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  *انسيه خزعلي

  الملخص
جتماعيـة و  في التعامالت الفردية واإليجابية والسلبية دور الحوار و آثاره اإلأحد  ال ينكر
ديان و الشريعات تؤكد علي هذا الدور و خاصة في مواقف خروج الكالم كانت األلطالما 
في المسيرة االنسانية و ما يرتبط بسعادة البشر  فاعلطار الفردي و اُكّد علي دوره الإلعن ا

يعالَج الحوار في كالم  قالفي هذا الم. و شقاوته حين تتوسع آفاقه في المجتمعات البشرية
هداف المرمية فيه طراف المعنية واألواأل حوارال ظروف ليإ من جوانب شتي نظراً) ع(  علي

تنـاغم  سلوب المويتناول البحث في كل من هذه المجاالت المختلفة الطريق الصحيح و األ
ه  هداف السامية في كيده علي األألي جانب تإمام إلفان ا .مع الظروف المذكورة الحوار، نبـ

العمـال و الحكـام الـي منطلقـات      إلي من خالل سيرته و محاوراته وكذلك في رسائله
شار الـي اسـتيعاب   أدون انحرافه عن مسيره كما للحيلولة صول و القيم الحوار و حفظ األ

 .والتسليم الي الحق و االجتناب من العصبيةبعواقبه  ما يجري علي لسانه والتفكير االنسان
هتمام بالقواسـم  و اإلي أستئثار بالريد علي التحلي بالحلم و اجتناب العناد و اإلكأهناك ت
ساليب فاعلة و مـؤثرة فـي   أحسن كاألستعانة بالجدال للوصول الي التفاهم واإلة المشترك

من سنن السابقين و الوقائع التاريخية كنماذج حيـة و واقعيـة و   اإلمام الحوار كما يستفيد 
ـ  اًراد من كل واحد منهما هدفأه أنّو العدو بالرغم من  يعرضها علي الصديق و غايـة   اًمعين

 )ع(  عليالمنقول عن كالم اليتناول الكاتب تحليلي و ـ توصيفي منهج البحث هو .مختلفة
 الحكـم  غررو البالغة نهجمن خالل الكتب التاريخية و الروائية وبشكل خاص  من خالل

 .ليناإثورات الواصلة أستناداً من سائر المإكثر أكمجموعتين 

 .القواسم المشتركة ،جدال االحسنال ،رلحواا، )ع(  علي :الكلمات الرئيسة
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  مقدمة. 1
و كانـت  اإلجتماعيـة  والسلبية في التعامالت الفردية واإليجابية دور الحوار و آثاره  أحدال ينكر 
الفـردي   اإلطـار عن  والشريعات تؤكد علي هذا الدور و خاصة في مواقف خروج الكالماألديان 

وما يرتبط بسعادة البشر وشقاوته حين تتوسع آفاقه اإلنسانية في المسيرة الفاعل علي دوره أُكّد و
وبالتالي فإن الحصول على النتيجة مرتبط أساسـاً باألسـاليب واألصـول     .في المجتمعات البشرية
  .المتبعة في هذا الحوار

رته األهداف واألصـول و األسـاليب التـي    من خالل أحاديثه وسي) ع(  لقد وضّح اإلمام علي
ينبغي أن تتبع للوصول إلى حوار ناجح، والتي أشير إلى عدد منها فـي هـذه الدراسـة وحاولـت     
الدراسة هذه أَن تصور رؤية اإلمام حيال التعامالت الثنائية و الجماعية بهدف التمتع بحياة هادئة و 

اً إلى أن التوجه العام لهذا الخطاب يتناول الحوار مليئة بالحكمة واألخالق، والبد من اإلشارة أيض
  .بين األصدقاء وإِن نري في خالله بين الحين و اآلخر إشارات الي كيفية التصرف مع األعداء

  
  الحوار في اللغة واالصطالح. 2

بمعنى الرجوع الى الشيء و عنه، و كل شيء تغير من » حور«الحوار في اللغة من األصل الثالثي 
حاورت فالنا في المنطق و احرت اليه جوابا ، ى حال فقد حار، و المحاورة مراجعة الكالمحال ال

  .)287/ 3 :1384 فراهيدي،(تقول سمعت حويرهما و حوارهما  ...
تحت الكور من العمامة ألنه    الحور ما :كما يذكر في لسان العرب إضافة إلي المعاني المذكورة

 رده و المحاورة المجاوبـة : و أحار عليه جوابه ...الي حوارارجوع عن تكويرها وكلمته فمارجع 
فكما يبدو أنّ الحوار أخص مـن الكـالم و الخطابـة فهـو يشـمل       .)218/ 4 :1992 منظور،  ابن(

  .تدور بين المتحدث والطرف اآلخر يعني المتلقي المحادثات الثنائية التي
سواد في العين بجانب بياضها الشـديد  إما بمعني شدة ال: والحوار مصدر ذكروا له ثالثة جذور

وإِما بمعني العودة والرجوع، ومن هذا األصـل   المعني جاءت حور عين و الحواريون، وعلي هذا
يشتق معني المحاورة التي تدل علي تبادل الكالم بين طرفين متخاصمين أو بين مؤمن بعقيـدة و  

 :1360 مصـطفوي، ( وران في اإلشـياء اآلخر مخالف لها والمعني الثالث يدل علي المحورية والد
  .يناسب موضوعنا في البحث عن الكالم وما يدور بين المتحاورين و المعني الثاني) 334

في كـالم  ) الحوار( كثيراً علي مفرده قد ال نعثر ،يث استعمال هذا المصطلح و تداولهأما من ح
فـي عـدد قليـل مـن     ) ارالحـو (كلمـة   القرآن الكريمالوحي أو النصوص الواردة، حيث استخدم 
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بمعني اقـرب ولكنهـا    القرآن الكريمفي ) جدال(المواضع؛ كماتستعمل بجانب هذه المفردة، كلمة 
  .)58، 1وسورة  37 ،34، 18سورة  ←(التستوعب المراد من الحوار المصطلح في هذا المقال 

مـن زوايـا    مرة وتحدث عن هذا الموضوع 27) الجدل(مفردة  القرآن الكريمإال أنّه جاء في 
مختلفة، فال يقف هذا المصطلح عند حدود النزاعات الفردية أو اإلختالفات اإلجتماعية بل شمل 
أيضاً الصراعات الدينية والسياسية التي تسيطر على المجتمع، واستعمال الجدل كثير في الروايـات  

لسـيئة فـي حـين    و االشارة اليه غالبا يتطرق الى الجانب السلبي والتحذير منه بسـبب عواقبـه ا  
يستعمل الحوار في إطار أوسع و يشمل كثير من المحادثات المحدودة وغيرها والجانب السـلمي  

