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 اخلطاب اإلسالمي و الدميقراطية
 بني نظرية االستيعاب و االستبعاد 

 ـ.د. اسعد عبد الوهاب عبد الكريـ
asaad@tu.edu.iq  

 المقدمة 

يعد الخطاب الديني مف المواضيع التي تجمب اهتماـ الكتاب والمفكريف لما يحمؿ      
مػػػػف ابعػػػػاد ومضػػػػاميف ةكريػػػػة لالػػػػا  ػػػػمة بػػػػالواسع ا جتمػػػػاعي وا ست ػػػػادي والسياسػػػػي 
المعاش، ةالديف وما يحممه مف أهمية ومكانة لدى أتباعه يمعب دورًا رئيسػًا ةػي تيسػيس 

مسػممات ا يدلوجيػة والقػرا ات الثابتػة نسػبيًا . وا سػ ـ، الكثير مف القناعات الفكرية وال
كػػػديف، يعتبػػػر احػػػد الم ػػػادر اوساسػػػية ةػػػي نمػػػو الةهنيػػػة العربيػػػة وا سػػػ مية، وي ػػػكؿ 
الراةػػػد اوساسػػػي لممعمومػػػات والػػػداةع الحقيقػػػي لمت،ييػػػر عنػػػد ا نسػػػاف، لػػػةا ةػػػاف ا هتمػػػاـ 

ماعي، يساعدنا كثيرًا، عمػى ةالػـ بالدراسات ا س مية، عمى ال عيديف السياسي وا جت
 الحقيقة ويقربنا مف الواسع الةي نعيش ةيه.

 فرضية البحث:
يحاوؿ البحث ا جابة عمى السؤاؿ اآلتي: )هؿ الخطاب ا س مي المعا ػر اسػتطاع 

 بعد الديمقراطية( ؟  .تأف يستوعب أـ يس

 أهداف البحث: 
 وموسفه مف الديمقراطية ب كؿ خاص. دراسة الخطاب ا س مي ب كؿ عاـ 
  معالجػػػػػة الخطػػػػػاب ا سػػػػػ مي لموضػػػػػوعة الديمقراطيػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث القبػػػػػوؿ أو

 الرةض.
 منهجية البحث:

إف خ و ية الموضػوع المػراد الكتابػة عنػه تسػتوجب متابعػة الن ػوص عبػر المػنال   
 التحميمي.
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 هيكمية البحث:

 ة عبر مطمبيف: المبحث اووؿ: تعريؼ الخطاب ا س مي والديمقراطي

 المطمب اووؿ: تعريؼ الخطاب ا س مي 

 المطمب الثاني: تعريؼ الديمقراطية

 المبحث الثاني: اتجاهات الخطاب ا س مي و الديمقراطية 

 المطمب اووؿ: الخطاب ا س مي ا ستيعابي

وانالينػػػػػا البحػػػػػث المطمػػػػػب الثػػػػػاني : الخطػػػػػاب ا سػػػػػ مي ا سػػػػػتبعادي ، 
 نتاجاتبخاتمة بيهـ ا ست
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 المبحج األول

 تعريف الخطاب اإلسالمي و الديمقراطية

 

ُيَعػػػد الخطػػاب مػػف الموضػػوعات الالامػػة لػػدى البػػاحثيف ةػػي العمػػوـ ا نسػػانية،  ومػػف     
وسائؿ الاليمنة ا جتماعية والسياسية والدينية، خا ة ما يتعمؽ منالا بالقرا ات الحديثػة 

وةلػػؾ لمػػا يحممػػه مػػف وظػػائؼ مختمفػػة تػػؤدي أدوارهػػا داخػػؿ لمتػػراث الػػديني والسياسػػي. 
اووؿ المجتمػػػػع والدولػػػػة ، لػػػػةا يعػػػػال  هػػػػةا المبحػػػػث هػػػػة  المواضػػػػيع و عبػػػػر مطمبػػػػيف، 

لمخطاب، مف حيث تعريفه ةي اودبيات العربية وال،ربية، وخ ائص وسمات الخطػاب 
وعة ا سػػػػ مي، وأسػػػػػاليب التعبيػػػػر عػػػػػف الخطػػػػاب، أمػػػػػا المطمػػػػب الثػػػػػاني عػػػػال  موضػػػػػ

 الديمقراطية.

 المطلب األول

 الخطاب )التعريف، الخصائص، األسلوب(

 

  أوال:  تعريف الخطاب
يعػػد م ػػطمخ الخطػػاب عمػػى الػػرهـ مػػف جػػةور  العربيػػة المتي ػػمة، ا ػػط حًا جديػػدًا    

 .(Discourse)ةي أدبياتنا العربية، وهو المقابؿ العربي لمم طمخ ا نكميزي 

 األدبيات العربية:: مفهوم الخطاب في 1
الِخطػػػاُب( ل،ػػػًة عػػػرؼ  ػػػاحب معجػػػـ تػػػاج العػػػروس مػػػف جػػػواهر القػػػاموس لفظػػػة )    

ف مفالومه كم ػطمخ عربػي . و (1)بمراجعة الك ـ، وسد خاطبه بالك ـ مخاطبة وخطاباً  ا 
أ يؿ، عرةته الثقاةة العربية ا س مية ، إة وردت ةػي القػر ف الكػريـ ب ػي،ة الم ػدر 

،  (2)ولػػه تعػػالى )َوَ ػػَدْدَنا ُمْمَكػػُه َو َتْيَنػػاُ  اْلِحْكَمػػَة َوَةْ ػػَؿ اْلِخَطػػاِب(ةػػي ثػػ ث  يػػات هػػي س
                                                           

(  محمػػػد مرتضػػػى الحسػػػيني الزبيػػػدي، تػػػاج العػػػروس مػػػف جػػػواهر القػػػاموس،  تحقيػػػؽ: محمػػػد محمػػػود 1)
 .158(، ص1976-1396، )الكويت: سمسمة التراث العربي، 16الطناحي، الطبعة الثانية، ج

(. )ة ػؿ الخطػاب( الكػ ـ الممخػص الػةي يتبينػه مػف يخاطػب 20القر ف الكريـ، سورة )ص(،  ية ) )2)
 به و  يمتبس عميه.
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نِػػػي ِةػػػي اْلِخَطػػػاِب( ، وسولػػػه تعػػػالى )َربم السخػػػَماَواِت (3)وسولػػػه تعػػػالى ) َةقَػػػاَؿ َأْكِفْمِنيالَػػػا َوَعزخ
 . (4)(َواْوَْرِض َوَما َبْيَناُلَما الرخْحَمِف   َيْمِمُكوَف ِمْنُه ِخَطاباً 

ـُ اْلَجػػاِهُموَف سَػػاُلوا   َةا َخػػاَطَباُل ووردت ب ػػي،ة الفعػػؿ ةػػي  يتػػيف هػػي سولػػه تعػػالى )َواِ 
ـْ ُمْ،َرُسوَف ((5)َس مًا( ، وسوله تعالى )َو  ُتَخاِطْبِني ِةي الخِةيَف َظَمُموا ِإنخاُل

، وهػة  اآليػات (6)
 . (7)التي وردت ةيالا لفظة الخطاب

وا ػػػط حًا يمكػػػف ا  ػػػارة إلػػػى تعريػػػؼ معجػػػـ الم ػػػطمحات اودبيػػػة المعا ػػػرة  
طمب الوضوح ))المنالجي(( وتيسػيس المعرةػة كمسػعى لمقضػا  عمػى لمخطاب عمى انه 

)مجمػػػػوع خ و ػػػػي  . او (8)اضػػػػطرابات الفكػػػػر وتناسضػػػػاته ةػػػػي الماضػػػػي والحاضػػػػر
او )مجمػػػوع التعػػػابير  لتعػػػابير تتحػػػدد بوظائفالػػػا ا جتماعيػػػة وم ػػػروعالا اآليػػػديولوجي (

. ويعػػػػرؼ بػػػػػػ (9)الخا ػػػػة التػػػػي تتحػػػػدد بوظائفالػػػػا ا جتماعيػػػػة وم ػػػػروعالا اآليػػػػديولوجي(
)الكػػػػ ـ ةػػػػي حػػػػاؿ تحولػػػػه مػػػػف محػػػػؿ الفكػػػػرة التػػػػي تخممالػػػػا، مػػػػف التوسػػػػط إلػػػػى التمػػػػبس، 

                                                           

 ( . )وعزني ةي الخطاب( بمعنى همبني ةي الجداؿ.  23القر ف الكريـ، سورة )ص(،  ية ) )3)
ممكػػوف منػػه خطابػػا( بمعنػػى لػػيس بمقػػدور احػػد عمػػى ( . )  ي37القػػر ف الكػػريـ، سػػورة )النبػػي(،  يػػة ) )4)

 ابتدا  مخاطبته ا  بإةنه.
 ( .63القر ف الكريـ، سورة )الفرساف(،  ية ) )5)
 ( .37القر ف الكريـ، سورة )هود(،  ية ) )6)
ينظػػر ةػػي معػػاني هػػة  اآليػػات : محمػػد ةػػؤاد عبػػد البػػاسي ، المعجػػـ المفالػػرس ولفػػاظ القػػر ف الكػػريـ،  )7)

 . مادة الخطاب 360-359(،  . ص 1987ار الفكر،  )بيروت: د
( يحيػػى محمػػد، مػػدخؿ إلػػى ةالػػـ ا سػػ ـ: الفكػػر ا سػػ مي: نظمػػه، مالاراتػػه، أ ػػوله، الطبعػػة اوولػػى 8)

 .19(، ص1996)بيروت: مؤسسة ا نت ار العربي،
سوب ػػريس  الػدر البيضػا : دار الكتػاب المبنػاني،–( معجػـ الم ػطمحات اودبيػة المعا ػرة، ، )بيػروت9)

 .83(، ص1985،
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والخطػػاب هػػو المجمػػوع والػػنص واحػػد، الػػنص مسػػمى والخطػػاب أسػػـ، الخطػػاب ظػػاهر  
 .   (10)النص(

