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احلوار بني منطلقاته وثمراته
مبارك احلمداين

يذهب الباحث العماين عبد اهلل العليان يف مقالته املعنونة بـ (احلوار وثمراته الإيجابية يف الر�ؤية الإ�سالمية) م�ستق�صياً بع�ض املنافع والعوائد
الإيجابية املنعك�سة نتيجة احلوار على بناء اللبنات الأ�سا�سية التي ت�شكل لب اخلطاب الثقايف يف املجتمع .وي�شري العليان يف مقالته �إىل �أن هناك
“الكثري من احلوارات �أثمرت عرب التاريخ الإن�ساين يف جمال الدعوة والرتبية والثقافة عن �إجالء الكثري من احلقائق والتب�صري بها واالهتداء للحق
وال�صواب ،و�إيجاد امل�ؤمن ال�صالح واملتوا�ضع واملتوازن يف حياته ،و�أوجدت املثقف املنفتح املبدع واملعرفة احلقة والكلمة ال�صادقة النافعة ”...فيما يتبع
حتليله منهاجاً ا�ستطالعياً عاماً يحاول ا�ستق�صاء �آثار احلوار الإيجابية على م�ستوى املفاهيم الكربى داخل ن�سق الثقافة العامة.
فنحن جن��د يف �صلب املقالة تركيزاً �أ�سا�سياً على �إيجابيات
احلوار يف �إطار املفاهيم الكربى للوعاء الثقايف ويتحدد يف ثالث
نطاقات رئي�سية (�أث��ر احل��وار على كل من (ال��دع��وة /الرتبية/
الثقافة).
يلخ�ص ال��ك��ات��ب ن��ور ال��دي��ن �أب���و حلية يف كتابه “الأ�ساليب
ال�����ش��رع��ي��ة ل�ترب��ي��ة الأوالد” م��ن��ط��ق احل����وار ب��ال��ق��ول “ :نريد
ب��احل��وار هنا م��ا ه��و �أع��م م��ن اجل���دال ،لأن اجل���دال ه��و املناق�شة
على �سبيل املخا�صمة ،ومقابلة احلجة باحلجة ،بينما احلوار هو
مراجعة الكالم بني طرفني �أو �أكرث دون ا�شرتاط وجود خ�صومة
بينهما� ،أو عدم خ�صومة.ونح�سب �أن تقييد اجلدال بقيد (التي
هي �أح�سن)قد يكون مرادفا للحوار ،لأن اجلدل الذي يخلو من
العناد والتعنت للر�أي”..
ويف هذا ال�صدد ف�إننا ميكننا الرتكيز هنا عالوة على تقدمي
العليان يف مقدمة مقاله وقبل الولوج �إىل تبيان بع�ض ما و�صفه
من ثمرات �إيجابية للحوار ،ميكننا القول �إن احل��وار الإيجابي
�إذا ما �أردنا الو�صول �إىل مرافئه وا�ستقاء منعك�ساته املرثية ف�إننا
البد �أو ًال من حتديد وتبيان الطرق واملنطلقات العلمية ب�شكل
عام التي يجب �أن ينبني عليها هذا احلوار ،لأن احلوار املثمر ـ يف
�أ�سا�سه ـ مناق�شة علمية ،للعلم واحلجة الدور الفاعل فيه ،بحيث
تكون الغلبة والن�صرة لأق��وى املتحاورين حجة .وه��ي تتلخ�ص
يف �إط��اري��ن مهمني ،يتج�سد �أولهما يف �إي��ج��اد منهجية وا�ضحة
للحوار حتدد مو�ضوعه ونوع احلجج التي ي�ستند �إليها ،والنتيجة
التي يروم احلوار اخلروج بها.
و�إ���ش��ك��ال امل��ن��ه��ج �أو املنهجية �إ���ش��ك��ال متج�سد ك��م��ع��وق رئي�س
للكثري من احلوارات التي تطفو على ال�ساحة بني احلني والآخر،
فم�س�ألة وجود منهجية وا�ضحة ومر�سومة للحوار هي مهمة من
حيث �إن احلوار �أحيانا يتحول �إىل مراء ب�سبب افتقاده للمنهجية
ال�صحيحة ،ب��ل �إن املتحاورين �أح��ي��ان��اً ترتفع �أ�صواتهم وتعظم
اجللبة بينهم مع �أنه ال خالف حقيقي بينهم.