  .أبرز فيه من الجانب العدائي
فقد يحدث لالنسان أن يتحرك من اجل اعطاء فكرته صفة الوضوح التي تتمثل في النفاذ الى كل 

المعارضة الناتجة عن خفاء بعض القضايا  جانب من جوانبها لئال تبقى هناك حاجة لالستفهام او
  .)16: 1984فضل اهللا، ( الملحة وهنا يبرز الحوار الذاتي تارة و الحوار المشترك اخرى

على ) ع(  عليأو في النصوص األخرى المروية عن اإلمام  البالغة نهجولعلّنا ال نعثر في كتاب 
ت على عبارات مرادفة ومشابهة لها وكذلك غير أن بإمكاننا العثور في هذه الروايا) الحوار(عبارة 

العمليـة  ) ع(  نجد بعض المفاهيم غير المباشرة التي تدلّ على هذا المعنى؛ هذا إلى جانـب سـيرته  
ووصاياه التي تحدثت عن آداب الحديث وأسس العالقات اإلجتماعية والتي يمكن التعـرف مـن   

لك األساليب المؤثرة فيه والشـك أَنَّ  للحوار وشروطه وأصوله وكذ) ع(  خاللها على رؤية اإلمام
الشروط واألساليب في الحوار هذا يرتبط باألطراف المترامية في الحوار و الظروف الخاصة به كما 
أَن الحوار مع العدو يختلف عن الحوار فيما بين األصدقاء و الدراسة هـذه تعنـي بهـذا األخيـر و     

  .عاتها للوصول الى النتيجةتبحث عن أهداف واألصول واألساليب التي يجب مرا
  

  الحوار المتبادل وفوائده .3
إنّ الهدف األساسي من الحوار هو إقامة الصلة بين طرفي الحوار، بيد أنه هنـاك أهـداف فرعيـة    
يمكن أن تتحقق من وراء الحوار المتبادل بين الطرفين؛ و هكذا يستطيع المتحاوران من خالل هذا 

ى ذلك ليس التواصل ظاهرة غير هادفة وعديمة الجدوى؛ بل إن التواصل تحقيق نتائج طيبة، وعل
  .أكبر ويساعد على تصحيح مسارها تحديد الهدف والغاية منها سيساهم في عملية تفعيلها بشكل

بين إثبات الذات المباشر وغيـر المباشـر حيـث يعتقـد إن      )Linehan, 1979(لقد فصل لينهن 
سلوب األفضل على الدوام خاصة فيما يتعلق باألشخاص الذات المباشر والمعلن ليس هو األ إثبات
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يسعون إلى جعل الغير ينظرون إليهم بإيجابية، وعلى هذا األساس، فإن إثبات الذات بصورة الذين 
  .)303: 1382 ،وآخرين هارجي(وغير مباشرة قد تكون أكثر تأثيراً في بعض األحيان 

  :ومختلفة ومن بينهالم والمحاور بفوائد عديدة المتكإن تبادل الحديث والكالم يعود على الشخص 
  

 تبادل المعلومات 1.3

إن فهم كل إنسان للعالم الذي يعيش فيه محدود بمدى القدرات التي تتمتع به حواسـه الخمـس،   
 ،لكن تبادل الحديث بين األشخاص يساعد على انتقال المعلومات والمفاهيم الخاصة بكل شخص

  .آخرإلى شخص  ،وإداركهالخاصة والمستمدة من رؤيته 
  
  حلّ الخالفات والمشاكل 2.3

إن رؤية األشخاص وفهمهم للظواهر المختلفة مرتبط بالقواعد التي ينطلقون منهـا والزاويـة التـي    
ينظرون من خاللها إلى األشياء، فال يمكن لشخصين أن يشغال حيزاً وجودياً متساوياً فـي فتـرة   

ؤية والمعرفة هو أمر طبيعي بحد ذاته، علـى الـرغم مـن إنـه     زمنية واحدة، إال أن التباين في الر
  .يشكل أحياناً عائقاً أمام حلّ القضايا

  
  بلورة السلوكيات وتعديلها 3.3

لسلوكيات واآلراء تتبلور من خالل التعليم والتعلّم فإنها تتغير وتتعـدل أيضـاً مـن خـالل      كما أنّ
، وفي هذا اإلطار فـإن سـلوكيات الغيـر وردود    ذلك، وقد يتم استبدالها بسلوكيات وآراء مغايرة

أفعالهم تجاه األفعال واألقوال المختلفة التي تصدر عنا هي في الواقع تمثل إنعكاساً لطبيعة سلوكنا 
مما يجعلنا ندرك مستوى تأثير سلوكنا على الغير، ويمثل هذا األمـر أحـد أهـم الوسـائل التـي      

  .أو بلورتها تساعدنا على تصحيح سلوكياتنا أو تعديلها
في الواقع إن سلوك الغير وردود أفعالهم تجاه سلوكنا وحديثنا هو بمثابة المرآة التي تعكـس  
مستوى التأثير الذي يتركه سلوكنا وحديثنا وردود أفعالنا على اآلخـرين، ويمكننـا مـن خـالل     

ديثنا التدقيق في هذه المرآة أن نعرف مستوى المكاسب واألضرار التي نجمت عن سـلوكنا وحـ  
  .)55، 1991ثريا، (

الذي  ،إلى جانب تأكيده على الهدف من الحوار) ع(  علينالحظ أنّ اإلمام  وعلي هذا اإلساس
ومن خالل سيرته ومحاوراته المتعددة مع الناس؛ وكذلك من خالل الرسـائل   ،أشير إليه؛ قد بين

  :ينهاجملة من األهداف؛ ومن ب ،التي بعثها إلى عماله والحكام المختلفين



 5   انسيه خزعلي

ـ  1434السنة الخامسة عشرة، العدد الثاني، الخريف و الشتاء االسالمية،  الحضارة  آفاق    ق.ه

التعريف بالحق والدفاع عنه، ودفع الشبهات والرد علـى مـواطن اإلتهـام؛ وحالمـا اليـتمكن      
اإلنسان من دفع الشبهات والتهم فيكتفي على األقل بإجراء حوار يتمكن من خالله من فك العقد 

  .المتراكمة وإزالة أسباب الضجر والكدر
  
  منطلقات الحوار .4

ي يعيش فيه محدود بمدى القدرات التي تتمتع به حواسـه الخمـس،   إن فهم كل إنسان للعالم الذ
 ،لكن تبادل الحديث بين األشخاص يساعد على انتقال المعلومات والمفاهيم الخاصة بكل شخص

إلى شخص آخر والبـد لكـل حركـة أهـداف و غايـات       ،والمستمدة من رؤيته وإداركه الخاص
بهـذه  ) ع(  علـي تلفة وبأساليب منسجمة لها وينبـه  يحاول االنسان الوصول إليها عن الطرائق المخ

