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 حفِؼة بن كاهة: ظاًبة دنخوراٍ 

 وب داهبا كسم اٌَغة اًـربَة 

  لكَة ال داة واٌَغاث                                    

 )اجلزائر(  -سعَفخامـة 

 ط:    ــــــمَخ
ىل اًلول ب أ ن مـؼمِم جضري مـاٌضة راُن ظَبة كسميا مؤخرا ا 

لة اًخحََي ورصاؿا يف حىَِف ظموحَ وفوىض  ًـاين ثوحرا يف ظًر

اثرت اًدساؤالث؛ حِر غربخَ ثبـَخَ ًوسائي الاؿالم ؾن  يف ا 

مبارشت واكـَ، وحّد احاكهل ؿىل ب هجزت اًىبَوحر من كدرثَ 

 الاس خـابَة والاهخاحِة.

ىل مراح     ي وًـّي املخدبؽ ملسار ُذٍ اًوضـَة ًالحغ مرحـِا ا 

ذ ًعبح  ثـَميَ اًسابلة، خاظة مهنا مس خوى اًخـَمي اًثاهوي ا 

 اًعاًب يف سن ثؤُهل ًعياؿة ذاثَ ومن مث واكـَ.

ا، جس خدؾي اًخأ مي اًـمَق يف اًيعوص      ُذٍ ال س باة وغرُي

 ال دبَة املُدرخة يف ملرراث اًخـَمي اًثاهوي، خاظة مهنا اًيط
ب مه اًوسائي ال ساس َة  اًروايئ اجلزائري بوظفَ املعيؽ اذلي حيوي

ة واذلوكِة واًخثلِفِة اًيت جسِم  ن كدرت اًعاًب اًرتبوًة اًفىًر ًخىٍو

يف ال خذ بَدٍ ًَدخي مـرتك جضىِي واكـَ الاحامتؾي وال ديب من 

 اببَ اًواسؽ.

وؿَََ، غدا من اًرضورت جسََط اًضوء ؿىل اسرتاثَجَة اخذَار    

ة وظرائق ثَلهي  ا هبد  بياء فرد ذياًيعوص اًروائَة اجلزائًر
حس مسؤول، فِذٍ اًيعوص جيب ب ن متثي واكـَ وثؤسس 

ة وجس خجَب ًخعَـاثَ املخجددت، وجساؿدٍ يف  مللوماثَ احلضاًر

 اًخوازن بني ثيؼمي فىٍر وحمنَة خِاهل. حتلِق

اًروايئ  حضور اًيط بياء ؿىل ُذا ثدٌاول ُذٍ امللاةل مدى    

ؿداد  اًب فـًل مٌخج؟كارئ/ظ اجلزائري وكراءاثَ يف ا 

 

   Abstract: 

This    Rubbing shoulders with students recently 

indicates that the majority of them suffer from 

nervousness in the way of analysis, a conflict in 

adapting their aspirations and a chaos when raising 

questions. They were diverted from following their 

reality because of their dependence on mass media 

and to compute which has limited their capacity of 

apprehension and productivity. 

    The one who follows this situation may notice that 

its cause is due to the precedent steps of education, 

especially the high school level where the student is at 

age that allows him to build himself and then his 

reality. 

    These causes and others necessitate a deep 

reflection in literary contexts introduced in high 

school education, especially the Algerian novelist text 

being considered as a plant which contains the most 

important fundamental means to form the student’s 

educational, intellectual, gustatory, and instructive 

capacity which help him create his own social and 

literary  world as it should be Thus, it is important to 

shed light, in the future, on the strategy of choosing 

Algerian novelist texts and the ways of their reception 

so as to build a person with a sense of responsibility. 

These texts should represent the real world he lives 

in, establish the basics of civilization and respond to 

his new aspirations in addition to help him achieve 

balance between organizing his thinking and 

developing his imagination. 

