل االهتمام بالزراعة اليت تعترب من دعائم االقتصاد األساسية.  
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احلوار يف . 2005  ،فلسطني ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،5: خليل إبراهيم فرج ،احلوار يف القرآن الكرمي؛ آدابه وفضائلهملزيد من التفصيل يراجع:  48 
أمهية احلوار وأثره على الدعوة  .2005 ،فلسطني ،جامعة النجاح الوطنية بنابلس ،ماجستري يف أصول الدين ،19: معن حممود عثمان ضمرة ،القرآن الكرمي

 .2005أبريل 17 ،اجلامعة اإلسالمية بغزة. فلسطني ،مؤمتر الدعوة اإلسالمية ومتغريات العصر ،83:  قاسمسامي عبد اهللو حممود يوسف الشوبكي ، والتعليم

 

فهذه املعاين  .هي األمانة واخلربة خاصة يف التعامل املايل واالقتصاديو قضية على غاية من األمهية  إىل اآليات االنتباه
اليت ميكن فهمها من اآليات قد وردت بصيغ حوارية مباشرة أو غري مباشرة. بني يوسف عليه السالم وغريه من أفراد 

نباط وار القرآين وضرورة استفادة األحكام منه باالستأسرته أو اجملتمع حوله أو امللك وحاشيته، مما يؤكد أمهية احل
ويدخل ضمن هذا النسق عديد من اآليات اليت دار فيها احلوار بني  وإمكانية.احتذاء مثاليته يف إجراء احلوارات.

إىل ( 37سورة هود، اآليات من )األنبياء وأقوامهم منها على سبيل املثال حوار نوح عليه السالم مع قومه الوارد يف 
توجد أنواع أخرى من احلوار منها حوار األقوام فيما كما (.  47( إىل )46(. وحواره مع ابنه يف اآليات من )40)

بينهم كاملؤمنني مع الكفار والكفار فيما بينهم. كما يوجد حوار خيتص باليوم اآلخر، حيث إن احلوار نعمة من نعم 
واحلسرة والندم يف اآلخرة كما بينت كثري من آيات القرآن الكرمي وكذلك اهلل يف اآلخرة وإن احلوار نوع من العذاب 

بل إن احلوار مشل حىت عامل احليوان كما وقع يف حوار سيدنا سليمان عليه السالم مع طائر  حوار أصحاب األعراف.
   (48)(.37( إىل )20يف اآليات من ) اهلدهد الوارد يف سورة النمل

 حث الثالث: ضوابط الحوار وفقا  للمنهج القرآني ومبادئ تفعيله بالم
يقوم احلوار على أساس التداول بني األطراف املشرتكة فيه حبيث يسعى كل طرف إىل نصرة رأيه والتغلب على الطرف 

 يضع منهجاً  ناآلخر يف القضية احملددة املطروحة للحوار والبد ملن كانت له قضية ويريد أن يدافع عنها باحلوار، أ
 وبه احلواري وإرشاداً يف أسل متماسكاً  وخطة معينة ليتم التحاور على أساسها، والناظر يف كتاب اهلل الكرمي جيد منهجاً 

من خالل  كما رأينا  ،لسلوك مبادئ احلوار الذي ينبغي االعتماد عليه من أجل حتقيق رسالة اإلسالم وبيان احلق
سوف نركز يف هذا املبحث على بيان أهم ضوابط احلوار يف املنهج القرآين على ضوئها و  ،النماذج املوجزة السابقة

 .واملبادئ احلوارية اليت جيب أن تتبع بناء على هذا املنهج

 المطلب األول: ضوابط الحوار وفقا  للمنهج القرآني

من الباحثني.  أشار إليها العديد يف هذا املطلب نود استعراض أهم الضوابط اليت تتعلق مبنهج احلوار القرآين، كما
 أو منهج حمدد  يل فالبد من وضع خطةاوكما هو معلوم فالبد للحوار من قضية معينة تطرح لتبادل اآلراء حوهلا، وبالت
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 .19سورة حممد، اآلية:  49 
 .  8سورة احلج، اآلية:  50 
 .108سورة يوسف، اآلية:  51 
، 10/11/2015. مقالة منشورة على اإلنرتنت، تاريخ االطالع: 2009، د. فضل اهلادي زين دراسة موضوعية ،أصول احلوار مع اآلخر يف القرآن الكرمي 52 