  :االصول المواكبه مع االهداف والمقاصد ونشير الى بعضها
  

  تبيين الحق والدفاع عنه 1.4
يمكن لها أن تحقق العديد من األهداف المختلفـة،   ،وخاصة التواصل الكالمي ،إن عملية التواصل

م المتبادل، وإظهار ما يضمره الوجدان والتعـرّف  ومن بينها الحصول على المعرفة، واإلدراك، والفه
بأنها  ،أي التعارف والتفاهم المتبادل ،هذه الميزة) ع(  اإلماموقد اعتبر . األكثر على الشخص المحاور
 :أصحابه أن يعرّفوا أنفسهم من خالل الكـالم والحـوار فيقـول   ) ع(  من أهداف الحوار، وقد طالب

  ).392الحكمة : البالغة نهج( »هء تحت لسانوبموا تعرفوا فإنّ المرء مخلّتك«
يندفع في الحوار مع أطراف متعددة وبأشكال مختلفة سواء عبـر  ) ع(  إن ما يجعل اإلمام علي

الكتابة أو الحديث المباشر، وسواء مع الناس أو مع عماله أو المعارضين لـه، وحتـى مـع أعدائـه     
وايـم اللّـه ألَبقـرنّ    « :حيث يقول في هذا الصدد هو بيان الحق ودفع الباطل، ،كمعاوية مثالً ،أيضاً

  ).104الخطبة  :المصدر نفسه(» حقّ من خاصرتهلالباطل حتّى أخرج ا
  

  دفع الشبهات والرد على التهم 2.4
إنّ من أهداف الحوار هو معالجة سوء الفهم ودفع الشبهات والتهم الموجهة للدين والدول أو أركان 

في كثير من حواراته مع معارضيه أو مع أعدائه من هذا المنطلق، ) ع(   امهذه الدولة، وقد انطلق اإلم
وسعى من أجل تحقيق هذه األهداف، ومن ذلك قوله لطلحة والزبير عندما نقما منه واتهماه بعدم 

  ):ع(   استشارة أحد في اتخاذ القرارات فقال
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ما فيه حـقّ دفعتكمـا عنـه أَم أَي    ما كثيرا أَال تخبراني أَي شيء كان لكتلقد نقمتما يسيرا و أَرجأ
عليكما به أَم أَي حقّ رفعه إلي أَحد مـن المسـلمين ضـعفت عنـه أَم جهلتـه أَم       قسم استأثرت
  .)205الخطبة  :المصدر نفسه( أَخطأت بابه

  
  حلّ مشاكل الناس 3.4

تساهم  إن الكثير من الحوارات المتبادلة؛ خاصة تلك التي تجري بين الناس والسلطات الحاكمة،
في التخفيف من آالم الناس، وتشعرهم بالراحة وتخفف عنهم الكثير من الضغوط النفسية، إن مثل 
هذه التأثيرات التي يتركها الحوار على الحالة النفسية للمجتمع تشكل واحدة من األهـداف التـي   

صحابه وحتى من خالل حواراته مع الناس ومع أ) ع(  علييصبو إليها هذا الحوار، وقد سعى اإلمام 
أَطلق عن النّاس عقدة كلّ حقد و اقطع « :مع معارضيه أيضاً إلى تحقيق مثل هذا الغرض فهو يقول

  .)53الكتاب  :المصدر نفسه(» عنك سبب كلّ وتر
يمثل أحد الوسائل المهمة التي تساعد اإلنسـان   ،أي تحقيق األمن النفسي ،إن مثل هذا األمر

عى إليها من خالل الحـوار، إنـه ينمـي فيـه الشـعور بـاألمن       على الوصول إلى األهداف التي يس
  .والراحة ويجعله على استعداد لتقبل الحوار والمفاهيم المطروحة

 خوانسـاري، (» تأميل النّاس نوالك خيـر مـن خـوفهم نكالـك    «): ع( يقول اإلمام علي
1366: 3/ 390(.  

ذاب وتنتهي بالتقدم والتأثير تقوم وذلك ألن المراحل المختلفة للحوار التي تبدأ بالميل واإلنج
  .على أساس الشعور باألمل واإلحساس باألمن

ولخلق مثل هذا المناخ اآلمن ينبغي على طرفي الحوار أن يفهما بعضهما البعض وأن يضع كل 
واحد منهما نفسه مكان اآلخر وأن يستشعر كل واحد منهما األجـواء واألوضـاع التـي يعيشـها     

أَصـحب  « :على ذلـك قـائال  ) ع(  اإلمامنبان عن الغرور والغطرسة، ويؤكد اآلخر وأن يتخلى الجا
  .)127/ 1 :تاالب، انصاري(» ويأمنوك النّاس بما تحب أن يصحبوك تأمنهم

إنّ الحوار يعني التذاكر وتبادل المعلومات بين شخصين أو أكثر ويمتاز بحالـة مـن اإلنـدفاع    
فلو دققنا في المحادثـات  ، تمرة وبعيدة عن السكونوالتحول، أي أنه في حالة حركة إنسيابية مس

والحوارات التي تدور بين شخصين أو أكثر ألمكننا اكتشاف أمور كثيرة في هـذا المجـال فعلـى    
سبيل المثال سنكتشف أول األمر حالة اإلنجذاب في الحديث بينهما، وهذا الميل واإلنجذاب ينشأ 

طراف الحوار أو كالهما، وهما في الوقت الراهن يبحثان في العادة من الحاجة التي يشعر بها أحد أ
عن أجوبة لألسئلة التي تواجههما وعن حلول للمشاكل التي يعانيان منهـا، والحالـة الثانيـة هـي     
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والبحث والتفتيش عن أجوبة وحلول معينة والتي تظهـر علـى شـكل حـوار ومحادثـة،      ) التقدم(
لعثور على حلول، إن الحالة اإلنسيابية واإلبتعاد عـن  وا) أجوبة(والحالة األخيرة هي الوصول إلى 

السكون هي نتيجة التغير في الحاالت والعبور من مرحلة إلى أخرى والتي يطلق عليها باإلندفاع 
، بينما يطلق على تأثر األشخاص بعضهم البعض والذي يتحكم في معـدالت سـرعة   )التحول(أو 

  .)12: 1998ثريا، ) (ثير المتبادلالتأ(التحول من مرحلة إلى أخرى؛ عبارة 
  

  حفظ األصول في الحوار. 5
هناك ميزة أخرى يتميز بها التواصل وهي تعدد األبعاد، فالقائمون على الحوار؛ ومن خالل اختيار 
المحاور التي سيناقشون فيها؛ والمواضيع التي ينبغي عليهم تجنبها، وخاصة فيمـا يتعلـق باختيـار    