امػػا اهتمامػػات الكتػػاب العػػرب ةيػػرى السػػيد ياسػػيف اف الف ػػؿ ةػػي أ ػػؿ )الخطػػاب(     
ون ػػػر  يعػػػود الػػػى مفكػػػريف وكتػػػاب م،اربػػػة، ويضػػػيؼ اف م ػػػطمخ الخطػػػاب يعنػػػي ةػػػي 
عمومػػػه )أسػػػموب التنػػػاوؿ او ال ػػػياهة وعػػػرض ا ةكػػػار والقضػػػايا والم ػػػك ت ( وأنػػػه 

يـ أدلػػة منطقيػػة تػػؤدي امػػا الػػى )التػػيثير المق ػػود ةػػي معرةػػة جمالػػور معػػيف وةلػػؾ  بتقػػد
 . (11)ت،يير ةي معرةته او ةي ترسيخالا(

 . مفهوم الخطاب في األدبيات الغربية:2

مي يؿ ةوكو( الرائد ةي مجاؿ اهتمامػه بمفالػـو الخطػاب، )ُيػعد الفيمسوؼ الفرنسي      
اة  يعػػرؼ ةوكػػو الخطػػاب بػػػػ ) الن ػػوص واوسػػواؿ كمػػا تعطػػي بمجمػػوع كمماتالػػا ونظػػاـ 

 .  (12)بنائالا وبنيتالا المنطقية او تنظيمالا البياني ( وانه )نظاـ تعبير مقنف ومضبوط (

والخطاب عنػد ) ةوكػو( ) ةػي واسعػه المػادي مكػوف مػف أ ػيا  منطوسػة ومكتوبػة (      
وهػػةا المنظػػور لمخطػػاب )  يقت ػػر عمػػى كونػػه مجموعػػة أسػػواؿ ةحسػػب، بػػؿ مجموعػػه 

 .   (13)أيضا ( أحداث ةات  مة ببعضالا البعض اآلخر
                                                           

.  7، ص 1986( لسػػنة 5994( مالػػؾ المطمبػػي ، ن ػػو  الخطػػاب ،  ػػحيفة الجمالوريػػة ، العػػدد )10)
نقً  عف محمد حمود حسػف : الخطػاب ا ع مػي ةػي ال ػحاةة ا سػ مية العراسيػة، رسػالة ماجسػتير 

 . 32، ص  2004 -1425هير من ورة، كمية ا ع ـ، جامعة ب،داد، 
د ياسػػيف ، بحثػػا عػػف هويػػة جديػػدة ةػػي العمػػـو ا جتماعيػػة ةػػي الػػوطف العربػػي )بيػػروت: مركػػز السػػي (11)

 .398( ص1986دراسات الوحدة العربية 
بيػػروت: المركػػز  -، ) الػػدار البيضػػا  2مي ػػيؿ ةوكػػو، حفريػػات المعرةػػة، ترجمػػة سػػالـ يفػػوت ، ط )12)

 . 34(، ص1987الثقاةي العربي، 
تماعيػػة مػػف بارسػػونز الػػى هػػابر مػػاس ، ترجمػػة محمػػد حسػػيف همػػـو ، ايػػاف كريػػب ، النظريػػة ا ج )13)

،  1999( الكويػت ، المجمػس الػوطني لمثقاةػة والفنػوف واآلداب ، 244سمسمة عػالـ المعرةػة ، العػدد )
 .276ص
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ويعرؼ )جورج ياؿ ( تحميؿ الخطاب بانه تحميؿ الم،ة عند ا سػتعماؿ، ةلػؾ  نػه      
 يمكػػف اف ت ػػؼ ل،ػػة مػػا بمعػػزؿ عػػف اوهػػراض او الوظػػائؼ التػػي تؤديالػػا والم ػػممة 

 .(14)لخدمة ال ؤوف ا نسانية

تػدخؿ وتستخدـ ةي الخطاب )الم،ة لمحور عاـ ةػي تكػويف بنيػة الخطػاب، ةػي حػيف    
الكممػػات ، كوحػػدات  ػػ،يرة ضػػمف سػػياؽ الم،ػػة ، لمو ػػوؿ الػػى هػػدؼ الخطػػاب ، ويػػتـ 
ةلػػؾ عمػػػى نحػػػو يكػػوف ال،ػػػرض منػػػه هػػو العثػػػور ، خمػػػؼ العبػػارات نفسػػػالا عػػػف س ػػػدية 
الػػةات المتكممػػة ، وعمػػى ن ػػاطالا الػػواعي مػػا كانػػت ترهػػب ةػػي سولػػه ةتحميػػؿ الفكػػر هػػو 

معنػى الحقيقػي ورا  المعنػي المجػازي ، دومًا وباستمرار تحميؿ يسعى الى البحث عػف ال
 . (15)ويبحث عما ورا  الخطاب (

مػػػف الطػػػرؽ المقترحػػػة لتحميػػػؿ اويديولوجيػػػة مػػػف حيػػػث اف الخطابػػػات عنػػػد  تعنػػػي و    
التحسينات )الن وص( المنظمػة لممعرةػة ولممارسػة ةػي تف ػيمالا مػع الزمػاف والمكػاف ، 

هػو الم ػطمخ الػةي اسػتخدمه وسد تك ؼ خطابات معينة عف وجػود )ادراؾ( محػدد ، و 
 . (16)ةوكو لي ير الى وجود منظومة مف الع سات اكثر تعقيدًا 

( يعنػػػي ةػػػي المسػػػانيات البنيويػػػة الكػػػ ـ ةػػػي  أ ػػػبخ الخطػػػاب عنػػػد ) دي سوسػػػور     
حركة التوا ؿ أي الم،ة التي يستعممالا اوةراد ، ويمثؿ ةي جوهر  الوحػدة التػي تسػاوي 
او تفػػػػوؽ الجممػػػػة ، ا  اف المسػػػػانيات المعا ػػػػرة تػػػػرى اف الخطػػػػاب يعنػػػػي كػػػػؿ تعبيػػػػر 

                                                           

)14 ( Gillian Brown, George Yule, Discourse Analysis , (USA: Cambridge 
University Press, 1983) P. 1 . 

 .27مي يؿ ةوكو ، حفريات المعرةة ، ـ.س.ة. ، ص   (15)
السػػيد يسػػيف ، بحثػػا عػػف هويػػة جديػػدة ةػػي العمػػـو ا جتماعيػػة ةػػي الػػوطف العربػػي ، ـ.س.ة ،    (16)
 . 319ص
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د القيػػاـ يتجػاوز الجممػػة، وهػػو سػػائـ عمػػى مجموعػػة مػف الع ئػػؽ تػػربط بػػيف الجمػػؿ ، وعنػػ
 . (17)بعممية التحميؿ تكوف الجممة ا ،ر وحدة يحمؿ اليالا الخطاب

 :اإلسالمي الخطاب ثانيا: خصائص وسمات
ينبثػػػػؽ مػػػػف الخطػػػػاب ا سػػػػ مي الدولػػػػة، ومػػػػف الدولػػػػة تنبثػػػػؽ المؤسسػػػػات وتمػػػػارس     

مختمػؼ المالػػاـ والواجبػػات الممقػػاة عمػػى عاتقالػػا تجػػا  الػػديف والمسػػمميف وهيػػر المسػػمميف. 
ا كػػػاف ا سػػػ ـ بمضػػػمونه و ػػػكمه ومالامػػػه ووظائفػػػه وأهداةػػػه  يسػػػتند لخطػػػاب، لػػػه ولمػػػ

نظريتػػه الخا ػػة بػػه ، ةانػػه يتميػػز بسػػمات وخ ػػائص تمثػػؿ هويتػػه المتفػػرد بالػػا والتػػي 
 :  (18)يمكف اف نوجزها باآلتي

يمثمه الديف ا س مي وخطابه، وينطؽ بمسػانه كمنػت  خطػابي، ةالػو  ديني:خطاب  -1
سائـ عمى منال  إلالػي ةػي جػوهر ، وهػو خطػاب يمثػؿ الػدعوة ا سػ مية ويسػتمد منابعػه 

 وأ وله وم ادر  مف القر ف الكريـ والُسنة النبوية المطالرة. 
بػػالتي  عمػػى العقيػػدة وا يمػػاف، وهػػة  الخا ػػية لالػػا  ػػمة يرتكػػز خطاااب ائائااد : -2

سػػبقتالا، ةالػػو إةف يتميػػز با سػػتمرارية التػػي تتميػػز بالػػا العقيػػدة ا سػػ مية وتترتػػب عميػػه 
 مالاـ ومسؤوليات تنبع مف عظمة هة  العقيدة وروحالا.. 

أي انفتػػػاح الخطػػػػاب وتجػػػاوز  حػػػدود الطوائػػػػؼ والقوميػػػات، وهػػػػو  خطااااب منفاااات : -3
سوا  ما يخص  هالحياة كاةا نسانية ويخاطبالـ وي مؿ نواحي  بنا أخطاب موجه لكؿ 

 منالا ا نساف بكؿ  فاته ومزايا  العقمية والوجدانية والجسدية . 