 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4777املوقع: 
 .20سورة لقمان، اآلية:  53 
 .66سورة آل عمران، اآلية:  54 

 

ليكون التحاور على أساسه وإال باءت تلك القضية بالفشل. ومن أجل جناح قضية احلوار ناول استعراض تلك 
 ؛ فمن أمهها:خالل املنهج القرآين يف التحاورالضوابط اليت تبينت من 

من املعلوم منزلة العلم وفضله يف القرآن الكرمي ومكانته يف اإلسالم، فالعلم طريق اإلميان ودليل التوحيد : العلم -1
يصح الدليل والربهان وحيث ال  .(49) فَاْعَلْم أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ  الذي هو أصل يف أمور الدين كلها. قال تعاىل: 

اتباع  للحوار يف القران الكرمي. ووجوب أساسياً  وضابطاً  إال بالعلم مبوضوع احلوار وأبعاده لذلك كان العلم أصالً 
ومن يتصدى للحوار مع اآلخر البد له من التسلح بالعلم، خاصة العلم مبوضوع احلوار وتشعباته  منهجه احلواري.

سياته يؤدي باحملاور إىل اجلدال يف شيء ال يدرك جذوره وخلفياته وأبعاده،كما أن ألن اجلهل مبوضوع احلوار وأسا
على احملاور أن يكون مدركا لوجهة نظر الطرف اآلخر حىت ال يتكلم يف أمور خارجة عن دائرة موضوع احلوار.وقد 

 األمور بغري من جيادلون يف جعل القرآن الكرمي العلم من األمور الضرورية اليت جيب توفرها يف احملاور، وعاب على
عزن  –كما أمر اهلل   .(50) ٍ َوِمَن النَّاِس َمن جُيَاِدُل يف اللَِّه ِبَغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب مُِّنري علم. قال تعاىل: 

 ْا َوَمِن اتَـّبَـَعيِن َلى َبِصريٍَة أَنَ ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اللنِه عَ  املسلمني أن حياوروا بعلم وبصرية وهدى فقال:  -وجل
.(51)  وغين عن القول أن احملاور املسلم جيب أن يكون على دراية بالعلوم الشرعية من القرآن والسنة ألن الكالم يف

اىل: ـوقد هنى القرآن الكرمي عن اجلدال بال علم وال منهج فقال تع( 52)الدين وبيانه والدفاع عنه يستلزم ذلك بال شك.
  ٍَوِمَن النَّاِس َمن جُيَاِدُل يف اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب مُِّنري .(53) اىل: ـال تعـوق  َهاأَنُتْم َهُؤالء َحاَجْجُتْم

  .(54) ِفيَما َلُكم ِبِه ِعلٌم فَِلَم حُتَآجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكم بِِه ِعْلمٌ 

احلوار البد أن يقوم على منهج علمي وينبغي أن يكون الضابط األساس يف : القرآني في الحواراتباع المنهج  -2
اىل ـاملنهج العلمي للحوار هو منهج القرآن الكرمي يف بيانه ألصول احلوار، ومن أصول هذا املنهج ما بيننه اهلل تبارك وتع

 ُقل  .اَلٍل مُِّبنيٍ اِت َواأْلَْرِض ُقِل اللَُّه َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو يف ضَ ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مَِّن السََّماوَ  كرمية: ـيف اآلية ال

 

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4777
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 (.26( إىل )24من ) سورة سبأ، اآليات 55 
 .1999، 1، ط عمان ،مركز الكتاب األكادميي، 29تيسري حمجوب الفتياين:  ،احلوار يف السنة وأثره يف تكوين اجملتمع 56 
 .1998، 2، دار املالك للطباعة والنشر، بريوت، ط 19يف آفاق احلوار اإلسالمي املسيحي، حممد حسني فضل اهلل:  57 
 .258سورة البقرة، اآلية:  58 
 .1997، 1، هنضة مصر، ط 26أدب احلوار يف اإلسالم، حممد سيد طنطاوي:  59 

 