   On this basis, I thought that my interposition would 

cope with the presence of the Algerian novelist text 

and its analysis in making a real productive 

reader/student.        
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 :  فـاًَاث ثَلي اًيط اًروايئ اجلزائري -0

   

ثـرض اجملمتؽ اجلزائري ًؼرو  كاس َة ؿىل مجَؽ املس خوايث ال مر اذلي اس خَزم من    

ا ب و اسدبداًِا، وغدا ُذا املوضوع معروحا ٌَمياكضة يف ص ىت  اًىثري مؤخرا املعاًبة بخغَرُي

بـادًة اخلرب وحب حتوًَِا  وسائي الاؿالم، وحىت ال ثدسم مثي ُذٍ اال صاكًَة احلساسة

 . ٌَيط ال ديب اًروايئ، حِر ًدسؽ معق اًخحََي وحزداد فرص مضارنة املخَلي يف املـاجلة

ؿىل ُذا ال ساس وكؽ اخذَاران ؿىل اًيط اًروايئ اجلزائري اذلي غدا ثَلَِ رضورت يف    

بَ ملواهجة  ب مه ال ظوار اًخـَميَة اًيت جسِم يف جضىِي خشعَة اًفرد اجلزائري وثدفؽ

حتدايث املايض واحلارض واملس خلبي، خاظة وب ن ظبَـخَ حتوي خمخَف ال صاكل اال بداؾَة 

 ال خرى.

د يف هماراثٍ مفن صأ ن ُذا اًلاًب اًفىري وال ديب ب ن     هدِجة  حََي،اًخاًفِم وثـدد  ًز

 ًخـدد ب بـادٍ، حِر ب ُهل بـدٍ الاحامتؾي ل ن ٍىون ب كرة ًخعوٍر اًواكؽ مبس خوايثَ

ة، ب ما من خالل  سامه بواسعة بـدٍ املـريف يف جضىِي رؤى اًلارئ اًفىًر اًخىوًًِة، ٌو

ـّي مساحة احلوار اجلديل، يف حني ٍمتىن ؿرب بـدٍ اٌَغوي        بـدٍ اًخواظًل فُس خعَؽ ب ن ًف

ب ن ٍىون هعا هل ؾيارص ب سَوبَة جس خلعب لك ذكل ًـاملَ اًخخًََل ب و بـدٍ ال ديب حىت 

ض َؽ اًلراءاث اًالمٌهتَةحيسن رمس ص ب   . ىذَ اًـالئلِة ٌو

ؿىل سائر جضالكث اًفـي » وحىت ملا اكن اًيط اًروايئ ال ديب اجلزائري مٌفذحا     

اال بداؾي يف ص ىت ظورٍ اًرتازَة مهنا واملـارصت، احملََة مهنا واًـاملَة، واًلادر ؿىل اًخفاؿي 

ذالفا يف املرحؽ وثيوؿا يف اًرؤًة من مـِا ؿرب ب صاكل مذـددت من اًخـاًق اًييص، ثـىس اخ 

َية اًلراءت اًفاؿةل اًيت حتررُا وهتب ًِا اًرشؾَة، 0«)اكثب ل خر (، فِذٍ اًرؤًة ثبلى ُر

هخاحِة اًلارئ، خاظة وب هَ مؤخرا ب ظبحت ٌَلراءت مداخي نثريت  ومن مث جضاروِا يف دمع ا 

ـي ب مهِا: اًبيوًة، ا  ل سَوبَة، اًسمَائَة...ثلبي هبا ؿىل زوااي اًيط املخـددت، ًو
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 :  خدوى اهفذاخ كارئ اًيط اًروايئ اجلزائري ؿىل سوس َوًوحِا اًيط -7

ىل خاهب      ىل اًرتنزي ؿىل اًلراءت اًيت جتمؽ ا  ُمرادان يف بياء اًلارئ/اًفرد ًذُب بيا ا 

ًفضاء اًرواًة، حِر  كرةاًيط اًروايئ اجملمتؽ، فاكن اًخحََي اًسوس َوًويج ُو ال  

ويه ب خر ما اس خجد  - Pierre V.Zima بَار زميا ث سوس َوًوحِا اًيط ملؤسسِا ػِر 

حىت جسـى يف ثوس َؽ دائرت اًفِم ًَىون ُدفَ اًربط  -ؿىل ساحة اًيلد اًسوس َوًويج

 .   اجلديل واحلي بني الاحامتؾي وال ديب

ىل       ال دة وحىت املعَؽ ؿىل اًؼرو  ال وىل اًيت سامهت يف دخول اًضلك اًروايئ ا 

الاس خلالل واًؼرو  اًس َاس َة والاحامتؾَة .. اكن .. ؾِد » اجلزائري، ٍرى ب ن 

ب ًدرسَ  ىل املايض اًثوري اًلًر ىل اًيفس وا  دوء وثأ مي، ومن مث ؾِد رحوع ا  اس خلرار ُو