خدمة في الحوار؛ وكذلك أسلوب الكالم وسرعته؛ وجميـع الخصـائص   الكلمات واألنماط المست
  .)27 :1382آخرين، هارجي و(والسلوكيات األخرى؛ يقومون بالتحكم بطبيعة الحوار ومسيرته 

ولذا ينبغي على أطراف الحوار وبعد تحديد أهدافـه المرجـوة أن يهتمـوا بقواعـده وأسـاليبه      
  .إلى إنحراف الحوار عن مسيره الصحيح الخاصة، وأن يتجنبوا اآلفات التي تؤدي

بعد بيان أهداف الحوار واتجاهاته ينبغي شرح األصول األساسية للحـوار وكـذلك التعريـف    
  .بمستلزماته ومحذوراته وذلك للحؤول دون انحرافه عن مسيره

مراراً على الصدق في الكالم، وعلى سـعي اإلنسـان إلـى اسـتيعاب     ) ع(  لقد أكد اإلمام علي
ما يجري على لسانه والتفكير بعواقبها؛ وإلى جانب ذلك اإلعتماد على قول الحق وقبول  وإدراك

وسـيرته،  ) ع(  اإلمامالحق وعدم التعصب واإلنحياز في الحوار وهذا ما يمكن مالحظته في خطب 
  :ونشير هنا إلى بعض الشواهد في هذا المجال

  
  صدق الحديث 1.5

إلتزام أطراف الحوار بصدق الحديث وسالمة السلوك،  إن الشرط األساس لتحقيق حوار ناجح هو
فعدم اإللتزام بالصدق يلحق الضرر أوالً بالشخص الذي صدر منه فيظهـر بـالمظهر السـيء أمـام     

  .محاوره مما يحول دون وصول الحوار إلى النتيجة المطلوبة
 صـاري، ان(» احذر فحش القول والكذب فإنّهما يزريـان بالقائـل  « ):ع( علييقول اإلمام 

  .)143 /1 :تابال
على اجتناب الفحش والكذب حتـى  ) ع(  اإلمامله أهميه بالغه حيث يؤكد  إن اإللتزام بالصدق
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حتى مع جيـوش األعـداء، وطـالبهم     في أصعب الظروف وأشدها؛ وقد منع أصحابه من إرتكابه
ديثهم الواقـع؛  باجتناب مختلف أشكال النفاق والمراء وباإللتزام بالصدق والعهد وأن ال يناقض ح

حتى لو أدى ذلك إلى التخلي عن الخالفة أو التأخير في تولي الدولة العادلة لزمام األمور، ومـن  
على شرط العمل بالقرآن الكريم والسـنة النبويـة الشـريفة    ) ع(  هنا فعندما أراد الناس بيعة اإلمام

الذي لم يكن مقتنعاً  ،ثالثبالشرطين األولين لكنه رفض الشرط ال) ع(  وسيرة الشيخين قبل اإلمام
وإلى جانب أنه يوصي أصحابه باإللتزام بالمداراة والرفـق  ) ع(  فاإلمامبكل صراحة ووضوح،  ،به

والتسامح وعدم التعصب فهو يرفض أن يتخلى أصحابه عن مبادئهم وثوابتهم األساسية من أجـل  
م خالف ما تضمره قلوبهم بل تحقيق األهداف التي يسعون إليها، ويوصيهم بأالّ يظهروا على لسانه

  .)60/ 1: تاالانصاري، ب(» المنافق لسانه يسرّ وقلبه يضر« :يحذر من هذا األمر بشدة قائالً
» إنّي أَخاف عليكم عليم اللّسان منافق الجنان يقول ما تعلمون ويفعل ما تنكرون«): ع(  ويقول

  .)284/ 1: نفسه المصدر(
  .)561 /2 :المصدر نفسه(» كثرة الوفاق نفاق«: أيضا) ع(  ويقول

يحذر أصحابه من النفاق ويؤكد على أن التوافق الكامل في الحوار يـدل  ) ع(  فاإلمامومن هنا 
يحذر أيضاً من المنافقين، وذلك ) ع(  في أغلب األحيان على النفاق وإنعدام الصدق، كما إن اإلمام

بون في إنحرافـه عـن المسـيرة    ألنهم ال يلتزمون بالصدق وقد يعملون على خداع اإلنسان ويتسب
أن خطورة مثل هـؤالء  ) ع(  اإلمامحيث أنهم يوافقونه في العلن لكنهم يخالفونه في الخفاء، ويعتبر 

األشخاص كبيرة إلى حد أنه يوصي بعدم مجالستهم و لو اُجبر اإلنسان على مجالستهم فعليه ألّـا  
  .يقول لهم بصراحة أنهم كاذبون

  
  نده وعدم التعصبقول الحق والنزول ع 2.5

إن قول الحق وعدم التعصب وعدم اإلنحياز في الحوار يعتبر من أصول الحوار التـي أكـد عليهـا    
) ع(  حيث يصف الشخص الذي اليقول الحق باألحمق والخاسر، وبالرغم من أن اإلمام) ع(  اإلمام

لمواقـف التـي   يفضل اإللتزام بالصمت ويرجحه على الكالم في كثير من األحيان لكنه يحثّ في ا
  .تستوجب قول الحق على ألّا يسكت اإلنسان

  ).538/ 2 :المصدر نفسه(» قولوا الحقّ تغنموا واسكتوا عن الباطل تسلموا«): ع(  اإلماميقول 
  ).2/671 :المصدر نفسه( »من استحى من قول الحقّ فهو أَحمق«): ع(وعنه 

  ).841/ 2 :المصدر نفسه(» ال يختصم من يحتج بالحقّ«: وعنه أيضاً
  ).195/ 1: المصدر نفسه(» أَخسر النّاس من قدر على أن يقول الحقّ ولم يقل«: ويقول في حديث



 9   انسيه خزعلي

ـ  1434السنة الخامسة عشرة، العدد الثاني، الخريف و الشتاء االسالمية،  الحضارة  آفاق    ق.ه

  ).54/ 1: المصدر نفسه(» القول بالحقّ خير من العي والصمت« :وعنه في حديث آخر
في مواضع أخرى بأن العمل باإلنصاف في التعامل مع الناس يجلـب العـزّة   ) ع(  اإلمامويعتبر 

  .كرامةوال
  .)54/ 1: المصدر نفسه(» اال انّه من ينصف الناس من نفسه لم يزده إلّا عزّا«: فيقول

إن الشعور بالعزّة لدى اإلنسان يبعده عن الكثير من المساوئ ومن بينها عدم الصدق في القول 
  .والنفاق في الحديث والتي هي جميعاً ثمرة شعور اإلنسان بالذل والهوان