نَـ  .الَّ ُتْسأَُلوَن َعمَّا َأْجَرْمَنا َواَل ُنْسَأُل َعمَّا تـَْعَمُلونَ  نَـَنا َربُـَّنا مُثَّ يـَْفَتُح بـَيـْ  .(55) ُح اْلَعِليمُ َنا بِاحلَْقِّ َوُهَو اْلَفتَّا ُقْل جَيَْمُع بـَيـْ
األصل يف املنهج التحاوري أن ال يطرح احملاور صوابية فكره وخطأ الفكر اآلخر، بل ال بد أن يطرح فكره حيث إنن 

يقول بعض الباحثني يف هذا الصدد: "إن قيمة املنهج اإلسالمي و  (56)مع تساوي احتمال اخلطأ والصواب لديه.
للحوار،  الذاتية يف املضمون الفكري، على خالف القاعدة املتبعة يف املنهج العلمي للحوار، أنه يبتعد ابتعاداً كلياً عن

هذا املنهج الذي يؤكد على اجلانب الذايت يف االلتزام بالفكرة، مع إعطاء موضوع احتمايل لالنفتاح على الفكر 
اب حيتمل كلمة: )رأيي صو اآلخر. ولتوضيح ذلك نقول: أن املنهج احلواري املعروف يف العامل خيتصر يف هذه ال

 (57)اخلطأ، ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب(.

املقصود بذلك، إبراز الدليل الناصع، والربهان الساطع، واملنطق السليم، الذي : قوة الدليل ووضوح البرهان -3
إبراهيم  يدناس وقد ساق الباحثون مثاالً على ذلك احلوار الذي جرى بني .يفحم اخلصم ويوقفه عن املضي يف جداله

َأمَلْ تـََر ِإىَل الَِّذي َحآجَّ ِإبـْرَاِهيَم  ه النمرود بن كنعان( فيقول سبحانه: عليه السالم وبني امللك الكافر الظامل) وقيل إنن 
ِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبـْرَاِهيُم فَِإنَّ اللنَه يَْأيت حْ يف رِبِِّه َأْن آتَاُه اللنُه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َريبَِّ الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل أَنَا أُ 

إبراهيم عليه  فإن .(58) بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللنهُ الَ يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
فَِإنَّ اللنَه  : وال جمال معها للمكابرة، فقال له توقفه متاماً السالم آثر ترك اجملادلة يف هذا الشأن، وأتاه باحلجة اليت 

 انتفماذا كانت نتيجة هذه احلجة الدامغة والربهان الساطع؟!ك . يَْأيت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق َفْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِربِ 
ويقول حممد سيد طنطاوي يف هذا الصدد: والعقالء دائمًا عندما تتضح هلم  . فـَُبِهَت الَِّذي َكَفرَ  نتيجتها أن 

احلجة، ويظهر هلم الربهان، ويرون الدليل الساطع على صحة املسالة، يقتنعون بذلك، ويعرتفون باحلق، أما السفهاء 
باطلهم، وجيحدون احلق عن علم به، لسوء نواياهم، وضعف عقوهلم، وانطماس واجلهالء واملغرورن، فإهنم يصرون على 

 (59).بصائرهم
ين التزام املوضوعية يف احلوار، ويقصد هبا عدم خروج املتحاور  ،من ضوابط منهج احلوار: االلتزام بالموضوعية -4

شتت احلوار ع الذي طرح للحوار وإال يعن املوضوع الذي هو حمل النزاع أو اخلالف، فعلى املتحاورين االلتزام باملوضو 
 ومما يدعم هذا املعىن تنويه القرآن الكرمي إىل هذا األسلوب من أساليب الكافرين عندما  وتذهب الفائدة املرجوة منه.
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 .60سورة األعراف، اآلية:  60 
 (.62( إىل )61سورة األعراف، اآليات من ) 61 
 .  1995، منشورات وزارة الشباب، عمان. 44: يف اإلسالم، عبد العزيز اخلياط أدب احلوار 62 
 .49املرجع نفسه:  63 
 (.73( إىل )63سورة الواقعة اآليات من ) 64 

 
كانت تأتيهم رسل رهبم، فها هو حيكي عن قوم نوح يف جماهبتهم لنوح عليه السالم وكيف أهنم مل يناقشوه فيما 

فريد عليهم نوح عليه السالم:  .(60) قَاَل اْلَمَلُ ِمن قـَْوِمِه ِإنَّا لَنَـرَاَك يف َضاَلٍل مُِّبنيٍ   فقال تعاىل: ،هجاءهم من أجل
  َُوأَْعَلُم ِمَن اللنِه َما ُكْم لَ  قَاَل يَا قـَْوِم لَْيَس يب َضالََلٌة َوَلِكينِّ َرُسوٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي* أُبـَلُِّغُكْم رَِسااَلِت َريبِّ َوأَنَصح