ب نخابة اًرواًة  و ما مسح ل دابئيا ... بخجًر س خخَعون مٌَ ادلروس واًـرب. ُو اًىذاة ٌو

 (.7«)ٌذ احملاوالث ال وىل يف جناخ غري كََي م 

ابًخايل، فضاء اًرواًة اًواسؽ اًوظفي واًخعوٍري واًخحًََل واًخخًََل؛ ثعَب وؾَا يف    

رؤًة اًاكثب وحرهَة يف ال حداج اًس َاس َة واًثلافِة والاكذعادًة وحِوًة يف احلَات 

ة  . الاحامتؾَة اجلزائًر

خلالل كبي ػِور اًرواًة اًـربَة مرور حوايل ؾلد من اًزمان يف ؾِد الاس  » فاكن    

ًََ احلاخة  ة ال وىل ب مر ظبَـي اكذضخَ رضورت اٍمترس هبذا اًفن املـلد، ودؾت ا  اجلزائًر

ة واملرتثبة ؿىل اسرتخاع اًضـب  ىل دراسة ال وضاع الاحامتؾَة اًيامجة ؾن اًثورت اجلزائًر ا 

 . (3) «اجلزائري ًس َادثَ اًوظيَة 

رؤًوًة مشوًَة متىٌَ من دراسة الاحامتؾي واًضخيص  فاًيط اًروايئ هل مساحة   

دبَة ابًخـاًق اجلديل         واًيفيس واًخارخيي ... ولك ُذا اٍمتزي اًدضابيك ٌسمح ًل 

ة.  واًخاكمي مؽ ُذا اًفضاء اًرؤًوي اًخحًََل واًفىري ٌَرواًة اجلزائًر

جيااب ؿىل وؾي ُذٍ ال فاق غري احملدودت اًيت ًخوفر ؿَهيا اًيط اًروايئ ثي    ـىس بدورُا ا 

كارهئا وب فاكَ، فلراءت اًيط اًروايئ ؾيد ؾبد اذلَد بن ُدوكة مثال حىضف هل ب مهَة 

ة واًِوًة اًخارخيَة فِو اًلائي ًًبغي » اًخأ سُس ك رضَة ظَبة ًدضىِي اخلعوظَة احلضاًر

بداؿاثيا يف اًخلٌَاث املس    .  (4«)خـمةل ب ن حنافغ ؿىل ال ظاةل وحنرتهما، ويه ممزي همم ال 
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رضورت اسدامثر اًرتاج يف حىٌرس ال ظاةل ًىن دون  اًعاُر وظاروس خضَف رواايث     

ىل سىوهَة اًخلََد، ًلول  وكد خرحت من جتربيت يف اًىذابة : » اًعاُر وظاراًرهون ا 

خبالظة ويه ب ن الاًزتام بضلك مـني بدؾوى رفغ ال صاكل اًلدمية، ُو اًوكوع يف 

ىذابة بداًة خدًدت. مِالد، لك معي هل ؿاملَ وثفاؿهل وؾيارصٍ، املسأ ةل حمافؼة خدًدت. اً 

 .  (5) « ًُست مِاكهَىِة

اًروائَة فـاًَة الاهفذاخ احلي واال جيايب ؿىل ال خر  واسُين ال ؾرحوسُذـمل من هعوص     

ة بني ال ظاةل واملثاكفة؛ حِر ٍرى اًخأ ظَي  كعد ثيلِح اذلاث من خالل ؿالكة ثبادل ثأ ثًر

اًبحر ؾن ال ان من خالل اترخي ُذا ال ان ... واًبحر ؾن ال ان من خالل » ًخأ سس ؿىل 

ال خر... من ب خي خَق ذاث مذحررت، ًِا ؿالكاهتا بخارخيِا وحضارهتا، مما ًـعهيا متاٍزاهتا، 