                                                           

حميػػدة سميسػػـ، مػػدخؿ ةػػي مفالػػـو الخطػػاب الػػدعائي وتحديػػد ةاعميتػػه ةػػي إطػػار التفاعػػؿ النفسػػي،  )17)
 . 17، ص1994،  5مجمة  ةاؽ عربية، العدد

عمػػي رضػػواف احمػػد ا سػػطؿ،الوةود ةػػي العالػػد الممكػػي واثرهػػا ا ع مػػي، )ا ردف: مكتبػػة المنػػار،  )18)
. ينظػػػػر ايضػػػػًا: رعػػػػد كامػػػػؿ الحيػػػػالي، حػػػػوار الحضػػػػارات بػػػػيف  231 – 198،  193(، ص1984

ـ 2002-هػػػػ 1423،  4الحقيقػػة والػػػوهـ ، مجمػػػة المفكػػػر ا سػػ مي، المػػػؤتمر ا سػػػ مي العػػػالمي ،ع
. كػػةلؾ ينظػػر: محمػػد حمػػود حسػػف: الخطػػػاب ا ع مػػي ةػػي ال ػػحاةة ا سػػ مية العراسيػػػة،  93ص

 .  70-46(، ص 2004رسالة ماجستير هير من ور ، )جامعة ب،داد، كمية ا ع ـ، 
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ورسػػالته السػػماوية تقػػـو عمػػى نقػػؿ وتبميػػل وتحقيػػؽ رسػػالة ا سػػ ـ  خطاااب برسااالة: -4
)وتو يؿ معانيالا بالوسائؿ الم روعة ةي ا س ـ ولم،ايات النبيمة التي يالدؼ إليالا( ، 

 ميف وخارجالا لكي تتبع  رعيته ةي الحياة كمالا . داخؿ ب د المسم
يػػػديف بػػػالو   إلػػػى منبعػػػه وم ػػػدر  ومرجعػػػه وهػػػو ا سػػػ ـ   خطااااب مبااادئي ممتااا م: -5

عمػى وثابت عمى منالجه وممتـز بتعاليـ هةا الػديف القػيـ، وبالتػالي ةالػو مبػدئي   يتمػوف 
ت ةاتػػػه خطابػػػًا وبػػػةلؾ يكػػػوف ةػػػي الوسػػػاوهػػػوا  والم ػػػالخ والضػػػ،وط والمت،يػػػرات، وةػػػؽ 

  موضوعيًا ةي ما يبمل ةي إطار العممية ا ت الية ا ع مية.
ةالػػو مػػف جالػػػة واجػػب عػػاـ تقػػػع عمميػػة تنفيػػة وتحقيػػػؽ وتطبيػػؽ هػػػةا  خطاااب ااااام: -6

مػػا جػػا  بقولػػه تعػػالى ) َواْلُمْؤِمُنػػوَف وةػػؽ عمػػى الخطػػاب عمػػى عػػاتؽ المسػػمميف جميعػػا ، 
ـْ  ، وانػػه (19)َأْوِلَيػػاُ  َبْعػػضأ َيػػْيُمُروَف بِػػاْلَمْعُروِؼ َوَيْنالَػػْوَف َعػػِف اْلُمْنَكػػِر (َواْلُمْؤِمَنػػاُت َبْعُضػػاُل

متاح لمكؿ ةي سيادة المجتمع وتر يد الرأي العاـ ون ػر الػوعي ا سػ مي والتيكيػد عمػى 
 رسالة ا س ـ ودعوته. 

ويسػػعى  : يقػػـو عمػػى المبػػادئ اوخ سيػػة والمعػػايير القيميػػةخطاااب أخال ااي  يمااي -7  
 ونػهلممخاطبة بالا ون رها ، ويعطي كؿ ةي حؽأ حقػه . ةا نسػاف عنػد  ةو سيمػة عميػا 

خمػػػػُؽ ا  عػػػػز وجػػػػؿ الػػػػةي كػػػػّرـ خمقػػػػه واحسػػػػف وابػػػػدع ةيػػػػه وةضػػػػمه عمػػػػى كثيػػػػر مػػػػف 
ْمَنػػػػا َبنِػػػػي لمخموسػػػػاتا ، وهػػػػو حامػػػػؿ امانػػػػة ا  ةػػػػي ا رض . سػػػػاؿ ا  تعػػػػالى )َوَلقَػػػػْد َكرخ

)... ـَ  َد
 عتبػػػارات ا خ سيػػػة كاةػػػة ةػػػي الميػػػزاف ليزنالػػػا وي ػػػوغ عمػػػى ، ةالػػػو يضػػػع ا(20)

 وزنالا وسدرها رسالته الخطابية ا ع مية ةات الالوية ا س مية .  
ورعيػة، مػف خػ ؿ مضػامينه ون و ػه الخطابيػة  يقود ا مة راعياً  خطاب  ياد : -8

ة السػميمة. نحو العقيػدة ا سػ مية ال ػحيحة والػى مفػاهيـ وتطبيقػات ال ػريعة ا سػ مي
 نػػه يسػػتند ةػػي ةلػػؾ عمػػى مبػػادئ ا سػػ ـ ويمثمالػػا وبالتػػالي ةالػػو هيػػر خاضػػع  نقيػػاد 

ـ ةػاع  لػه تحكمػه هػةة المرجعيػة أ،، وا نساف سوا  أكاف منتجػا لالػةا الخطػاب  الحاكـ
 والم محة العامة .  

                                                           

 ( .71القر ف الكريـ ، سورة التوبة ، اآلية ) )19)
 ( .70( القر ف الكريـ ، سورة ا سرا  ، اآلية )20)
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يعتمد عمى المرحمػة لكػؿ زمػاف ومكػاف ل،ػة خطابيػة،  انه خطاب إاالمي مرحمي : -9
ولكػػف الم ػػػمحة العميػػػا لمػػػديف والمسػػمميف تفػػػرض التعامػػػؿ مػػػع الحيػػاة ةػػػي إطػػػار واسعالػػػا 

الرؤية والحدود ال رعية لكػؿ حػاؿ ، ويػدخؿ ضػمف ةلػؾ اسػتخداـ  وةؽوضرورتالا عمى 
التػػي يسػػعى  مختمػػؼ الوسػػائؿ واوسػػاليب الم ػػروعة لتحقيػػؽ ال،ايػػات واوهػػداؼ النبيمػػة

  إليالا الخطاب ا س مي . 

هة  هي ال فات العامة التي يمتػاز بالػا الخطػاب ا سػ مي نظريػًا ، والتػي نجػدها     
تختمػػػػؼ عمميػػػػًا بػػػػالتطبيؽ نظػػػػرًا  خػػػػت ؼ القػػػػائميف عمػػػػى ةالػػػػـ إنتػػػػاج الخطػػػػاب وتبعػػػػًا 

 لخمفياتالـ ا يدلوجية.
 

 ثالثا: أساليب التعبير ان الخطاب وكيفية فهمه

اف التطابؽ الواضخ بيف وظائؼ الخطاب ووظائؼ الرسالة ا ت الية تؤكد الطبيعة    
ا ت ػػػالية لمخطػػػاب ويتجسػػػد ةلػػػؾ أيضػػػا  ةػػػي اوسػػػاليب التاليػػػة التػػػي يعبػػػر الخطػػػاب 

 : (21)بواسطتالا عف تمؾ الوظائؼ
: يتسـ مضموف الخطاب بالمبا رة ، وهو خطػاب حػواري يسػت،ني الخطاب المباشر-1

 مف التقنيات المجازية ويمتمؾ إحا ت بسيطة الى ال ئ.عف الكثير 
: يالدؼ الى اي اؿ المعنػى مػف خػ ؿ رمػوز تيويميػة هيػر مبا ػرة الخطاب الضمني-2

 اة يتميز بامت كه سدرة حدسية بالمرجعية ، وعمى توليد مستويات مف التيويؿ .
مبا ػػرا : يتحػدث عػف موضػوع معػػيف سػد يكػوف ةػي بعػض جوانبػه الخطااب اإليحاائي-3

ولكنػػه يػػومئ بيةكػػار أخػػرى ، ةالػػو يالػػدؼ الػػى إي ػػاؿ مضػػمونه عبػػر رمػػوز مبا ػػرة او 
 ضمنية.

                                                           

ها ـ العاني، الخطاب الدعائي ا سرائيمي الموجه ضد العراؽ ، رسالة ماجستير هيػر ( أروى خالد 21)
 . 19( ، ص 1994من ورة )جامعة ب،داد ، كمية اآلداب/ سسـ ا ع ـ، 
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بعد معرةتنا لمخطاب وخ ائ ه وأساليب التعبير عنه، نػرى مػف المفيػد التعػرؼ عمػى  
و بػد مػػف التمييػز بػف ث ثػة مسػػتويات الكيفيػة التػي يػتـ مػف خ لالػػا ةالػـ الخطػاب، وهنػا 

 :(22)لمخطاب وهيمف المعرةة ةي ةالمنا 

 )معرةة القضايا القبمية السابقة عمى ةالـ الخطاب. )التيسيس 
 )المستوى الثاني يكوف موضوع المعرةة هو موضوع الخطاب ةاتُه. )الفالـ 
 )المستوى الثاني هو  لية ا نتاج ةي كؿ القضايا المستنتجة. )ا نتاج المعرةي 

ه، ةالطريقػػػػة   تنقػػػػؿ وهنػػػػاؾ ةػػػػرؽ بػػػػيف الخطػػػػاب وبػػػػيف الطريقػػػػة الموظفػػػػة لفالمػػػػ
الخطػػاب كمػػا هػػو، بػػؿ تت ػػور  بحسػػب سواعػػد ومسػػممات سبميػػة ت ػػكؿ محػػور ن ػػاط ةػػي 

 .(23)الفالـ و إنتاج المعرةة

بعد تعريفنا لمخطاب ل،ة وا ط حا ومعرةة الخ ائص العامة التي يتكوف منالا     
المفيد الخطاب الديني ا س مي وبياف أساليب التعبير عنه وكيفية ةالمه، نجد مف 

معرةة الديمقراطية وبياف أهـ  روطالا واوسس التي تقـو عميه، وهو موضوع المطمب 
 الثاني مف هةا المبحث.

  

                                                           

 .20( الم در نفسه ، ص22)
 .23( الم در نفسه، ص23)
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 المطلب الثاهي

 تعريف الديمقراطية

 

ال عب بال عب ل الخ ال عب" هاية الديمقراطية  يمثؿ تعريؼ الديمقراطية"حكـ   
حكـ ))أكثر مما ي مخ تعريفا لمعممية الديمقراطية ، اما معنى الم طمخ اليوـ هو  

أو حكـ القمة  Absolute Rule  ((حكـ الفرد المطمؽ))مقارنة بينظمة   Polyarchie ((الكثرة
((Oligarchy)) (24) . 