  .(61) الَ تـَْعَلُمونَ 
من الضوابط أيضاً، توضيح املضمون يف احلوار، فمن مستلزماته اهلادفة أن يصاغ بالتعابري : وضوح المضمون -5

احملكمة وباللغة السليمة حىت يتمكن السامع من تصور املوضوع تصوراً واضحاً، فال يصح أن يلجأ أحد طريف احلوار 
إىل الكلمات والتعابري اليت ال تعطي فكرة واضحة عن املوضوع، وال تساعد على بيان وجهات النظر وال تكونن عقلية 

طالحات كما جيب أن تكون الكلمات واالص  جدلية حتليلة، مما يؤدي إىل اضطراب األفكار واملعاين اليت تفهم منها.
اً مبصطلحات وتعابري غامضة عند الطرف اآلخر. وال بد أيضمعروفة عند الطرفني، فمن ضوابط احلوار أن ال يأيت 

 (62).من حتديد املفاهيم، وضبط األحكام
التدرج يف احلجة، فإن التدرج يف احلوار متناواَل نقطة نقطة منه، أو جزءاً جزءاً من املوضوع،  :التدرج يف احلجة -6

 حوار مثرة نافعة، وإيراد احلجج والرباهني دفعةوإقامة احلجة على كل جزء، يؤدي إىل وضوح الرؤية، وأن يكون لل
واحدة قد يؤدي إىل إمالل الطرف اآلخر وإرهاقه، فال يكون قادراً على االستيعاب، وال يكون قادراً على املناقشة 

اىل عوميكننا االسرتشاد مبنهج القرآن الكرمي يف هذا التدرج، فاهلل سبحانه وت (63).وهذا مناف للمنهج العلمي يف احلوار
أراد أن يتدرج يف إثبات ألوهيته وقدرته، وسرد األدلة على ذلك جزءاً جزءاً وإقامة احلجة على كل جزء، كما ورد يف 

َلْو َنَشاء َجَعْلَناُه ُأَجاجاً فـََلْواَل  .أَأَنُتْم أَنزَْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم َنُْن اْلُمنزُِلونَ  .أَفـَرَأَيـُْتُم اْلَماء الَِّذي َتْشَربُونَ   :سورة الواقعة
 َنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكرًَة َوَمَتاعًا لِّْلُمْقِوينَ  .أَأَنُتْم أَنَشْأُُتْ َشَجَرتـََها أَْم َنُْن اْلُمنِشُؤونَ  .أَفـَرَأَيـُْتُم النَّاَر الَّيِت تُوُرونَ  .َتْشُكُرونَ 

.(64)  
 يكون يف الدعوى أو يف الدليـل الذي يقدمه احملاور تعارض، أي أال يكون واملقصود بذلك أال: عدم التناقض -7

 ومن األمثلة على سقوط دعوى احملاور بسبب بعض كالمه ينقض بعضه اآلخر فإذا كان كذلك كان كالمه ساقطاً.
 التزامه بنقيض دعواه وقبوله، استدالل بعض من أنكر رسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم بأنه بشر فقال اهلل تعاىل على 
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 .7سورة الفرقان، اآلية:  65 
 . 38احلوار يف السنة، الفتياين: وينظر:  .20سورة الفرقان، اآلية:  66 
 .2004( 99سلسلة كتاب األمة )، 52احلوار ... الذات واآلخر، عبد الستار إبراهيم اهلييت:  67 
 .1982 -هـ 1402 بريوت،، دار املعرفة، 44/ 1حممد الغزاىل: جإحياء علوم الدين، اإلمام حممد بن  68 
 .35سورة يونس، اآلية:  69 
 .32سورة يونس، اآلية:  70 

 
ن برسالة كثري من الرسل مع أهنم يعتقدو  .(65) َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َومَيِْشي يف اأْلَْسَواقِ  لساهنم: 

السابقني كإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤالء يف نظرهم بشر وليسوا مالئكة، فكانت دعواهم ضد اعتقادهم، ولذلك 
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ِإنَـُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َومَيُْشوَن يف اأْلَ  أسقط اهلل دعواهم بقوله:    .(66) َواقِ سْ َوما أَْرَسْلَنا قـَبـْ