ِا ؿالكاهتا مؽ ال خر املخلدم/ املخيور، مما ًـعهيا ماكان داخي اًـرص اذلي ثـُضَ  ًو

ة اس هتالاك،  ة، حضاًر  . (6) «وحتاول ب ن ثـُضَ مكٌلرسة فىًر

نذكل ًخـمق وؾي اًلارئ وهيَذة خِاهل من خالل فم مس خوايث املنت اًروايئ املضفرت   

حِر ثـدد اًرؤى اًرسدًة، وثراء روافد اٌَغة، واًخياص مؽ اًلرب ن واًضـر واملرسخ... 

ذ ًـد           واًخالحق مؽ املوس َلى وال حداج واحلوار واًضخعَاث واملاك ن واًزمان... ا 

( 7«)مـرفة ب دواث اًىذابة اًروائَة .. يف حد ذاثَ مفذاحا ُاما من مفاثَح اًلراءت امليخجة» 

َاثَ   ً ىل جتاوز املس هتكل من ب اًيت منثَِا ابًيلد اًسوس َوًويج اجلزائري، اذلي  سـى ا 

يئ وثيفذح ؿىل اخلارح اًخحََََة وخَق ب خرى خدًدت جس خوؾب ثداخي ادلاخي ال ديب اًروا

  . الاحامتؾي مبس خوايثَ

 ُيا املـىن اًضائؽ ًِا اًوارد يف مٌاجه» ُذٍ اًلراءت مل ثـد ثـين بأ ي صلك من ال صاكل    

ىن اًلراءت ُياا ظدار ال ظواث ظبلا خملارح احلرو ، ًو  ًخـَمي واًىذب املدرس َة؛ ب ي ا 

ذن كراءت اًي ة املـرفة يف اًفَسفةثـين اًفِم، واًيط ُو موضوع اًفِم. ا   ط ثـادل هؼًر

      (8) « املوضوع فاًلراءت يه اذلاث واًيط ُو ًدا ٌَـالكة بني اذلاث واملوضوع،حتد اًخلََدًة،

صاؿة احلَوًة واًفـاًَة وسط ُذا امليؼور اًخحًََل، اذلي     ومثي ُذٍ اًلراءت جسِم يف ا 

ىل خاهب  ؽًدمع فـاًَة اًفِم دلًَ ابحذواء اجملمت  Pierreزميا بَار جند اًيط واًلارئ، و ا 

V.Zima   ً ذ ٍرى ب ن اًفِم اذلي ًلعدٍََحيدد ظبَـة اًفِم اذلي ٍريم ا  بَار زميا)ب ي  ، ا 
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Pierre V.Zima)  « ُو فِم اًرتهَب )اًييص( ك فـال احامتؾَة وحماوةل ربعِا ابملس خوى

  . (9« )  اًـامل الاحامتؾيادلاليل اذلي ٍمتزي ابزدواحِة الاصرتاك يف اًـامل اًخخًََل ويف

هعَة يف حبهثا ؾن حلِلة اًيط  -اًسوس َو  Pierre V.Zimaزميا بَار دراساث و    

ذ  ال ديب ابؾخباٍر حىوًيا حرهَبِا دالًَا ثواظََا، اختذث من اٌَغة مٌعلة ٌَخحََي اًيلدي، ا 

ىل يه متثي مضرتاك اس خـٌلًَا بني داخي اًيط اًرتهَيب فِيي ثلٌَة اًىذابة اً  ضافة ا  يعَة ا 

 .  هوهنا وس َةل اًخـبري اًخواظًل احلَايت حِر ادلالةل اخلام ٌَيط

د يف فرص     ذا اًيوع من اًخحََي اًيلدي، من صأ هَ ب ن خيَق ب ًفة بني اًيط وكارئَ حًز ُو