  ).777/ 2: المصدر نفسه(» المرء من ذلّ يجده في نفسهنفاق «): ع(  يقول
وسبب ذلك أن انعدام الشعور بالعزّة لدى اإلنسان ال يبقي له أي أثـر لإلنسـانية واإلسـتقامة    
والصدق والصراحة ويؤدي ذلك إلى اإلنحطاط األخالقي الذي يمثل اآلفـة التـي تقضـي علـى     

علي اللسان في الكذب وعلي النفس بتحولها كرهينة األفراد والمجتمع، فالشعور بالذلة يترك آثره 
  ).164 :1381 دلشاد طهراني،(للفساد والضياع و كالهما ناتجان عن الذلّ والمهانة 

ومن الواضح إن اإلهتمام بالغير واحترامهم والحفاظ على كرامتهم ومراعاة مشاعرهم خاصـة  
ة والكرامة التي يتمتع بها اإلنسان وقدرته عند التسليم بقول الحق الصادر عنهم فإنه دليل على العزّ

على استمالة القلوب إلى جانبه، حيث ال يمكن الفصل بين المشاعر واألفكار أبداً وهذا ما يؤكـد  
  .دوراً مهماً في حياتنا الشخصية ،إلى جانب المعرفة ،إن العواطف تلعب :عليه علماء النفس بقولهم

إن : في نظريتهمـا المشـهورة   )Shachter and Singer, 1962(ويرى كل من شاختر وسينجر 
ردود األفعال الداخلية لدى اإلنسان تؤثر على إثارة أحاسيسه الظاهرة ومن ثم يسعى اإلنسان إلى 
إيجاد متنفساً لهذه األحاسيس على مستوى الواقع و البيئة التي يعيش فيها؛ مثل هـذا النـوع مـن    

  .اإلنسان ويدفعه إلى إنتهاج السلوك المناسب المعرفة هو الذي يحدد مستوى التفاعل لدى
وبالرغم من اإلنتقادات الكثيرة التي وجهت إلى هذه النظرية إال أن هناك العديد ممن يـرون  

  .بأن عوامل المعرفة تلعب دوراً كبيراً في بلورة اإلنفعاالت لدى اإلنسان
امل أي ال يمكننا الفصـل  على كل حال ال يمكننا الفصل بين أبعاد المعرفة والعواطف بشكل ك

  ).36: 1382آخرين، هارجي و(مترابطان بشكل وثيق  فالفكر واإلحساس، بين أحاسيسنا وأفكارنا
أيضاً من أي نوع من التعصب الذي يؤدي إلى إثـارة   )ع(  يحذّر اإلمام علي إلى جانب ذلك

إن كنـتم ال  « :األحاسيس باستثناء ما يتعلق بالحق ووجوب الثبات واإلصرار عليه حيـث يقـول  
  ).247/ 7: 1366 خوانساري،(» محالة متعصبين فتعصبوا لنصرة الحقّ وإغاثة الملهوف

من استبد برايـه هلـك   « :من اإلستبداد والفردية واإلستئثار بالرأي حيث يقول) ع(  كما يحذر
  ).296/ 6: المصدر نفسه(» ومن شاور الرّجال شاركهم في عقولهم
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  علم والوعياقامة الحوار على ال 3.5
هي المعرفة والوعي بما يرتبط بالحوار، حيث طالب ) ع(  عليمن بين األمور التي أكد عليها اإلمام 

اإلنسان بأن ال يستند في حديثه إلى الظن والشك وفي حال تعذر ذلك فاألفضل لـه أن يلتـزم   
ما تنكرون واعذروا  أيها النّاس ال تقولوا بما ال تعرفون فإنّ أكثر الحقّ في«: بالصمت حيث يقول
  ).353/ 2: 1378 محالتي،(» من ال حجة لكم عليه

على هذا األساس يجب على اإلنسان المؤمن ألّا يسعى إلى إثبات أفكاره الواضحة بأي ثمن 
كان، فكيف بالقضايا الخافية والمبهمة فهي األولى في هذا المجال، فعندما ال يكـون الحـق جليـاً    

  .ان لإلنحراف عن المسيرة الصحيحةوواضحاً فقد يتعرض اإلنس
إن حالة الوعي والبصيرة يجب ألّاتقتصر على كالم اإلنسان فحسب بل تشمل أيضاً األسلوب 
والكيفية التي يستخدمها في أدائه لهذا الكالم، فعليه أن يكون على دراية ووعي بهـذه األسـاليب،   

» ال تعرف طريقتـه وال تعلـم حقيقتـه    إياك والكالم فيما« :في هذا المجال) ع(يقول اإلمام علي 
  ).337/ 2: المصدر نفسه(

  
  الحوار على اساس الحكمة ودراسة العواقب 4.5

إن انتهاج الحكمة في الحوار ودراسة العواقب والنتائج التي تتمخض عن هذا الحوار هي مـن  
ار القـائم علـى   مراراً وتكراراً، فمن الواضح أن الحو) ع( اإلماماألصول المهمة التي أكد عليها 

الحزم ودراسة العواقب يتميز بالكالم الحسن والرفق والمداراة مـع النـاس، وهـي أيضـاً مـن      
» كمال الحزم استصالح األضداد ومداراة األعداء«: فهو يقول) ع( اإلماماألمور التي أكد عليها 

  ).245/ 2 :المصدر نفسه(
نسان المـؤمن وإن المنـافق قـد ال    في على أن الحكمة هي من ميزات اإل) ع(  اإلماموقد أكد 

» الحكمة ضالَّة كلّ مؤمن فخذوها ولو من أفواه المنافقين« :يقول) ع(  يتمتع بنصيب كبير منها؛ فهو
  ).75/ 1: تاالب انصاري،(

  ).287/ 1: 1378محالتي، (» الحكمة ال تحلّ قلب المنافق إلّا وهي على ارتحال«): ع(  وعنه
  ).346/ 2 :المصدر نفسه(» ة إِجمال النّطق وإستعمال الرّفقكسب الحكم«: أيضاً) ع(  وعنه
  : في حديث آخر) ع(  ويقول

ألَنّ المـؤمن إذا أَراد أَن يـتكلّم    من من وراء قلبه و إنّ قلب المنافق من وراء لسانهوإنّ لسان الم
م بما أَتـى علـى   بكالم تدبره في نفسه فإن كان خيرا أَبداه و إن كان شرّاً واراه و إنّ المنافق يتكلّ

  ).176الخطبة  :البالغة نهج( ه و ما ذا عليهللسانه ال يدري ما ذا 
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ومن هنا فإن اإلنسان المؤمن يدرس العواقب والنتائج التي قد تترتب علـى كالمـه وكـذلك    
الفوائد واألضرار التي قد يتمخض عنه قبل أن يبدأ به فهو يتدبر في عواقب كالمه قبل أن يطلقـه  