من ضوابط منهج احلوار أن يكون مقصد وغاية كل طرف من أطراف احلوار : القصد إلى الحق والتسليم به -8
 .إظهار احلق والصواب يف املوضوع الذي هو موضع احلوار، حىت لو كان هذا اإلظهار على حساب الطرف اآلخر

األدلة  باملسلمات وقبول النتائج اليت توصلت إليها وكذلك من أهم الضوابط اليت تضبط منهج احلوار، التسليم
القاطعة، وإعالن الفريقني املتحاورين على التسليم باألمور املتفق عليها، أما اإلصرار على إنكار املسلمات فهو 

 فامكابرة قبيحة، وانراف عن منهج املناظرة واحملاورة اجلدلية السليمة وليس من شأن طاليب احلق، فاألصل يف أطر 
)ت  اإلمام الغزايل يرشدويف هذا الصدد  (67).احلوار قبول النتائج اليت توصل إليها األدلة القاطعة أو األدلة املرجحة 

: "أن يكون احملاور يف طلب احلق كناشد الضالة، ال يفرق بني أن تظهر قاعدة يف آداب احلوار بقوله إىل هـ( 505
فهكذا   …رفيقه معيناً ال خصماً ويشكره إذا عرنفه احلق وأظهر له احلق الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى

و يف خطبته احلق وهرضي اهلل عنه ونبهته إىل  كانت مشاورات الصحابة وحماوراهتم، حىت أن امرأة ردت على عمر 
وله ق طلب احلقاحلرص على ومن اآليات اليت ترشد إىل  (68)على املَل من الناس فقال: )أصابت املرأة وأخطأ عمر(.

َي ِإالَّ أَن يـُْهَدى تعاىل:  َفَماَذا بـَْعَد احلَْقِّ  وقوله تعاىل:  .(69) أََفَمن يـَْهِدي ِإىَل احلَْقِّ َأَحقُّ أَن يـُتََّبَع أَمَّن الَّ يَِهدِّ
  .(70) ِإالَّ الضَّاَللُ 

 المطلب الثاني: مبادئ تفعيل الحوار وفقا  لضوابط المنهج القرآني 

إليها يف املطلب  ملشارايف هذا املطلب حتاول الباحثة ذكر أهم املبادئ احلوارية وربطها بضوابط املنهج احلواري القرآين 
اسرتشاداً و خطوة نو التطبيق العملي من خالل الوسائل املتاحة للحوار ومعطيات املنهج احلواري القرآين ك  ،السابق

 املبادئ التطبيقية ما يأيت: ومن أهم هذه .باآليات القرآنية ما أمكن
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 .16يف آفاق احلوار اإلسالمي املسيحي:  71 
 .47احلوار ... الذات واآلخر،:  72 
 . باختصار وتصرف.49املرجع نفسه:  73 
 ، املوقع: 15/11/2015آلية احلوار يف ضوء سنيت التنوع والتدافع، زهري بن أمحنه عبد السالم، مقالة منشورة على اإلنرتنت، تاريخ االطالع:  74 

www.chihab.net 

 

يذكر الباحثون أن من أهم مقومات احلوار وجود منهجية للتحاور، فأي حوار جيري : وجود منهجية التحاور -1
  بني طرفني جيب أن حتكمه منهجية، ومن مث اتباع املنهج القرآين يف أسلوبه وطريقته يف احلوار وكذلك إرشاده يف اتباع

ذه املنهجية إعداد خطة هل ويقرتح بعضهم (71)ددة يف إجراء احلوار من خالل اآلليات املعتمدة.املبادئ اإلسالمية احمل
علمية منهجية تقوم على أربع خطوات هي: حتديد املوضوع بشكل دقيق، وحتديد املفاهيم اليت سوف تستخدم يف 

ت املتبعة يف احلوار، وحتديد اآلليااحلوار حىت ال حيصل لبس يف تداول املصطلحات واملفاهيم، وحتديد اهلدف من 
احلوار، واليت تقوم على املناهج العلمية واملنطقية أثناء احلوار، من خالل التفكري والتحليل واالستنباط، ليكون احلوار 