وتعػػرؼ الموسػػوعة السياسػػية الديمقراطيػػة بينالػػا نظػػاـ سياسػػي اجتمػػاعي يقػػيـ الع سػػة   
بيف أةراد المجتمع والدولة وةؽ مبدأ المساواة بيف المواطنيف وم اركتالـ الحرة ةي  نع 
الت ػػريعات التػػي تػػنظـ الحيػػاة العامػػة، أسػػاس هػػة  النظػػرة ةيعػػود الػػى المبػػدأ القائػػؿ بػػاف 

ة وم در ال رعية واف الحكومة مسؤولة أماـ ممثمي ال عب ال عب هو  احب السياد
وهي رهف إرادتالـ، وهي تركز عمى حقوؽ الفرد كيساس لتاميف المسػاواة والم ػاركة ةػي 
الحيػػاة العامػػة، منالػػا حريػػة الكػػ ـ والتعبيػػر وا عتقػػاد وحػػؽ التجمػػع والتر ػػيخ لممنا ػػب 

  . (25)العامة 

مقراطيػػػة " بينالػػػا نظػػاـ حكػػػـ الكثػػػرة يتميػػػز تعػػرؼ الدي –روبػػػرت داهػػػؿ  -وحسػػب       
بخا ػػػيتيف، او هػػػا اتسػػػاع حػػػؽ المواطنػػػة، وثانيالمػػػا تمكػػػيف اوةػػػراد مػػػف تنحيػػػة أعمػػػى 

. والديمقراطيػػػة مػػػنال  (26)مسػػػؤوؿ تنفيػػػةي مػػػف خػػػ ؿ الت ػػػويت ضػػػد  ةػػػي ا نتخابػػػات"
وليست عقيدة يمكف المجتمع مف ضبط السمطة القائمة ةيػه، واف معاييرهػا ليسػت سػوى 

                                                           

، العػػدد  15: السػػنة ( عمػػي خميفػػة الكػػواري، مفالػػـو الديمقراطيػػة المعا ػػرة، مجمػػة المسػػتقبؿ العربػػي 24)
 .47-22(، ص  1993) باط  168

،)بيػػػروت: المؤسسػػػة العربيػػػة لمدراسػػػات  2( عبػػػد الوهػػػاب الكيػػػالي و خػػػروف، موسػػػوعة السياسػػػة، ج 25)
 .755-751(، ص 1986والن ر، 

 ( الم در نفسه . 26)



 

143 

 محلة تكريت للعلون السياسية

 محلة علمية دورية محكمة 

 2العدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1436 حمادي االخر – 2015 آذار

ISSN:  2073 _ 1140 
 

  Dahlؤ ػػرات عمػػى وجػػود عمميػػة ديمقراطيػػة مػػف عػػدمالا، هػػة  المعػػايير التػػي ةكرهػػا م
 :(27)هي
  الم اركة الفعالةEffective Participation  
  تساوي او وات ةي المرحمة الحرجةat decisive stage Voting equality  
    الفالـ المستنيرEnlightened Understanding  
  سيطرة متخةي القرار الديمقراطي عمى جدوؿ أعماؿ العممية الديمقراطية 
 نطاؽ مف ي ممالـ حؽ الم اركة ةي القرارات الديمقراطية Inclusion  

كػػػةلؾ تحقػػػؽ الديمقراطيػػػة توازنػػػات معقولػػػة مػػػف خػػػ ؿ اوحػػػزاب السياسػػػية. ةػػػاوخيرة    
تخابات تتيخ وسائؿ رسمية، تجعؿ القادة منفتحيف عمى جماهير المواطنيف، كما اف ا ن

لكػػف ا نفتػػاح يحقػػؽ ةقػػط حينمػػا تػػنظـ اوحػػزاب عمميػػة تنػػاةس ةػػي ا نتخابػػات. وب ػػكؿ 
 : (28)عاـ ، تعتمد العممية الديمقراطية عمى ما يمي

 .انفتاح المؤسسات العامة عمى المواطنيف 
 .ال فاةية ةي أعماؿ المؤسسات العامة 
 .نزاهة العمميات الحكومية 
 المحاسبة والمسا لة القادرة عمى ت حيخ اوخطا  ةعميًا.  لية 
هة  ال روط التي يعتمدها النظاـ الديمقراطي مف انفتاح و فاةية ونزاهة ومحاسبة    

هي البيئة السميمة لنمو التعددية السياسية وازدهارها وهةا ما يميز المجتمعات ال،ربية 
ةي تحقيقالا مف نظاـ الحكـ  أما النتائ  المرهوب عف هيرها مف المجتمعات.

نما تختمؼ ةي كثير مف اوحياف نتيجة  الديمقراطي، ةإنالا ليست بالضرورة متماثمة، وا 
اخت ؼ خيارات مف لالـ حؽ اتخاة القرار الديمقراطي، وتيثير العقائد وال رائع والقيـ 
 ةي خياراتالـ. وبالرهـ مف ةلؾ ةاف حماية حقوؽ ا نساف و يانة الحرية العامة،

                                                           

 .  33-31( عمي خميفة الكواري، مفالـو الديمقراطية المعا رة، ـ.س. ة. ، ص 27)
-126، ص1991لػػد ـ. بػػومبر، مفػػاهيـ اوحػػزاب السياسػػية لمديمقراطيػػة اومريكيػػة، اوردف، ( جيرا28)

127  . 
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سمات عامة م تركة، تتميز بالا نسبيا نظـ الحكـ الديمقراطي عمى اخت ةالا، مقارنة 
 .   (29)بتدني سجؿ حقوؽ ا نساف ةي نظـ الحكـ البديمة 

 أما أسس الديمقراطية مف حيث التطبيؽ ةيمكف إيجازها بالنقاط التالية وهي:
السمطة ومف ثـ  التعددية السياسية المتمثمة بتعدد اوحزاب السياسية وتداوؿ .1

 إمكانية الت،يير السممي.
إف القرار السياسي هو ثمرة تفاعؿ كؿ القوى السياسية ةات الع سة بالموضوع  .2

 تقوـ عمى المساومة والو وؿ الى حؿ وسط.
 احتراـ مبدأ اوهمبية كيسموب  تخاة القرار والحسـ بيف وجالات النظر المختمفة. .3
  وت واحد لكؿ مواطف. المساواة السياسية المتمثمة بإعطا  .4
مفالوـ الدولة القانونية المتمثمة بوجود الدستور، والف ؿ بيف السمطات، وخضوع  .5

سرار الحقوؽ الفردية وتنظيـ الرسابة الت ريعية والقضائية عمى  الحكاـ لمقانوف وا 
 الاليئات الحاكمة.

ن ئ مف وتنقد الديمقراطية الميبرالية عمى اعتبار إف المجتمع الميبرالي لـ ي    
المعطيات المادية ما يسمخ بتحقيؽ وضماف الحريات والحقوؽ الفردية التي ساـ 

الةي ينص عميه  ((الحؽ))مف الحريات تتضمف جانبيف: جانب  ((حرية)) سرارها، ةكؿ 
القانوف وجانب القدرة التي توةرها الظروؼ ا جتماعية ونمط توزيع الموارد ةي 

الا القوانيف ولكف القدرات ال زمة لممارستالا ظمت المجتمع، ةكـ مف حريات ن ت عمي
رهينة  ريحة محدودة مف المواطنيف، ومف ثـ برزت المفارسة بيف الحريات التي تداةع 
عنالا الديمقراطية الميبرالية وبيف القدرات التي يوةرها نمط توزيع الموارد ةي النظاـ 

 .  (30)الرأسمالي 

  

                                                           

 . 29(  عمي خميفة الكواري، مفالـو الديمقراطية المعا رة، ـ.س.ة. ، ص 29)
( عمي الديف ه ؿ، مفاهيـ الديمقراطية ةي الفكر السياسي الحديث ةي أزمة الديمقراطية ةي الػوطف 30)

 -)بيػػروت 3وث ومناس ػػات النػػدوة الفكريػػة التػػي نظمالػػا مركػػز دراسػػات الوحػػدة العربيػػة، طالعربػػي، بحػػ
 .  40(، ص 2002مركز دراسات الوحدة العربية 
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 المبحج الثاهي

 اتحاوات الخطاب اإلسالمي والديمقراطية

 بػػد مػػف التسػػميـ إف موسػػؼ الخطػػاب ا سػػ مي مػػف المبػػدأ الػػديمقراطي لػػـ يكػػف عمػػى   
مسػتوى واحػػد، واف هػةا الموسػػؼ سػد تػػراوح بػيف الػػرةض والقبػوؿ بحسػػب ن ػية كػػؿ حركػػة 

ب أو وسياداتالػػا وتكػػويف هػػة  القيػػادات الفكػػري والبيئػػة السياسػػية التػػي يوجػػد ةيػػه الخطػػا
وعنػػد دراسػػة أي منظومػػة سيميخػػة والمسػػممات التػػي تػػرتبط بالػػا، والتػػي تنتمػػي  .(31)الحركػػة

(( الفاعميػػػة والتػػػيسمـ))ينتالػػػي التسػػػميـ بػػػيف كػػػؿ مػػػا يحسػػػف  –الػػػى ضػػػرب خطػػػابي معػػػّيف 

  .(32)مرهوب ةيه الى الخطاب السياسي 

تتجه مواسؼ الخطاب ا س مي ب كؿ عاـ الى القبوؿ او الرةض، لةا سيقسػـ هػةا     
اووؿ منػػػػه، الخطػػػػاب ا سػػػػ مي ا سػػػػتيعابي، والثػػػػاني منػػػػه،  المبحػػػػث إلػػػػى مطمبػػػػيف،

 الخطاب ا س مي ا ستبعادي. 

  

                                                           

( عمػػػي احمػػػد الحػػػاوري، الخطػػػاب العربػػػي ا سػػػ مي المعا ػػػر وسضػػػية التجديػػػد الفكػػػري، أطروحػػػة 31)
 . 244( ، ص 2002-1423)دكتورا  هير من ور ، جامعة ب،داد، كمية العمـو السياسية، 

، 1( نورمػػاف ةػػػارلكوؼ، تحميػػؿ الخطػػػاب التحميػػؿ الن ػػػي ةػػي البحػػػث ا جتمػػاعي، طػػػ ؿ وهبػػػة، ط32)
 .124(، 2009)بيروت: المنظمة العربية لمترجمة، 
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 المطلب االول

الخطاب الديهي االستيعابي للديمقراطية
(33)

 

جموعػػة مػػف اوةكػػار التوليفيػػة التػػي تنطمػػؽ مػػف يق ػػد مػػف ورا  هػػةا الخطػػاب: م
 المبادئ العامة والقبوؿ النسبي لمديمقراطية و لياتالا. 