ولهذا كان حترير النزاع وتبيني موا�ضع االتفاق واالختالف
من الأمور الأ�سا�سية يف احلوار العملي الناجح ،ولهذا قال تعاىل
خماطباً ر�سوله � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ب�أن يحاور �أهل الكتاب
قائ ً
ال لهمُ :ق ْل َيا �أَهْ َل ا ْل ِك َتابِ َت َعا َل ْوا �إِ ىَل َك ِل َم ٍة َ�س َوا ٍء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم
�أَ اَّل َن ْع ُب َد �إِ اَّل اللهَّ َ َوال ُن ْ�ش ِر َك ِب ِه َ�ش ْيئاً َوال َيتَّخِ َذ َب ْع ُ�ض َنا َب ْع�ضاً �أَ ْر َباباً
مِ نْ دُونِ اللهَّ ِ)(�آل عمران :من الآية )64
�أم��ا املنطلق الآخ��ر املهم من املنطلقات العلمية التي الب��د �أن
ينبني عليها احل���وار امل��ث��م��ر فيتج�سد يف م���دى واق��ع��ي��ة احل���وار
وهو ما ي�شري �إليه بع�ض الباحثني ب�أنّه يجنب احلوار الوقوع يف
اجل��دل البيزنطي ال��ف��ارغ ال��ذي ال ي�ستفاد منه �أيّ ف��ائ��دة ،حيث
يقول الغزايل يف �آداب املناظرة�(:أال يناظر �إال يف م�س�ألة واقعة �أو
قريبة الوقوع غالباً).
ه��ذا فيما يتعلق باملنطلقات العلمية ال��ت��ي ت�سهم ع��ل��ى �أق��ل
تقدير يف �إيجاد حوار مثمر وفاعل يوجه نتاجه �إىل خدمة بنود

الثقافة وال��وع��ي وال��ت��ق��ارب ب�ين �أط��راف��ه ،كما �أن ه��ن��اك العديد
من الآداب التي البد �أن تو�ضع يف االعتبار يف �سبيل �إجالء حوار
فعال ومثمر نذكر منها الهدوء والبعد عن االنفعال ومنها �أي�ضا
التزام القول احل�سن ،وجتنب منهج التحدي والإفحام� .إ�ضافة
�إىل �أه��م��ي��ة ت��ق��دي��ر اخل�����ص��م واح�ت�رام���ه ..وه���ذا يف ت��ق��دي��رن��ا هو
الإطار الأخالقي الذي ي�ضمن �إيجابية احلوار وي�سري ب�أطرافه
نحو قطف الثمار الناجعة منه..
ومن هنا نعرج �إىل ما وجه �إليه العليان مقالته يف ا�ستق�صاء
الآثار الإيجابية لثقافة احلوار حيث يذكر يف بند مناق�شته لأثر
احلوار على الدعوة بع�ضاً من مالمح تلك الآثار بالقول �إنّ من
ثمرات احلوار يف الدعوة ما جنده من خالل �آيات القر�آن الكرمي
التي تدعو �إىل التدبر والت�أمل واحلوار واجلدل باحل�سنى ،م�شرياً
�إىل دع��وة ال��ق��ر�آن وت���أك��ي��ده على دور احل���وار يف �أن يقلب العدو
�صديقاً واخل�صم الألد ولياً حميماً .ولهذا حر�ص القر�آن الكرمي
على �أنه يجب على كل من يحاور �أو يجادل� ،أن يكون حواره دح�ضاً
للباطل و�إحقاقاً للحق ،حتى ي�صل املجتمع الإن�ساين �إىل الغاية
التي ر�سمها � -سبحانه وت��ع��اىل -ل��ه .وي�شري العليان �أي�ضاً �إىل
�أن من �إيجابيات الدعوة باحلوار ،وثمراتها الطيبة كذلك �أنها
ت�شيع املنظور الديني للإن�سان والكون واحلياة ،حيث �إنّ الداعية
يف ح��واره مع الآخ��ري��ن ي�برز الأف��ك��ار ويو�ضح الق�ضايا التي قد
ال تكون مطروحة ب�شكل �أدق و�أو�ضح للكثريين ،كما �أنها تثبت
الإمي��ان احل��ق يف القلب من ه��ذا املنظور احل��واري بتبيان قدرة
اهلل � -سبحانه وتعاىل -وعظمته ،وتوحيده وقدرته ،فالدعوة يف
هذا اجلانب لها الكثري من امل�آثر والثمرات..