  (72).عقالنياً ورشيدا

التحاور  فويقصد بذلك وجود أطراف للحوار جيمع بينها مكان مادي )مساحة ما يلتقي فيها أطرا :المواجهة -2
 ملتحاورينا فال بد أن ميلك كل من .وجهاً لوجه( أو معنوي )التحاور عرب وسائل اتصال مباشرة كاهلاتف واإلنرتنت(

 حرية احلركة الفكرية اليت حتقق له الثقة بشخصيته املستقلة، حبيث ال يكون واقعاً حتت هيمنة اإلرهاب الفكري

ل ئويف هذا الصدد نالحظ أمهية وسا (73)اآلخر.صية الطرف والنفسي الذي يشعر معه باالنسحاق أمام شخ 
االتصال احلديثة خاصة القنوات الفضائية وشبكات االنرتنت والتواصل االجتماعي اليت تربط العامل مكانيا وزمانيا 
وتطورها املتسارع حيث ال تفى خطورهتا يف نقل احلوارات وبالتاىل ضرورة إجياد آلية حتكم هذه احلوارات وفقا للمنهج 

 واملتفق عليها ددةوسيلة تلزم األطراف املشاركة يف احلوار باتباع املبادئ احمل اإلسالمى القرآين فعلى سبيل املثال اقرتاح
وكذلك ضرورة الضبط باملتابعة واملسؤولية واحملاسبة. إذ أننا نرى يف معظم األحيان وجود حورات عديدة تتسم 

ويرى  ائج عكسية.تؤدي لنت باجلدالية والفوضى دون وجود ضابط وبالتايل ال ميكن االستفادة من هذه احلوارات ورمبا
أن احلوار جيب أن يكون مباشراً بني املتحاورين، فال يكون هناك طرف ثالث أو رابع يشكِّل حلقة  بعض الباحثني

وصل بني األطراف، فوجود أطراف أخرى تلعب دوراً يصل األطراف املتحاورة مع بعض، جيعلنا ندخل يف ما يسمى 
 (74)."الوساطة" وليس "احلوار"

 

http://www.chihab.net/
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 .  45أدب احلوار يف اإلسالم، اخلياط:  75 
 .باختصار.55-54احلوار ... الذات واآلخر:  76 
 .1993 – 1414، حتقيق: حسني مؤنس، دار القلم ، دمشق، 367ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، عبد الرمحن حبنكة امليداين:  77 
 .111سورة البقرة، اآلية: 78 
 . 64سورة النمل، اآلية:  79 
 .125سورة النمل، اآلية:  80 
 .159سورة آل عمران، اآلية:  81 

 

ك إن أحد املقومات األساسية اليت ينبغي التوافر عليها يف أي حوار، هو املوضوع املشرت : توفر األرضية المشتركة -3
يكون كالم أحد األطراف عن قسم من الصورة،  واملقصود بذلك أن ال (75).أو املواضيع املشرتكة اليت يتم التداول هبا

وكالم اآلخر عن قسم آخر من الصورة. غري أن ذلك حيتنم أن يكون هناك لغة مشرتكة معتمدة، بل لغة واضحة 
لسائر أطراف احلوار؛ مبعىن أن تكون اللغة اليت يستخدمها كل طرف، مفهومة وواضحة بالنسبة لسائر األطراف، 

 نستخدمها من شأهنا أن تساهم يف فهم خاط  للمقاصد والنوايا، قبل أن تساهم يف فهم )فتقنيات التواصل اليت
 (76).خاط  للمعاين، يف حال مل تكن مفهومة وواضحة لدى الطرف الذي ناوره، والعكس صحيح

زام جيب على املتحاورين التزام الطرق املنطقية السليمة عند احلوار، والت واملقصود بذلك أنه: المنطقية السليمة -4
إثبات الثاين: و تقدمي األدلة املثبتة واملرجحة لَلمور املدعاة.بأمرين؛ األول: يف احلوار يكون  السليمةالطرق املنطقية 

 ورة اليتاملناظرة، قاعدهتم املشهث و ومن هذين األمرين أخذ علماء فن أدب البح صحة النقل لَلمور املنقولة املروية.
وقد أرشد اهلل تبارك وتعاىل إىل هذا املنهج يف كتابه  (77).(إن كنت ناقاًل فالصحة، أو مدعيًا فالدليل)يقولون فيها 