تمثػػػػػػؿ هػػػػػػةا الخطػػػػػػاب ةػػػػػػي القػػػػػػرف التاسػػػػػػع ع ػػػػػػر المػػػػػػي دي عنػػػػػػد رةاعػػػػػػة راةػػػػػػع 
والػػةي  ((تخمػػيص ا بريػػز ةػػي تمخػػيص بػػاريز))ةػػي كتابػػه  (1873-1801الطالطػػاوي)

سابػػػؿ مفالػػػوـ ال ػػػورى بالديمقراطيػػػة، اة   بػػػديؿ عػػػف يوجػػػه الُممػػػَؾ المطمػػػؽ، ولػػػيس مػػػف 
. واعتبػػر ال ػػورى هػػي الديمقراطيػػة وطػػرح (34)المعقػػوؿ اف تتػػرؾ اومػػور لمزاجيػػة الحكػػاـ

مفالوـ ال ورى ا رسػتقراطية أي  ػورى أهػؿ الحػؿ والعقػد، والحكومػة الحػرة هػي: وكالػة 
 .(35)إدارة  ؤونالا العمومية تقاـ بإرادة اومة وجؿ

 ػػػراحًة، إف اومػػػة  ػػػاحبة السػػػمطة والسػػػيادة  (1897-1838وأعمػػػف اوة،ػػػاني)
ورةػػػض أي ع سػػػة   تقػػػـو عمػػػى أسػػػاس انتخابػػػه، و  يفػػػرؽ بػػػيف ال ػػػورى والديمقراطيػػػة 

 .(36)ودعا إلى الحرية وا ستق ؿ والقضا  عمى ا ستبداد

فجػوة بػيف ال ػورى والديمقراطيػة أف يسػد ال (1905 -1849ويحاوؿ محمد عبػد )
. (37)ودعػػػا إلػػػى ن ػػػر الديمقراطيػػػة وتطبيقالػػػا بعػػػد ن ػػػر العمػػػـ ال ػػػحيخ والتربيػػػة السػػػميمة

                                                           

يػػػػػراف وتركيػػػػا، الطبعػػػػػة 33) ( احمػػػػد المو ػػػػممي، موسػػػػػوعة الحركػػػػات ا سػػػػ مية ةػػػػػي الػػػػوطف العربػػػػي وا 
 . 118-78( ، ص 2004ت الوحدة العربية، اوولى،)بيروت: مركز دراسا

، 1( جالاد تقي  ادؽ، الفكػر السياسػي العربػي ا سػ مي، جامعػة ب،ػداد، كميػة العمػـو السياسػية، ط34)
 .203 -201، ص1993

، )القػػاهرة: دار ال ػػروؽ، 2( محمػػد عمػػارة، عبػػدالرحمف الكػػواكبي:  ػػاليد الحريػػة ومجػػدد ا سػػ ـ، ط35)
 وما بعدها. 208(، ص1988

، )القاهرة: دار ال روؽ، 2( محمد عمارة، جماؿ الديف اوة،اني: موسظ ال رؽ وةيمسوؼ ا س ـ، ط36)
 .  99(، ص1988
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واستطرد سائً  )أف ال رع ا س مي لـ يضػع أطػر بحثيػة لم ػورى كمػا أنػه لػـ يمنػع أي 
 .(38)(طريقة او كيفية لبموغ المراد منالا

حاكـ ليس  احب سوة ونفوة مف ( اف ال1935 -1865ويرى محمد ر يد رضا)
تمقػػا  نفسػػه وانمػػا هػػو تبعػػًا لمػػا تػػرا  اومػػة وترتضػػيه. واف مػػا يميػػز هػػو تعريفػػه لػػػ )أولػػي 

. وأف ال ػػورى تحتػػوي (39)اومػػر( ةػػي تفسػػير  بػػينالـ: )أهػػؿ الحػػؿ والعقػػد( ولػػيس الحكػػاـ
ةػي عمى نفس المعػاني والمضػاميف التػي أتػت بالػا الديمقراطيػة بػؿ وكانػت لالػا اوسػبقية 

ةلػػؾ، ةمنػػاداة الديمقراطيػػة بحكػػـ ال ػػعب لػػـ تكػػف هريبػػة عمػػى ال ػػريعة ا سػػ مية التػػي 
 .(40)أسرت ةلؾ منة البداية

وةػػي بػػدايات القػػرف الع ػػريف تمثػػؿ هػػةا الخطػػاب عنػػد حسػػف البنػػا مؤسػػس حركػػة 
ا خػػواف المسػػمميف ومر ػػدها اووؿ، ، والػػةي أ ػػبخ جػػز ًا مالمػػًا مػػف خطػػاب الحركػػات 

المعتدلػػة، وحركػػة النالضػػة ةػػي تػػونس وجبالػػة ا نقػػاة ا سػػ مية ةػػي الجزائػػر، ا سػػ مية 
 . (41)خطاب يسمخ بتعددية ةكرية واجتماعية وسياسية

                                                                                                                                                    

( ثائر نجرس، التيارات ا س مية الحديثة والمعا رة ةي ال ػرؽ العربػي ومسػيلة الديمقراطيػة: دراسػة 37)
، 1999، كميػة العمػـو السياسػية، ةي ضو  مبدأ ال ورى، أطروحة دكتورا  هير من ورة، جامعػة ب،ػداد

 . وما بعدها. 60ص
( محمػػد عمػػي  هػػا، ال ػػػورى والديمقراطيػػة، رسػػالة ماجسػػتير هيػػػر من ػػور ، الجامعػػة المبنانيػػة، سسػػػـ 38)

 .88-85الفمسفة، ص
 .312( جالاد تقي  ادؽ، الفكر السياسي العربي ا س مي، ـ س ة ، ص39)
(، 1973)القػػػػاهرة: الاليئػػػػة الم ػػػػرية لمكتػػػػاب، 17، العػػػػدد 4( محمػػػػد عبػػػػد ، تفسػػػػير المنػػػػار، ج40)

 . 165 – 163ص
( حسػػف البنػػا: مجموعػػة رسػػائؿ ا مػػاـ ال ػػاليد حسػػف البنػػا، الطبعػػة الثالثػػة، )ا سكندرية:المؤسسػػة 41)

 . 335-315(، ص 1984-1404ا س مية لمطباعة وال حاةة والن ر،
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اف ))ومف المعا ػريف نجػد اف يوسػؼ القرضػاوي يعبػر عػف هػةا الموضػوع بقولػه 
. واف الواجػػػب عمػػػى الحركػػػة (42)((اومػػػة م ػػػدر السػػػمطات ةػػػي حػػػدود  ػػػريعة ا سػػػ ـ

ية ةي المرحمة القادمة اف تقؼ ةي وجه الفردية الدكتاتورية واف تكوف دائمًا ةػي ا س م
 .(43) ؼ الحركة السياسية المتمثمة ةي الديمقراطية ال حيحة

ويػػةكر ةالمػػي هويػػدي ةػػي كتابػػه "ا سػػ ـ والديمقراطيػػة" الػػى اف الديمقراطيػػة هػػي 
ال عب بديً  عف حكـ ا   اسموب و لية رةض لنظاـ حكـ الفرد ا ستبدادي و  يمـز عدّ 

 .(44)هو حاكميته لمب ر

وينطمؽ را د ال،نو ي مف ضرورة مفادهػا اف الػديمقراطيات تحتػـر سيمػة ا نسػاف 
وتقَر حقوسه وت ػوف كرامتػه وهػي بالػةا اومػر   تختمػؼ عػف  ػريعة ا سػ ـ واحترامػه 

 .(45)لالة  الحقوؽ

لمحيػػاة ولم ػػعب ولمحكػػاـ ويػػرى محمػػد حسػػيف ةضػػؿ ا  ةػػي الديمقراطيػػة ضػػرورية 
 .(46)وانالا تمتقي مع ال ورى ةي النتائ  ا  انالا تختمؼ ةي الخمفية الفكرية

                                                           

 (.1985، الحموؿ المستوردة وكيؼ سضت عمى امتنا، )القاهرة، د. ـ، ( يوسؼ القرضاوي42)
، )القػػػاهرة، مكتبػػػة 5( يوسػػػؼ القرضػػػاوي، أولويػػػات الحركػػػة ا سػػػ مية ةػػػي المرحمػػػة القادمػػػة، ط43)

 .60(، ص2001وجيه، 
(، 1993( ةالمػػػي هويػػػدي، ا سػػػ ـ والديمقراطيػػػة )القػػػاهرة: مركػػػز ا عػػػ ـ لمترجمػػػة والن ػػػر، 44)

 .55ص
را د ال،نو ي، الحريات العامة ةي الدولة ا س مية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ( 45)

 .316(، ص1993
( ثػػػػائر نجػػػػرس هػػػػزاع، التيػػػػارات ا سػػػػ مية الحديثػػػػة والمعا ػػػػرة ةػػػػي ال ػػػػرؽ العربػػػػي ومسػػػػيلة 46)

كميػة  الديمقراطية: دراسػة ةػي ضػو  مبػدأ ال ػورى، اطروحػة دكتػورا  هيػر من ػورة، جامعػة ب،ػداد،
، نقػػً  عػف مجمػػة العمػػـو ا جتماعيػػة، لقػا  مػػع محمػػد حسػػيف 169، ص1999العمػـو السياسػػية، 

، جامعػػػة الكويػػػت، 21، العػػػدد 26ةضػػػؿ ا ، الػػػديف والمجتمػػػع والسياسػػػية ةػػػي عػػػالـ متبػػػدؿ، ـ 
 .10 - 9، ص1998
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حسػػف الترابػػي ةػػيمكف اف يعػػد مػػف ا ػػحاب ا تجػػا  المػػتحفظ مػػوردًا عػػددًا مػػف امػا 
 : (47)الفروؽ بيف الديمقراطية ال،ربية وبيف ال ورى وهي

البػػػا ةػػػي سػػػياؽ حكػػػـ   دينػػػي، و  أف الديمقراطيػػػة ةػػػي المفالػػػـو ال،ربػػػي تمػػػارس ه  -1
مجاؿ ةي الطبع ةي ا سػ ـ لحكػـ  ػعبي منقطػع عػف معػاني ا يمػاف... ةػالخروج 
بالديمقراطية مف ا طار الديني الى إطار سياسي بحت، ردة وضػرب مػف ا  ػراؾ 

 ونه ي رَؾ ارادة ال عب مع خالقه.
 هي نظاـ حياة. أف ال ورى ةي ا س ـ ليست ممارسة سياسية معزولة، وانما  -2
أف السػػيادة ةػػي الديمقراطيػػة ال،ربيػػة هػػي التػػي تسػػتند ةػػي النظريػػة الدسػػتورية الػػى   -3

ةي ا س ـ   تعني سمطة ال عب المطمقة، بؿ هي سػمطة  ال عب اما الديمقراطية
 ال عب وسفًا عمى ا لتزاـ بال ريعة.