ثم ينطلق العليان �إىل حتليل الآث��ار الإيجابية للحوار على
مرتكز �أ�سا�سي مهم يف خطاب املجتمع الثقايف �أال وهو الرتبية
م�����ش�يراً �إىل �أن ث��م��رات احل����وار يف ال�ترب��ي��ة ه��ي �أك�ث�ر ال��ث��م��رات
ر�سوخاً وت�أ�ص ً
ال وجناحاً  .حيث �إن��ه يقول �إننا �إذا ما بذرنا قيم
احل���وار والتوا�صل ف�إننا �سنجني ثمار ه��ذا ال��غ��ر���س ،ب����أنْ نن�شئ
ال متوازناً و�إيجابياً ومتفاع ً
جي ً
ال مع جمتمعه وحميطه وعامله،
�إىل جانب �أنّ ه��ذا الغر�س �سوف يحررهم من اخل��وف وال�تردد
وال��ت��وج�����س م��ن الآخ���ري���ن امل��خ��ت��ل��ف�ين ع��ن��ه��م ،وي��ن��م��ي ف��ي��ه��م روح
الإيجابية واملناف�سة والتفاعل والت�أمل ،والرتجيح بني الآراء..
وم��ن الق�ضايا امل��ح��وري��ة ال��ت��ي ي�شري �إل��ي��ه��ا العليان �أي�����ض��اً يف
هذا ال�صدد ارتباط الق�ضية مب�س�ألة تطبيقات العوملة و�آثارها
العديدة والراهنية احلوارية التي تفر�ضها املعطيات املعا�صرة
لال�ستعداد لهذه املرحلة اجلديدة التي يرى العليان �أن االخرتاق
فيها �أ�صبح م�س�ألة ق�سرية وفر�ضية ال خيار لنا فيها ،ومبا يحتم
�إي��ج��اد جيل جديد ي���ؤم��ن ب��احل��وار م��ع الآخ��ر ويب�صر �إيجابيات
االنفتاح من �سلبياته حتى ي�ستطيع على الأق��ل �أن يتفاعل مع
القيم ال�صاحلة ،ويحتاط للقيم املنحرفة �أو ال�سلبية..
وه��ن��ا ن�ضيف ب��ع��داً م��ه��م��اً �أ���ص��ب��ح ي�شكل ملمحاً �أ���س��ا���س��ي��اً من
مالمح راهنية املرحلة وهو �ضرورة وج��ود مفهوم الرتبية على

احلوار وهي ثقافة يبتدئ تر�سيخها من م�ؤ�س�سات العلم واملعرفة
بالدرجة الأوىل م�ستهدفة نقل طالب املدار�س واجلامعات من
مرحلة تكرار ال�سجاالت املتداولة يف ال�شارع �إىل نقا�شات علمية
منهجية داخ���ل �أروق����ة ال��غ��رف��ة ال��درا���س��ي��ة .وح��ي��ث �إنّ امل��دار���س
واجلامعات هي املكان املالئم لإن��ت��اج فكر متم ّي ِز �أ�صيل وجديد
ال َينقل وال يج ُّ
رت ما ُيقال يف �سوق التناف�س ال�سيا�سي وال�شارع،
بل ُيغني ال�شارع ب�أفكار جديدة .ف���إنّ من امل�ؤ�سف اليوم �أن هذه
الثقافة �أ�صبحت مغيبة �إىل ح��د بعيد� ،أو ه��ي منقولة ب�شكلها
العمومي الذي يجوب ال�شوارع مبا ال ي�ضيف �إىل ثمرات احلوار
�أيّ جديد..