انِيـُُّهْم ُقْل َهاتُواْ تِْلَك أَمَ  َوقَاُلواْ َلن يَْدُخَل اجلَْنََّة ِإالَّ َمن َكاَن ُهوداً َأْو َنَصاَرى الكرمي يف آيات كثرية منها قوله تعاىل: 
يف هذه اآلية يأمر اهلل تعاىل رسوله بأن يطالب الذين ادعوا أنه لن يدخل اجلنة إال  .(78) بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 

 ض.قمن كان هودًا أو نصارى بأن يقدموا برهاهنم على ما يدعون، والربهان هو الدليل العقلي الذي ال يقبل الن
ْل َهاتُوا أَمَّن يـَْبَدُأ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوَمن يـَْرزُُقُكم مَِّن السََّماِء َواأْلَْرِض أَإَِلٌه مََّع اللَِّه قُ  ويقول تعاىل يف موضع آخر: 

  .(79) بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 
 ياتآلابعض  يف هذا املوضع نذكرونود أن  ،آداب احلوار إىلكثري من الباحثني   أشار :مراعاة آداب الحوار -5

ملبدأ قوله تعاىل: ويدعم هذا ا :احملاورة باحلسىن :ومنها ،القرآين احلواري اليت تدعم هذا املبدأ من خالل املنهج القرآنية
 لَّيِت ِهَي َأْحَسنُ ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُم بِا .(80)  :وقوله تعاىل  فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن

 ويدعم هذا املبدأ قوله  الصرب واحللم:ومنها  .(81) اللنِه لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلكَ 
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 .199سورة األعراف، اآلية:  82 
 .159سورة آل عمران، اآلية:  83 
 .30سورة غافر، األية:  84 
 (. 35( إىل )34سورة فصلت، اآليات من ) 85 
 .8سورة املائدة، اآلية:  86 
 .90سورة النحل، اآلية:  87 
 .8سورة املائدة، اآلية:  88 
 . باختصار وتصرف.1997، 1، اجملمع الثقايف، أبو ظيب، ط 28سن: احلوار اإلسالمي املسيحي... الفرص والتحديات، يوسف احل 89 
 .51احلوار... الذات واآلخر:  90 

 
  ويدعم هذا املبدأ قوله تعاىل: الرمحة والشفقة:ومنها  .(82) َعِن اجْلَاِهِلنيَ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض  تعاىل: 

 َفَِبَما َرمْحٍَة مَِّن اللنِه لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلك .(83)  :وقوله تعاىل  َوقَاَل الَِّذي آَمَن
َواَل  ويدعم هذا املبدأ قوله تعاىل:  مقابلة السيئة باحلسنة: .(84) َعَلْيُكم مِّْثَل يـَْوِم اأْلَْحزَابِ يَا قـَْوِم ِإينِّ َأَخاُف 

َنُه َعَداَوٌة َكأَنَّ  َنَك َوبـَيـْ يمٌ َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن  .ُه َويلٌّ محَِ
  .(85) َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظ  َعِظيمٍ 

: اإلسالم دين العدل وأكد على االلتزام بالعدل واإلنصاف يف املواقف كلها. فال جيوز توخي العدل واإلنصاف -6
 يراعي اإلنصاف مع الصديق واخلصم واملسلمللمسلم أن ينحرف عن جادة العدل مهما كانت الظروف وعليه أن 

 وقوله تعاىل:  .(86) اْعِدُلوْا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى ويدعم ذلك من اآليات قوله تعاىل:  والكافر على حد سواء. 
  .(88) قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلواْ َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن  : وقوله تعاىل .(87) ِإنَّ اللنَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ 

السالبة  له ميزاتهو اآلخر ككيان، له وجوده، وشخصيته،  الطرف النظر إىلويكون ب :احترام الطرف اآلخر -7
دها تكن املستويات الثقافية، أو االقتصادية أو االجتماعية اليت يقف عن اً فأين  جيب اعتباره وتقديره. ،واملوجبة

ويكون احرتام شخصية اآلخر من خالل  (89)ذلك ال يشكنل أي فارق يف تكوين األطراف الروحي. املتحاورون، فإنن 
أو اللجوء  هحتقري  حتاشيو  ،اً باالنتباه إىل كالمههتمام بالطرف اآلخر اهتماماً ودين ؛ االمبادئ سلوكية من بينهامراعاة 