تنطػػوي الديمقراطيػػة ال،ربيػػة عمػػى ال ػػالوات السياسػػية المجػػردة مػػف سيػػود اوخػػ ؽ   -4
 بينما الديمقراطية ةي ا س ـ   تنف ؿ عف اوخ ؽ وتعاليـ الديف.

 أف الديمقراطية ادعى لضماف وحدة المؤمنيف مف ديمقراطية ال،رب.  -5
ى لنالضػػػة يػػػرى معظػػػـ مفكػػػروا ا سػػػ ـ أف أسػػػباب التمػػػدف عائػػػدة بالدرجػػػة اوولػػػ

العمػػـو ةػػي ال،ػػرب، ويػػربط  ػػكيب ارسػػ ف، سػػبب تخمػػؼ المسػػمميف السياسػػي باةتقػػارهـ 
. امػػػا عبػػػدالرحمف خميفػػػة ةيؤكػػػد اف ال ػػػورى والديمقراطيػػػة مفالومػػػاف (48)لمعمػػػـ ولممدنيػػػة

 .(49)مت الحاف، كوف ا س ـ ترؾ  كؿ ال ورى متروؾ لكؿ بيئة وزماف

  

                                                           

مسػػػتقبؿ ( حسػػػف الترابػػػي )مجموعػػػة بػػػاحثيف(، ا سػػػ ميوف والمسػػػيلة السياسػػػية، سمسػػػمة كتػػػب ال47)
 . 33- 27، ص 2003، 1(، ط20العربي )

 – 39، العػدداف 6(  الخ زهر الديف، نالضوية ا مير  كيب ارس ف، الفكػر العربػي، السػنة 48)
 .207 - 170(، ص 1985اكتوبر/  –)يونيو 40

( عبػػػػد الػػػػرحمف خميفػػػػة، ةػػػػي عمػػػػـ السياسػػػػة ا سػػػػ مي، )ا سػػػػكندرية: دار المعرةػػػػة الجامعيػػػػة، 49)
 .138، ص1989
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 المطلب الثاهي

أالستبعادي للديمقراطيةالخطاب اإلسالمي   

وهو الخطاب الةي يرى اف ال ريعة ا سػ مية متميػزة عػف بقيػة ال ػرائع وبالتػالي 
سػػادرة عمػػػى انتػػػاج المفػػػاهيـ والم ػػػطمحات التػػػي تنسػػجـ مػػػع مبادئالػػػا اكثػػػر مػػػف اسػػػتيراد 

 ا ةكار والم طمحات المناسضة لخ ائص ال ريعة ا س مية. 

اكميػػة لمب ػػر ةػػي الت ػػريع بقولػػه ))إف مػػف هنػػا نجػػد اف سػػيد سطػػب يػػرةض أي ح
ةػي  ػورة  –الناس ةي جميع اونظمة التي يتػولى الت ػريع ةيالػا والحاكميػة ةيالػا لمب ػر 

مػػػف ال ػػػورن يقعػػػوف ةػػػي عبوديػػػة العبػػػاد ... وةػػػي ا سػػػ ـ وحػػػد  يتحػػػرروف مػػػف هػػػة  
، ويػػورد سطػػب خ ػػائص الت ػػور ا سػػ مي بػػػ: (50)العبوديػػة لمعبػػاد بعبػػوديتالـ   وحػػد 

)الربانيػػة، الثبػػات، ال ػػموؿ، التػػوازف، ا يجابيػػة، الواسعيػػة، التوحيػػد(، ويػػرى أف ا سػػ ـ 
نظػػػاـ متميػػػز ...  بػػػد أف يكػػػوف معػػػزوً  مػػػف كػػػؿ مػػػؤثرات الجاهميػػػة التػػػي نعػػػيش ةيالػػػا، 

 . (51)ومعنى )  اله إ  ا ( أي إف الحكـ)الحاكمية( هي   وحد 
ا سػػػػ مية ديمقراطيػػػػة هيػػػػر اف هػػػػة  ويػػػػرى ابػػػػو ا عمػػػػى المػػػػودودي اف الخ ةػػػػة 

الديمقراطية تختمؼ عف ديمقراطية ال،رب ولكف الفرؽ بيننا وبيػنالـ اف ديمقػراطيتالـ حػرة 
 .  (52)مطمقة العناف ونحف نعتقد الخ ةة الديمقراطية متقيدة بقانوف ا  عز وجؿ

دة وتتناسض الديمقراطية مع ا سػ ـ عنػد تقػي الػديف النبالػاني مػف حيػث اف السػيا
 . (53)لم عب واف القيادة ةيالا جماعية وتمتـز برأي اوكثرية

                                                           

، القػػػػاهرة، دار إحيػػػػا  الكتػػػػب 2( سػػػػيد سطػػػػب، خ ػػػػائص الت ػػػػور ا سػػػػ مي ومقوماتػػػػه، ط 50)
 .232، ص1965العربية، 

 .22(، ص1969( سيد سطب، معالـ ةي الطريؽ، )القاهرة: مكتبة وهبة، 51)
( ، ص 1981( ابو ا عمى المودودي، تدويف الدستور ا س مي، )بيروت: مؤسسػة الرسػالة، 52)

25 . 
 .16(، ص1990، )بيروت: دار اومة، 3الديف النبالاني، كيؼ هدمت الخ ةة، ط( تقي 53)
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ومػػف خػػ ؿ إيجػػاد  ساعػػدة ا  ػػط ح يػػرةض عبػػد العزيػػز البػػدري "الديمقراطيػػة" 
)كػػػؿ لفػػػظ يحمػػػؿ ا ػػػط حًا موجػػػودًا معنػػػا  ةػػػي ا سػػػ ـ جػػػاز اسػػػتعماله، امػػػا اةا كػػػاف 

  أو الػدعوة اليػه وأف ا  ط ح يخالؼ معنا  ما ةي ا س ـ مف معاف، ة  يجوز ةكر 
... ويػػػةهب إلػػػى القػػػوؿ أف معػػػاني الديمقراطيػػػة مخالفػػػة  (54)سيػػػد بو ػػػؼ إسػػػ مي لػػػه((

 .(55)لمعاني ا س ـ اة أف ال رع هو م در السمطات وليس اومة
 لإلسػػ ـويعتقػػد محمػػد بػػاسر ال ػػدر اف الدولػػة القائمػػة عمػػى ساعػػدة ةكريػػة مضػػادة 

، ةػػاف القاعػػدة الفكريػػة الرئيسػػية لمدولػػة الرأسػػماليةيػػة كالدولػػة ال ػػيوعية والدولػػة الديمقراط
ال ػػػيوعية تنػػػاسض ا سػػػ ـ تمامػػػًا، كػػػةلؾ القاعػػػدة الفكريػػػة الرئيسػػػة لمدولػػػة الديمقراطيػػػة 

واف لػػػـ تمػػػس الحيػػػاة والكػػػوف ب ػػػورة محػػػددة ا  انالػػػا تنػػػاسض نظػػػرة  ةإنالػػػاالرأسػػػمالية، 
 .(56)ا س ـ الى المجتمع وتنظيـ الحياة

اسػػد يػػرةض الديمقراطيػػة مػػف منطمػػؽ كػػوف اف ارادة ال ػػعب ةيالػػا  ونجػػد اف محمػػد 
. والػى نفػس ا تجػا  يػةهب الخالػدي الػةي يػرى (57)حرة حتى لو خالفت  ػرع ا  تعػالى

اف القانوف الةي ي در عف ا رادة العامة المنتخبة ةػي الػنظـ الديمقراطيػة يعطػي لػراي 
 . (58)ا همبية  ؾ ال واب

                                                           

( عبػػدالعزيز البػػدري، حكػػػـ ا سػػ ـ ةػػػي ا  ػػتراكية، الطبعػػػة الثالثػػة، المكتبػػػة العمميػػة، المدينػػػة 54)
 .135، ص1966المنورة، 

 .152( الم در نفسه، ص55)
الفكريػػة ل مػػاـ ال ػػاليد ال ػػدر(، ( محمػػد عبػػد الػػ وي، ةمسػػمفة ال ػػدر) دراسػػات ةػػي المدرسػػة 56)

؛ نقػػً  عػػف عبػػاس ةاضػػؿ محمػػود العػػامري،  88( ، ص 1999)لنػػدف: مؤسسػػة دار ا سػػ ـ، 
التنمية ةي ةكر ا ماـ ال اليد محمد باسر ال در، رسػالة ماجسػتير هيػر من ػورة، جامعػة ب،ػداد، 

 . 181-180( ، ص 2005-1426كمية العمـو السياسية، )
 ( 1957،)بيروت: دار العمـ لمم ييف،  1اج الحكـ ةي ا س ـ، ط( محمد اسد ، منال57)
( محمود الخالدي، الديمقراطية ال،ربية ةي ضو  ال ريعة ا سػ مية، سمسػمة دراسػات مػف اجػؿ 58)

 . 21( ، ص 1980ةالـ  حيخ ل س ـ، )عماف: مكتبة الرسالة الحديثة، 
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الرأي اوكثر ت ددًا ةنجد  عند عمػر عبػد الػرحمف الػةي عػّد المجػالس النيابيػة  أما
 .(59)مجالس كفر بسبب امت كالا سمطة الت ريع

يتضػخ لنػػا ةػػي نالايػػة هػػةا المبحػث، أف اهمػػب خطابػػات المفكػػريف ا سػػ مييف ةػػي 
اوةكػػار بػػدايات القػػرف الع ػػريف)الطالطاوي، اوة،ػػاني، عبػػد ، رضػػا، البنػػا( سػػد اسػػتوعب 

ال،ربية ومنالا الديمقراطية، ةي حيف نجد اف الخطاب ا س مي سد اختمؼ عند )سطب، 
المػودودي، البػػدري، ال ػػدر، أسػد( واوكثػػر ت ػػددًا عنػػد) النبالػاني، وعبػػد الػػرحمف(، وسػػد 
اسػػػػتطاع الخطػػػػاب ا سػػػػتيعابي مػػػػف العػػػػودة منػػػػة ثمانينيػػػػات القػػػػرف الماضػػػػي عمػػػػى يػػػػد 

 اوي، ةضؿ ا ، الترابي، هويدي، ال،نو ي( .مجموعة مف المفكريف )القرض

بعػػد تعرةنػػا لمواسػػؼ الخطػػاب ا سػػ مي مػػف موضػػوعة الديمقراطيػػة، نجػػد انػػه مػػف 
المفيد إيراد بعض ا نتقادات المالمة التػي وجالػت لالػةا الخطػاب، وهالبػا مػا تنطمػؽ مػف 

ت ؼ خ ؿ تحميؿ الباحثيف لمن ػوص وأةكػار الجماعػات والتيػارات ا سػ مية عمػى اخػ
توجالاتالا، مركزيف عمى سضية جوهرية مفادها انط ؽ الخطابات ا س مية مف سدسية 

 النص وا عتقاد ب  ح برامجالـ والعمومية ةي الطرح . 