جناخ معََة اًخواظي وجسِي اًخـاٌش مؽ ال فاكر واًعور اًيت ًلدهما اًيط وثلَط من 

 .  ر اًيت كد جسبهبا ًغة مفروضة محمةل ابًغرابة واًخـلِدصساؿة اًفجوت واًيفو 

اًسبب يف ذكل هون اٌَغة ممارسة ثواظََة احامتؾَة دامئة مض بـة بأ فاكر ومـار  و    

ًدًوًوحِاو  ًًبغي فِم » نذكل يه جتسد حٌليل مذجذر يف اًوؾي اًييص، ومن مث  ا 

وهجة ال ظي، ب ي الارثباط  ني:خاًرتاهَب ادلَةل يف اًيط ال ديب من وهجخني مذاكمَ 

اجلدًد يف اًـامل ادلارح يف اجملمتؽ، ووهجة اًخوػَف ب ي الارثباط ابالس خـٌلل ابس خـٌلل 

 (  01«) اًخخًََل

 -ٌَرتنزي ؿىل ؾرض اجملمتؽ يف وضـَة سوس َو  Pierre V.Zimaا بَار زميدؾوت و    

ماكهَة رظد اًـالدًساهَة، من صأ هَ ب ن ًل كاث اًيت حت م اًيط ابًبًِة م ٌدلراسة اًخحََََة ا 

ة اجلامدت ًعبَـة اًخفاؿي اجملمتـي، باجملمتـَة اًيت صِدث حىوًيَ ؿىل صالكة حرفغ اًلوً 

 .  فِذا ال خري ذو ظابؽ ثغريي ؿىل مراحي ثعورًة

دًة »  ثـمتدٍ سوس َوًوحِا اًيط ياًخحًََل اذل يلدَزتم اً ًهبذا ال و       خبعاابث جتًر

س خـني بلك ًلحمِا ؿىل مجَؽ اً  يعوص، بي ًيعَق من اًؼاُرت املدرخة يف اًيط، ٌو

 .. ًساين، ل ن ظبَـة اًيط ال ديب اًيؼرايث اًيت جسـفَ يف حتدًد اهامتهئا اًسوس َو

َة وثَلائَة ًبَئذَ الاحامتؾَة  ً  . (00« ) اًخخَََة جتـهل ال خيضؽ بعورت ب

ؿىل رضورت الاهعالق من  يف ثأ هَدٍ  Pierre V.Zimaزميا بَار ب ن ، ُذا نًخضح م   

وحِةًغة هعَة جيـي من اًيط ال ديب محوةل دالًَة  -اًسوس َو ًدًًو  ،ذاث ؿالئق خدًَة ا 

ومن خالل ُذٍ اًـالكاث ميىن اؾخبار اًـامل الاحامتؾي وجٌلع ًغاث احامتؾَة مس خوؾبة » 
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ماكهَة وظف اًيط وس  و  وحموةل بواسعة اًيط ال ديب. ذا اكهت ا  َاكَ الاحامتؾي رضوًرة ا 

لِا، هَ ؿىل اًعـَد املهنجي امرًب ال من خالل جتَهي ال فا   . (07« )  اٌَساينٌلميىن ب ن ًخأ ىت ذكل ا 

هخاحِةاؾخبار اًبًِة اًيعَة  ،من مثو     ة ثخفاؿي خالًِا اٌَغة الاحامتؾَة مؽ اٌَغة  ا  حواًر

الاحامتؾَة يه واحدت موحدت الاخذال ، فال اٌَغة وَََة ًخخذ مسة اًخغري َ ال دبَة اًخخ 

ؿىل  وكاًبا كارا صالكؿىل مس خوى مجَؽ اجملمتـاث وال حرهَهبا بًِة ًغوًة هعَة ًخخذ 

  .اخذال  اًيعوص ال دبَة

ن اكن ؿىل مس خوى ال زباث اًيط ب و ال زباث اجملمتؽ ٌسامه     ابًخايل، لك ُذٍ احلرهَة ا 

ـد ذكل املضارنة يف اًخغَري اال جيايب، يف بيا اًلارئ من زوااي مذـددت، حىت ًدس ىن هل ب

حِر جندٍ ًعلي وؾََ بذاثَ ب و بيعَ ب و مبحَعَ ؿرب جتاوز اًلراءت اًروثًَِة اًـلمية اًيت ال 

الثَ  . ثثري جساؤالثَ وال حتفز ثأ ًو

حفىت ًمت اًخأ ثر واًخأ زري احلي واًفاؿي، جيب ثوحَِ اًلراءت بـَدا ؾن اًلوًبة اجلامدت    