عن وجهة  فسح اجملال أمام الطرف اآلخر للدفاعوأخريًا  سريته الفردية أو العائلية. إىل النقد الشخصي فيما خيصن 
 (90).نظره كاملة، والتعامل مع طروحاته بصدر رحب

وار هو التوصل إىل إذ أن املقصود باحل، احلوار االستعداد النفسي لالقتناع بنتائج بذلك واملقصود: قبول النتائج -8
فالبد من هتيئة النفس  .ليم هبا وفقاً للمبادئ احلوارية املثاليةاحلقيقة فإذا بانت يف جانب الطرف اآلخر فالبد من التس

 وإعدادها لتقبل نتائج احلوار وإال انرف عن مساره وقصده ورمبا حتول إىل جدل مذموم أو خصومة غري مرغوب 
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 63سورة الفرقان، اآلية:  91 
 

 
ريق مسدود طوكذلك فال بد من اإلشارة إىل ختام احلوار باليت هي أحسن مع مالحظة أنه إذا انرف احلوار إىل فيها. 

َوِعَباُد الرَّمْحََِٰن  يات ومنها قوله تعاىل:أو مسار س  فيجب أيضا اتباع أسلوب احلوار القرآين املثايل كما ترشد اآل
  .(91) الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًما

 خاتمةال

 يلي: كما  إىل عدد من النتائج والتوصيات توصلت الباحثةيف ختام هذا البحث املوجز 

املنهج القرآين هو املنهج املثايل يف احلوار وقد تضمن يف العديد من آياته على مناذج حوارية على مستويات متعددة  -
لوك املؤمنني مع الكافرين( كما أرشد إىل س )حوار اهلل تعاىل مع املالئكة واألنبياء وحوار األنبياء مع أقوامهم وحوار

 .املعاين الصحيحة يف احلوار

ضرورة الفهم الصحيح للمنهج احلواري يف القرآن الكرمي وحماولة استنباط احللول ملشكالت األمة من خالل دراسة  -
 .وتطبيق أسلوبه ومستوياته

ر الذي الفردية واالجتماعية خاصة يف هذا العص خطورة وتأثري احلوار كمنهج فكري يؤثر على مسار حياة اإلنسان -
 .ي، خاصة وسائل اإلعالم الرقمتيسرت فيه وسائل االتصال واتسع نطاق نقل املعلومات على مستوى عاملي

آين األمة هو االبتعاد عن املنهج القرآين، وأن املنهج احلواري القر  اليت تواجه شكاالتاإل الرئيس ملعظمسبب إنن ال -
 الفكرية والثقافية واالجتماعية. السبل حلل اإلشكاالت ميثل أفضل

ضرورة حماولة الربط بني النظرية والتطبيق يف جمال احلوار كخطوة تفعيلية ملبادئ احلوار القرآين وحماولة إجياد سبل  -
ملؤصلة يف الكتاب ا سعياً إلجياد وسيلة لتطبيق املبادئ احلوارية عملية لتضمني هذه املبادئ يف وسائل االتصال احلديثة.

 الكرمي يف الواقع العملي.
النموذج القرآين للحوار قد استخدم اللغة العربية أفضل استخدام لتحقيق أغراضه من احلوار، كما أنه ميثل  نن إ -

 منهجاً جيب أن حيتذي حلل اإلشكاالت يف حياة األمة. 

معظم املشكالت اليت تواجه األمة يف عصرنا اليوم هلا جذور حوارية؛ من حيث االفتقار إىل احلوار املثايل  إنن  -
 واملعتمد على املنهج القرآين، أو غياب املنهج الذي يضبط احلوار وفقاً للمبادئ القرآنية.
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وكيفية اإلفادة منه،  حلواري القرآينتوصي الباحثة مبزيد من البحوث والدراسات اليت تبني الفهم الصحيح للمنهج ا -
جل حل قه يف الواقع احلواري على خمتلف املستويات كخطوة تفعيلية من أوإجياد الوسائل العملية اليت تيسر تطبي

 املشكالت اليت تواجه األمة. للكشف عن هذا اجلانب مبزيد من البحوث.

 العاملني.  واب، واحلمد هلل ربن والصن  ونسأل اهلل تعاىل التوفيق للحقن 

 فهرس المصادر والمراجع
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