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 حتمية احلوار يف كل زمان

 
عوض  ينظر حلتمية صراع احلضارات، من بات ليس غريبا اليوم يف ظل توتر العالقات االنسانية وتصدعها، حىت

 هذه ظل ويف ،واإلسالمي العامل العريب واالنقسام، الذي يطبع التشتت هذا ظل تعايشها، وليس غريبا يف 
ن أهذا وذاك،  ليس غريبا يف ظل 1منها األسر واملؤسسات، واألفراد واجملتمعاتاليت تعاين  األزمات واملشكالت،

 1تفرض نفسها على العقالء وأحل القضايا اليت برز أيكون احلوار من 
 

والتعبري  ،والدفاع عن حقه يف الوجود باآلخر االعرتاف سالم وما يزال دين حوار بامتياز، دين مل يزدهلقد كان اإل
 1ال مشوخا ورسوخاإ يزده هذا مل ،ن كان خمالفاإرية، حىت و عن رأيه حب
التاريخ قادرا معجزا منتصرا رغم كل  بل عرب وعقول رجاله املرنة، سالم احملاور مببادئه الرصينة اخلالدة،مل ينهزم اإل

  1الطعنات، ودس الدخالء
 

الفالسفة والعقالنيني حينما  وحاور فتفوق عليهم، هل فصاحة وبيان،أوهم  لقد حاور العرب يف بداية الدعوة،
ىل النص عرب العقل، إوعقل حمكم ينطلق من النص ويعود  نري، انفتح العرب على الفكر اإلغريقي، حاورهم بفكر

ليست لدينا أزمة دين ! إنسان أزمة  زمةدين، بل األ ن األزمة ليست أزمةأوال تشنج؛ كل هذا يؤكد  دون تعصب
نسان البشر الذي ال ن نبحث عن خطأ هذا اإلأالدين؛ علينا  جتاهأزمة سلوك بشري وإمنا لدينا  و مبادئ روحية،أ

 1ال العنوان والتسميةإسالم اإل حيمل حاليا من
 

منوا مل تقولون آياأيها الذين " :اآلية هبذه -وليس الكافرين به- ن خياطب اهلل املؤمنني بهأمل يكن عبثا وال جزافا 
 "تقولوا ما ال تفعلون نأكرب مقتا عند اهلل   1ما ال تفعلون

 : قلت ماقاله الشاعر ن شئتإوليس لديه مشكلة، بل املشكلة، مشكلتنا حنن، و  ن االسالم خبري،إ
  سوانا لزماننا عيب وما111  نعيب زماننا والعيب فينا

ياأيها " :قال تعاىل والتعمري والرخاء، بل هو دعوة للسلم واألمن ،ضاء والتطاحن واإلرهابسالم ليس دعوة للبغاإل
 "منوا ادخلوا يف السلم كافةآالذين 

 
 ،وشيوع اإلكراه واإلقصاء ،أوساطنا اليوم احلوار يف و تغييبأن غياب أجيدر التأكيد على الذات،  ىلإبالعودة 

على  دليل أكرب واألنانية، يعد حبق ، والتطرفوالتعصب ملزايدات، وردود األفعالوا واالستفزازات والعنف واالهتام،
 1لفريدةاوخصائصها  بسماهتا القومية، ،احلوارية ختلفنا وبدائيتنا، وأعظم مؤشر على حاجتنا املاسة، إلحياء الثقافة



 
 عرب اهلوار اهلادئ، ن احلق،بالدي قناعهملقد مّحل االسالم دعاته وأبناءه مسؤولية هداية اآلخرين والسعي إل

بل  ن احلوار املوضوعي ال يتناىف مع احلريةأاحلرية واالحرتام املتبادل؛ ذلك  يف جو من واملناقشة املوضوعية اهلادفة،
قل هاتوا " :هو العقل، قال تعاىل احلق ووسيلة اكتشاف هذا هو مظهر صادق وطريق سليم للوصول اىل احلق،

 "ن ُكْنُتْم صادقنيإبرهانكم 
 ىلإادع " :يقول جل وعال املشاعر، وجتريح بعيدا عن االنفعال، وأسلوب احلوار جيب ان يكون موضوعيا هادئا،

 111111"ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة سبيل
 
ومع عباده  ،حياناأبليس إومع  حيانا،أ ذا كان ربنا سبحانه وتعاىل يقص علينا يف القرآن حواراته مع املالئكةإ

  !و يعترب رأيه فوق التساؤالت؟أ ن يرتفع عن النقاش،أذلك  ق ألحد بعدفهل حي حيانا،أالضعفاء 
 ليس لغرض والتحاور مع الرأي املخالف، ن القرآن الكرمي الذي نتلوه صباح مساء، خيصص مساحة وافية للحوارإ
 1لتبخيسبعيدا عن تبادل البطش وا الناس من خالهلا على أسلوب احلوار، يتتلمذ لتكوين مدرسة حوارية، الإ
 
  1والتدابر والتقاطع ىل التنافرإال  ىل التفاهم والتواصل والتعايش،إيؤدي  خرن احلوار مع اآلإ

ويتفكرون يف خلق : "قال تعاىل، احلوار مع النفس،ليتمرن االنسان على هذا األسلوب: وأوىل خطوات احلوار
 11111111"رضاألو  السماوات

 "من املوقنني وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات واالرض وليكون" :وقال جل من قائل
البد  ولنجاح هذا احلوار، واالقتناع، واإلقناع جل التالقح والتواصل،أمن  خر،مع اآل احلوار: وثاين خطوات احلوار

 !ال بقرار نسان برأي قابل للحوار،ن يأيت اإلأ
 !ال ذاتك وصورتكإترى فيه  ال ال تسكن يف بيت من مرايا،: مجل من قالأوما 