غري مس خلر وال ميىن ب ن ٍىون » د، فاملـىن ؾيد سوس َوًوحِا اًيط واملـىن اًواح

ذا ٌضجؽ ؿىل ثراء مـار  وخَفِاث اًلارئ اًيت ثَـب دورا هبريا ؿىل فِمَ 03«)اتما (، ُو

ىذا،  ثؤثر ذاهرت  وثذوكَ ومن مث حيدج ال ثر ؿرب ثفـَي االثعال اال جيايب مؽ اًيط، ُو

 . فِم لك كارئ وحمَعَ اخلاريج ًؤثر اًيط يف مثي مااًلارئ يف اًيط، 

ىل ثوػَف وسائط فاؿََة بني      هخاحذلكل جتيح سوس َوًوحِا اًيط ا         اًيط وثَلَِ  ا 

ي اًـالئلي بني ؿامل اًيط وؿامل اجملمتؽ. ا خدًَة، يه دًيامِة اًخأ ًو ـي ب نرُث ومن خالل  ًو

ذال  اًيخاجئ هيص وُذا ًفرس اخ  -ًدسؽ اًبحر اًسوس َو اًوحود اًييص اًالاثبت،

اًخحََََة دلاًَة اًيط ودالًخَ اًس َاس َة والاحامتؾَة ... يف لك مرحةل اترخيَة خدًدت، 

و ما ميىٌيا من  ىذب اترخي ال حِال فلط من خالل اترخي كراءاثيا ٌَيعوص ى ب ن » ُو

خىون اًخارخي اًسوس َو زلايف اذلي ٌضلك ًلوًب كراءاثيا من بـدٍن و  ال دبَة اًىبريت، ًو

   .(04«): بـد مـارص وضِدٍ وهـُضَ ووسامه يف بيائَ وبـد ب خر موروج ؾن املايضازيني

ًـخىف ؿىل رظد اًـالئق املخودلت بني اًيط واًواكؽ  ،هيص -ادلارس اًسوس َوف     

ًىذابة مث ما اختذثَ ابذوخَ هل ُ اًلارئ اذلي س  ،املبدع اًاكثب ذُنواًلارئ مٌذ اس خحضار 
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بداؾياًخحلق اًفـًل  ُاؾيارص ثًض َعَة ًفـي اًخَلي وبـد اًىذابَة من اال سرتاجتَة  اال 

ََا ًلذيض الاس مترار واًخـدد اخلالق.  ٌَيط يف ذُن اًلارئ وخروخَ حىوًيا ثأ ًو

َاث اًلراءت )اًخَلي(  ،سوس َوًوحِا اًيط وؿَََ جتمؽ      ً حِثَاث اًىذابة )اًيط( مؽ ب

مذعاص من خاهب اًيط ال ديب وـمََة ا» ، ب ي ثغدو مضن مفِوم اًخياص الاحامتؾي

ٌَغاث ادلاؾَة واخلعاابث اًضفَِة ب و املىذوبة، اًخخََََة، اًيؼًرة، اًس َاس َة ب و 

هخاحِةؿىل اؾخبار لك من (، 05«)ادلًًِة اًيعَة واًفـاًَة اًلرائَة ثيعَق من اجملمتؽ  اال 

ًََ  .ًخـود ا 

 :  رئكرايئ يف جضىِي فِم اًلا -حضور حتََي رص َد بن ماكل اًسوس َو -7

ة هورد  -ومكثال ؿىل ثالحق فاؿي بني اًخحََي اًسوس َو    كرايئ وهط اًرواًة اجلزائًر

مل ٌسم اًراوي مضمون ُذٍ ال وخاع » ، ًلول فَِ: رص َد بن ماكلملعـا ٌَياكد اجلزائري 

؛ ُي يه ب مراض ب م جتارة ب خرى فاصةل سابلة ًخجربهتا مؽ  بلى اًلارئ يف حريت من ب مٍر ًو

ىذ ًِام، مٌري، ٍو في بذهر ُذا الامس اجلامؽ ًلك ال مراض واًخجارة املؤملة اًيت ب ظابت ا 