اة ينتقػػد حسػػف حنفػػي الخطػػاب ا سػػ مي الحػػالي مػػف خػػ ؿ نقػػد  آللياتػػه والتػػي 
الػػةات والموضػػوع، تقييػػد التوحيػػد بػػيف الفكػػر والػػديف وال،ػػا  المسػػاةة بػػيف : (60)تتجسػػد بػػػ

الظواهر بدورها جميعًا يردهػا الػى مبػدأ عمػة تسػوي بػيف الظػواهر ا جتماعيػة والطبقيػة، 
وا عتماد عمى سمطة السػمؼ أو )التػراث( بعػد تحويمالػا مػف ن ػوص تراثيػة ثانويػة الػى 
ن وص اولية تتمتع بالالة مف العدالة، واليقيف الةهني والحسـ الفكري القطعي، واهدار 

 لبعد التاريخي وعمى الماضي الجميؿ.ا
                                                           

راطيػػػة وا ػػػكالية الثقاةػػػة السياسػػػية ةػػػي ( نقػػػً  عػػػف : ه ػػػاـ حكمػػػت عبػػػد السػػػتار حسػػػيف، الديمق59)
، 1980الػػوطف العربػػي، اطروحػػة دكتػػورا  هيػػر من ػػورة، جامعػػة ب،ػػداد، كميػػة القػػانوف والسياسػػة،

53 . 
(، 1992، )القػػػػاهرة: دار سػػػػيما لمن ػػػػر، 1( ن ػػػػر حامػػػػد ابػػػػو زيػػػػد: نقػػػػد الخطػػػػاب الػػػػديني، ط60)

 .14ص
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ونجػػد اف ن ػػر حامػػد ابػػو زيػػد يعػػزو الػػى اف الضػػعؼ والتالاةػػت كػػامف ةػػي بنيػػة 
الخطػػاب الػػديني ةاتػػػه حيػػث "اف تركيػػػز الخطػػاب الػػػديني عمػػى حاكميػػػة الن ػػوص ةػػػي 
مجػػػػا ت الواسػػػػع والفكػػػػر كاةػػػػة، مػػػػع مايعمنػػػػه مػػػػف س ػػػػر ا جتالػػػػاد عمػػػػى الفػػػػروع دوف 

ا جتالػػاد ةػػي الحػػديث دوف نػػص القػػراف يػػؤدي إلػػى تحديػػد كػػؿ او ػػوؿ، وتحديػػد مجػػاؿ 
 .(61)مف النص والواسع معًا "

وينتقد يحيى محمد ةي كتابه )العقؿ والبياف وا  كاليات الدينية( الخطاب الديني 
ا س مي وا فًا ايػا  بػالجمود وبفرديػة الػنص دوف  ػراكة الواسػع، عمػى خػ ؼ مػا نػزؿ 

د زمانػػا ومكانػػا، وهػػو اومػػر الػػةي أةضػػى الػػى اف يكػػوف بػػه الػػنص اة ارتػػبط بواسػػع مجػػد
  . (62)النص هير بيف وكاؼ طالما هاب عنه  ريكه 

امػػا المزايػػا ةيوردهػػا العربػػي ال ػػديقي ب ػػكؿ اسػػؿ حػػدة مػػف ابػػو زيػػد ، اة ت ػػترؾ 
 :(63)معظـ الخطابات ا س مية بمجموعة منالا هي

  السياسػػػػػي والمجتمػػػػػع الميػػػػػؿ نحػػػػػو الت ػػػػػدد عمػػػػػى الػػػػػنال  اوخ سػػػػػي لنظػػػػػاـ الحكػػػػػـ
 وا ست اد.

 .الت ديد عمى الن وص ا س مية 
 .ا عتقاد ب  ح برنامجالـ السياسي وامت كالـ اوجوبة ال اممة و الحديثة 
 .رةض تخ يص الديف وعممنة المعرةة والحياة والنسبية اوخ سية 
  ا لتػػزاـ القػػوي بنمػػوةج ونجػػاح المثػػاؿ المػػدني مػػف جالػػة ونكسػػات ا سػػتعمارية ومػػا

 بعد ا ستعمارية مف جالة أخرى. 
                                                           

 .  98كر ، ص( ن ر حامد ابو زيد: نقد الخطاب الديني، م در سبؽ ة61)
( يحيى محمد، العقؿ والبياف وا  ػكاليات الدينيػة، الطبعػة اوولػى، )بيػروت: مؤسسػة ا نت ػار 62)

 .116(، ص 2010العربي، 
( العربػػي  ػػديقي، البحػػث عػػف ديمقراطيػػة عربيػػة: الخطػػاب والخطػػاب المقابػػؿ، ترجمػػة محمػػد 63)

 (.2007ربية، ، )بيروت، مركز دراسات الوحدة الع1الخولي وعمر اويوبي، ط
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 الخاتمة

يسػػػتنت  مػػػف جممػػػة مػػػا اوردنػػػا  ةػػػي هػػػةا البحػػػث، ومػػػف خػػػ ؿ استعراضػػػنا لمخطػػػاب    
ا سػػ مي، مجموعػػة مػػف النقػػاط تػػوجز ماتو ػػمنا اليػػه مػػف معالجػػة موضػػوع "الخطػػاب 

  مي والديمقراطية" وُتجيُب عمى ةرضيته، وهي :ا س
يمتػػاز الخطػػاب ا سػػ مي كونػػه خطػػاب دينػػي عقائػػدي اخ سػػي سيمػػي وسيػػادي ل مػػة،  .1

 يعبر عنه باساليب مبا رة او ضمنية او رمزية .
اف الخطػػػاب الػػػديني ةػػػي القػػػرف الع ػػػريف مػػػر بمراحػػػؿ ثػػػ ث ، المرحمػػػة ا ولػػػى تمثمػػػت  .2

بػػػػنالايات القػػػرف التاسػػػع ع ػػػر وبػػػدايات القػػػرف الع ػػػريف )الطالطػػػاوي وا ة،ػػػاني وعبػػػد  
ورضػػا وانتالػػا ًا بالبنػػا( والثانيػػة )سطػػب، المػػودودي( والثالثػػة بػػػ )القرضػػاوي، ةضػػؿ ا ، 

 مي ةػػي اوولػػى والثالثػػة باسػػتيعاب الديمقراطيػػة عمػػى الترابػػي(. اة تمثػػؿ الخطػػاب ا سػػ
 خ ؼ الثانية .

الخطػػاب ا سػػ مي ب ػػكؿ عػػاـ لػػـ يسػػتطع اف يسػػتوعب الديمقراطيػػة مػػع ماتحممػػه مػػف  .3
مضاميف تختمؼ عػف المضػاميف التػي جػا ت بالػا ال ػريعة ا سػ مية مثممػا لػـ يسػتطع 

 اف يستبعدها ويقدـ البديؿ الناجخ عنالا . 
بػػات ا سػػ مية هػػي خطابػػات دينيػػة تاريخيػػة، تعتمػػد عمػػى النقػػد لمسػػمبيات اهمػػب الخطا .4

 الموجودة وال كوى مف الواسع.
الخطاب ا سػ مي هػو خطػاب عػاـ يعتمػد عمػى الػنص والتػراث ويالمػؿ اخػت ؼ البيئػة  .5

 والزماف والمكاف المحدديف .
الخطػػاب ا سػػ مي هػػو خطػػاب هيػػر رسػػمي  ػػادر مػػف رمػػوز وزعامػػات ةرديػػة، وهػػو  .6

  مر الةي ينعكس عمى نوعية هةا الخطاب وسمة خبرته ةي العمؿ السياسي الرسمي.ا
رهػػػـ سػػػوة ومكانػػػة الخطػػػاب ا سػػػ مي ةػػػي المجتمػػػع، ا  اف مػػػا يمحػػػظ هيمنػػػة الخطػػػاب  .7

السياسػػػي العممػػػاني المتجسػػػد ةػػػي  ػػػور انظمػػػة الحكػػػـ المختمفػػػة والمتعاسبػػػة منػػػة مطمػػػع 
ـ اهتمػػػامالـ بمدرسػػة الخطػػاب )الفالػػػـ، القػػرف الع ػػريف. س ػػور اهمػػػب ا سػػ مييف وعػػد

، ا نتػػػاج المعرةػػػي( وهػػػو ا مػػػر الػػػةي يػػػنعكس سػػػمبًا عمػػػى طروحػػػاتالـ التيسػػػيساليػػػات 
 السياسية وا جتماعية وا ست ادية والثقاةية ب كؿ عاـ. 
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 المصادر

 اواًل: الئران الكريم 
 ثانيًا: الكتب العربية

 (.1981)بيروت: مؤسسة الرسالة،  ابو ا عمى المودودي، تدويف الدستور ا س مي، .1
يػػػػراف وتركيػػػػا، الطبعػػػػة  .2 احمػػػػد المو ػػػػممي، موسػػػػوعة الحركػػػػات ا سػػػػ مية ةػػػػي الػػػػوطف العربػػػػي وا 

 (.2004اوولى،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
، حسػػيف همػػـو ايػػاف كريػػب ، النظريػػة ا جتماعيػػة مػػف بارسػػونز الػػى هػػابر مػػاس ، ترجمػػة محمػػد .3

ة والفنػػػػوف واآلداب ، ( الكويػػػػت ، المجمػػػػس الػػػػوطني لمثقاةػػػػ244، العػػػػدد )سمسػػػػمة عػػػػالـ المعرةػػػػة
1999. 

