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مقدمة
خضععع الر ععر الععدير يف عهععر ا أله عواحت ال ععا د و ع قوي يععر دور الرقيععر م ع رعايععة مهععا األمععة
وععر مقرععل تععا
تسععويس وععلوك ال ععا ورعايععة مهععا الطِقععاا ايسععتغلقة ايسععيطرة .و ع قوي ال عىل
جهد خارق ل ي تىلرتح مغاليقر وي شف ع كىلوزه وأورارهد وه ذا ي ون هذا السر مبىلزلة شررة خاصة
) (codeال يطمععح اس سععان العععادال االق عداب مع شععدوده ال بشع األ رععد .ععالىل يتمتععع بد ومععة
لسععا ية لععذلح عىلم قععو بدراوععة اخلطععاب الععدير والتأويععل م ع خععةي لعِععة ال لمععاا ولعِععة تأويععل هععذه
تِععر بلغععة
ال لمععااد التأويععل هععو الوجععر ا،خععر لل عىل د وهععو تعععدد الق عراحتاا ل عىل واشععدد هععذا ال عىل
واشدة ويُقرأ بعدة لغاا ايقهود يتم تأويلر غري مرةد يىلتج ع هذا هوص عدة مِت رة.

وهذه اللغة على اختةف مادهتعا هعي مع سعيج قا لهعا وصعىلعرد وهعي العو عداد عوب هعذا اخلطعاب كمعا هعي العو عدد متلقيهعاد
هععو يتععأ ر مبقععدار الىلهععوص العواردة يععر بايععدلوالا الرمزيععة الغامضععة ايِهمععةد لمععا كععان هععذا الغمععو واس ععا يععر كععان هععذا اخلطيع
حمىلق اً مع شراظر على بةغة اخلطاب.

وتقععو هععذه الق عراحتة التمليليععة لل عىل م ع خععةي كشععف مراتيمععر ومرت زاتععر الدالليععةد الععو تىلطععوال علععى أو عرار ال عىل وتعيععده ه عاً
جديععداً قععابةً للقعراحتة والتأويععل أيضعاًد وي ععون عتلرعاً متامععا عع القعراحتة السععابقةد ويف كععل مععرة تععد العىل د جديععداً متطععوراًد متىلاوعةً ن صععح
السععيطرة واهليمىلععة علععى اخلطابععاا األخععر د بوصععرر
التعِععري .ولقععد متتععع اخلطععاب الععدير ولقععرون خلععت بالععذيوب واال تشععار الععذال أد
اخلطاب اسهلي – م شيث ايهدر -يتغيا لِوس الدي شىت خير م ىلا ية الهدق وال ذبد ل ىلر م جهة أخعر خطعاب و باب بذاتعر
شد كِريد يسعى جاهداً جتىل التزييف.
ضع ععدا التىل ع ععري مبع ععادة تطِيقيع ععة خلطابع ععاا بعع ععر
وت ع عىلهر الدراوع ععة للتعريع ععف باخلطع ععاب الع ععدير والتأويع ععلد والتأويع ععل ايضع ععادد وع ق
الشخهياا اسش الية يف التاريخ العريب القدمي والديثد كعلي ومعاوية والجا وحممد عِده ويووف القرضعاوال وابع الدند وكيعف
أ ّن كةً مىلهم وظقف طاقاا الىل لتمقي غاياتر اسشهاريةد والوصوي التأ ري يف ايتلقي وتغيري قىلاعاتعر أو تعزيزهعا ن كا عت تهع
يف اهلدف ايرو م اخلطاب.