�إنّ من امل��ب��ادئ املهمة التي يجب �أن ت�ستهدفها الرتبية على
احلوار هي غر�س �أ�سا�س مهم وهو �أنّه ال يجوز مواجهة �صاحب
فكرة بالقول �إن تفكريه خاطئ .فكما يقال �إن الأفكار التي تبدو
�سخيفة �أو خاطئة لي�ست بال�ضرورة كذلك ،بل قد تكون �أفكا ًرا
عميقة .الأفكار ال�سائدة لي�ست بال�ضرورة �صحيحة.
ث��م ي��ع��رج العليان يف اجل��زء الأخ�ي�ر �إىل مناق�شة �أث��ر احل��وار
وث��م��رات��ه يف جم��ال ال��ث��ق��اف��ة ،م���ؤك��داً على �أن احل���وار ي�ساهم يف
�إي��ج��اد ثقافة التفاعل كثمرة للقبول ب��الآخ��ر وحم��اورت��ه بهدف
توطيد ج�سور التوا�صل ،وي�شري �إىل �أنه يف غياب احلوار الثقايف
متر يف مقابله ثقافة اال�ستبداد بحديث يقود املجتمع �إىل حالة
�سلبية من عدم التوازن وعدم الرتابط ،وبالتايل و�ضع املجتمع
يف �إط���اري���ن؛ � ّإم���ا ال��ت�����ص��ادم ب�ين الأف��ك��ار واالجت���اه���ات املتعار�ضة
وال��و���ص��ول ل��ل�����ص��دام امل����ادي� ،أو ا���ض��م��ح�لال ال��ك��ل يف ف��ك��ر واح��د
واجتاه ت�سلطي منفرد؛ مما يعني انقرا�ض الإبداع ،وموت التنوع،
و�إق�صاء االجتهاد ،والتوقف التام عن احلركة احليوية امل�ستمرة.
ويجلي العليان يف �أهم �أبعاد هذا اجلزء معادلة مهمة وهي �أن
اال�ستبداد(يتناق�ض) مع احلوار ،فمع وجوده (يرتاجع) احلوار؛
لأ ّن��ه ميثل اع�تراف��اً ب��الآخ��ر ،وم��ن ث�� ّم �إذع��ان��اً للتعددية والتنوع،
وه���ذا �أم���ر ترف�ضه ال��دك��ت��ات��وري��ة ،ويف ال��وق��ت نف�سه ف����إنّ قطع
الطريق �أم��ام احل��وار يقود تدريجياً �إىل ت�سلط ال���ر�أي املنفرد،
و�إق�صاء الر�أي الآخر..
�إنّ مفهوم احل��وار يكت�سي �أهمية ك�برى يف وج��ود الإن�سانية،
باعتباره ميثل �شكال من �أ�شكال عالقة الأنا �أو النحن مع الآخر
الب�شري الفردي �أو اجلماعي� .إن احلوار يكت�سب خا�صية املركزية
يف ح��ي��اة الإن�����س��ان وال�����ذات ال��ب�����ش��ري��ة ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د ذل��ك
لكونه ال�سبيل الناجع لبلوغ احلقيقة ،وا�ستبدال املعرفة الذاتية
مبعرفة �أقرب �إىل املو�ضوعية ،وتعوي�ض املعرفة املزيفة ب�أخرى
ت��ق�ترب ب�شكل �أو ب���آخ��ر م��ن ال��ي��ق�ين ،ف����إذا افرت�ضنا �أن الأف��ك��ار
تختبئ يف عقول النا�س فاحلوار هو ال�سبيل لك�شفها� .إن احلوار
هو لغة الإن�سان التي جبل عليها مهما حاولت الثقافات �سلبها �أو
ت�شويهها .ف�إنها تظل ال�سبيل الوحيد �إىل هدم املعرفة الظاهرة
واملكونة من الأحكام امل�سبقة.
mu7k20@gmail.com