لابي ثذهر ُذٍ ال حراخ ثـمتد وس َان لك ال فراخ   . (06) «ًو

َة      ً س ميَائَة اًيت اختذُا  -اًيلدًة اًسوس َو رص َد بن ماكلهالحغ ُيا، هَف ب ن ب

ي حملاورت املدًول الاحامتؾي املسىوث ؾيَ يف اًيط اًروا يئ كِد دراس خَ، متخعي اًخأ ًو

دلالةل ب نرث من وخَ، خاؿال بذكل اًبًِة اًيعَة مجةل  ًخلدم ًل ديب وادلايل مساحة ب نرب ٌو

من ادلالالث ٌضرتك فهيا اًـامل اًخخًََل ٌَرواًة واًـامل احللِلي ٌَمجمتؽ، ُذا اجملمتؽ اذلي 

ذ ميثي رص َد بن ماكلًخجىل ب ًضا من خالل ُذا اًخحََي اًيلدي ًـ  ،ؿرب "اًلارئ"، ا 

ال. ن اكن فٌِل ب و ثأ ًو  املس خوى الاحامتؾي اذلي ٌضِد حتلق اًيط اًروايئ ا 

ابًلارئ اًفاؿي مىٌَ من جتاوز اًلوًبة اًخحََََة اجلاُزت،  رص َد بن ماكلوارثباط حتََي    

فاالخذال  واًخغري اكئن ؿىل مس خوى لك هط ولك جممتؽ ولك كارئ ، فَلك هط حرهَبة 

لك دال ًَة وثلٌَة جس خدؾي هَفِة حتََََة، نٌل ب ن ًلك جممتؽ ثيؼامي حِاثَا حمىوما ابًخعور ًو

 كارئ فٌِل اندس بَ ؿرب خعوظَة اًيط وؿالكذَ ابجملمتؽ ورظَدٍ املـريف.

ن     ي واًخـدد ادلاليل ب فِد ا  وؿَََ، حىون اًلراءت اًال ممنذخة مس بلا واًلامئة ؿىل اًخأ ًو

فِم اًلا  : رئ ونذكل ًخعور اجملمتؽاكن ٌَيط ب ًو
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ذا اكن ُذا اًخـمد يف اًًس َان ًـد صالك من ب صاكل »    من حق اًلارئ ب ن ًدساءل ا 

ا  ىل احلَات حَُو اًوؾي بعـوبة اٌَحؼة احلارضت وما ًخخََِا من ب حزان ثرصفِا ؾن اًيؼر ا 

ىون هدِ سـد حِيا ب خر ٍو ا يف ب ن واحد، وب ن اال وسان يف وحودٍ ًخأ مل حِيا ٌو جة ومُر

ظار حرخض ًلميَ اًباؾثة ؿىل  ذكل اًخخفِف من حدت املـاانت، ب م ب هَ كِد ٌس َجِا يف ا 

 . (07) «الاهلباض

ًلدم موكفَ ٌَلارئ يف كاًب  رص َد بن ماكلىرى يف ُذا امللعؽ اًخحًََل، هَف ب ن    

ة بٌَُ وبني كارئَ، ب ي منا مضارنة حواًر  ٌس خثري مضارنخَ اًفاؿةل فِو ًُس حىٌل هنائَا ا 

ة جتاوز اجلاُز  جممتـَ، فاًلارئ ٌضلك وؾي ُذا اجملمتؽ اذلي ثفرض ظبَـخَ اًخعورـ ثغرًي

 . واًلار من اًخحََالث اًلرائَة

كرايئ ٍىون اًيط اًروايئ حارض يف بياء وؾي  -ابًخايل، ؿرب اًخحََي اًسوس َو   

مي اًيط اًلارئ/اذلاث/اجملمتؽ ابًلدر اذلي حىون فَِ اًلراءث اًفاؿةل حارضت يف اك

ة جتاوز اجلاُز  اًروايئ، فاًلارئ ٌضلك وؾي ُذا اجملمتؽ اذلي ثفرض ظبَـخَ اًخعورـ ثغرًي

واًلار من اًخحََالث اًلرائَة ومن مث جتاوز اًـلمي من كدراث اًفِم واخلَفِاث املـرفِة 

 واًثلافِة.
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