 (.1990، )بيروت: دار اومة، 3تقي الديف النبالاني، كيؼ هدمت الخ ةة، ط .4
، 1جالاد تقي  ادؽ، الفكر السياسي العربي ا س مي، جامعة ب،داد، كمية العمػـو السياسػية، ط .5

1993. 
 . 1991زاب السياسية لمديمقراطية اومريكية، اوردف، جيرالد ـ. بومبر، مفاهيـ اوح .6
حسػػف البنػػا: مجموعػػة رسػػائؿ ا مػػاـ ال ػػاليد حسػػف البنػػا، الطبعػػة الثالثػػة، )ا سكندرية:المؤسسػػة  .7

 (.1984-1404ا س مية لمطباعة وال حاةة والن ر،
المسػتقبؿ العربػي حسف الترابي )مجموعة باحثيف(، ا سػ ميوف والمسػيلة السياسػية، سمسػمة كتػب  .8

 .2003، 1(، ط20)
را ػػد ال،نو ػػي، الحريػػات العامػػة ةػػي الدولػػة ا سػػ مية )بيػػروت: مركػػز دراسػػات الوحػػدة العربيػػة،  .9

1993.) 
، القػػاهرة، دار إحيػػا  الكتػػب العربيػػة، 2سػػيد سطػػب، خ ػػائص الت ػػور ا سػػ مي ومقوماتػػه، ط  .10

1965.) 
 ( .1969وهبة، سيد سطب، معالـ ةي الطريؽ، )القاهرة: مكتبة  .11
بيروت ، مركز  –السيد ياسيف ، بحثا عف هوية جديدة ةي العمـو ا جتماعية ةي الوطف العربي  .12

 ( . 1986دراسات الوحدة العربية 
 – 39، العػػدداف 6 ػػالخ زهػػر الػػديف، نالضػػوية ا ميػػر  ػػكيب ارسػػ ف، الفكػػر العربػػي، السػػنة  .13

 ( .1985اكتوبر/  –)يونيو 40
 (.1989عمـ السياسة ا س مي، )ا سكندرية: دار المعرةة الجامعية،  عبد الرحمف خميفة، ةي .14
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،)بيػػروت: المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات  2عبػػد الوهػػاب الكيػػالي و خػػروف، موسػػوعة السياسػػة، ج  .15
 (.1986والن ر، 

عبدالعزيز البدري، حكـ ا س ـ ةي ا  تراكية، الطبعة الثالثة، المكتبة العممية، المدينة المنػورة،  .16
1966. 

العربي  ديقي، البحث عف ديمقراطية عربية: الخطاب والخطاب المقابؿ، ترجمة محمد الخولي  .17
 (.2007، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1وعمر اويوبي، ط

عمػػي الػػديف هػػػ ؿ، مفػػاهيـ الديمقراطيػػػة ةػػي الفكػػػر السياسػػي الحػػػديث ةػػي أزمػػػة الديمقراطيػػة ةػػػي  .18
 3ات النػدوة الفكريػة التػي نظمالػا مركػز دراسػات الوحػدة العربيػة، طالوطف العربي، بحوث ومناس 

 ( .2002مركز دراسات الوحدة العربية  -)بيروت
عمي رضػواف احمػد ا سػطؿ،الوةود ةػي العالػد الممكػي واثرهػا ا ع مػي، )ا ردف: مكتبػة المنػار،  .19

1984.) 
 (.1993مة والن ر، ةالمي هويدي، ا س ـ والديمقراطية )القاهرة: مركز ا ع ـ لمترج .20
 ( .1957،)بيروت: دار العمـ لمم ييف،  1محمد اسد ، منالاج الحكـ ةي ا س ـ، ط .21
 (.1973)القاهرة: الاليئة الم رية لمكتاب، 17، العدد 4محمد عبد ، تفسير المنار، ج .22
، )القػػػػاهرة: دار 2محمػػػػد عمػػػػارة، جمػػػػاؿ الػػػػديف اوة،ػػػػاني: مػػػػوسظ ال ػػػػرؽ وةيمسػػػػوؼ ا سػػػػ ـ، ط .23

 ( .1988 ال روؽ،
، )القػاهرة: دار ال ػروؽ، 2محمد عمارة، عبدالرحمف الكواكبي:  ػاليد الحريػة ومجػدد ا سػ ـ، ط .24

1988.) 
 (.1987محمد ةؤاد عبد الباسي ، المعجـ المفالرس ولفاظ القر ف الكريـ، )بيروت: دار الفكر،   .25
د محمػػود محمػػد مرتضػػى الحسػػيني الزبيػػدي، تػػاج العػػروس مػػف جػػواهر القػػاموس،  تحقيػػؽ: محمػػ .26

 .(1976-1396التراث العربي، ، )الكويت: سمسمة 16الطناحي، الطبعة الثانية، ج
محمود الخالدي، الديمقراطية ال،ربية ةي ضو  ال ريعة ا س مية، سمسمة دراسات مف اجؿ ةالـ  .27

 ( .1980 حيخ لإلس ـ، )عماف: مكتبة الرسالة الحديثة، 
الػدر البيضػا : دار الكتػاب المبنػاني، سوب ػريس –)بيروتعا رة، ممعجـ الم طمحات اودبية ال .28

،1985. ) 
بيػػروت: المركػػز  -، ) الػػدار البيضػا  2مي ػيؿ ةوكػػو، حفريػات المعرةػػة، ترجمػة سػػالـ يفػوت ، ط .29

 ( .1987الثقاةي العربي، 
 ( .1992، )القاهرة: دار سيما لمن ر، 1ن ر حامد ابو زيد: نقد الخطاب الديني، ط .30
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، 1تحميػػؿ الخطػػاب التحميػػؿ الن ػػي ةػػي البحػػث ا جتمػػاعي، طػػ ؿ وهبػػة، طنورمػػاف ةػػارلكوؼ،  .31
 (.2009)بيروت: المنظمة العربية لمترجمة، 

يحيػػػى محمػػػد، العقػػػؿ والبيػػػاف وا  ػػػكاليات الدينيػػػة، الطبعػػػة اوولػػػى، )بيػػػروت: مؤسسػػػة ا نت ػػػار  .32
 (.2010العربي، 

اراته، أ ػوله، الطبعػة اوولػى ننننننن، مدخؿ إلى ةالـ ا س ـ: الفكر ا س مي: نظمه، مال .33
 (.1996)بيروت: مؤسسة ا نت ار العربي،

 (.1985يوسؼ القرضاوي، الحموؿ المستوردة وكيؼ سضت عمى امتنا، )القاهرة، د. ـ،  .34
، )القػػػاهرة، مكتبػػػة وجيػػػه، 5نننننننن، أولويػػػات الحركػػػة ا سػػػ مية ةػػػي المرحمػػػة القادمػػػة، ط .35

2001.) 
 

 ثالثًا: الكتب األجنبية 
1. Gillian Brown, George Yule, Discourse Analysis, (USA: Cambridge 

University Press, 1983). 
 

 رابعًا: المجالت العممية
حميػدة سميسػػـ، مػدخؿ ةػػي مفالػـو الخطػػاب الػدعائي وتحديػػد ةاعميتػه ةػػي إطػار التفاعػػؿ النفسػػي،  .1

 .1994،  5مجمة  ةاؽ عربية، العدد
الحضػػارات بػػيف الحقيقػػة والػػوهـ ، مجمػػة المفكػػر ا سػػ مي، المػػؤتمر رعػػد كامػػؿ الحيػػالي، حػػوار  .2

 ـ .2002-هػ 1423،  4ا س مي العالمي،ع
، العػدد  15عمي خميفة الكواري، مفالػـو الديمقراطيػة المعا ػرة، مجمػة المسػتقبؿ العربػي : السػنة  .3

 .1993،  باط  168
 

 خامسًا: الرسائل العممية
الػػدعائي ا سػػرائيمي الموجػػه ضػػد العػػراؽ ، رسػػالة ماجسػػتير  أروى خالػػد ها ػػـ العػػاني، الخطػػاب .1

 . 1994هير من ورة ، جامعة ب،داد ، كمية اآلداب، سسـ ا ع ـ، 
ثػػػائر نجػػػرس، التيػػػارات ا سػػػ مية الحديثػػػة والمعا ػػػرة ةػػػي ال ػػػرؽ العربػػػي ومسػػػيلة الديمقراطيػػػة:  .2

ب،ػػػداد، كميػػػػة العمػػػػـو دراسػػػة ةػػػػي ضػػػو  مبػػػػدأ ال ػػػورى، أطروحػػػػة دكتػػػورا  هيػػػػر من ػػػورة، جامعػػػػة 
 .1999السياسية، 

عبػػػاس ةاضػػػؿ محمػػػود العػػػامري، التنميػػػة ةػػػي ةكػػػر ا مػػػاـ ال ػػػاليد محمػػػد بػػػاسر ال ػػػدر، رسػػػالة  .3
 .(2005-1426مـو السياسية، )ماجستير هير من ورة، جامعة ب،داد، كمية الع
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ة عمػػي احمػػد الحػػاوري، الخطػػاب العربػػي ا سػػ مي المعا ػػر وسضػػية التجديػػد الفكػػري، أطروحػػ .4
 (.2002-1423دكتورا  هير من ور ، جامعة ب،داد، كمية العمـو السياسية، )

محمد حمود حسف : الخطاب ا ع مي ةي ال حاةة ا سػ مية العراسيػة، رسػالة ماجسػتير هيػر  .5
 . 2004 -1425من ورة، كمية ا ع ـ، جامعة ب،داد، 

ور ، الجامعػػة المبنانيػػة، سسػػـ محمػػد عمػػي  هػػا، ال ػػورى والديمقراطيػػة، رسػػالة ماجسػػتير هيػػر من ػػ .6
 الفمسفة.

ه ػػاـ حكمػػػت عبػػػد السػػػتار حسػػيف، الديمقراطيػػػة وا ػػػكالية الثقاةػػػة السياسػػية ةػػػي الػػػوطف العربػػػي،  .7
 .1980اطروحة دكتورا  هير من ورة، جامعة ب،داد، كمية القانوف والسياسية، 

 
 