  .)382/ 1 تا،الب انصاري،(» حد العقل النّظر في العواقب«): ع(  اإلمامله، كما يقول  ويصبح أسيراً
يوصي بالتدبر والتفكر قبل اتخاذ أي قرار أو قبل اإلقدام علـى أي خطـوة فهـو    ) ع(كما إنه 

  .)353/ 1 :المصدر نفسه(» تفكّر قبل أَن تعزم وتدبر قبل أَن تهجم«: يقول
  

 لحواراألساليب الصحيحة ل .6
بل ينبغي أن يجري هذا الحوار في  إنّ بيان األهداف واألصول وحده ال يكفي إلدارة حوار ناجح

إطار معين كي ينسجم مع األهداف واألصول التي أشير إليها، ولكي التؤدي األساليب المستخدمة 
  .إلى اإلنحراف عن األهداف والغايات المرجوة وبالتالي يبقي الحوار مبتوراً

بالحلم والصبر في الحوار، واجتناب العنـاد واإلسـتبداد واإلسـتئثار بـالرأي، واإلهتمـام       فالتحلي
األحسـن؛   بالقواسم المشتركة للوصول إلى تفاهم مشترك؛ وتجنـب الخالفـات واإلسـتعانة بالجـدل    

ـ   د واإلستدالل باألمور التي يقبل بها الطرف اآلخر وال يقبلها المتحدث، تعتبر كلّها أساليب فاعلـة أك
من سنن السابقين والوقائع التاريخية كنماذج حية وواقعية  كما أنه يستفيد كثيراً) ع(  عليعليها اإلمام 

  .ويعرضها على الصديق والعدو بالرغم من إنه أراد من كل واحد منهما هدفاً معيناً وغايةً مختلفةً
  

  التحلي بالحلم والصبر في الحوار 1.6
  :راء الحوار مع الغير ومن بينهاهناك حاالت وظروف يصعب معها إج

إن أغلب الناس يشعرون برغبة عارمة في تقديم النصح للغير وسبب ذلك شعور اإلنسـان   ـ
باإلقتدار والعظمة، فمن السهل علينا أن نقدم النصح للغير وأن نوفر لهم العالجات والحلول الخاصة 

امها مـع قـدراتهم ومخـاوفهم    بمشاكلهم حتى وإن لم نقم بدراسة صحة هذه الحلول ومدى انسج
  .ونقاط القوة والضعف لديهم

إذالم يقبل الطرف اآلخر باإلقتراحات والحلول المطروحة واتخذ موقفاً دفاعياً تجاه ذلـك   ـ
فقد يسعى اإلنسان إلى فرض هذه الحلول من خالل الجدال والضغط النفسي وبالتالي سيزيد ذلك 

  .ى مواقفهمن تمسك الطرف اآلخر بĤراءه وإصراره عل
إن اإلستيعاب الحقيقي لمشكلة اإلنسان ال يكون من خالل حصر اإلهتمام بأحد أبعاد هذه  ـ

  ).170 :1377 ثريا،(المشكلة بل يجب أخذ جميع أبعاد المشكلة بعين اإلعتبار 
باإللتزام بالحكمة ودراسة العواقب كمنطلق للحوار وهو ) ع(  اإلمامفي المرحلة األولي يوصي 
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ذي أشير إليه سابقاً، ومن هنا ينبغي أوالً استيعاب الظروف الخاصة بالشـخص المخاطـب   األمر ال
  .وأن ال يتم النيل من كرامته وعزّة نفسه

وعزّة النفس هذه هي عبارة عن القيم المؤثرة في نظرة اإلنسان إلى نفسه وإلى ذاته، وبعبارة 
طيـة التـي يرسـمها اإلنسـان لنفسـه      أو الصـورة النم  أخرى فهي احترام اإلنسان وتقديره لذاته،

  ).268 :المصدر نفسه(
و إذا تعرضت عزّة النفس هذه إلى صدمة أو شعر اإلنسان بأنه يواجه كالماً من موقـع تهـان   
نفسه و ال تراعى فيه ظروفه ومكانته فإنه ليس فقط لن يتأثر بهذا الحوار بل قد يترك عليه آثاراً 

  .سيئةً ونتائج معكوسةً
مراعاة األصول األساسية للحوار ثم تعامل الطرف اآلخر بإزدراء وجهـل فـإن   لكن لو تمت 

إذا حلمت عن الجاهل « :يوصي بالحلم والصبر واجتناب الغضب والغيظ فهو يقول) ع(  علياإلمام 
  ).318/ 1 تا،الب انصاري،(» فقد اوسعته جواباً

ن المكـروه مـا يؤذيـك    إذا سمعت م« :بمواجهة الكالم السيء باألسلوب التالي) ع(  ويوصي
  ).327/ 1 :المصدر نفسه(» فطأطأ له يخطل

بتجنب الغضب والتطرّف واإلستناد إلى الدليل والحجة مع صون اللسـان عـن   ) ع(  يوصيكما 
دع الحدة وتفكّر في الحجة وتحفَّـظ مـن الخطـل تـأمن     « :الكالم الباطل والخاطيء حيث يقول

  .)225/ 1: 1378 محالتي،(» الزّلل
على التواصل والحوار المتبادل بين الطرفين وذلك من خالل الكالم البليـغ  ) ع(  اإلمامد لقد أك

اجملوا في الخطاب تسمعوا « :والجميل والحسن الذي يعود بمردود حسن ونتائج طيبة، فهو يقول
  ).139/ 1: تابال انصاري،(» جميل الجواب

  .والبذاءة في الحديث حتى مع األعداء شتمأدوات التواصل هو اإلبتعاد عن ال أحد) ع(  اإلمامويعتبر 
قد شتما ولعنا » عمرو بن الحمق«و » حجر بن عدي«عندما يسمع إن الصاحبيين ) ع(  لذا فإنه

عن ذلك وعندما استوضحا األمـر قـال    إليهما ونهاهما) ع(أرسل ؛ »صفين«أعدائهما في حرب 
تم أَعمالهم و ذكرتم حالهم كان أَصوب في كنّكم لو وصفلإنّي أَكره لكم أَن تكونوا سبابين و« :لهما

  ).206خطبة  :البالغة نهج(» القول و أَبلغ في العذر
  
  اإلبتعاد عن العناد والمراء 2.6

من األمور التي تؤكد عليها الروايات هو تجنب العناد والمراء خاصة عندما يرافق العناد حالة مـن  
  .اإلستبداد في الرأي واإلصرار على الموقف
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): ع(  قلّه المخالفه من شروط المصاحبة والمسايرة والمحـاورة حيـث يقـول   ) ع(  اإلمام ويعتبر
  .)451/ 1: تابال انصاري،( »شرط المصاحبة قلّة المخالفة«

  فإن المراء والجدال أكثر العوامل تأثيراً في تفريق األصدقاء و جلب معاداتهم، 
يجعـل العـاجز   ) ع(  الحنان على لسان عليفاذا كان العجز عن إتيان المكرمات نقصاً ،فإنّ منطق 

عجزاً آخر هو الميل إلـى المـراء و   ، و يضيف إلى هذا العجز ...عن اكتساب إخوة، أكثرهم نقصا 
وان مـن   بل األولى هو لين الكالم لما فيه من شد األواصر بين القلوب منبع الحنان،... الخصومة 

عى إلى الراحة من شعور المـرء بـأن لـه فـي     وليس بين نزعات القلب ماهو اد الكرم لين الكالم
  .)58: 2002 جرداق،( حباءأجميع الناس إخوانا 

اللّجـاج أَكثـر   « :من العناد ونتائجه المتوقعة على المدى القريـب والبعيـد فيقـول   ) ع(  ويحذر
  .)104/ 1: تاالب انصاري،(» األشياء مضرَّةً في العاجل واآلجل

: جاجة قد تؤدي إلـى إشـعال الحـروب والنزاعـات فيقـول     بعض أنواع العناد والل) ع(  ويعتبر
  .)150/ 1: المصدر نفسه(» إياك ومذموم اللّجاج فإنّه يثير الحروب«

عن التسرّع في الجواب والعناد واإلصرار على الرأي خاصـة إذا لـم   ) ع(  ولذا فقد نهى اإلمام
 :عهـده لمالـك األشـتر    يقـول فـي  ) ع(  تتضح األمور بشكل كامل وشابها الغموض واإلبهام، فهو

» إياك و العجلة بالْأمور قبل أَوانها أَو التّسقّط فيها عند إمكانهـا أَو اللّجاجـة فيهـا إذا تنكّـرت    «
  .)53خطبة  :البالغة نهج(

يحذّر من العناد في الكالم فهو كذلك يحذّر من إشعال نار العنـاد فـي الطـرف    ) ع(  وكما إنه
اإلفراط في المالمة يشـب نـار   « :العناد فيه هو المالمة فيقولاآلخر ويعتبر إن أحد عوامل إثارة 

  .)70/ 1: تاالب انصاري،(» اللّجاجة
  
  تفرقهالتأكيد على القواسم المشتركة وتجنب أسباب ال 3.6

كثيراً ما يأتي فشل الحوار نتيجة تناول القضايا الجزئية والفرعية المختلف عليها، وكـذلك نتيجـة   
 القرآن الكـريم م المشتركة الكثيرة التي يجمع عليها أطراف الحوار، وقد أكد عدم اإلهتمام بالقواس

على هذه النقطة في إطار دعوته ألتباع األديان األخرى فقد طالب الجميع بأن يتحركـوا إنطالقـاً   
من القواسم المشتركة للتوصل إلى توافق مرحلي حيث يشكل هذا األمـر مقدمـة لـدعم الحـوار     

  .لى طريق مسدودومنعه من الوصول إ
» قل يا أَهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم        «: يقول تعالى في هذا الصدد

  .)64: عمران  آل(
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أصحابه من تناول القضايا الجزئية؛ فهي وعلى الرغم من حقانيتها إال أن من ) ع(  ويحذّر اإلمام
 ):ع(  معانيهـا حيـث يقـول   بعيد عـن روحهـا و   الصعب استيعابها من قبل الطرف اآلخر الذي هو

خالطوا النّاس بما يعرفون، ودعوهم مما ينكرون وال تحملوهم على أَنفسكم وعلينا، فإنّ أَمرنـا  «
  .)395/ 1: تاالب انصاري،(» صعب مستصعب

من الواضح إن اإللتزام بمثل هذا النوع من الحوار ال يعني التسليم للعقائد التي يحملها الطرف 
هو تعزيز  ،)ع(  كما يؤكد اإلمام ،تراجع عن المواقف الحقّة بل إن الهدف من ذلكاآلخر وال يعني ال

العالقات اإلجتماعية بين الناس وحتى ال يغلق باب التفاهم والتعاون في داخل المجتمع؛ ففي ذات 
على أن مثل هذا النوع من الحوار هـو مجـرد محادثـة ال أكثـر     ) ع(  الوقت الذي يؤكد فيه اإلمام

لحفاظ فيه على القيم واألصول والمبادئ حتى ال يخضع اإلنسان للمزالت والسـلوكيات  وينبغي ا
خالطوا النّاس بألسنتكم وأَجسادكم وزايلوهم بقلوبكم « :التي تصدر عن الطرف اآلخر، يقول أيضاً

  ).103: 1376 محمودي،(» وأَعمالكم
بحيـث ال   ،دية في الحـوار وعلى هذا األساس فإن التنازل عن بعض القضايا الجزئية واإلجتها

هي ليست مرفوضة فحسب بل إنها من األمور المؤكد عليها وذلك  ،تتعرض األصول والقيم للضرر
لتعزيز الوحدة واإلنسجام داخل المجتمع وهو ال يمثل أبداً نوع من النفاق وعدم الصدق أبـداً إذ إن  

سـتوى ادراكهـم واسـتيعابهم    هذا األسلوب هو عبارة عن مجاراة الناس ومسايرتهم إلى حدود وم
  .واإلنفصال عنهم عند اإلقتضاء ومتى ما تم المساس بالعقائد والقناعات الخاصة باإلنسان

  
  أسلوب الجدال األحسن 4.6

ليس هناك تقييم أهم بالنسبة لإلنسان من تقييمه لذاته وإن مثل هذا التقييم يشكل أكثـر العوامـل   
وهذا النوع من التقييم ال يعنـي مجـرد إصـدار حكـم واضـح      تأثيراً في الحالة النفسية لإلنسان، 

وصريح سواء كان شفاهياً أو مكتوباً وال يعني أيضاً عد صفات اإلنسان أو وصف حاالته بل هـو  
مشاعر وأحاسيس، هذه المشاعر و األحاسيس يصعب فصلها أو تحديدها وذلـك ألن اإلنسـان   

يس اإلنسانية األخرى وتتدخل في جميـع ردود  وحده من يجرّبها دوماً وتمثل جزءاً من األحاس
  ).268: 1373 ستوده، نقالً عن(اإلفعال الحسية 

أن  ،في مجال الحوار والمحادثة والسعي إلى اقناع الطرف اآلخر ،وعلى هذا األساس لإلنسان
ومن بين . يحترم هذا الشخص والقيم التي يحملها وينطلق من هذا األمر لتقديم اإلجابات والردود

: بقوله القرآن الكريماألساليب في هذا المجال؛ هو أسلوب الجدال بالتي هي أحسن التي أكد عليه 
  .)125: النحل(» هم بالّتي هي أَحسنلوجاد«



 15   انسيه خزعلي

ـ  1434السنة الخامسة عشرة، العدد الثاني، الخريف و الشتاء االسالمية،  الحضارة  آفاق    ق.ه

والذي يحترم كثيراً القـيم والقناعـات التـي    ) ع(  وهو ذات األسلوب الذي أكد عليه اإلمام
مع أشخاص مثـل معاويـة وطلحـة     )ع(  يحملها أفضل الطرف اآلخر، ومن هنا فقد تعامل

والزبير الذين رفعوا لواء المعارضة لخالفته إنطالقاً من القناعات والمفاهيم التي يحملونها 
هم، فقد كان المعارضون لإلمام يرون إن شرعية الخلفاء السابقون جاءت فقط من خـالل  

ه المبادئ إال لمثل هذ) ع(  اإلماممبدأ الشورى وإجماع المسلمين، وعلى الرغم من رفض 
فـي   ذات األسلوب) ع(  اإلمامأنه قام بمحاورتهم على أساسها وإنطالقاً منها، وقد مارس 

حادثة السقيفة وبيعة أبي بكر، فعندما كانوا يستدلون على ما ذهبوا إليه بالقول بأن مجرد 
أيضاً  هي) ص(  كون المرء صحابياً ال يكفي لتوليه أمر الخالفة بل إن القرابة من رسول اهللا

  ) ص(  يقـول لهـم بأنـه أقـرب الصـحابة إلـى رسـول اهللا       ) ع(  معيار في هذا المجال؛ كان
  ).275: 1384 ،انديشه سياسي در گفتمان علوي (

  
  اإلستفادة من سنن الماضين واإلعتماد عليها إلستشراف المستقبل 5.6

ن السـليمة لـدى النـاس    من العوامل التي تساهم في توفير األمن النفسي هو إحترام العقائد والسن
لكن بشرط ألّا يشجعهم ذلك على ممارسة الشرور وبالتالي يـأمن المـذنب مـن العقـاب، يقـول      

» أقم النّاس على سنّتهم ودينهم وليأمنـك بـريئهم وليخفـك مـريبهم    « :في هذا الصدد) ع(  اإلمام
  ).122/ 1: تابال انصاري،(

ساهمت في شيوع حالة اإلنسجام واأللفة بـين  إن التقاليد الصحيحة التي عمل بها كبار القوم و
الناس ينبغي أن يتم احترامها خالل الحوار، وبالتالي فإن األضرار بمثل هذه التقاليد والنيل منها قد 

وال تنقض سنّة صـالحة عمـل بهـا    « :في هذا المجال) ع(  اإلماميؤدي إلى عواقب وخيمة، يقول 
بشـيء مـن    رّصلحت عليها الرّعية و ال تحدثنّ سنّة تضصدور هذه األمة و اجتمعت بها األُلفة و 

  ).53الخطبة : البالغة نهج(» ماضي تلك السنن
ولذلك فإن اإلستدالل بحوادث الماضي غالباً ما يجعـل الحـوار أكثـر واقعيـة ويسـرّع فـي       

ألمور استدل على ما لم يكن بما كان فإنّ ا« :في هذا الصدد) ع(التوصل إلى النتائج ويقول اإلمام 
  ).117/ 1: تاالب انصاري،(» أَشباه

إن هذا األسلوب ال يساهم في إقناع الصديق فحسب بل ويؤدي في كثير من األحيـان إلـى   
  .إلزام الخصم ودحض أدلّته وحججه

هذا األسلوب في حواره مع خصمه وتحدث بصـراحة عـن   ) ع(ومن هنا فقد استخدم اإلمام 
وخالـه وأخيـه    ،أي جد معاوية ،حيث أشار إلى مقتل جدهالوقائع الماضية عندما خاطب معاوية 

  ).10الكتاب : البالغة نهج) (ع(  يدهعلى 
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  نتيجةال. 7
ومنذ  ،والتأثير اإليجابي والسلبي الذي يتركه؛ قد أثار ،وما يصدر عنه ،إن الدور الذي يلعبه اللسان

اً مميـزاً فـي الطـرف اآلخـر     إهتماماً كبيراً لدى األوساط الدينية؛ خاصة وإنه يتـرك أثـر   ،األزل
المشارك في الحوار والذي قد يضم شخصين أو أكثر، وبالتالي فإن الحصول على نتيجة من هـذا  

  .الحوار مرتبط أساساً باألساليب واألصول المتبعة
من خالل أحاديثه وسيرته األهداف واألصول واألساليب التي ينبغي ) ع(  عليلقد وضّح اإلمام 
والتي أشير إلى عدد منها في هذه العجالة، والبد مـن اإلشـارة   ، ى حوار ناجحأن تتبع للوصول إل

أيضاً إلى أن التوجه العام لهذا الخطاب يتناول الحوار بين األصدقاء والدراسة هذه اثمـرت نتـائج   
  :من خالل تتبع وجهة نظر االمام في الحوار و منها

عريف باللحق والدفاع عنه، ودفع الشبهات يؤكد االمام الي تبيين الهدف من الحوار ويعد الت. 1
والرد على مواطن اإلتهام من االهداف السامية للحوار؛ حالما اليتمكن اإلنسان من دفع الشبهات 
والتهم فيكتفي على األقل بإجراء حوار يتمكن من خالله فك العقـد المتراكمـة وإزالـة أسـباب     

 .الضجر والكدر
علي الصدق في الكالم و العلم واليقين فيما ) ع(  االماميركز وفي االصول المتبعة في الحوار . 2

يستدل به واالحتراز عن التعصب والجمود كما يحض علي النزول عند الحق و التمسك بالحكمة 
 .و البصيرة والتفكر في عواقب االمر ونتائجه

يب اليسمح االمام باالستفادة من اي وسيلة للوصول الي الهـدف بـل يرشـد الـي االسـال     . 3
كمـا يوصـي الـي الـتحلم بالصـبر      . السليمة و يحذرنا من المناهج الخاطئة و المبعدة عن الهـدف 

والجدال االحسن والتركيز علي القواسم المشتركة و االعتماد علي سنن الماضـين و يحـذر عـن    
  .المراء و اسباب الفرقة

تـائج طيبـة إال أن   عن اآلفات التي تفشل الحوار وتمنعه من تحقيق ن) ع(  اإلمامولقد تحدث 
هذا المقال لم يجد متّسعاً كافياً الستيعاب هذا الموضوع أيضاً على أمل أن يقـوم البـاحثون فـي    
المستقبل القريب باتمام هذه الدراسة وذلك من خالل تناول اآلفات التي يتعـرض لهـا الحـوار،    

  .حاورة الخصموطبيعة األشخاص الذين ينبغي أن يتصدوا للحوار وكذلك األصول المتبعة لم
  

  المصادر
  .ن الكريمرآالق
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